
  
  
  
  
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  إلنهاء الصراع"هدنة"إلى سويسرا لعرض اتفاق يغادر يوسف أحمد 
 حماس ستقبل بتهدئة متبادلة وشاملة في غزة إذا قبل الشعب الفلسطيني: كارتر

 على ورقة كارتر" حماس"تنشر النّص الّرسمي لردود " ةالحيا"
 الزهار طلب من سليمان توضيحات حول تصريحات أبو الغيطمحمود 

 على مرجعية موحدة لمخيمات لبنان ترفض التفاهم" فتح": "حماس" مسؤول في
 كما فشلت أمريكا في العراق" حماس"يقر بفشل جيشه أمام " باراك"

 إلحباط صواريخ غزة يواجه أزمة" اسرائيل"مشروع 
  مليون لغم في اراضيها٢٢من اجتياح غزة وتكشف عن " إسرائيل"مصر تحذر 

نحن مع دولـة علـى: مشعل
 مع القدس وعـودة     ٦٧حدود  

ــين ودون  ــراف االالالجئ عت
  "إسرائيل"بـ

 ٤ص...

 ٢٢/٤/٢٠٠٨١٠٥٧الثالثاء



  

  

 
 

  

            ٢ ص                                   ١٠٥٧:         العدد                  ٢٢/٤/٢٠٠٨ الثالثاء: التاريخ

    :السلطة
 ٥   إلنهاء الصراع"هدنة"إلى سويسرا لعرض اتفاق يغادر يوسف أحمد  .٢
 ٧   غزة لحل الخالفاتإلىهنية يؤكد أن كارتر لم يكن وسيطاً ويرحب بزيارة أي مبعوث لعباس  .٣
 ٨  من خالل دعمها لحماس أبو ردينة يتهم إيران بتأجيج الساحة الفلسطينية .٤
 ٨  إسرائيلية أميركية لموافقة لغزة انتظاراَ  عباس يؤجل زيارة نصر يوسف":الوطن" .٥
 ٨  شخصية٤٠٠ ومشاركة مشاريع بكلفة مليار ونصف المليار دوالر:مؤتمر فلسطين لالستثمار .٦

    
    :المقاومة

 ٩  على ورقة كارتر" حماس"تنشر النّص الّرسمي لردود " الحياة" .٧
 ١٠  "حماس"مقترحات كارتر ال ترقى إلى متطلبات : نزالمحمد  .٨
١١  الزهار طلب من سليمان توضيحات حول تصريحات أبو الغيطمحمود  .٩
١١   "إسرائيل" اتفاق سالم مع أيترفض االستفتاء على " الجهاد" .١٠
١١  من األسرى والمفاوضات إيجابي ويجب تعزيزه" حماس"موقف : قدورة فارس .١١
١١   قطاعال شمال إسرائيلياقتحام لموقع  في عملية "السرايا"و" األقصى" لـ مقاومين٣استشهاد  .١٢
١٢   قطاع غزةى في هجمات إسرائيلية عل"حماس"من  مقاتلاستشهاد فلسطينيين أحدهما  .١٣
١٢   بعد استبعاد مقترحات القدوة بـ تمدين الحركة"فتح"ـتحضيرات المؤتمر العام ل .١٤
١٣  في رام اهللا" مهزلة الرقص"  تطالب بوقف"حماس" .١٥
١٣  ستراتيجّيتها القتالّيةإغّيرت " حماس": معلقون إسرائيليون .١٦
١٤  على مرجعية موحدة لمخيمات لبنان ترفض التفاهم" فتح": "حماس" مسؤول في .١٧
١٥  تحت سيارة عنصر فتحاوي "عين الحلوة"عبوة في  .١٨
١٥   يزور قباني وقبالن والحريري" حماس" وفد من .١٩
١٦    ياسين والرنتيسيىوذكر.. مهرجاناً لنصرة الرسول ورفضاً لحصار غزة: لبنان .٢٠
١٦  تزور متري والبعلبكي وسفيري كوبا وفنزويال" الديموقراطية" .٢١
١٧  تشكيل مرجعية وطنية في لبنانبعلى ضرورة اإلسراع "شدد ت "القيادة العامة" .٢٢
    

    :اإلسرائيليالكيان 
١٧   كما فشلت أمريكا في العراق" سحما"يقر بفشل جيشه أمام " باراك" .٢٣
١٧  ًضد حماس "سياسة هجومية"موفاز يطالب بـ .٢٤
١٧ "ناحل عوز"أشكنازي يعزل قائد كتيبة المدرعات على معبر  .٢٥
١٧  قطاع خالل اسابيع ومهمة كارتر فاشلةال تصعيد عسكري كبير سيشهده ":اسرائيل" تلفزيون .٢٦
١٧  الدبلوماسيون اإلسرائيليون يرفضون إغراءات ليفني للعمل في مصر .٢٧
١٨  إلحباط صواريخ غزة يواجه أزمة" اسرائيل"مشروع  .٢٨
١٨  بحرية األميركيةصواريخ إسرائيلية لل .٢٩
١٩   "اسرائيل"األزمة المالية العالمية تتفاعل في  .٣٠
    

    :األرض، الشعب
١٩   بالتدخل إلطالق سراح األسرى الفلسطينيينون البرلمانطالبي في بلغاريا ونالفلسطيني .٣١
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١٩  ول اغتيال سياسي لناشط فلسطيني في الواليات المتحدةشكوك ح .٣٢
٢٠  الجبهة اإلسالمية المسيحية تحذر من ضياع القدس .٣٣
٢٠  االحتالل يشل الحركة في القدس بذريعة احتفاالت عيد الفصح اليهودي .٣٤
٢٠  غلق الحرم االبراهيمي وبعض المحالت التجارية والشوارع في الخليل يالحتاللا .٣٥
٢٠  عّز الدين القّسامالشيخ لجنة إحياء سقوط حيفا ترّمم ضريح  .٣٦
٢٠  نفرنسعن طريق الفيديوكو األسرى  تنوي جعل زيارة اإلسرائيليةإدارة السجون: واعدجمعية  .٣٧
٢١  "لجنة أصدقاء أحمد سعدات"طالق إ .٣٨
٢١  تظاهرة أمام مقر األمم المتحدة في غزة احتجاجاً على الحصار .٣٩
٢١  بلدية رفح تعلن وقف خدماتها جراء أزمة الوقود .٤٠
   

