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   وأنها حركة تحرر وطني"حماس"أكد شرعية اللقاء مع كارتر : محمود الزهار .1

، برئاسـة   "حمـاس " وقد حركة    التقى: القاهرةعن خالد محمود رمضان من       18/4/2008األخبارذكرت  
في فندق سـميراميس فـي        الرئيس األميركي األسبق، جيمي كارتر،      أمس، مع  القيادي محمود الزهار،  

  . اءات أمنية مشددةالقاهرة، وسط إجر
ـ    أطلع كارتر على األوضاع المتدهورة في قطاع غزة،        " حماس"إن وفد   " األخبار"وقالت مصادر مطلعة ل

" حماس"يين، باإلضافة إلى موقف     سرائيلوإمكانات فك الحصار وتحقيق تهدئة شاملة بين الفلسطينيين واإل        
  .م في منطقة الشرق األوسطمن التهدئة والتسوية السياسية واالنخراط في عملية السال

كارتر نصح قادة حماس بالتخلي     "وقال مسؤول مصري، شارك في الترتيبات الخاصة بعقد هذا اللقاء، إن            
عن سيطرتهم على قطاع غزة المحتل وإعادة األمور إلى ما كانت عليه قبل شهر حزيران مـن العـام                   

حلة الوضع، بما في ذلك إطـالق الجنـدي         القيام بمبادرات لحل  "إلى  " حماس"وأضاف أنه دعا    ". الماضي
لكن وفد حماس رفض اإلفراج عنه مجاناً، وذكّر كارتر مجدداً بآالف األسـرى     . ي جلعاد شاليط  سرائيلاإل

  ".يةسرائيلوالمحتجزين الفلسطينيين في السجون اإل
ديه بوادر  ل"في القاهرة، طلب عدم ذكر اسمه، إن كارتر         " حماس"وقبل االجتماع، قال مسؤول في حركة       

سيطلع كارتر  "وأضاف أن الوفد الذي جاء براً من غزة عبر معبر رفح            ". جيدة، ونحن محتاجون إلى ذلك    
، كما سيلتقي مـدير المخـابرات       "على ما يجري في غزة، ويؤكد له أن حماس هي حركة تحرير وطنية            

  .المصرية عمر سليمان ومسؤولين في القاهرة
استطاع أن يكسر كـل القيـود   "وقال إن كارتر . هار باللقاء مع كارترولدى وصوله إلى مصر، أشاد الز  

صمم على لقاء اإلخـوة فـي دمـشق         "وأضاف أنه   ". ية التي أرادت أن تحول بينه وبين حماس       سرائيلاإل
". ولقائنا في القاهرة، بعد منعه من الوصول إلـى غـزة  ) رئيس المكتب السياسي في حماس خالد مشعل (

  ".أكد شرعية حماس وأنها حركة تحرر وطني، على الرغم من أنه لم يقل ذلك"ر وأشار إلى أن كارت
قال القيادي  :  عن إبراهيم حميدي من دمشق، وجيهان الحسيني  من القاهرة          18/4/2008 الحياة   وأضافت

ال توجد أجندة محددة للقاء بين قادة حماس وكارتر ألنه هو الذي طلب             ": "الحياة" أيمن طه لـ     حماسفي  
هناك قضايا محددة سيتم بحثها بالتأكيد، وهي التهدئة وأسـباب عرقلتهـا            "لكنه أشار إلى أن     ". جتماعاال

وإمكان التوصل إليها ورفع الحصار عن قطاع غزة وتشغيل المعـابر والمـصالحة الوطنيـة وقـضايا                 
". اد شـاليت  ي االسير في غزة غلع    سرائيلبحث ملف الجندي اإل   "، موضحا أن اللقاء سيتطرق إلى       "الحوار
سنعلن مواقفنا الحقيقية ومدى المرونة التي أبديناها في جميع القضايا، بما فيها الحـوار مـن دون           :"وتابع

  ".استجابة تذكر من الطرف اآلخر
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ضرورة التزام حماس   "ي يتلخص في    سرائيليين، قال طه إن العرض اإل     سرائيلوعلى صعيد التهدئة مع اإل    
يون في البحث عن آليات لكيفية رفع الحـصار  سرائيل، ثم بعد ذلك يفكر اإل     وفصائل المقاومة بالتهدئة أوالً   

ليس عرضا كي تتم دراسته، وأبلغنا المصريين ضرورة أن تقابل          "ورأى أن هذا األمر     ". عن قطاع غزة  
  ".التهدئة برفع الحصار ورفع العدوان وأن تمتد لتشمل الضفة الغربية

ومشعل في اليومين االخيرين لوضع جدول اعمال اللقاء الـذي           مساعدون لكارتر    ىفي غضون ذلك، التق   
، وصـفقة   إسـرائيل و" حمـاس "وعلم ان اللقاء سيتضمن البحث في التهدئة بين         . سيستمر ساعات طويلة  

  .ي غلعاد شاليت بأسرى فلسطينيينسرائيلمبادلة الجندي اإل
الجتماع، لكنها اشارت الـى ان      واستبعدت مصادر ديبلوماسية غربية حضور اعضاء السفارة االميركية ا        

مورست على كـارتر مـن      " ضغوطا كبيرة "وقالت مصادر اخرى ان     ". الدعم اللوجستي "السفارة ستقدم   
ادارة الرئيس جورج بوش لمنع حصول اللقاء مع مشعل، مشيرة الى ان القاهرة اقترحت ترتيب لقاء بين                 

وافقت على ان يقتصر اللقاء علـى       " حماس"كارتر ورئيس الحكومة اسماعيل هنية في القاهرة، غير ان          
  .الزهار وصيام

ـ     كشف الزهار : عن محمد هاني   17/4/2008إخوان أون الين     وأوردت إخـوان  "في تصريح خاص لـ
عن أن ترتيب الزيارة يقف خلفها المسئولون المصريون، وهو ما يعكس نجاحا آخر للحركـة؛     " أون الين 

 وحرصها على امتدادها العربي، وقطـع الطريـق علـى كـل             إذ يعبر عن متانة عالقة حماس بمصر،      
وألمح إلى أن    .المحاوالت لتعكير صفو هذه العالقة من ِقبل أطراف فلسطينية أو مصرية، على حد قوله             

زيارة وفد حماس للقاهرة جاءت في الوقت المناسب إلزالة الشوائب في العالقة بين الحركـة والقـاهرة،         
ن المسئولين األمنيين، وأنه ما زالت هناك عدة لقاءات مع وفد الحركـة عقـب               موضحا أنه التقى بعدٍد م    

لقاء الرئيس األمريكي مع عدٍد من مسئولي المخابرات المصرية، وعلى رأسهم الوزير عمـر سـليمان،                
باإلضافة إلى زيارة الجامعة العربية واللقاء بأمينها العام عمرو موسى وبعض الدبلوماسـيين العـرب،               

إلى أنه ستُناقَش كافة القضايا العالقة مع الجانب المصري، ال سيما فتح معبر رفح؛ حيث سيطرح                مشيرا  
ومصر، مشيرا إلى أن الزيارة قد      " حماس"موقف الحركة منها، والتهدئة والحصار والعالقات الثنائية بين         

كاتب محمد حسنين هيكل كما     وجدير بالذكر أن الزهار حريص على لقائه بال        .تمتد حتى يوم السبت القادم    
  .اعتاد في كل زيارة لمصر

  
  تتحفظ عن تحديد موعد ا وروسييونيو/ س يعلن أن مؤتمر موسكو في حزيرانعبا .2

محمـود  ] الفلـسطيني  [ أكد الرئيس  : رائد جبر  ،موسكو نقالً عن مراسلها في    18/4/2008الحياة  نشرت  
 يونيـو   /وسط سيعقد في موسكو في حزيـران       المؤتمر المنتظر في شأن السالم في الشرق األ        أنعباس  

المقبل، وذكر أمس في كلمة ألقاها أمام طالب معهد العالقات الدولية التابع لوزارة الخارجية الروسية أن                
 يونيـو   /الهدف الرئيسي لزيارته لروسيا هو بحث موضوع عقد المؤتمر الدولي في موسكو في حزيران             

علق آماال كبيرة على هذا المؤتمر من اجل دفع عملية الـسالم بـين              وزاد أن الجانب الفلسطيني ي    . المقبل
، وبـضمن   األوسط بدء العملية الشاملة إلحالل السالم في الشرق         إلى، والدعوة   يينسرائيلواإلالفلسطينيين  

في الموعد المقـرر وينقـذ      " يعقد المؤتمر    أنوشدد على أمله في     . ذلك على المسارين السوري واللبناني    
  ".سالمعملية ال

لكن الالفت أن وزارة الخارجية الروسية تحفظت عن الحديث عن مواعيد محددة لعقد المـؤتمر بـسبب                 
بحسب مصدر روسي أشار إلى أن وزير الخارجيـة         " عدم إعالن كل األطراف موافقتها على حضوره      "

در وقـال مـص   . سيرغي الفروف ربط تحديد موعد للدعوة إلى المؤتمر بموافقة كل أطـراف النـزاع             
  .ديبلوماسي روسي أمس إنه من المبكر الحديث عن موعد محدد لهذا اللقاء
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ي المفروض على غزة، وطالب بتدخل المجتمع الدولي لرفـع          سرائيلوتطرق عباس أمس إلى الحصار اإل     
يين، وتحدث عـن ضـرورة تـذليل       سرائيلكما تطرق إلى المشاكل العالقة مع اإل      . الحصار وفتح المعابر  

  . يسرائيلل إلى اتفاق مع الجانب اإلالعقبات للتوص
قـال  ): ا ف ب  ( و  عز الدين سعيد   ،موسكو نقالً عن مراسلها في    18/4/2008القدس العربي   وأضافت  

 دكتوراه طالب جامعة العالقات الدولية العريقة في موسكو التي منحته           أمام ألقاهاالرئيس عباس في كلمة     
 والمفاوضات ال تسير    أنابوليسون تطبيق ما التزم به في        هناك عوائق تحول د    إن :فخرية يؤسفني القول  

  . الهدف المرصود في الزمان الذي خصص لهإلىبالسرعة والنجاح المطلوبين لكي نصل 
انه سيطلب  الرئيس عباس   كد  أ .):أ.ب.د(و .)ب.ف.ا( نقالً عن وكالتي   18/4/2008الدستور  وجاء في   

 إلطالقوقف فوري    "إلىودعا مجددا    .ئة في قطاع غزة    تهد إلىمساعدة الرئيس الروسي بوتين للتوصل      
  . مثل هذا االتفاقإلى مشاورات تجري حاليا برعاية مصر للتوصل إن وقال .في قطاع غزة" النار

  
  "المجتمع الدولي" حماس من موسكو إلى قبول شروط ودعيعباس  .3

جهود الشعب الفلـسطيني،    أكد الرئيس الفلسطيني، محمود عباس أهمية توحيد         : كريم المظفر  - موسكو
الوحدة الوطنية هي البديل لالنقالب والسعي لتجزئة الوطن، وهي التـي تـساهم بـصورة جديـة     "وقال  

وقـال   ".انقالبها"جدد دعوته لحركة حماس للتراجع عن       و،  "وملموسة في حشد الدعم للقضية الفلسطينية     
 على حماس االسـتجابة لمطالـب القـانون         في كلمة ألقاها في معهد العالقات الدولية بموسكو إنه يتعين         

، "خارطـة الطريـق  "العربية وخطة " مبادرة السالم"ـوأضاف أنه يجب على حماس االعتراف ب     . الدولي
مضيفا أن السلطة الفلسطينية تنظر إلى الحوار مع الحركة من وجهة نظر التزامات فلسطين التي أعلـن                 

ادرات التسوية سواء التي تصدر عن الخارج أو الـداخل،          عنها في القمة العربية، مؤكداً ترحيبه بكل مب       
  ".إسرائيل"ولكنها ترفض الضغوط من جانب الواليات المتحدة و

  18/4/2008الخليج اإلماراتية 
  

  إلقناع قادة الحركة في غزة باستقباله والتحاور معه ر دمشق للقاء مشعلوموفد عباس يز .4
ة أن اللواء نصر يوسف عضو اللجنة المركزية لحركة         من مصادر فلسطينية مطلع   " العرب"علمت   :عمان

 مع خالد مشعل رئـيس  لاللتقاءفتح الذي كلفه الرئيس عباس بلقاء قادة حماس في غزة، توجه إلى دمشق             
 قادة الحركة في غزة باسـتقباله والتحـاور         إقناع ليطلب منه العمل على      حماسالمكتب السياسي لحركة    

وجه إلى دمشق الثالثاء الماضي بعد تلقيه موافقة من السلطات السورية           وقالت المصادر إن يوسف ت     .معه
  . المختصة على دخول األراضي السورية

  17/4/2008العرب 
  

  اإلفراجات بالقطارة واالعتقاالت بالقنطار: األسرى  ال سالم من دون تحريرأنعباس يؤكد  .5
 ]الفلـسطيني  [ أعلـن الـرئيس    :يونس محمد   ،رام اهللا  نقالً عن مراسلها في    18/4/2008الحياة  نشرت  

 جميـع   إطالق ال يتضمن    إسرائيل اتفاق سياسي مع     أيمحمود عباس في كلمة متلفزة انه لن يوقع على          
مقدمة ضرورية ال بد منها     " البدء في اإلفراج عن األسرى، معتبرا ذلك         إلى إسرائيلودعا قادة    .األسرى

وخاطب عبـاس   ".اسبة التي تجعل شعبنا يؤمن بهذه العمليةإلنجاح العملية السياسية وتوفير المناخات المن 
هـذا  : "وأضـاف ". يسرائيلفي كل لقاء مع الجانب اإل      "األسرىالشعب الفلسطيني قائال انه يطرح قضية       

 انه تمكن مـن     وأعلن".  والتزاماً ال يمكن أن نحيد عنه تحت أي ظرف         إلينايشكل أولوية واضحة بالنسبة     
 جدول المفاوضات باعتبارها قضية جوهرية رديفة للقضايا الجوهرية الـست            على األسرىتثبيت قضية   

  .األخرى مثل القدس والالجئين والحدود والمستوطنات والمياه واألمن
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، يةسـرائيل اإل القادة السياسيين في الـسجون  إلى ايجابية نحو حركة حماس، وجه عباس تحية     إشارةوفي  
  . الدويك، والقيادي في حماس في الضفة حسن يوسفذاكرا منهم رئيس المجلس التشريعي عزيز

أكـد الـرئيس     :منتصر حمدان ،  رام اهللا  نقالً عن مراسلها في    18/4/2008الخليج اإلماراتية   وأضافت  
تنتهج سياسة التالعب والخداع فيما يخص قضية األسرى في سجونها مـن خـالل              " إسرائيل"عباس أن   

فراجات بالقطـارة واالعتقـاالت   اإل"وقال . قت ذاته باعتقال المئات اإلفراج عن أعداد قليلة والقيام في الو      
  ".بالقنطار، وهذا عملياً يفاقم من مأساة أسرانا ويزيدها تعقيدا

قال الرئيس عبـاس    :  كفاح زبون  ،رام اهللا  نقالً عن مراسلها في     18/4/2008الشرق األوسط   وجاء في   
لفلسطينيين للخطر، وتحول القطاع إلى سجن كبير        تعرض حياة مليون ونصف المليون من ا       إسرائيل إن"

  ".ال مثيل له في العالم
  

  ينبتدخل دولي لحماية الفلسطيني تطالب اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير .6
طالبت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلـسطينية أمـس         .): أ.ب.د( ، عبد الرؤوف أرناؤوط   - رام اهللا 

