
  
  
  
  
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 "الخطأ"األجهزة األمنية الفلسطينية تعيد خمسة إسرائيليين دخلوا أريحا بطريق 
 ترفض خطّة مصرية تقضي باستبعادها من تشكيل حكومة وحدة" حماس"

 أن تعترف بأخطائها" حماس"على و... أصبحت ضخمة بال رأس" فتح": الندح
 "منظمة التحرير"الفصائل ال تشعر أنها شريكة في : رسالة ملوح لعباس

 قضية القدس تأتي في آخر قائمة األولويات وحل الدولتين هو البديل :اولمرت
 نطاقم خاص بدأ عمليا تنفيذ مخطط توطين الالجئين الفلسطينيي: جريدة المنار

تبحـث فـي دمـشق" حماس"
الطرح المصري حول التهدئـة     

  وفك الحصار
 ٤ص ... 

  

 ٢١/٤/٢٠٠٨١٠٥٦اإلثنين



  

  

 
 

  

            ٢ ص                                   ١٠٥٦:         العدد                  ٢١/٤/٢٠٠٨ اإلثنين: التاريخ

    :السلطة
 ٦  النائب البيتاوي يكشف عن إعداد النواب األسرى مبادرة للمصالحة الوطنية بين فتح وحماس .٢
 ٦  شكيل لجنة حوار دائمة بين القطاع الخاص والحكومة يعلن تفياض .٣
 ٦  ةقضايا النهائيال تحدد الخطوط العريضة للطريقة التي يمكن بها حل "اتفاقية إطار"عباس يريد  .٤
 ٧   العام الجاري إسرائيلي مع نهاية-شكك في التوصل إلى اتفاق فلسطيني ي عبد ربه .٥
 ٧   إلى مهزلة"أنابوليس"لت حّو "إسرائيل" ":المقاومة المدنية"عبد القادر يدعو إلى تفعيل خيار  .٦
 ٨   "قاب قوسين"أصبحت  مصريةالوساطة ال ب"إسرائيل" التهدئة مع :أحمد يوسف .٧
 ٨  في السفاراتإعالميين وتعيين ملحقين "اإلعالم"المالكي يكشف عن تحديث جوهري في  .٨
 ٨  "األموات"الوحيدة التي تعاقب " إسرائيل: "طالب باإلفراج عن رفات دالل المغربييقراقع  .٩
 ٩ النقيب سامي خطاب مخابراتالق في خطف ومقتل ضابط لجنة برلمانية فلسطينية للتحقي .١٠
 ٩  من الشرطة الفلسطينيةأل عاماً تعيين العقيد طارق الوحيدي مديراً:  معاًوكالة .١١
 ٩ "الخطأ"األجهزة األمنية الفلسطينية تعيد خمسة إسرائيليين دخلوا أريحا بطريق  .١٢
 ٩  إساءة لنضال الشعب الفلسطيني "مهرجان رام اهللا للرقص: "صالح الرقب .١٣
١٠ أشهر مليون دوالر خالل ستة ٢,٥قدم الهالل األحمر اإلماراتي : وزارة الشؤون االجتماعية .١٤
    

    :المقاومة
١٠   تنشر تفاصيل اللقاء الذي تم بين كارتر ومشعل" العرب" .١٥
١١  ترفض خطّة مصرية تقضي باستبعادها من تشكيل حكومة وحدة" حماس" .١٦
١١  ستواصل المقاومة ضرباتها حتى يفك الحصار عن الشعب الفلسطيني": حماس" .١٧
١٢ أن تعترف بأخطائها" حماس"على و... أصبحت ضخمة بال رأس" فتح": دحالن .١٨
١٢   ساعة٢٤خالل " القسام" شهداء من ثمانيةتصعيد اسرائيلي يخلّف : غزة .١٩
١٣  بثي عن المشهد السياسي أمر ع"حماس"استبعاد : قدورة فارس .٢٠
١٣  "فتح"و" حماس"بوادر انفراج في األزمة السياسية بين : مصادر فلسطينية .٢١
١٣   دا تضامناً مع غزة ورفضاً لحصارهاصي في "حماس"ـمهرجان حاشد ل .٢٢
١٤  "ةفتح االنتفاض"انقسامات حادة داخل  .٢٣
١٤  في الضفة الغربية" حماس" من أنصار خمسةأمن السلطة الفلسطينية يعتقل  .٢٤
١٤  "منظمة التحرير"الفصائل ال تشعر أنها شريكة في : رسالة ملوح لعباس .٢٥
    

    :اإلسرائيليالكيان 
١٦   قضية القدس تأتي في آخر قائمة األولويات وحل الدولتين هو البديل :اولمرت .٢٦
١٦  ألولمرت رسائل من مشعل كارتر سينقل: "إسرائيل" .٢٧
١٦   للفلسطينيين"إسرائيل"موسيقي يهودي شهير يهاجم بشدة معاملة  .٢٨
١٧   وسنخسر القادمة اذا لم نستخلص العبرخسرنا حرب لبنان الثانية: قائد سالح الجو السابق .٢٩
١٧  المحكمة العليا االسرائيلية ضد الشاباك ىست منظمات حقوقية وانسانية تلتمس ال .٣٠
    

    :األرض، الشعب
١٧  القدس الكبرى يستهدف فصل شمال الضفة عن جنوبهامشروع : التفكجي .٣١



  

  

 
 

  

            ٣ ص                                   ١٠٥٦:         العدد                  ٢١/٤/٢٠٠٨ اإلثنين: التاريخ

١٨  في غزةاللجنة الشعبية لمواجهة الحصار تحذر من انهيار المؤسسات الخدماتية  .٣٢
١٨  وزارة التربية والتعليم العالي الفلسطينية تنظم مسيرة لرفع الحصار .٣٣
١٨  إرتفاع عدد شهداء مجزرة قرية جحر الديك في غزة بوفاة طفلين جريحين .٣٤
١٨  استشهاد فلسطيني وإصابة آخرين في قصف جوي إسرائيلي جنوبي قطاع غزة .٣٥
١٨  ويترزمصور رصحفيون فلسطينيون يطالبون بتحقيق مستقل في اغتيال  .٣٦
١٩   بحق األسرى اإلسرائيليةميثاق للمحامي الفلسطيني لمواجهة تعسف المحاكم .٣٧
١٩  من زيارتها وكرانيةأسلطات االحتالل تمنع طفلة أسيرة  .٣٨
١٩  راح األسرىإطالق سبهدف خطف جنود إسرائيليين مطالبات ب .٣٩
١٩  المستوطنون يصعدون اعتداءاتهم ضد دار األيتام في القدس المحتلة .٤٠
١٩  استئناف الدراسة واالمتحانات ببرامج طوارئ جامعات وكليات قطاع غزة تعلن عن .٤١
٢٠   وقلق على مستقبل عملية السالمحباطٌإة فتح وحماس وتراجع في شعبي :استطالع .٤٢
   

   :اقتصاد
٢١  ةجامعيون فلسطينيون ينتظرون فرصة هجر: تحقيق .٤٣
 ٢١  من مشغلين اسرائيلين  الف شيقل٩٣ بقيمة  لفلسطينيينتحصيل حقوق عمالية .٤٤
   

   : األردن
٢١  بوقف سياسة الحصار واالستيطان" اسرائيل"الملك األردني يطالب  .٤٥
٢١  "إسرائيل"إنجاح جهود التهدئة بين حركة حماس، و بتتعلق رسالة لمبارك من األردن  .٤٦
٢٢  دى الدوحة معيبحضور ليفني لمنت: مقاومة التطبيع في األردن .٤٧
٢٢  خالفات إخوان األردن على المناصب تؤجل للمرة الثالثة اجتماع مجلس الشورى .٤٨
   

   :عربي، إسالمي
٢٢   "إسرائيل"مصر تشكك في قرب التوصل الى تهدئة بين حماس و .٤٩
٢٣   حول حماس أبو الغيط المصرية تنفي تصريحاتالخارجية .٥٠
٢٣  "إسرائيل"األسد يؤكد رفض سوريا إجراء اتصاالت سرية مع  .٥١
٢٤  إجراءات أمنّية مشّددة في سيناء في عيد تحريرها .٥٢
٢٤  "اإلسرائيلي"رفض الحلول القطرية للصراع العربي ن: "تجديد الفكر القومي"مؤتمر  .٥٣
٢٤ "اليهود في الوطن العربي"الجمعية المصرية للدراسات التاريخية تناقش أوضاع  .٥٤
   

   :دولي
٢٤  نطينييطاقم خاص بدأ عمليا تنفيذ مخطط توطين الالجئين الفلس: جريدة المنار .٥٥
٢٥   مليون دوالر٣٠البنك الدولي يطلق صندوقاً لضمان االستثمار في فلسطين حجمه  .٥٦
٢٥  بوش وكلينتون ارتكبا اخطاء في الشرق االوسط: اوباما .٥٧
٢٥   حماسكارتر يعود الشهر القادم للحصول على رد .٥٨
٢٥ "إسرائيل"على إزالة يجعلها قادرة  نوويال هاسالحإيران تطوير : خبير روسي .٥٩

   



  

  

 
 

  

            ٤ ص                                   ١٠٥٦:         العدد                  ٢١/٤/٢٠٠٨ اإلثنين: التاريخ

    :تقرير
 ٢٦  محاوالت لقلب نتائج المعادلة اإلنتخابية داخل الحركة اإلسالمية األردنية .٦٠
    

    :حوارات ومقاالت
٢٨  ياسر الزعاترة... أبو الغيط والموقف من حماس والمفاوضات .٦١
٢٩  عصام شاور. د... مفاوضات مباشرة أو تغيير الوسيط .٦٢
٣٠  خالد الحروب.د... ؟"غزة"هل هناك حل من دون  .٦٣
٣٢  عبد الحليم قنديل... سطين في مصر؟هل ماتت فل .٦٤
٣٥ ناهض حتر...  عشّية فوزها بالمقعد الفلسطيني"حماس" .٦٥
٣٦  عوض أبودقة... !!؟؟"أولمرت"و حكومة " بوش"بمعزٍل عن إدارة " كارتر"هل يتحرك  .٦٦
    

 ٣٧  :ركاريكاتي
***  

  
  تبحث في دمشق الطرح المصري حول التهدئة وفك الحصار" حماس" .١

قالت حركة حماس إن مصر طرحت على الحركة، : القاهرةمن  ٢١/٤/٢٠٠٨الشرق األوسط ذكرت 
 سؤاالً، بشأن التهدئة، وفك الحصار ووقف العدوان، وإنها طلبت اإلجابة عنها، خالل ١٦وعلى إسرائيل، 
اس من قطاع غزة، برئاسة محمود الزهار، مع الوزير عمر سليمان، رئيس جهاز مباحثات وفد حم

  .المخابرات المصرية، قبل ثالثة أيام بالقاهرة
قبل مغادرته القاهرة متوجهاً " الشرق األوسط" في تصريحات لـالقيادي لحماس،وقال الدكتور الزهار، 

فد حماس في الداخل برئاسته، سيجري  سؤاالً، وإن و١٥إن الحركة قدمت إجابات عن "إلى دمشق 
، مع خالد مشعل رئيس المكتب السياسي للحركة، )السؤال السادس عشر(حواراً حول النقطة المتبقية 

ورفض الزهار اإلفصاح عن ذلك السؤال، أو اإلشارة إليه، لكنه ". وقيادات الخارج الموجودين في سورية
  ".سنبلغ مصر برد إيجابي"قال 

وافقت على كل المقترحات التي طرحتها مصر بشأن التهدئة ووقف العدوان "أن الحركة وأوضح الزهار 
طلبنا من الوزير عمر سليمان أن تجيب إسرائيل عن هذه األسئلة " وأضاف ". اإلسرائيلي وفك الحصار

  ".إجابات واضحة وقاطعة وال تقبل التأويل
ب اإلسرائيلي ألخذ ردودهم، وسألتقي بعد المسؤولين في مصر سيجرون االتصاالت مع الجان"وقال إن 

عودتي من دمشق بالوزير عمر سليمان ومساعديه لتسليمهم موقف حماس النهائي من جميع النقاط التي 
الوزير عمر سليمان وعدنا بفتح المعبر، إذا لم توافق إسرائيل على هذه "، وأكد أن "طرحت علينا
كل "مصر تصوراً مقبوالً حول إدارة معبر رفح، وقال معلقاً وأشار إلى أن وفد الحركة قدم ل". المقترحات

العقبات أمام فتح المعبر قد حلت، وهناك موافقة من السلطة، ومن حماس ومن مصر ومن الجانب 
  ".اإلسرائيلي، الذي ال يزال يصر على أن يتم افتتاح المعبر في إطار اتفاق للتهدئة

أكد للوزير عمر سليمان أنه إذا كانت إسرائيل ال تريد "د إلى ذلك أكد مصدر مطلع بوفد حماس أن الوف
أن يشمل االتفاق الضفة الغربية في مرحلته األولى فإننا غير مسؤولين إذا نفذ أي مقاوم من الضفة 
الغربية، عملية ضد إسرائيل، وأنه في هذه الحالة ال يحق إلسرائيل التهديد باغتيال قادة الحركة 

  ".وم في كل مرةومحاصرة القطاع كما تق
 قـال  :دمشقمن  رزوق الغـاوي   عن أشرف الهور من غزة، و      ٢١/٤/٢٠٠٨ القدس العربي    وأضافت

فوزي برهوم المتحدث باسم الحركة خالل حديث اجرته معه القدس العربي تم دراسة األفكار المـصرية                



  

  

 
 

  

            ٥ ص                                   ١٠٥٦:         العدد                  ٢١/٤/٢٠٠٨ اإلثنين: التاريخ

القيـادة المـصرية    بشكل جدي داخل مؤسسات الحركة، وسيعود وفد الحركة الى القاهرة االثنين ليبلـغ              
  .وأضاف نتمنى أن تكلل هذه الجهود بالنجاح. بموقف الحركة

وكان سامي أبو زهري قال أيضاً لـ القدس العربي ان حركة حماس مستعدة لتحقيق األمـن والهـدوء                  
بالطرق الدبلوماسية، او استخدام وسائل القوة ان فشلت تلك الجهود ، مؤكداً ان حمـاس جـاهزة لكـل                   

  .الخيارات
في السياق ذاته، قال الدكتور موسى أبو مرزوق نائب رئيس المكتب الـسياسي لحركـة حمـاس فـي        و

تصريحات نقلها موقف موال للحركة ستناقش مقترحات الرئيس كـارتر بـشأن التهدئـة مـع الكيـان                  
، أي بمزيد من الجدية، ولكن ليس بمرونة كما ادعت بعض           ىالصهيوني، مثل أي موضوعات مهمة أخر     

  .العالم وسائل ا
وأشار الى ان حماس سترد االثنين على المقترحات بـ االيجاب، لكنه ذكر فـي ذات الـسياق أن هـذا                    

  .الموقف ليس بأي ثمن ألن مصالح الشعب الفلسطيني يجب أن تؤخذ بالحسبان
وأشار الى أن تلك المقترحات تضمنت ثالثة مواضيع أساسية، هي الجندي شليط، والتهدئة فـي قطـاع                 

  .فك الحصار االسرائيليغزة، و
الرئيس االمريكي االسبق جيمي كارتر مع حماس الى ان الرئيس           أوساط سياسية تابعت محادثات   أشارت  

االمريكي االسبق طالب حماس بالتوقف عن اطالق صواريخ على اسرائيل في الوقت الذي يتـابع فيـه                 
 سيطرة حماس، وأن كارتر طالب      عن قطاع غزة الواقع تحت     الجهود مع اسرائيل والغرب لرفع الحصار     

رئيس المكتب السياسي للحركة خالد مشعل باالدالء بتصريحات أكثر مرونة وتحدث معه كزعيم لحركة              
  .تحرير وطنية وليس كارهابي كما تحاول اسرائيل والواليات المتحدة األمريكية تصويره

ادثاته مع حماس استعرض كارتر     وفي أثناء مح   .وكان كارتر قد أجرى ثالثة اجتماعات مع قيادة حماس        
مع مشعل نتائج الصيغ التي توصل اليها المستشارون من حماس والوفد المرافق للرئيس كـارتر خـالل              
اجتماع منفصل عقدوه في ساعة متأخرة من ليل الجمعة، حيث وصف القيادي في حماس محمـد نـزال                  

معمقة ولـيس لقـاءات مجـامالت       لقاءات قادت حماس مع كارتر بأنها كانت ودية وعميقة وصريحة و          
  .وعالقات عامة

واشار نزال الى ان مشعل اشاد خالل المحادثات بشجاعة كارتر من خالل اصراره على عقد لقاءات مع                 
وعلمـت القـدس     .قيادات حركة حماس وبموقفه من حصار غزة وسياسة الفصل العنصري الصهيونية          

عبر االتصاالت الهاتفية، حيث من المنتظر أن تقوم        العربي ان التواصل الالحق بين كارتر وحماس سيتم         
  .حماس بإبالغ مواقفها النهائية للرئيس األمريكي األسبق خالل تلك االتصاالت

 : رام اهللا من سامي محاسنه وعن أماني سعيد عمان ٢١/٤/٢٠٠٨ الجريدة الكويتية وأوردت
كـارتر موافقتهـا    وأبلغت القاهرة   من مصادر فلسطينية مطلعة أمس، أن حركة حماس         " الجريدة"علمت  

على تهدئة من جانب واحد في قطاع غزة لشهر كامل، شريطة إقناع الرئيس محمـود عبـاس بالـسعي                
 .خالل لقاءاته واتصاالته مع اإلسرائيليين إلى ضم الضفة الغربية لالتفاق

" حمـاس "عداد  وأشارت المصادر التي اشترطت عدم كشف هويتها، إلى أن كارتر سيبلغ إسرائيل باسـت             
للقبول بتهدئة في قطاع غزة، ورغبتها في إبرام تهدئة كاملة وشاملة ومتبادلة مع إسرائيل فـي الـضفة                  

 .الغربية وقطاع غزة تمتد إلى سنوات
تعهدت بمنع أي عمليات عسكرية فلسطينية خالل التهدئة من أي فصيل           " حماس"وأوضحت المصادر أن    

استعداد جميع الفصائل الفلسطينية لاللتزام بالتهدئـة مقابـل خطـوات         كان، وأنها أبلغت القاهرة وكارتر      
  .إسرائيلية على األرض تخفّف معاناة الفلسطينيين
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  النائب البيتاوي يكشف عن إعداد النواب األسرى مبادرة للمصالحة الوطنية بين فتح وحماس .٢
أعلن الـشيخ النائـب     : الشايب يوسف   ،رام اهللا  نقالً عن مراسلها في    ٢١/٤/٢٠٠٨الغد األردنية   نشرت  

حامد البيتاوي، المفرج عنه من سجون االحتالل، مؤخراً، بأن األسرى كافة والنواب منهم خاصة بصدد               
 الوحدة  إلىجل العودة باألوضاع الداخلية     أإعداد مبادرة للمصالحة الوطنية بين حركتي فتح وحماس من          

  .. والوفاق
يد البحث ومجرد فكرة يتم بلورتها، مشددا في ذات الوقت على أن            وأشار البيتاوي إلى أن المبادرة هي ق      

احتمالية نجاح هذه المبادرة غير مؤكد، الن ذلك مرهون بمدى تقبل القيـادات الـسياسية فـي خـارج                   
وأشـار إلـى أن جهـود       ". مرهونا بأجندة خاصة لدى البعض    "السجون، واستقاللية القرار الذي أصبح      

لمصالحة والوفاق لم تتوقف يوما ما بل توالت بطرق متعددة، من بينها االلتقاء             األسرى الوزراء والنواب ل   
مع قيادات السجون مثل امين سر حركة فتح مروان البرغوثي، باإلضافة إلى االلتقاء بالعديد من القيـادة                 
األسيرة التي أخذت على عاتقها هي األخرى ضرورة إشاعة روح الوحدة داخل الـسجون وعـدم نقـل                  

  . الخالفات المريرة التي شاهدناها في الخارج إلى داخل السجونتجربة
من يقف عقبة أمام الوحدة وال يقبل بـالحوار ال يخـدم إال المـصالح األميركيـة                 "واعتبر البيتاوي أن    

  ".والصهيونية
الـشيخ حامـد    قال  :  وليد عوض  ،رام اهللا  نقالً عن مراسلها في    ٢١/٤/٢٠٠٨القدس العربي   وجاء في   

 االنحطاط فـي    ىيعبر عن مد  األسرى   ما قامت وتقوم به دولة االحتالل ضد النواب والوزراء           :يالبيتاو
 ما اقتنعت بـه     ى وحت  ومحلياً  عكس ما تروج له عالمياً     ى دولة االحتالل عل   ىالقيم الديمقراطية المزيفة لد   

  .يةالواليات المتحدة األمريكية التي كانت أول الرافضين لنتائج االنتخابات التشريع
  
   يعلن تشكيل لجنة حوار دائمة بين القطاع الخاص والحكومةفياض .٣

 عقد في مقر رئاسة الوزراء أمس، اجتماع ألعضاء لجنة القطاع الخـاص لمـؤازرة مـؤتمر                 :رام اهللا 
وقطاع غزة عبر تقنية االتصال المرئي، بهـدف وضـع القطـاع            الغربية  فلسطين لالستثمار في الضفة     
فياض أهمية مبادرة مؤتمر فلـسطين      . وأكد د  .ات الجارية النعقاد المؤتمر   الخاص في صورة التحضير   