   :اقتصاد
٢١   عن الوضع السياسي الحالياالقتصاد الفلسطيني يمر بمنعطف ال يقل خطراً: مصطفى .د .٤١
 ٢٢  ختراع فلسطيني لرش المبيدات إلكترونياًإ .٤٢
 ٢٢  بحث التعاون االقتصادي والتجاري بين األردن وفلسطين .٤٣
   

   :صحة
 ٢٢  وفاة مسنة في قطاع غزة بسبب تأخر تلقي العالج جراء الحصار .٤٤
 ٢٢  من المرضى في مستشفى سوروكا من العرب% ٨٠ - %٧٠:النقب .٤٥
   

   : األردن
٢٢  ردنالقضية الفلسطينية حجر الزاوية بالنسبة لأل: المجالي .٤٦
٢٣  الحكومة لطرف فلسطيني" انحياز"إسالميو األردن ينتقدون  .٤٧
٢٣  دعوة اسالمية مسيحية لدعم الشعب الفلسطيني .٤٨
   

   :لبنان
٢٣  نجح خيار المقاومةمشاريع االستسالم فشلت و: مهرجان للجماعة اإلسالمية وحماس .٤٩
   

   :عربي، إسالمي
٢٣  "إسرائيل"تزايد فرص التوصل إلى اتفاق تهدئة بين حماس و: مصادر مصرية .٥٠
٢٤   مليون لغم في اراضيها٢٢من اجتياح غزة وتكشف عن " إسرائيل"مصر تحذر  .٥١
٢٤  نرفض إعالن مبادئ جديد حول إقامة دولة فلسطينية: موسى .٥٢
٢٥   مستمر في دعم صندوق الجامعات الفلسطينية" اتحاد الجامعات العربية" .٥٣
٢٥   تعرقل دخول مساعدات مصرية عبر معبر كرم أبو سالم" إسرائيل" .٥٤
٢٥   " إسرائيل"الرئيس اليمني يدعو المجتمع الدولي للضغط على  .٥٥
٢٥  مشاركة حماس ضرورة لنجاح العملية السياسية: السفير ماجد عبد الفتاح .٥٦
٢٥  العربمئات المعتصمين أمام مقر الصليب األحمر في دمشق تضامنا مع األسرى .٥٧
٢٦  مبارك يشّدد على ضرورة مشاركة أطراف عملية السالم في قّمة شرم الشيخ .٥٨
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   :دولي
٢٦  حماس ستقبل بتهدئة متبادلة وشاملة في غزة إذا قبل الشعب الفلسطيني: كارتر .٥٩
٢٦   يض يتعاطى بحذر مع مواقف حماس الجديدةالبيت االب .٦٠
٢٧  "السالم"بإثبات أنها تريد " حماس"رايس تطالب  .٦١
٢٧  الدول المانحة ستعقد اجتماعاً لبحث التقدم في خطة اإلصالح والتنمية الفلسطينية .٦٢
٢٧   ريكية تعلم العرب أصل اليهودمنظمة أم .٦٣

   
    :مختارات

٢٧  من الناتج الدولي  تريليونات دوالر حصة السياحة٦ .٦٤
 ٢٨  واألغنياء يزدادون ثراًء... الفقراء يشدون األحزمة :تقرير .٦٥
    

    :حوارات ومقاالت
٢٨  ساسة ومفكرون صهاينة يتوقعون زوال الدولة في ذكرى تأسيسها .٦٦
٣١  نقوال ناصر... بوابة الفرج الوحيدة مصرية .٦٧
٣٤  فهمي هويدي... سيناريو الفتنة .٦٨
٣٦  محمد أبو رمان... !حماس بين كارتر وساتلوف .٦٩
٣٨  أحمد منصور... بالمصير الفلسطيني؟" مقاولو الباطن"ماذا فعل  .٧٠
    

 ٣٠  :كاريكاتير
***  

  
  "إسرائيل"بـعتراف اال مع القدس وعودة الالجئين ودون ٦٧نحن مع دولة على حدود : مشعل .١

 حدد رئيس المكتـب الـسياسي لحركـة       :  األعثر من دمشق    عن نور الدين   ٢٢/٤/٢٠٠٨الحياة  ذكرت  
  .خالد مشعل موقف الحركة من مطالب الرئيس األميركي السابق جيمي كارتر" حماس"

عرض كارتر علينا مبادرة ان نتوقف من طرف        : "وقال مشعل في مؤتمر صحافي عقده في دمشق أمس        
 إسرائيل للتوصل إلى تهدئة، واعتذرنا       يوما كنوع من الضغط على     ٣٠واحد عن إطالق الصواريخ لمدة      

وعبر عن أمله في أن تقود الحوارات التي تجريها الحركة مـع            ". منه عن عدم التوقف من طرف واحد      
  .المصريين إلى اتفاق تهدئة من الطرفين

شاليت في مقابـل    ] عرض كارتر اإلفراج عن الجندي األسير     : "وفي موضوع تبادل األسرى، قال مشعل     
 إسماً إضافة إلى    ٧١ن العدد الذي وافقت عليه إسرائيل حتى اليوم عبر وساطة مصرية، وهو             اإلفراج ع 

النواب والوزراء المختطفين واألطفال والنساء، وقلنا له نحن نفضل المفاوضات مع الوسطاء، خصوصا             
مـن  وكشف انه قبل عرضا     ". الوسيط المصري لنضمن اإلفراج عن األعداد وبالمواصفات التي طلبناها        