 محذرة من تداعياته على عملية      ،يسرائيلعب الفلسطيني ووقف التصعيد اإل    بتدخل دولي عاجل لحماية الش    
وقالت اللجنة في بيان صحفي إن الحماية الدولية للشعب الفلسطيني مهمة ال تحتمل التأجيل، فـي                 .السالم

وأضـافت   . بعدوانها الدموي المتجدد الذي كان آخره في قطاع غزة أول من أمس            إسرائيلظل استمرار   
فتيل االنفجار في هذه المنطقة لم يعد ممكناً دون تقدم المجتمع الدولي وفي مقـدمتهم الواليـات                 أن نزع   

 بوقف عدوانها   إسرائيلالمتحدة األمريكية راعية عملية السالم والرباعية وبصورة فاعلة ومباشرة إللزام           
 تطبيـق قـرارات   ووجود قوات دولية على كامل األراضي الفلسطينية المحتلة، وبالسير الحثيـث نحـو     

 .الشرعية الدولية
 18/4/2008الوطن السعودية 

  
   أطرافاً فلسطينية بالتواطؤ إزاء ما يجري من جرائم بحق الفلسطينيين يتهمالبرغوثي .7

مصطفى البرغوثي، عن أن الـرئيس األمريكـي        .كشف أمين عام المبادرة الفلسطينية النائب د       :رام اهللا 
 مبادرة تتضمن أفكارا يمكن أن تساعد الفلسطينيين على الخـروج           األسبق جيمي كارتر يحمل في جعبته     

وقـال  . من أزمتهم وتساهم في تحقيق التهدئة وتحريك عملية التسوية إذا ما تم االتفـاق علـى بنودهـا                 
إن مضمون المبادرة التي عرضها كارتر على أطراف فلسطينية بما في ذلك قيادات حماس،              ": "الخليج"ـل

، مؤكدا أن تفاصيل المبادرة سـوف يعرضـها         "عليه نحو الخروج من المأزق الراهن     جيد ويمكن البناء    
  .ورفض البرغوثي الحديث عن تفاصيل بنود المبادرة .كارتر على مشعل

عليهمـا أن   "ووجه البرغوثي انتقادات الذعة لحركتي حماس وفتح بسبب مواصلة الصراع بينهما وقال             
  ". تحت االحتالل يتصارعان على سلطة وهميةأنهمايدركا 

يين الثالثة في غزة، أول أمس، بأنه دفاع عن النفس من جانـب   سرائيلووصف البرغوثي مقتل الجنود اإل    
 االنتقادات يجب   أنكد  أو .المقاومة خاصة وان هؤالء الجنود كانوا في حالة هجوم عسكري على المدنيين           

 اكبر سجن عرفه العالم، داعيـا القيـادة          توجه لالحتالل الذي يمارس الجرائم ويضع شعباً بأكمله في         أن
وربط إعادة التفاوض بوقف االستيطان وإزالـة الجـدار         " إسرائيل"الفلسطينية إلى وقف المفاوضات مع      

  .العنصري
واتهم البرغوثي أطرافاً فلسطينية لم يسمها بالتواطؤ إزاء ما يجري من جرائم بحق الفلسطينيين من خالل                

الجهات الفلسطينية في غزة تتحمل مسؤولية ما يجري، في حين ال يجـوز             إعطاء إشارات إلى أن بعض      
 .توجيه اللوم للضحية وتبرئة االحتالل

  .وشدد على رفض أية محاوالت إلنجاز تسوية سياسية من دون القدس واألغوار
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هـا   هجوما على الفلـسطينيين، من     1680 ولغاية اآلن    أنابوليسنفذت منذ مؤتمر    " إسرائيل "أن إلى وأشار
  ".أنابوليس"بعد % 340 إلى في غزة وان نسبة هذه الهجمات ارتفعت 904 في الضفة و776

  18/4/2008الخليج اإلماراتية 
  

  البيتاوي يدعو الفلسطينيين للوحدة وينتقد غياب التفاعل الفلسطيني والعربي مع األسرى .8
أكد األسير المحرر    : أبو وردة   أمين ،نابلس نقالً عن مراسلها في    18/4/2008الخليج اإلماراتية   نشرت  

 ألف أسير مأساوية وقاهرة منتقداً غياب       12الشيخ النائب حامد البيتاوي أن أوضاع األسرى البالغ عددهم          
وقال فـي   . التفاعل مع قضيتهم من جانب أبناء الشعب الفلسطيني والسلطة واألمتين العربية واإلسالمية           

عاما ولكنني شعرت بفرق شاسع ما      15 قبل   اعتقلتأنا  "ين  اتصال هاتفي بجمعية واعد لألسرى والمحرر     
بين الماضي والحاضر فالسجن اآلن قطعة من العذاب وكل شيء أعد خصيصا لتعذيب األسـير، حتـى                 

ووصـف الـسجون بأنهـا إسـطبل        ". وسائل النقل عبارة عن حافالت قديمة وهي بذاتها وسيلة تعذيب         
واألمريكية " يةسرائيلاإل" البيتاوي السلطة بأال ترضخ للمطالب       كما طالب  .للحيوانات وليس مكانا لآلدميين   

في الوحدة قوتنا وبالقوة نكسر الحصار الذي يفرضـه االحـتالل           "بمواصلة مقاطعة حركة حماس وقال      
 ".الصهيوني واألمريكي بمشاركة أطراف عربية

 الشيخ حامـد    قال: عاطف دغلس ،  نابلس نقالً عن مراسلته في    17/4/2008الجزيرة نت   وأضاف موقع   
البيتاوي إنه يحمل رسالة من األسرى والنواب المعتقلين تدعو إلى أن يكون هناك تفاعل كبير مع محنـة                  

وأشار في حوار مع الجزيرة نت إلى أن         .األسرى ومعاناتهم على المستوى الفلسطيني والعربي والدولي      
ية، وأن النواب والـوزراء مـنهم       سرائيلاألسرى يتعرضون لعلمية قمع ممنهج من قبل إدارة السجون اإل         

وأوضـح أن رئـيس     . يتعرضون لقمع أكبر، وخاصة خالل نقل أي أسير منهم من السجن إلى المحكمة            
 ساعة  15المجلس التشريعي عزيز الدويك تعرض ألكثر من ثمانين عملية نقل، استغرقت إحداها حوالي              

عتقالهم كان الهدف منه خلق حالة بلبلة في الشارع       وبين البيتاوي أن ا    .وهو مكبل اليدين معصوب العينين    
 .الفلسطيني، ولذلك لم يوجه اتهام واحد ألي منهم، وأوضح أن اعتقالهم كان إداريا ويتجدد باستمرار

وانتقد البيتاوي حالة االنقسام التي يعيشها الفلسطينيون في ظل العدوان المستمر على الطرفين في الضفة               
إن الصدام  "وأكد البيتاوي أنه لن يكون في حالة صدام مع السلطة بالضفة، وقال              .وغزة من قبل االحتالل   

 ".مرفوض بالضفة وغزة، ونحن دعاة وحدة وضد االقتتال وأصحاب مشروع نهضوي
ي، إسـرائيل وأوضح أن حل المجلس التشريعي ال يمكن القبول به مطلقا، واعتبر أن حل المجلس هـدف                 

ودعا البيتاوي إلى رفض كافة      .من خمسين نائبا ووزيرا ألجل ذلك الهدف      مضيفا أنه جرى اعتقال أكثر      
، باعتبارها لم تحقق شيئا من الثوابت الفلسطينية كحـق العـودة وإزالـة              إسرائيلأشكال المفاوضات مع    

 .المستوطنات وتحرير األقصى طيلة السنوات الماضية، مؤكدا ضرورة تكريس خيار المقاومة
  

  يحولون سجونهم لمراكز أبحاثنواب فلسطينيون أسرى .9
ال يعرف الفراغ طريقه إلى النواب الفلسطينيين األسرى في السجون          : عوض الرجوب  -الضفة الغربية   

ية، فقد استطاعوا التغلب على عتمة السجن وظلمته بتحويل سجونهم إلى أكاديميـات ومراكـز               سرائيلاإل
تقاله على القراءة والكتابة والتأليف، ومنهم من       فمن األسرى من عكف منذ بداية اع       .للدراسات واألبحاث 

عكف على حفظ القرآن الكريم، ومنهم من اشتغل بالشعر واألدب وكتابة المقاالت الـصحفية، ليـشكلوا                
ويواجه هؤالء النواب األسرى صعوبات في إخراج إنتاجهم إلى المطابع،          . مدرسة ثقافية من نوع خاص    

ى ذويه تمهيدا إلعادة طباعتها ونشرها على شكل كتـب أو كتيبـات             لكن عددا منهم تمكن من إيصالها إل      
 . تصلح ألن تكون مراجع في مختلف القضايا

 18/4/2008الجزيرة نت 
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   والبيئة الفلسطينيةاألراضيتلويث   مسؤولية"إسرائيل"وزير الصحة يحمل  .10

 مـسؤولية   "إسـرائيل " ]في حكومة فياض  [الصحة  مغلي وزير  أبوفتحي  . حمل د  : ملكي سليمان  -رام اهللا   
 المـواطنين   أراضـي  الزراعية من خالل ضخ مياه المستوطنات العادمة باتجاه          واألراضيتلويث البيئة   

التغيرات المناخيـة وتأثيرهـا علـى       " ورشة عمل بعنوان     أمس افتتاحهوقال خالل    .والحقول الزراعية 
ؤولين في الـوزارات ومنظمـات       في قاعة المختبرات المركزية برام اهللا حضرها عدد من المس          "الصحة

 .المجتمع المحلي وذلك لمناسبة يوم الصحة العالمي
 18/4/2008الحياة الجديدة 

  
  "حماس"ال سالم وال خطة طريق بدون : واشنطن بوستاللزهار في مقال ل .11

كتب القيادي في حركة حماس الدكتور محمود الزهار مقاال في صحيفة واشنطن بوست حمل عنـوان ال                 
ن حماس، وجاء في معرض حديثه عن اهمية مبادرة الرئيس االمريكي السابق جيمـي كـارتر                سالم بدو 
 وفدا من حماس في القاهرة يوم امس قبل لقائه مع خالد مشعل، مسؤول المكتـب الـسياسي                  ىالذي التق 

  .لحماس في دمشق
ة والبراغماتية فيمـا    وقال الزهار ان خطة كارتر العقالنية لزيارة حماس تجلب للعملية السلمية المصداقي           

وقال ان وزيرة الخارجية االمريكيـة،      . تؤكد حقيقة ان السياسة االمريكية الحالية وصلت لطريق مسدود        
كوندوليزا رايس تتصرف بطريقة ان احداث بعض التحويرات هنا او هناك قد تجعل من سترة الحـصار      

  .العنصري الشنيع مريحة اكثر
ية بغلق عدد ال معنى لـه مـن نقـاط           سرائيلقناع قوات االحتالل اإل   وفي الوقت الذي تحاول فيه رايس ا      

 نقطة تفتيش فان هذه القوات تقوم بخنق القطاع وحرمانه من الوقود وحصار مليون              500التفتيش من بين    
ونصف فلسطيني، وتقوم حكومة االحتالل بالمصادقة على بناء بيوت غيـر شـرعية علـى اراضـي                 

 التي تقتل الرجال والنساء واالطفال، وهو مـا  16قصفها بطائرات اف ـ  الفلسطينيين، ومهاجمة غزة و
  .يعانيه الفلسطينيون بشكل يومي اصبح االمر عاديا 

عوز االسبوع الماضي يجب ان ال يكون مفاجأة للغرب الن الفلسطينيين يقاتلون             -وقال ان هجوم ناحال     
ائل المتاحة لها، من اسلحتها المتقدمة الـى        ضد حرب شاملة شنتها عليهم حكومة تقوم باستخدام كل الوس         

  .الخنق االقتصادي، وتزوير التاريخ وقانونها الذي يشرع بنية التمييز العنصري 
 عاما ان اليهود الشجعان في غيتو       65ان المقاومة تظل خيارنا الوحيد، مشيرا الى انه قبل          : وقال الزهار 

ين نعيش في اكبر سجن مفتوح في العالم هل نسكت؟          وارسو انتفضوا للدفاع عن شعبهم، فيما نحن الغزي       
 التي منحـت حزبـه الـشرعية او         2006 وامريكا قامتا بتجاهل نتائج انتخابات عام        إسرائيلوقال ان   . 

االنتداب للحكم وكانت هذه االنتخابات باعتراف الكثير من المراقبين الدولية عادلة واكثر انتخابات شفافية              
  .تعقد في الشرق االوسط

 جهود الحكومة االمريكية لقلب التجربة الديمقراطية ومحاولة االنقالب عليها من خالل احداثها             ىواشار ال 
واخيرا، علينا ان نرحـب بكـارتر       . انقساما فصائليا جديدا مع فتح واالستمرار في حربها بعزل الغزيين         

الم ال خطة طريـق ال ارث       النشيط الذي يقول ما يتوقع ان يقوله اي مفكر مستقل غير متحيز وهو ال س              
  . طاولة المفاوضات بدون شروط مسبقة ، اي حماسى نجلس علىسياسيا حت

 لعملياتها العسكرية منذ مؤتمر انابوليس كان منظما ويهدف لعقاب غزة جماعيا            إسرائيلوقال ان تصعيد    
ان معـدل قتـل      مئات الفلسطينين بدعم مستمر من امريكا كما يقول الزهار، مـشيرا             إسرائيلفقد قتلت   

 4ي العام الماضي مقارنة مع نـسبة     إسرائيل فلسطينيا لكل    40يين ارتفع الى    سرائيلالفلسطيينين بالنسبة لإل  
  .2005 و2000الى واحد في الفترة ما بين عامي 
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 استشهاد ابنه حسام الذي درس المحاسبة وكان يخطط لكي يصبح محاسبا وذلك قبـل شـهور         ىواشار ال 
 البكر الذي قتل في محاولة الغتياله اي الزهار والتي جرح فيها وابنتـه              2003لد عام   وقبله دفن ابنه خا   

 تسوية بيته بالتراب كما ان صهره كان من الـذين قتلـوا العـام               ىوزوجته وعدد من الجيران وادت ال     
ـ    : وقال. الماضي   من عمره ولكنه مثل ابناء جيله كبروا سريعا وذكر انه عنـدما            21ان حسام كان في ال

كان في سن ابنه في الستينات من القرن الماضي كان يحلم بان يصبح جراحا، وكانوا الجئين في حينهـا                   
وبعد عقود من الحصار والتجويع والحرمان من الوطن واالهانـة          . ولكن لم يكن هناك في حينها حصار      

  .نتساءل اي معني لسالم بدون كرامة؟ 
 العالم الجريمة المؤسسة التي تعتبـر جـوهر الدولـة           ى ينس  ان حركته تقاتل النها ال تريد ان       ىواشار ال 

ـ           ىاليهودية والقائمة عل    يـتم التفـاوض    ى التشريد القسري من ارضنا وقرانا والتي جعلتنا الجئين او حت
واعتبر ان اليهودية التي قدمت الكثير من المساهمات للثقافة االنسانية من خالل دعمها للعلم قـد                . عليها

واي سـالم مـع     . ما حولت طريقها نحو القومية والـصهيونية والتمييـز العنـصري          افسدت نفسها عند  
 من االراضي التي احتلتهـا عـام        إسرائيل تنسحب   ىالفلسطينيين لن يتحقق او يتحرك خطوة واحدة حت       

 وتفكيك كل المستوطنات وسحب كل قواتها من غزة والضفة الغربيـة واعـادة كـل االراضـي                  1967
في القدس بطريقة غير شرعية واالفراج عن كل المعتقلين وانهـاء كـل اشـكال               والمباني التي ضمتها    

