
  
  
  
  
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 حماس غير مدعوة إلى اجتماع موسكو: عباس 
 ٢٠٠٥األكبر منذ عام " نذير االنفجار"عملية : قائد المنطقة الجنوبية
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 همتلدايتون لتصفي الجهاد تتهم حكومة فياض بتسليم قائمة بأسماء عشرات المقاومين
  غزةقطاعمن سبعة شهداء في سلسلة غارات جوية إسرائيلية في مناطق متعددة 
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 ١٩  :كاريكاتير
***  

  
  "ورقة كارتر" على "بمرونة"مشاورات مكثفة داخل حماس للرد  .١

رئيس المكتب السياسي  ، أنبراهيم حميديإ ، نقالً عن مراسلهادمشق من ٢٠/٤/٢٠٠٨  الحياةأفادت
 ،كي السابق جيمي كارتريمرمس مع الرئيس األأ مجدداً صباح  اجتمعماس خالد مشعلح حركةل

الستيضاح بعض تفاصيل الورقة التي قدمها له، لتباشر قيادة الحركة اجتماعات مكثفة بحضور القياديين 
عداد ورقة خطية تتسم إ، وذلك بهدف "سرائيلإ"الزهار وسعيد صيام وبالتشاور مع األسرى في محمود 

. ثنين المقبل اإل"سرائيلإ"لى إليه قبل وصوله إن تسلم أ، على "ورقة كارتر" رداً على "مرونة كبيرة"ـب
ليها خالل إتوصل  إلعالن النتائج التي "سرائيلإ"ن كارتر سيعقد مؤتمراً صحافياً بعد غد في ألم وع

  .جولته
 تتضمن مطالب محددة مثل إقدام حماس على "ورقة كارتر"ن أ "الحياة"وكشفت مصادر فلسطينية لـ
سرائيلي زاء الجندي اإلإ "نسانيةإمبادرات "سبوعين، وتقديم أو أسبوع أالتهدئة من جانب واحد لمدة 

لى عقد لقاء بين إضافة إطاع غزة، األسير غلعاد شاليت، وتوقيع اتفاق على تشغيل معبر رفح في ق
  .سرائيلي وزير الصناعة والتجارة ايلي يشايمسؤولين في حماس ونائب رئيس الوزراء اإل

دخال صيغة جديدة على إنها ترفض لقاء يشاي، فاقترح أبلغت كارتر أن حماس أوأوضحت المصادر 
ن الحركة تمسكت أافت المصادر ضأو. "رفض اللقاء في الوقت الراهن"ليها عبارة إورقته بحيث تضاف 

بداء إسرائيلي في المعبر، مع إبموقفها من مسألة توقيع اتفاق المعابر، وتحديداً رفضها أي وجود 
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االستعداد لوجود ممثلين عن السلطة وليس عن حكومة سالم فياض، كما وافقت على مراقبين أوروبيين 
  ."سرائيلإ"شرط أال يقيموا في 

عالن الحركة في وقت سابق إ ستتضمن "ورقة حماس"، فإن "الحياة"وافرة لـوبحسب المعلومات المت
وثيقة الوفاق الوطني التي تتضمن "لى إشارة إ، و"١٩٦٧قامة دولة فلسطينية ضمن حدود إالحديث عن "

سرائيل، ستعرض على الشعب والمجلس إلى اتفاقات مع إنه عندما يصل الرئيس محمود عباس أالقول 
سماعيل إلى قبول حكومة إشارة إ، و"تهدئة متبادلة وشاملة ومتزامنة"لى االستعداد لـإ ، إضافة"الوطني
  .١٩٦٧ وحدود "هدنة طويلة"ـهنية ب

 النائب، أن  رنا الشرافي،غزةمراسلتها في   عن٢٠/٤/٢٠٠٨صحيفة فلسطين وفي الوقت نفسه، نقلت 
اخل حركة حماس في الداخل كشف عن مشاورات تجري د  يحيى موسى]عن كتلة حماس البرلمانية[

والخارج والسجون، التخاذ قرار بشأن القضايا العالقة ومنها التهدئة وتبادل األسرى إضافة إلى الحوار 
  .الفلسطيني الداخلي

ستكمال مشاورات الحركة فيما الكارتر في القاهرة إلى دمشق  وعزا توجه وفد حركة حماس الذي التقى
  .يا المطروحةبينها التخاذ قرار بشأن القضا

  
  حماس غير مدعوة إلى اجتماع موسكو: عباس .٢

نسبت وكالة األنباء الروسية نوفوستي إلى الرئيس الفلسطيني في حديث لصحيفة كوميرسانت رداً علـى               
 الذي من المفتـرض أن تستـضيفه        ،سؤال بشأن احتمال مشاركة مندوبين عن حماس في مؤتمر السالم         

سلطة الفلسطينية الشرعية هي التي تقرر من يشارك فـي          ال حق لهم في ذلك، إذ أن ال       " ه قال  أن ،موسكو
 بين الجانبين الفلسطيني والروسـي بـشأن        "تفاهماً كامالً "ولفت إلى أن هناك     . "اجتماعات من هذا النوع   

ال "وأوضح أن االختالفات الهامشية إن وجدت فهي        . التسوية المطلوب التوصل إليها في الشرق األوسط      
على أن االتصاالت التي تجريها روسيا مع حمـاس ال تعكـر            عباس  وشدد   ."رائعةتؤثر على عالقاتنا ال   

. "روسيا دولة مستقلة سيدة تعرف مع من تتعامل وتجـري المحادثـات           "صفو هذه العالقات، معتبراً أن      
ورأى الرئيس الفلسطيني أن هناك دوالً ال ترى لها مصلحة في مشاركة روسيا في جهود تسوية نـزاع                  

وسط، لكنه شدد على أن الطرف الفلسطيني لن يوافق على إقصاء روسيا التي يجب أن تواصل                الشرق األ 
  ."العب هام وأساسي"حضورها في الشرق األوسط كـ 

٢٠/٤/٢٠٠٨البيان اإلماراتية   
  
  عريقات يشكك في انعقاد مؤتمر موسكو .٣

تمر موسكو للسالم رغم شكك صائب عريقات، مسؤول ملف المفاوضات في منظمة التحرير بانعقاد مؤ
إننا نريد كما قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس "قال عريقات  حيث رغبة السلطة الفلسطينية بانعقاده،

أن يرى هذا المؤتمر النور، ولكن هذا المؤتمر بحاجة إلى مصادقة كل األطراف، الجانب العربي يريد 
  . "لهما رأي آخر" إسرائيل"أن الواليات المتحدة والمؤتمر، معظم دول أوروبا تريد المؤتمر، ولكن يبدو 

بالعمل على تقويض المفاوضات من خالل اصرارها على مواصلة " إسرائيل"واتهم عريقات امس، 
عن نهجها بطرح عطاءات استيطانية في " إسرائيل" أنه منذ مؤتمر أنابولس، لم تتوقف مؤكداً. االستيطان

عيب ليس في المفاوضات أو المحادثات، العيب في اإلدارة ن الإ" وأضاف عريقات. الضفة والقدس
  ."اإلسرائيلية التي ترفض تنفيذ االلتزامات المترتبة عليها في خارطة الطريق

٢٠/٤/٢٠٠٨ وسطالشرق اال  
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  "إسرائيل"عبد ربه يؤكد أهمية االستمرار في المفاوضات لكشف حقيقة  .٤
 بعنوان  خالل افتتاحه أمس مؤتمراً سياسياً،عبد ربهياسر اكد أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير 

نظمه تحالف السالم الفلسطيني بفندق جراند بارك في " الفرص والبدائل.. المفاوضات والوضع الراهن"
ونزع الذرائع من يدها وحلفائها " إسرائيل"رام اهللا على أهمية االستمرار في المفاوضات لكشف حقيقة 

ن الظروف إوقال . ميل الطرف الفلسطيني المسؤولية عن فشل المفاوضاتالذين يسعون الى تح
تواصل العمل " إسرائيل"والعناصر تدفع باتجاه تعقيد الوضع على االرض وليس باتجاه االنفراج، فيما 

على ابعاد القدس والكتل االستيطانية، وهو ما دعا في مواجهته الى عدم الوقوع في شرك المبالغة والوهم 
مقدرا ان االمور تراوح مكانها وال شيء يتقدم .  ستصل الى نتائج حتمية بنهاية العام وان الحل مقبلبانها

  .رغم االستعداد الفلسطيني للسالم والوصول الى التسوية
٢٠/٤/٢٠٠٨الحياة الجديدة   

  
  ة حماس كارتر لرفضه اإلقرار بفشل سياسته تجاه حركتحركرفض يبوش : دانحم .٥

 في معرض رده على سؤال مفاده أن ،أمس أسامة حمدان، ممثل حركة حماس في لبنانقال : دمشق
 ، ولكن له وزنه السياسي،صحيح أن الرئيس كارتر يتحرك كذلك": كارتر يتحرك بصفة شخصية

مريكية فوضته أن يراقب انتخابات في العديد من الدول، وموقفه مؤثر حتى عند صانعي واإلدارة األ
  ".القرار األمريكي رغم محاولة اإلدارة األمريكية إنكار ذلك

أعتقد أن خلفية هذا األمر أن جورج بوش وإدارته ال يريد اإلقرار بفشل سياسته تجاه حركة : "وتابع قائالً
 وهو يريد أن يبقي هذا األمر يلقيه كرة لهب في حجر من يخلفه في البيت ،ومحماس وتجاه المنطقة بالعم