قيام دولة فلسطينية علـى حـدود       "وأبدى مشعل موافقته على     . كارتر لنقل رسالة من شاليت إلى أسرته      
 عاصمتها القدس بسيادة حقيقية، ومن دون أي مستوطنات، ومـع           ١٩٦٧يونيو عام   / الرابع من حزيران  

  ".حق العودة كامالً، لكن من دون االعتراف بإسرائيل
من أي  " حماس"على أن هدف حركة     شدد  مشعل  أن   ١٢/٤/٢٠٠٨م  المركز الفلسطيني لإلعال  وأضاف  

تهدئة متبادلة مع االحتالل هو حماية الشعب الفلسطيني، ال سيما في غزة، ورفع الحصار عنـه وفـتح                   
  ". لذلك اعتذرنا لكارتر عن وقف إطالق النار من طرف واحد"المعابر ووقف العدوان، 
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اق يتم التوصل إليه بين السلطة الفلـسطينية والكيـان الـصهيوني؛        أما فيما يتعلق باالستفتاء حول أي اتف      
هناك وثيقة الوفاق الوطني التي اتفقنا عليهـا عـام          "بأن  " حماس"أوضح رئيس المكتب السياسي لحركة      و

، وفيها اتفقنا أن أي نتيجة للتفاوض تعرض على إحدى آليتين إما على استفتاء حر ونزيـه لكـل                   ٢٠٠٦
ي الداخل والخارج أو على مجلس وطني فلسطيني جديد ينتخب وفق آليـات متفـق               الشعب الفلسطيني ف  

ولكن هذه الوثيقة جرت في ظل مصالحة وطنية، أما اليوم فنحن نعيش في ظـل انقـسام،                 . عليها وطنياً 
  ". ولذلك أخالقياً وعملياً ال يمكن أن نذهب إلى استفتاء بدون المصالحة

بكـل اسـتحقاقاته مـن      "للوفاق الوطني   " حماس"ي جاهزية حركة    وحدد مشعل في ختام المؤتمر الصحف     
تكوين حكومة وفاق وطني واحدة لغزة والضفة، وإعادة بناء األجهزة األمنية، واحترام القـانون وعـدم                

". تعليق العمل ببعض بنوده، واحترام أصول اللعبة الديمقراطية ومعالجة كل أسباب االنقسام الفلـسطيني             
 .اته إلى أن ما يحول دون الوفاق الوطني هو الفيتو األمريكـي والـصهيوني عليهـا               مشيراً في الوقت ذ   

نوافق على دولة ضـمن     "صحافي  ال هقال مشعل في مؤتمر    :عن وكاالت  ٢٢/٤/٢٠٠٨السفير  ونشرت  
 عاصمتها القدس بسيادة حقيقية بال اي مستوطنات ومع حق العودة كامال، لكن من              ١٩٦٧حدود حزيران   
باسرائيل، وعرضنا هدنة لمدة عشر سنوات بعـد أن تنـسحب اسـرائيل كبـديل عـن                 دون االعتراف   
  . "االعتراف بها

عرض مبادرة ان نتوقف من طرف واحد عـن اطـالق     "واشار مشعل الى ان الرئيس االميركي االسبق        
الصواريخ على اسرائيل، وكان ردنا ان حماس بادرت مرات عديدة واوقفت اطـالق الـصواريخ مـن                 

لغة حماس كانت مع كارتر لغة واحدة كما مع كل القادة           "، موضحا ان    "سرائيل لم تغير ولم تبدل    طرفها وا 
  . "والسياسيين

ال نقبل حوارا   "وتابع  ،  اكراما للرئيس كارتر وشجاعته، وافقنا ان ننقل رسالة من شاليت الى اهله           "اضاف  
هو فتح معبر رفح وكل المعـابر واننـا         اكدنا لكارتر ان مطلبنا     "وقال مشعل    . "مباشرا مع االسرائيليين  

موافقون على صيغة يكون فيها دور لمصر وللرئاسة الفلسطينية اضافة الى دور اوروبـي، شـرط اال                 
  . "تتحكم اسرائيل في فتح المعبر واغالقه

  
  إلنهاء الصراع "هدنة"إلى سويسرا لعرض اتفاق يغادر يوسف  أحمد .٢

أحمـد  . كشفت مصادر فلسطينية مطلعة بالقاهرة عن أن د        :عةالواحد عاشور ومحمود جم     عبد –القاهرة  
 قد غـادر    - المقالة الفلسطينيةحكومة  الالقيادي بحركة حماس والمستشار في وزارة الخارجية ب        -يوسف  
 أمس االثنين متوجها إلى سويسرا في زيارة تستغرق عدة أيـام بـدعوة مـن وزارة الخارجيـة                   القاهرة

ضاع في قطاع غزة وموقف الحكومة المقالة وحركة حماس من التهدئـة            السويسرية لبحث تطورات األو   
وقالت المصادر إن يوسف سيطلع الخارجية السويسرية علـى         .ومجمل األوضاع على الساحة الفلسطينية    

مقترحات الرئيس األميركي األسبق جيمي كارتر بشأن التهدئة وصفقة تبادل األسـرى وفـك الحـصار                
 .ياوموقف حماس من هذه القضا

وكان أحمد يوسف والذي كان يشغل منصب المستشار السياسي لرئيس الوزراء المقال إسماعيل هنية قد               
قام بصياغة مجموعة من األفكار توصلت إليها حماس مع بعض المسؤولين واألكاديميين والخبراء فـي               

 ".أحمد يوسـف  "النرويج، وسويسرا لخلق ظروف مناسبة إلنهاء الصراع وهو ما عرف في حينه بوثيقة              
وأشارت المصادر إلى أن يوسف سيجدد عرضها على الخارجية السويسرية لترويجها أوروبيا لتحقيـق              

على ملخص لنص وثيقة أحمـد      " العرب"وقد حصلت   . هدنة طويلة تتيح مفاوضات تؤدى إلنهاء الصراع      
 :يوسف وتتضمن ما يلي

