
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 ١٣تسفر عن مقتل ضابط وجرح " كرم أبو سالم"في معبر " القسام"عملية نوعية لـ 
  لدخول السلطةت منظمة التحريراماالقبول بالتز ويشترط توطينال يرفضعباس 

 الزهار وصيام يتوجهان إلى دمشق للقاء قيادة حماس للتباحث في مسألة التهدئة
  بيت استيطاني جديد في الضفة الغربية١٠٠

 الجماعة اإلسالمية المصرية تتهم أبو مازن ودحالن بالوقيعة بين مصر وحماس
 بشأن الهدنة" إسرائيل"مصر حققت تقدما جيدا في الوساطة بين حماس و: ابو الغيط 

.. مشعل في دمشقيلتقيكارتر  
 إلطـالق وحديث عـن صـفقة      

  ت ووقف الصواريخشالي
  

 ٣ص ... 

 ١٩/٤/٢٠٠٨١٠٥٤السبت 
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    :السلطة
 ٥ األوسطعباس يبحث مع بوتين المؤتمر الدولي حول الشرق  .٢
 ٦   لدخول السلطةرت منظمة التحرياماالقبول بالتز ويشترط توطينال يرفضعباس  .٣
 ٧  مبادئإعالن إلىال بد من التوصل التفاق نهائي قابل للتطبيق وال مجال للعودة : سعبا .٤
 ٧   مقراً للشرطة الفلسطينية في الضفة٢٠ توافق على السماح بإعادة فتح "إسرائيل" :الشيخ .٥
 ٨   بين عباس وحماس لتحقيق المصالحةبرعاية مصرية  محادثات سرية": يديعوت" .٦

    
    :المقاومة

 ٨  ١٣تسفر عن مقتل ضابط وجرح " كرم أبو سالم"في معبر " القسام"عملية نوعية لـ  .٧
 ٩  من مصر أو التدخل في شئونها ال نقبل المساس بأ : الزهار .٨
 ٩ الزهار وصيام يتوجهان إلى دمشق للقاء قيادة حماس للتباحث في مسألة التهدئة .٩
١٠  يينإسرائيلالذي تتهمه بمحاولة تسميم  في نابلس "األقصى"قوات االحتالل تغتال ابرز قادة  .١٠
١٠  للعودة إلى الوحدة" حماس"و" فتح"حراك خلف الكواليس بين : فتحاوينائب  .١١
١١  "فتح" عضو في المؤتمر العام لـ ٥٠٠٠البرغوثي يطالب بمشاركة  .١٢
١١   ي العاصمة والمخيماتاعتصامات ومسيرات فالفصائل الفلسطينية تقيم : لبنان .١٣
١٢  "فتح"توزيع المهام التنظيمية على لجنة قيادة إقليم القدس في  .١٤
١٢  في غزة"حماس" تنفي تكليف اللواء يوسف بعقد لقاءات مع "فتح" .١٥
١٢  مسيرة لها جنوب غزةبتفريق الشرطة  تتهم "فتح" .١٦
١٢  ية ال تخيفنا وسنستمر في جهودنا لحماية الشعب الفلسطينيسرائيلالتهديدات اإل: "حماس" .١٧
    

    :يسرائيلاإلالكيان 
١٣   بيت استيطاني جديد في الضفة الغربية١٠٠ .١٨
١٣  مطمئنّون إلى الوضع في الحدود الشمالية: اشكينازي .١٩
١٣  اتفاقات أولمرت غير ملزمة: نتنياهو .٢٠
١٤   بحق الفلسطينيينممارسات وحشية لجنود االحتالل " يكسرون الصمت"تقرير لمنظمة  .٢١
١٤  إيران تهرب أسلحة إلى غزة عبر البحر :يونإسرائيلن مسؤولو .٢٢
١٤   عاما١٥ً إلى أدنى مستوى منذ "إسرائيل"تراجع البطالة في  .٢٣
    

    :األرض، الشعب
١٤   في لندن ومانشستر السنويالمنتدى الفلسطيني في بريطانيا يعقد مهرجانه .٢٤
١٥  جراء تعرضه للقصف بقذيفة محرمة  استشهدفي غزةمصور رويترز  .٢٥
١٥  خطيب األقصى يحيي األسرى على صمودهم وثباتهم وتضحياتهم .٢٦
١٥   إنسانيةإطالق سراح االسرى من سجون االحتالل فريضة شرعية وضرورة: التميمي .٢٧
١٥  يسرائيللمواجهة العدوان اإلالوطنية عوفر يدعون لتعزيز الوحدة سجن أسرى  .٢٨
١٥   الغربية حملة االعتقاالت في الضفةيواصلاالحتالل  .٢٩
١٦  ة جرائمها في قطاع غزةقوات االحتالل رفعت من وتير: مراكز حقوقية .٣٠
١٦  االحتالل يعتدي على مسيرتين قرب رام اهللا .٣١
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   : األردن
١٦  مليار دينار الميزانية الموحدة لفروع البنوك األردنية في األراضي الفلسطينية٣,١٤ .٣٢
   

   :لبنان
١٧  "إسرائيل"ال خالص للمنطقة دون وضع حدٍّ لـ: السنيورة .٣٣
١٧  الحزب التقدمي يجدد انحيازه للقضية الفلسطينية في ذكرى مجزرة قانا .٣٤
١٧   الشيخ فيصل مولوي يلتقي ممثل حماس .٣٥
   

   :عربي، إسالمي
١٧   الجماعة اإلسالمية المصرية تتهم أبو مازن ودحالن بالوقيعة بين مصر وحماس .٣٦
١٨  بشأن الهدنة" إسرائيل"مصر حققت تقدما جيدا في الوساطة بين حماس و: ابو الغيط  .٣٧
١٨  "يتفصيل"أبو الغيط يدعو من واشنطن إلى اتفاق تسوية  .٣٨
١٨  "يةسرائيلاإل"المؤتمر القومي العربي يدين استقبال الدوحة لوزيرة الخارجية  .٣٩
   

   :دولي
١٩  الفلسطينيون في لبنان يجب ان يحصلوا على فرصة العيش في دولتهم الخاصة: ولش .٤٠
١٩  كارتر يقول الحقيقة عن حماس وسورية: نالغارديا .٤١
١٩   اتحاد البرلمان الدولي يقرر قبول المجلس الوطني الفلسطيني كعضو .٤٢
١٩  "رويترز"المعهد الدولي للصحافة يدين قتل مصور  .٤٣
٢٠  بفتح تحقيق في مجازر غزة" إسرائيل"تطالب " العفو الدولية" .٤٤
٢٠   تشجب اعتداءات غزة مورغانتينينائب البرلمان األوروبي .٤٥
٢٠ برلمانيين أوروبيين يطالبون بإطالق سراح مروان البرغوثي .٤٦
٢٠   على سوء معاملة وفدها البرلماني"إسرائيل"ألمانيا تحتج لدى  .٤٧

   
    :حوارات ومقاالت

٢١  طلعت رميح... وتبدأ هجوما مضادا.. غزة تكسر الهجوم .٤٨
٢٤  هاني المصري... المحرقة مستمرة في غزة والمفاوضات مستمرة الى متى؟ .٤٩
٢٥  كمال مساعد...  واليابانإسرائيلخلفيات التعاون المستقبلي بين  .٥٠
    

 ٢٧  :كاريكاتير
***  

  
   شاليت ووقف الصواريخإلطالق وحديث عن صفقة .. مشعل في دمشقيلتقيكارتر  .١

جرى الرئيس   أ :من القاهرة جيهان الحسيني    و ق من دمش   حميدي  عن إبراهيم  ١٩/٤/٢٠٠٨الحياة  ذكرت  
برئاسة رئيس مكتبهـا    " حماس" السابق جيمي كارتر جلسة محادثات مطولة مع وفد من حركة            األميركي

 أيـاً   أنوعلم  .  الذي أقام مأدبة غداء على شرفه      األسدالسياسي خالد مشعل، وذلك بعد لقائه الرئيس بشار         
بناء على  " حماس"مع السوريين و   في دمشق لم يشارك في محادثات كارتر         األميركية السفارة   أعضاءمن  
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 .تعليمات جاءت من واشنطن على خلفية معارضة إدارة الرئيس بوش زيارة كارتر لدمشق ولقائه مشعل              
ـ     لم تكـن    "وإنها،  "اقتصر على تقديم الدعم اللوجستي    "ان دور السفارة    " الحياة"وقال الناطق باسم كارتر ل

 مجدداً في ختام جولته الشرق االوسـطية        إسرائيلر   كارتر سيزو  إن وأضاف". على علم بجدول أعماله   
  .  على نتائج زيارته لسوريةاإلسرائيلييناالثنين المقبل الطالع المسؤولين 
أسـفرت  " حماس"، فإن االتصاالت المسبقة بين ممثلي كارتر و       "الحياة"وبحسب المعلومات المتوافرة لـ     

 هذا المكتب يضم صوراً     أنحياء دمشق، علماً    عن االتفاق على حصول اللقاء في مكتب مشعل في أحد أ          
 إضافة،  إسرائيلالشيح أحمد ياسين وعدد كبير من قيادات الحركة الذين اغتالتهم           " حماس"كبيرة لمؤسس   

 يقيم مشعل مأدبة عشاء على شرف كارتر بعد انتهـاء           أنوكان مقرراً   . األقصى مجسم كبير للمسجد     إلى
  . عقد جلسة أخرى في وقت متقدم من الليلإلىة ، قبل العوداألولىجلسة المحادثات 

ـ       أن يكون اللقاء مع مشعل تناول ما يمكن         أنويتوقع    -حـل النـزاع العربـي     " يسهم فيـه كـارتر لـ
 صـواريخ   إطالقعلى التهدئة ووقف    " حماس" انه وضع في هذا السياق موضوعي إقدام         إذ،  "اإلسرائيلي

 األعمال جدول   إن" الحياة" وقالت مصادر فلسطينية لـ      .على عسقالن وسديروت من جانب واحد     " القسام"
  . جهود إطالقهإليه غلعاد شاليت والمدى الذي وصلت اإلسرائيلي الجندي إطالقيضاً موضوع  أيتضمن

إن مشعل حض كارتر على لعب دور في فك الحصار عن الشعب            " الحياة"لـ  " حماس"وقال مسؤول في    
 وإنهـا ال يمكن تجاهل دور حمـاس،       " لقاءه الحركة يعكس انه      أن إلىالفلسطيني في قطاع غزة، مشيراً      

  ".شرعية بموجب انتخابات ديموقراطية
 الرئيس محمود   إليها يتوصل   اي اتفاقات " لن تقف ضد  "أبلغوا كارتر ان الحركة     " حماس"وعلم ان قياديي    

  .شعب الفلسطيني، شرط حصول هذه االتفاقات على رضا الأولمرت اإلسرائيلي ورئيس الوزراء عباس
 سيتم بحثهـا    أساسيةهناك ثالثة مواضيع    "قبيل بدء االجتماع إن     " فرانس برس "وقال ابو مرزوق لوكالة     

  . المفروض على القطاعاإلسرائيلي" وفك الحصار) في قطاع غزة(والتهدئة ) شاليت(هي الجندي االسير 
من " حماس"اول من امس وفداً من قادة       وكان كارتر وصل الى دمشق قادماً من القاهرة حيث التقى مساء            

ان " الحيـاة "وكشف يوسـف لــ      . قطاع غزة ضم القياديين محمود الزهار وسعيد صيام واحمد يوسف         
  ". إذا اقتنعت بكم، سأدافع عنكم وسأحمل قضيتكم إلى العالم بأسره: "كارتر قال لوفد الحركة

.  هي حصيلة اللقاء الذي وصفه بااليجـابي        يوسف إن هذه العبارة التي تحمل في طياتها الكثير         أضافو
رجال بهذه المكانـة قـام      "، مشيراً إلى أن     "مبادرة تستحق أن يقدرها الجميع    "واعتبر أن ما قام به كارتر       

بهذه المغامرة السياسية رغم الرفض األميركي واإلسرائيلي، وظل متمسكاً ومصراً على لقـاء قيـادات               
أدافع عنكم وان أحمل قضيتكم     "ذا اقتنع بالحركة، فإن دوره هو أن        ، وأضاف ان كارتر قال إنه إ      "حماس"

  ".إلى العالم بأسره، وسأكون حريصا على تحقيق تواصل للحركة مع المجتمع الدولي
كل القـضايا   : "وعن المسائل والقضايا التي بحثت طيلة الساعات األربع التي استغرقها اللقاء، قال يوسف            

 تبادل األسرى وإطالق شاليت وإطالق الصواريخ وتشغيل المعابر ورفع          طرحت، سواء التهدئة أو قضية    
كارتر طرح أفكاره عن مجمل هذه القضايا والتي تتوافق مع          : "وأضاف". الحصار عن الشعب الفلسطيني   

الموقف المصري بالنسبة الى التهدئة، ودعا إلى ضرورة توفير أجواء ايجابية لتحقيـق تهدئـة طويلـة                 
  ". التهدئة في قطاع غزة أوالً، ومن ثم تمتد إلى الضفة الغربيةاألجل، وأن تبدأ

نقول إن التهدئة يجب أن تكون شاملة في غزة والضفة معاً الن أي         : "وعن موقف الحركة، أوضح يوسف    
عمل واسع ضد كوادر الحركة في الضفة يمكن أن تكون له ردود فعل في غزة، لذلك أكدنا له كما أكدنا                    

س االستخبارات المصرية الوزير عمر سليمان، أنـه حتـى يـضمن نجـاح التهدئـة                في لقائنا مع رئي   
هذه مسألة ما زالت موضع بحـث       "، مشيرا إلى أن     "واالستمرار بالتزامها في غزة يجب أن تشمل الضفة       

وأشار إلـى   ". مع المصريين الذين يتفهمون الوضع تماماً ويدركون بل ويلمسون مدى التعنت اإلسرائيلي           
  ".لكننا وجدنا تفهماً لموقفنا" قدم أسئلة كثيرة تحتاج إلى إجابات غير متوافرة لدينا حالياً أن كارتر
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إن كارتر طرح في لقائه     " الحياة"من جانبه، قال الناطق باسم الحكومة الفلسطينية المقالة طاهر النونو لـ            
ردودها ستكون لـدى    "إلى أن   مبادرات إنسانية عدة في قضايا مختلفة، الفتا        " حماس"الذي عقده مع قادة     

أكد احترامه نتائج االنتخابات التي أفـرزت حمـاس         "، موضحا أن كارتر     "مشعل خالل اللقاء في دمشق    
  ". اإلسرائيلية وأفق السالم-وتحدث عن العالقة الفلسطينية 

ذكـرت مـصادر    : وكـاالت ال، و دمشق عن محمد ظروف من    ١٩/٤/٢٠٠٨ الوطن القطرية    وأضافت
ان كارتر عرض على األسد تفاصيل مبادرته لرفع الحصار عـن الـشعب              لعة في دمشق  دبلوماسية مط 

  .واشارت هذه المصادر الى ان األسد اكد دعم سوريا لهذه المبادرة .الفلسطيني في قطاع غزة
ان مشعل ابلغ كارتر موافقة قيادة حماس على مبادرته من           في هذه االثناء اكدت مصادر فلسطينية مطلعة      