  ". ويعتقد أن تحرك الرئيس كارتر ربما يؤكد فشل سياسته،األبيض
  ٢٠/٤/٢٠٠٨صحيفة فلسطين 

  
  رفع الحصار والتهدئةحماس تتحدث عن تقدم في المباحثات حول  .٦

ن هناك تقدماً في المباحثات مع الجانب مس أأ أكد وفد حركة حماس في القاهرة :أ.ب. د–غزة 
 حول رفع الحصار عن قطاع غزة ، خالل اللقاءات التي عقدت في اليومين الماضيين،المصري

وقال طاهر النونو الناطق باسم الحكومة المقالة وأحد أعضاء الوفد، في . "إسرائيل"والتوصل لتهدئة مع 
جابات واضحة من القيادة المصرية حول إهناك  ":رةمن القاه" رامتان"تصريحات نقلتها وكالة أنباء 

، معرباً عن أمله في أن يكون هناك تقدم أكبر في المباحثات خالل "الحصار والمعابر ووقف العدوان
تصور "لى األرض، منوهاً إلى أنه تم تقديم وأوضح أن الوفد ينتظر إجابات ملموسة ع .األيام المقبلة

  .للقيادة المصرية حول إدارة معبر رفح" مقبول
  ٢٠/٤/٢٠٠٨الدستور 

  
  نرفض التهدئة طويلة األمد ألنها تخدم االحتالل: دالجها .٧

د شهاب المتحدث باسم حركة الجهاد اإلسالمي إن حركته ترفض التوصل إلى تهدئة وقال داو: حسن جبر
  .مع االحتالل، ألنها تشكل خطراً على المقاومةطويلة األمد 

 قدمت عرضاً للفصائل عبر المصريين، يقضي بعقد تهدئة في غزة دون "إسرائيل" إن  شهابوقال
وأكد شهاب أنه ال يمكن بحث مسألة  .الضفة، مشيراً إلى أن حركة الجهاد والفصائل رفضت هذا العرض

أنه ال يمكن الحديث عن ، والتزامن مع فتح المعابر وفك الحصارالتهدئة إال في إطار التبادلية والشمول و
  .تهدئة بمعزل عن قضية األسرى

  ٢٠/٤/٢٠٠٨األيام الفلسطينية 
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   بالكاملةوتحذر من انفجار غز" نفجارنذير اال " عمليةحماس تبارك .٨

ب القسام عند التي نفذتها كتائ" نذير االنفجار"باركت حركة حماس عملية : ألفت حداد ورأفت الكيالني
حذرت مراراً من أن صبرها لن يطول إزاء استمرار "معبر كرم أبو سالم صباح السبت، قائلة إنها 

  ".الحصار الخانق، وأنها ستلجأ لكل الوسائل والخيارات في مواجهة ذلك
، محذرة "نذر االنفجار"وأكدت حركة حماس أن عملية كرم أبو سالم تأتي في ظل ما قالت عنه الحركة 

ن اندالع كامل النفجار أهالي قطاع غزة في وجه الحصار المفروض على القطاع بالكامل منذ عشرة م
  .أشهر

إنها ستعمل على كسر الحصار بطريقتها الخاصة وبكل الوسائل الممكنة ولن "وقالت حركة حماس 
  ".نستثني في ذلك شيئاً

  ١٩/٤/٢٠٠٨ ٤٨عرب
  
   غزةقطاعمن  في مناطق متعددة سبعة شهداء في سلسلة غارات جوية إسرائيلية .٩

مس، سبعة مواطنين وُأصيب عدد آخر في سلسلة غارات جوية نفذتها طائرات أاستشهد  :بو األياموندم
  .سرائيلية في مناطق متعددة من قطاع غزةإحربية 

 جراء استهدافهم بغارة جوية إسرائيلية شرق مخيم  ينتمون لكتائب القسامفقد استشهد أربعة مقاومين
  .اليا، في ساعة متأخرة من مساء أمسجب

كما شنت الطائرات الحربية اإلسرائيلية الليلة الماضية، غارة جديدة على شرق بلدة جباليا شمال قطاع 
  .مواطن آخر وإصابة مقاوم من القسام دى الى استشهادأغزة، ما 

بجروح متفاوتة، مس، استشهد مواطن، وأصيب أربعة آخرون بينهم طفلة، أوفي وقت سابق من نهار 
جراء قصف طائرات االحتالل سيارةً مدنية كانت تسير في أحد شوارع حي السالم جنوب شرقي 

  .محافظة رفح 
 شنت الطائرات الحربية اإلسرائيلية غارةً جوية على منازل المواطنين في حيي الشجاعية ، فجر أمسو

 وإصابة آخرين، ووقوع أضرار سام من القوالمنصورة شرق مدينة غزة، ما أدى إلى استشهاد مقاوم
  .مادية جسيمة في بعض منازل المواطنين هناك

  ٢٠/٤/٢٠٠٨األيام الفلسطينية 
  
   لدايتون لتصفيتهمالجهاد تتهم حكومة فياض بتسليم قائمة بأسماء عشرات المقاومين .١٠

إن : سبتال في تصريح أصدره مصدر مسؤول في حركة الجهاد اإلسالمي بالضفة الغربيةقال : رام اهللا
ما حدث باألمس في جنين من عملية اغتيال ضد قادة سرايا القدس وفي نابلس ضد قادة السرايا وكتائب 
األقصى إنما تأتي في إطار محاوالت حكومة فياض للقضاء على كل من يحمل البندقية ويرفض العفو 

  .الصهيوني، وأن هذه االغتياالت وقعت بعد أوامر من دايتون
ن هناك معلومات رسمية لدى المقاومة بأن حكومة فياض سلمت الجنرال األمريكي وكشف المصدر أ

قائمة بأسماء عشرات المقاتلين الذين يرفضون تسليم سالحهم والعفو عنهم، وأشارت إلى أنها لم تعد 
م  وأنهم يتمتعون بشعبية بين األهالي والمواطنين وال يمكن القضاء عليه،قادرة على اعتقالهم ومالحقتهم

  .إال باغتيالهم أو اعتقالهم على أيدي االحتالل
ودعا المصدر كافة المقاومين في محافظات الضفة ألخذ كافة االحتياطات األمنية الالزمة ومواجهة كل 

  .من يحاول اعتقالهم أو اغتيالهم
  ١٩/٤/٢٠٠٨قدس برس 
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  مصالحة الكتائب ومنظمة التحرير نتقدت" القيادة العامة" .١١

 القيادة العامة في لبنان رامز مصطفى لقاء المصارحة والمصالحة -ؤول الجبهة الشعبية انتقد مس: صيدا
نعتبر هذه :  وقال،الذي تم بين الرئيس األسبق أمين جميل وممثل منظمة التحرير في لبنان عباس زكي

. يني وليست كل فتح وليست مع كل الشعب الفلسط،المصالحة هي مع جزء من فتح مع الكتائب اللبنانية
 من يعطي حق الثكالى واألرامل : متسائالً،عالنوأكد عدم موافقة القيادة العامة على ما جاء في هذا اإل

واأليتام في المجازر والجرائم التي ارتكبها سمير جعجع أحد رموز الكتائب والقوات اللبنانية بحق 
  ؟الفلسطينيين

مؤكداً أن الحديث عن ، ون من التوطينصالح والتغيير ميشال عوأيد مصطفى تخوف رئيس تكتل اإل
  .لى عدم فهم تصريحات عون وكأن هناك تحريضاً على الفلسطينيينإ داعياً ،مسألة التوطين ليس فزاعة

لتفاف على تشكيل مرجعية وكشف مصطفى أن هناك محاولة من قبل بعض فصائل منظمة التحرير لال
تم التوصل الى وثيقة جديدة لتشكيل لجنة تنسيق  بعد أن ،فلسطينية ترعى الشأن الفلسطيني في لبنان

  . فلسطينية على أن يصار الحقاً الى تطويرها لتكون مرجعية فلسطينية-فلسطينية 
  ٢٠/٤/٢٠٠٨المستقبل اللبنانية 

 
  ٢٠٠٥األكبر منذ عام " نذير االنفجار"عملية : قائد المنطقة الجنوبية .١٢

قائد المنطقة الجنوبية في جيش االحتالل يوآف غالنت اعتبر أن  أن ١٩/٤/٢٠٠٨ ٤٨عرب موقع نشر
هي األكبر منذ تطبيق خطة على الموقع العسكري في معبر كرم أبو سالم، عملية الهجومية التي وقعت ال

وأشار غالنت إلى أن العملية كانت تهدف إلى قتل عدد كبير من . ٢٠٠٥فك االرتباط عن غزة عام 
واتهم غالنت حركة حماس باستخدام المعبر الذي يستخدم حسب  . محاولة أسر جنودالجنود إلى جانب

واعتبر أن العملية فشلت . زعمه لنقل المساعدات اإلنسانية من أجل تنفيذ عمليات ضد قوات الجيش
  .بسبب جهوزية القوات

باراك  أن لروني دانيي عن المراسل العسكري للتلفزيون اإلسرائيلي ١٩/٤/٢٠٠٨وكالة سما ونقلت 
 التي تثير ، لكيفية حدوث عملية االختراق اولياًورئيس اركانه اشكنازي هرعا الى المكان واجريا تحقيقياً