 .عليه انسحاب إسرائيل من الضفة الغربية إلى خط مؤقت متفق - ١
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أي لن يتم شن أية هجمات فلسطينية داخل إسرائيل، وال على اإلسرائيليين            .  هدنة لمدة خمس سنوات    - ٢
 .أينما وجدوا ولن يتم شن هجمات إسرائيلية على األراضي الفلسطينية وال على الفلسطينيين أينما وجدوا

د في المناطق التي لم تكن خاضعة        لن تتخذ إسرائيل أية خطوات من شأنها تغيير األمر الواقع السائ           - ٣
ولن يتم بناء أية مساكن جديدة في المستوطنات ولم يتم شق           . ١٩٦٧ يونيو   ٤للسيطرة اإلسرائيلية بتاريخ    

 .طرق جديدة أو تغيير على المناطق الخضراء
 . دخول الفلسطينيين بحرية إلى القدس الشرقية وكذلك تنقلهم في بقية أراضي الضفة المحتلة- ٤
 .وكذلك إلى األردن ومصر) وبالعكس( حرية السفر من غزة إلى الضفة - ٥
 .يعتبر خرقا للهدنة) ٥-١(أي خرق للنقاط :  الرقابة الدولية- ٦

 األساس المنطقي 
تشكل هذه الهدنة مرحلة يتم خاللها تلطيف األجواء بين اإلسرائيليين والفلسطينيين من أجل المضي قـدماً    

وسوف تعتبر هـذه الهدنـة      . قامة دولتين متجاورتين وقابلتين للحياة مستقبالً     في خطوات عملية وجدية إل    
 .ومدتها خمس سنوات مرحلة تحضيرية جدية نحو التوصل إلى اتفاق سالم دائم مع إسرائيل

سوف تتيح هذه الهدنة للشعبين، اإلسرائيلي والفلسطيني، الفرصة كي يثق كل منهمـا بـاآلخر وتحـري            
وإذا ما نجحت الهدنة، فإنها سوف تجعل العالم اإلسالمي يمنح الحكومة الفلـسطينية             . الفرص المستقبلية 

 .مزيداً من الهامش والحرية الستكشاف سبل حل الصراع مع إسرائيل بشكل أبدي
وتتمثل الرؤية الفلسطينية لما بعد الهدنة في إقامة دولة فلسطينية ضمن كافة األراضي الفلسطينية المحتلة               

 .اصمتها القدس الشرقية، بينما تتم صيانة مبدأ حق العودة وع١٩٦٧عام 
 الهدف الفوري 

إنهاء المواجهة المسلحة الدائرة، بما في ذلك هجمات كل من الفلسطينيين واإلسرائيليين علـى بعـضهم                
وهـذا مـن شـأنه أن      . البعض، وكذلك فك العزلة االقتصادية والسياسية الدولية عن الحكومة الفلسطينية         

 .الشعب الفلسطيني على بناء اقتصاده الخاص وتحقيق بعض االزدهاريساعد 
 المسؤولية الفلسطينية 

 :  احترام الهدنة، التي- ١
 . سوف تدوم لمدة خمس سنوات-أ

 . ستكون ملزمة لجميع الفصائل الفلسطينية-ب 
 .١٩٦٧ ستنطبق على كل إسرائيل واألراضي الفلسطينية المحتلة عام -ج 
 .شكال العمل المسلح داخل إسرائيل، ووقف استهداف اإلسرائيليين أينما وجدوا وقف كافة أ- ٢
) إلـخ ... صناعية، وزراعية (فلسطينية مشتركة   - تسهيل إقامة مناطق ومشاريع اقتصادية إسرائيلية      - ٣

 .بين غزة، والضفة وإسرائيل
 . استمرار العالقات التجارية الطبيعية مع اإلسرائيليين- ٤
 .ه كل األموال الدولية إلى النشاطات والمشاريع الحكومية، وليس إلى حركة حماس ضمان توجي- ٥

ولهذه الغاية، سوف تقوم الحكومة بتشكيل مجلس اقتصادي مستقل من أكاديميين ومهنيـين فلـسطينيين               
سوف يقوم هذا المجلس بمراقبـة اسـتخدام        . سيتعاملون مباشرة مع المجتمع الدولي ويقدمون له التقارير       

 .موال الحكومية والتأكد من أن الحكومة تحترم الخطوط العريضة الدوليةاأل
 تقديم تقارير شفافة حول إنفاق األموال الواردة من مصادر عربية وإسالمية، والتي ينبغي أن تذهب                - ٦

 .مباشرة إلى وزارة المالية
مثيلة لتلك المعمـول    (العالم   تقديم أية ضمانات أمنية مطلوبة مقابل حرية الحركة والتجارة مع بقية             - ٧

 ).بها في معبر رفح الحدودي
 . التقيد التام بالمعايير الدولية بشأن الديمقراطية، وسيادة القانون والحكم الرشيد- ٨
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 . االحترام التام للقانون الدولي المعمول به، بما في ذلك معاهدات جنيف- ٩
 المسؤولية اإلسرائيلية 

 :  احترام الهدنة، التي- ١
 . سوف تدوم لمدة خمس سنوات-أ 

 . سيتم احترامها من جانب كل القوات واألجهزة األمنية اإلسرائيلية-ب 
 .١٩٦٧ ستنطبق على كل إسرائيل واألراضي الفلسطينية المحتلة عام -ج 
 وعمليـات القتـل     ١٩٦٧ وقف كافة أشكال العمل الحربي داخل األراضي الفلسطينية المحتلة عام            - ٢
د الفلسطينيين أينما وجدوا حول العالم، وإزالة جميع الحواجز العسكرية داخـل األراضـي              ض) الهادف(

 .١٩٦٧الفلسطينية المحتلة عام 
خارج المنطقة التي كانت    ) إلخ... مستوطنات، طرق، مدارس  ( تجميد كافة أعمال البناء اإلسرائيلية       - ٣