الحصار لـ حدودنا الدولية كل هذا سيوفر الفرصة او نقطة البدء للتفاوض ويفتح الطريق لعودة ماليـين                 
  .الالجئين الفلسطينيين

، إسرائيل في   ىكل مكان حت  وقال الزهار انه يتذكر ابنيه يوميا اتذكرهم كأب كما يتذكر االباء ابناءهم في              
كما يتذكرونهم كأبرياء وطالب فضوليين وشبان بقدرات النهائية وليس كمسلحين ومتشددين ولكن مـن              

  .االحسن من يكونوا مدافعين عن شعوبهم بدال من ان يكونوا عامال في تشريدهم 
 سـرائيل ل انه بالنسبة إل   وقا. 1948وختم قائال ان التاريخ يعلمنا ان كفاحنا لتصحيح اخطاء وجرائم عام            

  .وتاريخها العسكري وحربها الدائمة فانها ستكون عرضة للزمن حيث سيأكلها التعب والتحديات السكانية
وفي مقالها االفتتاحي، قالت واشنطن بوست انها نشرت على الجانب االخر من افتتاحيتها مقاال لمحمـود                

وقالت .  ويثني على الرئيس السابق جيمي كارتر      لسرائيالزهار، وزير خارجية حماس يرشح بالكراهية إل      
انها قررت نشر كلمات الزهار النها تقدم توضيحا عن الجماعة التي يقودها الزهـار، والجماعـة التـي        

  .يحاول كارتر ان يضمها للعملية السلمية ويقول انها تستحق هذا
ه في الشرق االوسط، والـى      واشارت الى ان كارتر يعقد مجموعة لقاءات مع قادة حماس خالل جولة ل            

  .لقائه مسؤوال في الضفة الغربية ومسؤولين في القاهرة وخالد مشعل في دمشق
واشارت لثناء الزهار على كارتر وعلى ما جاء في مقاله من شروط التفاوض التي عددها، مشيرة الـى                  

ها عندما اشار الى ان     ان الزهار وجماعته ليسوا مهتمين بالتفاوض مع الدولة اليهودية التي يرفض وجود           
وقالت ان كفاح الزهار ال قيـود       .1948كفاح جماعته هو محاولة منها لمواجهة الجرائم التي ارتكبت عا           

عليه وادعت ان الزهار وجماعته وافقوا على مداهمة قام بها مسلحو الجماعة لمن اسمتهم عـاملين فـي                  
  .يينإسرائيلمحطة وقود ومدنيين 

التي يتحدث عنها الزهار بدأت عندما قامـت جماعتـه باسـتهداف المـدنيين              وقالت ان الحرب الشاملة     
  .يين في مدن مثل سديروت التي يعاني سكانها يوميا من الصواريخ المنطلقة من غزةسرائيلاإل

وقالت ان هذه الحقائق ال تتساوق مع افكار كارتر الذي صور حماس بانها جماعة مستعدة للتفاوض وانها                 
وقالت ان  . إسرائيلوذكرت قراءها ان الزهار اعتبر حماس خائنة اذا تفاوضت مع           . ةعقالنية وموضوعي 

  .كارتر يضيع ما تبقى له من احترام سياسي بلقاء من اسمتهم االرهابيين مثل الزهار ومشعل
  18/4/2008القدس العربي 
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  حتاللو المقاومة والجهاد وأسر جنود االالسبيل الوحيد لتحرير األسرى ه: أسامة حمدان .12
 هيئة ممثلي االسرى والمعتقلين، في      هنظمت، في لقاء تضامني     القى اسامة حمدان كلمة التحالف الفلسطيني     

دار نقابة الصحافة اللبنانية، شارك فيه نواب وشخصيات سياسية وممثلـون عـن االحـزاب اللبنانيـة                 
 االسرى في امتنـا وعالمنـا       انتم االحرار بين  : "الى االسرى بالقول  حمدان  توجه  و.والفصائل الفلسطينية 

السبيل الوحيد لتحرير االسرى هو المقاومـة       "واكد ان   ". الذين يسيرون بيننا كأنهم احرار، لكنهم هم عبيد       
واذا . والجهاد واسر جنود االحتالل، حيث اثبتت التجربة ان اسيرا واحدا لم يغادر سـجنه اال بالمقاومـة         

ادل، نحن مستعدون ألسر آخرين، وهذا وعد احـرار بـان           كان جندي واحد ال يستطيع ان يبرم صفقة تب        
  ". نحرر االسرى في صفقة تبادل وليس في صفقة تنازل

والقى كلمة منظمة التحرير الفلسطينية، عضو اللجنة المركزية لجبهة التحرير الفلسطينية عباس الجمعة،             
حمر الدولي بان تبقى قـضية      فطالب الدول العربية والمجتمع الدولي ولجان حقوق االنسان والصليب اال         

وخصوصاً ان قضية االفراج عن كافـة االسـرى والمعتقلـين           "االسرى على اجندة التحركات اليومية،      
  ". وتحريرهم من قيود االحتالل هي من الثوابت التي ال يمكن التفريط بها

 حجلـة رسـالة،     ووجه عضو المكتب السياسي للجبهة الديموقراطية من سجن جلبوع االسير ابراهيم ابو           
  . دعا فيها إلى إعادة االعتبار لوثيقة الوفاق ونبذ منطق المحاصصة، وإلى إنهاء االنقسام وكسر الحصار

  18/4/2008 السفير 
  

  ي المتجدد على قطاع غزة واستهداف الصحفيين سرائيلعدوان اإلالفصائل تدين ال .13
ي المتواصلة ضد الشعب سرائيلحتالل اإلأدانت القوى والفصائل والمؤسسات الرسمية واألهلية مجزرة اال

الفلسطيني في قطاع غزة، والتي راح ضحيتها منذ فجر اليوم أكثر من تسعة عشر شهيداً، بينهم الصحفي 
  .فضل شناعة مصور وكالة رويترز لألنباء وعدد من األطفال

جزرة االحتالل واستنكر النائب ماجد أبو شمالة عضو المجلس التشريعي عن كتلة فتح البرلمانية م
الجديدة بحق أبناء شعبنا واصفا ممارسات االحتالل بالبربرية، مدينة جريمة االحتالل البشعة باستهداف 
المصور فضل شناعة والتي جاءت بشكل مقصود من اجل التعتيم على جرائم االحتالل المتواصلة بحق 

  . أبناء شعبنا
دولي ومؤسسات حقوق االنسان ونقابة الصحفيين طالبت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين المجتمع الو

ي، معتبرة ان جرائم االحتالل ترقى الى جرائم حرب سرائيلالدولية بالتدخل الفوري لوقف العدوان اإل
  .منظمة

بدورها أكدت جبهة النضال الشعبي الفلسطيني أن جرائم االحتالل و إرهاب الدولة المنظم الذي يتعرض 
لالحتالل و لن يثني شعبنا عن مواصلة النضال حتى استرداد كامل حقوقه له شعبنا لن يجلب األمن 

  .الوطنية
وقال أنور جمعة عضو اللجنة المركزية للجبهة وسكرتير لجنتها اإلعالمية في المحافظات الجنوبية، إن 

  .االحتالل يحاول إخفاء جرائمه ومجازره من خالل اغتيال الصحفيين واستهدافهم
  16/4/2008لسطينية وكالة األنباء الف

  
  "في كّل مكان"تتوّعده " حماس"و... في غزة" القسام"ثالثة شهداء لـ .14

، الـذراع   "كتائب عز الـدين القـسام     "ي المقاوم في    سرائيلاغتالت قوات االحتالل اإل   :  رائد الفي  -غزة  
ـ  لّحة في  ، أسامة أبو عنزة، وأصابت اثنين آخرين بجروح متفاوتة، في اشتباكات مس           "حماس"العسكري ل

وبحسب مصادر محليـة، فـإن المقـاومين كـانوا           .محيط معبر كرم أبو سالم، جنوب شرق قطاع غزة        
ي، واشتبكت معهم باألسلحة    سرائيليحاولون اقتحام معبر كرم أبو سالم عندما اكتشفتهم قوات االحتالل اإل          
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كتائـب  "مقاومـان فـي     واستـشهد ال   .الرشاشة، قبل أن تتوغل لمئات األمتار في محيط المعبر المذكور         
، عبد اللّه سليمان، ومحمد نور الدين المطوق، متأثرين بجروحهما التي أصيبا بها قبل أيام جـراء                 "القسام

  .انفجار غامض في أحد المنازل في مخيم جباليا لالجئين، شمال القطاع
لكتروني، ذراعها  ، في بيان على موقعها اإل     "حماس"ية أول من أمس، دعت      سرائيلورداً على المجزرة اإل   

". في كل مكان وبكل الوسائل الممكنة، فهذا العدو ال يفهم إلّـا لغـة القـوة                "إسرائيلالمسلّح إلى ضرب    
ـ      العودة إلى حضن شعبه قبل فوات األوان، ووقف التفاوض مـع           "وطالب البيان الرئيس محمود عباس ب

  ".إسرائيل
رد القـسام   "، أن   "فرانس بـرس  "سؤال لوكالة   ، فوزي برهوم، رداً على      "حماس"وأوضح المتحدث باسم    

  ".يعني استخدام كل أشكال المقاومة، والخيارات المفتوحة لردع هذا العدوان على شعبنا
ي، إيهـود   سـرائيل ، سامي أبو زهري، فرأى أن تهديدات رئيس الـوزراء اإل          "حماس"أما المتحدث باسم    

تدّل على تصميمه على االستمرار في العداون، وأنه        "،  "تدفع حماس الثمن غالياً   "أولمرت، الذي توعد أن     
قصة صواريخ المقاومة المنطلقة من غزة مجرد ذريعة يـستخدمها          "، موضحاً أن    "غير معني في التهدئة   

هذه التصريحات تمثّل إدانة للمواقف الصادرة عـن        "وأشار إلى أن    ". االحتالل لتبرير عدوانه المتواصل   
  ".فريق الرئاسة

  18/4/2008األخبار
  

  في غزة " القسام"يون يروون شهادات عن المعارك التي خاضوها ضد إسرائيلجنود  .15
ية، أمس، شهادات جنود شاركوا في المعارك في غـزة أول           سرائيلنقلت الصحف اإل  :  رائد الفي  -غزة  

إنها حرب غيـر سـهلة، والعـدو        : "وقال أحدهم . يينإسرائيلمن أمس، التي أدت إلى مقتل ثالثة جنود         
كانت هناك أخطاء، لكن لم يكـن ممكنـاً         : "وأضاف". لقد انتقلنا في غزة من الهجوم إلى الدفاع       . حسنيت

  ".القيام بأكثر مما حصل في هذا الوضع
يحصل كل يوم تقريبـاً، إال      ) األول(ما حصل أمس    . لقد درسنا المخربون كما ينبغي    : "وقال جندي آخر  

لم يفكروا فقط في كيفية قتلنا، بل أعدوا خطة لالنسحاب، وقـد            . أنهم هذه المرة قدروا ردنا واستعدوا له      
  ".نجحوا فيها

في عملية شتاء حـار قاتَلنـا أفـراد         "وأوضح أنه   ". القتال في غزة تغير منذ فترة     "ورأى جندي آخر أن     
لقد توقفوا عن أن يكونوا مغبونين، لم يعودوا شهداء يركـضون إليـك             . حماس كما في الغرب المتوحش    

إذا كنا في الماضي نصيبهم في قلوبهم عن        . تراهم اليوم يناورون ويهاجمون بحكمة    . نة في أيديهم  والرما
في العام الماضي، شهدنا الكثيـر مـن        : "وأضاف".  متراً، فإن هذا ال يحصل هذه األيام بسهولة        50بعد  

حاصـرتنا كمـا    األحداث التي حاصرنا فيها المخربين، أنا أذكر مرة واحدة تمكن فيها المخربون مـن م              
إنها فضيحة، لكن ما العمل؟ ال يمكن القفز إلى مستنقع وحل من            ). أول من أمس  (حصل في عملية أمس     

  ".دون التوسخ
تمكنوا مـن اسـتدراجنا     . لقد وقعنا في مصيدة معدة للموت     : "جندي آخر يصادق على كالم زميله بقوله      

  ".إليها
  18/4/2008األخبار

  
  صامات في مخيمات لبنان للتضامن مع األسرىالفصائل الفلسطينية تنظم اعت .16

 في مخيم عين الحلوة تحدث      بمناسبة يوم األسير  اقامت الهيئة اإلسالمية الفلسطينية للرعاية احتفاالً       : صور
واختتم بكلمة ممثل   . فيه مهنا كساب باسم االسرى، رئيس الهيئة الفلسطينية للرعاية الشيخ محمود الجشي           

عن بدء اإلعداد لعقـد المجلـس الـوطني         "ية في لبنان عباس زكي الذي كشف        منظمة التحرير الفلسطين  
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تسير باتجاه بناء   " فتح"وان حركة   . الفلسطيني قريباً، بعد االتفاق مع التنظميات المشكله للقوى الفلسطينية        
المؤسسات الحركية وسط ورشات عمل لعقد المؤتمر السادس للحركة إلقرار سياسـات وحـدة القيـادة                

  . ار والعمل الجماعيوالقر
ونظمت الجبهة الديموقراطية اعتصاماً عند المدخل التحتاني لمخيم عين الحلوة، شارك فيه ممثلون عـن               
الفصائل والقوى الفلسطينية وعن عدد من األحزاب اللبنانية واللجان الشعبية وعن هيئات المجتمع المدني              

إلنسانية تحمل مسؤولياتها تجـاه معانـاة األسـرى         وألقيت كلمات طالبت الهيئات الدولية وا     . الفلسطيني
  . وأوضاعهم االنسانية
امام " حماس"اقيم اعتصام للمناسبة بدعوة من الجبهة الديموقراطية وحركة         ") السفير("وفي مخيم البداوي    

ية والحصار المفروض على قطـاع      سرائيل، تحول إلى مناسبة للتنديد بالمجازر اإل      "االونروا"مكتب مدير   
  . ، وتخللته كلمات دعت الى الوحدة وانتقدت الصمت العربي والدولي إزاء ما يحصلغزة

كما أحيت منظمة الشبيبة الفلسطينية يوم األسير بلقاء تضامني في المركز الثقافي الفلسطيني فـي مخـيم                 
 .يسـرائيل البص، تخلله معرض للصور وفيلم يروي معاناة االسرى والمعتقلين في سجون االحـتالل اإل             

  . والقيت كلمات شددت على ضرورة متابعة القضية بكل الوسائل من أجل تأمين حرية هؤالء االبطال
وأصدرت الجبهة الديموقراطية لتحرير فلسطين بياناً، أشارت فيه الى ان معظم االحصاءات يفيد ان مـا                

ي لالراضـي   لسـرائي يقارب من ثلث الشعب الفلسطيني دخل سجون االحتالل، منذ بداية االحـتالل اإل            
  . 1967الفلسطينية عام 

، نـدد المـشاركون فيهـا       "حمـاس "انطلقت مسيرة في مخيم البص، ليل امس االول، بدعوة من حركة            
. ي في قطاع غزة، بحق المدنيين والـصـحافيين الفلـسطينيين         سرائيلبالمجازر التي يرتكبها االحتالل اإل    

. ل العربية الى العمل على رفع الحصار عن القطاع        وردد المتظاهرون هتافات تؤيد المقاومة وتدعو الدو      
ان سياسـية   "وتحدث خالل المسيرة المسؤول السياسي للحركة في منطقة صور ابو خالد جهاد، مؤكـداً               