 ان  إلـى لالستثمار، على المستوى السياسي واالقتصادي، وعلى المستويين الفلسطيني والدولي، وأشـار            
الحكومة تنظر لمؤتمر فلسطين لالستثمار على أنه حدث دائم ودوري؛ يحيا بمبادرات القطـاع الخـاص                

أن رفع الحصار وفتح المعابر يعد مـن أولويـات الحكومـة إلنعـاش              : وأضاف". حكومةوبدعم من ال  
 .االقتصاد الوطني خصوصاً في قطاع غزة، مؤكدا أن الوضع الراهن في غزة هو اسـتثنائي ومرحلـي                

وأعلن فياض تأسيس لجنة دائمة للحوار ما بين القطاع الخاص والحكومة على هامش مـؤتمر فلـسطين                 
 .تأكيد على الشراكة الدائمة ما بين الطرفين لدعم االقتصاد الوطنيلالستثمار، لل

 ٢١/٤/٢٠٠٨الحياة الجديدة 
  
  ةقضايا النهائيال تحدد الخطوط العريضة للطريقة التي يمكن بها حل "اتفاقية إطار" يريد عباس .٤

 األمريكيس   انه سيتشاور مع الرئي    األحدقال الرئيس الفلسطيني محمود عباس يوم       :  وفاء عمرو  -تونس  
 بشأن سبل تحقيق تقدم في محادثات السالم حتى يمكن التوصـل التفـاق مـع     األسبوعجورج بوش هذا    

 تنتهـي   أنوقال عباس الذي كان يتحدث خالل زيارة لتونس انـه ال يريـد               . بحلول نهاية العام   إسرائيل
ف قائال للـصحفيين انـه      ردأو . غامض مبادئ بإعالن الفلسطينية المحاطة بسرية     اإلسرائيليةالمحادثات  

 على المفاوضات وعلى انتهاء المحادثات باتفـاق        األمريكيينسيركز في محادثاته مع بوش والمسؤولين       
 تحدد الخطوط العريضة للطريقة التي يمكن بهـا حـل قـضايا             إطارضاف انه يريد اتفاقية     أو .هذا العام 

 سينتهي بالتوصل التفـاق     األمر إن يقول   ضاف انه ال  أو . دولة فلسطينية  إلقامةالوضع النهائي الحساسة    
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وحذر عباس مـن ضـياع       .ولكنه سيحاول الوفاء بالموعد المستهدف للتوصل التفاق بحلول نهاية العام         
وقاتـا  أفـسنواجه   " انتهي هذا العام دون التوصل التفـاق         إذاالفرصة لتحقيق السالم هذا العام وقال انه        

  ."عصيبة جدا
  ٢١/٤/٢٠٠٨رويترز 

  
   إسرائيلي مع نهاية العام الجاري-شكك في التوصل إلى اتفاق فلسطيني ي ه ربعبد .٥

على حقيقة مـا   " الشارع" بإطالع   إلىطالب المفاوض الفلسطيني، ياسر عبد ربه،       :  كفاح زبون  - رام اهللا 
 إسرائيلي مع نهاية    - اتفاق فلسطيني    إلىلكنه في الوقت نفسه شكك في التوصل        . يجري في المفاوضات  

إن " المفاوضـات، قـائال   بأوهـام وحذر من التعلق ، "إلى االستعداد للمرحلة المقبلة" الجاري، داعيا  العام
البرنامج الوطني لمنظمة التحرير والسلطة والقوى الوطنية، ال بد أن يأخذ باالعتبار حقيقة تعثر العمليـة                

فع باتجاه تعقيد الوضع على      الظروف والعناصر تد   إن"وأضاف  ". التفاوضية من دون أية أوهام أو ارتباك      
 إلـى األرض وليس باتجاه االنفراج، ويجب عدم الوقوع في شرك المبالغة والوهم بأن المباحثات ستصل               

األمور تراوح مكانهـا وال شـيء يتقـدم رغـم           "وتابع القول   ". نتائج حتمية بنهاية العام وان الحل مقبل      
" البـدائل "وطالب عبد ربه باإلسراع فـي دراسـة          ". التسوية إلىاالستعداد الفلسطيني للسالم والوصول     

  .  السلطةإستراتيجيةالفلسطينية بعد مراجعة 
  ٢١/٤/٢٠٠٨الشرق األوسط 

  
   إلى مهزلة"أنابوليس"لت حّو "إسرائيل" ":المقاومة المدنية"عبد القادر يدعو إلى تفعيل خيار  .٦

 سالم الفياض لشؤون القدس، إن تصاعد        قال حاتم عبد القادر مستشار رئيس الوزراء الفلسطيني        :رام اهللا 
وتيرة األنشطة االستيطانية في الضفة الغربية والقدس المحتلة، يكـشف النوايـا والعقليـة اإلسـرائيلية                

ن مـا تقـوم بـه       إ،  "قدس برس "وأضاف في تصريح خاص لـ       .االستيطانية الرافضة ألي حل سياسي    
اقيات والتفاهمات التي تم التوصل إليهـا خـالل          على األرض، يشكل ضربة قاصمة، لكل االتف       "إسرائيل"

 إسرائيل   بعد أن حولت  "وأشار إلى أن على الفلسطينيين، أن يبحثوا عن خيارات جديدة            .مؤتمر أنابوليس 
مؤتمر أنابوليس إلى مهزلة حقيقية، فال يجوز أن يبقى خيار الفلسطينيين السالم، بينما إسرائيل تواصـل                

  ".ار والتوغالت، فهي بهذه الممارسات ضربت خيار السالمالعدوان واالستيطان والحص
من أجل الـدفاع    " المقاومة المدنية "واقترح عبد القادر على السلطة والشعب الفلسطيني، اللجوء إلى خيار           

عبـد القـادر، أن     رأى  و .عن أنفسهم، والتلويح بأن هناك خيارات أخرى، غيـر خيـار المفاوضـات            
 على الشعب الفلسطيني، وعلى مجمل الوضع فـي داخـل األراضـي             أصبحت تشكل عبئا  "المفاوضات  
وحول سؤال لماذا تستمر القيادة الفلسطينية بالتفاوض مع إسرائيل، وهـي تـشاهد الوقـائع                ".الفلسطينية

إن القيادة الفلسطينية كما يبدو، ال تريد أن ينظر إليها، وكأنها           : "المفروضة على األرض، قال عبد القادر     
 المفاوضات، وإذا كان األمر كذلك، فإنني أشك أنها متفائلة من النتائج التي ستحققها هـذه                هي من تعطل  

وبخصوص القدس، أكد المسؤول الفلسطيني، أن أهداف        ".المفاوضات، وأنا متأكد أنها لن ينتج عنها شيئا       
دولة فلـسطينيه   أصبحت واضحة وهي تهويد القدس واالستحواذ عليها والحيلولة دون إقامة           "اإلسرائيليين  

ولذلك اعتقد على المجتمع الدولي التحرك وتحمل مسؤولياته إزاء االستهتار وإزاء التمادي اإلسـرائيلي              
  ". بالقوانين وبالشرعية الدولية

  ٢٠/٤/٢٠٠٨ قدس برس
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  " قاب قوسين"أصبحت  مصريةالوساطة الب "إسرائيل" التهدئة مع : يوسفأحمد .٧
قـال مستـشار رئـيس       : جيهان الحـسيني   ،القاهرة عن مراسلتها في  نقالً   ٢١/٤/٢٠٠٨الحياة  نشرت  

ـ      مسألة التوصل إلى تهدئة مع الجانب اإلسـرائيلي بوسـاطة           إن" الحياة" الحكومة المقالة أحمد يوسف ل
: ، متوقعاً انفراجة حقيقية في هذا الشأن خالل األيام القريبة المقبلة، وقـال            "أصبحت قاب قوسين  "مصرية  

وعن مسألة تشغيل معبـر رفـح وفـق          ". طرحناها على اإلسرائيليين، وننتظر اإلجابات     هناك تساؤالت "
ال نعارض ذلك، لكننا نتمسك بضرورة نقل إقامة المراقبين األوروبيين إلى           : "، قال ٢٠٠٥برتوكول عام   

ة حماس حريصة تماماً على العالق     "إن  وأكد ".وإغالقهمصر ألنهم هم الذين يتحكمون في فتح معبر رفح          
مع مصر الشقيقة، وهذا األمر نضعه نصب أعيننا وال يمكن إطالقا أن نسمح أو نقبل بالمس بأمنهـا أو                   

 الفلسطينية والحفاظ عليها هي مـصلحة       -العالقات المصرية    "إنوقال  ". التعرض له من قريب أو بعيد     
  ". حتى المجازفةإمكان التفريط بها أو"، مستبعداً تماماً "فلسطينية عليا وتمس كل فرد فلسطيني

أكـد النـاطق باسـم      :  وائل بنات  ،غزة نقالً عن مراسلها في    ٢١/٤/٢٠٠٨الوطن السعودية   وأوردت  
الحكومة الفلسطينية المقالة طاهر النونو حدوث تقدم في المباحثات التي أجراها وفد من حركة حماس مع                

ل رفع الحصار عن قطاع غـزة       المسؤولين المصريين خالل اللقاءات التي عقدت اليومين الماضيين حو        
 النونو في تصريحات من القاهرة، على أن        شددو .والتوصل لتهدئة متبادلة مع دولة االحتالل اإلسرائيلي      

إن هناك تقارباً في    "وقال   .التهدئة لن تكون مجانية وبال ثمن بل بوقف للعدوان اإلسرائيلي ورفع الحصار           
 ".يا التي تهم الجانبينوجهات النظر بين حركة حماس ومصر حول القضا

 حدوث أي ونووحول صفقة تبادل األسرى لإلفراج عن الجندي األسير في غزة جلعاد شاليت، نفى الن
تقدم على صعيد المفاوضات التي تجرى برعاية مصر، مشيراً إلى أن االحتالل ما زال يتمسك بشروطه 

 .ويضع تصنيفات على األسرى ترفضها المقاومة
  
  في السفاراتإعالميين وتعيين ملحقين "اإلعالم" تحديث جوهري في  يكشف عنالمالكي .٨

رياض المالكي  .، الناطق باسم الحكومة د    واإلعالم كشف وزير الشؤون الخارجية      : نائل موسى  -رام اهللا   
 الحكومي، علـى    اإلعالم على عمل    إدخالهمس، عن تحديث جوهري وواسع بدأت الحكومة في          أ النقاب،

، وتوضيح الموقف الرسمي، مرجحا البدء قريبـا        ةالفلسطيني الرواية   وإسنادوالخارجي  الصعيدين الداخلي   
وتحدث المالكي في لقاء مطول مع       . في السفارات والممثليات الحساسة    إعالميين بتعيين ملحقين    إطارهفي  

 ، وفي مكتـب المتحـدث     اإلعالمالصحفيين عن مؤسسات وهياكل جديدة تم استحداثها في هيكلية وزارة           
التواصل مع الصحافة والجمهور والعالم من جانب، وفي التـصدي           الرسمي للحكومة، لمد وتعزيز جسر    

 اسـتحداث مكتـب المتحـدث باسـم     المالكيواعتبر  . والمهام الكبيرة الملقاة على عاتق الوزارة    لألعباء
 على  إلعالم ا  ظل منوطا بشخص وزير    أنالحكومة نقلة نوعية ومهمة على طريق مأسسة هذا العمل بعد           

 . غير مسبوقة على صعيد الحكومات الفلسطينيةبأنها، وهي خطوة وصفها األغلب
 ٢١/٤/٢٠٠٨الحياة الجديدة 

  
  "األموات"الوحيدة التي تعاقب " إسرائيل: "طالب باإلفراج عن رفات دالل المغربيي قراقع .٩

لمجلس التشريعي، بالعمـل    طالب النائب عيسى قراقع مقرر لجنة األسرى في ا         : وردة أبومين  أ -نابلس  
على اإلفراج عن جثمان الشهيدة الفلسطينية دالل المغربي المحتجز بلباسها العسكري في غرفـة مبـردة               

 مشددا على أهمية فتح ملف الجثامين األسيرة المحجوزة في مقابر األرقـام             ،١٩٧٨منذ استشهادها عام    
 هـي الدولـة     "إسـرائيل " ذويها، ومشيرا إلى أن       منذ سنوات عديدة وإعادتها إلى     "اإلسرائيلية"العسكرية  

ودعا قراقع، في مهرجان نظمته جامعة القدس المفتوحة في بيـت لحـم              ."األموات"الوحيدة التي تعاقب    
بدعوة من نادي األسير ومجلس الطلبة إحياء ليوم األسير وذكرى استشهاد خليل الوزير أبو جهاد، إلـى                 
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عليمية الفلسطينية في المدارس والجامعـات كجـزء مـن التـاريخ            إدراج قضية األسرى في المناهج الت     
النضالي والسياسي الفلسطيني، ولنشر الوعي لدى األجيال عن تجربة االعتقال المملـوءة بالتـضحيات              

 المقابر التي يحتجز فيها الشهداء سيئة للغاية وتفتقر للحـد األدنـى مـن               أن إلى    قراقع راوأش .والمعاني
 .ة والدينية مطالباً بفتح هذا الملف في المفاوضات وفي األمم المتحدةالمقومات اإلنساني

  ٢١/٤/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 
  
 النقيب سامي خطاب مخابراتال برلمانية فلسطينية للتحقيق في خطف ومقتل ضابط لجنة .١٠

دة لتقصي  ، عن تشكيل لجنة محاي    أمس القوائم البرلمانية ونواب مستقلون،      أعلنت : نائل موسى  -رام اهللا   
 سامي خطاب،   ]الضابط في المخابرات العامة النقيب     [الحقائق للتحقيق في مالبسات خطف وقتل المواطن      

علنت اللجنة  أو . اعتقاله لدى المخابرات العامة    أثناء وفاة المواطن مجد البرغوثي      إزاء بما قامت به     أسوة
اع لمباشرة عملية التحقيـق والتقـصي،        القط إلى التوجهالبرلمانية في مؤتمر صحفي برام هللا عن نيتها         

وناشدت الرئيس عباس التدخل ورئيس هيئة الشؤون المدنية حسين الشيخ العمل على تأمين التـصاريح               
مـين الـسر    أ بأعمالوتضم اللجنة ستة نواب هم النائب الثاني لرئيس المجلس القائم            . غزة إلىلالنتقال  

مـصطفى البرغـوثي    .لصالحي، وقيس عبد الكريم ود    حسن خريشة، وحسام الطويل من غزة، وبسام ا       .د
لكنها ال تضم أيـا مـن       .  رئيس الهيئة المستقلة لحقوق المواطن ممدوح العكر       إلى إضافةوخالدة جرار،   

 . على الحياديةوتأكيداًنواب الكتلتين الكبيرتين فتح، وحماس بموافقتهما 
 التنسيق بهذا الشأن قال خريشة اتصلنا مـع         وأ القطاع   إلى وافقت حماس على انتقال اللجنة       إذاوبشأن ما   
 لرئيس المجلس الموافقة ورحب بالخطوة ونحن نعمل من اجل الحـصول            األول النائب   وأعلن األطراف

 .على التصاريح
 ٢١/٤/٢٠٠٨الحياة الجديدة 

  
  من الشرطة الفلسطينيةأل عاماً تعيين العقيد طارق الوحيدي مديراً:  معاًوكالة .١١

ادر شرطية انه وبناء على تعليمات اللواء حازم عطا اهللا مدير عام الشرطة الفلسطينية              فادت مص أ :نابلس
 وقد تسلم العقيد طارق الوحيدي مهام عملـه مـديراً          .ينات التالية في سلك الشرطة    يجرت التنقالت والتع  

ئـب الرائـد     لشرطة محافظة سلفيت ونا    اً عام  ألمن الشرطة الفلسطينية والمقدم يوسف شحادة مديراً       اًعام
  . للشرطة القضائيةاً عاماً مديراشتيه إيادمحمد امين داود، والرائد 

  ٢٠/٤/٢٠٠٨وكالة معاً اإلخبارية 
  
 "الخطأ" األمنية الفلسطينية تعيد خمسة إسرائيليين دخلوا أريحا بطريق األجهزة .١٢

لوا إلى مدينـة أريحـا       األحد خمسة إسرائيليين دخ    ]أمس[ أعادت األجهزة األمنية الفلسطينية اليوم     :أريحا
وذكرت اإلذاعة اإلسرائيلية أن خمسة إسرائيليين دخلوا أريحا مساء اليوم حيث اعتقلـوا              ".الخطأ"بطريق  

ال "وقالت اإلذاعة اإلسرائيلية إنه      .على يد قوات األمن الفلسطينية ثم تم تسليمهم إلى الشرطة اإلسرائيلية          
 جهات معادية المساس بإسـرائيليين يـدخلون المنـاطق          تزال هناك لدى قوات األمن إنذارات حول نية       

 ".الخاضعة لسيطرة فلسطينية كاملة) إي(المصنفة 
  ٢١/٤/٢٠٠٨وكالة سما 

  
  إساءة لنضال الشعب الفلسطيني "مهرجان رام اهللا للرقص: "صالح الرقب .١٣

كومة المقالـة   صالح الرقب وكيل وزارة األوقاف والشؤون الدينية في الح        .عبر د :  وليد عوض  -رام اهللا   
 مهرجان رام اهللا للرقص، معتبرا ذلـك إسـاءة لنـضاالت الـشعب              إقامة عن استهجانه لـ     أمسبغزة  
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وقال فـي تـصريح      .الفلسطيني الذي ما زال يعاني القتل والحصار الشديد من قبل االحتالل اإلسرائيلي           
ة أسبوعين في قصر الثقافة      مما يؤسف له أن يقوم فريق رام اهللا بإقامة مهرجان الرقص يستمر لمد             :أمس

برام اهللا، وقد صرح المشرف علي هذا المهرجان خالد عليان بان هذا الرقص هو طريق لتحرير فلسطين                 
ونوع من أنواع النضال، وهذا تشويه للنضال الفلسطيني وإساءة له، ألن الدماء الفلـسطينية مـا زالـت                  

  .تنزف في غزة وفي الضفة الغربية
  ٢١/٤/٢٠٠٨القدس العربي 

  
 أشهر مليون دوالر خالل ستة ٢,٥قدم الهالل األحمر اإلماراتي : وزارة الشؤون االجتماعية .١٤

 مجمل المساعدات المقدمة من هيئة الهـالل        إن،  أمس أعلنت وزارة الشؤون االجتماعية،      : وفا –رام اهللا   
 ٢٠٠٧ سبتمبر/ ذ أيلول األحمر بدولة اإلمارات العربية المتحدة لشعبنا عبر وزارة الشؤون االجتماعية من          

 . مليون دوالر٢,٥بلغ 
وفي هذا السياق، أعرب وزير الشؤون االجتماعية محمود الهباش، عن امتنان الفلسطينيين حكومة وشعبا              

كما عبر الهباش عن تقديره لهيئة الهالل األحمـر اإلمـاراتي        . لهذا الدعم اإلماراتي، الذي وصفه بالخير     
  .ه من جهود ودعم للشعب الفلسطيني وقضيته العادلةومجلس اإلدارة على ما يبذلون

 ٢١/٤/٢٠٠٨الحياة الجديدة 
  
 تنشر تفاصيل اللقاء الذي تم بين كارتر ومشعل " العرب" .١٥

ـ   :  أواب المصري  -بيروت   تفاصيل اللقاء الذي جمع الرئيس األميركـي       " العرب"نقلت مصادر مطلعة ل
 . حماس خالد مشعلاألسبق جيمي كارتر ورئيس المكتب السياسي لحركة

مشعل اتّسم بحميمية واحترام متبادلين، تجلّت من خالل حرص مشعل          -وحسب المصادر، فإن لقاء كارتر    
أنت رجل مشهور جداً، وأنا     "على استقبال كارتر أمام مدخل المبنى، حيث كان أول ما قاله كارتر لمشعل              

ة اتّسمت بعاطفة ودبلوماسية متبادلـة،      ، بعدها دخل كارتر والوفد المرافق، وجرت دردش       "مسرور بلقائك 
أعرب فيها مشعل عن تقديره لشجاعة كارتر ومواقفه، وصموده في مواجهة كل الضغوط التي مورست               

 .عليه، وأخبره كذلك أنه قرأ الكتاب الذي ألّفه حول القضية الفلسطينية
ة الفلـسطينية واالنتخابـات     في المقابل قال كارتر إنه يحترم حركة حماس، كما يحترم نتائج الديمقراطي           

التشريعية التي أشرف عليها بنفسه وأثمرت عن فوز حماس باألغلبية، وهو ال يوافـق علـى تـصنيف                  
 .اإلدارة األميركية التي تتعامل مع حركة حماس على أنها منظمة إرهابية

ـ             زة، لكنـه   وأضاف أنه يعارض الجدار الفاصل وبناء المستوطنات ويستنكر العدوان اإلسرائيلي على غ
وأكد كارتر في لقائه على أنه ال يمثّـل اإلدارة          . كذلك يعارض قصف الصواريخ الذي يستهدف المدنيين      

أنت ال تملك سلطة سياسية، ولكنك     : األميركية، وبالتالي فهو ال يملك سلطة سياسية، ولكن مشعل رد قائال          
 .تملك سلطة أخالقية قيمة

 تخصصه الجامعي فقال له الفيزياء، فأبدى كارتر سروره         وعلى هامش الدردشة، سأل كارتر مشعل عن      
 .أن هناك شيئا مشتركا بينهما حيث إنه درس الفيزياء النووية

، اسـتمرت   )الجمعـة ( من بعد ظهر أول من أمس        ٥:٣٠الجلسة األولى التي جمعت الرجلين بدأت عند        
 من منتصف   ١٢ق للمغادرة، عند     مساء، تخلّلها عشاء عمل، بعدها استأذن كارتر والوفد المراف         ١٠حتى  