مشيرة الى ان مشعل اكد استعداد حمـاس         دأ على ان يتم ادخال بعض التعديالت الطفيفة عليها،        حيث المب 
واضافت المصادر انه بالرغم من العراقيل المـسبقة         .للدخول في هدنة شاملة وطويلة االمد مع اسرائيل       

ـ  التي حاولت اسرائيل وضعها في طريق مبادرة كارتر،  زة،اال ان وهو ما تمثل بمنعه من زيارة قطاع غ
   .تأثراتها بدأت تخترق جدار هذا الموقف االسرائيلي

نائـب  أبو مرزوق   موسى  أعرب  : عن رزوق الغاوي من دمشق     ١٩/٤/٢٠٠٨ القدس العربي    ونشرت
 لما كتبه كارتر عن عنصرية الـسلطات اإلسـرائيلية          الحركةعن تقدير   رئيس المكتب السياسي لحماس     
و التمييز العنصري وتشبيهه إسرائيل بنظام الفصل العنصري البائد فـي           والمتمثلة بإقامة الجدار العازل أ    

أشـار أبـو    ] لي للقاء مشعل للبحث في ملف شـاليت       وفي ما يخص دعوة وزير إسرائي     [. جنوب أفريقيا 
 تمرزوق الى ان سياسة حماس تقضي بعدم اجراء إي اتصال مع اإلسرائيليين، إال أن موضـوع شـالي                 

 حماس من التفاوض مع إسرائيل عبـر        ىمانع لد  بر قنوات غير مباشرة، وال    يمكن بحثه مع اسرائيل ع    
  .وسطاء
أعلن القيادي في حركة حماس محمد نزال فـي تـصريح           : عن وكاالت  ١٩/٤/٢٠٠٨عكاظ   وأوردت

صحافي ان مستشارين للرئيس كارتر بحثوا مساء امس مع قياديين في حمـاس فـي مـسألة الجنـدي                   
وقـال   .سير لدى حماس، وفي وقف اطالق الصواريخ على جنوب اسرائيل         االسرائيلي جلعاد شاليت اال   

خالل نحو ساعة سيلتقي مستشارون لكارتر مع اعضاء في المكتب السياسي لحماس لبحث تفاصيل              "نزال  
 ".لها عالقة بإطالق سراح الجندي االسير ووقف اطالق الصواريخ على اسرائيل

استغرق اكثر من اربع ساعات بين كـارتر ورئـيس المكتـب            وادلى نزال بهذا التصريح في ختام لقاء        
  .السياسي لحركة حماس خالد مشعل

محمد نزال قال إن كارتر ومشعل بدءا  إن :وعن وكاالت ١٩/٤/٢٠٠٨ الجزيرة نت موقع وجاء في
لمناقشة ورقة تقدم بها كارتر عن تلك ) حسب توقيت سوريا(اجتماعا في الساعة السابعة من صباح اليوم 

 قال ممثل حماس في لبنان أسامة حمدان في اتصال هاتفي ]الذي عقد أمس [وعن ذلك االجتماع .لقضاياا
مع الجزيرة من دمشق حيث يوجد حاليا إنه تم االتفاق بين كارتر ومشعل على آليات متابعة للقضايا 

ميركي األسبق ووصف حمدان اللقاء بأنه كان معمقا وصريحا، مشيرا إلى إصرار الرئيس األ .المطروحة
 .على اللقاء مع حماس رغم كل الضغوط اإلسرائيلية واألميركية

وقد حضر لقاء أمس من جانب حماس محمد نزال وموسى أبو مرزوق نائب رئيس المكتب السياسي 
وفي تعليق سابق له على ذلك االجتماع، قال نزال إن حماس ليس لديها مانع من التفاوض مع . للحركة

  .وات غير مباشرة، وإنها مستعدة للتعاون مع كارترإسرائيل عبر قن
  
 األوسطعباس يبحث مع بوتين المؤتمر الدولي حول الشرق  .٢

وعـن وكالـة    عز الـدين سـعيد      ،  موسكو نقالً عن مراسلها في    ١٩/٤/٢٠٠٨القدس العربي   نشرت  
مير بـوتين،   الجمعة نظيره الروسي فالدي   أمس   الرئيس الفلسطيني محمود عباس مساء       ىالتق ):.ب.ف.أ(
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 وقال مصدر في الكرملين رفض كشف هويته للصحافيين خالل لقائهما، ركز بوتين وعباس خـصوصاً              
 الفلـسطينية   اإلسـرائيلية مكان تحرك روسيا بهدف دفع عملية السالم        إ تطور الوضع في المنطقة و     ىعل

  . في موسكواألوسطقدما، بما فيها المبادرة التي تتصل بعقد مؤتمر حول الشرق 
 أبـو وقال نبيـل     . عباس وزير الخارجية الروسي سيرغي الفروف      ى الكرملين، التق  إلى يتوجه   أنقبل  و

 الرئيس عباس ابلغ الوزير تطور المفاوضـات بـين          إن :ردينة المتحدث باسم عباس اثر هذه المحادثات      
موسـكو   فـي    األوسط عن التحضيرات لتنظيم مؤتمر حول الشرق        أيضاوتحدثا  . وإسرائيلالفلسطينيين  

  .والدعم الروسي للسلطة الفلسطينية
ن محادثاته مع الرئيس الروسـي      أعباس  الرئيس   أكد :الوكاالتنقالً عن    ١٩/٤/٢٠٠٨عكاظ  وأضافت  

مؤتمر موسكو من ابرز    "ن  إوقال   . مؤتمر دولي للسالم في روسيا     إلى على الدعوة    أساسيستتركز بشكل   
 مجاال للتشاور بين    األمر يكون هذا    أنعد على موعده، على     لم يتم االتفاق ب   "مضيفا انه   " مواضيع البحث 

 ". المعنييناألطراف
 نرى انك سـيدي     أننا إال"ضاف  أو . الفلسطينية األراضي إلى إشارةفي  " الوضع صعب "ن  إ :وقال بوتين 

 ". قدما، ونحن ندعم ذلكاألمور تكثفان الجهود لدفع أولمرت اإلسرائيليةالرئيس مع رئيس الحكومة 
 
   لدخول السلطةت منظمة التحريراماالقبول بالتز ويشترط توطينال يرفضس عبا .٣

الذي " أصحاب القرار "محمود عباس، في حوار معه ضمن برنامج        الفلسطينية   قال الرئيس    :وفا–موسكو  
 توطين الالجئين الفلسطينيين في لبنـان مرفـوض وال          إن،  أمسالفضائية، عصر   " روسيا اليوم "بثته قناة   

ق العودة، ونحن ضيوف في لبنان، وال مصلحة لنا في المشاكل الداخلية فـي هـذا البلـد                  رجعة عن ح  
 .الشقيق، ونطمئن األشقاء اللبنانيين بأن توطين الالجئين في بلدهم أمر نرفضه بشكل بات ولن نقبل بـه                

 أنهت حقبة   وأوضح الرئيس أن العالقات الفلسطينية اللبنانية دخلت مرحلة مهمة حاليا بعد المصالحة التي            
 .ماضية
، موضحا أنـه يتوقـع بـأن        "أنابوليس" أن مؤتمر موسكو سيتابع ما جرى بعملية السالم بعد           عباسوأكد  

وردا على سؤال عن درجـة تفاؤلـه        . يعطي هذا المؤتمر دفعة جديدة لعملية السالم في الشرق األوسط         
ؤل والتشاؤم، قيل يجب أن نصل إلى       ال نريد الحديث عن التفا    :" ، أجاب ٢٠٠٨بتحقيق السالم خالل العام     

وشدد الرئيس على رفضه للتوصل إلعالن مبـادئ أو إعـالن نوايـا، ألن               ."٢٠٠٨حل قبل نهاية عام     
  .المطلوب حل لقضايا الحل النهائي الست

 على ضرورة عودة حماس عن انقالبها على الشرعية، مرحبـا           عباسوبما يتعلق بالوضع الداخلي، شدد      
بكل الوساطات العربية والدولية وخصوصا المبادرة اليمنية ومساعي الرئيس األميركـي           في الوقت ذاته    

المبادرة اليمنية وافقنا عليها، وتـم  : وقال .األسبق جيمي كارتر، والتي تهدف للخروج من األزمة الراهنة   
 االتفاق على تنفيذها، ولكن لألسف يوجد اختالف في الرؤى حول كيف يمكـن أن نتعـاطى مـع هـذه                   

المبادرة، فنحن نقول أن المبادرة موجودة ولكن مطلوب متابعة تطبيقها، وحماس جزء من شـعبنا ولهـا                 
وجودها وال نريد إبعادها، وإذا أرادت أن تكون جزءا من السلطة والمفاوضات عليهـا أن تتـواءم مـع                   

 .ة السلطة الوطنية  المرجعيات التي قبلت بها منظمة التحرير الفلسطينية، ألن المنظمة هي مظلة ومرجعي           
وأكد الرئيس دعمه كل المساعي المبذولة للتوصل إلى تهدئه في قطاع غزة، مثنيا على الجهود المصرية                

 .المبذولة في هذا الجانب
 ١٩/٤/٢٠٠٨الحياة الجديدة 
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  مبادئإعالن إلىال بد من التوصل التفاق نهائي قابل للتطبيق وال مجال للعودة : سعبا .٤
إنه ال بد من الوصول إلى اتفـاق نهـائي قابـل            :  محمود عباس   الفلسطيني  قال الرئيس  : وفا -رام اهللا   

للتطبيق، وانه ال مجال للعودة إلى إعالن مبادئ مع الجانب اإلسرائيلي، وشدد على أن التهديدات باقتحام                
في برنامج  ،  "العربية" خالل لقاء خاص مع قناة       قالو .الحدود وتفجير األوضاع باتجاه مصر غير مقبولة      

يعرفون ذلك والمفاوضات تشمل االسـتيطان،      ) اإلسرائيليون(االستيطان عقبة أساسية وهم     إن  : "بالعربي"
أمام أمرين، إما أن أقول ما دام هنـاك اسـتيطان           أنا  : قائالوأضاف  هو من وجهة نظرنا غير شرعي،       و

ان غير شرعي، ويجب أن تكون      مستمر فلن أتفاوض، أو أقول أنا أتفاوض وأعرف تماماً أن هذا االستيط           
وأضـاف الـسيد     . على الطاولة والقدس والالجئون، إلى أن نصل لحل        ١٩٦٧المستوطنات وحدود عام    

لو أني أشعر بضعف في المفاوضات فلن أتفاوض، فنحن لسنا بدولة ال عظمـى وال صـغرى                 : الرئيس
ن مكان إلى مكان أو إلـى األردن        ونحن تحت االحتالل، ال استقالل لدينا، وإن أردت أن انتقل بالضفة م           

 .نحتاج إلى إذن إسرائيلي
 إنه سأل أولمرت عن استعداده للقبول بهدنة، فأجاب أنه مستعد مقابل وقف إطالق الصواريخ               عباسوقال  

ولفت إلى أنه نقل هذا الحديث لمصر وللرئيس السوري بشار األسد، وتحـدث معـه،                .وتهريب السالح 
 إلى أنه سـمع     عباسوأشار  . جهد من أجل أن توافق حماس على هذه التهدئة        وأكد األسد أنه سيبذل كل      

من الجانب المصري أن قيادات حماس في الداخل موافقة على التهدئة، فيما قيادات حماس في الخـارج                 
 .مترددة، لذا كان الحديث مع الرئيس األسد

ـ             : عباسوقال   ستغل غـزة ذريعـة لـدى       ال شك أن االنقالب في غزة قد أضعفنا، ومن الممكـن أن ت
إال أن اإلسرائيليين تفاوضوا    . "؟.إنكم ال تسيطرون على غزة فلماذا التفاوض معكم       "اإلسرائيليين، بالقول   

معنا بعد االنقالب، وهذا االنقالب مسألة فلسطينية مطروحة، وهي قضية فلسطينية،  مؤكدا أننا ال نريـد                 
، فنحن نتفاوض على غزة والضفة وممر آمن بينهمـا          أن يكون االنقالب في غزة حجة لدى اإلسرائيليين       

أمـا إذا   :  عن اعتقاده بأن إسرائيل لن تجتاح قطـاع غـزة، وقـال            عباسوأعرب   .وهو حسب االتفاق  
استمرت األمور أو تفاقمت ما يجعل الحكومة اإلسرائيلية في وضع محرج، فأخشى أن تجتاح إسـرائيل                

أن حماس خسرت كثيراً بالضفة وقطاع غزة، مـشيرا إلـى            عباسوأكد   .القطاع وتقوم بعمل خطير جداً    
أنها عندما جاءت إلى االنتخابات لم تقدم برنامجاً سياسياً، وبعد ذلك ظهـرت ممارسـاتها حيـث بـدأ                   

  .المواطنون بالتعرف على حقيقة حماس وظهرت لهم الحقيقة
فـتح ال   : ثقتـه، وقـال    تأكيده أن حكومة فياض هي حكومته وهو من اختارها وهي تتمتع ب            عباسجدد  و

تبحث من أجل أن ينضم أعضاء منها للحكومة، مضيفاً أن النقابات المهنية ونقابـات المـوظفين كانـت                  
 .تطالب بحقوقها

ال توجد قطيعة مع    : ، وأضاف  في دمشق   أنه لم يلتق مع الجانب اإليراني خالل القمة العربية         قال عباس و
ران، إال أن العالقات مع اإليرانيين ليست كمـا نريـدها           إيران وهناك تمثيل دبلوماسي فلسطيني في طه      

 .نحن
 ١٩/٤/٢٠٠٨الحياة الجديدة 

  
   مقراً للشرطة الفلسطينية في الضفة٢٠ توافق على السماح بإعادة فتح "إسرائيل" :الشيخ .٥

، أن إسرائيل وافقـت،      الفلسطينية أعلن حسين الشيخ، رئيس هيئة الشؤون المدنية       :كتب حسام عز الدين   
امنيا [ "ب"س، على السماح للسلطة الوطنية بإعادة فتح عشرين مقراً للشرطة الفلسطينية تقع في مناطق               أم

في الـضفة الغربيـة،     ] ووسلأ تحت سيطرة السلطة حسب تقسيمات اتفاق        وإداريا،  إسرائيلتحت سيطرة   
أبلغتنا إسـرائيل هـذا     ": ماأليا"وقال لِـ  .٢٠٠٠كانت إسرائيل أغلقتها مع بدء االنتفاضة الثانية في العام          

 .القرار وستتم المباشرة من قبل األجهزة المختصة في وضع الترتيبات الفنية وإعادة فتح هـذه المقـرات            
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دون أدنى شك فإن إعادة فتح هذه المقرات في هذه المناطق سيسهم في تعزيز قدرة الشرطة                : "وقال الشيخ 
 والجرائم المختلفة، في تلك المنـاطق البعيـدة عـن           الفلسطينية على العمل على متابعة قضايا المخدرات      

  ".مراكز المدن
أن : متحدث باسم إدارة الشؤون المدنية بوزارة الدفاع اإلسرائيلية لوكالـة رويتـرز           الوذكر بيتر ليرنر،    

: وأضـاف  .مسؤولين من الجانبين سيبدؤون اجتماعاً، األسبوع الحالي؛ لوضع جدول زمني لفتح المراكز         
  .فراد الشرطة سيعملون في المراكز في نهاية المطاف من أ٥٠٠أن 