 .السياج/، بما في ذلك الجدار١٩٦٧ يونيو ٤تسيطر عليها إسرائيل في 
 . إطالق سراح جميع المعتقلين السياسيين- ٤
 ضمان حرية الحركة والتجارة بين غزة والضفة وبين األراضـي الفلـسطينية المحتلـة والعـالم                 - ٥

 .الخارجي
وكذلك المطار الموجود في    ) طبقاً لالتفاقات السابقة  ( السماح بإعادة بناء مطار غزة الدولي والميناء         - ٦

 ).نديامطار قل(الضفة 
 السماح بوصول أبناء الضفة وقطاع غزة إلى القدس الشرقية بحرية، وكذلك حملة هوية القدس مـن       - ٧

الفلسطينيين إلى الضفة وقطاع غزة، مع حماية هوياتهم وضمان مشاركتهم الحرة في الحيـاة الـسياسية                
 .الفلسطينية

بين غزة،  ) إلخ... صناعية، وزراعية  ( إنشاء مناطق ومشاريع اقتصادية إسرائيلية فلسطينية مشتركة       - ٨
 .والضفة وإسرائيل، وضمان وصول العمال الفلسطينيين إلى سوق العمل اإلسرائيلي

 . االحترام التام للقانون الدولي المعمول به، بما في ذلك معاهدات جنيف- ٩
 دور المجتمع الدولي 

كما يلعب المجتمـع    .  الثقة بين الطرفين   يعمل المجتمع الدولي على الحفاظ على الهدنة، ويساهم في بناء         
 .الدولي دوراً في منع حدوث أي قصور في تطبيق االتفاقيات السابقة

ولهذه الغاية، سوف يتم تشكيل قوة متعددة الجنسيات بقيادة اللجنة الرباعية وتركيا مهمتها مراقبة التـزام                
قوم القوة متعددة الجنـسيات بتـسهيل       وسوف ت . الطرفين بشروط الهدنة، وكذلك توفير الضمانات األمنية      

االتفاق والمساعدة في ضمان تنفيذه، وحل النزاعات المتعلقة به واتخاذ اإلجراءات العقابية في حال تـم                
 .خرق االتفاق

 .ويتم تقديم التقارير إلى مجلس األمن الدولي بشكل منتظم حول احترام كال الطرفين لكافة نواحي الهدنة
  ٢٢/٤/٢٠٠٨العرب القطرية 

  
   غزة لحل الخالفاتإلىهنية يؤكد أن كارتر لم يكن وسيطاً ويرحب بزيارة أي مبعوث لعباس  .٣

  رئـيس الـوزراء المقـال    قـال  : فتحي صباح  ،غزة نقالً عن مراسلها في    ٢٢/٤/٢٠٠٨الحياة  نشرت  
ـ  إسماعيل ارتر،  هنية في أول رد فعل للحكومة المقالة على تصريحات الرئيس األميركي السابق جيمي ك

إن ما قبلته حركة حماس في ما يتعلق باالستفتاء على أي اتفاق قد يتوصل إليـه الـرئيس عبـاس مـع                      
، هو الصيغة الواردة في وثيقة الوفاق الوطني التي أجمعت عليها الفـصائل الفلـسطينية عـام                 "إسرائيل"

لتها الحركة هي التي    الصيغة التي قب   "إن أمس" الحياة "إلىوأضاف في تصريح أرسلته الحكومة       .٢٠٠٦
  ".جاءت في وثيقة الوفاق الوطني، والتي توضح طبيعة االستفتاء وآلياته ومرجعياته السياسية والقانونية
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أهمية خاصة كونه اطلع على حقيقـة       "، ووصف زيارته بأنها تكتسب      ونفى هنية أن يكون كارتر وسيطاً     
مطلع علـى أوضـاع المنطقـة       "ن كارتر   أ لىإ، مشيراً   "المواقف، خصوصاً ما عرضناه عليه من جانبنا      

وتعقيداتها، وزيارته في حد ذاتها تمثل تعامالً مع الواقع الفلسطيني لجهة الخريطة السياسية التي أحرزتها               
، ومؤشراً علـى أن سياسـة اإلدارة األميركيـة          ) وفازت فيها حماس   ٢٠٠٦عام  (االنتخابات التشريعية   

  ". طريق مسدودإلىوصلت 
 تسفر التحركات األخيرة في المنطقة، بما فيها لقاءات وفد الحركـة مـع             "ة عن أمله في أن      وأعرب هني

القيادة المصرية والرئيس كارتر، عن نتائج ملموسة على صعيد كسر الحصار ووقف العدوان على شعبنا               
 رفـع   الجهود التي تبذلها مصر على صعيد العديد من الملفـات، مثـل            "إلىوأشار  ". في الضفة والقطاع  

  ".شاليت) األسير غلعاد(الحصار والتهدئة والجندي اإلسرائيلي 
 هنيـة   إسـماعيل أكد  :  أشرف الهور  ،غزة نقالً عن مراسلها في    ٢٢/٤/٢٠٠٨القدس العربي   وجاء في   

ـ  ة حماس  حرك أن ىعل التخاذ الخطوات الالزمة، من أجل شعبنا وكرامته وحمايـة حقوقـه            " مستعدة ل
 اللواء نـصر يوسـف عـضو اللجنـة          إرسالمؤخراً عن نية الرئيس عباس      وحول ما تردد     ."ووحدته

المركزية لحركة فتح لقطاع غزة لاللتقاء بقادة حماس لبحث سبل حل الخالفات الناشبة بين الحركتين قال                
  . الجميع وال نغلق األبواب بل نفتحهاإلى غزة ونستمع إلىهنية نرحب بكل قادم 

  
  من خالل دعمها لحماس الساحة الفلسطينية يتهم إيران بتأجيج ردينةأبو  .٤

نفى الناطق الرئاسي الفلسطيني نبيل أبو ردينة المعلومات التي ترددت في تونس            :  هال صغبيني  -تونس  
ـ            عباس التقى فقـط    الرئيس   إن" المستقبل"بأن يكون عقد لقاء مع موفد أميركي أمس، وقال في تصريح ل