الليل، عاد المستشارون مرة ثانية إلجراء جلسة مباحثات ثانية غاب عنها كارتر، وحضرها من جانـب                
سامي خاطر ومحمد نزال ومحمد نصر وممثل الحركة في لبنان أسامة           : حماس أعضاء المكتب السياسي   

ذه الجلسة حتى الثانية والنصف فجـراً،       حمدان بعد مغادرة مشعل ونائبه موسى أبومرزوق، واستمرت ه        
عرض خاللها المستشارون على حماس الموافقة على ورقة المطالب التي قدمها كارتر في لقائـه األول                
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مع مشعل، ولكن وفد حماس استمهل في إعطاء موقف على أساس أن ما تتضمنه الورقة يحتاج لتـشاور                  
 على أن يترك أمر الورقة للقاء الثاني المرتقـب بـين            في أطر الحركة في الداخل والخارج، وتم االتفاق       
 .كارتر ومشعل بعد ساعات أي صباح أمس السبت

 من صباح يوم أمس، أطّل موكب الرئيس األميركي األسبق مرة ثانية على أوتوستراد المـزة                ٧:٣٠عند  
رتر أقل تحفّظا، وتعامل    في هذا اللقاء كان كا    . في أحد أحياء دمشق، ليعقد اللقاء الثاني بين مشعل وكارتر         

مع مشعل كصديق قديم، وفي الوقت الذي كان حرص الوفد األميركي على استبعاد وسائل اإلعالم عـن                 
أعـاد كـارتر    ". Privet"اللقاء، طلب كارتر من مرافقيه التقاط صور تذكارية مع مشعل لكنها كما قال              

 مشعل في الرد طالباً إمهاله مهلة زمنيـة         طرح الورقة التي قدمها في اليوم السابق على مشعل، فاستمهل         
 ".بال ثمن"تتيح له التشاور مع قيادة حماس، ألن الحركة ال ترغب بمنح إسرائيل مكتسبات 

 :مشعل يمكن تسجيل الوقفات التالية-على هامش لقاء كارتر
أنهما بخيـر   أثناء اللقاء األول بين كارتر ومشعل سأل كارتر عن أحوال والدي مشعل فأخبره األخير ب              • 

وأنهما يزورانه لمناسبة حضور زفاف ابنته قبل أيام، حينها طلب كارتر من مشعل لقاءهما وإلقاء التحية                
عليهما، فترك اللقاء لدقائق حيث ألقى التحية على والدي مشعل وأوالده وأخذ معهمـا صـوراً تذكاريـة          

 ".خاصة"
 السفارة األميركية في دمشق، رغـم حـرص         مشعل إجراءات أمنية مشددة اتخذتها     -رافق لقاء كارتر  • 

 .السفارة على التأكيد بأنها غير معنية ببرنامج كارتر ولقائه بمشعل، وأنها قدمت مساعدة لوجستية فقط
تألف الوفد المرافق لكارتر من زوجته روزالين، وابنه جيف، ومن ثالثة مستشارين حرص الوفد على               • 

 .عدم اإلعالن عن أسمائهم
 .ة كارتر والوفد المرافق له في فندق الفور سيزونكانت إقام• 
أهدى مشعل زوجة كارتر روزالين فستانا فلسطينيا تراثيا، كما أهدى كارتر صـورة تجمـع المـسجد      • 

  . األقصى وكنيسة القيامة
  ٢٠/٤/٢٠٠٨العرب القطرية 

  
  ترفض خطّة مصرية تقضي باستبعادها من تشكيل حكومة وحدة" حماس" .١٦

بشدة خطة مصرية الستبعادها من تـشكيل أي حكومـة وحـدة وطنيـة              " حماس "رفضت حركة : غزة
فلسطينية، ونددت بتصريحات وزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط في واشنطن حيث كشف خطـة               

من أي وحدة وطنية فلسطينية قد يجري تـشكيلها         " حماس"مصرية من أربعة بنود يتضمن احدها استبعاد        
سـامي أبـو    " حماس"ورأى الناطق بإسم     . وجودها التسوية السلمية مع اسرائيل     مستقبال حتى ال يعرقل   

تعني أنه ضد الشرعية التي فازت بموجبها حماس في انتخابـات           "زهري امس ان تصريحات ابو الغيط       
ودعا رئيس الديبلوماسية المصرية الـى      . ٢٠٠٦مطلع العام   " حرة شهد العالم أجمع بنزاهتها    ) تشريعية(

وشدد على انـه     ".بتوضيح موقفها بعد تصريحات ابو الغيط     "نظر في تصريحاته، مطالباً القاهرة      إعادة ال 
  ".ال مجال لتجاوز حماس في أي عملية سياسية في المنطقة"

  ٢١/٤/٢٠٠٨الحياة 
  
  ستواصل المقاومة ضرباتها حتى يفك الحصار عن الشعب الفلسطيني": حماس" .١٧

أكد فوزي برهوم، الناطق اإلعالمي باسم حركة       : غزة ٢٠/٤/٢٠٠٨المركز الفلسطيني لإلعالم    ذكرت  
هي خطوة للضغط على االحتالل الصهيوني لفك الحصار عن الشعب          " نذير االنفجار "أن عملية   " حماس"

وأوضح برهوم فـي     . الصهيوني -الفلسطيني، مشيراً إلى أن لها عدة أبعاد في طبيعة الصراع الفلسطيني          
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أحدثت اختراقاً كبيراً للمنظومة األمنية     "، أن تلك األبعاد تتمثل في أنها        )٢٠/٤(تصريح صحفي له، األحد     
  ".التي يتغنى بها االحتالل الصهيوني، وتحذّر منها األنظمة العربية وتخاف من االقتراب منها

إن لم يفك الحصار سيتحمل     " حماس"ولفت برهوم االنتباه إلى أن هذه العملية جاءت بعد تحذير من حركة             
  ".حماس تكلمت ووعدت ونفذت: "الحتالل مسؤولية ذلك، وقالا

هذه العمليـة سـتدفع     : "وشدد برهوم على أن المقاومة مستمرة ومشروعة طالما أن هناك حصار، وقال           
االحتالل إلى أن يأتوا بوسطاء جدد إلقناع حركة حماس بوقف المقاومة وإعطاء التهدئة بالشروط التـي                

  ".يةطرحتها المقاومة الفلسطين
أكد القيادي في حركة حمـاس      : ألفت حداد ورأفت الكيالني    عن ٢٠/٤/٢٠٠٨ ٤٨عربوأضاف موقع   

المفروض عليهم  " الظالم"خليل ابو ليله على ان الشعب الفلسطيني والفصائل الفلسطينية ستكسر الحصار            
وقال أبو ليلـه     .في قطاع غزة، وسيخرجون منه أكثر قوة وصالبة وتمسك بالثوابت الفلسطينية والوطنية           

إن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة يتعـرض لـضغط شـديد    "اليوم " قدس نت لألنباء  "في حوار لوكالة    
  ".وكلما زاد الضغط اقترب وقت االنفجار وكما يقال الضغط يولد االنفجار،"بسبب الحصار، 

  
 أن تعترف بأخطائها" حماس"على و... أصبحت ضخمة بال رأس" فتح": دحالن .١٨

في ه  التقتفي حوار مع جريدة الجريدة      " فتح"قال محمد دحالن القيادي في      : الوهاب  ناصر عبد  -ة  القاهر
 أصبحت حركة ضخمة بال رأس، ورأس ضخمة بال حركة، وهناك تـدافع             ة إن حركة فتح   منزله بالقاهر 

صا أجيال واضح داخل الحركة وأجيال مازالت تنتظر دورها في الحصول على الترقيات الحركية، خصو             
بعد أن تأخرت االنتخابات أكثر من عشرين عاماً، حدثت خاللها تغيرات كثيرة في الساحات الفلـسطينية                

هناك من يتهمك بأنك تسعى إلى الحصول على مقعد باللجنة التنفيذيـة            وحول سؤال    .واإلقليمية والدولية 
 .على ما ليس من حقي؟ولكن هل هذه تهمة؟ أو أني أريد الحصول ... أنا أعترف بذلك:  قالللحركة؟

لماذا يقـدم اإلسـرائيليون شـيئاً لـرئيس         : وحول تقديم تنازالت للجانب اإلسرائيل في المفاوضات، قال       
أميركي ستنتهي واليته هذا العام؟ أليس من األفضل تأجيل هذه التنازالت للرئيس القادم؟ ففـي إسـرائيل           

لن تقدم تنازالت حقيقية سواء علـى المـسار         اآلن رئيس وزراء ضعيف، والحكومة اإلسرائيلية الحالية        
 .الفلسطيني أو السوري

، ١٩٦٧ على أن تنسحب من األراضي المحتلة عـام          ٢٠٠٠كنا نفاوض إسرائيل في عام      : وقال دحالن 
بينما حركة حماس تنادي بتحرير فلسطين من النهر إلى البحر من دون مفاوضات، ثم تراجعنا اال أننـا                  

، وحاليا تطالب حماس بمجـرد      ٢٠٠٠ سبتمبر   ٢٨ إسرائيل بالعودة إلى خطوط      في مرحلة الحقة طالبنا   
الضفة ليست أفـضل    وأشار إلى أن    . وقف االعتداءات على قطاع غزة، وهذه هي قمة الهزيمة السياسية         

من قطاع غزة، فهناك احتالل يقطع أوصالها ويستبيحها ليل نهار ويحطم كل مقومات الحياة اإلنـسانية،                
أن تعترف بأخطائها بدال من االندفاع إلى تصدير        " حماس"لنا في الضفة أكثر سوءا، وعلى       لكن وضع أه  

  .األزمة إلى األشقاء في مصر
  ٢١/٤/٢٠٠٨الجريدة الكويتية 

  
   ساعة٢٤خالل " القسام" شهداء من ثمانيةتصعيد اسرائيلي يخلّف : غزة .١٩

 وغاراتها ضد الفلسطينيين في قطـاع       صعدت قوات االحتالل االسرائيلي هجماتها    :  فتحي صباح  -غزة  
 األحد، ما أسفر عن استشهاد ثمانية فلسطينيين وجرح عدد آخر فـي سلـسلة               -غزة امس وليل السبت     

وفيما سقط ستة شهداء في ثالث غارات جوية، استشهد ناشطان          ". حماس"غارات استهدفت مواقع لحركة     
 .، الذراع العـسكرية للحركـة     "كتائب القسام "ن  متأثرين بجروح أصيبا بها في وقت سابق، وهم جميعاً م         

شرق حي الزيتون شرق مدينة غزة، مـا        " كتائب القسام "واستهدف آخر الغارات تجمعاً لعدد من ناشطي        
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أدى الى استشهاد الناشط نجيب السرحي الذي وصلت جثته الى المستشفى أشالء متفحمة حسب مـصادر                
  .ح متفاوتة في الغارةكما أصيب أربعة مقاومين آخرين بجرو .طبية

  ٢١/٤/٢٠٠٨الحياة 
  
  عن المشهد السياسي أمر عبثي "حماس"استبعاد :  فارسقدورة .٢٠

أكد قدورة فارس، عضو المجلس الثوري لحركة فتح في الضفة الغربية، أن أي              :محمد أبو جياب   - غزة
وى الفلسطينية وتحديـداً    حكومة فلسطينية سيتم تشكيلها في المستقبل ستكون نتيجة التوافق بين مختلف الق           

أن تشكيل أي حكومة مقبلة البد وأن تضع أمام         ":" فلسطين"وأضاف فارس لـ     .بين حركتي فتح وحماس   
أولوياتها معالجة كافة القضايا الخالفية القائمة، كما أن استبعاد حركة حماس أو أي تنظـيم آخـر عـن                   

قتراع وحجم كل حركة ودورها النضالي هو       المشهد السياسي الفلسطيني أمر غير مجٍد، ألن  صندوق اال         
  ".من يحدد ذلك

أعتقد أن الخارجية المصرية ترى أنه ال يمكن تجاوز أي قوة فلـسطينية فاعلـة علـى الـساحة                   :" وقال
 ".الفلسطينية بما فيها حماس، ألن ذلك أمر عبثي وغير موضوعي وال يمكن تطبيقه

  ٢١/٤/٢٠٠٨صحيفة فلسطين 
  
  "فتح"و" حماس"ر انفراج في األزمة السياسية بين بواد:  فلسطينيةمصادر .٢١

" قدس برس"أكد الكاتب واإلعالمي األردني حمادة فراعنة في تصريحات خاصة لـ  : القاهرة- عمان
وبين ممثل للرئيس محمود " حماس"أن لقاءات غير معلنة قد جرت بين قيادات رفيعة المستوى من حركة 

" حماس"لقاءات قد تتبعها زيارة هي األولى من نوعها منذ سيطرة عباس في القاهرة مؤخرا، وأن هذه ال
هنالك جهود مصرية كبيرة تبذل : "على غزة العام الماضي لممثل للرئيس محمود عباس إلى غزة، وقال

بقيادة الدكتور " حماس"، وقد عقد مؤخرا خالل زيارة وفد "فتح"و " حماس"لرأب الصدع بين حركتي 
سعيد صيام إلى القاهرة اجتماع مع مندوب للرئيس محمود عباس هو نبيل محمود الزهار وعضوية 

شعث بحضور الوسيط المصري، وأن شبه اتفاق قد تم التوصل إليه بين الجانبين يحفظ ماء وجه الفريقين 
حزيران /  واتفاق األسرى في يونيو٢٠٠٥مارس / على أساس اتفاقات صنعاء واتفاق القاهرة في آذار

  .د تعبيره، على ح"٢٠٠٦
  ٢٠/٤/٢٠٠٨قدس برس

  
   في صيدا تضامناً مع غزة ورفضاً لحصارها "حماس"ـ حاشد لمهرجان .٢٢

تحول المهرجان الحاشد الذي اقامته حركة حماس في صيدا استنكاراً للمجـازر            :   محمد صالح   - اصيد
ارفعـوا   "اإلسرائيلية في غزة وتضامناً مع األسرى والمعتقلين في السجون االسـرائيلية تحـت عنـوان       

الى مناسبة لتأكيد الثوابت اللبنانية والفلسطينية المتعلقة بـدعم المقاومـة فـي لبنـان               " الحصار عن غزة  
وفلسطين، وعلى تحرير األسرى والمعتقلين وفك الحصار عن غزة وتوجيه االنتقاد الى لقاء المـصالحة               

  . كيوالمصارحة بين الرئيس امين الجميل وممثل المنظمة في لبنان عباس ز
تحدث في المهرجان رئيس المكتب السياسي للجماعة االسالمية في لبنان علي عمار، رئيس بلدية صـيدا          
الدكتور عبد الرحمن البزري، عضو المكتب السياسي لحزب اهللا حسن حدرج، رئـيس رابطـة علمـاء                 

سى ابـو   فلسطين في لبنان داود مصطفى، عضو المكتب السياسي للتنظيم الشعبي الناصري ناصيف عي            
  . جمال الذي القى كلمة النائب اسامة سعد

واختتم المهرجان بكلمة ممثل حماس في لبنان اسامة حمدان الذي طالب برفع الحصار عن غزة فـوراً،                 
وقال ارفعوا الحصار عن غزة وهذا إنذار قبل االنفجار، إنذار لكل من يظن ان شعبنا سـوف ينكـسر،                   
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فاوضون اولمرت وتعانقون رايس، اوقفوا هذا التفاوض واحترمـوا         ونطالبكم اآلن برفع الحصار يا من ت      
انفسكم باحترام شعبكم وباحترام المقاومة واكسروا المعبر وتجرأوا وقولوا ال لالدارة الالميركية، ابلغوهم             

  . ان شعبنا سيهزم عدوه
 الـصراع لـن     وأكد حمدان ان عدونا الوحيد كان وسيبقى حتى هزيمته هو االحتالل االسرائيلي، وهـذا             

ينتهي اال عندما تزول اسرائيل عن الخارطة، وكل بطش العدو لن يرهبنا وعـاجالً ام آجـالً سينكـسر                   
وأذيعت خالل المهرجان كلمة عبر الهاتف للقيـادي فـي           . الحصار وستكون غزة رمزا لعزة هذه االمة      

 . حركة حماس محمود الزهار تحدث فيها عن تطورات االوضاع في غزة وفلسطين
  ٢١/٤/٢٠٠٨السفير 

  
  "فتح االنتفاضة" حادة داخل انقسامات .٢٣

التي ” فتح االنتفاضة“كشفت مصادر فلسطينية واسعة االطالع أن حركة  : يوسف كركوتي- دمشق
يقودها العقيد أبو موسى تشهد منذ أكثر من شهرين حالة انقسام حاد مرشح للمزيد من التطور سلبا في 

وأضافت هذه المصادر في  .ا قد يؤثر في مستقبل الحركة إلى حد كبيراألسابيع القليلة القادمة، مم
أن عدداً من أعضاء اللجنة المركزية والمجلس الثوري للحركة مستنكفون عن ” الخليج“تصريح خاص ل 

أداء مهماتهم احتجاجاً على القرارات الفردية التي أقدم عليها أبو موسى، ومن بين المستنكفين أبو فاخر 
وحسب ذات المصادر، فان اإلشكالية  .تعبئة والتنظيم في الحركة، الذي طلب إجازة مفتوحةمسؤول ال

بدأت عندما أقدم أبو موسى على إقالة أمين سر إقليم سوريا وفصل عدد من قيادة اإلقليم بحجة تطهير 
  .صفوف الحركة من مؤيدي أبو خالد العملة أمين

  ٢١/٤/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 
  
  في الضفة الغربية" حماس" من أنصار خمسةالفلسطينية يعتقل أمن السلطة  .٢٤

األجهزة ،نسخة منه" قدس برس"، وتلقت )٢٠/٤(حماس في بيان أصدرته األحد "اتهمت حركة : رام اهللا
 من أنصارها في الضفة الغربية المحتلة، ٥األمنية الفلسطينية، التابعة للرئيس محمود عباس، باعتقال 

  .أمس السبت
 ٢٠/٤/٢٠٠٨قدس برس

  
  "منظمة التحرير"الفصائل ال تشعر أنها شريكة في :  ملوح لعباسرسالة .٢٥

أنه من المقرر أن تعقد اللجنـة التنفيذيـة لمنظمـة التحريـر             " الوطن"علمت   : شاكر الجوهري  - عمان
 الفلسطينية قريبا اجتماعا ساخنا تناقش فيه قضايا مفصلية من بينها انعدام الشراكة بين فـصائل منظمـة                

التحرير، وتوقف الدائرة السياسية للمنظمة عن العمل، وعالقة اللجنـة التنفيذيـة للمنظمـة بالـسفارات                
الفلسطينية والمكاتب التمثيلية، وكذلك توقف دائرة شؤون الالجئين عن العمل، فضال عن وجود دوائـر               

 التحرير، نائب األمين    أخرى فقط على الورق، كما يقول عبد الرحيم ملوح عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة            
العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، في رسالة رسمية وجهها لمحمود عباس رئيس اللجنـة التنفيذيـة                

  .على نسخة منها" الوطن"، وحصلت ١٥/٣/٢٠٠٨لمنظمة التحرير، رئيس السلطة الفلسطينية بتاريخ 
  :١٩٧٩حرير الفلسطينية سنة على منظمة الت" فتح"هنا نص الرسالة غير المسبوقة منذ سيطرت 

  حفظه اهللا" أبو مازن"األخ الرئيس محمود عباس 
  رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية

  رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
  تحية الوطن وبعد، 
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أضع بين ايديكم عددا من القضايا الهامة من وجهة نظري، وربما من وجهة نظر زمالء آخرين، وآمـل                  
ن سيادتكم تفحصها بالقدر الذي تستحق، وبتخصيص جلسة خاصة للجنة التنفيذية لنقاشـها، والتقريـر               م

  .بشأنها
  :اللجنة التنفيذية ودورها: أوال

شخصيا، ومن موقعي كعضو في اللجنة التنفيذية ال أرى أن اللجنة التنفيذية تقوم بدورها كقيـادة يوميـة                  
 يتطلب من وجهة نظري اعادة النظر بأسلوب عملها، واألمثلة على         للشعب الفلسطيني بحدوده الدنيا، وهذا    

  :ذلك كثيرة، ومنها
لم تتوقف اللجنة التنفيذية منذ خروجي من المعتقل ومشاركتي فيها ولو مرة أمـام دوائـر المنظمـة؛                  .١

  .وعمل هذه الدوائر، ولم يقدم لها تقرير عنها من الموكلة لهم مهام هذه الدوائر
تب المنظمة، لم تقف أمام السفارات والمكاتب وعملها ومتطلباتها، وأمام تعيين الـسفراء             سفارات ومكا .٢

  .الجدد، وهو مهمة من مهامها
الصندوق القومي، لم تقف أمام الصندوق القومي، ولم تشكل مجلس الصندوق القومي، وكيفية تنميـة               .٣

  .الموارد الخاصة به، وآلية صرفها
كل يعرف أن السلطة شكلت بقرار من المجلس المركزي، وبقيت العالقـة            عالقة السلطة بالمنظمة، ال   .٤

بينهما ملتبسة باستثناء القرارات العامة، فهناك حاجة ماسة لتحديد طبيعة العالقة سياسيا وعمليا، خاصـة               
وزارة الخارجيـة،   ]بعد أن تحولت السلطة بـأكثر من جانب من جوانب عملها بديال عمليـا للمنظمـة                