 ١٩/٤/٢٠٠٨األيام الفلسطينية 
  
  برعاية مصرية بين عباس وحماس لتحقيق المصالحة  محادثات سرية": يديعوت" .٦

 ممثلين للـرئيس الفلـسطيني محمـود     إن أمس اإلسرائيلية" أحرونوتيديعوت  "أوردت صحيفة    :رام اهللا 
 في القاهرة مع ممثلين لحركة حماس لتحقيق مصالحة وطنيـة فلـسطينية             عباس يجرون محادثات سرية   

 القـاهرة   إلـى  هذه الخطوة سيصل مـن رام اهللا         إطارفي  "وقالت انه   . إسرائيلشاملة تسبقها تهدئة مع     
ممثلون كبار للسلطة الفلسطينية ليلتقوا مسؤولي حماس محمود الزهار وسعيد صيام اللذين يمثالن الخـط               

  ".حركة في قطاع غزةلل" الصقري"
 تهدئة فـي قطـاع      إلحاللالسلطة الفلسطينية ومصر تبذالن جهوداً       "إن إسرائيل مصادر في    إلىونسبت  

، إسـرائيل  صواريخ علـى     أو قذائف   إطالقغزة تلتزم بموجبها حركة حماس والفصائل الفلسطينية عدم         
برية في محاولة لتخفيف حدة التوتر       عن تصعيد غاراتها الجوية وتوقف هجماتها ال       إسرائيلوعندها تمتنع   

أحد المواضيع المركزية التي يبحث فيها ممـثال حمـاس          "وأشارت إلى أن    ".  المنطقة إلى الهدوء   وإعادة
".  جلعـاد شـاليت    اإلسـرائيلي  الجندي   إطالقومصر والسلطة الفلسطينية هو معاودة مفاوضات صفقة        

الحصار عن قطاع غزة و نقل المواد الخـام     حماس طالبت بالسيطرة على معبر رفح وفك         إنوأوضحت  
وفـي المقابـل،    .  للحياة والقطاعات الصناعية والبناء والزراعة ووقف النشاط العسكري ضدها         األساسية

الحصول منذ اآلن على المسؤولية عن المعابر في القطـاع، إذ طلـب رئـيس               "تريد السلطة الفلسطينية    
 شرطي فلـسطيني    ٤٠٠ ايهود باراك السماح بمرابطة      ئيلياإلسراالحكومة سالم فياض من وزير الدفاع       

  ". ، وألفي جندي في المرحلة الثانيةاألولىفي الجانب الفلسطيني من معبر كارني في المرحلة 
 التهدئة مع حمـاس،     إلى االنفجار منه    إلى القطاع اقرب    إن "إسرائيلية أمنيةونقلت الصحيفة عن مصادر     

 رزمة تسهيالت أمنية واقتصادية لسكان الضفة قبل زيارة الـرئيس           ائيلإسر يعدون في    األثناءوفي هذه   
 ". وانعقاد مؤتمر الدول المانحة في الشهر المقبلأيار ١٥ للمنطقة في األميركي

  ١٩/٤/٢٠٠٨النهار 
  
  ١٣تسفر عن مقتل ضابط وجرح " كرم أبو سالم"في معبر " القسام"عملية نوعية لـ  .٧

قل وجرح ثالثة عشر جندياً آخر في عملية نوعيـة جريئـة نفّـذتها              ل ضابط صهيوني على األ    قت: غزة
  .الصهيوني" كرم أبو سالم"، ضد معبر )١٩/٤(، صباح اليوم السبت "كتائب القسام"

وأقرت سلطات االحتالل بمقتل الضابط وجرح الجنود الثالثة عشر اآلخرين بجروح مختلفة، وذلك بعـد               
" كـرم أبـو سـالم     " من تفجير عدة سيارات مفخخة داخل موقع         أن تمكن مجاهدو القسام، خالل العملية     

كرم أبـو   "ضد معبر   ).  ١٩/٤(صباح اليوم السبت    ) جنوب قطاع غزة  (العسكري الصهيوني شرق رفح     
   .الصهيوني" سالم
تبني العملية، مؤكداً أنه تم تفجيـر ثـالث سـيارات    " كتائب القسام"، الناطق باسم    "أبو عبيدة "دوره؛ أكد   ب

الـصهيوني، حيـث سـمع دوي       " كرم أبو سالم  "من أصل أربع سيارات تمكّنت من اقتحام معبر         مفخخة  
  .االنفجارات في وسط مدينة غزة
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عمليـة  " نذير االنفجـار  "إن العملية النوعية الجريئة التي أطلق عليها اسم         : "وقال في تصريح صحفي له    
 دخول هذه السيارات جرى     درخخة، وبمج  سيارات مف  ٤دخال  استشهادية مركبة قامت بها كتائب القسام بإ      
الخاصة أكدت أن هناك خسائر     " القسام"، موضحاً أن مصادر     "نسف خطوط العدو بمجرد اقتحام السيارات     

  ".وهذه خطوة على طريق كسر الحصار"أكبر مما اعلنه الكيان الصهيوني، 
استمرار االشتباكات المسلحة   وتقاطعت أنباء أوردتها وسائل إعالم عبرية مع تأكيدات من مصادر محلية ب           

  .داخل الموقع الصهيوني ومحيطه
إن الحديث يدور عن عملية مركبة تم خاللهـا         " المركز الفلسطيني لإلعالم  "وقالت مصادر محلية لمراسل     

وتشتبه قوات االحتالل بتسلل    . تفجير سيارة مفخخة واشتباكات مباشرة إضافة لعملية إسناد بقذائف الهاون         
 حيث طلبت من الصهاينة سكان المغتصبات المحاذيـة         ١٩٤٨ األراضي المحتلة منذ عام      مقاومين داخل 

  لقطاع غزة بالتزام مالجئهم ومنازلهم
نسخة منه استشهاد   " المركز الفلسطيني لإلعالم  "في بيان لها، تلقى     " كتائب القسام "أكدت  وفي سياق آخر،    

في قصف جوي صهيوني    ) تابعة لكتائب القسام  ال" الرصد"أحد مجاهدي وحدة    (إيهاب نعيم أبو عمرو من      
شرق الشجاعية أثنـاء تـأديتهم واجـبهم    " تلّة المنطار"قرب " وحدة الرصد"لمجموعة من المجاهدين من    

الجهادي في إطار االشتباكات التي دارت بين مجاهدي القسام وقوات العـدو الـصهيوني شـرق حـي                  
  .الشجاعية

  ١٩/٤/٢٠٠٨المركز الفلسطيني لإلعالم 
  
   ال نقبل المساس بأمن مصر أو التدخل في شئونها : الزهار .٨

أعرب محمود الزهار القيادي في حركة حماس وزير الخارجية الفلـسطيني             : من طارق حسن   - القاهرة
 فـي   -، وقال    األسبق عن شكر حماس لمصر لجهودها الثابتة في تخفيف المعاناة عن الشعب الفلسطيني            

، كما ال نقبل التدخل في الشئون      إننا لم ولن نمس باألمن القومي المصري       - مؤتمر صحفي بالقاهرة أمس   
 وتطرق الزهار إلـى      . ، وإن مصر تحب فلسطين أكثر مما يتصور الفلسطينيون أنفسهم          الداخلية المصرية 

، ووقف كل أشكال العدوان علـى        يسرائيلجهود مصر من أجل تحقيق تهدئة بين الجانبين الفلسطيني واإل         
 وقال إن األيام القليلة المقبلة ستشهد انفراجـة علـى            . ، ورفع الحصار المضروب عليه     شعب الفلسطيني ال

، تقـضي   ، حيث قطعنا شوطا كبيرا للوصول إلى تهدئة متبادلة ومتزامنة شاملة وفورية      الشعب الفلسطيني 
ية ورفـع   سرائيلءات اإل ، مقابل وقف كل أشكال االعتدا      يسرائيلبوقف إطالق الصواريخ على الجانب اإل     

   . الحصار وفتح كل المعابر
، وأصبح الظرف اآلن مناسبا لتحقيق هـذا         وأضاف أن األمور في هذا الشأن نضجت عند كل األطراف         

، وأشار إلى أنه أجرى محادثات ناجحة في هذا الشأن مع الوزير عمـر               الهدف أكثر من أي وقت مضي     
    . اح، وأن جهود مصر أوشكت على النج سليمان

  ١٩/٤/٢٠٠٨األهرام المصرية 
  
 الزهار وصيام يتوجهان إلى دمشق للقاء قيادة حماس للتباحث في مسألة التهدئة .٩

يقوم القياديان في حركة    : القاهرة عن صالح جمعة مراسلها من     ١٩/٤/٢٠٠٨ الجريدة الكويتية    ذكرت
يس المكتب السياسي للحركة خالد     محمود الزهار وسعيد صيام بزيارة إلى دمشق اليوم، للقاء رئ         " حماس"

في " حماس"مشعل وأعضاء المكتب السياسي، من أجل اطالعهم على نتائج االجتماعات التي عقدها وفد              
القاهرة مع رئيس المخابرات المصرية الوزير عمر سليمان والمسؤولين المصريين، بشأن تحقيق التهدئة             

  . إسرائيلالشاملة مع 
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الوفد سيعود من دمشق بعـد زيـارة لمـدة يـومين للقـاء              "بأن  " الجريدة"ـوأفاد الزهار، في تصريح ل    
وفد حماس حريص على أال يعود إلى قطاع غـزة إال        "، مشدداً على أن     "المسؤولين في مصر مرة أخرى    

ي وفـتح جميـع     سـرائيل بعد تذليل كل العقبات أمام تحقيق التهدئة الشاملة، التي تضمن وقف العدوان اإل            
  ". تربط قطاع غزة بإسرئيل ومصر خصوصا معبر رفحالمعابر، التي 

 وأعطينا إجابات   ٢٠٠٥نحن وافقنا على فتح معبر رفح طبقا التفاقية المعابر          ": "حماس"وقال القيادي في    
ياً واضحاً ال   إسرائيلواضحة ومحددة عن أسئلة قدمت لنا من الجانب المصري، وننتظر خالل أسبوع رداً              

  ". حتى ننهي مشكلة معبر رفحلبس فيه وال يمكن تأويله
، "ي يصر على أن تتم إعادة فتح المعبر في إطار اتفـاق للتهدئـة             سرائيلالجانب اإل "ولفت الزهار إلى أن     

 .موضحاً أن حركته توافق على وجود حرس الرئاسة الفلسطيني في المعبر
أعربنـا  "ر، قال الزهار    مع الرئيس األميركي األسبق جيمي كارت     " حماس"وبشأن ما دار في مقابلة حركة       

عن تقديرنا للموقف الشجاع من الرئيس األميركي األسبق الذي يحاول أن يـصلح االسـتعداء الـشعبي                 
بوش، بسبب ما تقوم به من حروب في المنطقة خصوصا في           ) الرئيس األميركي جورج  (العالمي إلدارة   

  ". أفغانستان والعراق
" حمـاس "تبادر من جانب واحد بإعالن التهدئة ولكن        " أن   "حماس"وأشار الزهار إلى أن كارتر طلب من        

ي، لذلك لن تعطـي التهدئـة إال        سرائيل، إذ لم يتوقف العدوان اإل     إسرائيلأبلغته بأن لهم تجربة سابقة مع       
  ".باتفاق متبادل وشامل بمساعدة المصريين، وقد قطعت شوطا كبيرا في هذا المجال

إن الرئيس الفلسطيني محمود عباس لن يدخل فـي أي          " اسحم"من جانب آخر، قالت مصادر في حركة        
بإجراء حوار  " فتح"حوار مع الحركة إال بعد مغادرة بوش البيت األبيض، ألنه يعتقد أنه لو سمح لحركة                

  . ستتوقفإسرائيل، فإن المفاوضات مع "حماس"مع 
اعلن القيادي  :لقدسعن محمد أبو خضير وكي أبو الحالوة من ا ١٩/٤/٢٠٠٨ الرأي الكويتية وأضافت

حماس وعدت "محمود الزهار الذي التقى كارتر في القاهرة، أول من أمس، ان " حماس"البارز في حركة 
الرئيس "وقال ان  ." واطالق شاليتإسرائيلحول التهدئة مع  بالرد على مبادرات انسانية طرحها كارتر

ليت والحصار ووعد وفد حماس باعطاء كارتر تحدث عن مبادرات انسانية تتعلق بالتهدئة والجندي شا
المحادثات كانت صريحة وكان "واضاف ان . للحركة" ردود بعد استكمال التشاور في الدوائر الداخلية

 ".هناك اتفاق في وجهات النظر واستكملت في لقائه مشعل في دمشق
  
  يينإسرائيلالذي تتهمه بمحاولة تسميم  في نابلس "األقصى"قوات االحتالل تغتال ابرز قادة  .١٠

ية خاصة صباح امس هاني الكعبـي  إسرائيلاغتالت قوات :  وليد عوض وأشرف الهور  - غزة   -رام اهللا   
وحـسب   .أحد أبرز قادة كتائب االقصى جراء كمين نصبته له في مخيم بالطة لالجئين شـرق نـابلس                

اعتقلت سامر أبـو    ) اما ع ٢٦(ية الخاصة التي اغتالت الكعبي      سرائيلمصادر امنية فلسطينية فان القوة اإل     
  .ليل من سرايا القدس بعد اصابته بجروح ومساعده

ين مـن خـالل     سرائيلي رسميا الكعبي قبل أيام بمحاولة تسميم عشرات اإل        سرائيلواتهم جهاز الشاباك اإل   
ية االمر الذي الكعبـي مـن       سرائيلبنابلس لدس السم في وجبات الطعام باحد المطاعم اإل         تجنيد شخصين 

  .ن رسمي لكتائب االقصيخالل بيا
  ١٩/٤/٢٠٠٨القدس العربي 

  
  للعودة إلى الوحدة" حماس"و" فتح"حراك خلف الكواليس بين : فتحاوينائب  .١١

كشف نائب عن حركة فتح في المجلس التشريعي الفلسطيني النقاب امس عـن حـراك               :  د ب أ   -غزة  
. ما خالل الشهور القليلـة المقبلـة      خلف الكواليس بين فتح وحماس للعودة إلى الوحدة ورأب الصدع بينه          
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إنني متفائل أنه خالل الشهور المقبلـة أن        "وقال أشرف جمعة في حوار خاص مع وكالة األنباء األلمانية           
يكون لدينا معطيات وحراك نحو الحوار واللحمة الوطنية، والوضع لن يستمر طويال هكذا بعـد أن كنـا                  

 ". نتوقع سنين عودة األمور إلى طبيعتها
 ١٩/٤/٢٠٠٨دستور ال

  
  "فتح" عضو في المؤتمر العام لـ ٥٠٠٠البرغوثي يطالب بمشاركة  .١٢

" فـتح "األسير مروان البرغوثي اللجنة المركزية لحركة       " الفتحاوي"طالب القائد   :  محمد يونس  -رام اهللا   
رفع عدد اعضاء المؤتمر العام للحركة الى ما ال يقل عن خمسة آالف عضو، وتوسيع حـصة الـوطن                   