وقال أبو ردينة في تعليقه علـى       . ات على الساحة الفلسطينية   الرئيس التونسي ووضعه في أجواء التطور     
 اإلسرائيليين غير مستعدين بعد للسالم ألنهم ال يريدون أن يدخل أحـد             إن: "بوش المرتقب  -لقاء عباس   

 التحرك الروسي لعقد مؤتمر للسالم في موسكو جـزم          إلى إشارةفي  " األميركيين على خط الوساطة    غير
   .في منتصف حزيران المقبلأبو ردينة أنه سيتم 

  
  . من خالل دعمها لحماسةالفلسطيني بتأجيج الساحة إيرانواتهم أبو ردينة 

  ٢٢/٤/٢٠٠٨المستقبل 
  

  إسرائيلية أميركية لموافقة لغزة انتظاراَ  عباس يؤجل زيارة نصر يوسف":الوطن" .٥
 عباس قرر تأجيل قيـام  ذكرت مصادر فلسطينية موثوقة أن الرئيس الفلسطيني محمود": الوطن "–عمان  

اللواء نصر يوسف عضو اللجنة المركزية لحركة فتح بزيارة غزة وااللتقاء بقادة حركة حماس هناك إلى                
وتضيف المصادر أن قرار عباس يعود إلى رغبته في تـوفير  . ما بعد عودته من زيارة مرتقبة لواشنطن 

  .ةاألميركي واإلسرائيلي المطلوب لهذه المهمالغطاء السياسي 
  ٢٢/٤/٢٠٠٨الوطن 

  
 شخصية٤٠٠ ومشاركة  مشاريع بكلفة مليار ونصف المليار دوالر: فلسطين لالستثمارمؤتمر .٦

ريـاض المـالكي، إن الـسلطة       .قال وزير اإلعالم، وزير الشؤون الخارجيـة د        :كتب حسام عز الدين   
ـ            ١١٠٠الفلسطينية وجهت دعوات لحوالي      سطين  شخصية عربية ودوليـة للمـشاركة فـي مـؤتمر فل

 شخـصية   ٤٠٠ أنالقادم، كاشفاً عن    مايو   /أيار ٢٣-٢١لالستثمار، المقرر عقده في بيت لحم في الفترة         
  . مشاركتها في المؤتمرأكدت
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 مستثمر محلي سيشاركون في المؤتمر،      ٣٠٠ إن، قال المالكي    واألجانب المستثمرين العرب    إلىوإضافة  
 الـضفة   إلـى يتم العمل على تـأمين وصـولهم         " من قطاع غزة   ١٠٠ منهم من الضفة الغربية، و     ٢٠٠
  .األخضر من داخل الخط أعمال رجل ٧٥ إلى إضافة، "الغربية
 مليـار   ١,٥  حـوالي  اإلجماليـة  مشاريع استثمارية قيمتها     ١٠٥ المؤتمر حتى اآلن حوالي      إدارةوتلقت  

  . المؤتمرأعمالدوالر، سيتم عرضها على المستثمرين خالل 
  ٢٢/٤/٢٠٠٨األيام الفلسطينية 

  
  على ورقة كارتر" حماس"تنشر النّص الّرسمي لردود " الحياة" .٧

 األمريكي  الى الرئيس   " حماس"التي بعثتها   تنشر الحياة النص الرسمي للرسالة      :  ابراهيم حميدي  -دمشق  
  :وهنا نصها، كارتر ردا على ورقته التي تضمنت طلبات محددةاألسبق جيمي 

في ضوء حوارات وفـدنا     ": وقف اطالق النار من جانب واحد     "متعلقة بـ    بالنسبة الى الفقرة االولى ال     -
االخيرة مع القيادة المصرية، توصلنا الى تقدم ايجابي على صعيد انجاز اتفاق تهدئة متبادلة، وتعاملنا في                
 قيادة الحركة بجدية وايجابية مع الجهود المصرية للتوصل الى التهدئة المتبادلة، آخذين بعـين االعتبـار               

  .واالهتمام نصائح الرئيس كارتر في هذا المجال وحرصه على تحقيق التهدئة
ما زلنا نرى متابعة المفاوضات في شأن صفقة التبادل مـن  ): تبادل االسرى( بالنسبة الى الفقرة الثانية   -

النقطة التي وصلت اليها، والبناء على ما تم انجازه حتى االن، وذلك لمـا يمثلـه موضـوع االسـرى                    
  .لمعتقلين من حساسية واهمية حيوية بالغة لدى شعبناوا
 يؤكد مشعل استجابته لطلب الرئيس كارتر خالل لقائهما في دمشق بنقل رسالة من شاليت الى والديـه                  -

  .عبر مركز كارتر كما هو مقترح
ـ       ) ٦،  ٥،  ٤،  ٣اي  ( مرفق لكم الصيغة المعدلة لبقية الفقرات        - ا متـضمنة مالحظاتنـا وتعـديالتنا كم

  :وعدناكم
اذا نجح الرئيس عباس في مفاوضات الحل النهائي والتوصل الى اتفاق مع إسرائيل، ستقبل              :  االستفتاء -

حماس بقرار وإرادة الشعب الفلسطيني من خالل استفتاء يراقبه مراقبون دوليون، بما فيهم البعض مـن                
وافق عليها وطنيا، حتى لو كانت      مركز كارتر، او من خالل مجلس وطني جديد ينتخب وفق آليات يتم الت            

  .حماس معارضة لذلك االتفاق
ولضمان امكان مناقشة االستفتاء، وان يكون اختيار الناخبين يعبر بصدق عن ارادة الشعب الفلـسطيني،               

  .سيكون من الضروري تحقيق مصالحة وطنية، خصوصا بين فتح وحماس
ن الضروري ان يرفع الحـصار، وهـو مـا          للتخفيف من معاناة الشعب في غزة، فانه م       :  معبر رفح  -