اضافة إلى أن اللجنة التنفيذية لم تتوقف أمام أداء السلطة لمهامها كونها المرجعية             ...[. خارجي،  التمثيل ال 
  .السياسية والقانونية للسلطة

قضايا محددة؛ هناك توقف لعمل ودور الكثير من دوائر المنظمة وفي مقـدمتها، الـدائرة الـسياسية                 .٥
التمثيلية، ودائرة شؤون الالجئين وعالقتهـا بتجمعـات        وعالقتها باللجنة التنفيذية وبالسفارات والمكاتب      

الالجئين وبمؤتمرات الالجئين في الخارج، وبعام النكبة وغيرها، وهيئة العمل الوطني وعالقتها باللجنـة              
  .التنفيذية سياسيا وعمليا، وهناك دوائر أخرى موجودة على الورق فقط

 اإلجتماع ألنهم لم يتسلموا أيـة مهمـة أو دائـرة،            هناك اعضاء في اللجنة التنفيذية ال دور لهم سوى        .٦
  .وأكتفي بذكر حالتي كمثل على مثل هذه الحالة

  :الشراكة: ثانيا
سأكتفي بطرح هذا الموضوع كعنوان سياسي، ألن له تجليات عدة وأهمها أنني ال أشعر بأننـا شـركاء                  

عكس ذلك في الكثير مـن الميـادين      حقيقيين في القرار السياسي وفي تطبيقه العملي، احيانا كثيرة نلمس           
  .أكان ذلك في دوائر المنظمة ومؤسساتها أو مؤسسات السلطة الوطنية. ومجاالت العمل المختلفة

اللجنة التنفيذية، تحتاج إلى وضع استراتيجية عمل وتحديد الخيارات والبدائل لكل القضايا الكبـرى              : ثالثا
؟ وما الذي يمكن عمله إلنهاء هذه الحالة التي         ..ي علينا عمله  التي تواجهنا وفي المقدمة؛ اإلنقسام وما الذ      

المفاوضـات، الموقـف منهـا ومـن        . تغذيها اسرائيل، وتضعف وضعنا الذاتي فلسطينيا وعربيا ودوليا       
ادارتها، والبدائل والخيارات، في ظل ما تقوم به اسرائيل من ممارسات، وفشل المفاوضات، وإفشالها من               

  .اسرائيل
هل في بلدان التهجير واإلغتراب وتجنيدهم لخدمة اهدافنا الوطنية وفي مقدمتها حـق العـودة،               األ: رابعا

  .اآلليات المطلوبة لذلك
التحالفات الشعبية والرسمية والعربية والدولية، والمستندة لحقوق شعبنا، وتوطيد هذه التحالفـات            : خامسا

  .وبناءها على أسس ثابتة
  األخ الرئيس، 
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ية، وربما تحتاج ألكثر من جلسة للوقوف امامها تحدد سياستنا العملية كل قضية من هـذه                 هذه أفكار أول  
  .القضايا، كلي أمل أن نوفق معا، بالخروج بتصورات موحدة حولها

  ودمتم لشعبكم
  نسخة ألمين سر اللجنة التنفيذية: مالحظة
  أخوكم

  ١٥/٣/٢٠٠٨ عبد الرحيم وملوح
١٦/٤/٢٠٠٨  

  
  تي في آخر قائمة األولويات وحل الدولتين هو البديلقضية القدس تأ :اولمرت .٢٦

قال رئيس الوزراء اإلسرائيلي ايهود اولمرت إن المفاوضات بين الجـانبين الفلـسطيني             : القدس المحتلة 
واالسرائيلي  يجب أن تتم بهدوء وبعيدا عن األضواء لضمان نجاحهـا، مـضيفا أن جميـع المـسائل                   

أتي في آخر قائمة األولويات تفاديا لتعثر المفاوضات في بـدايتها           مطروحة للبحث، ولكن قضية القدس ت     
وفيما يتعلق باستمرار أنشطة االستيطان اإلسرائيلية في الـضفة          . ألن قضية القدس تمثل أكبر عقبة فيها      
 أن الرئيس بوش ووزيرة خارجيته كوندوليسا       "يديعوت أحرونوت "الغربية أكد أولمرت خالل الحوار مع       

يس الفلسطيني محمود عباس يعلمون أن إسرائيل ستواصل البناء في األحياء اليهوديـة فـي               رايس والرئ 
  . القدس التي قال إنها ستظل خاضعة للسيادة اإلسرائيلية في أية تسوية يتم التوصل إليها في المستقبل

الفلـسطيني،  وقال أولمرت إن حل الدولتين هو البديل الوحيد لوجود دولة واحدة تضم الشعبين اليهودي و              
محذرا من أن سرعة النمو السكاني لدى الفلسطينيين ستجعلهم األغلبية في الدولة الواحدة في المستقبل إذا                

وأكد أولمرت مجددا رغبة بالده في استئناف مفاوضات الـسالم مـع    .لم تقم الدولة الفلسطينية المستقلة
 . سوريا

  ٢١/٤/٢٠٠٨وكالة سما  
 
  ولمرت رسائل من مشعلأل كارتر سينقل: "إسرائيل" .٢٧

امس، أن الرئيس األميركي السابق جيمـي       " عنيان مركزي "افاد الموقع االلكتروني اإلسرائيلي     : رام اهللا 
كارتر سيعود الى إسرائيل مرة أخرى ضمن جولته في المنطقة، وهو يحمل رسائل من رئيس المكتـب                 

كـارتر  "وذكـر الموقـع ان       . أولمرت خالد مشعل إلى رئيس الوزراء اإلسرائيلي ايهود       السياسي حماس 
سيعود الى القدس كقناة مباشرة بين أولمرت ومشعل في سلسلة قضايا، بينها وقف إطالق النـار لفتـرة                  

  ".طويلة في قطاع غزة وصفقة إطالق سراح الجندي األسير جلعاد شليط
  ٢١/٤/٢٠٠٨المستقبل 

  
  نيين للفلسطي"إسرائيل" يهودي شهير يهاجم بشدة معاملة موسيقي .٢٨

أعرب الموسيقي اليهودي الشهير دانييل بارنبويم عن االنتقاد الشديد لمعاملـة إسـرائيل     : د ب ا   -برلين  
وفي المقابلة مع مجلة البرلمـان التـي يـصدرها     .للفلسطينيين في مقابلة نشرها البرلمان االلماني امس

حل لمشكلة الـشرق االوسـط علـى        البوندستاغ االلماني ، قال بارنبويم إنه رغم شعوره بالتشاؤم بشأن           
وتابع الموسيقي الذي يحمل الجنسية االسرائيلية إلـى   .المدى القريب فإنه أكثر تفاؤال على المدى الطويل

جانب جنسيات أخرى إن إسرائيل كقوة إحتالل مضطرة إلى االلتزام بالوفاء بنوعية حيـاة الفلـسطينيين                
ن االسرائيليين والفلسطينيين غير مقبـول وأن حـل   وأضاف إن حل دولة واحدة لكل م .تحت سيطرتها

  .الدولتين ال يصلح في الظروف الحالية
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وقال أن في رأيه الحل االمثل يكمن في إقامة دولة فلسطينية بكل حقوق الدولة ولكنها في اتحاد فدرالي                   
 .منذ البداية مع إسرائيل ومن االفضل أن تكون مع االردن

  ٢١/٤/٢٠٠٨الدستور 
 
   وسنخسر القادمة اذا لم نستخلص العبرخسرنا حرب لبنان الثانية: ح الجو السابققائد سال .٢٩

اعترف القائد السابق لسالح الجو االسرائيلي الجنرال الياهو بن نون، فـي            : زهير اندراوس  -الناصرة  
 ان الجيش خسر حرب لبنان الثانية، وأنه اذا لـم يـستخلص العبـر               "معاريف"مقابلة أدلي بها لصحيفة     

 .والنتائج من هذا الفشل، فانه حتما سيخسر المواجهة العسكرية القادمة التي سيخوضها، علي حد تعبيـره               
ووجه سهام النقد الالذعة الي رئيس هيئة األركان العامة في جيش االحتالل الجنرال دان حالوتس، وقال                

جانبه، وبالتالي فانه لـم  انه عمل خالل الحرب لوحده، دون أن يتمكن من تشكيل طاقم أمين وصادق الي   
يكن يعلم العديد من األمور التي تجري علي أرض المعركة، الفتا الي أن األوامر في سالح الجو، الذي                  

  .كان حالوتس، قائدا له، تختلف جوهريا عن باقي الوحدات العاملة في الجيش
  ٢١/٤/٢٠٠٨القدس العربي 

  
  عليا االسرائيلية ضد الشاباكالمحكمة ال ىست منظمات حقوقية وانسانية تلتمس ال .٣٠

 المحكمة  ىقدمت اللجنة العامة لمناهضة التعذيب في اسرائيل أمس التماسا ال         : زهير اندراوس  -الناصرة  
العليا االسرائيلية حول تفشي ظاهرة االستغالل المرفوض وغير القانوني لذوي المعتقلـين الـذين يـتم                

وجاء في االلتماس أنه غالبا      .راف بالتهم المنسوبة اليهم   التحقيق معهم، بهدف الضغط عليهم ودفعهم لالعت      
أدي هذا االستغالل غير القانوني الفراد العائلة، والذين لم تُنسب لهم أية تهم تذكر، الي معانـاة نفـسية                   

وفي حاالت اشد قسوة يكون الحديث عن تعذيب نفسي للمعتقل،          . شديدة للمعتقلين ولذويهم علي حٍد سواء     
  . للتالعب الشرس بمشاعره، ناهيك عن االستخدام المهين ألفراد عائلته البريئيناذ يقع ضحية 

، "الشاباك"وقدم االلتماس باسم خمس منظمات لحقوق االنسان في اسرائيل ضد كل من جهاز األمن العام                
 الشرطة والمستشار القضائي للحكومة، بطلب الحد نهائيا من استغالل األهالي واألقربـاء واسـتخدامهم             

وااللتماس هـو نيابـة     . كوسيلة ضغط علي المشتبهين الجاري التحقيق معهم من قبل السلطات في الدولة           
عن ستة من األهالي الذين يخضع أقرباؤهم للتحقيق، وباسم اللجنة العامة لمناهضة التعذيب في اسرائيل،               

   .بتسيلم، مركز الدفاع عن الفرد، أطباء من اجل حقوق االنسان وعدالة
  ٢١/٤/٢٠٠٨ العربي القدس

  
  مشروع القدس الكبرى يستهدف فصل شمال الضفة عن جنوبها: التفكجي .٣١

ن أ قال خليل التفكجي رئيس دائرة الخرائط في جمعية الدراسـات العربيـة              : محمد ابو خضير   -القدس  
، هـو   الهدف من مشروع إقامة حي استيطاني جديد في منطقة رأس العمود يطلق عليه اسم معالية ديفيد               

من مساحة األرض باإلضافة الى بناء ست مؤسـسات         % ٢٩٠ وحدات استيطانية بنسبة بناء      ١١٠إقامة  
 ولفت  %.٢٤٢ وبناء مؤسسات عامة بنسبة تبلغ       ٢م٢٥٠إسرائيلية في نفس المنطقة بنسبة تراكمية على        

مشروع الـذي   الل  ن االستمرار في بناء هذه البؤر االستيطانية داخل األحياء االستيطانية يعني اكتما           إلى أ 
 مبيناً  .ن تكون القدس عاصمة للدولة الفلسطينية     ألى عدم تقسيم المدينة مرة أخرى والحيلولة دون         إيهدف  

ن المشروع يأتي ضمن سلسلة من المشاريع االستيطانية الجديدة التـي بـدأت وازدادت بعـد مـؤتمر                  أ
نة يأتي ضمن سياسـة البلديـة التـي         لى إحداث تغير ديمغرافي كبير داخل المدي      إانابوليس والتي تهدف    

 ٤٠٠إقامة   أما حول    .قامة البنية التحتية الخاصة بهذه المستوطنات الجديدة      إل مليون دوالر    ٥٠خصصت  
 –ن هذا المشروع يأتي على جزء من أراضي مطـار القـدس             ، فبين أ  وحدة استيطانية في منطقة قلنديا    
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 وحدة استيطانية وربط هذه المـستوطنة       ١١٥٠٠د لبناء   ن المشروع يمت  أ إذ   ،البدايةستكون   ، وأنها قلنديا
ن أن المشروع يعنـي     ألى  إ مشيراً   ،في المستوطنات التي تقع خارج حدود بلدية القدس عن طريق أنفاق          

الجانب اإلسرائيلي بدأ برسم مالمح وتطبيق مشروع القدس الكبرى حسب المفهوم اإلسرائيلي التي تصل              
لى منطقة بيتونيا ورام اهللا من الجهة الـشمالية الغربيـة           إجهة الشرقية و  حدودها الى غور األردن من ال     

 .من مساحة الضفة الغربيـة     % ١٠وغوش عتصيون في المنطقة الجنوبية الغربية وهذه المساحة تعادل          
  .فصل شمال الضفة عن جنوبها مبيناً أن ذلك بهدف

 ٢١/٤/٢٠٠٨القدس الفلسطينية 
  

  في غزةر تحذر من انهيار المؤسسات الخدماتية اللجنة الشعبية لمواجهة الحصا .٣٢
أكد جمال الخضري، رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار، أن ما يتعرض : ألفت حداد ورأفت الكيالني

له قطاع غزة من حصار ظالم وما ترتب عليه من انهيار شامل وكامل للعديد من المؤسسات الخدماتية 
من انهيار كبير في الخدمات الصحية بفعل توقف  لية بمدينة غزة خالل فعاحذرو .هو أشبه بمثلث خطير

مشدداً على أن وحصار، ال المجتمع الدولي المسؤولية الكاملة عن الًحمم .محطات الوقود من البترول
  ".عالج جرحى المحرقة المستمرة على غزة ودمجهم في الحياة واجب شرعي"

  ٢٠/٤/٢٠٠٨ ٤٨عرب
  
  عالي الفلسطينية تنظم مسيرة لرفع الحصار  التربية والتعليم الوزارة .٣٣

مسيرة لذوي ، وزارة التربية والتعليم العالي الفلسطينيةفي اإلدارة العامة لألنشطة الطالبية  نظمت: غزة
 إلقاء كلمات من هاتخلل،  وذلك مقابل مقر منظمة الصحة العالمية في قطاع غزة،االحتياجات الخاصة

عالم ومنظمات حقوق اإلنسان والمنظمات الدولية الوقوف بجانبهم لرفع األطفال ناشدوا فيها أطفال ال
  .الحصار الظالم عن أطفال فلسطين

  ٢٠/٤/٢٠٠٨ قدس برس
  
  إرتفاع عدد شهداء مجزرة قرية جحر الديك في غزة بوفاة طفلين جريحين .٣٤

جئين وسـط   أعلنت مصادر طبية فلسطينية استشهاد فتيين من مخيم النصيرات لال          : فتحي صباح  -غزة  
سرائيلي استهدف مـصور وكالـة      إفي قصف     متأثرين بجروح أصيبا بها األسبوع الماضي       غزة، قطاع

 عدد شهداء مجزرة قرية جحر الديك شمال شرقي مخيم البريج،           ١٥لى  إوباستشهادهما، يرتفع   . رويترز
  . أطفال١٠ومن بينهم 

  ٢١/٤/٢٠٠٨الحياة 
  

  جوي إسرائيلي جنوبي قطاع غزةاستشهاد فلسطيني وإصابة آخرين في قصف  .٣٥
سرائيلية استهدفت سيارة مدنية شرق رفح جنـوبي        إخر فى غارة جوية     آصيب عدد   أاستشهد فلسطيني و  

 فيمـا وصـفت     ، متفحمـة  شالءألى المشفى   إن الشهيد وصل    أ ،وضحت المصادر الطبية  أو .قطاع غزة 
  .نها ما بين متوسطة وطفيفةأ باتصاباإل

  ٢١/٤/٢٠٠٨ ٤٨عرب
  

  مصور رويترزن فلسطينيون يطالبون بتحقيق مستقل في اغتيال صحفيو .٣٦
مس في اعتصام بوسط مدينـة رام اهللا فـي          أطالب عشرات الصحفيين الفلسطينيين      :وكاالت -رام اهللا   

سرائيلية وتقديم  إجراء تحقيق مستقل لمقتل زميلهم المصور الصحفي فضل شناعة بقذيفة           إالضفة الغربية ب  
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 الذي شارك فيـه     ،ودعا نعيم الطوباسي نقيب الصحفيين الفلسطينيين في االعتصام        .المسؤولين للمحاكمة 
 .مام كافة الهيئات والمحافل الدوليةألى متابعة المجرمين ومالحقتهم إ ،وزير االعالم رياض المالكي

  ٢١/٤/٢٠٠٨الدستور 
  

  بحق األسرى اإلسرائيليةميثاق للمحامي الفلسطيني لمواجهة تعسف المحاكم .٣٧
رئيس نادي األسير الفلسطيني إلى ميثاق شرف يلزم المدافعين عن األسرى  دعا :عاطف دغلس - سلناب

لمواجهة غطرسة االحتالل وتعدياته المختلفة على , بالتصدي لقرارات المحاكم العسكرية اإلسرائيلية
ات إن الميثاق خطوات على المحامين اتباعها في كل مراحل ومحط، وقال قدورة فارس .األسرى

المحاكم العسكرية اإلسرائيلية التي يمثل أمامها األسرى، ومقاطعة قراراتها باعتبارها محاكم غير شرعية 
  .وغير قانونية

  ٢٠/٤/٢٠٠٨الجزيرة نت 
 

  من زيارتها وكرانيةأسلطات االحتالل تمنع طفلة أسيرة  .٣٨
وكرانيـة  االينـا سـراحنة   منعت سلطات االحتالل االسرائيلي الطفلة غزالة ابنة االسـيرة اير     : بيت لحم 

 .مها في السجن ألنها ال تحمل رقم هوية       أالجنسية واالسير ابراهيم سراحنة من مخيم الدهيشة من زيارة          
، ٢٠٠٢في العام    ، منذ اعتقال والديها   الطفلة تعيش لدى جدها وجدتها في مخيم الدهيشة       فيما يشار إلى أن     

  .ويةبال رقم هولكن تحمل شهادة ميالد فلسطينية وهي 
  ٢١/٤/٢٠٠٨٧األيام الفلسطينية 

  
  إطالق سراح األسرىبهدف خطف جنود إسرائيليين مطالبات ب .٣٩

أكد متحدثون خالل المهرجان الذي نظمته جمعية واعـد لألسـرى والحركـة النـسائية                :أيمن أبو ليلة  
ـ     ،اإلسالمية في حركة حماس لمناسبة يوم األسير الفلسطيني في مدينة خان يـونس             ود  أن خطـف الجن

 .اإلسرائيليين يعد أفضل الخيارات والطرق إلطالق سراح األسرى والمعتقلين مـن سـجون االحـتالل              
خيار التفاوض والنوايا الحسنة مع االحتالل إلطالق سراح األسرى ثبت فـشله وعـدم              وأشاروا إلى أن    

  .مصداقيته على اإلطالق في ظل التسويف اإلسرائيلي
  ٢١/٤/٢٠٠٨األيام الفلسطينية 

  
  مستوطنون يصعدون اعتداءاتهم ضد دار األيتام في القدس المحتلةال .٤٠

اشتكى أهالي الطلبة الفلسطينيين والمعلمون في مدرسة دار االيتام في القـدس             :منتصر حمدان  -رام اهللا   
المحتلة من تصاعد وتيرة االعتداءات التي ينفذها مستوطنون متطرفون بحق المدرسة، وسعيهم للسيطرة             

 لشؤون القدس، حاتم عبد القادر، عن اتخاذ        سالم فياض أعلن مستشار   من جهته   و .ذية لها رض محا أعلى  
غالق محيطهـا وتركيـب بوابـات       إمن للطلبة من خالل     اجراءات احترازية لحماية المدرسة وتوفير األ     

  .حديدية
  ٢١/٤/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 

  
 حانات ببرامج طوارئاستئناف الدراسة واالمت جامعات وكليات قطاع غزة تعلن عن .٤١

 أعلنت عدة جامعات وكليات ومعاهد في قطاع غزة عن استئناف الدراسة :حسن دوحان -غزة 
 فيما أبقت جامعات أخرى على تعليق الدوام والدراسة للمعلمين والطلبة ،واالمتحانات ببرامج طوارئ
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الذي تسبب في شل حركة على حد سواء لألسبوع الثاني على التوالي بسبب النقص الحاد في الوقود و
  .المواصالت في قطاع غزة

  ٢١/٤/٢٠٠٨الحياة الجديدة 
  

   وقلق على مستقبل عملية السالمحباطٌإتراجع في شعبية فتح وحماس و :استطالع .٤٢
  عامـاً   نيسان، إحباطاً  ١٣-٨ظهر استطالع للرأي أعده مركز القدس لإلعالم واالتصال بين          أ :بيت لحم 

جاه مستقبل القضية الفلسطينية وعملية السالم في ظل االعتداءات اإلسـرائيلية      داخل الشارع الفلسطيني، ت   
 في نسبة الثقة بالشخـصيات       ملحوظاً ظهر تراجعاً  كما أ  .نقسام الحاصل بين الضفة وغزة    المتواصلة، واإل 
في استطالع تشرين الماضي إلـى      % ١٨,٣ عباس من    محمودهبطت نسبة تأييد    حيث  ،  السياسية عموماً 

وينسحب األمر ذاته على     %.١٣,٣إلى  % ١٦,٣، بينما تراجعت نسبة الثقة بإسماعيل هنية من         %١١,٧
وبالنـسبة لمـستوى الثقـة       %.١٢,٨إلـى   % ١٤,٣ثقة به من    المروان البرغوثي الذي تراجع مستوى      