واقترح البرغوثي على اللجنـة      .وتخصيص حصة كبيرة السرى الحركة البالغ عددهم خمسة آالف أسير         
وقال في مذكرة خاصة رفعهـا      . عقد المؤتمر في ثالث حلقات هي الضفة الغربية وقطاع غزة والخارج          

قات الـثالث،   في حال تعذّر، او عدم قبول اقتراح الحل       "على نسخة منها إنه     " الحياة"الى اللجنة وحصلت    
فانه سيكون امرا بالغ االهمية عقد المؤتمر بمشاركة ال تقل عن ثالثة آالف عضو، وذلك لتحقيق الحـد                  

  ".االدنى من ضمان مشاركة عدد أكبر من الكادر الحركي
  ١٩/٤/٢٠٠٨الحياة 

 
  اعتصامات ومسيرات في العاصمة والمخيمات الفصائل الفلسطينية تقيم : لبنان .١٣

 العتقال عميد االسـرى     ٣٠والذكرى  " يوم األسير الفلسطيني والعربي   " نيسان   ١٧عليات  تواصل إحياء فا  
وجرت اعتصامات ومسيرات في بيروت والمخيمات الفلسطينية، وقـدمت         .  نيسان ٢٢سمير القنطار في    

  . يسرائيلمذكرة الى الصليب االحمر الدولي تلفت الى معانات االسرى في سجون العدو اإل
ضامني أمام مقر اللجنة الدولية للصليب االحمر في بيروت، شارك فيـه ممثلـون عـن                ونظم اعتصام ت  

االحزاب والقوى اللبنانية والفصائل الفلسطينية والهيئات االنسانية، وعـائالت االسـرى فـي الـسجون               
معاناة األسرى الفلسطينيين والعـرب فـي       "وسلم المعتصمون مذكرة عن     . ية وأسرى محررون  سرائيلاإل

الى رئيس البعثة في لبنان جوردي رايك، موجهة الى رئـيس اللجنـة فـي             " الحتالل الصهيوني سجون ا 
 باسم هيئة ممثلي االسرى، مسؤول العالقات السياسية في حركة          وتلى المذكرة . جنيف جاكوب غالنبرغر  

ان شعبنا يرزح تحت حصار خانق لم تشهده بـشرية علـى وجـه              "علي بركة وأشار فيها الى      " حماس"
رض، حيث يقبع أكثر من مليون ونصف المليون مواطن، محاصرا داخل حدود قطاع غزة، وأكثر من             اال

أحد عشر ألفا من االطفال والنساء والمرضى والعلماء ونواب المجلس التشريعي أسرى فـي الـسجون                
  ". الصهيونية

شـهداء فلـسطين،   وانطلقت مسيرة تضامنية من أمام مسجد االمام علي في الطريق الجديدة الى مـدافن    
بدعوة من منظمة التحرير الفلسطينية واللجنة الوطنية للدفاع عن االسرى والمعتقلين في سجون االحتالل              
الصهيوني واالميركي، وتضامنا مع فلسطينيي قطاع غزة في وجه العدوان والمجازر الصهيونية، وفـي              

ة لمجزرة قانـا فـي يـوم االسـير          الذكرى العشرين الستشهاد خليل الوزير، وفي الذكرى الثانية عشر        
  . الفلسطيني والعربي، وفي إطار الحملة االهلية لنصرة فلسطين والعراق

فـي مخـيم    " األونـروا "وأقامت الجبهة الشعبية في الشمال، اعتصاما تضامنيا أمام مكتب مدير خدمات            
تحدث فيـه جمـال     البداوي، بحضور ممثلي الفصائل والقوى الفلسطينية في المخيم ومناصري الجبهة،           

ية يحيى سكاف ومسؤول الجبهة الشعبية في الـشمال سـمير           سرائيلسكاف، شقيق األسير في السجون اإل     
  . لوباني
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ونظمت الجبهة الديموقراطية اعتصاما امام المركز الثقافي في مخيم البص، تحدث فيه عضو قيادة اتحاد               
وألقى كلمة الجبهة عضو قيادتها فـي       الشباب الديموقراطي الفلسطيني في منطقة صور محمود عوض،         

  . لبنان عبد كنعان
  . مهرجانا في قاعة مجمع االصالح االسالمي في مخيم الرشيدية" حماس"وأقامت حركة 

  ١٩/٤/٢٠٠٨السفير 
 
  "فتح"توزيع المهام التنظيمية على لجنة قيادة إقليم القدس في  .١٤

خيم قلنديا، امس، اجتماعاً جرى خالله توزيـع         بم -عقدت لجنةُ قيادة إقليم القدس في حركة فتح         : القدس
  .المهام التنظيمية على أعضائها

  ١٩/٤/٢٠٠٨األيام الفلسطينية 
  

  في غزة"حماس" تنفي تكليف اللواء يوسف بعقد لقاءات مع "فتح" .١٥
 نفت حركة فتح ما تردد من انباء عن تكليف اللواء نصر يوسف عضو اللجنة المركزية للحركة  :رام اهللا

 فهمي الزعارير ان ما الحركةوقال المتحدث الرسمي باسم . هاب لقطاع غزة لعقد لقاءات مع حماسبالذ
ذكرته بعض المواقع االلكترونية، عار عن الصحة تماما وان قيادة الحركة واللجنة المركزية لفتح عند 

واكد ان اللواء  .ار لتهيئة االجواء الي حو"انقالبها"الموقف الوطني والحركي القاضي بتراجع حماس عن 
يوسف المتواجد حاليا في العاصمة االردنية عمان، يشارك في اجتماعات اللجنة التحضيرية العليا 

 .للمؤتمر العام السادس للحركة، والتي تعقد اليوم لدراسة الترتيبات لعقد المؤتمر العام
 ١٩/٤/٢٠٠٨الحياة الجديدة 

  
  غزةبتفريق مسيرة لها جنوب الشرطة  تتهم "فتح" .١٦

قال ناشطون في حركة فتح ان أفرادا من الشرطة التابعة للحكومة المقالة فرقـوا              :  أشرف الهور  -غزة  
بالقوة الجمعة مسيرة للحركة جرت جنوب قطاع غزة، خرجت للتضامن مع األسرى الفلـسطينيين فـي                

مت من أفـراد    وذكر الناشطون أن المسيرة التي انطلقت من أحد أحياء مدينة رفح هوج            .إسرائيلسجون  
  .، الذين أطلقوا النار في الهواء الرهاب المتظاهرين]شرطة حكومة هنية [شرطة حماس

الى ذلك اعتبرت كتائب األقصى التابعة لحركة فتح تفريق التظاهرة بأنه وصمة عار في جبين الوطنيـة                 
لمعتقلـين لـدى    وحملت في بيان لها حركة حماس المسؤولية الكاملة عن حياة ناشطي فـتح ا              .وأدعيائها
  .شرطتها

  ١٩/٤/٢٠٠٨القدس العربي 
  
  ية ال تخيفنا وسنستمر في جهودنا لحماية الشعب الفلسطينيسرائيلالتهديدات اإل: "حماس" .١٧

سامي أبو زهري في تصريح صحفي مكتوب أرسل نسخة منه          " حماس" الناطق باسم حركة     قال :بيروت
ية سـرائيل تمثل اسـتمراراً للتهديـدات اإل     ] ماستهديد أولمرت لح  [إن هذه التصريحات    ": "قدس برس "لـ

للشعب الفلسطيني ولحركة حماس، وهي تأكيد جازم بأن االحتالل غير معني بأي تهدئة، وأنه يصر على                
استمرار العدوان على الشعب الفلسطيني، وان قصة صواريخ المقاومة هي مجـرد ذريعـة يـستخدمها                

  "االحتالل لتبرير عدوانه المتواصل
 ١٨/٤/٢٠٠٨سقدس بر
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   بيت استيطاني جديد في الضفة الغربية١٠٠ .١٨
ي امس عطـاء    سرائيلنشرت وزارة البناء واإلسكان في حكومة االحتالل اإل       :   برهوم جرايسي  -الناصرة

 بيت استيطاني في مستوطنتي أريئيل والقناة، في منطقة نابلس فـي الـضفة الغربيـة                ١٠٠جديدا لبناء   
وحسب ما نشر، فإنه سيبنى في مـستوطنة         .الت من مستوطني قطاع غزة    المحتلة، وذلك الستيعاب عائ   

 بيتا استيطانيا   ٤٨ بيتا استيطانيا، فيما سيبنى      ٥٢القناة، التي تنتشر فيها عصابات المستوطنين المتطرفين        
وقال رئيس مـستوطنة     .في أريئيل، وهي من أكبر مستوطنات الضفة، وتقع غربي جنوب منطقة نابلس           

ية أقرت بناء هذه البيوت قبل نحـو ثمانيـة اشـهر، وهـي              سرائيل نحمان إن الحكومة اإل    أريئيل، رون 
مخصصة لعائالت من مستوطنة نيتسريم، التي تم إخالؤها مع باقي مستوطنات قطاع غزة فـي صـيف                 

  .٢٠٠٥العام 
 إلى حل   إن الحكومة تقضي على كل احتمال للتوصل      "ية،  سرائيلوفي بيان لها قالت حركة السالم اآلن اإل       

مع الفلسطينيين، وهذا العطاء هو ضربة قاتلة للعملية السياسية، ويحول تفاهمات أنابوليس إلـى نكتـة،                
وليست ذي صلة، فمن أجل إرضاء المستوطنين، تسمح الحكومة ببناء مئات البيوت االستيطانية، وتقضي              

  ".بذلك على احتماالت التوصل إلى حل
ن ما يجري عمليا هو تطبيق التفاق بين المستوطنين والحكومـة وقـال             ، إلى أ  "السالم اآلن "وأشار بيان   

قبل أيام أزاح المستوطنون ثالثة بيوت متنقلة من بؤرة استيطانية، وفي المقابل حظوا بعطاء لبناء               "البيان،  
  ". بيت استيطاني١٠٠

  ١٩/٤/٢٠٠٨الغد االردنية 
  
  مطمئنّون إلى الوضع في الحدود الشمالية: اشكينازي .١٩

من أجـل  "ي جهوده المركّزة سرائيلي إيهود باراك أمس أن يواصل الجيش اإلسرائيلد وزير الدفاع اإل   تعه
 علـى اتخـاذ     إسـرائيل وأعرب عن عـزم     ". تنمية قدراته لردع كل عدو والحسم معه إذا تطلّب األمر         

 الكثير من العمـل،     ما زال أمامنا  "إال أنه أقر بأنه     ". خطوات شجاعة لتحسين الدفاع عن الجبهة الداخلية      "
في المقابل، ذكرت   ". تحدث قليالً وافعل كثيراً   : كما هي الحال مع التهديد اإليراني، وكما يقول الحاخامون        

إذاعة الجيش أنه جرى أخيراً رفع حالة االستنفار في الشمال خوفاً من انتقام حزب اهللا على اغتيال قائده                  
 غابي اشكينازي، علَّق على الوضـع القـائم فـي الحـدود     الجهادي عماد مغنية، إال أن رئيس األركان، 

ـ  أنه يمكن الشعور باالطمئنان، نحن ال نالحظ أي أمور غير عادية في الجانب الثـاني مـن                 "الشمالية ب
 ".ومع ذلك فنحن مستعدون ألي تطور. الحدود

  ١٩/٤/٢٠٠٨األخبار
  
  اتفاقات أولمرت غير ملزمة: نتنياهو .٢٠

، رئيس حزب الليكود، بنيامين نتنياهو في مقابلة مع         إسرائيلضة اليمينية في     قال زعيم المعار   -الناصرة
ية، إيهـود أولمـرت     سرائيلية، إن أي اتفاق مبرم بين رئيس الحكومة اإل        سرائيلاإل" مكور ريشون "مجلة  

إن أي اتفاق يتوصل اليه أولمرت لن       "وقال نتنياهو،    .والرئيس الفلسطيني محمود عباس، لن يكون ملزما      
كون أكثر من مجرد اتفاق سخيف فاقد الصالحية، إن كان من الناحية القانونية، أو من حيث الواقع، فإذا                  ي

وتابع نتنيـاهو    ".ما تم عرض اتفاق كهذا على الجمهور من خالل انتخابات، فإن الجمهور سيكون الحكم             
 ".إنني أستطيع القول بشكل واثق، إنني لن أوافق على تقسيم القدس"قائال، 

  ١٩/٤/٢٠٠٨لغد االردنية ا
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  بحق الفلسطينيينممارسات وحشية لجنود االحتالل " يكسرون الصمت"تقرير لمنظمة  .٢١
ية المناهـضة   سـرائيل اإل" يكسرون الصمت "يكشف تقرير جديد وضعته منظمة      :  اسعد تلحمي  -الناصرة  

ة المحتلة ومـا يتعرضـون      لالحتالل صوراً مأسوية لواقع الفلسطينيين في مدينة الخليل في الضفة الغربي          
ووصف التقرير الذي اعتمـد إفـادات       . اليه يومياً من ممارسات بشعة يتفنن جنود االحتالل في ابتكارها         

الوحـشية  "ي خدموا في المدينة في السنوات األخيرة، ممارسات الجنود بــ            إسرائيلأكثر من مئة جندي     
دي أو أعمال النهـب والـسرقة مـن بيـوت           الناجمة عن تدهور أخالقي للجنود متمثل في التنكيل الجس        

، يضاف إليهـا    "الفلسطينيين أو الترهيب والمطاردات وغيرها من ممارسات تعكس صورة مخيفة وبشعة          
تلك التي يقوم بها المستوطنون في الخليل من أعمال ضرب فلسطينيين آمنـين أو نهـب ممتلكـاتهم أو                   

وقالـت   .تجوالهم في المدينة وهم يحملون الـسالح      إتالفها، فضالً عن أجواء الرعب التي يفرضونها في         
إثارة سجال عام عن الثمن األخالقي الـذي يدفعـه المجتمـع            "المنظمة إن الغرض من نشر التقرير هو        

  ".ي بأسره في ظل واقع يواجه فيه جنود شباب المدنيين الفلسطينيين يومياً ويتحكمون بهمسرائيلاإل
  ١٩/٤/٢٠٠٨الحياة 

 
  إيران تهرب أسلحة إلى غزة عبر البحر :يونإسرائيلمسؤولون  .٢٢

امـس، إن   '' جيروزاليم بوست ''يون بارزون لصحيفة    إسرائيلقال مسؤولون    :عبدالرحيم حسين  -رام اهللا 
ايران تكثف جهودها لتهريب اسلحة الى قطاع غزة باستخدام معدات قابلة للطفو يتم القاؤها قبالة شـاطئ                 

وفقاً لهؤالء المسؤولين، فان ايران ترسل حاليا صواريخ واسـلحة          و .غزة ويلتقطها صيادون فلسطينيون   
في قطاع غزة عن طريق البحر، وايضاً عبر        '' الجهاد االسالمي ''و'' حماس''متطورة اخرى الى حركتي     

  .وتربط شبه جزيرة سيناء مع رفح) فيالدلفيا(انفاق يتم حفرها تحت محور صالح الدين 
  ١٩/٤/٢٠٠٨االتحاد اإلماراتية 