من اجل ذلك، فان حماس مستعدة للتعاون من اجل فتح وتـشغيل            . تطالب به حماس والشعب الفلسطيني    
معبر رفح الحدودي، والذي سيدار من السلطة الفلسطينية باالضافة الى مسؤولين من حمـاس ومـصر                

آمل في ان تـستغل     . بر بيد المسؤولين المصريين   وسيكون القرار النهائي بادارة المع    . واالتحاد االوروبي 
  .إسرائيل فترة التهدئة لتوافق على هذه االجراءات وتسمح بحرية حركة البضائع والناس

حماس مستعدة لتفاوض الرئيس عباس على اتفاق على حكومة اجماع وطني، والتـي             :  الوفاق الوطني  -
تؤيد حماس تشكيل قوات امنية موحـدة للـضفة         ستكون لها السلطة على كل من الضفة الغربية وغزة، و         

. هناك ضرورة لحوار بين كل القوى والفصائل لمناقـشة تفاصـيل انـشاء تلـك القـوة            . الغربية وغزة 
واقترحت شخصيا أن من بين الخيارات التي تستحق ان تؤخذ بعين االعتبـار، حكومـة تتـشكل مـن                   

 عليها من الطرفين، والتي ستحكم علـى االقـل   تكنوقراط ال ينتمون الي من فتح و حماس، ويتم التوافق 
  .٢٠١٠حتى انتخابات 
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 خالل حديثي مع قيادة حماس، عبرت عن قلقها البالغ ازاء ما يشعر به الشعب الفلسطيني من مأسـاة                   -
رهيبة بسبب االحتالل والعدوان والحصار، واعادت التأكيد ان انجاز حق الشعب في تقريـر المـصير                

 كما هو مثبت فـي وثيقـة الوفـاق الـوطني            ١٩٦٧ة ذات سيادة على حدود عام       وانشاء دولة فلسطيني  
  .الفلسطيني، سيخلق اسس سالم حقيقي

  ٢٢/٤/٢٠٠٨الحياة 
 
  "حماس"مقترحات كارتر ال ترقى إلى متطلبات : نزالمحمد  .٨

نفى محمد نزال عضو المكتب السياسي لحركة حماس أن تكون الحركة قد قبلت بما طرحه               : محمد هاني 
لرئيس األمريكي األسبق جيمي كارتر حول القبول بنتائج االستفتاء للحل النهائي الذي يقـوده الـرئيس                ا

وأوضح أن تصريحات    .عباس وأولمرت، مشيرا إلى أن حماس تشكِّك في إمكانية التوصل إلى هذا األمر            
ةً علـى مواقفهـا ولـن       كارتر ال تعني أن حماس ستقبل نتيجة االستفتاء، وأكَّد أن الحركة ما زالت ثابت             

  .تتراجع عن ثوابت الشعب الفلسطيني
وأضاف أن كارتر عبر خالل مؤتمر وبشكٍل واضٍح أنه لم يقبل به أن يكون وسيطًا بين حركة حمـاس                   
واالحتالل اإلسرائيلي، ال من قبل االحتالل اإلسرائيلي وال من ِقبل اإلدارة األمريكية؛ لذلك الحديث عـن                

ماس وكارتر تتضمن تهدئةً في غزة مقابل رفع الحصار وفتح المعابر والحكم عن بعد              وجود صفقٍة بين ح   
وغيرها صعب في ظل أنها ال تقبل وساطته، وإن كارتر نقل إجابات عن أسئلٍة طرحهـا علـى حركـة                    

  .حماس، وحاول بثَّها في مؤتمره الصحفي، وبالتالي ألقى الكرةَ في ملعب الصهاينة
ـ   إن المشاورات استمرت داخل دوائر الحركـة الداخليـة         : عبر اإلنترنت ) ن أون الين  إخوا(وقال نزال ل

على مدار يومين لدراسة مقترحات كارتر، وتوصلنا إلى أنها أقلُّ من الحد األدنى الذي استطاعت الحركة                
لمـدة  أن تتحصل عليه من خالل وسائل أخرى، مؤكِّدا أن الحديث عن وقف إطالق نار أحادي الجانب و                

حماس في حالة رد الفعل، والمفترض أن يكون الحـديث          : شهٍر من طرف حماس غير مقبول، وأضاف      
يتوقَّف عن االعتداء على الشعب الفلسطيني ثم يطالب حماس بعـد ذلـك بوقـف               " إسرائيلي"عن موقٍف   

  .الردود
ـ                ستوى متطلبـات  وحول موضوع تبادل األسرى أشار إلى أن العرض الذي قدمه كارتر ال يرتقي إلى م

الحركة والشعب الفلسطيني، وأن المفاوضات السابقة مع بعض القنوات األخرى أسفرت عـن عـروض               
أفضل، مؤكِّدا أن حماس ال يمكن أن تنحدر إلى تنازالٍت أكبر لمجرد أنها أصبحت مبادرة مـن الـسيد                   

  .كارتر
، مؤكِّدا أنهـم انتُخبـوا      "وعشرة وزراء  قياديا من حماس     ٤١كارتر انتقد االحتالل باعتقاله     : "وقال نزال 

وأكدنا له أن حماس ترفض أن يفرج عنهم فقط مقابل الجندي األسير جلعـاد              "بشكٍل شرعي وديمقراطي،    
  ".وعدنا عائالت هؤالء األسرى بذلك.. شاليط؛ ألننا نمتلك قائمةً من أسماء المعتقلين نريد اإلفراج عنهم

حات كارتر على حالها، ولكننا سنحاول أن نطورهـا بحيـث تلبـي             ال نستطيع أن نقبل مقتر    : "وأضاف
، وأوضح نزال أن حركة حماس تقـدر زيـارة          "احتياجات الشعب الفلسطيني ما أمكن وتستجيب لمطالبه      