للـشروط  " حمـاس "المجازر تأتي في سياق السياسة االميركية الصهيونية، من اجل اخـضاع حركـة              
 ".لفلسطينيةواإلمالءات، توصالً للحل النهائي للقضية ا

  18/4/2008السفير 
  

  مازن أن ينسى ما وراء الجدار واألغوار أولمرت يريد من أبو .17
ي ايهود سرائيلان رئيس الوزراء اإل" الشرق األوسط"قالت مصادر مطلعة لـ: كفاح زبون: رام اهللا

قة اولمرت ابلغ الرئيس الفلسطيني محمود عباس ان عليه ان ينسى ما وراء الجدار الفاصل ومنط
مناطق الضفة الغربية التي تم االتفاق عليها في (االغوار، وان يفاوض على المناطق المصنفة، أ وب وج 

وحسب المصادر، فان اولمرت يحاول عرض حلول على ابومازن تتضمن ادارة احياء  ).اتفاق اوسلو
لمناطق المقدسة، عربية في القدس، الى جانب ادارة المقدسات، وتسهيل حرية مرور الفلسطينيين الى ا

الشرق "ية، بطلب من اولمرت شخصيا، قالت المصادر لـإسرائيلحسب مصادر و.. عبر طرق محددة
ان اولمرت طلب لقاء ابو مازن ليقول للرئيس االميركي انه يبذل جهودا، لكن اي اتفاق لم " األوسط
من مساحة الضفة ،  %64ان المعروض على السلطة االن، هو فقط " الشرق األوسط"وعلمت  .ينجز

 .الغربية، وان التواصل الجغرافي سيكون عبر الطرق فقط
  16/4/2008الشرق األوسط  

  
   يؤكد عدم التفاوض حول القدس في كافة المساراتأولمرت .18

إنه لم يجر طرح قضية القدس المحتلة في أي         " هآرتس"قال أولمرت لصحيفة    :  برهوم جرايسي  -الناصرة
سطينيين، إن كان على مستوى لقاءاته بالرئيس محمود عباس، أو في مسار            من مسارات التفاوض مع الفل    
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ية تسيبي ليفني مع رئيس طاقم المفاوضات الفلسطيني أحمد قريع، وغيره مـن             سرائيلوزيرة الخارجية اإل  
من العام  ) نوفمبر(وأضاف أولمرت قائال، إنه منذ لقاء أنابوليس في نهاية شهر تشرين الثاني              .المسارات

، ازدادت احتماالت التوصل إلى تفاهمات مع الجانب الفلسطيني حتى نهاية العام الحـالي              2007اضي  الم
2008.  

  18/4/2008الغد االردنية 
  

  "عملية محتومة " قطاع غزةاحتالل أجزاء واسعة من: معاريف .19
ى القطـاع،   وجه معلقون في الشؤون العسكرية انتقادات الداء الجيش في الحرب التي يشنها عل            : الناصرة

تربك الجيش اإلسرائيلي كل مرة من خالل تغيير تكتيكها واعتمادهـا           " حماس"معترفين بين السطور بأن     
هذه المرة االشتباكات وجهاً لوجه ونصب الكمائن، كما حصل أول من امس بدالً مـن إغـراق جنـوب                   

عوات لتصعيد الحرب على    ونقلت اإلذاعة عن وزير الدفاع ايهود باراك رده على الد          .إسرائيل بالقذائف 
عدم التصرف تحت وطأة االنفعال، بل بضبط النفس والتبـصر          "بالقول إنه يجب على اسرائيل      " حماس"

  ".والصرامة في آن
من جهته، أقر وزير الشؤون االجتماعية اسحق هرتسوغ بأن مقتل الجنود الثالثة فـي مكمـن نـصبته                  

صل احيانا ان نتلقى ضربات، لكن علينا أال نستسلم         يح: "وأضاف". فشال تكتيكيا "يشكل  " حماس"عناصر  
  ".لإلحباط

اليكس فيشمان أن الجيش اإلسرائيلي يكرر فـي        " يديعوت أحرونوت "وكتب المعلق العسكري في صحيفة      
" حماس"غزة األخطاء التي ارتكبها في لبنان باعتماده نشاطاً روتينياً في الرد على أي عملية، ما يتيح لـ                  

ليكبده خـسائر فـي     " مواطن الضعف "تعقب هذه النشاطات والبحث بالتالي عن       " حزب اهللا "كما اتاح لـ    
  . األرواح

عمير ربابورت أن تضطر إسرائيل إلى شن حرب برية واسـعة           " معاريف"وتوقع المحلل العسكري في     
م إسرائيل  بعد االحتفال بالذكرى الستين لقيا    " وهي عملية محتومة  "على القطاع واحتالل أجزاء واسعة منه       

وأشار إلى أن الجيش اإلسرائيلي تكبد في األشهر الثالثة االخيرة ثمانيـة قتلـى              . منتصف الشهر المقبل  
  ".استدعت أسئلة صعبة داخل الجيش"

  18/4/2008الحياة 
  

  لى االلتقاء بهإرئيس حركة شاس يدعو قادة حماس بمن فيهم خالد مشعل  .20
اي قادة حماس بمن فيهم رئيس المكتب السياسي للحركة          دعا رئيس حركة شاس الوزير ايلي يش       -القدس

خالد مشعل الى االلتقاء به لتسريع المفاوضات حول تبادل االسرى كي يتسنى االفـراج عـن الجنـدي                  
ونقل الوزير يشاي رسالة بهذا الصدد الى الـرئيس االميركـي            .المخطوف في قطاع غزة غلعاد شاليط     
  .دمشق اليوم خالد مشعلاالسبق جيمي كارتر الذي سيلتقي في 

  18/4/2008وكالة معاً اإلخبارية 
  

  دفع ثمن ما يجري في غزةبأولمرت يتوعد حماس  .21
 أمس توعده لحركة حماس وقال انها ستدفع ثمن ما يجري فـي             اولمرتجدد  : برهوم جرايسي -الناصرة
يقع على جـيش    وقال أولمرت إن ما يجري في القطاع هو حرب يومية، معتبرا أن العبء األكبر                غزة،

 فلـسطيني،   200ي، إال أنه تباهى بأن جيشه قتل منذ مطلع العام الحالي أكثـر مـن                سرائيلاالحتالل اإل 
إننا نحمل حركة حماس المسؤولية الكاملة والمباشرة عن كل ما يجـري            "، وقال،   "المخربين"وصفهم بـ   

   ".في قطاع غزة، وسنجبي الثمن منها هي
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  18/4/2008الغد األردنية 
  

  " ويجب القضاء عليهايةإسرائيلالتهدئة مع حماس ليست مصلحة " :سنيهويتام أ .22
ايفي أيتام انه ال خيـار مـن عمليـة          " المفدال"ي  سرائيل قال رئيس حزب االتحاد الوطني اإل      -بيت لحم   

السقاط حماس في قطاع غزة وتوجيه ضربة للجيش االيراني الذي بدأ انتشاره في قطاع غزة على حـد                  
جيش االحتالل بالقرب مـن     " نشاط"، نمط   إسرائيلتبر ايتام في حديث اذاعي نشر على صوت         واع .قوله

ال يشمل عمق القطاع وال تواكبه سياسة واضحة سيكون غالي          " نشاطاً"السياج األمني ضرورياً، مبيناً ان      
  .ورأى ان الحديث عن تهدئة في القطاع هدفه تمكين حماس من كسب الوقت وبناء قوتها .الثمن

ية ويجب القضاء   إسرائيلان التهدئة مع حماس ليست مصلحة       :"أما النائب العمالي افرايم سنيه فقال بدوره        
واضاف انه يجب الوصول الى اتفاق سياسي مع من يحاورنا أمال في تـولي جهـة                 ".عليها في القطاع  

اء علـى سـلطة     وتوقع سنيه أن يستمر القتال في قطاع غزة ألن القض          .أخرى مسؤولية عن قطاع غزة    
  .حماس لن تتم إال من خالل دك قوتها العسكرية

  17/4/2008وكالة معاً اإلخبارية 
  

   مستعدة للتنازل من أجل إيجاد حل للسالم"إسرائيل": بيريز .23
ي شيمون بيريز أمس، في وارسو على استعداد بالده للتوصـل           سرائيلشدد الرئيس اإل  :  د ب أ   -وارسو  

وقال بيريز أمام البرلمان البولندي بمجلسيه       . حل للسالم في الشرق االوسط     إلى حل وسط من أجل إيجاد     
نحن على استعداد للتخلي عن أرض مقابل الوصـول إلـى           : "في ختام زيارة لبولندا استغرقت أربعة أيام      

ة ، مشيراً إلى أنه ينبغي لهذه الدولة الفلـسطيني        "سالم حقيقي مع الفلسطينيين، وتمكينهم من تأسيس دولتهم       
  ".االزدهار االقتصادي والسعي نحو السالم وحب الحرية"المجاورة 

  18/4/2008الجريدة الكويتية 
  

   إيران لن تمتلك سالحاً نووياً والسالم وشيك:يينسرائيلأولمرت يطمئن اإل .24
ايران لن  "نشرته امس، ان    " معاريف"ي ايهود اولمرت في حديث لصحيفة       سرائيلأعلن رئيس الوزراء اإل   

 تقوم بحصة كبيرة    إسرائيل"لمنع ذلك و    " ان األسرة الدولية تبذل مجهوداً ضخماً     "وأكد  ". ة نووية تصبح قو 
 علـى   إسرائيللذا، يجب اال تقدم     . جداً من هذه الجهود، لكن من دون ان تكون رأس الحربة في المعركة            

  ".اطالق تهديدات كما حصل اخيراً
  17/4/2008الحياة 

  
  "إسرائيل" السالم بين سورية ومستشار الرئيس التركي وسيط .25

ية آلون ليئيل، الـذي     سرائيلكشف المدير العام السابق لوزارة الخارجية اإل      :  آمال شحادة  -القدس المحتلة   
ية وسورية، ان أحمـد داوود أوغلـي، مستـشار الـرئيس         إسرائيليقود لقاءات غير رسمية بين أطراف       

 بالـسالم والنيـات الحقيقيـة لـرئيس         إسرائيلليه رغبة   التركي، التقى الرئيس بشار االسد أخيراً ونقل إ       
وقال ليئيل ان تركيا الطرف الوحيد      . ية ايهود اولمرت في شأن التقدم نحو المفاوضات       سرائيلالحكومة اإل 

الذي يبذل جهوداً حثيثة لدفع ملف المفاوضات بين الجانبين، وان اوغلي يتحمل مـسؤولية هـذا الملـف           
ح ليئيل، ان الرسائل التي ينقلها اوغلي ال تقتصر على مجرد نقـل الرغبـة               وأوض. والتقى األسد مرات  

 يهمها بدايـة ان تفـض سـورية         إسرائيلية والجانب اإليجابي للموضوع، انما تركز على ان         سرائيلاإل
  .والتنظيمات الفلسطينية" حزب اهللا"عالقاتها مع ايران و

  18/4/2008الحياة 
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   ألول مرة منذ النكبة يرشح نفسه لرئاسة بلدية حيفافلسطيني .26

أعلن عضو بلدية حيفا، المحامي وليد خميس، رسميا، ترشيح نفسه لرئاسة البلدية لينضم ألربعة مرشحين               
، كما يؤكد أن الهـدف هـو        "ليسوا في جيب أحد   " على أن العرب      منه آخرين على هذا المنصب، تأكيداً    

 أن هذه المرة األولـى      فيما تجدر اإلشارة إلى   . للصوت العربي وزن نوعي   فرض جولة ثانية يكون فيها      
  .1948التي يرشح عربي نفسه لرئاسة البلدية منذ عام النكبة 

  17/4/2008 48عرب
  

   غزةحداد في قطاعجنازة مصور رويترز توحد الجسم الصحفي الفلسطيني في ظل ال .27
حزن وغضب شديد على شهداء مجـزرة قريـة         مس حداد عام و   أساد قطاع غزة    :  فتحي صباح  -غزة  

 مـدنياً، أحـدهم المـصور       13جحر الديك شمال شرقي مخيم البريج وسط القطاع التي راح ضـحيتها             
وودع عشرات الصحافيين الفلسطينيين في مدينتي غزة وخان         .التلفزيوني في وكالة رويترز فضل شناعة     

عش، وآلة التصوير المهشمة عدستها علـى       مس زميلهم في موكب جنائزي مهيب، ورفعوه في ن        أيونس  
جنازة الوسط الصحافي الفلسطيني، إذ سار جنباً الى جنب الـصحافيون           هذه ال وحدت  قد  و .نعش مجاور 

المنتمون الى فتح وحماس وبقية الفصائل األخرى وتجاذبوا أطراف الحديث وقدموا المواسـاة لبعـضهم               
قالة الدكتور باسم نعيم في الجنازة، فضالً عـن ممثلـي           كما شارك وزير اإلعالم في الحكومة الم      . بعضاً

  .الفصائل والقوى السياسية الفلسطينية ومنظمات حقوق اإلنسان، والمجتمع المدني
  18/4/2008الحياة 

  
  ن يقضوا في السجونأبنائهم قبل أ باطالق  على أمٍلالفلسطينيون يحيون يوم األسير .28

مس يوم االسير بتنظيم المهرجانات والمسيرات والمعـارض        أ أحيا الفلسطينيون :  محمد يونس  -رام اهللا   
امـت  أقو .يةسـرائيل كثر من عشرة آالف اسير في السجون اإل       أوالندوات والتظاهرات المطالبة بإطالق     

شـرف  أوزير  الوزارة شؤون االسرى مهرجانات شعبية مركزية في المدن والمحافظات المختلفة، وقال            
 195وفـاة    مشيراً إلـى     .نه يرمز الى الحرية   لسلطة تحيي يوم االسير أل    ن ا أ  في هذا السياق،   العجرمي

قـد  و. 67همال الطبي والمعاملة القاسية منذ بدء االحتالل عـام          ية جراء اإل  سرائيل في السجون اإل   سيراًأ
هالي االسرى الذين وجدوا فيها مناسبة إلسماع صـوتهم المطالـب           أشارك في المهرجانات اآلالف من      

  شـهرياً  توفر راتبـاً   السلطةإلى ذلك، تجدر اإلشارة إلى أن       . ائهم قبل ان يقضوا في السجون     باطالق ابن 
في هذا الصدد أوضـح     و. و استمكال دراستهم خلف القضبان    ألألسرى يمكنهم من االنفاق على عائالتهم       

  . مليون دوالر هذا العام لوزارة االسرى80ن حكومة فياض خصصت أالعجرمي 
  18/4/2008الحياة 

  
  ية يتمنون أال تكون الخالفات السياسية سبباً لنسيان قضيتهمسرائيلاألسرى في السجون اإل .29

، رسالة الى الـرأي      يوم األسير  وجه األسرى في سجون االحتالل في مناسبة      :  احمد رمضان  -رام اهللا   
ـ ومحرنهم  أ إلى   واولفت.  في الحرية  هم بحق ، طالبوا من خاللها   العام الدولي واإلقليمي والمحلي    ن مـن   وم

وتمنوا على الجميع مـسلمين وعربـاً وسـلطة         . حقهم في إدخال الكتب ومن مواصلة التحصيل العلمي       
ة ال تلهيهم الخالفات السياسية عن قضي     أ و هم،ن يحملوا هم  أفلسطينية وتنظيمات ومنظمات أهلية وحقوقية،      