 
   عاما١٥ً إلى أدنى مستوى منذ "إسرائيل"تراجع البطالة في  .٢٣

ي انخفـاض معـدل     سرائيلأظهرت بيانات رسمية نشرها، أمس، مكتب االحصاء المركزي اإل        : تل أبيب 
وبلغ عـدد العـاطلين عـن        . عاما ١٥، ليصل الى أدنى مستوى له منذ        %٦ر٥ الى   إسرائيلالبطالة في   

 انخفاضاً  إسرائيلوشهدت معدالت البطالة في      . الف شخص في الربع االول من العام الحالي        ١٩٠العمل  
تدريجياً خالل السنوات االربع الماضية، بفضل ارتفاع معدل النمو االقتصادي السنوي الى اكثـر مـن                

٤.%  
  ١٩/٤/٢٠٠٨األيام الفلسطينية 

  
   في لندن ومانشستر السنويبريطانيا يعقد مهرجانهالمنتدى الفلسطيني في  .٢٤

يعقد المنتدى الفلسطيني في بريطانيا مهرجانه السنوي الرابع في لندن، وكذلك في مدينة مانشـستر               : لندن
تتـضمن   حيـث    .يأتي هذا العام متزامناً مع الذكرى الستين لنكبة الشعب الفلسطيني          وهو   .غربي إنجلترا 

سيشارك الشاعر  كما  نكبة يتحدث فيها الدكتور أحمد نوفل والدكتور وجدي غنيم،           عقد ندوة عن ال    هفعاليات
وأوضح المنتدى أن مهرجان هذا العام سيشهد جمع تبرعـات           .الدكتور عبد الغني التميمي بندوة شعرية     

لصالح التعليم في فلسطين ولمساعدة الفقراء بشكل عام، وذلك من خـالل مؤسـسة العـون التعليمـي                  
  .اللتين ترعيان المهرجان إلى جانب جهات إعالمية" إنتربال"ي ومؤسسة الفلسطين

  ١٨/٤/٢٠٠٨ قدس برس
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   استشهد جراء تعرضه للقصف بقذيفة محرمةفي غزةمصور رويترز  .٢٥
ثبت أن الفحص الطبي ، قالوا أن ومنظمة بتسيليمي أطباء فلسطيني أن: ١٨/٤/٢٠٠٨ ٤٨ عـرب  ذكر موقع 

 تستخدمه قوات االحتالل هي التي تسببت في مقتـل      صاروخ محرم دولياً    معدنية صغيرة نثرها   ن سهاماً أ
 أن في الـسنوات      في هذا الصدد،   بتسيليم وأوضحت   .مصور وكالة رويترز فضل شناعة في قطاع غزة       

. يةسرائيل بتلك القذائف ومعظمهم لم يشاركوا في أي قتال ضد القوات اإل            فلسطينياً ١٨السبع األخيرة قتل    
ستخدام هذا النوع من القذائف غير قانوني وخاصة بالمناطق المأهولة، وينـافي تحفظـات              واعتبرت أن ا  

  .القانون الدولي من استخدامه
استشهاد الصحفي شناعة رفع عدد     إلى أن   : غزة من   ١٩/٤/٢٠٠٨ عكاظ    مراسلة ردينة فارس وأشارت  

  . شهيدا١٦ً إلى يسرائيل على يد االحتالل اإلشهداء الحركة اإلعالمية
  

 خطيب األقصى يحيي األسرى على صمودهم وثباتهم وتضحياتهم .٢٦
 األسرى ، في خطبة صالة الجمعة بالمسجد األقصى، حيا الشيخ عكرمة صبري:وفا - القدس المحتلة

 أن مؤكداًالقابعين خلف القضبان في سجون ومعتقالت سلطات االحتالل لثباتهم وصمودهم وتضحياتهم، 
 في  الفلسطينيشعبال المجازر التي تستهدف من جهة أخرىاستنكر كما  .من حقهم أن يتنسموا الحرية

  . الغربيةقطاع غزة والضفة
  ١٩/٤/٢٠٠٨الحياة الجديدة  

  
 إطالق سراح االسرى من سجون االحتالل فريضة شرعية وضرورة إنسانية: التميمي .٢٧

 أن ، اإلبراهيمي في الخليلأكد الشيخ تيسير التميمي في خطبة الجمعة التي ألقاها امس في الحرم: الخليل
من سجون االحتالل على اختالف توجهاتهم السياسية وانتماءاتهم الفصائلية ى سراالإطالق سراح جميع 

  . في تركهم وحدهمحدهو فريضة شرعية ومطلب وطني وضرورة إنسانية، وأنه ال عذر أل
  ١٩/٤/٢٠٠٨الحياة الجديدة  

  
  يسرائيللمواجهة العدوان اإلطنية الوعوفر يدعون لتعزيز الوحدة سجن أسرى  .٢٨

نهاء حالة االنقسام الـداخلي، ورص الـصفوف        إ، أمس، ب  يسرائيل اإل  طالب أسرى سجن عوفر    :رام اهللا 
وتعزيز الوحدة الوطنية لمواجهة االحتالل وممارساته وجرائمه بحق أبناء الشعب الفلسطيني في الـضفة              

ل التوسعية في القدس من بناء المـستوطنات وبنـاء          لى عمليات االحتال  إضافة  الغربية وقطاع غزة، باإل   
  .جدار الفصل العنصري، وتهويد المدينة

  ١٩/٤/٢٠٠٨األيام الفلسطينية 
  

   الغربية حملة االعتقاالت في الضفةيواصلاالحتالل  .٢٩
اعتقلت قوات االحتالل عشرة مواطنين فلسطينيين من بلدة بيتا جنوب نابلس بعد مداهمـة              : رامي دعيبس 

 من المنازل داخل أحياء البلدة وسط إطالق نار كثيف من قبل قوات االحتالل بحجة أنهم مطلوبين                 العديد
وكانت قوات االحتالل استمرت في توغالتها فـي مـدن وبلـدات             .لديها ونقلتهم إلى جهة غير معلومة     

ومة قبـل أن     من المواطنين ونقلتهم إلى جهة غير معل        عدداً  ذلك اعتقلت خالل و ،الضفة الغربية األخرى  
  .تعاود انسحابها إلى خارج التجمعات السكنية

  ١٨/٤/٢٠٠٨ ٤٨عرب
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  قوات االحتالل رفعت من وتيرة جرائمها في قطاع غزة: مراكز حقوقية .٣٠
مس، أن قوات االحتالل رفعت من  أ أكدت ثالثة مراكز حقوقية، في بيانات منفصلة لها،: وفا-غزة 

ركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان، إدانته لتلك الجرائم، مؤكداً أنها وجدد الم .وتيرة جرائمها في قطاع غزة
ية في األراضي الفلسطينية المحتلة، بشكل عام، سرائيلتأتي وفقاً لسلسلة متواصلة من جرائم الحرب اإل

وحذر من المزيد من التصعيد في الجرائم ضد المدنيين في ضوء التصريحات  .وفي القطاع بشكل خاص
 .يين وهو ما ينذر بسقوط المزيد من الضحاياإسرائيلصادرة عن قادة سياسيين وعسكريين والتهديدات ال

بدورها، استنكرت مؤسسة الضمير لحقوق اإلنسان، مواصلة قوات االحتالل لعملياتها العسكرية في و
ة لحصار االقتصادي واإلغالق، ما ينذر بتفاقم حجم الكارثة اإلنسانيا، وسط مواصلة تشديد  غزةقطاع

ودعت المجتمع الدولي لضرورة فتح تحقيقات دولية للتحقيق في جرائم القتل التي  .ونالتي يعشها المواطن
أما مركز الميزان لحقوق اإلنسان فقد عبر عن استنكاره الشديد ألعمال  .تنفذها قوات االحتالل بالقطاع

 حيث تشير ، والسيما األطفالالقتل المتصاعدة التي ترتكبها قوات االحتالل في القطاع ضد المدنيين
المعطيات الواردة إلى أن غالبية الضحايا والجرحى هم من األطفال، باإلضافة إلى استهداف األطقم 

  .ية على األرضسرائيلالصحفية التي تعمل على نقل حقيقة الممارسات اإل
  ١٩/٤/٢٠٠٨الحياة الجديدة  

  
  االحتالل يعتدي على مسيرتين قرب رام اهللا .٣١

نظم أهالي قرية خربثا المصباح مسيرة بعد صالة الجمعة بمشاركة مجموعـة             : أمين أبو وردة   -نابلس  
 وقـد   .يين، باتجاه الشارع الرئيسي المسمى شارع اللطـرون رام اهللا         سرائيلمن المتضامنين الدوليين واإل   

لصوتية، مـا أدى  رهم بالقنابل الغازية واامطإلى إاقتراب المتظاهرين من الموقع مع  عمد جنود االحتالل 
وفي قرية بلعين خرج متظاهرون في مسيرة حاشدة بمناسبة يوم           .إلى إصابة العشرات بحاالت االختناق    

شارك في المسيرة جمع غفيـر      قد  و . في أيديهم تعبيرا عن التضامن مع األسرى       األسير، ووضعوا قيوداً  
ندد المتظـاهرون بالجـدار     حيث  . نييسرائيلمن ذوي األسرى وأهالي القرية والمتضامنين الدوليين واإل       

 المتظاهرين وأمطـرهم    ةهاجمبمجيش االحتالل   قام  و. واالستيطان في الضفة والحصار على قطاع غزة      
رويترز برصاصـة معدنيـة      بوابل من الرصاص واندلعت اشتباكات أصيب خاللها مصور صحافي في         

  .مغلفة بالمطاط في فخذه
 ١٩/٤/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 

  
  يار دينار الميزانية الموحدة لفروع البنوك األردنية في األراضي الفلسطينية مل٣,١٤ .٣٢

سجلت الميزانية الموحدة لفروع البنوك االردنية العاملة في االراضي الفلسطينية ارتفاعا في نهاية الشهر              
ـ     . مليار دينار وهو ما يعتبر أعلى مستوى لها        ٣,١٤االول من العام الحالي لتبلغ       صل وعلى صـعيد مت

 مليون دينار وبلغـت     ٧٦قالت بيانات البنك المركزي ان قيمة محفظة االوراق المالية لهذه الفروع بلغت             
 ٣٦٢وبلغت قيمة بند رأس المـال والمخصـصات          . مليون دينار  ٩٠قيمة بند موجودات اخرى حوالي      

انية فروع البنـوك    يشار ان ميز   . مليون دينار  ١٩٠مليون دينار اما قيمة بند المطلوبات األخرى فبلغت         
 بالمئة عن مستواها    ١٥,٤االردنية العاملة في االراضي الفلسطينية قد ارتفعت خالل العام الماضي بنسبة            

  .٢٠٠٦نهاية العام 
  ١٩/٤/٢٠٠٨العرب اليوم 
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  "إسرائيل"ال خالص للمنطقة دون وضع حدٍّ لـ: السنيورة .٣٣
ؤاد السنيورة، أمسن ان مجزرة قانا األليمة تذكرنا        قال رئيس الحكومة اللبنانية ف    : هشام عليوان  -بيروت  

التي كان يجب أن تدان على ما ارتكبته وان تحاكم وتـدفع الـثمن              " إسرائيل"بغياب العدالة الدولية تجاه     
وهذا ما سمح لها بتكـرار مجزرتهـا        " إسرائيل"نتيجة هذه المجزرة المروعة، لكن النتيجة كانت حماية         

واكد السنيورة انه ال خالص لشعوب المنطقة والعالم مـن القلـق   . ٢٠٠٦خير عام الثانية في العدوان األ  
في " يةسرائيلاإل"والخوف واليأس والضياع ما لم يتحرك المجتمع الدولي ويضع حدا للممارسات والجرائم             

تحتل أراضيهم وتمارس ضدهم كل أنـواع       " إسرائيل"حق اللبنانيين والفلسطينيين والعرب الذين مازالت       
  .القهر والعدوان

  ١٩/٤/٢٠٠٨عكاظ 
  
  الحزب التقدمي يجدد انحيازه للقضية الفلسطينية في ذكرى مجزرة قانا .٣٤

، ان  "يسـرائيل ذكرى مجزرة قانا على يد العـدو اإل       "في بيان لمناسبة    " الحزب التقدمي االشتراكي  "أعلن  
تتكرر اليوم في غزة ضد الشعب      " يةسرائيلاإل"ان التاريخ يعيد نفسه فها هي العدوانية        "االحداث تدل على    

الفلسطيني المناضل من اجل حقوقه المشروعة في تقرير المصير وقيام دولته المستقلة وعاصمتها القدس              
المـستمرة لتطويـع    " يةسرائيلاإل"لقد اكدت التجارب ان المحاوالت      : وقال البيان ". وعودة جميع الالجئين  
 االليمة لمجـزرة قانـا وفـي ظـل اسـتمرار االحـتالل              في الذكرى "وقال انه   . الشعوب باءت بالفشل  

في سياسة القتل الهمجي بحق المدنيين واالبرياء يجدد انحيازه التـام للقـضية الفلـسطينية               " يسرائيلاإل"
، ويؤكـد ان    "يسرائيلاإل"ولنضال الشعب الفلسطيني الستعادة حقوقه المغتصبة بفعل العدوان واالحتالل          

  ". دبابات والطائرات والقوى العسكرية مهما بلغت قوتهانضال الشعوب ال تسحقه ال
  ١٩/٤/٢٠٠٨السفير 

  
  الشيخ فيصل مولوي يلتقي ممثل حماس  .٣٥

إستقبل األمين العام للجماعة اإلسالمية الشيخ فيصل مولوي، ممثل حركة حماس في لبنان أسامة حمدان               
نبان االوضاع في فلسطين المحتلة     واستعرض الجا . يرافقه مسؤول العالقات السياسية للحركة علي بركة      

. وفي قطاع غزة وأكد مولوي على حق الشعب الفلسطيني بالمقاومة حتى تحقيق اهدافه بالتحرير والعودة              
وناشد الجانبان الدول العربية واالسالمية وقادة االحزاب العربية التحرك الفاعل لرفع الحصار عن قطاع              

  .غزة
  ١٩/٤/٢٠٠٨السفير  

  
  مية المصرية تتهم أبو مازن ودحالن بالوقيعة بين مصر وحماس الجماعة اإلسال .٣٦

اتهم بيان للجماعة اإلسالمية المصرية رئيس السلطة الفلسطينية أبو مازن : كتب صبحي عبد السالم
بتصيد بعض التصريحات غير الموفقة المنسوبة لمسئولين في حماس، واستثمار هذه التصريحات بخبث 

كما اتهم البيان من أسماهم بالكارهين لحماس في مصر .  بين حماس ومصرومكر إلشعال نار الفتنة
والمبغضين لكل ما هو إسالمي بنشر الفتوى المدسوسة والمنسوبة لخطيب مسجد عباد الرحمن بخان 
يونس في غزة، والخاصة بإباحة قتل الجنود المصريين إذا ما اعترضوا طريق الفلسطينيين المقتحمين 

وشدد البيان على خطورة العبث بالحدود مع سيناء، ألن هذا لو حدث سيكون من شأنه . للحدود مع مصر
تعميق عزلة حماس بدال من كسرها، وسيسبب جفوة بين أهل فلسطين وإخوانهم في مصر، واألخطر من 
هذا أنه سيحول جهد حماس إلى اتجاه جديد في الصراع بعيدا عن التركيز على مقاومة االحتالل 