 وذلك في ظل احتمال سقوط اعادا كبيرة من القتلى لوال تنبه قائد الموقع ،قلقا كبيرا في قيادة الجيش
  . بالدخول الى العربات المحصنةالحدى الجيبات القادمة بسرعة نحو الموقع حيث طالب جنوده

  
  حماس ستدفع ثمنا غاليا جراء هجومها: باراك .١٣

نقلت االذاعة العبرية الرسمية عن ايهود باراك الذي استمع الى جنود وضباط الموقع الذي هوجم من قبل 
  ".ن حماس صعدت من عملياتها والجيش يعرف كيف يجعلها تدفع غاليا لما قامت بهإ " قولهكتائب لقسام

٢٠/٤/٢٠٠٨وكالة سما   
 

  "نذير االنفجار"مصادر عسكرية إسرائيلية تدعي أن شهيد رفح كان له دور في  .١٤
ادعت تقارير عسكرية إسرائيلية أن الشهيد الذي استهدف بقصف من الجو في مدينة رفح، جنوب قطاع 

" نذير االنفجار"ركبة ، وأنه استهدف لدوره في العملية الم، من كتائب القساممعين أبو حمدونة غزة، هو
  ".كرم أبو سالم"التي وقعت صباح السبت، في معبر 

١٩/٤/٢٠٠٨ ٤٨عرب  
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  تنشر عشرات رجال األمن في عدة دول لحماية احتفاالت اليهود بعيد الفصح" إسرائيل" .١٥
ألول مرة في التاريخ االسرائيلي، تم ارسال العشرات من رجال األمن التابعين لجهاز األمن المركزي 

، الى عدة دول في العالم وذلك لالشراف على عمليات الحراسة المحلية التي تنظمها تلك الدول )شاباكال(
وحسب مصادر أمنية  .لحماية االحتفاالت اليهودية بعيد الفصح، الذي بدأ أمس ويستمر حتى السبت القادم

التنظيمات الفلسطينية المسلحة، تتوقع ان ينفذ حزب اهللا اللبناني أو أحد مؤيديه من " إسرائيل"مطلعة، فإن 
الغتيال قائد قوات حزب اهللا العسكرية، عماد مغنية، او االنتقام من عمليات " إسرائيل"التهديد باالنتقام من 

وقال مصدر مقرب من . االغتيال المكثفة التي تنفذها القوات االسرائيلية في الضفة الغربية أو قطاع غزة
 دينية وسياسية متزمتة تشرف على اقامة احتفاالت باألعياد اليهودية ، وهي حركة يهودية"حباد"حركة 

 ألف سائح ٥٠الكبرى حيثما يتواجد سياح اسرائيليون في دول العالم المختلفة، إنه من المتوقع أن يشارك 
اسرائيلي في االحتفاالت بعيد الفصح هذه السنة في مختلف دول العالم، اضافة الى اليهود المحليين في 

وقال ان الشرطة والمخابرات في كل دولة ستقوم بالحراسة، ولكن المخابرات االسرائيلية، . ك الدولتل
وزيادة في الحذر، قررت االشراف بنفسها على هذه الحراسة، ولذلك أرسلت مندوبيها الى تلك الدول 

  ."حتى يقدموا من خبراتهم المميزة في هذا المجال"بالتنسيق مع المضيفين، 
٢٠/٤/٢٠٠٨ وسطالشرق اال  

  
  نفي إجراء مفاوضات مع حماس حول التهدئة ت"إسرائيل" .١٦

إن ما نشر من أنباء حول وجود اتصاالت للتوصل "نقلت اإلذاعة اإلسرائيلية عن مصدر سياسي مسؤول 
  ".وحماس ليس صحيحا وإنه ال يوجد أي صفقة بهذا الخصوص" إسرائيل"إلى تهدئة بين 

 تأمل في أن دوال أخرى تعمل بالتعاون "إسرائيل"أن "خر آلكن اإلذاعة نفسها نقلت عن مصدر سياسي 
إذا لم يحصل ذلك فلن يبقى أمام "، مضيفاً أنه " معها من اجل التوصل إلى تهدئة ووقف هجمات حماس

  ".أي مناص سوى العمل بمفردها" إسرائيل"
  ٢٠/٤/٢٠٠٨الدستور 

  
  الماضي األسبوع ٧ في غزة منذ مطلع العام بينهم  إسرائيلياً جنديا٢٤ًمقتل : إحصائية .١٧

 ليرتفع بذلك عـدد القتلـى         من جنوده،  ٧فقد جيش االحتالل اإلسرائيلي خالل األسبوع الماضي        : غزة
 ١٣ شهد سـقوط     ٢٠٠٧يشار إلى أن العام      فيما   . إسرائيلياً ٢٤اإلسرائيليين منذ مطلع العام الجاري إلى       

  .سرائيليين خالل انتفاضة األقصى للقتلى اإل وهو العام الذي يعتبر األقل سقوطاً، فقط إسرائيلياًقتيالً
  ١٩/٤/٢٠٠٨ قدس برس

  
  مؤسسة القدس الدولية تتعاقد مع مجموعة عمل مقدسية لمتابعة شؤون االسرى المقدسيين .١٨

معانـاة   إلى أنها عملت على تسليط الـضوء علـى            الدولية  أشارت مؤسسة القدس   : وفا -القدس المحتلة   
 مـع المحـامي خالـد        المؤسـسة  تعاقدتقد   و .منهمقدامى  ال من خالل التركيز على      األسرى المقدسيين 

فروانة، بهدف تنظيم زيـارات لهـؤالء       الباحث ناصر   الدسوقي، والصحفية منى القواسمي، بالتنسيق مع       
نشر تقارير أسبوعية حول حالة كل      وحول عزم المؤسسة     .وإعداد دراسة حالة لكل أسير منهم     ،  األسرى

 أن المؤسـسة    ،مؤسسة الدكتور محمد أكـرم العـدلوني      لين العام ل  أسير من هؤالء األسرى، أوضح األم     
انطلقت في مشروعها هذا، شعوراً منها بالواجب تجاه هؤالء األسرى المحرومين من حقوقهم التي يمكن               

أنهم محرومون من إمكانية أن تشملهم أي عملية تبادل أسرى           مشيراً إلى    أن يحصل عليها باقي األسرى،    
فروانـة أن عمـداء األسـرى،       ناصر  أكد  من جهته   و .هم هو شأن داخلي إسرائيلي    على اعتبار أن شأن   

 إلى أن مؤسـسة      أسيراً من القدس، مشيراً    ٢١ أسيراً، منهم    ٩٧ إلى   ٢٠٠٨يرتفع عددهم مع نهاية عام      س
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القدس بصدد تطوير تحركها في نصرة هؤالء على أمل أن يأتي يوم األسير من العام المقبل وقد تحـرر                   
  .اًعموماً، والمقدسيون منهم خصوصاألسرى 

  ٢٠/٤/٢٠٠٨الحياة الجديدة
  

   للمطالبة برفع الحصار بيت حانونمسيرة نسائية فلسطينية أمام معبر  .١٩
شمال قطاع غزة فـي      مام معبر بيت حانون   أمس  أتجمعت عشرات النساء الفلسطينيات     : وكاالت -غزة  

التحرك لرفع الحصار عن القطاع الـذي يعـيش         حماس لمطالبة العالم ب   حركة  ليها  إتظاهرة سلمية دعت    
وصـروا   لـو ح   حتـى " سرائيلإ"ـبعلى عدم اإلعتراف    المتظاهرات   حيث شددت    .سكانه حالة مأساوية  

  .واتسنل
  ٢٠/٤/٢٠٠٨الدستور 

  
   مليار دوالر موجودات فروع البنوك األردنية في فلسطين٤,٤٣ .٢٠

جمالي موجودات فروع البنـوك     إن  أني،  ردحصاءات رسمية نشرها البنك المركزي األ     إأظهرت  : عمان
 ٣,١٤لى حوالي   إراضي الفلسطينية ارتفعت في نهاية شهر كانون الثاني الماضي،          ردنية العاملة في األ   األ

 تجـدر   . نهاية العام الماضي   عن% ٤,٦ مليار دوالر، بزيادة نسبتها      ٤,٤٣حوالي  أي  ردني  أمليار دينار   
صـل  أردنية في االراضي الفلسطينية، من      أ بنوك   ٨ فرعاً لـ    ٥٣اإلشارة في هذا السياق، إلى أن هناك        

  .جنبي واحدأ بنوك محلية، وبنكان مصريان وبنك ١٠ بنكاً منها ٢١
  ٢٠/٤/٢٠٠٨األيام الفلسطينية 

  
   تستأنف غداً تزويد محطة كهرباء غزة بالوقود"إسرائيل": هيئة البترول .٢١

الجانب اإلسرائيلي تزويد قطاع غزة بالبنزين والسوالر       توقعت إدارة هيئة البترول أن يستأنف        :حامد جاد 
هيئـة،  الأكد مجاهد سالمة رئيس      و .عقب انتهاء أيام عيد الفصح الذي يستمر حتى مطلع األسبوع المقبل          

أن الجانب اإلسرائيلي سيواصل اعتباراً من يوم غد تزويد محطة كهرباء غـزة بالـسوالر الـصناعي،                 
يات على مدار يومي األربعاء والخميس الماضيين، حيث تم تزويد المحطة           استكماالً لما تم ضخه من كم     