قابله تراجع تأييـد حمـاس مـن        ي،  %٣٢,٥إلى  % ٤٠باألحزاب السياسية، تراجع تأييد حركة فتح من        
فـي  % ٦٧,٩تأييـد لهـا مـن       ال تراجع   وعلى صعيد عملية المفاوضات عموماً     %.١٧,٨إلى  % ١٩,٧

استمرار المفاوضات التي أطلقهـا     % ٣٠,٨أيد  ، فيما   %٦١,٢، إلى   ٢٠٠٧استطالع تشرين الثاني عام     
 أن ال فرق بـين اسـتمرار أو عـدم        روني% ٤١في حين أن    %. ٢٥,٧ ذلك   عارضومؤتمر أنابولس،   

بو مازن بوقـف المفاوضـات، حـال اسـتمر          أوبخصوص تلميح    .استمرار مفاوضات ما بعد انابوليس    
فقط يوافقون على مواصلة المفاوضات فـي ظـل         % ١٣,٣هذه الخطوة، مقابل    % ٧٨,٨االستيطان، أيد   

في المواقف الـسياسية، فعلـى سـبيل        وترافق تراجع تأييد المفاوضات مع تراجع االعتدال         .االستيطان
 نسبة المتفـائلين    كما تراجعت %. ٤٧,١إلى  % ٥٣المثال، تراجعت نسبة الذين يؤيدون حل الدولتين من         

فـي آذار   ي  في استطالع أجـر   % ٤٤,٩بالتوصل إلى تسوية سلمية للصراع الفلسطيني اإلسرائيلي من         
 فبينما رأى   ،دائل المتاحة لفشل المفاوضات   وقد تشتت مواقف الفلسطينيين حول الب      %.٣٦,٢  إلى ٢٠٠٧
% ١٢,٩إلى أن حل السلطة هو البـديل، مقابـل          % ٢٧أن الحل هو بدء انتفاضة ثالثة، أشار        % ٢٧,٤

ارتفعت نسبة المؤيـدين لعمليـات المقاومـة ضـد           إلى ذلك    .اختاروا إعالن االستقالل من جانب واحد     
مـن  % ٥٨,١، ويالحـظ أن     %٤٩,٥، إلى   ٢٠٠٦ في أيلول % ٤٣,١األهداف اإلسرائيلية عموما، من     

كذلك ارتفعت نسبة اللذين يؤيـدون العمليـات         .من الضفة % ٢٤,٥هم من قطاع غزة، مقابل      المؤيدين  
أما بخصوص جدوى    %.٥٠,٧ إلى ٢٠٠٦في حزيران   % ٤٤,٨التفجيرية ضد المدنيين اإلسرائيليين من      

% ٣٥,٧رأى  في حـين    حة الوطنية الفلسطينية،    أنها مفيدة للمصل  % ٣٩,٣ اعتبر   قدإطالق الصواريخ، ف  
تراجعت نسبة الذين يتوقعون     ومن جهة أخرى     .أنها ال تضر وال تنفع    % ٢٢,٥ بينما اعتبر أنها مضرة،   

فـي  % ٥٠العودة لالتفاق على حكومة وحدة وطنية عن طريق الحوار بين حركتي فتح وحمـاس مـن                 
إلى % ٤٤,٨رتفعت نسبة الذين ال يتوقعون ذلك من        ، وبالمقابل ا  %٤٢,٢، إلى   ٢٠٠٧تشرين الثاني عام    

تراجعت نسبة رضى المستطلعين عن الطريقة التي يدير بها الرئيس عباس عمله كرئيس              كذلك   %.٥١,٥
حصل تراجع طفيف في تقييم      كما   %.٣٨,٩، إلى   ٢٠٠٧في تشرين ثاني     %٥٠,٣للسلطة الفلسطينية من    

 حصل تراجع على صعيد التحسن في األمن الـداخلي           فمثالً .أداء حكومة فياض، في المجاالت األساسية     
ازدادت نسبة اللذين يعتقدون أن نسبة الفـساد         فيما   %.٣٤,٩، إلى   ٢٠٠٧في تشرين ثاني    % ٣٦,٤من  

وينطبق األمر ذاته على الوضـع االقتـصادي        %. ٣١,٩، إلى   %٢٣حكومة من   هذه ال ارتفعت في ظل    
  %.٢٣,٧، إلى %٢٦,١ القتصادي تحسن منحيث هبطت نسبة الذين قالوا إن الوضع ا
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لمقارنة بين أداء حكومتي فياض وهنية، تراجعت نسبة من يرى أن أداء حكومة فياض أفـضل                 وحول ا 
في حين ارتفعت نسبة من يرون أن حكومة فياض أسـوأ مـن             %. ٣٦إلى   ٢٠٠٧في آب   % ٤٦,٥من  
  %.٢٩,١إلى % ٢٤,٤

  ٢٠/٤/٢٠٠٨وكالة معاً اإلخبارية 
  
  جامعيون فلسطينيون ينتظرون فرصة هجرة: تحقيق .٤٣

تعتبر البطالة، من أهم المشاكل التي يعاني منها الـشباب الفلـسطيني، وتـشير              :  بديعة زيدان  -رام اهللا   
 في المئة، نتيجة عـدد مـن العوامـل، أبرزهـا            ٥٥اإلحصاءات الرسمية األخيرة إلى أن نسبتها تفوق        

اإلغالقات المستمرة التي تمارسها قوات االحتالل على مدار        الحصار اإلسرائيلي لألراضي الفلسطينية، و    
من جانبه، يؤكد لؤي شبانة، رئيس الجهاز المركزي لإلحصاء          و .العام، إضافة إلى سوء األحوال األمنية     

الفلسطيني، أن الشباب الذي يشكل ثلث المجتمع الفلسطيني، بات يرغب في الهجرة، بـسبب الظـروف                
 يالحـظ أن    هوو. صعبة التي يعيشها، كما يعاني في شكل كبير من البطالة والفقر          األمنية واالقتصادية ال  

الخطاب عند الشباب يتسم بالجمع بين التفاؤل إزاء المستقبل وإمكانات التغيير اإليجابية التي قد يحـدثها                
  .ةالشباب والتخوف من عبء المسؤولية تجاه مطالبهم السياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافي

  ٢١/٤/٢٠٠٨الحياة 
  

 من مشغلين اسرائيلين  الف شيقل٩٣ بقيمة  لفلسطينيينتحصيل حقوق عمالية .٤٤
تمكن االتحاد العام لنقابات عمال فلسطين المهنية من تحصيل حقوق مالية لعمال :  لمى قنديل-رام اهللا 

  شهرا١٨ًائي دام لف شيقل بعد صراع قضأ ٩٣كثر من أسرائيلين بلغ مجموعها إفلسطينيين من مشغلين 
لف أ ١٣٠كثر من أوكان االتحاد تمكن االسبوع الماضي من تحصيل   .في محكمة العمل بالقدس المحتلة

  .شيقل  لعشرة عمال بعد عشر سنوات من المطالبات القضائية
 ٢١/٤/٢٠٠٨الحياة الجديدة 

  
  بوقف سياسة الحصار واالستيطان" اسرائيل" األردني يطالب الملك .٤٥

التقى الملك عبداهللا الثاني، في عمان امس، الرئيس األمريكي األسبق جيمي كارتر، وجرى            : ا بتر –عمان  
بحث األوضاع الراهنة في منطقة الشرق األوسط وبشكل خاص المساعي المبذولة لتحقيق دفع في عملية               

ـ       " اإلسرائيليين"السالم ومساعدة الفلسطينيين و    ع قـضايا   على االستمرار في المفاوضات التي تبحث جمي
 .الحل النهائي وصوال إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة

وأكد الملك خالل اللقاء على ضرورة تحقيق تقدم ملموس في المفاوضات بين الجـانبين وتهيئـة جميـع         
. عن فرض سياسة الحصار والتوسع االسـتيطاني      " إسرائيل"مشيراً إلى أهمية تخلي     ..الظروف إلنجاحها 
 أهمية التزام المجتمع الدولي بتعزيز قدرات السلطة الوطنية الفلسطينية ودعم جهودهـا             وأشار كذلك إلى  

موضحا أن تحقيق تقدم في العملية      ..في بناء المؤسسات وتوفير ظروف معيشية أفضل للشعب الفلسطيني        
لـى  التفاوضية إلى جانب تخفيف المعاناة عن الفلسطينيين على أرض الواقع سيكون له اثار ايجابيـة ع               

 .تعزيز وحدة الصف الفلسطيني
  ٢١/٤/٢٠٠٨الرأي األردنية 

  
  "إسرائيل"إنجاح جهود التهدئة بين حركة حماس، و بتتعلق رسالة لمبارك من األردن  .٤٦

للمرة الثانية خالل أسبوع زار القاهرة، بعد ظهر أمس، رئيس الديوان الملكـي             :  إيهاب حسين  -القاهرة  
الة من العاهل األردني الملك عبد اهللا الثـاني، للـرئيس المـصري             األردني باسم عوض اهللا، حامال رس     
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إن رسالة العاهل األردني تتعلـق بالتنـسيق المـصري          "وقالت مصادر مصرية مطلعة     . حسني مبارك 
  "".إسرائيل"األردني بشأن إنجاح جهود التهدئة بين حركة حماس، و

  ٢١/٤/٢٠٠٨الشرق األوسط 
  
   ليفني لمنتدى الدوحة معيبحضور: مقاومة التطبيع في األردن .٤٧

دانت النقابات المهنية ولجنة مقاومة التطبيع في األردن مشاركة وزيرة خارجية الكيـان تـسيبي               : عمان
ليفني في منتدى الدوحة الثامن للديمقراطية والتنمية والتجارة الحرة، واعتبرت حضورها معيبـا علـى               

اسـتنكارها  "برت النقابات واللجنة، في بيـان، عـن         وع. اعتبار أنها تمثل كيانا عدوانيا عنصريا غاصبا      
من المعيب أن تقوم عضو في حكومة صـهيونية         : "وقالت". وشجبها الشديدين لمشاركة ليفني في المنتدى     

وتقف أمام قادة سياسيين    (...) هي جزء من كيان غاصب قام على القتل والتشريد والعدوان والعنصرية            
واعتبر البيان  . الديمقراطية دون أدنى وازع من خجل لدى الطرفين       واقتصاديين عرب لتحاضر فيهم عن      

أن هدف مثل هذه المؤتمرات إدماج الكيان الغاصب في اإلطار العربي وإعطـاؤه الـشرعية، وتـوفير                 
  .الغطاء لعدوانه الذي لم يتوقف

  ٢١/٤/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 
  
  اجتماع مجلس الشورىخالفات إخوان األردن على المناصب تؤجل للمرة الثالثة  .٤٨

ال تزال الخالفات داخل جماعة االخوان المسلمين االردنية محتدمة، اذ أدى عـدم             :  نبيل غيشان  -عمان  
التوافق بين جناحي الصقور و الحمائم على توزيع القوى والمناصب الداخلية، الى تأجيل ثالث الجتمـاع                

ل الثالث للجلسة انتظـار صـدور قـرار    وقالت مصادر اخوانية ان سبب التأجي . مجلس شورى الجماعة  
جبهة العمل  «المحكمة الحزبية الداخلية للجماعة نهاية االسبوع، والتي تنظر في قضية األمين العام لحزب            

االسالمي زكي بني ارشيد بسبب عدم انصياعه لقرارات الجماعة وعدم وقوفـه مـع مرشـحيها الـى                  
سوى ستة مرشحين، وتراجعت بعدها حصة الجماعـة فـي          االنتخابات النيابية االخيرة التي لم يفز فيها        
وفي موازاة ذلك، ارجأ مجلس شورى الجبهة جلسته للمـرة          . مجلس النواب االردني الى أقل من النصف      
  .الثالثة بعدما كان مقرراً عقدها السبت المقبل

  ٢١/٤/٢٠٠٨الحياة 
  
  " إسرائيل"مصر تشكك في قرب التوصل الى تهدئة بين حماس و .٤٩

بوساطة " اإلسرائيلي"شككت القاهرة في قرب التوصل الى تهدئة مع الجانب :  جيهان الحسيني-ة القاهر
وقالت . مصرية، خصوصا بعد العملية االستشهادية التي وقعت أول من أمس في معبر كرم أبو سالم

وقف تتلخص بضرورة " اإلسرائيلية"الكرة اآلن في ملعب حماس، فالمطالب "مصادر مصرية موثوقة إن 
، وتتمسك )سديروت واشكلون" (اإلسرائيلية"، خصوصا المدن "إسرائيل"إطالق الصواريخ على جنوب 

بأن تكون التهدئة في قطاع غزة فقط باعتبار أن حماس تسيطر على القطاع، باإلضافة إلى أنها ترى أن 
ونضغط " سرائيلييناإل"نحاول مع : "وأضافت". مسألة المعابر مرتبطة بقطاع غزة وليس بالضفة الغربية

قريبا، لكن ال ندري " إسرائيل"عليهم، ومن المفترض أن يزور رئيس االستخبارات الوزير عمر سليمان 
: وبالنسبة الى إمكان تشغيل معبر رفح، قالت المصادر". بعد العملية الفدائية األخيرة كيف ستسير األمور

) يونيو( للبروتوكول الذي وقع في حزيران في حال التوصل إلى تهدئة، يفترض تشغيل المعابر وفقا"
واألوروبية والمصرية واألميركية " اإلسرائيلية"، مشددة على أن األطراف المعنية الفلسطينية و"٢٠٠٥

مصرية (ولفتت إلى أن حماس كانت تريد إلغاء قوائم . متمسكة بهذا االتفاق ولن تقبل أي تعديل فيه
كشرط "ممنوعين من الخروج من غزة والعبور إلى رفح المصرية بأسماء محددة ألشخاص ") إسرائيلية"و
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وجود عناصر لدى حماس يمكن لها أن تعبر إلى سورية "، لكن هذا الطلب رفض، مشيرة إلى "للتهدئة
ورأت أن ". ولبنان عبر معبر رفح أو المعابر األخرى ليتم تأهيلها هناك لتعود وتقوم بعمليات خطيرة

وأسماء محددة ) للممنوعين من دخول أراضيها(ألن لكل دولة قوائمها " غير منطقي"مطلب الحركة 
هذا يتعلق بأمنها الذي هو شأن خاص بكل بلد وال يحق ألي طرف أن يعترض : "تتحفظ عليها، وقالت

على وجود مثل هذه القوائم الموجودة لدى جميع الدول في العالم وليس فقط لدى مصر أو لدى 
  "".إسرائيل"

  ٢١/٤/٢٠٠٨الحياة 
  
   حول حماسأبو الغيط الخارجية المصرية تنفي تصريحات .٥٠

نفى دبلوماسي كبير بالخارجية المصرية أن يكون أحمد أبو الغيط وزير الخارجية قد صرح، خالل لقائه 
بأعضاء مجلس الشؤون الخارجية األمريكي خالل زيارته األخيرة لواشنطن، بأن اشراك حماس في 

ووصف . قل جهود السلطة الوطنية الفلسطينية للتوصل إلى تسويةحكومة وحدة وطنية قد يعر
معربا عن اعتقاده . الدبلوماسي، في تصريح له امس، ما نسب الى أبو الغيط بهذا الشأن بأنه غير دقيق

بحدوث خطأ في عملية الترجمة من اللغة االنجليزية إلى العربية ما سبب هذا اللبس في تصريحات 
 وأضاف المصدر أن حقيقة ما حدث هو أن أحد أعضاء المجلس األمريكي سأل .أبوالغيط في المجلس

مشيرا الى ان أبو . أبو الغيط حول ما اذا كان حدوث وحدة بين الفلسطينيين ضروريا للتوصل الى سالم
والفلسطينيين وأن " إسرائيل"الغيط شرح في رده على هذا السؤال عناصر الخطة المصرية للتهدئة بين 

للتوصل إلى اتفاق سالم قبل نهاية عام، " إسرائيل"اوالت تجري حاليا بين السلطة الفلسطينية وهناك مح
 وأنه في الوقت ذاته فإن حركة حماس في غزة تعارض هذه المفاوضات وتشك فيها وتقوم ٢٠٠٨

  )وام". (إسرائيل"بمناوشات مع 
  ٢١/٤/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 

  
  "إسرائيل"االت سرية مع األسد يؤكد رفض سوريا إجراء اتص .٥١

أعلن الرئيس السوري بشار األسد، أمس، رفض بالده إجراء ): ا.ب.د( يوسف كركوتي -دمشق 
. ، مؤكدا أن أي مباحثات ستتم مع تل أبيب ستكون معلنة أمام الرأي العام"إسرائيل"اتصاالت سرية مع 

" إسرائيل" أو االتصاالت السرية مع إن المبدأ الذي تنطلق منه سوريا هو رفض المباحثات: "وقال األسد
". مهما كان شأنها وان كل ما يمكن أن تقوم به في هذا الشأن سيكون معلنا أمام الرأي العام في سوريا

" إسرائيل"ان المعيار في القبول بأي مباحثات هو أن تتسم بالجدية وأن تلتزم : "وأضاف الرئيس السوري
يعلم كل العلم ما هو مقبول وغير مقبول من " اإلسرائيلي"ا أن الجانب بتنفيذ قرارات األمم المتحدة والسيم

  ". جانب سوريا
قال " إسرائيل"وحول ما يثار من أنباء عن جهود تبذلها أطراف صديقة لتحقيق االتصال بين سوريا و

وقال ". ةإن هنالك جهوداً تبذل في هذا االتجاه وهي ليست حديثة وقد تحدثنا عنها في مناسبة سابق"األسد 
هو قرار استراتيجي بالنسبة لسوريا، مؤكدا في الوقت نفسه استعداد " الممانعة"الرئيس السوري إن قرار 

  .بالده إلقامة السالم العادل والشامل وفقا لقرارات الشرعية الدولية
ن كلما اتضحت صورة صمودنا وتمسكنا بعروبتنا ازدادت الحمالت علينا شراسة ولكن قررنا ا: "وأضاف

  ".المقاومة والممانعة هما قرارنا االستراتيجي الذي سنتمسك به
  ٢١/٤/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 
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  إجراءات أمنّية مشّددة في سيناء في عيد تحريرها .٥٢
شهدت شبه جزيرة سيناء إجراءات أمنية مشددة في التفتيش والتدقيق والكشف عن هوية القادمين عبر 

 مرورهم بنقاط التفتيش المنتشرة بطول الطريق حتى رفح وداخل كوبري السالم أو المغادرين خالل
جاء ذلك في . مدينة العريش إلحباط أي حوادث خالل االحتفال بأعياد تحرير سيناء األسبوع الحالي
  . الوقت الذي أوقفت فيه الشرطة أربعة أفارقة أثناء محاولتهم التسلّل الى إسرائيل عبر سيناء
 ٢١/٤/٢٠٠٨الحياة 

  
  "اإلسرائيلي"رفض الحلول القطرية للصراع العربي ن": تجديد الفكر القومي"ر مؤتم .٥٣

، الذي عقد في دمشق على "تجديد الفكر القومي والمصير العربي"اختتم مؤتمر :  دمشق-زياد حيدر 
رفض الحلول القطرية للصراع "وأكد البيان الختامي للمؤتمر على . مدى خمسة أيام، أعماله أمس األول

، مشيراً إلى "عروبة فلسطين تقع فى صميم المسؤولية القومية"، مشدداً على أن ""اإلسرائيلي"ي العرب
  ". المخاطر التي تنطوي عليها االستراتيجيتان الصهيونية واألميركية، حيال األمة ومصيرها القومي"

  ٢١/٤/٢٠٠٨السفير 
  
  "الوطن العربياليهود في "الجمعية المصرية للدراسات التاريخية تناقش أوضاع  .٥٤

تقيم الجمعية المصرية للدراسات التاريخية مؤتمرها السنوي الذي يبدأ أعماله بعد غد األربعاء، : القاهرة
بهدف الرد على دعاوى " عزلة أم انتماء؟.. اليهود في الوطن العربي"وعلى مدى ثالثة أيام، تحت عنوان 

 على مر التاريخ في مختلف أنحاء العالم الحركة الصهيونية بأن األنظمة العربية اضطهدت اليهود
وتشير الجمعية المصرية للدراسات التاريخية في بيان تمهيدي لها إلى أنه قبل إقامة الكيان . العربي

 لم تكن هناك مشكلة لليهود في أقطار ١٩٤٨مايو / على أرض فلسطين في منتصف أيار" االسرائيلي"
السكاني، كما انهم لم يهتموا بالمؤتمر الصهيوني األول الذي الوطن العربي، بل كانوا جزءا من النسيج 

 حيث لم تكن لهم مشكلة ولم يرتبطوا بنشاط ١٨٩٧أغسطس عام / عقد في مدينة بازل بسويسرا في آب
وأكد البيان أن فكرة القومية العربية تقوم على وحدة اللغة واألرض . المنظمة الصهيونية للبحث عن وطن

  .عرق، وتشمل اليهود العرب بالضرورةال وحدة الدين وال
  ٢١/٤/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 

  
  طاقم خاص بدأ عمليا تنفيذ مخطط توطين الالجئين الفلسطينيين: جريدة المنار .٥٥

ودول عربيـة   " اسرائيل"قالت مصادر مطلعة للمنار أن طاقما سريا يضم ممثلين عن الواليات المتحدة و            
مم المتحدة، انهى اجتماعات سرية استمرت ألكثر من اسبوعين عقـدت           وأوروبية، وبعلم األمين العام لأل    