نجحت في هذا األمر عندما أشعلت الصراع بين الفلسطينيين بأيدي " إسرائيل"وأضاف أن ". يسرائيلاإل"
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فلسطينية من أمثال محمد دحالن وعصابته، وبدعم أمريكي يسعى إلى إفشال حماس كنموذج للمقاومة 
  .وللحركة اإلسالمية إذا ما شاركت في الحكم

  ١٨/٤/٢٠٠٨صحيفة المصريون 
  
  بشأن الهدنة" إسرائيل" تقدما جيدا في الوساطة بين حماس ومصر حققت: ابو الغيط  .٣٧

قال وزير الخارجية المصري احمد ابو الغيط ان حكومته تتحدث مع :  رويترز– واشنطن –رام اهللا 
والفلسطينيين على التوصل التفاق " يينسرائيلاإل"تساعد المفاوضين " فترة هدوء"الجانبين للتوصل الى 
وقال ابو الغيط عن جهود الوساطة المصرية في كلمة امام مجلس العالقات . يةبشأن الدولة الفلسطين

ألنهم ال يريدون " يينسرائيلاإل"يناسب ذلك . تريد حماس وصفها بفترة هدوء"الخارجية في واشنطن 
نحن نحقق تقدما جيدا في الوساطة لكن الصعوبة "واضاف ". التوصل التفاق مكتوب وموقع مع حماس

تعترض على الفكرة، وجهات معينة داخل غزة " إسرائيل"ا انه غالبا هناك جهات معينة داخل التي نواجهه
وحدد ابو . وابتسم مشيرا للواليات المتحدة" تعترض على الفكرة، وربما قد يكون هناك عنصر اجنبي

الغيط ثالثة عناصر في خطة الوساطة المصرية قائال ان حماس يجب ان توقف اطالق الصواريخ من 
في المقابل بعدم استهداف الناشطين الفلسطينيين داخل غزة " يونسرائيلاإل"وان يتعهد " إسرائيل"غزة على 

واضاف ابو الغيط ان العنصر الثاني هو تبادل سجناء يشمل حوالي . وان يكفوا عن االغتياالت المستهدفة
وقال ابو الغيط ان الخطة . يط غلعاد شال" يسرائيلاإل"مقابل الجندي " إسرائيل" فلسطيني تحتجزهم ٤٠٠

والعنصر الثالث هو السماح بفتح ". يينإسرائيل"تشمل تسليم شاليط للمصريين الذين سيسلمونه بالتالي للـ
اذا فتحت المعابر "وقال ابو الغيط . بمساعدة مراقبين اوروبيين" إسرائيل"المعابر الحدودية بين غزة و

شيء ولن يشعر الفلسطينيون في غزة انهم محرومون كما هم سنضمن تدفق السلع والناس والمواد وكل 
 ".اآلن

  ١٩/٤/٢٠٠٨الحياة الجديدة  
  
  "تفصيلي"أبو الغيط يدعو من واشنطن إلى اتفاق تسوية  .٣٨

 ان مصر  المصري، وزير الخارجية،أعلن أحمد أبوالغيط :عاصم عبدالخالق،  توفيقى هد- واشنطن
تحركها لدفع عملية السالم واستخدام كل إمكانياتها لدفع طلبت من اإلدارة االمريكية اإلسراع ب

 األمام لتحقيق الهدف النهائي وهو التوصل إلي اتفاق بين ى قدما إل"يةسرائيلاإل"المفاوضات الفلسطينية 
 ىرايس أبلغته بأنها علأن وأضاف . الجانبين خالل العام الحالي وقبل انتهاء والية الرئيس جورج بوش

ولم يستبعد الوزير أن يكون هناك شيء يتم .  يحققان تقدما"يسرائيلاإل"جانبين الفلسطيني واقتناع بأن ال
.  اآلنى سرية ما تتحدث عنه وعن حجم التقدم الذي تحقق حتىوان األطراف نجحت في االبقاء عل

ر زمني  أن المطلوب هو التوصل إلي اتفاق نهائي وتفصيلي يتم تنفيذه سواء في إطاى إلأبو الغيطوأشار 
وأوضح أن مباحثاته مع . أو بالتدريج وليس إعالن مباديء اليحقق الهدف وهو إقامة الدولة الفلسطينية

رايس لم تتناول إعالن مباديء وان التوجه األمريكي هو البحث في كافة عناصر التسوية بأبعادها 
 . التفصيلية

  ١٩/٤/٢٠٠٨األهرام المصرية 
  
  "يةسرائيلاإل"تقبال الدوحة لوزيرة الخارجية المؤتمر القومي العربي يدين اس .٣٩

أدانت األمانة العامة للمؤتمر القومي العربي، في بيان اصدرته امس، استقبال الدوحة لوزيرة : لندن
ان هذا االستقبال ليس اال محاولة اخري من محاوالت "تسيبي ليفني، وجاء فيه " يةسرائيلاإل"الخارجية 

 الضغوط واإلمالءات االمريكية التي تسعي عن طريق التطبيع الي تكريس التطبيع مع الصهاينة في اطار
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 االمريكي -شق الصف العربي وزرع الفيروس الصهيوني في جسم األمة، تنفيذاً للمشروع الصهيوني 
وطالبت األمانة العامة المسؤولين العرب بوقف كل اشكال التطبيع مع " في المنطقة العربية واالسالمية

كما دعت السلطات المصرية لفتح معبر رفح واسعاف سكان قطاع غزة وتزويدهم بما الصهاينة، 
  .يحتاجونه

  ١٩/٤/٢٠٠٨ القدس العربي 
  
  الفلسطينيون في لبنان يجب ان يحصلوا على فرصة العيش في دولتهم الخاصة: ولش .٤٠

بنـان اسـتمرت    انهى مساعد وزيرة الخارجية االميركية لشؤون الشرق األوسط ديفيد ولش، زيارة الى ل            
وبعد لقائه مع البطريرك صـفير فـي بكركـي قـال ولـش              . يومين وغادر عصر امس الى الرياض     

كما تعلمون ان الرئيس بوش يدعم قيام الدولة الفلسطينية، وبالنسبة الى الفلسطينيين في كل               : "للصحافيين
ون في لبنان يجب ان يحصلوا      مكان وايضا في لبنان، إن مستقبلهم يكمن في الدولة الفلسطينية، فالفلسطيني          

  ". على فرصة العيش في دولتهم الخاصة
  ١٩/٤/٢٠٠٨السفير 

  
  كارتر يقول الحقيقة عن حماس وسورية: الغارديان .٤١

وقالت ان  . امتدحت صحيفة الغارديان، في افتتاحيتها، جهود الرئيس االمريكي السابق جيمي كارتر          : لندن
التي لـم   " االسرائيلية" غزة لم تؤد الى اثارة غضب المؤسسة         هذه اللقاءات التي تمت وسط حمام الدم في       

تستقبله بل ظهرت دعوات في داخل الواليات المتحدة لقطع الدعم المالي عن مركزه، حيث اجبر المرشح                
الديمقراطي المتنافس على ترشيح حزبه باراك اوباما انه لن يلتقي قادة حمـاس حالـة انتخابـه رئيـسا                   

سابق مع المتنافسة االخري هيالري كلينتون علي اظهـار الـدعم غيـر المـشروط           للواليات المتحدة وت  
كل هذا لم يمنع كارتر من مواصلة مهمته وكما تقول الغارديان انه كان محقا، النه يقـول ان                  . السرائيل

  .اي سالم في الشرق االوسط يجب ان يشمل سورية وحماس، وهذه هي الحقيقة
  ١٩/٤/٢٠٠٨القدس العربي 

  
  د البرلمان الدولي يقرر قبول المجلس الوطني الفلسطيني كعضواتحا .٤٢

قررت اللجنة التنفيذية التحاد البرلمان الدولي قبول المجلس الوطني الفلسطيني عـضوا كامـل              : رام اهللا 
جاء هذا القرار خالل المؤتمر المنعقد التحاد البرلمان الدولي في مدينة كيب تـاون  . العضوية في االتحاد  

وقال الدكتور زياد ابو عمرو ان قرار اللجنة التنفيذية التحـاد           .  نيسان الحالي  ١٤افريقيا منذ   في جنوب   
البرلمان الدولي بقبول المجلس الوطني عضوا كامل العضوية جاء باالجماع كما ان اعالن القرار امـام                

  .انات العالمالمؤتمر القى تصفيقا حارا وقبوال من جميع الوفود المشاركة والتي تمثل كافة برلم
  ١٩/٤/٢٠٠٨الحياة الجديدة  

  
  "رويترز"المعهد الدولي للصحافة يدين قتل مصور  .٤٣

دان المعهد الدولي للصحافة، الخميس، جريمة قتل أحد مصوري وكالة رويترز لألنباء في قطاع              : أ.ب.د
ـ       ". اإلسرائيلي"غزة على أيدي قوات االحتالل       ة دبابـة   وكان فضل شناعة مصور رويترز استشهد بقذيف

المعهد الـدولي   "وقال مدير المعهد ديفيد دادج ان       . ، األربعاء خالل توغل لالحتالل في القطاع      "إسرائيلية"
إلجـراء تحقيـق مـستقل    " اإلسـرائيلي "للصحافة يدين هذا القتل بأشد العبارات الممكنة، ويدعو الجيش      

  ". وشفاف وفوري في الحادث
  ١٩/٤/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 
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  بفتح تحقيق في مجازر غزة" إسرائيل"تطالب "  الدوليةالعفو" .٤٤

، أمس، بأن تصدر أوامرها فـوراً بـإجراء    "اإلسرائيلية"طالبت منظمة العفو الدولية الحكومة      : آي.بي.يو
وقالت المنظمة، التي تتخذ من     . تحقيق واف ومستقل في أعمال القتل التي ارتكبتها قواتها في قطاع غزة           

في اعقاب مقتل ثالثة من جنودها في عمليـات قتاليـة           " إسرائيل" الهجمات التي شنتها     لندن مقراً لها، إن   
نفذت دونما أي اعتبار ألرواح المدنيين، ومن البادي للعيان أن ثمة ظاهرة لإلفالت من العقاب تسود في                 "

". سـب وتسهم في االستخدام الروتيني للقوة على نحو متهـور وغيـر متنا           " اإلسرائيلية"صفوف القوات   
 فلسطينياً من بينهم أطفال ومدنيون عزل مـن الـسالح قتلـوا فـي               ١٨وأشارت إلى أن ما ال يقل عن        

ودانـت منظمـة العفـو      . مستخدمة الدبابات " اإلسرائيلية"الهجمات التي شنتها الطائرات والقوات البرية       
يترك آثاراً غير متناسـبة     "الدولية جميع الهجمات التي تستهدف المدنيين، محذرة من أن استمرار النزاع            

  ". في المدنيين وخاصة المدنيين الفلسطينيين
  ١٩/٤/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 

  
   تشجب اعتداءات غزة مورغانتينينائب البرلمان األوروبي .٤٥

شجبت نائبة رئيس البرلمان االوروبي لويزا مورغانتيني وبـشدة، أمـس، االعتـداء             :  كونا –بروكسل  
ودعت االتحاد االوروبي والمجتمع الدولي الى ممارسة الضغط على تـل           . غزةعلى قطاع   " االسرائيلي"

ال "وقالت في تصريحات أدلت بها للـصحافيين،        .  أبيب من أجل وقف العنف هناك وفتح معابر القطاع        
توجد المزيد من األعذار امام االتحاد االوروبي والمجتمع الدولي، اذ يتعين عليهما التدخل على الفـور،                

  ". فاعلية لفتح كل حدود غزة فورا أقوى وأكثروبنحو
  ١٩/٤/٢٠٠٨الجريدة الكويتية 

  
 برلمانيين أوروبيين يطالبون بإطالق سراح مروان البرغوثي .٤٦

  نائبا برلمانيا أوروبيا، من أبرز النواب البرلمانيين األوروبيـين ومـنهم الـرئيس               ١٥طالب  : بروكسل
ب األسير مروان البرغوثي، أول برلماني فلسطيني اختطـف         السابق للبرلمان، بإطالق سراح فوري للنائ     

إن اعتقال مروان البرغوثي ومن     : "وجاء في المطالبة  . على أيدي قوات االحتالل خالل انتفاضة األقصى      
دون أي اعتبار لمكانته المنتخبة يتناقض واتفاقية جنيف الرابعة إضافة إلى اتفاقيات            " إسرائيل"ثم نقله إلى    

إطالق سراحه سيعمل بشكل حاسم لصالح المصالحة الوطنية، وأن التزامه بسالم عادل            "أن  كما  ". أوسلو
يجعله مساهماً في مسيرة السالم الحالية، والتي يجب أن  تقود إلى نهاية االحتالل              " اإلسرائيليين"ودائم مع   

 التواقيع فـي هـذه      وشمل أول ". والتعايش السلمي بين دولتين تنعمان باألمن واالستقرار جنباً إلى جنب         
المطالبة، الرئيس السابق للبرلمان األوروبي، ونواب الرئيس الحالي ورؤساء أحزاب سياسـية ووفـود              

  .شملت مختلف األحزاب السياسية في البرلمان األوروبي
  ١٩/٤/٢٠٠٨الحياة الجديدة 

  
  على سوء معاملة وفدها البرلماني" إسرائيل"ألمانيا تحتج لدى  .٤٧

كتابيا وشفويا بسبب تعرض وفد برلمـاني ألمـاني         " إسرائيل"أحتجت ألمانيا لدى    : ن مازن حسا  -برلين  
يضم اعضاء من لجنة الشئون القانونية في البوندستاج إلهانات وشتائم وتهديدات من جانب المـستوطنين               

  ..اليهود في مدينة الخليل



  

  

 
 

  

            ٢١ ص                                   ١٠٥٤:         العدد                  ١٩/٤/٢٠٠٨ السبت: التاريخ

كتابـة  " اإلسـرائيلية " الخارجية   وصرح المتحدث باسم الخارجية األلمانية أن االحتجاج تم ابالغه لوزارة         
في برلين إلى االعتذار واالتصال بنفسه بأعضاء الوفـد البرلمـاني           " اإلسرائيلي"وشفويا مما دفع السفير     

  .األلماني
  ١٩/٤/٢٠٠٨األهرام المصرية 

 
 وتبدأ هجوما مضادا.. غزة تكسر الهجوم .٤٨

  طلعت رميح
يات قتل المـدنيين، وسـقوط أعـداد أخـرى مـن          عمل. األيام الماضية، شهدت أحداثًا متالحقة في غزة      

المقاومين الفلسطينيين، عادت للتواصل رغم كل األحاديث التي جرت حول التهدئة، حتى لم يعد يمر يوم                
 أحـداثًا   ٢٤إال واألنباء تحمل أعداداً جديدة من الشهداء، بل إن اليوم الواحد أصبحت تحمل ساعاته الـ                

وفي أحوال وأوضاع المعيشة اليومية، أصبحت وقائع الخنـق         . يها الشهداء متالحقة نهاراً وليالً، يسقط ف    
وقد وصلت النتائج المروعة للحصار والحرب      . بالحصار، تمأل التقارير اإلخبارية في كل وسائل اإلعالم       

االقتصادية عليها إلى درجة أن المنظمات الدولية، باتت تجاهر بالمشاهد المروعة للحصار، ولـم يعـد                
  .افتاً كما كان عليه الحال من قبلصوتها خ