وفي سياق متصل بأزمة الوقود،      . طناً من الغاز   ٣٢٠ مليون لتر من السوالر الصناعي وقرابة        ١,٢بنحو  
أكدت الغرفة التجارية لمحافظات غزة في تقرير أصدرته أمس، أن كمية الوقود المقننة التي كانت تصل                

ناع محطات الوقود عن استالمها منذ أكثر من ثالثة أسابيع، كانت تغطي احتياجات القطاع مـن                قبل امت 
  %.٣٠ ومن السوالر بنسبة ،فقط% ٦البنزين بنسبة 

 ٢٠/٤/٢٠٠٨األيام الفلسطينية 
  
   في غزةمصادر طبية فلسطينية تحذر من خطورة استمرار الحصار على القطاع الصحي .٢٢

ية فلسطينية، من خطورة استمرار الحصار المفروض على قطاع غزة منذ حذرت مصادر طب: ألفت حداد
 .جراء نفاد العديد من المستلزمات الطبية" كارثي"بأنه ، الذي وصفته عدة أشهر على القطاع الصحي

 في  فعلياًمن العمليات % ٧٠توقف  مدير العالقات العامة في مستشفى الشفاء الدكتور رائد العرينيوأكد 
  .ات نتيجة النقص الحاد في غاز النيتروز المستخدم في عمليات التخديرالمستشفي

  ١٩/٤/٢٠٠٨ ٤٨عرب
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  توقف كافة سيارات االسعاف في قطاع غزة عن العمل لنفاد البنزين .٢٣
مـن الحركـة    لم تعد تتمكن    سعاف  ال ا اتسيار، أن   كدت االدارة العامة لالسعاف والطوارئ بغزة     أ: غزة
نـه بعـد    أدارة  معاوية حسنين مـدير اإل    .  د  حيث أكد  . وجود وقود لتشغيلها    لعدم نها ستتوقف بالكامل  أو

  .ي لتر بنزينأصحاب محطات الوقود فقد تيقن عدم احتوائها على أالمتابعة مع 
  ١٩/٤/٢٠٠٨وكالة سما 

  
   الى غزة عبر معبر رفح  فلسطينياً جريحا٣٠ًعودة  .٢٤

 الحدودي مع قطاع غزة امس لعودة فتحت معبر رفح  السلطات المصريةذكر مصدر أمني مصري أن
   . تم عالجهم فى مستشفيات القاهرة فلسطينياً جريحا٣٠ً

٢٠/٤/٢٠٠٨الدستور   
  
  جبريل الرجوب من السياسة واألمن إلى كرة القدم  .٢٥

ن المسؤول الذي عمل في السياسة وتولى مناصب        أكدت مصادر مقربة من جبريل الرجوب،       أ: أ ف ب  
تحاد كرة القدم الفلسطيني في االنتخابات التـي سـتجري فـي            إنفسه لرئاسة   منية رفيعة، ينوي ترشيح     أ

 لخوض  ن العمل جارٍ  أترشح، و النه عاقد العزم على     أوقالت هذه المصادر    . مايو المقبل / أيارالعاشر من   
  .هذه االنتخابات بقوة

  ٢٠/٤/٢٠٠٨البيان اإلماراتية 
  

   تخالف الشرعية الدوليةتطمينات ولش عن الالجئين الفلسطينيين: صلوخفوزي  .٢٦
كيـة  يانتقد وزير الخارجية اللبناني المستقيل فوزي صلوخ كالم مساعد وزيرة الخارجيـة االمر            : بيروت

ن يكون مستقبلهم في الدولة الفلسطينية التـي        أن الالجئين الفلسطينيين في لبنان يفترض       أ"ديفيد ولش عن    
ف هو بالضبط ما يثير المخاوف، ألنه مخالف للشرعية         هذا الموق "ن  أ ، معتبراً "يدعم قيامها الرئيس بوش   

لى إ لى ديارهم االساسية وتحديداً   إ الذي يكرس حق عودة الالجئين الفلسطينيين        ١٩٤الدولية ممثلة بالقرار    
ن صح الوعـد  إ، وليس االكتفاء بكالم ملتبس حول مستقبل ما لالجئين في دولة موعودة،    ١٩٤٨راضي  أ

 تتسع لـسكانها    ، والتي بالكاد    "١٩٦٧راضي التي احتلت العام     ألحوال ا ضل األ فأبها، والتي ستشمل في     
  .، بحسب تعبيره١٩٤٨راضي أنها هي االخرى تستضيف الجئين من داخل أ عن الحاليين، فضالً

  ٢٠/٤/٢٠٠٨ وسطالشرق اال
  

   يطرح بنود التهدئة أمام مجلس العالقات الخارجية في واشنطنالغيط أبو .٢٧
الغيط في كلمة أمام مجلس العالقات الخارجية في واشـنطن إن             ابو  أحمد ية المصري قال وزير الخارج  

تريد حماس وصـفها بفتـرة      "وأضاف  . "فترة هدوء "وحماس للتوصل إلى    " إسرائيل"حكومته تتحدث مع    
نحـن  "وأكد  . "يناسب ذلك اإلسرائيليين ألنهم ال يريدون التوصل التفاق مكتوب وموقع مع حماس           . هدوء

جهـات معينـة داخـل    .. غالبـا .. غالبا.. قدماً جيداً في الوساطة لكن الصعوبة التي نواجهها انه        نحقق ت 
ربمـا  .. ربمـا «: وأضاف. "وجهات معينة داخل غزة تعترض على الفكرة      .. تعترض على الفكرة  " إسرائيل"

  . في إشارة إلى الواليات المتحدة» يكون هناك عنصر أجنبي
 يجـب أن توقـف إطـالق        "حماس"في خطة الوساطة المصرية قائالً إن       الغيط ثالثة عناصر     وحدد ابو 

شـطين  ان يتعهد اإلسرائيليون فـي المقابـل بعـدم اسـتهداف الن           أو" إسرائيل"الصواريخ من غزة على     
  . الفلسطينيين داخل غزة وان يكفوا عن االغتياالت المستهدفة
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مقابـل الجنـدي    " إسـرائيل " تحتجزهم    فلسطيني ٤٠٠ العنصر الثاني هو تبادل سجناء يشمل حوالي         أما
اإلسرائيلي جلعاد شليت، وأوضح أن الخطة تشمل تسليم شليط للمـصريين الـذين سيـسلمونه بالتـالي                 

بمساعدة مـراقبين   " إسرائيل"والعنصر الثالث هو السماح بفتح المعابر الحدودية بين غزة و          .لإلسرائيليين
عابر سنضمن تدفق السلع والناس والمواد وكل شـيء ولـن           إذا فتحت الم  "وقال أبو الغيط إنه      .أوروبيين

  ."يشعر الفلسطينيون في غزة أنهم محرومون كما هم اآلن
٢٠/٤/٢٠٠٨البيان اإلماراتية   

  
  العطية يطالب المجتمع الدولي بوقف المجازر اإلسرائيلية .٢٨

ر اإلسـرائيلية فـي     الرحمن العطية أمس المجاز    دان األمين العام لمجلس التعاون الخليجي عبد       :ب.ف.ا
 "المجازر البشعة والممارسـات العدوانيـة     " ودعا المجتمع الدولي للتحرك من أجل وقف هذه          ،قطاع غزة 

ن ما يشهده قطاع غزة من هجمات عدوانية بربرية تتسبب في قتل األبريـاء              أواعتبر   .تجاه الفلسطينيين 
مـنهج الغطرسـة الـذي تنتهجـه        من الشيوخ واألطفال وفرض سياسة الحصار والتجويع يؤكد سيطرة          

  .لتزام حيال القانون الدوليالحكومة اإلسرائيلية ومن دون أي ا
٢٠/٤/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية   

 
  حزب مغربي يطالب بعدم ترك الفلسطينيين وحدهم  .٢٩

سالمي المعارض فـي المغـرب إدانتـه لالنتهاكـات الـصهيونية ضـد              جدد حزب العدالة والتنمية اإل    
د الحزب أن مقاومة االحتالل حق مشروع للشعب الفلسطيني يستدعي الدعم والتأييد من             الفلسطينيين، وأك 
وأهاب بكل األحرار في األمة العربية واالسالمية والعالم توحيد وشحذ الجهود لكـسر             . كل أحرار العالم  

ـ               ضية الحصار والضغط على الموقف العربي الرسمي ليرتفع لمستوى اللحظة التاريخية التي تمر منها ق
فلسطين واألمة، وقال الحزب إن التخوف من االدارة األمريكية ال يبرر للدول العربية واإلسالمية تـرك                
الفلسطينيين يواجهون وحدهم هذا االجرام الصهيوني، وأن مصر تتحمل مسؤولية خاصة في هذا المجال              

  .بالنظر الى حدودها المشتركة مع قطاع غزة
٢٠/٤/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية   

  
 
  " إسرائيل"ـ قطر تنفي نيتها بيع الغاز ل .٣٠

اهللا العطية أمس أن يكون لقطر خطـط لبيـع الغـاز الطبيعـي المـسال                 نفى وزير النفط القطري عبد    
  . "ال نناقش بيع الغاز إلسرائيل ألنه ليس لدينا ما نبيعه"وقال العطية للصحافيين في روما ". إسرائيل"ـل