 .في ضواحي عاصمة اسكندنافية، لبحث مسألة توطين الالجئين الفلسطينيين وخاصة المقيمين في لبنـان             
وقالت المصادر أن هذا الطاقم تمكن من تحديد أراض في عدد من الدول ومن بينها لبنان لشرائها وبنـاء        

ستخدامها في عملية توطين الالجئين كما أنه تقدم بتوصيات لجهات سياسية عليـا رفيعـة               مدن عليها وا  
المستوى لتسهيل عملية منح االقامة لكل الجىء فلسطيني يرغب في السفر الى كل من كنـدا واسـتراليا                  

. وبنسب محدودة الى دول اخرى، والتركيز على توطين الالجئين في لبنان داخـل األراضـي اللبنانيـة                
وأضافت المصادر أن هذا الطاقم الذي يتولى مهمة تنفيذ مخطط التوطين بدأ عمليات بالتعاقد مع شركات                
مقاوالت وبناء لتشييد منازل لالجئين في االماكن المحدودة والمخصصة لذلك، وهناك صندوق مالي تحت              

  .تصرف الطاقم، يتلقى األموال من بعض الدول الخليجية واليابان لدعم مهمته
  ١٩/٤/٢٠٠٨منار الفلسطينية ال
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   مليون دوالر٣٠البنك الدولي يطلق صندوقاً لضمان االستثمار في فلسطين حجمه  .٥٦
، أمس، عن إنشاء صندوق     "ميغا"أعلنت مؤسسة ضمان االستثمار التابعة للبنك الدولي        : كتب جعفر صدقة  

.  مليون دوالر  ٣٠، حجمه   لضمان االستثمارات الخاصة في األراضي الفلسطينية ضد المخاطر السياسية        
وقالت مسؤولة المؤسسة ونائبة الرئيس التنفيذي للبنك الدولي يوكيكو اومورا للصحافيين، عقب محادثات             

سمير عبد اهللا برام اهللا، إن الصندوق ممول بشكل اساسي مـن الحكومـة              . اجرتها مع وزير التخطيط د    
 الفلسطينية، وسيعمل بشروط ضمان اكثر اتـساعا        اليابانية وبنك االستثمار االوروبي اضافة الى السلطة      

حتى اآلن، حيث من المفترض ان يغطي المخاطر ضد المصادرة، وتلـك           " ميغا"مما هو قائم في عمليات      
الناجمة عن االخالل بالعقود نتيجة اعاقات يسببها االحتالل، وكذلك مخاطر عدم الـتمكن مـن تحويـل                 

واعربت المسؤولة الدوليـة عـن      .  الحروب والنزاعات الداخلية   العملة، اضافة الى المخاطر الناجمة عن     
  .املها في ان يساهم الصندوق، والتحسينات في شروط الضمان، بتشجيع االستثمارات المحلية والخارجية

  ٢١/٤/٢٠٠٨األيام الفلسطينية 
  
  بوش وكلينتون ارتكبا اخطاء في الشرق االوسط: اوباما .٥٧

اوباما، المرشح الديمقراطي يوم االحد، كال من الـرئيس جـورج بـوش             إنتقد باراك   : ريدنج، بنسلفانيا 
. والرئيس السابق بيل كلينتون النتظارهما طويال قبل القيام بتحرك مهم لتحقيق السالم في الشرق االوسط              

" اسرائيل"وقال اوباما انه سيتبع نهجا دبلوماسيا نشطا من البداية في محاولة للوصول الى اتفاق سالم بين                 
وسئل اوباما عن وجهة نظره في لقاء الرئيس االمريكي السابق جيمي كـارتر مـع قـادة       . الفلسطينيينو

." انا فعليا اختلف معه في لقائه بحماس      "فقال  . حركة حماس اثناء زيارة للشرق االوسط بدأها من اسبوع        
ين في ان يقرر كل     من ناحية اخرى فان ما اختلف معه ايضا هي عادة الرؤساء االمريكي           "واضاف اوباما   

فعل بيل كلينتون هذا في عامه االخير ونفد        . نحن سنحاول التوسط في اتفاق سالم     .. منهم في العام االخير   
  ."وجورج بوش حاول ذلك. الوقت

  ٢٠/٤/٢٠٠٨رويترز 
  
  كارتر يعود الشهر القادم للحصول على رد حماس .٥٨

القاهرة، أن الـرئيس االمريكـي االسـبق        ، في   لعكاظ كشفت مصادر أمريكية  :  سيد عبد العال   -القاهرة  
، وقالت المصادر إن    "إسرائيل"جيمي كارتر سوف يعود الى المنطقة الشهر القادم للقاء قادة من حماس و            

حماس طلبت فترة زمنية لتقديم ردود على تساؤالت كارتر، وأضافت المصادر أنه في تعذر عودة كارتر                
وذكرت المـصادر   . منطقة للحصول على إجابات الحركة    فإن طاقما تفاوضيا من مؤسسته سوف يصل لل       

ان السبب الذي دفع الرئيس االمريكي االسبق الى رفض التصوير التليفزيوني مع قادة حماس في القاهرة                
هو خشيته أن تتأثر حملة المرشح الديمقراطي باراك أوباما بعدما أعلن تأييده له، مشيرة الى أن ظهـور                  

تم استغالله من قبل اللوبي الصهيوني في الواليات المتحدة مما يضعف موقف            كارتر مع قادة حماس قد ي     
اوباما إذا ما فاز في االنتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي خاصة أن المرشح الجمهوري جون ماكين               

  .وبقاء الواليات المتحدة مائة عام في العراق" إسرائيل"أعلن صراحة تأييدة التام لـ
  ٢١/٤/٢٠٠٨عكاظ 

  
  "إسرائيل"على إزالة يجعلها قادرة  نوويال هاسالحإيران تطوير :  روسيخبير .٥٩

اعرب رئيس معهد الشرق االوسط يفغيني ستانوفيسكي، خالل اجتماع متخصص في منع كارثة             :بيت لحم 
نووية، عن اعتقاده بأن عدم وجود ضغوط مثل العقوبات على ايران من شانه عدم استبعاد حرب نووية                 

واضاف ستانوفيكس بان ايران تقف على بعد سنتين ونصف الى          . ايرانية خالل العقود القادمة   " اسرائيلية"
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االمـر الـذي    " نقـل "ثالث سنوات من تطوير سالح نووي اضافة الى خمس سنوات من تطوير وسيلة              
جـه  من على و  " اسرائيل"يجعلها قادرة خالل عشر سنوات على تحقيق تصريحاتها العلنية المتعلقة بازالة            

  ".اسرائيل"االرض مشيرا الى ان قنبلة نووية صغيرة قادرة على ابادة دولة 
  ٢٠/٤/٢٠٠٨وكالة معاً اإلخبارية 

 
   داخل الحركة اإلسالمية األردنيةاإلنتخابيةمحاوالت لقلب نتائج المعادلة  .٦٠

رى جماعة تسود حالة من الترقب الحذر التوقعات المتصلة بنتائج انتخابات مجلس شو ":الوطن"عمان ـ  
اإلخوان المسلمين في األردن، ذات اإلنعكاسات المباشرة على عالقة الجماعة، وحـزب جبهـة العمـل                
اإلسالمي المنبثق عنها بالحكومة األردنية، فيما تم تسريب تقرير تقلب المعلومات الواردة فيـه المـشهد                

يس الصقور، وتنـسب لمحمـد   رأسا على عقب، مؤكدة أن جناح الحمائم هو الذي فاز في اإلنتخابات، ول     
مهدي عاكف المرشد العام للتنظيم الدولي للجماعة اإلنحياز إلى جانب أحد اقطاب جناح الحمـائم، فيمـا                 
يؤكد زكي بني ارشيد األمين العام لحزب جبهة العمل اإلسالمي أن الوضع الناتج عن انتخابات مجلـس                 

قضية أما محكمة العدل العليا ضد الحكومة       " السبيل"ويتزامن كل ذلك مع تسجيل صحيفة       . الشورى مريح 
  .األردنية المتناعها عن الموافقة على تحويلها من صحيفة اسبوعية إلى يومية

المعلومات المعروفة تؤكد أن جناح الصقور هو الذي فاز بأغلبية مجلس الشورى، وإن كان التوافق على                
لفالحات، المراقب العام الحالي، وذلك شخص المراقب العام ـ في حال حدث ـ قد يصب لصالح سالم ا  

  :لثالثة اسباب هي
كاريزما مناسبة، مع أنه سبق له شغل نائب        ) الدكتور همام سعيد  (عدم امتالك المنافس المفترض     : األول

  .المراقب العام
  .الرغبة في عدم تفجير العالقة بين الجماعة والحكومة: الثاني
اما لن يؤثر على مواقف الجماعة في ظـل تـشكيل مكتـب             أن اختيار شخص حمائمي مراقبا ع     : الثالث

  .تنفيذي مدعوم بمجلس شورى كالهما ذا اغلبية صقورية
أما في حالة عدم التوافق، فإن موازين القوى داخل مجلس الشورى كما عكـستها اإلنتخابـات األخيـرة                  

  .لمجلس الشورى ستفرض نفسها
  موازين القوى

  ؟..ولكن ما هي حقيقة موازين القوى
بني ارشيد يكتفي بالقول إن نتائج اإلنتخابات مريحة، وهو الذي فاز بها مرتين، حـين ارتـأت القيـادة                   
الحالية للجماعة اعادتها في منطقة جبل الحسين، حيث فاز على أحد رموز الحمائم مرتين، وهو الدكتور                

  .ابراهيم زيد الكيالني
ونسأله ". حاطب ليل "تقارير المعنية هي من شغل      ويضيف بني ارشيد قبل أن يعاود التزام الصمت، إن ال         

  .عن الذي يعنيه، فيشرح أن حاطب الليل يجمع األفاعي مع الحطب بسبب الظالم
أحد كوادر الجماعة يدلي بوجهة نظر مماثلة بقوله إن المعلومات التي تتضمنها هذه التقارير تحقق نتائج                

ني ارشيد مرتين، الفتا إلى أن ذلك يعني أن منافسه          عكسية بالنسبة لمروجيها، مستشهدا على ذلك بفوز ب       
  ..!الحمائمي خسر اإلنتخابات مرتين

  ..!ويضيف قس على ذلك
  :تقول التقارير

 مقعـدا مـن    ١٤أن صقور الجماعة لم يفوزوا بأغلبية مقاعد مجلس الشورى، وإنما فازوا فقط بـ              : أوال
يقول التقرير هنا أنـه     (أما جناح الحمائم    . مقاعدوأن الجناح الرابع فاز بمثل هذه ال      . أصل خمسين مقعدا  

  . مقعدا٢٢فقد فاز بـ ) يتشكل من الحمائم والوسط معا
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فالجناح الرابع لم يعد متحالفا مع الصقور، وإنمـا         . أن خارطة التحالفات داخل الجماعة قد تغيرت      : ثانيا
 من أصل   ٣٦افسو الصقور هو    أي أن مجموع المقاعد التي حصل عليها من       ..هو بات متحالفا مع الحمائم    

  .خمسين مقعدا
أن توترا كبيرا يسود عالقات بني ارشيد مع الجناح الرابع الذي أتى به أمينا عاما لحـزب جبهـة                   : ثالثا

العمل اإلسالمي، بسبب تحالف بني ارشيد مع الصقور الذين يفترض التقرير انفكاك تحـالفهم اآلن مـع                 
  .الجناح الرابع

للحركة اإلسالمية مثل   " المعتدلة"يضم حاليا القيادات التاريخية     ) الحمائم والوسط (ائم  أن جناح الحم  : رابعا
عبداللطيف عربيات، اسحاق الفرحان وعبدالمجيد ذنيبات، باإلضافة إلى سـالم الفالحـات، عبدالحميـد              

بصورة رحيل غرايبة، جميل أبو بكر، نمر العساف ونبيل الكوفحي، فيما يمثل جناح الصقور              .القضاة، د 
علي العتوم، ويقترب منهم في اآلونة األخيرة زكي        .محمد أبو فارس، ود   .همام سعيد، د  .د: رئيسة كل من  

  .بني ارشيد، أما الجناح الرابع فيقوده كل من فرج شلهوب، وكاظم عايش
  ؟..هل تدخل عاكف

ذنيبـات، بـسبب    أن مصادر اخوانية موثوقة تؤكد أن محاكمة المراقب العام السابق عبدالمجيد            : خامسا
تأجلت، بناء على نصيحة المرشد العام للتنظيم الدولي لجماعـة اإلخـوان       "قبوله عضوية مجلس األعيان     

وتضيف التقارير أن عاكف خاطب قيادة جماعة إخوان األردن بتأكيـده علـى أن              ". محمد مهدي عاكف  
 أحمر، واألردن هو بمثابة     مكرمة ملكية ال ترد، وأن الملك خط      "عضوية الذنيبات في مجلس األعيان هي       

  ".واحة األمان لجماعة اإلخوان المسلمين وذلك مقارنة بدول أخرى
جناحا الصقور الرابع يشككون بكل ما سبق، متهمين كاتب التقرير بأنه صاحب غـرض، وأن تقريـره                 

ين، لكـن   ، يهدف إلى التأثير على المعادالت القائمة داخل الجماعة في اتجاه مع           "موجه ومنحاز ورغائبي  "
  ..!نتائج هذا التقرير ستكون معاكسة،كما أثبتت اإلنتخابات التي افرزت مجلس الشورى الجديد للجماعة 

وتضيف ذات المصادر أن التقرير اخطأ عامدا في تناوله لمسائل األوزان والتحالفات، مؤكدة أن الغالبية               
 المشاركة فيها، وأنها غير منغلقة أو       العظمى في الجماعة مؤمنة بالعملية السياسية في األردن، وضرورة        

إذ يوجد من بيـنهم عـدد محـدود مـن           .. متشددة، بمن في ذلك المنضوين تحت عنوان جناح الصقور        
المتشددين يقل عن عدد أصابع اليد الواحدة، لذا ـ تقول المصادر ـ عجز التقرير عن ذكر أكثـر مـن     

  ..!اسماء ثالثة من المتشددين
فات بين األجنحة األربعة داخل الجماعة ليست على الخطوط العريضة، وإنما           وتضيف المصادر أن الخال   

  .على التفاصيل، وهي ليست بخالفات جذرية
وتشكك المصادر في أن يكون المرشد العام للتنظيم الدولي بعث برسالة منحازة إلى جانب تجميد محاكمة                

  :بابعبد المجيد الذنيبات المراقب العام السابق، وذلك لثالثة اس
أنه لم يجر العرف على تدخل مكتب اإلرشاد في القضايا الداخلية لتنظيمات الجماعة في األقطـار         : األول

  ).خارج مصر(األخرى 
أن المرشد العام يمكن أن يقوم بتبليغ قرار يتخذه مكتب اإلرشاد للتنظيم المعني في حالـة  تمـت            : الثاني

وهو ما لم يحدث فيما     ..لتنفيذي للجماعة في القطر المعني    مناقشة أمر من هذا القبيل، بطلب من المكتب ا        
  .يخص حالة الذنيبات

ونخلص مما سبق إلى أن موقع المراقب العام بات محصورا اآلن بين أحد اثنين هما سـالم الفالحـات                   
وأن المسألة باتت رهنا بـالتوافق بـين        . المراقب العام الحالي، وهمام سعيد نائب المراقب العام األسبق        

  .عضاء مجلس الشورى الجديدا
  "السبيل"يومية 
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أنهـا  " الـوطن "الناطقة باسم الحركة اإلسالمية في األردن، فقد علمت         " السبيل"أما فيما يتعلق بأسبوعية     
سجلت يوم اإلربعاء الماضي قضية أمام محكمة العدل الدولية ضد الحكومة لعدم ردها على طلب تحولها                

  .ر من ثالثين يوما على تقدمها بالطلب لجهة اإلختصاصإلى صحيفة يومية، رغم مرور أكث
تقول المصادر إن الطلب قدم قبل أكثر من شهرين، فيما ينص القانون على ضرورة الرد علـى الطلـب    

  .خالل ثالثين يوما بالموافقة أو الرفض المسبب لغايات التصويب
رئيس مجلس شورى حزب جبهة     وكيل الصحيفة في هذه الدعوى هو المحامي زوهير أبو الراغب نائب            

  .العمل اإلسالمي، وهو المستشار القانوني للصحيفة
وأنها بعد اربعين يوما من تقديم الطلب طلبت        . تضيف المصادر أن الحكومة تماطل في الرد على الطلب        

من إدارة الصحيفة المسجلة لدى وزارة الصناعة والتجارة باعتبارها شركة محدودة المسؤولية تتكون من              
  :مس شركاء، تزويدها بأوراق تفيد بأنخ

لم يعد مساهما في ملكية     ) سميح المعايطة (أن أحد الشركاء المسجلين لدى وزراة الصناعة والتجارة         : أوال
الصحيفة، حيث تم سحب إسمه من قائمة أصحاب الترخيص، دون سحبه من قائمـة المـالكين، وعليـه                  

  .لم يعد من مالك الصحيفةيتوجب تقديم المعايطة كتابا خطيا يفيد بأنه 
، )رئيس مجلـس ادارة الـصحيفة     / نائب المراقب العام الحالي للجماعة    (أن كال من جميل أبو بكر       : ثانيا

اللذين أضيفا إلى سجل وزراة الصناعة      ) من كوادر حزب جبهة العمل اإلسالمي     (ونائل زيدان المصالحة    
  . رخيص الذي تصدر الصحيفة بموجبهوالتجارة كونهما شريكين جديدين هما من ضمن مالك الت

  .تقديم شهادتي عدم محكومية لكل من أبو بكر وزيدان: ثالثا
إدارة الصحيفة رأت في هذه الطلبات مجرد محاولة للتسويف والمماطلة، خاصة وأن القانون ال يـشترط                

لناشـرة  أن يكون امتياز اصدار الصحيفة مسجال بأسماء المالكين، وإنما هو يـصدر باسـم الـشركة ا                
للصحيفة، بغض النظر عن المساهمين فيها، وترشح الشركة إسم رئيس التحرير الذي يقترن التـرخيص               
بإسمه، ويجوز للشركة تغيير رئيس التحرير إن ارتأت ذلك، مع تبليغ دائرة المطبوعات والنشر بالتغيير               

  .حال حدوثه، دون أن يحق للدائرة اإلعتراض على شخصه
طون بين استهداف الحركة اإلسالمية على مدى السنوات الماضية، والتحول الذي           مراقبون في عمان يرب   

احدثه زكي بني ارشيد في عالقة الحركة اإلسالمية بالحكومة، والمماطلة الحالية التي تضع في اعتبارها               
 .خطورة امتالك الحركة اإلسالمية لصحيفة يومية تخاطب الرأي العام األردني كل يوم

17/4/2008 
  
 و الغيط والموقف من حماس والمفاوضاتأب .٦١

 ياسر الزعاترة
أعلن وزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط حقيقة موقـف بـالده مـن حمـاس ومـن                  .. أول أمس 

المفاوضات عندما قال بصراحة إن إشراك الحركة في حكومة وحدة وطنية ليس أمراً وارداً ، ألن ذلـك                  
 أما االتفاق الذي سـيتم التوصـل إليـه فـسيعرض علـى              سيعرقل جهود السلطة للتوصل إلى تسوية ،      

 . الفلسطينيين من خالل استفتاء
حدث ذلك عشية الزيارة التي سيقوم بها الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى الواليات المتحدة ، والتـي                 

بل لالتفاق المق ) المصري السعودي على وجه الخصوص    (بات واضحاً أنها تتم بعد توفر الغطاء العربي         
 . ، بصرف النظر عن شكله ومضمونه

قلنا من قبل إن السقف العربي في الملف الفلسطيني قد بات أسير تراجع المحاور العربية الرئيسة أمـام                  
الضغوط األمريكية ، وأن الغطاء العربي الضروري لتمرير االتفاق القادم قد توفر بالفعل ، ما يعنـي أن                  

بيله غير آبه بأحد ، في حين تأتي قصة االسـتفتاء شـكالً مـن            على الرئيس الفلسطيني أن يمضي في س      
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أشكال لجم المعارضة الداخلية على اعتبار أن ذلك هو السلوك الديمقراطي الطبيعي فـي التعامـل مـع                  
 تطورات من هذا النوع،، 

واصـل  في الوقت الذي يمنح فيه النظام العربي الغطاء لصفقة التسوية القادمة ، يغدو من الطبيعي أن تت                
مطاردته لحماس على مختلف األصعدة ، ولما كانت الوسائل العنيفة ومن بينها الحصار المحكم تـشكل                
عنصر إحراج أمام الشارع العربي ، وربما وصفة انفجار ال تعرف نتائجه ، وبالطبع فـي ظـل تـردد                    

تغيير التكتيـك بمـنح   اإلسرائيليين في تنفيذ اجتياح شامل ليس مضمون النتائج أيضاً ، فإن المطلوب هو        
حماس تهدئة ما قد تتضمن تبادالً لألسرى في الحدود الدنيا ، مع شكل من أشكال فك الحصار أو تخفيفه                   

، وذلك بعد االتفاق علـى حكومـة تكنـوقراط ال           " حضن الشرعية "يكون مقدمة لحوار يعيد القطاع إلى       
 . تخرب المفاوضات وال توقف المعونات

مصرية والفلسطينية ، وربما الدولية أيضاً ، ومن بينها جولة الـرئيس األمريكـي              هكذا تتركز الجهود ال   
األسبق كارتر ، تتركز على توفير األجواء الضرورية إلعالن الصفقة التي طبخت ، أو هي في طـور                  
اإلنضاج بين عباس وأولمرت ، وهي جهود أسفرت عن لجم ما تبقى من األصوات المعارضـة داخـل                  