 وجود مـا ال يقـل عـن         السياق،وا في هذا    وأكد .هم، وأن يقوموا بالتزاماتهم ومسؤولياتهم تجاه     األسرى
 ومركـز    سـجناً  25ية، يوزعون على أكثر مـن       سرائيل أسير فلسطيني وعربي في السجون اإل      11500
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 352 أسيرة في سجن هشارون والجلمة، ونحـو         99، و  طفالً 360توقيف وتحقيق، من ضمنهم أكثر من       
ا يزيد عن ربع قرن فـي        أمضوا م  13 عاما، و  20 ممن أمضى أكثر من      81من األسرى القدامى، منهم     

  .يةسرائيلالسجون اإل
  18/4/2008المستقبل 

  
   أسرانا يطالب بدمج أسرى مدينة القدس في أي صفقة تبادل أو إفراجات مقبلةمكتب .30

مدينـة  ال بمحافظة القدس، كافة األطراف إلى دمج أسـرى    "أسرانا"دعا المكتب اإلعالمي    : رامي دعيبس 
وأشار منقذ   .اجات، قد تحصل في المستقبل القريب أو أي اتفاق مبرم          في أي صفقة تبادل أو إفر      ةقدسمال

ية التي تقتضي عدم دمج أسـرى ومعتقلـي         سرائيلب تغيير المعايير اإل   وجوأبو رومي مدير المكتب إلى      
ـ     في أي صفقة تبادل أو أي إفراجات، متعذّرة بأن هؤالء األسـرى مـن               48مدينة القدس وفلسطينيي ال

 أعلن طاقم المكتـب عـن       ،ومن ناحية أخرى   .ية ومن حملة هوية القدس    سرائيلية اإل الذين يحملون الهو  
ية في ذكرى يـوم األسـير       سرائيلإضراب عن الطعام تضامن مع األسرى والمعتقلين بداخل السجون اإل         

  .الفلسطيني
  17/4/2008 48عرب

  
  المؤبدب  فلسطينيين يقضيان حكماًزواج مع وقف التنفيذ ألسيرين: تحقيق .31

يواصل األسيران نزار التميمي وخطيبته أحالم التميمي، في عد األيام والسنوات فـي انتظـار                : اهللا رام
لحظة اللقاء الذي يجمعهما، سيما أن خطبتهما تمضي إلى مستقبل مجهول وسـط مخـاوف ذويهمـا أن                  

زار من  ويمضي ن . تتحول إلى أطول خطبة في التاريخ، في ظل انسداد األفق أمام إطالق سراح األسرى             
 بالسجن المؤبد في سجن بئر الـسبع، أمـضى          قرية النبي صالح شمال رام اهللا في الضفة الغربية، حكماً         

صـدر   مـرة  16المؤبد من حكم ب ، سنوات حتى اآلن7أحالم  ، في حين أمضت ابنة عمه        عاماً 15 منها
مال زواجهما الذي ينطبـق     وبينما يرنو األسيران إلنهاء معاناتهما في األسر وإك         . في سجن تلموند   بحقها

  . للتطورات السياسيةن ملف األسرى برمته سيكون رهينةًإ، ف"زواج مع وقف التنفيذ"عليه وصف 
  18/4/2008الخليج اإلماراتية 

  
   في مناطق مختلفة من الضفة الغربية فلسطينيا25ًقوات االحتالل تعتقل  .32

 في أحياء متفرقة     فلسطينياً عشرين مواطناً اعتقلت قوات االحتالل أكثر من خمسة       : رامي دعيبس  - جنين
 طالت مدن وبلدات جنين وقلقيلية وبيت لحم وقلنديا ومخـيم الفـوار بعـد مداهمـة                 ،من الضفة الغربية  

  .العشرات من المنازل والعبث بمحتوياتها
  17/4/2008 48عرب

  
  ي بهدم قرية كاملة في األغوارإسرائيلقرار  .33

 قرية العقبة الفلسطينية بالقرب من طوباس في شمال الضفة الغربية،           بهدم بيوت " إسرائيل" تهدد   :ب.ف.أ
وقـد نظـرت     .راضيها معسكرات لجيش االحتالل حرمتها من التطور كقرية طبيعية        أالتي شيدت على    

ية مناهضة لهدم البيوت، تطالب فيـه       إسرائيلمس في التماس تقدمت به لجنة       أ يةسرائيلاإلالمحكمة العليا   
لكن قضاة المحكمة الثالثة قرروا التشاور فيما بينهم وإعالم الدفاع          . ر ازالة بيوت القرية   بالعودة عن قرا  

  .والنيابة بالقرار الحقاً
  18/4/2008الخليج اإلماراتية 
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   ألف طن كمية الزيتون في األراضي الفلسطينية الموسم الماضي63:  المركزياإلحصاء .34

ن أصدره، أمس، حول نتائج مسح معاصر الزيتـون فـي            في بيا   المركزي أشار جهاز اإلحصاء  : البيرة
 ألف طـن،    63.230 قد بلغت    2007األراضي الفلسطينية، إلى أن كمية الزيتون المدروس لموسم العام          

 ألف طن من الزيت تم استخراجه مـن         43 آلف طن مقارنة مع      8.8وأن كمية الزيت المستخرجة بلغت      
  .2006 ألف طن من الزيتون في موسم العام 951

  18/4/2008األيام الفلسطينية 
  

 النيتروزغاز المستشفيات في غزة تتوقف عن إجراء العمليات الجراحية لنفاد  .35
أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن توقف إجراء العمليات الجراحية في جميع : صالح النعامي - غزة

وأعتبر الناطق باسم . تخديرمستشفيات قطاع غزة، بسبب نفاد مادة النيتروز المستخدمة في عملية ال
صدار حكم إعدام على مئات المرضى إمادة يعني هذه ال إدخال "إسرائيل"ن رفض أ ، خالد راضيالوزارة

  .الذين يحتاجون لعمليات جراحية
  18/4/2008الشرق األوسط 

  
   من عدة دول فرقة14نطالق مهرجان الرقص المعاصر في رام اهللا بحضور إ .36

مس، فعاليات الدورة الثالثة لمهرجان رام اهللا الدولي للرقص المعاصر أام اهللا، انطلقت في ر: رام اهللا
كما تم عرض فيلم قصير ساخر يعالج حالة الفلسطينيين على .  فرقة من عدة دول في العالم14بمشاركة 

عالمية للمهرجان ابراهيم الحصري مسؤول اللجنة اإلومن جهته لم ير . يينسرائيلحواجز ومعابر اإل
،  بين إطالق مهرجان راقص في رام اهللا في الوقت الذي يستهدف فيه قطاع غزة بالصواريخناقضاًت

  .ن ذلك جزء من مقاومة المحتل بأشكال مختلفةمعتبراً أ
  18/4/2008الشرق األوسط 

  
  اللمسات األخيرة للتوطين توضع بين عباس وبيلين : عون .37

ان التوطين حاصل فعالً اذا لم يع اللبنانيون "ل عون النائب ميشا" واإلصالحتكتل التغيير "رأى رئيس 
ان : "وقال". مخاطره الحقيقية وإذا ما استمر المتآمرون على البلد وأهله بتواطؤ جزئي مع بعض الداخل

التوطين ليس فزاعة كما يزعم البعض فهو ال يزال قائماً ويعمل على ادخال اللمسات االخيرة عليه بين 
  ". يوسي بيلين" يسرائيلاإل"ينية محمود عباس والمسؤول رئيس السلطة الفلسط

  18/4/2008السفير 
  

  "  األعمال العدائية"تطلب توسيع مفهوم " إسرائيل" .38
ألح " يسرائيلاإل"قالت مصادر واسعة االطالع في مقر األمم المتحدة في نيويورك أن الجيش : نيويورك

في بلدة " اليونيفيل"اط من الجيش اللبناني وقوات في االجتماعات التنسيقية التي تعقد بينه وبين ضب
كما هو وارد ضمن القرار " األعمال العدائية"الناقورة في الجنوب اللبناني، على اعادة تعريف مصطلح 

التي وضعتها قيادة " قواعد االشتباك"، في محاولة واضحة العادة النظر في 1701الدولي الرقم 
. 1701.تشار القوات الدولية جنوبي نهر الليطاني بعد صدور القرار في نيويورك غداة ان" اليونيفيل"

" اليونيفيل"وجهوا تحذيرا مزدوجا للحكومة اللبنانية وقوات " يينسرائيلاإل"ووفق المصادر نفسها، فإن 
وتضمن التحذير دعوة واضحة الى . وذلك في أعقاب مقتل القيادي في حزب اهللا الشهيد عماد مغنية
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من إعادة نشر ترسانته الصاروخية والعسكرية في منطقة جنوب الليطاني، " حزب اهللا"ع الجانبين لمن
في الوقت الذي تراه مناسبا بكل ما يلزم من أجل منع حزب اهللا من " إسرائيل"وذلك تحت طائلة أن تقوم 

ن وأشارت المصادر الى أن المقصود م. إعادة نشر قواته وترسانته في منطقة جنوب نهر الليطاني
الحق بإقامة حواجز " اليونيفيل"، تضمينها نصوصا واضحة تعطي لـ"قواعد االشتباك"المطالبة بتعديل 

وتفتيش السيارات وتنفيذ مداهمات وكل ما يندرج في خانة حفظ األمن جنوب الليطاني، األمر الذي يتواله 
  . حاليا الجيش اللبناني

  17/4/2008السفير 
  

  م الشيخ لتزامنها مع ذكرى النكبةالسعودية لن تشارك في قمة شر .39
أن فرص عقد قمة إقليمية بمشاركة قادة مصر والسعودية واألردن والسلطة " الخليج"علمت : القاهرة

في " دافوس"الفلسطينية مع الرئيس األمريكي جورج بوش على هامش انعقاد المنتدى االقتصادي العالمي 
ث جهود دفع عملية التسوية واألوضاع اإلقليمية، مايو المقبل لبح/  أيار20 و19شرم الشيخ يومي 

تراجعت بسبب عدم ترحيب السعودية بالمشاركة في قمة إقليمية لبحث القضية الفلسطينية في ذكرى 
 عاما على تأسيسها، السيما وأن 60بمرور " إسرائيل"النكبة من دون حدوث تقدم حقيقي ووسط احتفاالت 

في احتفاالت " إسرائيل"نب من المنتدى بعد مشاركته بوش سيحضر إلى شرم الشيخ لحضور جا
كما تراجعت لنفس األسباب فرص عقد قمة إقليمية تضم قادة مصر واألردن  .اغتصابها لفلسطين

تمكن مصر من أن تقدم للرأي العام مبررا لعقدها في " إسرائيل"والسلطة الفلسطينية والواليات المتحدة و
وعلمت  .على األقلإلى مشروع تسوية " يةسرائيلاإل " الفلسطينية هذه الظروف مثل توصل المفاوضات

أيضا أن االتصاالت التي تجريها مصر في هذا الصدد تتعلق بقمة رباعية مصرية  أردنية  " الخليج"
  .فلسطينية  أمريكية، وهذه ال تزال مجرد فكرة قيد التداول

  18/4/2008الخليج اإلماراتية 
  

  اوالت فلسطينية القتحام الحدود سنتصدى ألية مح: بدو مصر .40
يخشى اآلالف من سكان مدينة رفح المصرية ومعظمهم من البدو، من اقتحام :  شادي محمد-رفح 

ويؤكد بدو سيناء أنهم . الفلسطينيين للحدود مرة أخرى خوفا من نفاد السلع والبضائع وارتفاع األسعار
 مستشار محافظ شمال ،وقال عبداهللا جهامة. غزةسيتصدون ألية محاوالت فلسطينية القتحام الحدود مع 
 إن جميع قبائل سيناء ملتزمة بالشرعية وحماية ،سيناء لشئون القبائل ورئيس مجلس قبائل وسط سيناء

  . أرضها وإنها تعتبر حدود مصر خطا أحمر ال يجب تجاوزه
  18/4/2008العرب القطرية 

  
  ال تحت تهديد أسلحة الدمار الشامل إلن تمنح العرب حقوقهم" إسرائيل": محمد بسيوني .41

قال السفير محمد بسيوني، رئيس لجنة الشؤون الخارجية والعالقات العربية واألمن القومي : وفاء صالح
 تؤكد أن أي رئيس وزراء "إسرائيل"بمجلس الشوري، إن خبرته في العمل كسفير طوال عقدين في 

 سواء بعمل عسكري أو "اإلجبار"م ذلك بـ لن يعطي أي حق عربي طواعية، وإنما يت"يإسرائيل"
وأكد بسيوني أننا يجب أال نقع في الشرك  .اقتصادي أو سياسي، أو تحت تهديد سالح دمار شامل

 في المفاوضات، الذي تتبعه دائما، وهو العمل في كل مرة علي الوصول إلي إعالن مبادئ، "يسرائيلاإل"
ب إعالن إطار تنفيذي في خطة زمنية محددة، وأال نقع الفتا إلي أن المبادئ معروفة فعال، والمطلو

 لخفض "إسرائيل" من المطالبة بالحق العربي والفلسطيني، موضحا أن هذا ما تريده "فريسة اإلحباط"
  .سقف التوقعات العربي للحل
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  17/4/2008المصري اليوم 
  

      إخوان مصر ينفون التنسيق مع حماس القتحام الحدود مجددا   .42
 المستشار السياسي للمرشد العام لجماعة اإلخوان ،نفى عبد الحميد الغزالي: محمود جمعة -القاهرة 

لتنفيذ اقتحام ) حماس( تقارير صحفية بوجود تنسيق بين إخوان مصر وحركة ،المسلمين في مصر
للتغطية على األحكام العسكرية بحق قيادات "فلسطيني جديد للحدود المصرية، واعتبرها محاولة 

، مشيراً إلى أن إخوان مصر "ال يوجد تحالف تكتيكي بين إخوان مصر وحماس"وقال ". عةالجما
المسائل الفلسطينية متروكة لألشقاء في "، ومؤكداً أن " دولة70كما يرتبطون بإخوان "يرتبطون بهم 

وأكد الغزالي أن إخوان مصر يصرون على مطالبة الحكومة المصرية بلعب  ".حماس ألنهم أدرى بها
لدور المنوط بها وتحمل مسؤولياتها تجاه الفلسطينيين المحاصرين في غزة، سواء فيما يتعلق ا

باالتصاالت الدولية أو فتح معبر رفح وضرورة وقف الحملة اإلعالمية الحكومية ضد حركات المقاومة 
ماس، وأقر الغزالي بوجود اتصاالت مستمرة بين جماعة اإلخوان في مصر وبين حركة ح. الفلسطينية

نؤكد دائما في اتصاالتنا مع "وأضاف  .لكنه قال إنها اتصاالت لتقديم المشورة وتبادل وجهات النظر
  ، موضحاً أن الجماعة تنصحهم دائما "حماس أننا ضد أي إجراء أو خطة ال تتم بعلم السلطات المصرية

لجانب المصري حتى بالحفاظ على الهدوء في منطقة الحدود ومواصلة المفاوضات والمباحثات مع ا"
  ".يستجيب بفتح معبر رفح

  17/4/2008الجزيرة نت 
  

  "إسرائيل"وال نرى في األفق حربا مع ، نستعد لألسوأ: األسد .43
، "إسرائيل "أعلن الرئيس السوري بشار األسد أن سوريا تستعد للحرب مع:  األمينإبراهيم -دمشق 

ال أحد "أن وقال . لمعطيات والمؤشرات المتوافرةوترى أنها احتمال قائم، لكنه استبعد حصولها ربطاً با
 ستشن حرباً على لبنان وسوريا أو "إسرائيل"منا يستبعد خيار الحرب، ولكن هناك نقاش في ما إذا كانت 

علينا قراءة الموقف من زاوية المصلحة االميركية، ألن حرب لبنان . أن أميركا ستشن حرباً على إيران
 كانت تريد التوقف في لحظة معينة، ولكن اإلدارة االميركية كانت تجبرها "يلإسرائأن "االخيرة أظهرت 