٢٠/٤/٢٠٠٨البيان اإلماراتية     
  

   بتعمد اغتيال مصور رويترزجيش االحتاللتهم ومن رايتس وتش تهي .٣١
 الجيش اإلسرائيلي بأنه أطلق النار بشكل متعمـد باتجـاه أربعـة             "هيومان رايتس ووتش  "اتهمت منظمة   

 لألنباء في غزة فضل شناعة منذ ثالثة أيـام، مطالبـة الحكومـة              "رويترز"مدنيين بينهم مصور وكالة     
قيق فوري ومستقل بهذا الخصوص، مشيرة إلى أن الشظايا التي وجدت في جسده             اإلسرائيلية بإجراء تح  

  ."جريمة حرب"القذائف المضادة لألفراد ما اعتبرته " إسرائيل"تشير إلى استخدام 
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 وأحد السكان الذين يسكنون قريبـاً مـن         ،ولفتت المنظمة إلى أن المقابالت التي أجرتها مع شهود عيان         
 إلى صحافي وصل مباشرة بعد الحادثة، وكذلك اللقطات المسجلة على كـاميرا             مكان الحادث، باإلضافة  

 "تظهر أنه لم يكن هناك أي نشاط عسكري من قبل النشطاء الفلسطينيين في موقع الهجـوم               "شناعة نفسه   
  .حيث استشهد المصور والمدنيون

  ٢٠/٤/٢٠٠٨البيان اإلماراتية 
  
   في قطاع غزة  حماسحركةحدث دراسة إسرائيلية حول قدرات أقراءة في  .٣٢

 –حزب اهللا "، "عنصر فعال في محور الشر"، "كيان معاد"، "والية إيرانية: " أمال شحادة-القدس المحتلة 
هذه وغيرها من التسميات المتكررة يطلقها المسؤولون اإلسرائيليون من عسكريين ... "فرع فلسطين

  .حماس حركة وسياسيين في وصف قطاع غزة تحت حكم 
حركة باتت الهد مختلف أجهزة األبحاث التابعة لالستخبارات اإلسرائيلية لنشر تقارير تظهر فيها أن وتجت

وفي ذلك . "محور الشر" وأنها باتت عنصراً أساسياً في ما يطلق عليه "إسرائيل"جيشاً منظماً يهدد أمن 
 تنفذها في قطاع غزة وصوالً الى  لتجنيد الرأي العام الدولي دعماً لحمالتها العسكرية التي"إسرائيل"تمهد 

  ."القضاء على مطلقي الصواريخ والبنى التحتية للتنظيمات الفلسطينية اإلرهابية"وهو تحقيق هدفها المعلن 
ويبقى السيناريو األبرز الذي يضعه اإلسرائيليون في مناقشتهم لوضعية حماس المقارنة بين حزب اهللا 

الوالية "سيطرتها على قطاع غزة الذي يطلقون عليه اسم حركة والوتمركزه في جنوب لبنان وبين 
  ."اإليرانية جنوب إسرائيل

  
  االنسحاب اإلسرائيلي

ن ست سنوات منذ االنسحاب اإلسرائيلي من الجنوب أفي قراءتهم لوضع حزب اهللا يرى اإلسرائيليون 
قة الجنوب وإقامة المحميات اللبناني كانت فترة استغلها الحزب لتعزيز قدراته العسكرية وانتشاره في منط

ومع انتهاء .  حتى وقعت حرب تموز"إسرائيل"الطبيعية والخنادق لضمان جهوزيته لمواجهات مع 
نهم لم يواجهوا مقاومة مسلحة أالحرب خرج قياديون وجنود إسرائيليون شاركوا في المعركة معلنين 

  .تضم عناصر متدربة على السالح بل جيشاً بكل ما تعنيه الكلمة
وتتكرر الشهادات ولكن هذه المرة من الحدود الجنوبية من جنود شاركوا في العملية العسكرية األخيرة 

أبحاث إال أن هذه األصوات، لم تلق تأييداً في القيادة العسكرية، ورغم أن .  في قطاع غزة"شتاء حار"
. زيز قدرات حماستؤكد تعحيث ساندتها،  ودراسات بعضها من مراكز تابعة ألجهزة االستخبارات

  . على تحسين قدراتها العسكريةهاويرى هؤالء أن االنسحاب من قطاع غزة ساعد
 وقد قطعت فيها ،وبعد سيطرتها على القطاع بدأت بتنفيذ خطة تعزيز بدعم من سورية وإيران وحزب اهللا

شوطاً كبيراً، على حد قول مدير دراسات مركز اإلرهاب واالستخبارات، رؤوفين ايرليخ، الذي أضاف 
ات اإلسرائيلية التي وضعت للقضاء على مطلقي هأن الخطة تمكن الحركة من مواجهة مختلف السيناريو

  .الصواريخ والبنى التحتية العسكرية
لى جعل إرسمتها الحركة بالتعاون مع األطراف الخارجية تهدف ن االستراتيجية التي أيرى وهو 

 ال تتحمل وحدها مسؤولية مواجهة هذا "إسرائيل"ن أويرى . الصواريخ وسيلة تعرقل عملية السالم
وجود والية ب، مصتفحص مدى األضرار التي ستلحق ب، الفتاً إلى ضرورة الوضع إنما مصر أيضاً
  .إسالمية إيرانية الى جانبها

 إن الوضع الحالي غير مطمئن إذ أن حماس ما ،انطالقاً من الدراسة التي أعدها المركز يقول ايرليخو
  ."أطراف محور الشر"زالت تستغل الخنادق والحدود مع مصر لتواصل تنفيذ خطتها بالتعاون مع 
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ت نوعية ن مواصلة تعزيز قدرات حماس العسكرية تجعل الحركة قادرة على تنفيذ عمليات ذاإ"ويتابع 
خاصة داخل إسرائيل فيما تتواصل عملية إمدادها باألسلحة المتطورة والتي باتت تشمل أسلحة مضادة 

  .»للطائرات والدبابات، وهنا تكمن ذروة الخطورة في مواجهة الحركة
 إال أن رؤوفين ايرليخ يختلف مع حماس،ن الدراسة تتحدث عن قدرات في غاية الخطورة لأوعلى رغم 
ن مسيرة إ وبرأيه ،حركة بات شبيهاً جداً بوضع حزب اهللال عسكريين وخبراء بأن ما تمتلكه آخرين من

حماس لم تنته بعد وهي تحتاج وقتاً من الزمن فيما حزب اهللا استكمل جهوزيته وضاعف قدراته 
 "حماس"ن معظم الصواريخ التي تستخدمها أالعسكرية التي كان يتمتع بها قبل حرب تموز، وهو يرى 

ن الحديث عن تهدئة أو سالم في أويعتبر . نما محلية الصنعإ السورية –ليست من الصناعة اإليرانية 
 ،المنطقة منوط بقرار حماس، إذ أن وقف إطالق الصواريخ سيمنع العمليات العسكرية في قطاع غزة

ر على جميع  الى قطاع غزة وهذا خطي"إسرائيل"حماس ال تريد ذلك إنما تسعى الى جر أن لكنه يضيف 
  .األطراف

  
  وخبراء إيرانيون في غزة بعثات الى سورية

الخطورة التي تحدث عنها ايرليخ تنعكس في معطيات الدراسة التي أعدها مركزه أخيراً وفيها يدعي ان 
  .عشرين ألف فلسطيني تدربوا على القتال مع حماس وهم في جهوزية لمواجهة الجيش اإلسرائيلي

حركة تلقوا دورات تأهيلية متطورة في مختلف المجاالت ال الدراسة أن مقاتلي وعن التدريبات جاء في
العسكرية، وتتجسد المساعدة اإليرانية في نقل المهارات التكنولوجية، والتي تستخدم في إنتاج الوسائل 

من د تقالمساعدة فإن على حد تعبير معدي الدراسة و. القتالية، بما في ذلك العبوات الناسفة والصواريخ
خالل نقل مبالغ طائلة إلى حكومة حماس في قطاع غزة وإلى الحركة ومن خالل تدريب نشطاء في 

غراد "إيران على مختلف المهام القتالية، وتهريب الوسائل القتالية إلى قطاع غزة، بما في ذلك، صواريخ 
١٢٢".  