توفير الغطاء العربي ، وتبقى معضلة حماس التي ساهم حسمها العسكري عمليـاً فـي               حركة فتح ، مع     
إطالق ماكينة المفاوضات ، بينما سيبقى وجودها في القطاع معضلة ال بد من التعامل معها بـشكل مـن           

 .األشكال ، وهو ما تركز عليه الجهود الحالية
طيات الجديدة في حال اإلعالن عن صـفقة        والسؤال الذي يطرح نفسه هو كيف ستتعامل حماس مع المع         

تسوية ، وكيف سترد عليها ، أكان في قطاع غزة أم في الضفة الغربية؟ من المؤكد أن على حمـاس أن                     
تواصل رفضها لمبدأ االستفتاء على االتفاق ومعها الجهاد ، وكل الشرفاء في الساحة الفلـسطينية وفـي                 

ثالً في عبثية االستفتاء على الحقوق والثوابت ووضع إمضاء         الشتات ، أوالً للسبب المنطقي المعروف مم      
شعبي على صك التنازل عنها ، حتى لو لم يشمل التنازل سوى حق العودة ، فكيف وهو سيشمل الجـزء        
األكبر من القدس ومستوطنات الضفة الغربية التي تسرق أهم األراضي فيها ، وثانيـاً ألن الفلـسطينيين                 

 .  ال يمثلون سوى ثلث الشعب الفلسطيني٦٧ المحتلة عام المتواجدين في األراضي
ربما كان من األفضل لحماس أن تقاطع كل أشكال االنتخابات التالية ، وتكتفي بشرعيتها الـسابقة التـي                  

هي ومن  : أكدت بدورها شرعية المقاومة ، وبالتالي حق الرفض لالتفاق المشوه القادم ، بل حتى مقاومته              
ء كان نهائياً أم مجرد اتفاق حول دولة مؤقتة يؤجل القضايا الكبرى ويؤبد النزاع كما               يؤمن بخطها ، سوا   

 . هو طرح شارون المعروف
بقي القول إن قوى المقاومة والممانعة في األمة في وضع جيد ، مقابل أزمات األطراف األخرى ، وأي                  

 . شرة ، واأليام ستثبت ذلكاتفاق مشوه لن يلبث أن يسقط أمام مقاومتها المباشرة وغير المبا
  ٢١/٤/٢٠٠٨الدستور 

  
  مباشرة أو تغيير الوسيط مفاوضات .٦٢

  عصام شاور.  د
وربما سيغضب هذا الطـرح الكثيـر مـن         , ربما كالمي هذا لن يعجب قيادات حماس والجهاد اإلسالمي        

لتفاوضـية  وحين ال تكـون الوسـاطات ا      , ولكن يحتم الواقع مراجعة السبل عديمة الجدوى      , اإلسالميين  
أو بمعنى آخر فإنك تسير في مفاوضات مباشـرة وأنـت ال            , محايدة فهذا يعني أنك تفاوض وكيل اآلخر      

تشعر ولكن الفارق هو أنك في حالة وجود الوكيل عليك تقبل بعض الشروط اإلضافية التي تخصه وهذا                 
 . من شأنه تعقيد األمور وحتى إفشالها

وفي هذا  , نه لن يتم إشراك حماس في حكومة الوحدة الوطنية        باألمس صرح وزير الخارجية المصري بأ     
هو كيف للوسيط المصري أن يتحدث وكأنه رئيس وزراء فلسطيني مكلف           , األولى, الطرح عدة مغالطات  
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كيف يمكن تسميتها حكومة وحدة وطنية في حال تغييـب          , الثانية, بتشكيل الحكومة الفلسطينية القادمة ؟؟    
كيف يتصور  , الثالثة,  على شرعية وأغلبية مطلقة في االنتخابات التشريعية ؟؟        أكبر فصيل فلسطيني حاز   

موافقة حماس إذا كان المطلوب تهميشها ونزع سالحها وحل كتائبها وجعلها مجرد حزب سياسي ال حول                
 له وال قوة كما حدث مع جماعة اإلخوان المسلمين في مصر ؟؟ 

 الشقيقة مصر لن يوصل إلى حل استنادا إلى مـا يطرحـه             سير التفاهمات أو المفاوضات التي تتوسطها     
ونحن كمواطنين بحاجة إلى سرعة في انجاز يؤدي إلى إعـادة الوحـدة الفلـسطينية               , السيد أبو الغيط    

وألننا على يقين أن حماس هي ركن أساسي أو هـي          , وإطالق سراح األسرى وفك الحصار عن القطاع        
 . طالب مصر بالتعامل معها بطريقة توصل إلى الهدف المنشود الركن الرئيس إلنجاح أي حل سياسي ن

وإذا كانت حماس ال ترى حال قريبا في األفق فعليها اللجوء إلى مفاوضات مباشرة مع دولة االحتالل أو                  
أما بالنسبة للتفاوض المباشر والذي يثير الجدل فهو        . اللجوء إلى وسيط نزيه وال يشترط أن يكون عربيا          

مفاوضات مباشرة تقوم على    . وصلح الحديبية هو خير دليل وصلح الرملة هو دليل أيضا           , جائز شرعا   
تشترط حماس توقف جميع أشكال االعتداءات على الشعب الفلسطيني         , عدم االعتراف بشرعية االحتالل     

وتكون مفاوضات محكومة بسقف زمنـي وفريـق        , وتوقف االستيطان كذلك قبل البدء بعملية التفاوض        
 .وضي خبير وقليل وأن تتم المفاوضات بعيدا عن اإلعالم  وعلى أرض غير إسالميةتفا

المفاوضات الثنائية التي أتكلم عنها بين حماس ودولة االحتالل هي بخصوص اإلفـراج عـن األسـرى                 
ووقف االستيطان واالعتداءات على الشعب الفلسطيني مقابل تهدئة تلتزم بها حماس وال أتكلم عن حلول               

سـواء عبـر منظمـة    , ة وهدنة طويلة األمد فتلك يجب أن تشترك فيها باقي الفصائل الفلـسطينية              نهائي
التحرير بعد إعادة بناء مؤسساتها كما اتفق عليه في اتفاق القاهرة  أو عبر المجلس التشريعي الفلسطيني                 

 .بشرط أن ال تمس الثوابت الفلسطينية
  ٢١/٤/٢٠٠٨صحيفة فلسطين 

  
 ؟"غزة"ن هل هناك حل من دو .٦٣

  خالد الحروب.د
لكنها الغائب األشـد إدهاشـاً عـن        , هي الحاضر األكثر إلحاحاً وبشكل يومي     , القائمة اآلن " مسألة غزة "

الكارثة اإلنسانية الناتجة عن الحصار الوحشي      : التسيس المطلوب وعلى رغم وجوهها المأساوية المتعددة      
 العسكرية اإلسرائيلية على قطاع غزة وعدم إتاحة        وتواصل الضربات , ) العربي - األميركي -اإلسرائيلي(

ثم االنقسام الوطني الجغرافي والسياسي بين القطاع والـضفة         , المجال ألهله لمجرد أخذ قسط من التنفس      
إلى مربعات التوتر   " حماس"وتهيئة األرض لمزيد من التطرف ودفع       , وانعدام البوصلة الجماعية  , الغربية

 إما أن تنتج مزيداً من خطابات الراديكالية أو تفتت الحركـة وتنـتج عنهـا                األقصى وردود الفعل التي   
وانهيار النظام االجتماعي واالقتصادي وربما الحقـاً األخالقـي تحـت    , "قاعدية"مجموعات ذات صبغة   

إذا استمرت هـذه الجوانـب فـي        . مطارق الحصار وتفاقم الفقر والتنافس الحاد على الموارد الشحيحة        
  .والدول العربية المحيطة, والضفة الغربية, ا أن نتخيل انفجارات تطال شظاياها إسرائيلالتدهور فلن

كي يبدأ الحصار بالتفكك وتتحـرك  " حماس"والمنطق الذي يضع سلسلة من المطالب شبه المستحيلة على      
ـ        , األمور نحو التغير يقوم على قدر كبير من التساذج السياسي          سويغ وليس في هذا دفاع عن حماس أو ت

وتفتتها ومغـادرة   " حماس"بيد أن كثيراً من تلك المطالب قد تؤدي في حال تطبيقها إلى انقسام              . لسياساتها
" الغـزاوي "وهذا سينقل الوضع    . مجموعات عسكرية وغير عسكرية قواعد الحركة غضباً وانعدام صبر        

سبية إليها حلماً يتـوق إليـه       من الفوضى االنفجارية التي سيكون الوضع الحالي بالن       " متقدمة"إلى مرحلة   
من ناحية براغماتية صرفة وبعيداً عن      , والحقيقة األخرى التي من المهم إدراكها واالعتراف بها       . الجميع

كحركة متماسكة وغير منقسمة أو متـشظية       " حماس"هي أن المحافظة على وحدة      , "حماس"الموقف من   
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في حقبة ما بعد    " التشظي الجزائري "و" العراقيالتشظي  "ويجب أن يظل سيناريو     . هو في مصلحة الجميع   
هو وجود حركة موحدة    " حماس"فما هو متاح حالياً مع      . الجزائرية ماثالً أمام الجميع   " جبهة اإلنقاذ "تفتت  

وهذا كلـه   . على االنخراط في السياسة والمشاركة في صنع القرار       , ومصرة, ذات عنوان واضح راغبة   
واإلقالع عـن أرض    , بكل تعقيداته ومخاطره ومساوماته   " أرض الواقع "يعني اإلقبال على الوقوف على      

كلياً هذا االتجاه وحتى لو لم يحقق مطالب واشتراطات         " حماس"وأن تتجه حركة    . التمنيات واأليديولوجيا 
وعلـى  . هذا الطرف أو ذاك فإن في ذلك تطوراً كبيراً ومهماً وجماعياً في كل فضاء التسيس الفلسطيني               

" شروط المجتمع الدولي  "براغماتية ومسيسة غير مستجيبة لكل      " حماس: "اف التأمل بين خيارين   كل األطر 
مقسمة ومفتتة إلى مجموعات ال تؤمن بالسياسة، بل تـؤمن باسـتخدام العمـل              " حماس"أو  , لكن موحدة 

 كما, وتتفرع عنها مجموعات تستخدم العنف واإلرهاب ضد أطراف فلسطينية منافسة         (العسكري فحسب   
  ).سيئ الذكر" القاعدي"هو التقليد 

وتفاقم الحصار عليها، إلى ركضها     " حماس"أمام  , أحياناً بإحكام مثير للدهشة   , أدى إغالق البوابات العربية   
  .نحو البوابة اإليرانية

هي األجندة الحقيقية التي يجب أن يشتغل عليها الفلسطينيون اآلن وخاصة الرئيس            " مسألة غزة : "فلسطينياً
وليس من المعقول االكتفاء بسياسة انتظار المجهول وترك األمـور معلقـة فـي              ". أبو مازن "لسطيني  الف

تشير إلى أن هناك زحزحة في الموقف باتجـاه حلـول           " حماس"وثمة مؤشرات تأتي من جانب      . الهواء
فة وال  وسط مبنية على التشارك في السلطة وفي نفس الوقت تكون مقبولة من لدن شرائح الحركة المختل               

من حق الفلسطينيين أن يسألوا رئيسهم عن أولويات األجندة الفلسطينية في الوقـت       . تشكل تهديداً لوحدتها  
التي يظهر جليـاً لكـل متـابع        " أنابوليس"الراهن وفيما إن كانت األولوية الملحة هي مفاوضات ما بعد           

" مـسألة غـزة   "تـستوجب إهمـال     عبثيتها؟ وحتى لو افترضنا جدالً أن هذه المفاوضات أولوية قصوى           
على عكس كل مـا هـو       (وأن هذه المفاوضات سينتج عنها اتفاق ما        , والوحدة الفلسطينية لبعض الوقت   

كما هي اآلن؟ هل مفاوضات مـا بعـد         " مسألة غزة "فكيف يمكن أن يقبل هذا االتفاق أو يطبق و        , )متوقع
قطاع غزة أيضاً؟ وإن كان األمر هـو الثـاني          أم أنها تشمل    , هي خاصة بالضفة الغربية فقط    " أنابوليس"

؟ أليس من المنطقي االفتراض أن كل هذا        "حماس"فكيف يمكن السير فيه واألمل بتطبيقه من دون إشراك          
وتجاهـل حقيقـة    " حمـاس "الجهد حتى لو نتج عنه اتفاق سحري سيكون جهداً ضائعاً في ظل إقـصاء               

براغماتية في السياسة الفلسطينية على كل العواطـف        سيطرتها على غزة؟ وكيف تتغلب وجهات النظر ال       
وتختفي عند التعامل مع ملف التعامل      , وتحليالت التمنيات عندما تتعامل مع ملف المفاوضات مع إسرائيل        

؟ ألم تتواصل المفاوضات في أوقات وظروف كانت فيها المشاعر الشعبية مضادة على طول              "حماس"مع  
, ليين بسبب تواصل االعتداءات اإلسرائيلية واإلمعان في تقتيل الفلسطينيين        الخط ألية لقاءات مع اإلسرائي    

؟ وكيف يمكن قبـول     "أنابوليس"وتم تسويغ ذلك على قاعدة تفادي تحمل مسؤولية فشل مفاوضات ما بعد             
معناه إغالق قنـوات التفـاوض مـع        " حماس"و" فتح"االشتراط اإلسرائيلي الذي يقول إن أي اتفاق بين         

هـذا إن صـدقنا أن      , يجب أن يكون مبيناً على انقسام فلـسطيني       , جدالً,  وكأن أي اتفاق سالم    ,إسرائيل
  .اللقاءات الراهنة يمكن أن تنتج أي اتفاق

على الوضع العربي المشرقي من     " مسألة غزة "تلح  , )مصرياً وسعودياً وأردنياً على وجه التحديد     (عربياً  
نحو المربع اإليرانـي أو اسـتقطابها نحـو المربـع العربـي             أكثر وأكثر   " حماس"األولى دفع   , ناحيتين

وخـروج مجموعـات    " حمـاس "والثانية المخاطر المترتبة على احتمال تفكـك        , ) السعودي -المصري(
وكل من هاتين الناحيتين تفترض منطق تحليـل        ). التوجه واألسلوب " قاعدية("متطرفة من تحت عباءتها     

واحتوائها وليس عزلها وإقصاءها والظن بأن تجاهلهـا        " حماس"جدي مع   براغماتياً يدفع باتجاه التعامل ال    
الذي ارتكبته أطـراف    , إن لم يكن الخطيئة   , إن الخطأ الكبير  . يعني أنها باتت غير موجودة على األرض      

 تمثل في مقاطعتها وعزلها والنسج      ٢٠٠٦في االنتخابات في يناير     " حماس"عربية عديدة بعد فوز حركة      
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" حمـاس "إزاء التعامل مـع حكومـة       ) ونفاقية(منوال السياسة األميركية التي كانت صارمة       عملياً على   
وتفاقم الحصار عليها   " حماس"أمام  , وأحياناً بإحكام مثير للدهشة   , وأدى إغالق البوابات العربية   . المنتخبة

مكن فهم االقتـراب    ال ي , ومرة أخرى بعيداً عن منطق التسويغ     , لذلك. إلى ركضها نحو البوابة اإليرانية    
وعندما يتم خلق ظروف موضوعية شبه قاهرة       . نحو إيران إال من زاوية االبتعاد العربي عنها       " الحماسي"

ودافعة لطرف سياسي ما نحو تبني خيار وحيد فإن القسط األكبر لدوافع ذلك القرار يكمن في الظـروف                  
وتوجههـا  " حمـاس "المجادلة بأن هـوى     فهنا يمكن   . الموضوعية وليس في حرية االنتقاء بين الخيارات      

التأثير فـي  , وال زال, فمصر والسعودية كان بإمكانهما. الداخلي هو باتجاه مصر والسعودية وليس إيران 
, سـعودياً , بعيداً عن الشروط األميركية واإلسرائيلية كمـا تبـدى ذلـك          " حماس"الوجهة العامة لسياسة    
ومصرياً في رعاية سلسلة طويلة من لقاءات الحوار        , ٢٠٠٧في فبراير   " اتفاق مكة "وبوضوح في رعاية    

  .وإسرائيل" حماس" الفلسطيني ووساطات التهدئة بين -الفلسطيني
وعبر منظور مكثف ومأساوي كل عالقة الغرب مع المنطقـة فـي اللحظـة              " مسألة غزة "تطرح  , دولياً

واالزداوجية , لديمقراطية وتشجيعها فهنا تطلع علينا قضايا نفاق الغرب السياسي إزاء موضوع ا         . الراهنة
حيث أمن الطـرف الثـاني هـو        , المدمرة في النظرة لمعاناة الفلسطينيين مقارنة مع معاناة اإلسرائيليين        

ويتفرع عن ذلك كـل     , األقنوم المقدس في حين أن الطرف األول هو األكثر ضحايا ومعاناة بما ال يقاس             
وما يتفاقم عنه مـن تنميـة لمناخـات العنـف           , المسلمينالجدل حول العنصرية واالستخفاف بالعرب و     

, وهذا كله ال يفاقم من التهديدات الحاضرة والمستقبلية لعالقات ومصالح الغرب مع المنطقـة             . والكراهية
بل ويوسعها ويفاقهما في الجغرافيا والدول الغربية نفسها حيث يتسع نطاق الخطابات المتطرفة المعاديـة               

وهذا ال يحتاج إلى أدلة في ضـوء العمليـات          . ناء من الجالية العربية والمسلمة لها     للغرب واستجابات أب  
األمنية شبه المتواصلة في إلقاء القبض على مجموعات أو أفراد يخططون لتفجير هنا أو هناك في هـذا                  

نها للناقمين  توفير إجابة مقنعة يقدمو   , مثالً, إذا استطاع مسؤولو االتحاد األوروبي    . البلد األوروبي أو ذاك   
والغاضبين من أبناء تلك الجاليات على السياسة األوروبية المشاركة في الحصار على مليـون ونـصف                

ويدفعوها إلى قعـر جـدول      " مسألة غزة "مليون فلسطيني في قطاع غزة، فإنه يحق لهم عندها أن يهملوا            
  .أولياتهم في المنطقة

  ٢١/٤/٢٠٠٨االتحاد اإلماراتية 
  
   في مصر؟هل ماتت فلسطين .٦٤

  عبد الحليم قنديل
ـ قبل أيـام ـ عـن    ) B.B.C(بدا السؤال بريئا، وإن لم يكن كذلك، فقد سألتني هيئة اإلذاعة البريطانية 

ان ما يبدو ظاهرا على السطح ليس كـذلك         : فتور الرأي العام المصري بصدد القضية الفلسطينية، وقلت       
 الذي يميت مصر هو ذاته الذي يميت قضية فلسطين          في العمق، وان األسباب كثيرة، وأظهرها أن النظام       

  .في الضمائر والقلوب
 حقيقة الوجع المصري ناطقة بغير الكالم، فالنظام الـذي يحاصـر            ىوالذي يفرد خرائط مصر اآلن، ير     

غزة، هو ذاته النظام الذي يحاصر المحلة، والحشود والثكنات العسكرية عند معبر رفح شرق سيناء، هي                
المسلحة عند مداخل ومخارج المحلة في قلب الدلتا، والنظام الذي يدعم المجهـود الحربـي               ذات الحشود   

اإلسرائيلي بالحصار وتصدير الغاز والبترول، بينما تتولي إسـرائيل مهمـة األسـر والـذبح المباشـر               
لـذي  للفلسطينيين، هو ذاته النظام الذي يتولي بنفسه قتل وجرح وأسر المصريين في المحلة، والنظـام ا               

يمنع دخول الصحافيين والمثقفين وأساتذة الجامعات المصريين من دخول المحلة، هو ذاته النظام الـذي               
يمنع عبور الفلسطينيين إلي مصر، ويمنع عبور المصريين إلي غزة، ويصادر شاحنات الدعم الـشعبي               

  .غرب قناة السويس، وقبل العبور إلي سيناء



  

  

 
 

  

            ٣٣ ص                                   ١٠٥٦:         العدد                  ٢١/٤/٢٠٠٨ اإلثنين: التاريخ

، وأكبر من توقيت إلعالن حـرب النظـام ضـد المـصريين             والمشهد الناطق أكبر من مصادفة صور     
 أن يبقي، وشرط البقاء واضح، وهو أن يحرص         ىوالفلسطينيين في اللحظة ذاتها، فليس مهما للنظام سو       

على كسب رضا رعاته األمريكيين واإلسرائيليين بالذات، وليس له من اختيار آخر، فقد تداعت القاعـدة                
تالشي، وانسدت علىه سبل المناورة الداخلية، وانعدمت قدرته على تجديـد           االجتماعية للنظام إلي حد ال    

الرضا االجتماعي، وغامت حواسه، وتحول إلي جماعة معلقة ـ بمماليكها وأغواتها ـ على رأس عصا   
أمنية متضخمة متورمة، والنظام الذي يفقد أسباب البقاء من الداخل يزيد ميله اللتماس سـند بقـاء مـن                   

 ما يحدث بالضبط للنظام المصري، وبصورة مكشوفة مفضوحة ربما أكثر من أي وقـت               الخارج، وهو 
  .مضي

فقد ضاقت هوامش المناورة ـ التي كانت محدودة أصال ـ مع األمريكيين واإلسرائيليين، وانتهت صيغة   
لمدة ال  مبارك األب الذي بدأ حكمه بتهدئة في الداخل عقب االغتيال الدرامي للسادات، وحاول المناورة و              