نحن نعرف أن في االدارة االميركية من يريد هذه الحرب، ونحن نستعد "وأضاف . "على مواصلة الحرب
لألسوأ، ونتصرف على أساس أن الحرب مقبلة ونستعد لها، ولكننا نقرأ في المعطيات وال نرى أن في 

  ."رباً قائمةاألفق ح
  17/4/2008األخبار

  
 يةسرائيلالجامعة العربية تحذر من عواقب حرب اإلبادة والتجويع اإل .44

 جميع األطراف الدولية والحقوقية من مخاطر حذرت جامعة الدول العربية، امس،:  وفا– القاهرة
ستكون وخيمة الن عواقب ذلك  والتجويع بحق الشعب الفلسطيني، ي وحرب اإلبادةسرائيلالعدوان اإل

ونددت األمانة العامة لجامعة الدول العربية في بيان لها بالعدوان الوحشي الذي  .على المنطقة بأسرها
ووصفته بانه استمرار لسياسة د الشعب الفلسطيني في قطاع غزة،  ض، أمس االول،"إسرائيل"نفذته 

 .لك القتل والتشريد والتجويع ضد الشعب الفلسطيني مستخدمة في ذ"إسرائيل"المحرقة التي تمارسها 
لتي يتعرض لها الشعب وحملت الجامعة دولة االحتالل المسؤولية الكاملة عن المذابح اليومية ا

  .الفلسطيني
  18/4/2008الحياة الجديدة 
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  األطباء العرب يطالب بمحاكمة أولمرت وباراك كمجرمي حرباتحاد  .45
يم رئيس الوزراء الصهيوني إيهود أولمرت ووزير دفاعه دعا اتحاد األطباء العرب إلى تقد: إسالم توفيق

من جانبها  .إيهود باراك إلى المحاكمة بتهمة ارتكاب جرائم حرب بحق الشعب الفلسطيني في غزة
 الرئيس المصري مبارك إلى تنفيذ وعده ، التابعة التحاد األطباء العرب،ناشدت لجنة اإلغاثة والطوارئ
لفلسطيني في عهده، داعيةً إياه إلى فتح معبر رفح لدخول الفلسطينيين بأن ال يسمح بتجويع الشعب ا

  .والجرحى ووصول مساعدات الشعب المصري ألشقائه الفلسطينيين
  17/4/2008إخوان أون الين 

  
  الجماعة اإلسالمية المصرية تدعو حماس لالبتعاد عما يؤدي إلى خالفات مع مصر .46

 10ت عن العنف منذ نحو  التي تخل،جماعة اإلسالمية المصريةقالت ال:  عبد الستار إبراهيم-القاهرة 
تقارير مغرضة تتهم حركة حماس بأنها تعد الجتياح وشيك للحدود المصرية لفك الحصار " سنوات، إن

وفي نداء أطلقته على موقعها على االنترنت، دعت كل  ."إسرائيل"الظالم المضروب عليها من قبل 
وقال  ." إطفاء نار الفتنة التي يبعثها البعض ويؤججها آخرون مع مصرالمحبين لحماس، أن تسارع في

النائب اإلخواني إبراهيم الجعفري إن الصحف التي نسبت مزاعم غير صحيحة لـ الشيخ عبد الحميد 
 .كالب في غزة تُدار من قبل مجموعة من المحرضين والكارهين لكل ما هو إسالمي

   18/4/2008الشرق األوسط 
 

  "يةسرائيلاإل" المناهج "تطرف"مؤسسة خيرية تدعم بحثا عن : السعودية .47
تكفلت مؤسسة خيرية سعودية، تحمل اسم مفتي المملكة األسبق الشيخ عبد :  تركي الصهيل-الرياض 

، في خطوة لمجابهة المزاعم التي عمدت "يةسرائيلاإل"العزيز بن باز، بدعم بحث يكشف تطرف المناهج 
الشيخ أحمد بن عبد العزيز بن باز، أمين عام  وأوضح .سلمين في تلك المناهجلتشويه صورة العرب والم

 "يسرائيلاإل"أردنا من خالل دعم البحث أن نكشف حقيقة التطرف ": المؤسسة هدف دعم البحث بقوله
 الدولة المجاورة والمدعومة من أميركا والتي تصور بأنها تريد "إسرائيل"ومنابعه، وأن نقول للعالم إن 

سالم، هي باألساس تربي تالمذتها على التطرف من خالل تصوير معلومات مغلوطة عنا كعرب ال
 . كما أكد أن البحث سيترجم لعدة لغات بما فيها العبرية."ومسلمين

  18/4/2008الشرق األوسط 
  

   وعمل وحشيحصار غزة جريمة: جيمي كارتر .48
مريكي السابق جيمي كارتر قال، في كلمة       أن الرئيس األ  : ووكاالت 18/4/2008 الجزيرة نت    ذكر موقع 

ألقاها بالجامعة األميركية في القاهرة عقب إجرائه محادثات مع القياديين في حمـاس محمـود الزهـار                 
وسعيد صيام، إن زعماء الحركة الذين التقى بهم حتى اآلن أبلغوه أنهم سـيقبلون اتفاقـا للـسالم مـع                    

حمود عباس عبر التفاوض إذا وافق عليه الفلـسطينيون فـي           يتوصل إليه الرئيس الفلسطيني م    " إسرائيل"
وشدد الرئيس األميركي األسبق على ضرورة إشراك حماس في أي ترتيبات قد تؤدي إلـى             .استفتاء عام 

المستعدين لالجتماع مع حماس، معربا عن أمله       " يينسرائيلاإل"السالم، مشيرا إلى وجود بعض المسؤولين       
المفروض على قطـاع غـزة      " يسرائيلاإل"ووصف كارتر الحصار     . القريب أن يحدث ذلك في المستقبل    

إن الناس يموتون جوعا وتلك وحشية ترتكب كعقاب للناس في غزة إنها            "بأنه جريمة وعمل وحشي قائال      
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ية لتقويض حمـاس  سرائيلواعتبر أن المحاوالت األميركية واإل  ".جريمة وأظن أن استمرارها أمر بغيض     
 .في غزة أسوأ من الضفة الغربية تأتي بنتائج عكسيةعبر جعل الحياة 

أن الرئيس األميركي السابق جيمي كارتر التقـى عـدداً مـن           : القاهرة من   18/4/2008 الحياة   وذكرت
واعترف كارتر، من جهته، بعدم رضـاه عـن الـسياسة           . ناشطي المجتمع المدني واإلعالمي المصري    

  .أسوأ انتهاك لحقوق اإلنسان في المنطقة" إسرائيل"قوم به األميركية الخارجية، مشيراً إلى أن ما ت
  

  لقاء كارتر بوفد حركة حماس غير مفيد: البيت األبيض .49
ئيس األمريكي السابق جيمي كارتر بوفد من حركـة حمـاس،           رانتقدت الواليات المتحدة لقاء ال    : وكاالت

. ن الحركة ووصـفها باإلرهابيـة     وقال البيت األبيض إن لقاء كارتر بوفد حركة حماس غير مفيد، وأدا           
ال نعتقد أن االجتماع كان مفيداً،      : "وقال جوردون جوندرو المتحدث باسم مجلس األمن القومي األميركي        

  ".وكما رأينا جميعاً من أعمال العنف األخيرة في غزة، فإن حماس منظمة إرهابية
  18/4/2008االتحاد اإلماراتية 

  
   حركة حماسمع ارد يدعو للتحاورودوغبشأن تصاعد العنف قلق دولي  .50

أن البيت األبيض أعرب، أمس، عن قلقـه بـشأن          : وكاالت من 18/4/2008الخليج اإلماراتية   جاء في   
وقال . والفلسطينيين مستمرة " إسرائيل"في الشرق األوسط، إال أنه أكد أن المحادثات بين          " العنف"تصاعد  

نحن قلقون بشأن العنف الدائر، ولكـن       " األمريكي   غوردون جوندرو المتحدث باسم مجلس األمن القومي      
القلق نفسه عبر عنـه     ". والفلسطينيين يواصلون مناقشة سبل التوصل إلى سالم      " يينسرائيلاإل"الحظوا أن   

وأعربت رئاسة االتحاد عن هذا القلـق       ". بالغاً"االتحاد األوروبي، لكن القلق األوروبي يختلف قليالً كونه         
الحتـرام القـانون    " إسرائيل"درته، أمس، داعية الطرفين إلى ضبط النفس، وبخاصة         البالغ عبر بيان أص   

وفق بيان مكتبه " شديد"القلق ذاته، عبر عنه أيضاً أمين عام األمم المتحدة بان كي مون، لكن قلقه           . الدولي
كمـا  . غـزة وكرر إدانته إلطالق الصواريخ من      "" يةسرائيلاإل"العمليات العسكرية   "اإلعالمي الذي دان    

الجديدة في غزة، وقال بيان للخارجية الروسية انها تعبـر عـن            " العنف"أعربت روسيا عن قلقها لموجة      
ودعـت منظمـة المـؤتمر    . من موجة التوتر الجديدة، ودانت قتل المدنيين فـي الجـانبين   " البالغ"القلق  

  .  ضد المدنيين الفلسطينيين"يةسرائيلاإل"اإلسالمي أمس إلى التحرك العاجل لوقف األعمال العسكرية 
أن مفوض االمم المتحـدة لحقـوق االنـسان فـي           : من القدس  18/4/2008 األيام الفلسطينية    وذكرت

وحركـة  " إسرائيل"االراضي الفلسطينية قال، امس، انه يتعين على االمم المتحدة فتح قنوات اتصال بين              
وقـال دوغـارد فـي بيـان         . التفاوض حماس والسلطة الفلسطينية وأن تجمع كل االطراف على طاولة        

الجراء محادثات مع حماس لكنه ال يرى       " إسرائيل"اصدره، امس، في جنيف انه يمكن فهم عدم استعداد          
 ".مبررا يحول دون تدخل االمم المتحدة من خالل مجلس االمن أو االمين العام وتأكيد دورها كوسـيط                "

 ". تقليديا حتى عندما اعتبر أحد االطراف ارهابيـا        هذا دور اضطلعت به االمم المتحدة     "وأضاف دوغارد   
ان المسؤولية تقع على عاتق االمم المتحدة باعتبارها الحارس االساسي لحقوق االنسان والسالم             "وأضاف  

وحماس والسلطة الفلسطينية في رام اهللا وأن تـدفعهم للجلـوس    " إسرائيل"الدولي لفتح قنوات اتصال بين      
  ".الى متى سيستمر ذلك الجنون دون تدخل دولي جاد"وقال دوغارد متسائال  ".الى طاولة المفاوضات

  
 فرنسا تدعو لفك الحصار المفروض على قطاع غزة .51

أعربت وزارة الخارجية الفرنسية، امس، عن قلقها الشديد إزاء تدهور الوضع اإلنـساني             : وفا –باريس  
خارجية الفرنسية، في تصريح صحفي، على      وأكدت باسكال اندرياني المتحدثة الرسمية باسم ال      . في غزة 

وأوضحت ان فرنسا قلقة كثيرا إزاء ما       .  ضرورة فتح المعابر وإمداد القطاع بالكهرباء والمواد األساسية       
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بوضع نهاية للعزلة المستمرة    " إسرائيل"، وطالبت   "إسرائيل"بعودة العنف إلى قطاع غزة وجنوب       "وصفته  
الذي يؤدي إلى وقوع ضحايا بين السكان المـدنيين         " يسرائيلاإل"غل  وأعربت عن أسفها للتو   . لقطاع غزة 
عن استئناف شحنات الوقود يمثل عنصرا إيجابيـا،      " يينسرائيلاإل"إذا كان إعالن    "وأضافت  .  الفلسطينيين

  ".فإنه يجب وضع نهاية للعزلة المستمرة لغزة والتي تؤدي إلى مخاطر سياسية واقتصادية وأمنية
  18/4/2008ة الحياة الجديد

  
  وتصفه بالتعسفي" إسرائيل"منظمة دولية تنتقد االعتقال بسجون  .52

انتقدت منظمة أصدقاء اإلنسان الدولية، واقع المعتقلين اإلداريين الفلسطينيين فـي سـجون             : قدس برس 
وقالت المنظمـة، التـي     . ، في تقرير مفصل نشرته بمناسبة يوم األسير الفلسطيني        "يسرائيلاإل"االحتالل  

تخذ من فيينا مقرا لها، إن المعتقل اإلداري ينظر إليه متهما مدانا حتى تثبت براءته، مشيرة إلى أن هذا                   ت
االعتقال ال يعتمد على تهمة مؤكدة أو إثباتات واضحة أو مدة محددة، بل يقوم على ذرائع سـرية فـي                    

العتقال، أو المدة التي ينبغي له األغلب، وبموجبه يزج باألسير في المعتقل دون محاكمة أو معرفة سبب ا           
وذكرت المنظمة الحقوقية في تقريرها أن سلطات االحتالل أصدرت منـذ بـدء             . تكبد عنائها في األسر   

 أمراً خالل العام    3101 ألف قرار اعتقال إداري بحق أسرى فلسطينيين، منها          18انتفاضة األقصى قرابة    
  .2007الماضي 

 معتقل،  1000ن تحت وطأة هذا اإلجراء يقدر في الوقت الحاضر بحوالي           وبين التقرير أن عدد الرازحي    
  ".عوفر"و" رامون"و" مجدو"موزعين على سجون النقب و

  18/4/2008الجزيرة نت 
  

  النمو االقتصادي المرتفع في البحرين غّير في تشكيل بنيتها السكانية .53
ن التغيـرات التـي حلـت       أسات والبحوث،   أعلن تقرير لمركز البحرين للدرا    :  أحمد العبيدلي  -المنامة  

وأشار إلى أن ارتفاع أسعار النفط حققت للبحـرين          .بالتشكيلة السكانية نتيجة لالقتصاد كانت دراماتيكية     
، إال أن الجانب األكثر تغيراً، الذي يلحظه التقرير، هو مـا            2006عام  لل% 6.1نمواً اقتصادياً مرتفعاً بلغ     

ففي آخر عـام    . شك البحرينيون أن يصبحوا للمرة األولى أقلية في وطنهم        أصاب النسيج السكاني، إذ يو    
مليون نسمة، مـنهم    1.046.814سكان حاجز المليون، وبلغ عددهم حتى أيلول الماضي         ال، تخطى   2007

وإذا أخذ في االعتبار أن عدداً كبيراً من بحرينيي عـام            . ألفاً من األجانب   517368 بحرينياً، و  529446
وا جنسيتهم أخيراً، يمكن معرفة أن هذا التغير الديموغرافي الناتج من النـشاط االقتـصادي                اكتسب 2007

  .واالزدهار، سيترك آثاراً تتجاوز أصوله االقتصادية
  18/4/2008الحياة 

  
   زيارة آارتر األخيرة للشرق األوسط؟يسرائيلاإلآيف قرأ اللوبي  .54

ي الغاضبة حول زيارة الرئيس جيمي كارتر       ائيلسرتزايدت تصريحات زعماء ورموز اللوبي اإل     : الجمل
ي، سـرائيل الحالية لمنطقة الشرق األوسط، وقد اهتم معهد واشنطن لسياسة الشرق األدنى التابع للوبي اإل             

بالنشر اليوم، على موقعه اإللكتروني للمقال الذي كتبه اليهودي األميركي ماثيو ليفيت، ونـشرته مجلـة                
  .ماعة المحافظين الجددويكلي ستاندارد التابعة لج