ر فترات راوحت مدتها بين  التدريبات على مداوامارس  نشطاء حماس أنوتتابع الدراسة شرحها وتقول
تمارس هذه التدريبات في قاعدة عسكرية مغلقة في ظروف قاسية، تحت حيث .  يوماً وستة أشهر٤٥

أما المواضيع التي تتضمنها التدريبات فتركز في مجال التكتيكات التي يتميز . إشراف الـحرس الثوري
 سبع بعثات من النشطاءأن سبع دراسة الوتدعي . بها القتال الميداني، وفي كيفية تفعيل الوسائل القتالية

 إلى إيران لتلقي الدورات، ويظل النشطاء المتفوقون في كل دورة في إيران لفترة أرسلت حتى اآلن
 .إضافية من الزمن، يتلقون خاللها دورات متطورة، ثم يعودون إلى قطاع غزة لكي يعملوا كمدربين

 ناشط ٦٠٠يتم في سورية مدعية انه تدرب في سورية حتى اآلن  جانباً من التدريبات أن  الدراسةوتلحظ
. من حماس، قام بتدريبهم مدربون سوريون كانوا اكتسبوا في إيران التقنيات القتالية التي يمتلكونها

ليها ضمن ست إوتدعي تقارير االستخبارات أنه في الوقت الحالي يتدرب في سورية مقاتلون توجهوا 
  .بعثات

  
  رانية في غزةاألسلحة اإلي

وتركز الدراسة على دور إيران، على وجه الخصوص، بكل ما يتعلق بتعزيز قدرات حماس العسكرية 
وتشير إلى قيام المنظمات في قطاع غزة، في اآلونة األخيرة، باستعمال الصواريخ والوسائل المدفعية 

 ملمتراً، ١٢٢ صواريخ الـغراد أما ابرز الوسائل القتالية اإليرانية فتشمل .القتالية من إنتاج إيران
وبحسب نتائج الفحص اإلسرائيلي لما تناثر من قطع الصواريخ التي أطلقت بشكل مكثف خالل شهر 

ن الحديث يدور عن صاروخ من نوع غراد يتكون محركه أشباط الماضي على مدينة عسقالن يتضح 
لهذا، تحسم . في أوقات سابقةمن أربعة أجزاء وهو يختلف عن الصواريخ التي أطلقت من قطاع غزة 
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 بتهريبها إلى حماس، أثناء ا إيران وسورية قامت أنويضيف التقرير. نه تم إنتاجها في إيرانأالدراسة 
 مليمتراً ١٢٠ن قذائف هاون أويلحظ التقرير  .اقتحام السياج الحدودي الفاصل بين قطاع غزة ومصر
والمواقع العسكرية الواقعة على الحدود مع قطاع المتطورة وهي من إنتاج إيران أطلقت على البلدات 

تم نقلها عن قذيفة وهي قد ومن تحليل بقايا قذيفة الهاون يتضح أن تلك القذيفة من صنع إيران . غزة
وتحتوي على . التي تم إنتاجها في التسعينات) الصناعة العسكرية اإلسرائيلية ("تاعاس"الهاون من صنع 

ويتميز الرأس الحربي . في توسيع مداها من ستة إلى عشرة كيلومتراتمحرك مساعد صاروخي، يساهم 
لهذه القذيفة بمستوى أعلى بكثير من القدرة المميتة والفتاكة التي يتميز بها الرأس الحربي الذي يحتوي 

  .عليه الصاروخ المرتجل المشابه من حيث وزنه
  ٢٠/٤/٢٠٠٨الحياة 

  
  هل يأتي الخالص الفلسطيني من موسكو؟ .٣٣

ل الحسنبال  
  هل يأتي الخالص من موسكو؟

لقد طرح هذا السؤال نفسه في ظل اإلدراك بأن الشحنة التي حاول مؤتمر أنابوليس أن يعطيها 
 اقتراح من وبما أن عقد اجتماع ثان في موسكو لمتابعة الجهود، هو أصالً. لمفاوضات التسوية قد فشلت

ومبشراً عباس الرحال الى العاصمة الروسية، داعياً الرئيس محموداقتراحات مؤتمر أنابوليس، فقد شد  
  .بضرورة عقد اجتماع دولي ثان هناك، لعل وعسى يتم اجتراح المعجزة

ال تحبذ عقد مؤتمر موسكو، وذلك ألنها رفضته " إسرائيل"يعرف الرئيس عباس أكثر من غيره، أن 
ستصر على أن تبقى وأصرت و. وسترفض أي دور آخر دولي في مفاوضات التسوية مع العرب

ومع ذلك يصر . كية وحدها، هي الراعية الوحيدة لهذا التفاوض الذي ال ينتهييالواليات المتحدة األمر
الرئيس عباس على أن يستنجد بموسكو، وإذ تبدو موسكو جاهزة ومتحمسة ألداء هذا الدور، إال أنها 

 الى إظهار عدم الرضى، أو قد يتطور تصطدم دائما بالبرود االسرائيلي، الذي قد يتطور في أية لحظة
أيضا الى إعالن الرفض، ولذلك تبدو زيارة عباس الى موسكو وكأنها زيارة تستهدف رفع العتب 

وهو هنا ". إسرائيل"فحسب، فالرئيس الفلسطيني يستطيع أن يقول إنه حاول وحاول، ولكن المشكلة عند 
  .يكسب صداقة موسكو دون أن يخسر شيئا

من هجماتها على " إسرائيل"باس لموسكو تتم في ظروف غريبة، فمنذ لحظة سفره زادت ولكن زيارة ع
قطاع غزة، وارتفعت حدة االشتباكات بين الجيش االسرائيلي ومقاتلي حماس، وكان الفتا للنظر أن يقوم 

إال الجيش اإلسرائيلي بحملة عسكرية قوية في الضفة الغربية، وأن ال تحظى هذه الهجمة اإلسرائيلية 
هنا بطريقة الفتة للنظر، فهي " إسرائيل"بتصريح خجول صادر عن الرئاسة، يدعو الى وقفها، وتتصرف 

" إسرائيل"تقوم بهجماتها من دون أي التفات الى المفاوضات الفلسطينية ـ اإلسرائيلية الجارية، وكأن 
دمر، وال أحد يتوقف خط يفاوض وخط يضرب وي: تعمل على خطين متوازيين ال يلتقيان وال يتفاعالن

ما هو هدف التفاوض إذا لم يؤثر على حجم العمليات العسكرية؟ وما هو هدف العمليات : ليسأل
العسكرية إذا لم تؤد الى التأثير على عملية التفاوض؟ وال جواب يبدو واضحا على هذه المسألة، سوى 

إذا كانت وفود التفاوض تتباهى أحيانا و. ، وال يدير عملية تفاوضاالستنتاج بأن الكل هنا يمارس أدواراً
 تم عقدها حتى اآلن بين أحمد قريع وتسيبي ليفني، فإن رقم الخمسين هذا هو بحد بأن خمسين اجتماعاً
 وأكثر، أن عملية التفاوض قد فال أحد يستطيع القول اآلن، بعد خمسين اجتماعاً. ذاته إعالن عن الفشل

تغير هذه الصورة حين يعود عباس من موسكو؟ هل ستنفع اللغة فهل ست. سارت خطوة واحدة الى األمام
، وربما الروسية في تحريك ما عجزت عنه اللغة االنجليزية بلكنتها األميركية؟ سيبقى السؤال مطروحاً

  .لن يجيب عنه أحد، بل ربما ألنه سؤال ال يحتاج الى جواب
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ه متجمدة، موقف سياسي جديد أعلن عنه األغرب من زيارة الرئيس الفلسطيني الى موسكو، لتحريك ميا
يوم (وأصر اإلعالم العربي والدولي أن ال يلتفت إليه، قال الرئيس عباس قبل سفره . قبل سفره

إن االتفاق الفلسطيني مع "، وخالل حضوره االجتماع األسبوعي للحكومة الفلسطينية )١٤/٤/٢٠٠٨
م نذهب بعد ذلك الى اتفاق على التفاصيل يجب أن يكون اتفاق إطار، يحدد كل قضية، ث" إسرائيل"

، ويمثل هذا الموقف أكبر خطوة تراجعية يقوم بها الرئيس عباس منذ أن بدأ مفاوضات مع "والخرائط
أولمرت، قبل أنابوليس وبعده، فقد كانت نقطة القوة في موقف عباس أنه يرفض اتفاق إطار، ويرفض 

وها هو يعلن فجأة أنه . ية تبلور اتفاقا نهائيا واضحا، ويصر على مفاوضات عمل"اتفاق إعالن مبادئ"
  . فحسب"اتفاق إطار"تراجع عن ذلك، وأصبح مستعدا للموافقة على 

الرئيس محمود عباس أعلن هذا الموقف الجديد والمفاجئ، والذي ينسف كل نظريته التفاوضية، قبل أن 
    لماذا إذاً الذهاب الى موسكو؟:يذهب الى موسكو، وما دام قد تبنى هذا الموقف، يبرز السؤال

 سيصل الرئيس محمود عباس الى واشنطن ٢٠/٤/٢٠٠٨ففي يوم . ربما يكون الجواب في مكان آخر
تقدم الجهود باتجاه "ويبدو أن الرئيس بوش ينتظر منه موقفا يبرز . لاللتقاء مع الرئيس جورج بوش

، بحيث يستطيع الرئيس "اتفاق المبادئ"ل ، وهو ذاهب الى هناك ليزف له البشرى باالتفاق حو"السالم
والغريب في األمر أن الرئيس . كي القول بأن سياسته لم تفشل، وسارت خطوة الى األمامياألمر

من أجل أن يشاركها احتفاالتها " إسرائيل"كي وهو يستعد لزيارة يالفلسطيني يقدم هذه الهدية للرئيس األمر
 على النكبة الفلسطينية؟ فهل سينال الرئيس رور ستين عاماًأي بم.  على إنشائهابمرور ستين عاماً

 مقابل ذلك؟ ال أحد يستطيع أن يجيب عن هذا السؤال، ربما ألنه أيضا سؤال ال يحتاج الى الفلسطيني ثمناً
  .جواب

على اإلدارة " إسرائيل" هي فكرة إسرائيلية، عرضتها "اتفاق اإلطار"مصادر مطلعة قالت إن فكرة 
لى إكية هي التي طلبت من الرئيس عباس أن يوافق على هذا االقتراح كخطوة ي واإلدارة األمركية،ياألمر

. األمام على طريق المفاوضات، وحسب النظرية الشهيرة القائلة بأن رحلة األلف ميل تبدأ بخطوة واحدة
 ثم التقاه فجأة ونسجل هنا، أن الرئيس عباس كان التقى إيهود أولمرت اللقاء األسبوعي المقرر بينهما،