 األسر بعد حادث أكيلي الورو ومضاعفاته، حين حاول تهريب أبو           ى إل ىتزيد عن ثالث سنوات، ثم انته     
 حيث عرفات في تونس، وبغير استشارة األمريكيين، وكان ما كان من خطف للطائرة              ىالعباس خلسة إل  

ـ  ـ والتقريع والتأنيب والتوبيخ، ولزم مبارك بعدها حدود األدب واالستئذان الح  ـ بالطبـائع   ىذر، وانته
 أسر األمريكيين واإلسرائيليين بالتتابع، وكان لديه فضل ىالجبرية لكامب ديفيد والمعونة األمريكية ـ إل 

زاد للبقاء فيما تبقي من الثمانينيات، وباستقرار اجتماعي راكد بدعم القطاع العام وقـوانين الـضمانات                
  .العامة

تهتز، بعد أن ضاقت فرص هروب المصريين بالماليين للعمل فـي           وفي التسعينيات بدا أن فرص البقاء       
الخارج، وبعد أن بدأ برنامج الخصخصة في التنفيذ مصحوبا بزيادة معدالت النهب العام، ثم بـدأ العقـد                  
الثالث الجاري، والنظام في أضعف حال، انكشاف في االقتصاد يضاعف معدالت البؤس العام، وانكشاف              

العائلي للحكم، وانكشاف في المحيط بصعود ظواهر االنتفاضة الفلسطينية والمقاومة          في السياسة بالتطور    
العراقية وأسطورة حزب اهللا، وانحسار في فرص التخفي بالتعـاون مـع األمـريكيين واإلسـرائيليين،                

  .واالنتقال بالتبعية لألمريكيين واإلسرائيليين إلي فضاء العلن المكشوف
لى التباسها القديم، بل صارت ظاهرة مقتحمة متبجحة، صارت شـرطا للبقـاء             لم تعد العمالة السياسية ع    

أكثر منها فرصة لالختيار، وقبل عام من اغتصاب الرئاسة الخامسة، كان مبارك يطـوي علنـا أوراق                 
امتناع بدت كأنها حجته الوطنية الباقية، أطلق سراح الجاسـوس اإلسـرائيلي عـزام عـزام، وتناسـي                  

 باحترام أحكام قضاء أهدرها في لحظة، وعقد اتفاق الكويز بعد امتناع دام لثمـاني               تصريحاته المتكررة 
 اإلشارة الخضراء لعقد اتفـاق تـصدير الغـاز          ىسنوات قبلها، وأعاد السفير المصري لتل أبيب، وأعط       

، وارتبط التحول ـ  ٢٠٠٥إلسرائيل، وقد وقع ممهدا ومصاحبا لرئاسة مبارك الخامسة التي بدأت أواخر 
وق حساب التطورات اإلقليمية ـ بالتطور العائلي، وطلب كسب الرضا األمريكي بالذات عـن فكـرة    ف

استنساخ نظام مبارك في صورة ابنه، فقد بدا مماليك جمال مبارك ـ من المثقفين ورجال البيـزنس ـ    
فلـسطينية،   الحرفي، يريدون طالقا بائنا مع كل التزام عربي وبضمنه القـضية ال            ىجماعة مارينز بالمعن  

وإحالل والء غير مشروط لالعتبارات واألولويات األمريكية واإلسرائيلية، وبعكس مبارك األب الـذي             
  .يفضل التخفي بالعار، بدت صراحة الوالء ألمريكا وإسرائيل أهم عناصر االستثمار في تنمية نفوذ اإلبن

جود المصري في ذاته، وبعد أن صار        قضايا الو  ى ملفات الخطر، وإل   ىبدا التطور العائلي زاحفا بشدة إل     
 حد حجز له الحق الـضمني فـي اختيـار رئـيس             ىملف االقتصاد من زمن حكرا لالبن وجماعته، وإل       

الوزراء ووزراء المجموعة االقتصادية، وهو ما استصحب دورا لالبن ـ بوالئه األمريكي الخـالص ـ    
لشريف رجـل مبـارك األب ـ وضـابط     في السيطرة على اإلعالم المملوك للدولة، فقد أزيح صفوت ا

 خارج وزارة اإلعالم، وحل في الدور أنس الفقي صبي البيزنس المقرب مـن  ىالمخابرات السابق ـ إل 
سوزان مبارك، وهي الراعية األولي لسيناريو توريث االبن، وجرت تعديالت في رئاسة تحرير الصحف              
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لوالء لجهاز أمن الدولة، وهو ما يفسر كيـف         الحكومية، وعلى قاعدة الوالء لجماعة جمال مبارك فوق ا        
أن اللوبي اإلسرائيلي في الحكم لم يعد مقصورا على اسم شخص واحد، وكما كانت الحال مـع يوسـف                   
والي وزير الزراعة السابق وأمين حزب الرئيس في أغلب سنوات الحكم، بل صار اللوبي اإلسـرائيلي                

 ولم يعد اللوبي ذاته مقـصورا علـى اسـتثناءات فـي             يتحكم في االقتصاد كله ال في الزراعة وحدها،       
الصحافة، بل صارت الصحافة الحكومية كلها ـ باستثناءات قليلة ـ على والء إسرائيلي ظـاهر، فيمـا     

مزاوجـة بـين    تراجع دور أجهزة األمن الحساسة ذات الوالء الرسمي لمبارك األب، والتي حاولـت ال             
 تفاعل معقدة مع الموضوع الفلسطيني، وبوعي أن الموضـوع ة ـ إسرائيلية في شبكة اعتبارات أمريكي

  .الفلسطيني هو األقرب بامتياز العتبارات األمن المصري الكياني والسياسي
وبعد أن بدا لسنوات ان شخص اللواء عمر سليمان ـ مدير المخابرات ـ هو صاحب امتيـاز النـصح     

 من نزع لـسالح     ىقديم يشعر بفداحة ما جر    بالتصرفات المصرية في االتجاه الفلسطيني، وهو عسكري        
 في مد الجسور مع فصائل مقاومـة        ىأغلبية مناطق سيناء، وربما يتحين الفرص لتعديل الموازين، وير        

فلسطينية ـ حماس وغيرها ـ كسبا للوزن المصري متداعي األثر بمضاعفات كامب ديفيد، بدا لسنوات   
هذه المكانة بدت متراجعة مع التطور العـائلي الـذي ال   أن عمر سليمان هو سيد الملف الفلسطيني، لكن         

يستسيغ دور مدير المخابرات، وربما يظنه منافسا محتمال على خالفة تقترب مواعيدها، وهو ما يفـسر                
 تنفيذه وحصره بأدوار عائلية مقتحمـة، فأحمـد نظيـف رئـيس     ىكيف أن اتفاق الغاز مع إسرائيل جر     
ارك هو الذي وافق، وحسين سالم ـ الملياردير صديق العائلـة ـ    الوزراء المقرب من جماعة جمال مب

 حجب االتفاق السري عـن      ىهو الذي عهدت إليه المهمة، وأنشأوا له شركة غاز شرق المتوسط ، وجر            
  . مجلس الشعبى حد أن الحكومة لم تستطع تقديم نص االتفاق إلىمؤسسات الدولة جميعها، وإل

سرائيل، فهو ينص على توريد مليون وحدة حرارية بريطانية من الغـاز            ويعطي االتفاق امتيازا مطلقا إل    
 سنتا إلي دوالر ونصف الدوالر، بينما سعر المليون وحدة ذاتها من الغاز    ٧٥المصري بسعر يتراوح من     

 إلي احد عشر دوالرا، أي أنه ـ الغاز المصري ـ يعطي إلسـرائيل    ىالمصري يصل في صفقات أخر
 سنة مقبلة، وهو ما ال يصح تفسيره بدواع اقتصادية غائبة           ١٥قد إذعان متصل لمدة     بالمجان تقريبا، وبع  

وبالمقابل يبدو التفسير السياسي ظاهرا، فعائلة الحكم الذي يسرق مصر، هذه العائلة ـ ذاتها ـ   . بإطالق
إلسرائيل ال تريد من إسرائيل ثمنا اقتصاديا للغاز، بل تريد كسب الرضا السياسي، وتدفع ضرائب الغاز                
  .كجزية مقابل البقاء، فهي تعرف أن أقصر الطرق لكسب محبة أمريكا هو كسب عطف إسرائيل

وربما ال يتبقي بعد ذلك عجب مما يجري، وأن تري إعالم النظام المصري أقرب لنسخة بالكربون مـن                  
ـ             دو الفلـسطينيون   الدعاية اإلسرائيلية، ففي صحف النظام تبدو وجهة النظر اإلسرائيلية هي السائدة، ويب

كأنهم العدو للمصريين وليس إسرائيل، وحين تصور إسرائيل أن اختناق غزة هو محض دعاية لحماس،               
تجد صحف النظام في الصباح التالي تردد الكالم ذاته، وعلى الصفحات األولي، وكمـا تبـيح فتـاوي                  

ن الفتوي ذاتها، وبإدعاء الدفاع     الحاخامات بقتل الفلسطينيين بالجملة، فإن مشايخ اإلعالم الحكومي يرددو        
، وكما يروج إعالم النظام العائلي لمزايـا الـسالم          )التي هي سيادة إسرائيل في سيناء     (عن سيادة مصر    

والخضوع إلسرائيل، فإنه يروج إلعالن الحرب على الفلسطينيين، وتماما كما يروج إلعـالن الحـرب               
، معركة بقاء النظام المصري هي ذاتها معركـة         على طالئع انتفاضة الشعب المصري، فالمعركة واحدة      

بقاء السيادة اإلسرائيلية على القرار المصري، وحرب النظام ضد الفلسطينيين هي ذاتهـا حربـه ضـد                 
المصريين، وخصوصا بعدما بدا من امتزاج المصريين والفلسطينيين الحماسي عقب كسر الحدود قبـل              

ومخلصة لـدواعي  ..  ـ بإغالق الحدود ـ نظامية خالصة  شهور، فقد كان الفرح شعبيا خالصا، والنقمة
  .الراعي اإلسرائيلي
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إذن، فاستعادة قداسة فلسطين ـ في الضمائر ـ هي ذاتها استعادة قداسة مصر، وطريق الخالص هـو    
ذاته، بالتغيير الذي يبدأ من القاهرة وليس عند معبر رفح، وربما هو الدرس ذاته الذي فهمه عبد الناصر                  

  . الفالوجا الفلسطينية، فرد اعتبار فلسطين يبدأ برد اعتبار مصرفي حصار
  ٢١/٤/٢٠٠٨القدس العربي 

  
  عشّية فوزها بالمقعد الفلسطيني"حماس" .٦٥

 ناهض حتر
, حتى قامـت الحركـة    , "حماس"ينهي لقاءاته مع قيادات     , جيمي كارتر , لم يكد الرئيس األميركي األسبق    
, التوقيت والهـدف  ". إسرائيليا" جنديا   ١٣أدت إلى جرح    , "أبو سالم كرم  "بعملية فدائية جريئة على معبر      

مـن موقـع    , أنموذجا للتعامل مع المفاوضات السياسية    , بالتوقيت, "حماس" لقد قدمت   : مهمان جدا , هنا
, "اإلسرائيلية" الرسائل األميركية و  , عبره, واستقبلت, تعاطت مع مبادرة كارتر بجدية ومرونة     . المقاومة

وهو مـا   . المجانية" حسن النوايا "لكنها لم تسقط في إغراء تقديم المطلوب من دالئل          , روطهاووضعت ش 
   .١٩٩٣درج عليه المفاوض الرسمي الفلسطيني منذ

ويـا ليـت أن تتخـذ       . وقصدت إلى جيش االحتالل مباشرة    , فهي تجنبت المدنيين  . العملية نفسها نوعية  
ربما تكون العمليات ضد الجنود     . ذا األسلوب الكفاحي نهجا   ه, وكل فصائل المقاومة الفلسطينية   , "حماس"
فالمقاومات تنتصر سياسيا ال    ? ولكن من قال إن المقاومة بالكم     , أصعب وأندر وأقل حدوثا   " اإلسرائيليين"

, ووظيفة العمل المسلح هي إدامة االشتباك والحصول علـى التعـاطف المحلـي والخـارجي              . عسكريا
ومغطـاة  , نوعية وملتزمة أخالقيـا   , هذا ما يوجب أن تكون عمليات المقاومة      و. والضغط على المحتلين  

وتحظـى بـاالحترام    , أعمـال شـرعية   , وقتل جنود االحتالل أو جرحهم أو أسرهم      . بالشرعية الدولية 
  . والتعاطف

أنها لن تقوم بعمليات استشهادية ضـد مـدنيين أو          , بصورة قاطعة , أن توضح " حماس"لقد آن األوان لـ     
. فهو مشروع أيضا  , في إطار االشتباك  , أما القصف الصاروخي للمستوطنات   , "إسرائيل"اف مدنية في    أهد

واإلصـرار علـى   , ستعلنه من موقـع القـوة  " حماس"ذلك أن . وال تخليا عن سالح   , وال يعد هذا تنازال   
التعـاطف  ال يكـسبها    , بل عن سالح مرتد على الـذات      , ال تتخلى عن سالح فاعل    , هنا, وهي, المقاومة

  .وهو شرط للنصر. الشعبي أألممي
, بعد طول غيـاب   , وتبسط األمن , استطاعت أن ترسخ سلطتها في غزة     " حماس"من الواضح أن    .. حسنا

وتدير الهيئات الحكومية بقدرة عالية وبحد معقول من الكفـاءة          , وتحول دون الحرب األهلية   , في القطاع 
أو أن تلجأ لتقديم التنـازالت      ,  الخاص باستمرار المقاومة   من دون أن تحنث ببرنامجها    , وذلك. والنزاهة

يظهر للمراقبين أن قدرة الحركة القتاليـة قـد تطـورت بـصورة             , وإلى ذلك . من أجل البقاء في الحكم    
وصـمدت غـزة أمـام      , "اإلسرائيلية"معارك جدية ضد التوغالت     , بالفعل, وقد خاض مقاتلوها  , ملموسة

, في كل المجـاالت   " السلطة الفلسطينية "وفي حين تتراجع    . لقطيعة العربية الحصار والعدوان والتجويع وا   
وتواصل مفاوضات كاريكاتورية مـع     , وتنهج حكومتها نهج الليبرالية الجديدة المتوحشة في ظل االحتالل        

وتزايد نفوذهـا   , على الرئاسة الفلسطينية  , في استطالعات الرأي  , "حماس"تفوقت  , "اإلسرائيلية"الحكومة  
  .إمكانية فوز الحركة في االنتخابات الرئاسية الفلسطينية, نفسها" اإلسرائيلية"وتتوقع المصادر , شعبيال

, "حماس"عالمة على االعتراف بإنجازات     , وما حملته من رسائل علنية وسرية     , وقد جاءت زيارة كارتر   
حـين سـتقوم أيـة إدارة       , وتحضيرا لمرحلة ما بعد الحربجي جورج بوش      , السياسية واإلدارية والقتالية  

مع إيـران وسـورية وحركـات       , بهذه الصورة أو تلك   , والتفاهم, باالنسحاب من العراق  , أميركية جديدة 
  . مخلفة المراهنين على نهج بوش في الهامش, المقاومة
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مسئولية تظهير صورتها كبديل تاريخي كـفء لقيـادة         , "حماس"تقع على عاتق    , على خلفية هذا المشهد   
 عليها أوال إعالن رؤيـة إسـتراتيجية لحـل القـضية الفلـسطينية              -١: لسطيني نحو الفالح  الشعب الف 
, ثانيـا ,  وعليها -٢و, تأخذ بعين االعتبار التعايش السلمي مع اليهود في ظل دولة ديمقراطية          , اإلسرائيلية

وتالفي , ومة المدنية بما في ذلك المقا   , أن توضح أساليبها النضالية بالتزام نهج المقاومة المتعددة األشكال        
ألقول إن نسف مقطع من     , هنا, وأقف. العمليات الفدائية التي تفتقر إلى التأييد الدولي والصرامة األخالقية        

له أهمية سياسية تعادل مائة عملية استشهادية تقتـل      , من دون جريح واحد   , الجدار االستيطاني في الضفة   
 االجتماعي للحركة ضد الليبرالية الرأسمالية المتوحشة        توضيح الموقف  -٣و. مئات المدنيين في تل أبيب    

 إطالق مبادرة للتوصل إلى إجمـاع سياسـي للقـوى اإلسـالمية             -٤و, التي تمثلها حكومة سالم فياض    
  .والوطنية واليسارية الفلسطينية

ولكنني خائف من إضاعة هـذه الفرصـة        , آتية لصدارة المشهد الفلسطيني   " حماس"ليس لدي شك في أن      
" فـتح "نسخة جديدة من , "حماس"خائف من ان تصبح . متاحة للشعب الفلسطيني إلعادة بناء نفسه وقوته     ال

  .وكالهما كارثة. في فلسطين أو من طالبان في منعزل غزة
  ٢١/٤/٢٠٠٨العرب اليوم

  
  !!؟؟"أولمرت"و حكومة " بوش"بمعزٍل عن إدارة " كارتر "يتحركهل  .٦٦

 عوض أبودقة
والتـي كـان    , الرئيس األمريكي األسبق في المنطقـة     , لتي يجريها جيمي كارتر   الناظر إلى التحركات ا   

ومع كٍل من   , في دمشق " حماس"أبرزها إجراؤه مباحثات مع خالد مشعل رئيس المكتب السياسي لحركة           
تدلل بما ال يدع مجاالً للشك أن هنـاك         , القياديين البارزين للحركة في غزة محمود الزهار و سعيد صيام         

 .اً دبلوماسياً رسمياً للرجلإسناد
إال أن هناك مؤشرات    , فرغم االنتقادات األمريكية و التحفظات اإلسرائيلية لعزم كارتر على مقابلة مشعل          

والنظر في إمكانية   " حماس" إسرائيليا يخوله رسمياً بالجلوس مع       -ترجح أن هناك ضوءاً أخضر أمريكيا       
 .األمور معها" تسوية"

تحفظها و رفـضها    , ء قليالً عندما أبدت كوندوليزا رايس محرك الدبلوماسية األمريكية        لو عدنا إلى الورا   
أن إدارة البيـت    , رأينا في ذات السياق أن رايس شددت رغم تحفظها على اللقـاء           ,  مشعل -للقاء كارتر 

 .األبيض لن تخذل كارتر في مساعيه
أن الزيارة متكتك لها بعنايـة      , األمريكيتأكيدات محللين سياسيين ومتتبعين للشأن السياسي       , مؤشر آخر 

وبإحكام ، وتأتي ضمن أجندة بوش اإلسعافية والتي تريد أن تحرز شيئاً قبيل تركه دفة اإلدارة في البيت                  
 .السيما وأنه حقق انتكاسات فادحة في تاريخ الواليات المتحدة إبان فترتي واليته, األبيض

ح من خالل الرسالة التي حملها إيلي يشاي نائب أولمـرت و            وذلك يتض , المؤشر الثالث يتعلق بإسرائيل   
لكارتر إلى خالد مشعل أن هيـا بنـا         , أيضاً" شاس"ورئيس حزب   , وزير الصناعة والتجارة اإلسرائيلي   

 .نتفاوض
المؤشر الرابع هو عزم جيمي كارتر على اختتام زيارته للمنطقة بزيارة إسرائيل التي سيحمل لها بالطبع                

على أن يعقد مؤتمراً صحفياً حول ما توصل إليـه خـالل جولتـه              , اته الماراثونية مع مشعل   فحوى لقاء 
 .المكوكية

وقامت بهذه اللعبة الدبلوماسية التـي يقـود دفتهـا          " حماس"لكن لم غيرت إسرائيل وأمريكا سياستها مع        
 و نـشرته وسـائل       صفحة ٢٤أقول مستشهداً بتقرير يقع في      , م١٩٧٨عام  " كامب ديفيد "مهندس اتفاقية   

التي تـسيطر   " حماس"حيث يتطرق التقرير في جزئية من جزئياته للحديث عن          , اإلعالم العبرية مؤخراً  
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إذا ما أرادت إنزال غزة عن      "و أنه ليس هناك مصلحة إلسرائيل في القضاء على حكمها فيها            , على غزة 
 ".ظهرها

مواصلة تعزيز نفسها في القطاع، دون الـدفع        ومنعها من   " حماس"ويقترح التقرير أن يتم تقزيم وتحجيم       
باتجاه انهيار الحركة، فبقاؤها عامل رئيس إلدخالها في إطار اللعبة السياسية والعمليـة الـسياسية مـع                 

 . الفلسطينيين
تعتبر عامالً والعبـاً مـؤثراً وأساسـياً علـى الـساحة            " حماس"إن حركة   :"و يقول التقرير اإلسرائيلي     

 خاص في قطاع غزة، وهي تحاول تحسين مظهرها وسمعتها أمام العـالم، والغـرب      الفلسطينية، وبشكل 
تحديداً ، وتتلقى من أجل ذلك الدعم والمساندة من الكثير من األطراف ، وعلى إسرائيل أن ال تدع خطط                   

 ".تسير بالشكل الذي ترغب فيه الحركة" حماس"
الذي عبر عنه األمين العام     ,  حركة الجهاد اإلسالمي   أرى هناك بعداً إستراتيجياً ثاقباً لموقف     , وفي الختام 

حيث أكد أن زيارته تحمل أجندة      , للحركة الدكتور رمضان شلّح الذي رفض مقابلة كارتر والتباحث معه         
 . أمريكية–إسرائيلية 
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