وهنا، وفي ظل كل تلك األوضاع والمآسي، يبدو األمر الالفت والتطور المميز ألوضاع غـزة، هـو أن               
مقاوميها ورغم هذا الوضع المرعب، ومن بين أنقاضه، قد أدخلوا المعركة حول غزة إلى وضع جديـد                 

 وفق الوتائر الحالية للهجمـات واالعتـداءات        -ية  يلسرائوحالة جديدة، باتت فيها قوة الردع والهجوم اإل       
 ذاهبة إلى حالة من التآكل، إلى درجة ال شك أنها باتت تمثـل هاجـسا                -ي  سرائيلالتي يشنها الجيش اإل   

  .يين على صعيد تقييمهم للوضع الراهن، وفي الرؤية المستقبليةسرائيلمخيفًا للقادة اإل
ية من خـالل كمـائن مـستترة        سرائيلدفاعا ضد التوغالت اإل   فما جرى من عمليات للمقاومة في غزة،        

يين المهاجمين، وهجوما على بعض التجمعات والقواعد الثابتة لجيش         سرائيلنجحت في اإليقاع بالجنود اإل    
 باتـت تـشير إلـى    - كما هو الحال في عملية معبر المنطار     -غزة  " أسوار"ي قرب   سرائيلاالحتالل اإل 

 وهي  -ي باتت أهم نقاط قوته      سرائيلمقاومة، دفاعاً وهجوماً، وإلى أن الجيش اإل      تطور نوعي في نشاط ال    
 في وضع أمكن اختراقها، بل في وضع تعددت عمليات      -امتالك التكنولوجيا المتقدمة والمتفوقة ألبعد حد       

 - ي قرب أسوار غـزة    سرائيلاختراقه مرات متعددة، بما يدفع إلعادة النظر في أماكن تمركز الجيش اإل           
 ولوقف الهجمات والتـسلل البـري       -وليس فقط إلعادة النظر في طبيعة التحصينات وعمليات المراقبة          

ومـن  . ية كوسيلة إنهاك يومي للمقاومة الفلسطينية في غزة       سرائيلالذي كانت اعتمدته القيادة العسكرية اإل     
والميل " االعتراف" والتحول نحو    ية إلى تغيير استراتيجيتها   سرائيلاألصل قد تدفع تلك األوضاع القيادة اإل      

ذلك أن المقاومة لم تسجل فقط، قدرة على قتـل وإصـابة أعـداد متزايـدة مـن الجنـود         . نحو التهدئة 
يين من خالل الكمائن داخل أراضي غزة، وخالل الهجمات خارج أسوار غزة المحاصرة، ولكن              سرائيلاإل

خيرة، باتت تجري وفق تكتيكات متغيرة ومفاجئـة        أيضا ألن كل عملية قامت بها المقاومة في اآلونة األ         
ي يتعامل مع كل منها كمعركـة حربيـة مـستقلة،           سرائيلإلى حد المباغتة، وإلى درجة جعلت الجيش اإل       

  .تتدخل فيها الوسائل القتالية األخرى، وأهمها طائرات الهليكوبتر
و تحديدا في كـسر اسـتراتيجية       وكذا ألن المغزى االستراتيجي للتطور النوعي في عمليات المقاومة، ه         

 من خـالل    -ية التي اعتمدت في المرحلة األخيرة إلنهاك المقاومة عبر تشتيت جهدها            سرائيلالهجوم اإل 
 وتحويلها إلى وضع مضاد، سواء باصـطياد     -الهجوم في مناطق متعددة متباعدة المساحات واالتجاهات        

 غزة، في كمائن محكمة سريعة الفعل ال تجدي مع          يين المتقدمين في داخل أراضي    سرائيلبعض الجنود اإل  
عملية االستعانة باألسلحة األخرى، أو من خالل قيام المقاومة بعمليات هجوم على القواعد الثابتة التـي                

  .تنطلق منها الهجمات البرية على غزة
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اد، إذ هي لم    وأيضاً، ألن مثل هذه التطورات باتت تحمل مقومات لتحول المقاومة إلى حالة الهجوم المض             
ي عن استخدام أي من أسلحتها، خاصة سالح الصواريخ محليـة الـصنع             سرائيلتتوقف خالل الهجوم اإل   

  .يةسرائيلالتي كان وقفها أحد األهداف المباشرة للعمليات اإل
  الهجوم داخل األسوار

ـ                  ر مخطـط   منذ أن فشلت استراتيجية االستيالء على القلعة من داخلها، أي على غزة مـن داخلهـا، عب
 إلـى اسـتراتيجية إنهـاك     إسرائيلالذي حاول تنفيذه بعض مسؤولي األمن في السلطة، تحولت          " دايتون"

القلعة حتى سقوطها، وفي ذلك اعتمدت على العمل االستخباري في داخل غزة لقتل الرموز الفلـسطينية،                
ة من كل االتجاهـات     وعلى خطة عسكرية تقوم على التوغل المستمر لقواتها في داخل أطراف قطاع غز            

 لتحويل المقاومة إلى حالة الدفاع المـستمر، وإلنهاكهـا بـشكل            - حتى من اتجاه البحر عبر القصف        -
مستمر، وذلك كله مع استمرار الهجمات اليومية من الجو، والحصار الخـانق مـن الخـارج؛ إلنهـاك                  

  .المجتمع الفلسطيني ال المقاومة فقط
ب العسكري في داخل غزة، فشالً استراتيجياً خطيراً، إذ لـم يكـن مـا          لالنقال" دايتون"كان فشل مخطط    

جرى في غزة هو حالة خالف وصراع داخلي انتهى لمصلحة حماس ومن يساندها، بل كانـت معركـة                  
 وأفراد من السلطة الفلسطينية، كمـا       إسرائيلاستراتيجية بالمعنى الشامل، شاركت فيها الواليات المتحدة و       

ت الصراع السياسية واالقتصادية واالستخبارية واإلعالمية والنفسية، وكذا باعتبـار          هي شملت كل مجاال   
أنها استهدفت إحداث تغيير استراتيجي شامل لألوضاع الفلسطينية تمكن السلطة الفلسطينية من السير في              

  .يةسرائيلمخطط التسوية وفق الشروط األمريكية واإل
تراتيجي شامل لألطراف المشاركة فيها، بقدر ما كان االنتصار         وبقدر ما كانت تلك الهزيمة ذات طابع اس       

لطرف المقاومة الفلسطينية كبيراً وشامالً، خاصة وأن االنتصار حدث دون امـتالك قـدرات عـسكرية                
  .إلحراز هذا االنتصار" مادياً"واقتصادية مناسبة 
 تغير ما عجزت عن تغييـره       ي على فشل الخطة السابقة، هو وضع خطة جديدة،        سرائيلولذا كان الرد اإل   

ية سـرائيل الخطة التي فشلت، وتعطل تفعيل االنتصار الذي حصلت عليه المقاومة جراء هزيمة الخطة اإل             
  .األمريكية، وبهدف أن تعود باألوضاع إلى ما كانت عليه قبل وصول حماس للسلطة، من األصل

د للحصار االقتـصادي والـسياسي،      وكانت تلك الخطة هي ما شاهدناه طوال الشهور الماضية، من تشدي          
على أساس منع التقارب مع حماس، والهجوم       " عباس"وتفعيل لالنقسام الفلسطيني من خالل التفاوض مع        

  .إلخ.. والضغط العسكري، من خارج األسوار، ومن اتجاهات متعددة ومن الجو
ة ذات أبعاد ودالالت متعـددة،      وهنا تأتي النجاحات التي أحرزتها المقاومة الفلسطينية في المرحلة الراهن         

ية سرائيلباعتبار أنها جاءت تطويراً النتصارات سابقة ذات طابع استراتيجي، تمثلت في إجبار القوات اإل             
على االنسحاب من غزة، وبالنظر إلى أنها تأتي تطويراً لما بعد إسقاط الخطة االسـتراتيجية لالسـتيالء                 

 إسـرائيل أنها تمثل إحرازا النتصارات تجاه النقطة األقوى لدى         على القلعة من الداخل، وكذا بالنظر إلى        
إسقاط المقاومة  "في المواجهة، أي الجيش، الذي كان أداة الفعل المباشر في الخطة الراهنة التي استهدفت               

  .بقصف القلعة من الخارج والضغط عليها حتى االستسالم" عسكرياً
  خطة مضادة

م فعل المقاومة عسكريا، هي أنها ال تملك سالحا لمواجهـة طـائرات             التزال النقطة المحورية التي تحك    
 دوما القدرة على الهجوم على كل متحرك علـى أرض           سرائيلية، وذلك ما يحقق إل    سرائيلالهليوكبتر اإل 

 قدرة تكنولوجية على الرصد الدائم للقيادات وأفراد المقاومـة مـن            إسرائيلغزة، خاصة في ظل امتالك      
  . مراقبةخالل كاميرات
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لكن المقاومة في اآلونة األخيرة، باتت تحقق قدراً من النجاح في التغلب على هـذه الميـزة العـسكرية                   
ية، بل إن العمليات األخيرة للمقاومة باتت تسجل تفوقًا في مجاالت اإلخفاء            سرائيلالمباشرة لدى القوات اإل   

  .ي بالحيرةسرائيلوالتمويه، إلى درجة الشك أنها باتت تصيب المخطط اإل
وفي الزاوية العامة، فإن البادي من متابعة ما يجري في غزة أو ضدها، هو أن المقاومة قد حددت لنفسها                   

 ما بعد فشل خطة االنقالب من داخل القلعـة وإسـقاطها مـن          -ية الجديدة   سرائيلخطة مضادة للخطة اإل   
ي إلى حالة الـدفاع عـن نفـسه،         لسرائي، لتحويل الجيش اإل   "الهجوم خارج أسوار غزة   " تعتمد   -الداخل  

ولجعله في حالة استنفار دائم ترهقه وتنهكه، كما تقوم على تحقيق حالة دفاع نشطة من خـالل الكمـائن                   
ي الذين يقومون بعمليـات الهجـوم والتوغـل         سرائيلجنود الجيش اإل  " اصطياد"المتحركة التي تستهدف    

وفق قواعد حركة مخفية وغير ظاهرة، وهي كانت        البري، التي تجري لتنفيذ عمليات تستهدف المقاومة،        
وسيلة هجوم خطيرة على المستويات العسكرية والنفسية أيضا، حتى تمكنت المقاومة من تحويلهـا إلـى                

  .حالة مضادة
 ناحـاك   - جرت عملية معبر المنطـار       - الدفاع عن القلعة بالهجوم على ما حولها         -في النموذج األول    

ية على حدود   سرائيل فيها المقاومة بالهجوم على نقطة حصينة ثابتة للقوات اإل          التي قامت  -عوز، كارمن   
في تلـك العمليـة بـدت       . غزة، وقتل وجرح عدد من الجنود، ثم االنسحاب اآلمن إلى داخل حدود غزة            

 كمـا أبـدت قـدرة       - وليس فقط في الهجوم      -المقاومة أشد قدرة على التخطيط في الهجوم واالنسحاب         
ة في التنسيق بين فصائل العمل المقاوم، إذ جرت العملية باالتفاق والتخطـيط بـين أربعـة            ومهارة جديد 

أجنحة، تولت إحداها التغطية بالقصف المدفعي، خالل الهجوم واالنسحاب، وتولت الثالث األخرى تنفيـذ              
قاومين، بمـا   كما المقاومة أظهرت نمطًا جديدا من العمل يجري خالله المحافظة على أرواح الم            . العملية

يظهر مدى قدرتها على التخطيط األوسع واألعمق، إذ كانت العمليات السابقة تقوم على عدم القدرة على                
ية سـرائيل العودة من مكان العملية، وكذا هو يظهر مدى القدرة على إفشال قدرة الوسائل التكنولوجية اإل              

  .في المراقبة والرصد والمتابعة
يين المتسللين للقيام بعمليات قتل وتخريب داخل       سرائيلمجموعات الجنود اإل  وفي تفعيل الكمائن الصطياد     

ية إسـرائيل مقاوم من اصطياد قـوة      " كمين"غزة، نجد المثال فيما جرى يوم الثالثاء الماضي، حين تمكن           
 آخرين، بما حقق ضربة عـسكرية ونفـسية لقـوات           ٥ جنود وإصابة    ٣متوغلة، واالشتباك معها، وقتل     

الشك ستربك هذا النمط من التسلالت، سواء على المستوى التكتيكي أو العمليـاتي، أو علـى                االحتالل،  
حالة الروح المعنوية للجنود المكلفين بمثل هذه المهمات، خاصة وأن هذه العملية جاءت امتداداً لعمليـات                

  .سابقة خالل األيام القليلة الماضية، جاءت نتائجها مشابهة لتلك العملية
  الردعتآكل قوة 

وإذا تركنا تفاصيل ما يجري، على صعيد خطط قوات االحتالل أو خطط المقاومة من جانب آخر، فـإن                  
ية، وال نقول فقـط أن مـا        سرائيلالحصيلة االستراتيجية لتطور األوضاع، تشير إلى تآكل قوة الردع اإل         

  .يةسرائيليجري يسبب تآكل قوة الهجوم اإل
ي فـي   سـرائيل  حالة الهجوم بعد أن كسرت استراتيجية الجـيش اإل         والقصد، أن المقاومة قد تحولت إلى     

ية لم تعد قادرة على منع المقاومة من الهجوم خـارج أسـوار القلعـة               سرائيلالهجوم، وأن قوة الردع اإل    
وإيقاع اإلصابات والقتلى، وهو تطور ال شك هام للغاية، ويؤذن بفتح مجال العمل أمام المقاومـة علـى                  

  .بلنحو أخطر من ذي ق
لقد حررت المقاومة غزة، وطردت منها قوات االحتالل، ومن بعـدها أفـشلت الخطـة االسـتراتيجية                 

ية مع أطراف فلسطينية معادية للمقاومة لالستيالء على القلعة من الداخل، وعـززت   سرائيلاألمريكية واإل 
 للخطـة الجديـدة     بإفشالها تلك الخطة معالم قوتها وسيطرتها، واآلن هي تتحول إلى الهجـوم المـضاد             

  .لالختراقات والتوغالت، بل وتهاجم خارج القلعة المحاصرة
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ية عن العودة إلمداد غـزة      إسرائيلي عن التهدئة، وكذا صدرت تصريحات       سرائيلولذلك جرى الحديث اإل   
ية باالعتراف بالحكم القائم في غزة، وكلها أمور        سرائيلبالوقود، كما صدرت تصريحات تطالب القيادة اإل      

 نحو خطة أخرى، دون ان يعنى ذلك تخليها عـن  إسرائيلية، وإلى تحول سرائيلر إلى فشل الخطة اإل    تشي
  .يةسرائيلاعنف درجات القتل، اذ العنف جزء اساسي من مكون الخطط اإل

  ١٩/٤/٢٠٠٨الشرق القطرية 
  
 المحرقة مستمرة في غزة والمفاوضات مستمرة الى متى؟ .٤٩

  هاني المصري
 والجهود الرامية للتوصل الى تهدئة، قامت حكومة اولمرت بتـصعيد عـدوانها             وسط تكثيف االتصاالت  