إعالن "وفي ذلك اللقاء المفاجئ تم االتفاق على . للمرة الثانية، بعد أيام قليلة من اللقاء األسبوعي
  ."المبادئ

إال أن غرائب الوضع الفلسطيني ال تقف عند هذا الحد، فقد شهدت الضفة الغربية في األسبوعين 
وطالب المضربون . وإضراب المعلمينالماضيين حملة شاملة من اإلضرابات، إضراب الموظفين 

، ولكن الكل يعلم أنه كان  نقابياًحمل اإلضراب مظهراً. حكومة سالم فياض بتحسين أوضاعهم المعيشية
، نظمته حركة فتح ضد حكومة سالم فياض، ألسباب تتعلق بإبعاد حركة فتح عن كل  سياسياًإضراباً

  :إلضرابولكن مفاجأتين حدثتا أثناء ا. المناصب الوزارية
أن رئيس الحكومة سالم فياض تحدى المضربين، فرفض االعتراف بمطالبهم، ثم زاد : المفاجأة األولى

إلحاق الضرر (من تحديه لهم برفع دعوى ضدهم أمام المحكمة العليا الفلسطينية، موجها لهم تهمة 
ولم يكن أمام . وتجاوبت المحكمة مع موقف فياض وأصدرت حكما بوقف اإلضراب). بالمصلحة العامة

  .المضربين سوى أن يرضخوا لهذا األمر القضائي
وقعت بعد صدور الحكم مباشرة، إذ توجه الرئيس الفلسطيني الى مجلس الوزراء : المفاجأة الثانية

ليحضر اجتماع المجلس األسبوعي، وهناك أبلغ الحكومة أنه يدعمها ضد المضربين، وعبر عن دعمه 
، وزاد على ذلك وقال لهم إن دوافع  فرداً، وقبلهم فرداً فرداًلوزراء فرداًبطريقة حميمة، حين صافح ا

وقيل إن كل هذا حدث بعد أن هدد سالم .. اإلضراب شخصية، مع وجود بعض الدوافع الموضوعية
  .فياض باالستقالة
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م ول. وهكذا وجدت حركة فتح نفسها في مواجهة مع الحكومة، ومع القضاء، ومع الرئاسة الفلسطينية
تستطع أن تصمد أمام كل هذه التحديات، ففضلت االنسحاب من المعركة، وهو انسحاب ستكون له نتائجه 

كية الجليلة، ي لن يستقيم أمره، ولن تتوفر الرعاية األمر"العتيد"األكيدة المقبلة، وبخاصة أن اتفاق اإلطار 
رئيس عباس يعرف ذلك، وآن  تعرف ذلك، وال"إسرائيل" للحكومة، وإال إذا كان سالم فياض رئيساً
  .وهذا ما تم فعال. لحركة فتح أيضا أن تعرف ذلك

٢٠/٤/٢٠٠٨ وسطالشرق اال  
  
  وحل معضلة الفقر" إسرائيل " .٣٤

 حياة الحويك عطية
إذا كانت بعض أسباب الفقر تبدو متشابهة في جميع الدول التي استجابت لنداءات النيوليبرالية المتضمنة               

ما نتج عنها من إلغاء للطبقة المتوسـطة، ومـن شـطب للثبـات المؤسـساتي                في العولمة األمريكية، و   
والوظيفي، ومن ترسيخ إليقاع السرعة في االستثمار والربح، فإن نتائج هذا الفقر تختلف في تفاصـيلها                

هذا االختالف يجعل لتنامي الفقر فـي المجتمـع اإلسـرائيلي           . بين مجتمع وآخر، بحسب بنية كل منها      
ببقاء الدولة نفسها، نظراً للعالقة الوثيقة بين توزيع الثروة والشروخ االتنية والتدينية داخل             مخاطر تتعلق   

  .هذا المجتمع، وكذلك بينها وبين إمكانات الهجرة والهجرة المضادة
وبنظرة بسيطة إلى تقارير المؤسسات الصهيونية نفسها يمكننا استعراض تطور هذه االشـكاالت عبـر               

خيرة، فبعد تحسن بسيط تمتعت به الحالة االقتصادية اإلسرائيلية إثر اتفاقيات الـسالم             السنوات العشر األ  
 تحدث تقرير الفقر الذي أصدرته      ٢٠٠٤ففي عام   . في بداية التسعينات، عاد الحال إلى التأزم منذ نهايتها        

ألخيـرة  مؤسسة التأمين الوطني عن التطور الذي حل بنسب الفقر في البالد خالل الـسنوات الخمـس ا                
ليـضيف  . بحيث وصل عدد الذين يعيشون تحت خط الفقر إلى نصف مليون إنـسان            ) ٢٠٠٤  ١٩٩٩(

  %.٢،٣ إلى ٢٠٠٤التقرير نفسه أن هذه النسبة شهدت ارتفاعاً في العام 
الفلـسطينيين أي   % ٥٠ تحدثت مؤسسة التأمين الوطني عن تزايد بلغ نـسبة           ٢٠٠٦  ٢٠٠٥في عامي   

في وقت انخفـضت فيـه هـذه النـسبة بـين            )  ألفاً ١٥األسرة  : خل الوطني معدل الد (،  %٦،٦بزيادة  
  ). ألفا٣٠ًاألسرة : معدل الدخل الوطني% (٥،٥أي بنسبة % ٢٤اإلسرائيليين إلى 

في %. ٢٥ حدد تقرير مكتب االحصاء المركزي نسبة الذين يعيشون تحت خط الفقر ب              ٢٠٠٦في عام   
 منظمة مجتمعـة    ١٢٠ مؤسسات المجتمع المدني، أمام       تحدث جيل دارمون رئيس إحدى أهم      ٢٠٠٧عام  

، هذا  ) ألف عائلة  ٥٠(في نسبة العائالت التي تتطلب مساعدات غذائية        % ٩١في مؤتمر عام عن ارتفاع      
في المرتبة األولى من حيث تفشي ظاهرة الفقر بـين األوالد           " إسرائيل"في حين وضعت التقارير الدولية      

وإذا ما عدنا إلى التحليالت التي تحاول تفسير ذلـك          . ة، بريطانيا ثم إيطاليا   تليها الواليات المتحد  %) ٣٣(
  :على الساحة العبرية والدولية لوجدنا أنها تتركز فيما يلي

السياسات النيوليبرالية وترافقها مع التمييز العرقي، ما يؤدي إلى تركز الفقر لـدى الفلـسطينيين الـذين                 
حيث نرى أن البطالة في المهن العليا هي فقـط          . ى اليهود الشرقيين  وبالتالي لد " إسرائيل"يسمون بعرب   

للعرب المؤهلين لهذه المهن ما يقدم مثاالً بليغـاً للتمييـز العنـصري             % ٢٠لكنها تبلغ نسبة    % ٩بنسبة  
  .ويعزز الشرخ القومي واإلتني

ي، وما ينتج عنهما من     تدمير اقتصاد اإلنتاج الرأسمالي، وما استتبعه من زوال الثبات المؤسسي والوظيف          
التي تعززها العمالة البديلة، وازدياد االعتماد على اآللة، وطبيعة االقتصاد الجديـد            ) انعدام األمان (حالة  

التي تتطلب السرعة في العمل والسرعة في اإلنتاج والسرعة في الربح والتخـصص فـي التكنولوجيـا                 
  .الطبقي واإلتني: ع ما يؤدي بالتالي إلى زيادة الشرخينالعليا، واالعتماد عليها من دون فتح أبوابها للجمي
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التقليص المتواصل للضمان االجتماعي والذي يتجه أساساً ضد العرب بحجة عدم خدمتهم فـي الجـيش،           
كما يتجه نحو الضمانات المعطاة للوالدات وللطفولة بغية تحجيم عدد الـوالدات لـدى هـؤالء العـرب         

علماً بأن هؤالء اليهود يجدون تعويضاً نسبياً لدى        (لشرقيين بالدرجة الثانية    بالدرجة األولى ولدى اليهود ا    
  ).الجمعيات األهلية الخاصة بهم

وإذا أضفنا إلى ذلك ما يسمى حديثاً بالفقر الرمزي، وهو ذاك الناجم عن التناقض الحـاد بـين إغـراق                    
المية، وبين قدرته على الـشراء مـا        السوق بالبضائع الغالية وإغراق المواطن بالدعاية اإلعالنية واإلع       

يؤدي إلى الكبت وبالتالي إلى التفجر، غير أن هذا التفجر ال يتجه بالضرورة نحو أسباب الظلم، وذلـك                  
لغياب الوعي غالباً لدى الفئات المهمشة، ذاك أن الوعي ال يترافق مع التهميش ألنه عملية تراكمية تحتاج                 

لى أن زيادة التهميش تؤدي إلى مزيد من العنصرية وتراجع في           إضافة إ . إلى الوقت والى شروط أخرى    
  .التضامن االجتماعي، خاصة عندما يكون هذا التهميش تهميشاً بنيوياً ينشأ عن العنصرية

وبقراءة متأنية لهذه العوامل نتبين أنها قد ال تختلف في الكيان اإلسرائيلي عنها في الكثير من الدول فـي                   
لكن الفارق  . السوق وعصر تراجع تحكم منظومة قيم أكثر إنسانية بعالم االقتصاد         عصر العولمة واقتصاد    