وأبـرز النقـاط    ) زيارة كارتر ترسل الرسالة الخاطئة    : إضفاء الشرعية على حماس   (حمل المقال عنوان    
  :التي أشار إليها المقال، يمكن رصدها على النحو التالي

 إن اجتماع الرئيس األمريكي السابق جيمي كارتر مع خالد مشعل يشكل ظاهرة خطيـرة، ويمكـن أن                  -
 إذا تخيلنا أن أجهزة األمن األمريكية قد بعثت بأحد عناصرها لحمايـة الـرئيس الـسابق                 ،ذلكنتصور  
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كارتر، وكيف سوف يتصرف عنصر األمن الذي يقوم بحماية كارتر، عندما يجد نفسه وجهاً لوجه مـع                 
  .خالد مشعل المطلوب ألجهزة األمن األمريكية

القائلة بأن زعيمها خالد مـشعل سـيلتقي بـالرئيس     أكدت حركة حماس التقارير الصحفية واإلعالمية      -
األمريكي السابق جيمي كارتر في دمشق، وذلك في األسبوع نفسه الذي أصدرت فيه وزارة الخارجيـة                

  .األمريكية إصدارتها األخيرة لقائمة المنظمات اإلرهابية والتي تحتل فيها حركة حماس المركز الخامس
هو الذي يقوم وحده بالمطالبة بالتعامل مع حركـة حمـاس، وإنمـا           الرئيس السابق جيمي كارتر ليس       -

تفـادى كاتـب    : مالحظـة (–يشاركه في ذلك آخرين، ومن بينهم مستشاره السابق لشؤون األمن القومي            
والذي هو  .. المقال اليهودي األمريكي ماثيو لفيت اإلشارة إلى اسم مستشار كارتر لشؤون األمن القومي            

  .-!!)شهير زبيغنيو بريجينسكياليهودي األمريكي ال
 إن التعامل مع حماس لن يترتب عليه تعزيز قوة حماس فحسب، إنما سيؤدي إلى قيام أمريكي بسحب                  -

الذين ".. المعتدلين الفلسطينيين "وعلى وجه الخصوص    ".. المعتدلين العرب "البساط من تحت أقدام حلفائها      
  .دون لمواجهة عنف حركة حماسيتبنون خيار عملية السالم وخارطة الطريق، ويتص

  ؟سرائيليون مع زيارة الرئيس األمريكي السابق جيمي كارتر إلسرائيلكيف تعامل اإل• 
وأشاحوا .. يون ظهرهم سرائيلنشرت الصحف وأجهزة اإلعالم الطريقة الباردة التي أدار بها الزعماء اإل          

  .بوجوههم بعيداً عن الرئيس األمريكي السابق جيمي كارتر
ي شيمون بيريز قال بأنه سيقابل كارتر ولكنه سوف يؤنبه ويوبخه على فكرة القيـام               سرائيلئيس اإل  الر -

  .بمقابلة خالد مشعل
  .ي إيهود أولمرت قال بأنه ليس لديه الوقت الكافي حالياً لكي يقوم بلقاء كارترسرائيل رئيس الوزراء اإل-
أن مشاغله الكثيرة الحالية ال تـسمح لـه بالوقـت           ي الجنرال إيهود باراك قال ب     سرائيل وزير الدفاع اإل   -

  .الكافي للقاء الرئيس األمريكي كارتر
ي قال بكل وضوح بأن لديه الوقـت الكـافي          سرائيل بنيامين نتياهو زعيم المعارضة وزعيم الليكود اإل       -

  .يينسرائيلليقابل كارتر ولكنه لن يقابله بسبب مواقفه األخيرة المعادية لإل
 المتطرف حث الرئيس األمريكي السابق جيمـي        " بيتنا اليهودي  إسرائيل"رمان زعيم حزب     افيغدور ليب  -

  .كارتر على إلغاء خطته الهادفة لزيارة المنطقة ومقابلة خالد مشعل
ي، امتد عدواه إلى اإلدارة األمريكية، وإلى معركة الحملة االنتخابية          سرائيليين واللوبي اإل  سرائيلغضب اإل 

  .ةالرئاسية المحتدم
فقد انتقدت وزيرة الخارجية األمريكية كوندليزا رايس زيـارة كـارتر، وانتقـدتها بعنـف المرشـحة                 

  .الديمقراطية هيالري كلينتون، وركب المرشح الديمقراطي باراك أوباما حملة انتقاد زيارة كارتر
بمعارضـة  وتقول المعلومات، بأن جذور انتقادات الجمهوريين الموجهة ضد كارتر تعود إلـى قيامـه               

استخدام القوة ضد العراق في حربي الخليج األولى والثانية، وتقـول المعلومـات أيـضاً بـأن برنـت                   
سكوكروفت مستشار األمن القومي األمريكي خالل إدارة جورج بوش األب، قد تحدث قائالً بأن كـارتر                

حيـث تقـوم اإلدارة     قد تقدم إليهم باقتراح يتضمن عدم استخدام القوة إلخراج العراق مـن الكويـت، ب              
ية، ينسحب بموجبها العراق من الكويت مقابل انـسحاب         إسرائيل - أمريكية -األمريكية بعقد صفقة عراقية   

 من األراضي المحتلة، وبذلك تكون أمريكا قد  نجحت في عقد صفقة واحدة لحل مشكلتين فـي                  إسرائيل
  !!.الوقت نفسه

  17/4/2008موقع الجمل 
  

   الداخلياالنقسامشماعة  .55
  د يوسف رزقة.أ
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 تعودت إذا جلست إلى الفضائية أن تلبس ثـوب          ، وبعض األصوات العربية   ،بعض األصوات الفلسطينية  
 وهنـا لـست بـصدد حـصر         ،تنصح اآلخرين وتنسى نفسها وما عليها من واجبات       ) الحكمة والخبرة (

 نقف عنـد حـدث      ويكفيني ويكفي المتلقي أن   !! وإحصاء هذه الجلسات وما فيها من حكمة وخبرة مدعاة        
 موهمة المستمع والمشاهد    ،)الحصار واالنقسام الفلسطيني  (حصار غزة، حيث ربطت هذه األصوات بين        
 وقد أسفت حين كان السؤال فـي إحـدى الفـضائيات            ،أن االنقسام الفلسطيني سبب مباشر في الحصار      

  . العربية عن الحصار وتداعياته فجاءت اإلجابة عن االنقسام الفلسطيني
 نعـم قـد     ، ولكن تعليق الحصار على شماعة االنقسام الداخلي مفسدة أكبـر          –قسام الفلسطيني مفسدة    االن

 وقد يجعل الحصار قـضية فـصيل ال قـضية           ،يضعف االنقسام الشعب الفلسطيني في مواجهة الحصار      
 كل هـذا    . وقد ينحرف قائد مجروح فيتعاون مع المحاصرين بغرض االنتقام من خصمه وإسقاطه            ،شعب

مكن ولكن غير الممكن والمستهجن أن نبدأ تاريخ الحصار بتاريخ خالص غزة مـن الفلتـان األمنـي                  م
 والعكـس   ، وأن نجعل الخالف الداخلي سبباً في استجالب الحصار الخارجي         ،م14/6/2007المدمر في   
   .هو الصواب

وإن شارك فيه أفراد من      ليست داخلية البتة، وإنما هي خارجية بامتياز         – أيها الحكماء    –أسباب الحصار   
 ألن االنقسام فـي     ، ولعلها تكمن في األساس في صراع المشاريع والبرامج، ال في االنقسام نفسه            ،الداخل

 وتجميـع   ،يةإسـرائيل حصار غزة مشروع شهادة المنشأ فيـه        . النهاية نتيجة لصراع المشاريع والبرامج    
ه صراع مشاريع حاول العقـالء إيجـاد حلـول    وألن!!.  وعمال التنفيذ عرب ،مكوناته وأجزائه أميركية  

ولكـن سـدنة   )  واتفاق مكة ـ وحكومة الوحـدة الوطنيـة   –وثيقة الوفاق الوطني (داخلية له من خالل 
فكان االنقسام بين التبعية المغالية والوطنية حاداً فـي         . مشروع التصفية رفضوا هذه الحلول وأجهضوها     

   .م14/6/2007
م 25/1/2006 وإنما بدأ في يوم الديمقراطية الفلسطينية فـي          ،م14/6/2007في  الحصار تاريخياً لم يبدأ     

 يومها ضرب الخارج حصاراً سياسياً واقتصادياً على فلـسطين          .حين جاء الشعب بحماس إلى سدة الحكم      
خارطة .( وتمكين فريق التبعية من العودة بغرض استكمال مشروع التصفية         ،إلجهاض نتائج الديمقراطية  

  ).ما بعدهاالطريق و
 ،م وما بعدها ال بسبب االنقسام وإنما بسبب هزيمة مشروع التـصفية           14/6/2007نعم اشتد الحصار في     

 إن الغرض من التضييق الشديد على غزة هو إجبار أصحاب المشروع            ،وعلو المشروع الوطني في غزة    
 وخـرج   ،ق المال السياسي   لذا انفتح الحصار على الضفة برداً ال سالمة فيه، وتدف          ،الوطني على الرحيل  

هو فتح التي اسـتبدلت األدنـى   ) المال ـ الوطن ( و المقاومة، والخاسر األول واألخير من لعبة ،الوطن
  .  وفقد قادتها جاذبيتهم الوطنية،باألعلى

عودة اللحمة إلى الصف الداخلي الفلسطيني من خالل الحوار ال تعني بالضرورة رفـع الحـصار إال إذا             
 وإنمـا   ، ألن مطالب المحاصرين ليست الوحدة الفلـسطينية       ، إن عباس شريك في الحصار     أخذنا بمقولة 

ومن ثم كان قبول طرف فلسطيني بهذه الشروط سبباً لالنقسام وسبباً           . وأميركا) إسرائيل(القبول بشروط   
 القـوي   إن الفلسطينيين انقسموا وتفسخوا بعد اتفاقية أوسلو وليس بعد الضرب         : للمعاناة، وصدق من قال   

   .على يد مجرمي الفلتان األمني
إنه في ضوء ما تقدم ال أحسب أني أبتعد عن الحقيقة إذا قلت إن الحصار واالنقسام أسـبابه خارجيـة ال         

ليست في يـد    ) للحصار واالنقسام ( وتشارك فيه قوى دولية وإقليمية ومن ثم فإن الحلول الحقيقية            ،داخلية
 ومن ثم قلنا ونقول للـصوت       ،ا هو بيد قادة الحصار واالنقسام الخارجيين      قادة الفصائل الفلسطينية بقدر م    

م وتحملوا مسؤولياتكم وقفوا    14/6/2007العربي والصوت الفلسطيني ال تختبئوا خلف شماعة االنقسام و        
إننا كلنا نعشق وحـدة الـصف       . عند واجباتكم وأولها النصح للرأي العام والتوقف عن تضليل فئات منه          
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تحت عبـاءة حكمـة      ، ولكنا نرفض النفاق السياسي واالصطياد في المياه العكرة        ،نعشق الحقيقة بقدر ما   
  .وخبرة مفتقدة

  18/4/2008صحيفة فلسطين 
  

  "حماس"مع " صفقة سياسية"نعم لـ  .56
  آري شبيط

ين، قاتـل    وال قاتالً مريضاً نفسياً، بل لدينا جار قاتل متـد          - الحمد هللا  -لدينا جار قاتل، ليس قاتالً خباثياً       
باسم السماء العليا، قاتل من اجل القتل، قاتل يريد ان يدمرنا ويقضي علينا حتى ال ندنس االرض المقدسة                  
بوجودنا عليها، قاتل يعتقد ان العالم سيكون أفضل وأكثر طهارة ان لم نكن هنا، قاتل جدي وقيمي، قاتل                  

  .يحمل رسالة
ال يخطر  . ة، ال يخطر بباله مثال ان يذبح اوالدنا ونساءنا        جارنا القاتل ليس عديم القلب، هو ليس بال رحم        

بباله ان يغرق الجميع في البحر، بسبب مزاياه االنسانية ومعاييره االخالقية هو ال يتمنى ان يموت كـل                  
هدفه المعلن هو تطهير سياسـي      . بدال من ذلك يتطلع الجار لقتل وجودنا الوطني       . واحد منا ميتة غريبة   

، الجار يسعى باسم اهللا الى قتـل        إسرائيلرقياً، جارنا يتخيل في برامجه قرب موت دولة         وليس تطهيراً ع  
  .إسرائيلدولة 

 عاماً بالضبط أخـذنا مـن امهاتـه    60جارنا قاتل، ولكنه ليس هذيانيا، فلديه اسباب جيدة لكراهيتنا، قبل           
 أرسلناهم  1948طة، وفي صيف    وآبائه بالدهم وهجرنا قراهم ودمرنا منازلهم وأزلنا فلسطينهم عن الخار         

ارتاال الى الجنوب حتى غزة، هؤالء المهاجرون ذاقوا الحسرات التي تحولت مع الزمن الـى كراهيـة                 
  .خصوصاً ليس حياتنا نحن. عميقة، كراهية تحولت الى مطلب بالعدالة المطلقة التي ال تبقي مكاناً للحياة

، الذنب والرهبة عميقان، الفجوات الثقافية ال تطـاق،         لذلك من الصعب علينا جداً ان نعيش مع هذا الجار         
ذلك ألنه رغم وجودنا قريبين جداً إال اننا في الوقت نفسه بعيدان جداً جداً، متعاكسان تماما، الجار مـن                   

مسلوب ومعدم أما نحن فأثرياء، الجار جائع ونحن شبعانين، الجار متعصب ونحن بـدون اهللا،               " حماس"
  .ة حتى الموت اما نحن فنبحث عن الصفقات للتعايشالجار يطالب بالعدال

 عندما دفع   2007 اجترح مفاجأة عندما تغلب على أبو مازن، وفي العام           2006هو ليس مغفال، في العام      
 عندما بلور توازن الرعب فـي       2008وفي العام   . السلطة الفلسطينية الى الفرار وسيطر على غزة تماما       

صحيح ان الجار ما زال ضعيفا جداً، ليست لديه قوة          . تبجحها الفارغ  و إسرائيلمواجهة غطرسة حكومة    
للتغلب علينا غداً، ولكن قوته تزداد يوما بعد يوم في كل سنة يتقدم لالمام ويقلـص الفجـوة ويـضعف                    

  .التجمعات السكانية التي أقمناها
ه الفـاخر، دون أن     نحن من جانبنا نتجاهل ونتصرف مثل صاحب الفيال الذي يعيش حياة مترفة في منزل             

يدرك أن جاره الجائع الغاضب ينظر إليه بأعين فاغرة ويراقب ما يفعله، ذلك أن الجار البرجوازي يعتقد                 
والتصور ان هنا جاراً آخر اكثر لياقة ومـن         . ان افضل وسيلة لمواجهة الجار القاتل هي تجاهل وجوده        

لسالم واالمن في هذا الحي مـن دون حـل          الممكن التحدث معه واالعتقاد ان من الممكن التوصل الى ا         
  .مشكلة الجار، ومن دون رؤية وجوده هنا
 الـى   إسرائيلضربه او نزع سالحه، من المحتمل ان تضطر         : هناك طريقتان فقط لمواجهة الجار القاتل     

يجـدر ان   . دخول كرافان الجار وازالته ولكن قبل االنجرار الى غزة يجدر بنا استنفاد االمكانية االخرى             
حيـاة مرضـية لــ      . جمهورية اسالمية في غزة مقابل نزع سالح كامل       : صفقة" حماس"نعرض على   