 شـهيداً   ٢٣العسكري وحصارها الخانق على قطاع غزة لدرجة ارتكاب محرقة جديدة تمثلـت بـسقوط               
 ساعة، اضافة الى عشرات الجرحى كان من بينهم الكثير من االطفال والنساء وكبار الـسن،                ٢٤خالل  

  .تلفة بما فيها منازل سكنية ومسجدوتدمير ممتلكات مخ
ية تبدو وكأنها ال تعرف ما تريد بالضبط تهدئة متبادلة او اجبار الفلسطينيين على وقف               سرائيلالحكومة اإل 

كما .  باللجوء الى القوة والعدوان ومواصلة ضربهم دون اعادة احتالل قطاع غزة           إسرائيلقصف جنوب   
نها تدرك انها اذا لم تستطع حسم المعركة عسكريا وميـدانيا           تبدو حكومة اولمرت في سباق مع الزمن ال       

لذلك نجـد أن قـوات      . يمكن ان تفرض عليها تهدئة فرضا وبشروط ال تناسبها او ال تلبي مطالبها كافة             
االحتالل تصعد حربها العدوانية الى ذروتها حتى تفرض او يبدو أنها فرضت التهدئة بالـشروط التـي                 

ية، فيكفيهـا مـا     سرائيل ان ال يلحق المزيد من الضرر بنظرية الردع اإل         إسرائيل تريدها، فأهم من تريده   
ي لـم يعـد واثقـا       سرائيلحدث على هذا الصعيد في الحرب اللبنانية االخيرة، ويكفيها ان الرأي العام اإل            

كما اشار آخر االستطالعات، لفتح حوار مع حماس ما         % ٦٤بحكومته وأخذ يدعوها وبنسبة وصلت الى       
 من قطاع غزة الـذي تـسيطر عليـه    إسرائيلمت غير قادرة على اسكات الصواريخ التي تطلق على     دا

  .حماس بعد انقالبها على السلطة في حزيران الماضي
ي بجيشه، ولكنها تـسعى لكـي       سرائيلحكومة اولمرت تريد التهدئة وتحتاجها حتى تعيد ثقة المواطن اإل         

شاملة ومتزامنة ومتبادلة كما يطالب الفلسطينيون حتى هذه        تكون التهدئة محصورة في غزة فقط وليست        
اللحظة، ففي األيام االخيرة صدرت تصريحات مقلقة من الرئيس ابو مازن وقبلها من صائب عريقـات                
تتحدث عن احتمال التوصل الى تهدئة في غزة اوالً، وأفادت مصادر مختلفة ان حماس ابدت استعدادات                

ساطا من حماس في غزة ابدت استعداداً لذلك، االمر الذي اسـتدعى طلبـا              لقبول ذلك، او االصح ان او     
فلسطينيا حمله الرئيس ابو مازن الى الرئيس السوري للضغط على خالد مشعل لقبول تهدئة فـي غـزة                  

السبب األول ان قوات االحـتالل تواصـل حملـة          : اوالً، من الصعب قبول تهدئة في غزة فقط لسببين        
ففي منتـصف ليلـة الخمـيس       . مات واالعتقاالت في الضفة باستمرار ودون توقف      االغتياالت واالقتحا 

الماضي، اليوم الذي شهد المحرقة الجديدة في غزة فرضت سلطات االحتالل طوقا شامالً علـى الـضفة      
وقطاع غزة، بمناسبة حلول عيد الفصح لدى اليهود، وفي نفس اليوم اغتالت كادرين من سرايا القدس في                 

ية، وفي صباح الجمعة اغتالت قوات االحتالل احد كوادر كتائب شهداء االقـصى فـي مخـيم                 بلدة قباط 
  .بالطة، واصابت كادرا آخر اضافة الى فتاة كانت بالصدفة تمر بالمكان المستهدف

ان سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد االسالمي من الصعب جداً ان توافق على              : السبب الثاني 
ة فقط خصوصاً ان حملة االغتياالت في الضفة تستهدف عناصـرها وكوادرهـا بـصورة               تهدئة في غز  

اضافة الى ذلك تحـاول حكومـة       . فكيف ستقبل استباحتهم في الضفة بينما تحدث تهدئة في غزة         . مركزة
اولمرت ان تجعل التهدئة في غزة من خالل صيغة غير ملزمـة وال متبادلـة وعـن طريـق التـزام                     

  . بعدم استهدافهمإسرائيل مقابل تعهد إسرائيل قصف جنوب الفلسطينيين بعدم
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ان تجربة التهدئة من جانب واحد جربت في الضفة وانتهت الى واقع مأساوي مخٍز نجـد فيـه قـوات                    
االحتالل ترتكب كل اشكال العدوان ضد الفلسطينيين بدون ادانتها بشكل جدي وحقيقي من أحـد علـى                 

ضي الى اتفاق خالل هذا العام، وان ما تقوم به نوع من الدفاع عن              اساس وجود عملية سالم يمكن ان تف      
  .النفس

ي حداً رهيبا من خالل استهداف النشطاء، خصوصاً من كتائب شهداء االقصى            سرائيلووصل العدوان اإل  
باالغتياالت واالعتقال رغم شمولهم باالتفاق الذي عقدته السلطة مع سلطات االحتالل وقضى بالكف عن              

م، وال تجد السلطة رداً سوى االستنكار والتهديد باالحتالل ومواصلة عقد اللقـاءات واسـتئناف               مالحقته
وحتى ندرك مدى خطورة استمرار المفاوضات فـي ظـل مواصـلة            . المفاوضات وكأن شيئاً لم يحدث    

العدوان واالستيطان والجدار وتقطيع االوصال وتعميق فصل القدس وتهويدها وفرض الحصار الخـانق             
ى غزة وعزل منطقة االغوار عزالً تاما، علينا ان نقرأ ما صرح به غوردون جوندرو الناطق باسـم                  عل

نحن قلقـون   : "ية الجديدة في غزة، حيث قال     سرائيلمجلس االمن القومي االميركي تعقيباً على المحرقة اإل       
لبحـث فـي سـبل      يين والفلسطينيين يواصلون التفاوض وا    سرائيلمن تصاعد العنف، لكن الحظوا ان اإل      

 تدور في حلقة مفرغة، بعد القفز عن        إسرائيلوهذا يجعل المفاوضات التي جعلتها      ". التوصل الى السالم  
القانون الدولي وقرارات االمم المتحدة كمرجعية لها، غطاء للعدوان واالستيطان ولسياسة فرض الحقائق             

  .على االرض
حرقة غزة، هرعت رايس وغيرها من المتضامنين       عندما علق الرئيس ابو مازن المفاوضات رداً على م        

، اعطى بارقة امل بالتوصل الى تهدئة،       إسرائيلاالجانب البداء االهتمام وممارسة نوع من الضغط على         
وقف االستيطان والجدار   -وهذا هو االهم  -وعندما استؤنفت المفاوضات بدون التوصل الى تهدئة، وبدون       

د مهتماً، فاالمر المهم كما قال المتحدث باسـم مجلـس االمـن             وفرض الحقائق على االرض، لم يعد اح      
فاستمرار المفاوضات يوحي بأمل كاذب، ويعطل اي امكانية لوقوع إدانة          . القومي ان المفاوضات مستمرة   

ال بديل عن وقف او تعليق المفاوضات حتى يتم التوصل اوالً الى صـيغة كاملـة                . سرائيلدولية جادة إل  
وان واالستيطان وتبادل االسرى ورفع الحصار وفتح الحدود والمعابر وتهدئة متبادلة           يكون فيها وقف العد   
  !.وما عدا ذلك جريمة ال تغتفر! وشاملة ومتزامنة

  ١٩/٤/٢٠٠٨األيام الفلسطينية 
  
   واليابانإسرائيلخلفيات التعاون المستقبلي بين  .٥٠

  كمال مساعد
رت ابلغ رئيس وزراء    ي ايهود أولم  سرائيلزراء اإل  اليابانية أن رئيس الو    "اساهي شيمبون "كشفت صحيفة   

ان ياسو فوكودا خالل زيارته األخيرة لطوكيو أن الموقع الذي استهدف في سورية كـان مـشروع                 الياب
  .دة كوريين شماليين أرسلتهم بيونغيانغمساعمنشأة نووية تبنى ب

ـ وليؤكد وجهة نظره حمل معه صوراً فضائية التقطتها أقمار اصـطناعية             ية إلـى المـسؤولين     رائيلإس
اليابانيين عن باخرة كورية شمالية تفرغ حمولتها العسكرية في ميناء سوري، مؤكّداً أنها تتضمن أسـلحة                

  .وصواريخ
وكان أولمرت قد وعد اليابانيين بالتعاون اإلستخباراتي خصوصاً في مجال المعلومات التي تحصل عليها              

قل التجربة النووية الكورية الشمالية الى إيران، والمعلومات التي          بصدد كوريا الشمالية، وأهمها ن     إسرائيل
تتوافر عن المختطفين اليابانيين من قبل كوريا الشمالية، وأبرز أولمرت في حديثه إلى الجانب اليابـاني                

 من تصدير كوريا الشمالية ألحدث التقنيات العسكرية إلى بلدان الشرق األوسط، بناء علـى               إسرائيلقلق  
 في وضع صعب بسبب البرنامج النووي اإليراني إضافة         إسرائيلوأوضح أن   . ية أكيدة إسرائيلمات  معلو

  :الى قضايا اإلرهاب ومنها
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 التي تسيطر علـى قطـاع       "حماس" في لبنان، و     "حزب اهللا " مثل   سرائيلعمليات المجموعات المعادية إل   
  .غزة

ادل المعلومات دورياً عن إيران وكوريا الشمالية،       ي على وضع آلية لتب    سرائيلواتفق الجانبان الياباني واإل   
  .فضالً عن مسائل أمنية تهم الجانبين

كما طلب أولمرت من اليابان استمرار التعاون في ما يتعلق بالتقنية اليابانيـة فـي مجـال االتـصاالت                   
 و  Mitsubishiعلماً أن كالً من شـركة       . إسرائيلالحديثة، واستمرار االستثمار التكنولوجي الياباني في       

Mitsuiو Itochu فضالً عـن أن شـركة   . إسرائيل وهي شركات يابانية كبيرة تستثمر حالياً فيDO 
COMO ويـربط البلـدين نظـام اتـصاالت     إسرائيل اليابانية، تستثمر بدورها في GSM System ،

ال تفجير الصواريخ   ي ذي تقنية عالية في مج     إسرائيلوبدورها أظهرت اليابان اهتماماً كبيراً بجهاز توجيه        
  .وأبدت رغبتها في شراء هذا الجهاز. العابرة للقارات

   السوري-المحور اإليراني 
وتقوم بعض الجهات العسكرية في القيادة األميركية بدراسة أوجه التعاون القائمة بين كوريا الشمالية من               

  .جهة وكل من إيران وسورية من جهة أخرى
تحالف استراتيجي في ما بينها، ما قد يضع واشـنطن وحلفاءهـا فـي              في محاولة لتحديد احتمال وجود      

 كوري شمالي، يضطرها إلـى إعـادة حـساباتها ومخططاتهـا            - سوري   -الغرب أمام محور ايراني     
  :وتستند هذه الجهات في شكوكها وتحليالتها على معطيات ووقائع عدة، أهمها. العسكرية كافة

وجود خبراء إيرانيين في كوريا الشمالية لحظة إجراء التجربة         ورود معلومات عسكرية شبه أكيدة عن       -
  .النووية األخيرة

مساهمة كوريا الشمالية الكبيرة واألساسية بإنجاح برنامج الصواريخ الباليستية فـي إيـران، إذ كانـت                -
مـا   التي بدأت إيران بتطويرها في أواخر الثمانينات         "سكود"كوريا الشمالية مصدر تكنولوجيا صواريخ      

  . المتوسطة المدى"شهاب"مكنها من إنتاج صواريخ 
كما أن كوريا الشمالية ساهمت في شكل كبير في إنشاء برنامج الصواريخ الباليستية في سورية حيث يتم                 

  . كلم٧٠٠ التي يصل مداها الى " دي–سكود " و " بي–سكود "إنتاج صواريخ 
وقامت البحرية  . رية مثل أجهزة اتصال ورادارات    تزويد كوريا الشمالية إيران وسورية تكنولوجيا عسك      -

  .القبرصية باعتراض سفينة شحن تنقل أنظمة رادار عسكرية
 التي أعلنها الرئيس جورج بـوش       "محور الشر "وجود كل من إيران وكوريا الشمالية على الئحة دول          -

اها إلى تشكيل تحـالف     وقد تكون سياسة إدارة بوش المتشددة وتحذيراتها ضد بيونغيانغ وطهران قد دفعت           
  .استراتيجي ضمن محور يضم سورية

 كوري  – سوري   –ية من عواقب وجود محور إيراني       سرائيل اإل -وتخشى الجهات العسكرية األميركية     -
شمالي، كون ذلك سيؤثّر في شكل راديكالي على الخطط العسكرية ألميركا والغرب في منطقتي شـرق                

اشنطن توجيه ضربة عسكرية إلى طهران، فقد يتوجب عليهـا أن           آسيا والشرق األوسط فإذا ما قررت و      
تأخذ في االعتبار احتمال رد فعل من كوريا الشمالية، ولذلك، وبحسب الجهات العسكرية األميركية، فإن               
من أولويات واشنطن فرض حصار دولي قوي على كوريا الشمالية تمنع بموجبه بونغيانغ مـن تزويـد                 

كما تمنع بموجبه كوريا الـشمالية      , إسرائيللوجيا عسكرية، تشكل خطراً على      إيران أو سورية بأي تكنو    
من تسلم أي أموال أو مساعدات نفطية من طهران ودمشق تمكنها من تحسين اقتصادها واإلنفاق علـى                 

  .تطوير ترسانتها العسكرية والنووية
يونغيانغ وقف التزامهـا بتفكيـك      ومع ذلك يشهد الملف النووي لكوريا الشمالية تطوراً مثيراً مع إعالن ب           

 اليابان نتيجة التعـديالت علـى الدسـتور         "عسكرة"فيما ال تخفي كوريا المخاوف من       , برنامجها النووي 
   بما يسمح للقوات اليابانية بالعمل بحرية أكبر في الخارج؟"المسالم"
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صـواريخ بالـستية    لكن الوضع مع كوريا الشمالية مختلف، إذ أنها أجرت العام الماضي تجارب علـى               
  .وصواريخ قصيرة المدى إضافة إلى تجربة نووية

ولذلك تقـوم   . وتشكل هذه النشاطات العسكرية تهديداً خطيراً من وجهة نظر اليابان في منطقة شرق آسيا             
طوكيو بتحسين عالقاتها السياسية والعسكرية وهي بصدد تطوير نظام دفاعي العتراض الـصــواريخ             

تراتيجية األميركية كعامل   ية مع الواليات المتحدة، وتعتمد على االس      عاهدة صداقة دفاع  لستية، ولديها م  البا
, تان وباكـس -والهنـد  ,  واليابان-يا  تستفيد من التناقضات بين كورإسرائيلا أن  كم "ردع ضد أي تهديد   

  !ربي ال يستفيد من تجارب أحدوالعالم الع...  وإيران-ليج ول الخود
 ١٩/٤/٢٠٠٨الحياة 

  
  :ريكاتيركا .٥١

  

  
  ١٩/٤/٢٠٠٨الحياة الجديدة 