الخطير يتركز في كون الدولة اليهودية عاجزة بطبيعة تكوينها االجتماعي والوطني عن تحمـل النتـائج                
خ التي تؤدي إليها هذه العوامل سواء على مستوى تعميق الشرخ العرقي بين اليهود أنفسهم، وتعميق الشر               

في ظـل تنـام واضـح لألحـزاب         . المركب بين شرقيين وغربيين، أغنياء وفقراء متدينين وعلمانيين       
األصولية الدينية، أو على مستوى تعميق الكبت وإمكانيات التفجر لدى العرب، مما يصب كله في خـط                 

  .إعاقة إمكانيات الهجرة وزيادة إمكانيات الهجرة المضادة
مع الدول الخليجية الغنية، مما يمكن من فتح أسواق جديدة أمام االستثمار            ومن هنا تتضح أهمية التطبيع      

واإلنتاج قد تسهم في حل المعضلة االقتصادية التي ال تقل خطراً على الكيـان العبـري مـن الخطـر                    
  .٢٠٠٦العسكري، الذي تسهم تكاليفه في تأزيمها، كما حصل بعد حرب تموز 
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  ركيع الفلسطينيين وحمالت التزييفحرب ت .٣٥

 ياسر الزعاترة
وما يثير  لم تتعرض قضية للتزوير وقلب الحقائق كما تعرضت وما زالت تتعرض له القضية الفلسطينية،

القهر أن فلسطينيين وعرباً ما لبثوا يشاركون في اللعبة، ودائماً بدعوى الحرص على القضية والتعاطف 
يحدث ذلك منذ زمن طويل، لكنه بات أكثر وضوحاً منذ بروز حماس . تاللمع معاناة شعبها بسبب االح

وتيار المقاومة اإلسالمية في الساحة الفلسطينية، ثم مرحلة أوسلو، بينما افتضح أكثر إثر انتخابات 
اآلن يجري تزوير مختلف الحقائق . المجلس التشريعي، وصوالً إلى الحسم العسكري في قطاع غزة

، "العبثية"ية، فالمعاناة التي يتعرض لها أهل قطاع غزة هي نتاج الصواريخ الفلسطينية المتعلقة بالقض
بينما يرجع ما تتعرض له القضية من مظالم، ومن ضمن ذلك تعثر المفاوضات العتيدة، إلى االنقسام 

راع، على هذا النحو يجري تغييب األبجديات، أبجديات الص الذي فرضته حماس على الساحة الفلسطينية،
ليغدو مسألة معاناة وحصار من جهة، أو مفاوضات تتعثر من جهة أخرى، األمر الذي يطرح سؤاالً 

الذي كان يمارسه الشعب الفلسطيني منذ عقود، ودفع مقابله عشرات اآلالف من " العبث"كبيراً حول هذا 
ي الداخل والشتات عن الشهداء ومئات اآلالف من المعتقلين، مع أنه مجرد شعب صغير ال يزيد تعداده ف

عندما تحدث وزير الحرب الصهيوني باراك عن . هذا في السنوات األخيرة بالطبع: عشرة ماليين نسمة
الحرب التي يشنها على قطاع غزة والضفة الغربية قال بوضوح إنها تهدف إلى إقناع الفلسطينيين بأنهم 

إنجاز مقنع من خالل التفاوض، اللهم سوى وما داموا لم يحققوا أي . لن يحققوا شيئاً من خالل العنف
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إنشاء سلطة مصممة لخدمة مشروع االحتالل، فإن النتيجة أننا إزاء حرب تركيع للفلسطينيين كي يقبلوا 
  . بما يعرضه عليهم المحتل بصرف النظر عن بؤسه

يين ومثقفين وكتاباً سياس: الذين يطلون علينا صباح مساء" األذكياء"إنها الحقيقة التي ينساها أو يتناساها 
وصحفيين، بل قراء في بعض األحيان، أولئك الذين يريدون تحميل ذنب القضية للفلسطينيين، تارة إلى 

، وتارة إلى انقسامهم، في خطاب ينطوي على تبرئة المحتل من جهة، كما ينطوي "إرهابهم"عنفهم أو 
عما ينطوي عليه من إساءة لشعب عظيم على تزوير للتاريخ والحاضر والمستقبل من جهة أخرى، فضالً 
  . قدم وما زال يقدم أروع التضحيات دفاعاً عن كرامته وكرامة أمته

يشرح لك األذكياء كيف أضر االنقسام بالقضية وحال دون تقدمها وصوالً إلى تحقيق الدولة العتيدة، 
 قد عقدت من دون ٢٠٠٠وذلك في تجاهل قد يكون مقصوداً لحقيقة أن قمة كامب ديفيد صيف العام 

، ولكن ذلك لم يؤد إلى نتيجة مقنعة، بينما عاشت )المنقسمة بدورها اآلن(انقسام، وفي ظل وحدة فتح 
القضية أربع سنوات في ظل المعتدلين الجدد، ورثة ياسر عرفات، وفي ظل عدم االنقسام ولم تأت الدولة 

ولم يتوقف العدوان الصهيوني، ليس على ، ) في المئة من فلسطين٢٢(العتيدة بمواصفاتها المعروفة 
، بل على الضفة الغربية أيضاً، حيث أنصار خريطة الطريق الذين يقومون )حيث الصواريخ(القطاع 

  . بواجبهم خير قيام في مطاردة المقاومة، أقله منذ الحسم العسكري في حزيران الماضي
٢٠/٤/٢٠٠٨الدستور   

  
  من هنا يبدأ الوفاق الفلسطيني .٣٦

عزيز المقالحعبد ال  
ليس من المستغرب أن تتعثر كل المحاوالت المبذولة من أطراف عديدة إلصالح الشأن الفلسطيني وردم               
الهوة بين الفصيلين الفلسطينيين الكبيرين وهما فتح وحماس، رغم ما بذله الوسطاء من محاوالت جـادة                

” األخـوة األعـداء   “ الخالف بين    للوفاق، أقول ليس من المستغرب ان تتعثر محاوالت الوفاق وأن يبقى          
مستحكماً، وذلك ألن الذين حاولوا بإخالص إصالح الشأن الفلسطيني لم يتبينوا األسباب الرئيـسية فـي                

، لذلك فإن من يستطيع ان يحرر فلسطين والفلـسطينيين          ”أوسلو“الخلل والتي ترجع جميعها إلى اتفاقيات       
ت سلطة، ومن حكومة ليست حكومة يستطيع ان يكتشف         من اتفاقيات أوسلو وما نتج عنها من سلطة ليس        

وعندها فقط يتحول االخوة األعداء إلى أخوة بكل ما للكلمـة مـن             . الحل وأن يعيد الوفاق إلى المختلفين     
  .معنى كبير

وأزعم أننا ال نحتاج سوى إلى القليل جداً من الوعي السياسي لكي نفهم أبعاد الجناية التي أنزلتها اتفاقيـة                
 باألشقاء الفلسطينيين، فقد كانوا قبلها رغم توزعهم في منظمات وتصنيفهم إلى يمين ويسار، ويمين               أوسلو

ولم يحدث أن نشبت معركة واحدة بين أشقاء        . الوسط، ويسار الوسط، كانوا قوة واحدة في وجه العدوان        
ـ              ذين يلتقـون حولهـا     المحنة في الداخل أو الخارج، فالقضية كانت أكبر من االنتماءات الحزبية لكل ال

وكان الداخل الفلـسطيني كالخـارج      . ويضحون في سبيلها وينتظرون يوم الخالص بثقة منقطعة النظير        
تماماً صفاً واحداً وموقفاً ال يحتمل اللبس، وال يدعو إلى أي نوع من االنشقاق أو االنفالت خارج حـدود                   

  .القضية
هل اإلجابة عليه من قراءة الحاضر ومن العودة إلى ما          فما الذي فعلته اتفاقيات أوسلو باألشقاء؟ سؤال تس       

قبل هذه االتفاقيات التي ضربت أول إسفين في عالقات الفلسطينيين بعـضهم بـبعض، وكانـت بدايـة                  
لالنقسامات واالنشقاقات المتتابعة والمؤثرة على أوضاع فلسطينيي الداخل والخارج، ويكفي أنها بحـسب             

فلسطينيين قد مكنت العدو الصهيوني ومنحته فرصة ثمينة لبناء ثمانين فـي            ما يقوله الواقع ويردده كل ال     
المائة من المستوطنات في الضفة الغربية تحت غطاء هذه االتفاقيات وبفضلها، ويكفي جناية أنها أوجدت               
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ما سمي بالسلطة التي تبرر للعدو القتل واالجتياح وتوهم العالم بأن الصراع بات يـدور بـين دولتـين                   
  .تين وجيشين إلى آخر ما جرته تلك االتفاقيات من ويالت تتزايد آثارها المدمرة يوماً بعد يوموسلط

وال . يضاف إلى ما سبق أن وهم وجود السلطة قد خلق حالة من االقتتال حولها ومن أجل الوصول إليها                 
 هذه الكعكة   ننسى أن الناس بشر وان الكل يطمحون إلى أن يكون لهم نصيب من الكعكة حتى ولو كانت                

صورة على الجدار، وهم على استعداد أن يتناحروا ويقتتلوا من أجل الوصول إليها ولو على جثة القضية                 
  .أو على جثث الرفاق وأخوة السالح
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