  .مقابل تنازل تام عن العنف والتسلح" االخوان المسلمين"
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ولكـن  . يين على حياة الفلسطينيين   سرائيلللجار ميوله لتفضيل موت اإل    . ستقول ال " حماس"من المعتقد ان    
ال وهما علـى طريقـة جيمـي        . فهذا مسار الحوار  " حماس"ادق مع   ان كانت هناك فرصه للتحاور الص     
  . كارتر وال تكتيك تهدئة مؤقتاً وعابراً

  
صفقة شارع، صفقة مع الزعران، صفقة تهدف الى توفير فرصه          . وإنما صفقة متشددة ذات شروط قاسية     

  .لى جار حقيقيحقيقية للتجمع السكاني خارج المستوطنة للخالص من السيف ورفع القرآن والتحول ا
  "هآرتس"عن 

 18/4/2008األيام الفلسطينية 
  

  مجد البرغوثي وفرق األمن الفلسطينية الجديدة .57
  ياسر الزعاترة

 لمـا   ،مستقلة بالفعل ) عضو حركة حماس  (لو لم تكن الجهة التي حققت في موت الشهيد مجد البرغوثي            
 فقد تعودنا فـي     ،وقة السلطة الفلسطينية  تأكد الفلسطينيون من حقيقة أن الرجل مات جراء التعذيب في أر          

 على موت الضحية بسبب نوبة قلبية مفاجئة أو         ، وكما هو الحال في العالم العربي عموماً       ،سياقات مشابهة 
   حتى لو لم يكن أهله يعلمون بها من قبل،،،بسبب أمراض أخرى كان يعاني منها

ألن من عذّب البرغوثي وصوالً إلى الموت لم         ،ما يعنينا في قصة الشهيد هو التأكيد على وجود التعذيب         
 ونعلم  ،يكن يعامل أكثر من ألف وخمسمئة معتقل مروا عليه منذ منتصف حزيران الماضي برفق وحنان              

 وهذه صارت معنية بكسر شوكة حماس فـي الـضفة           ،أن األوامر هي التي تحكم السلوك العام لألجهزة       
عترافات التي ما يلبث بعض المعتقلين أن يجدوها أمامهم عنـد            بما فيها انتزاع اال    ،الغربية بشتى الوسائل  
  .يينسرائيلاعتقالهم من قبل اإل

 لكن آلة القمع كانـت لهـم      ،منذ األسابيع األولى صرخ المعتقلون بوجود تعذيب وحاول األهالي نصرتهم         
ت التـي    في حين لم يجرؤ أكثر الذين خرجوا على فضح ما جرى لهم بسبب قسوة التهديـدا                ،بالمرصاد

  . تعرضوا لها
 ،يحدث ذلك في سياق من الثأر الحزبي الذي تعمق على نحو استثنائي منذ الحسم العسكري في القطـاع                 

 قارن بين ما كان عليه الحـال فـي سـجون            ،وقد قارن المعتقلون وبعضهم جرب كل عناوين االعتقال       
 حيث تعاملت معهـم     ،وه هذه المرة   وبين ما وجد   ،السلطة أيام أوسلو خالل النصف الثاني من التسعينات       

األجهزة بوصفهم أعداء وليسوا مجرد خصوم سياسيين ال يلتزمون باالتفاقـات التـي وقعتهـا منظمـة                 
  . وال شك أن الفارق كبير بين الموقفين،التحرير

على أن ذلك ال يخفي أن من يصدر األوامر كان يدرك أن ما يفعله هو جـزء ال يتجـزأ مـن تطبيـق                        
 بصرف النظر عـن     ،ولى من خريطة الطريق التي تنص على جمع السالح ووقف المقاومة          المرحلة األ 

   وبالطبع من أجل إحراج العدو في األروقة الدولية،،،تطبيق الطرف اآلخر اللتزاماته
في ذات السياق تأتي دورات تدريب الفرق الفلسطينية الجديدة التي ستتولى مهمة األمـن فـي الـضفة                  

ية عن مسؤول فلسطيني    سرائيل وقد نقلت صحيفة هآرتس اإل     ،رف عليها طواقم أمريكية    والتي تش  ،الغربية
 ألن  ،إسـرائيل أنتم لستم موجودون هنا مـن أجـل مواجهـة           "زار مركز التدريب قوله مخاطباً أفرادها       

ن أن  ييسـرائيل عليكم أن تثبتوا لإل   .. الصراع معها لم يؤد حتى اآلن إال لمعاناة شعبنا بدون نتائج إيجابية           
  ".لديكم القدرة على العمل والنجاح

 وبالطبع مـن خـالل      ،هكذا تتبدى المهمة الحقيقية لهؤالء ممثلة في إثبات أهليتهم الستالم مهمات األمن           
  .وقف المقاومة المسلحة بالكامل بشتى األدوات واإلمكانات التي ستتوفر بين أيديهم
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ر ال معنى لها ما دام المطلوب هو القبول بخريطة          نشير إلى ذلك كله من أجل القول إن كل دعوات الحوا          
 وما دام الرد على الرافضين لن يكـون بغيـر العنـف             ،الطرق واإليمان بالمسار السياسي المستند إليها     

 ألننا قوم نفي بعهودنا     ،أما األهم فهو أن هذا المسار ليس مرتبطاً بتنفيذ الطرف اآلخر اللتزاماته            .والقمع
   العدو،،بصرف النظر عن موقف

 لكن واقع الحال    ،وهنا تحضر قصة االستيطان الذي تنص المرحلة األولى من خريطة الطريق على وقفه            
  .ما زال يكرر مأساة أوسلو واستغالل العدو لتلك الفترة في تصعيد وتيرة االستيطان على نحو مجنون

 ،اً منذ مـؤتمر أنـابوليس     في هذا السياق تشير التقارير إلى أن موجة االستيطان قد زادت عشرين ضعف            
ال تـسأل بعـد ذلـك عـن         .  هو األكثر غزارة في االستيطان منذ عشر سنوات        2008بينما كان العام    

 بل فـي الـضفة الغربيـة        ، ليس في قطاع غزة وحده     ،االجتياحات المتواصلة والقتل والحصار واإلذالل    
  ".الصواريخ العبثية" حيث تغيب ،أيضاً

 وال بـسبب قـوة الطـرف        ، ليس بسبب عجز الفلسطينيين    ، أسوأ مراحلها  هكذا تعيش القضية واحدة من    
  . بل بسبب عبثية المسار السياسي الذي تفرضه عليهم قيادتهم،اآلخر
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  محمد أبو رمان

 في األردن، ال تزال القراءات تتباين       "جماعة اإلخوان المسلمين  " على رغم انتهاء انتخابات مجلس شورى     
 والصقور، وجناح تيـار     "حماس"حول الجناح الذي يحظى بغالبية المقاعد، بين جناح المقربين من حركة            

  .الوسط والحمائم
ديـد  وتؤكد مصادر داخل الجماعة أن نتائج االنتخابات سيكون لها تأثير كبير على قضيتين، األولـى تح               

وجهة الجماعة للمرحلة المقبلة وأولوياتها وترتيب بيتها الداخلي، والثانية تعريف عالقتها بالدولة، وتحديداً             
ما إذا كانت ستستمر باالنهيار والتراجع، لتصل ربما إلى المواجهة، إذا سيطر الجناح المتشدد، أو ستأخذ                

بينما تذهب غالبية القراءات إلى عدم القـدرة        . دلصيغاً وأشكاالً أكثر هدوءاً في حال سيطرة التيار المعت        
  .على استعادة الفترة الذهبية التاريخية بين الدولة والجماعة، التي سادت خالل العقود السابقة

ويضم مجلس الشورى قرابة خمسين عضواً، ينتخبون من شُعب اإلخوان المنتشرة في معظم المحافظات              
 وتأتي هذه االنتخابات المبكرة بعد قرار مجلس الشورى الـسابق           .والمناطق، بحسب عدد أفراد كل شعبة     

حّل نفسه بعد االنتخابات النيابية، بذريعة تحمله خطأ اتخاذ قرار خوض تلك االنتخابـات وعـدم تقـدير                  
  .مستوى تدخل الدولة فيها

 محتـدماً    والصقور، عكس أزمة داخلية وصـراعاً      "حماس"إالّ أن ذلك القرار، الذي جاء بدفع من جناح          
أكثر مما عبر عن انزعاج من موقف الدولة، إذ تخللت االنتخابات النيابية حملة إعالمية شرسـة وقـف                  
وراءها جناح حماس والصقور ضد الجناح اآلخر، واتهمه فيها بعقد صفقة مع الدولة ضده، وهـو مـا                   

رقـة الحكومـة وسـندان      أثبتت نتائج االنتخابات أنه غير صحيح، إذ وقع جناح الوسط والحمائم بين مط            
  .المتشددين

 على قضايا رئيسة، وزاد حـدة فـي       "حماس والصقور " و   "الوسط والحمائم "ويتركز الخالف بين جناحي     
اآلونة األخيرة بعد قرار حماس االنفصال رسمياً عن إخوان األردن، وتشكيل تنظيم خـاص بهـا علـى           

الذين تتشكل غالبيتهم مـن     (إلخوان األردن   مستوى دولي، وهو ما طرح معضلة الهوية والوجهة بالنسبة          
 والمتشددين يـصر    "حماس"فجناح  ). أصول فلسطينية، مع وجود مجموعة شرق أردنية غالباً في القيادة         

، وعلى تقديم اعتبارات هذه العالقة وشروطها علـى         "حماس"على عالقة وثيقة بالمكتب السياسي لحركة       
فيما يرى الجناح اآلخـر     . ت العالقة بين الدولة والجماعة تاريخياً     االعتبارات الداخلية والوطنية التي حكم    
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أن اإلخوان مطالبون اليوم بتوطين برنامجهم اإلصالحي، وعدم االنجرار بصورة مباشرة في الحـسابات              
  ."حماس"اإلقليمية على خلفية الخالف بين الحكومة األردنية والمكتب السياسي لحركة 

ات الشورى الحالية، إلى اآلن، لعاملين رئيسين، األول أن النتائج أفرزت عدداً            وتعود ضبابية نتائج انتخاب   
ال بأس به من القادمين الجدد، بخاصة من مناطق األطراف، ال ينتمون إلـى أي مـن الجنـاحين، وال                    

 إلـى   أما العامل الثـاني، فيعـود     . يدركون أبعاد المعركة الداخلية، فيما يحاول كال الجناحين استقطابهم        
التغييرات التي جرت على العملية االنتخابية، بخاصة بعد انفصال حماس تنظيمياً عن الجماعة، وأبرزها              

 المـشاركة فـي     - إلـى اآلن     - المغتربين، ما أثار غضبهم، ورفـضهم        "اإلخوان"تخفيض عدد مقاعد    
  ."حماس والصقور" لكن في حال قرارهم المشاركة، فإن اختياراتهم ستكون لمصلحة جناح. االنتخابات

من خالل هذا المشهد، فإن السيناريوات األقرب إلى المرحلة المقبلة تتمثل بقدرة جناح الوسط والحمـائم                
الـسيناريو الثـاني، يتمثـل    . على تثبيت المراقب العام الحالي، الذي سيختار المكتب التنفيذي من جناحه    

حقيق أفضلية في مجلس الشورى، ما يـدفع        بحدوث تطور مفاجئ أو تمكُّن جناح حماس والصقور من ت         
 - غالبـاً  –إلى احتمالين، األول أن يفرض هذا الجناح أجندته ويقدم مراقباً عاماً ومكتباً تنفيذياً، ما يؤدي                

إلى انسحاب جناح الوسط من القيادة، وربما من مجلس الشورى، تاركاً الفرصة للجناح اآلخـر لتنفيـذ                 
ال الثاني فهو حدوث توافق بين الطرفين علـى تقاسـم عـضوية المكتـب               أما االحتم . أجندته وشعاراته 

  .التنفيذي والمناصب القيادية في الجماعة
ويبدو جناح الوسط والحمائم اليوم أكثر ارتياحاً، من المرحلة العصيبة بعد االنتخابات النيابيـة، فنتـائج                

السياسية للجناح اآلخر، فهو إما أن يمـسك         لم تكن سيئة، ولم تتأثر كثيراً بالدعاية اإلعالمية و         "الشورى"
بالقيادة ويؤكد حضوره ونفوذه، وإما يخلي الساحة للجناح اآلخر الذي سيجد نفسه أمام معضلة حقيقيـة،                

  !تتمثّل بالفجوة الفاصلة بين الخطاب والواقع
، وقـد أقـصى     وإذا أمسك جناح الصقور وحماس بالقيادة اإلخوانية، فسيجد نفسه وجهاً لوجه مع الدولة            

القيادة الوسطية الواقعية، وهو ما سيجر الجماعة إلى مواجهة غير متكافئة، ويؤكد صدقية خطاب الدولة               
 على جماعة اإلخوان، بداللة انسحاب القيادة المعتدلـة والواقعيـة،           "المتشددين"الرسمي بسيطرة حماس و   

بلين، في الحد األدنى استمرار الدولة في       وعند ذلك ستتباين سيناريوات العالقة مع الدولة بين خطين متقا         
استراتيجية إعادة هيكلة الدور االجتماعي والسياسي لإلخوان، والحد األعلى حّل الجماعة رسمياً، وهـو              

هنالك سيناريوات واحتماالت كثيرة لتطور األزمة مـع الحكومـة          . سيناريو مطروح في القراءة الرسمية    
  . إلى محكمة أمن الدولة، وتوسيع إطار هذه القضايا"حماس"ربين من تتمثل بتقديم أفراد آخرين من المق

 "حمـاس "هذا التحليل وارد بصورة كبيرة في ضوء متغيرين رئيسين، األول في حـال إمـساك جنـاح                 
والثاني اندالع حرب إقليمية على خلفيـة       . والصقور بالقيادة، وهو ما تقرأه الدولة بأنه تحد سافر وواضح         

 اإليراني، ما يدفع بالساحة إلى حال من االحتقان، ويعزز خيار الحسم األمني ضـد               -كي  الصراع األمير 
  .أية محاوالت إلشعال أو تحريك الساحة الداخلية

، هنالك خالف في داخله حول حسم األزمـة داخـل           "حماس"ووفقاً لمصادر مقربة من جناح الصقور و        
ة الداخلية بصورة أكثر ذكاء، وتجد أن الوصـول إلـى           فالنخبة المقربة من حماس تقرأ المعادل     . الجماعة

حافة المواجهة، ليس في مصلحتها، وسيضر بها وبالجماعة، وتخسر الجمل بما حمل، ولذلك سعت هـذه                
 "حمائميـة " مع المراقب العام الحالي، سالم الفالحات أو شخـصيات قياديـة             "صفقة"المجموعة إلى عقد    

، مع إدخال عدد    )في الواجهة (لى الجناحين، إلبقاء قيادة معتدلة      أخرى، وربما شخصيات غير محسوبة ع     
أما مجموعة الصقور فتسعى إلى السيطرة علـى القيـادة          . من رموز هذه المجموعة تمتلك ناصية القرار      

إلى إضـعاف   )  والصقور "حماس"(وربما يؤدي الخالف بين المجموعتين      . كلياً، واإلطاحة بالجناح اآلخر   
  .داوالت مجلس الشورىهذا الجناح في م
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 والدولة، على غـرار صـفقة عـام         "حماس" بين مجموعة    "صفقة"ويتحدث بعض اإلخوان عن سيناريو      
 المحـسوبين   "الشباب"، التي أدت إلى مشاركة اإلخوان في االنتخابات النيابية، وأوصلت عدداً من             2003

مستبعد تماماً في سياق الشروط الحالية من       إالّ أن هذا السيناريو، يبدو      . على هذه المجموعة إلى البرلمان    
  ."حماس"العالقة بين الدولة والمكتب السياسي لحركة 
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