كارتر وجهوده في القضية الفلسطينية، خاصةً أنه أكَّد مجموعةً من المعاني منها أن ليس كل أمريكي هو                 
يكية الحالية، وأن حماس ليست حركة إرهابية، حسب تعبيره، وحمـاس حركـة مقاومـة               اإلدارة األمر 
  .وتحرر وطني

هناك تقدم في المباحثات، ولكـن عبـر الوسـيط          : "وحول قضية التهدئة مع الكيان الصهيوني قال نزال       
ي عدم عقـد    وأشار نزال إلى أن حركته ثابتة على موقفها ف         ".المصري، وال يوجد تفاصيل إلى اللحظة       

  .لقاءات مباشرة مع مسئولين صهاينة في ظل الدعوات المتوالية بين النخب اإلسرائيلية للحوار مع حماس
  ٢١/٤/٢٠٠٨إخوان أون الين 
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  الزهار طلب من سليمان توضيحات حول تصريحات أبو الغيطمحمود  .٩

ـ    أكد محمد طاهر النونو المتحدث باسم الحكومة المقالة في تـصريحات          : )أ.ب.د( ، )أ.ب.د(ـ خاصـة ل
 محمود الزهار طلب من الوزير عمر سليمان مدير المخابرات           حماس أمس، أن القيادي البارز في حركة     

مـن   العامة المصرية توضيحات حول تصريحات وزير الخارجية المصري احمد أبو الغيط في واشنطن            
 أولويات لدى حمـاس ال      وقال إن هناك  . منطلق وقوف مصر على مسافة واحدة من األطراف الفلسطينية        

فلدينا مرونـة   "تنازل وال مرونة فيها، وهي رفع الحصار وإنهاء العدوان، أما قضية المعابر وآلية فتحها               
تجاه عودة الموظفين المدنيين من الرئاسة الفلسطينية لما يمتلكونه من خبرة بشرط عـدم تـورطهم فـي             

. "اليا خطوة جادة من االحتالل تجاه فتح المعـابر   قضايا فساد، وابلغنا الجانب المصري، بها والمطلوب ح       
 الحركة أبلغت مصر تطمينات بشأن عدم اجتياح المواطنين في غزة للحدود مـع مـصر                إنوقال النونو   

، مشيرا إلى أن الحركة لن تسقط الضفة الغربية من حـساباتها، وقـال إن               "حرصا منا على أمن مصر    "
 .. لة االنقسام لن تطول طويالحماس مسؤولة عن أهلها في الضفة وان حا

  ٢٢/٤/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 
  
   "إسرائيل" اتفاق سالم مع أيترفض االستفتاء على " الجهاد" .١٠

الحركة تجدد  " ان   ، في بيان صحافي   حركة الجهاد، قال خالد البطش القيادي في      :  ا ف ب، د ب أ      -غزة  
ابت والحركة تحذر من جعل الثوابت الفلسطينية       ال استفتاء على الثو   "واضاف  ". موقفها الرافض لالستفتاء  

ال "واكد انه  ".مدارا للبحث والتفاوض في مرحلة ضعف عربي وانحياز ودعم دولي كبير لكيان االحتالل
مجال للحديث عن استفتاء على نتائج المفاوضات النها من وجهة نظرنا تشكل مدخال للتخلي عـن حـق                  

 ".يكمن في استمرار المقاومة والجهاد ورفض مشاريع التـسوية العودة والقدس والخالص من االحتالل 
 ".أمر في غاية الخطورة"البطش موافقة حركة حماس على إجراء استفتاء بأنه  عتبراو

  ٢٢/٤/٢٠٠٨الدستور 
  
  من األسرى والمفاوضات إيجابي ويجب تعزيزه" حماس"موقف : قدورة فارس .١١

للقبول  الجانب اإلسرائيلي  قدورة فارس في جدية   " فتح"ركة  شكك عضو اللجنة الحركية العليا لح     : رام اهللا 
بوساطة الرئيس األمريكي األسبق جيمي كارتر، لكنه أكد أن اإلنجاز السياسي المهم فـي جهـد كـارتر          

من صفقة تبادل األسرى، وقال     " حماس"وأثنى فارس على موقف      ". حماس"يتصل بطبيعة موقف حركة     
عنه الرئيس األمريكي األسبق جيمي كارتر والذي رفـضت بموجبـه           الذي عبر   " حماس"موقف حركة   "
التجاوب مع أي صفقة تقتصر فقط على أسراها من النواب والوزراء؛ هذا موقف وطني نحترمه               " حماس"

ونقدره، وهو ينسجم مع التقاليد الوطنية لكل صفقات التبادل التي لم تتم على أساس فصائلي، وهذا شيء                 
إلى تعزيز هـذا    " حماس"ودعا فارس الرئيس عباس وحركة       .، على حد تأكيده   "ماسإيجابي من حركة ح   

  .  عملية تدعم مناخ المصالحة الوطنيةبإجراءاتالتوجه 
 ٢١/٤/٢٠٠٨قدس برس

  
  قطاع ال شمال إسرائيلي في عملية اقتحام لموقع "السرايا"و" األقصى" لـ مقاومين٣استشهاد  .١٢

ليلة الماضية ثالثة مقاومين من كتائب األقصى، وسرايا القدس  استشهد ال: عبد الهادي عوكل-غزة 
التابعة للجهاد اإلسالمي، في اشتباك مسلح مع قوات االحتالل اإلسرائيلي وذلك في عملية اقتحام لموقع 

مجموعات نبيل "وقال ناطق باسم كتائب األقصى  .إسرائيلي شمال بلدة بيت الهيا شمال قطاع غزة
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 مجموعة مشتركة من الكتائب وسرايا القدس هاجمت بالقذائف موقعا إن: "صحفيةفي تصريحات " مسعود
 .عسكرياً إسرائيلياً فيما كان يعرف سابقاً بمستوطنة دوغيت شمالي قطاع غزة

 ٢٢/٤/٢٠٠٨الحياة الجديدة 
  
   قطاع غزةى في هجمات إسرائيلية عل"حماس"من  مقاتل فلسطينيين أحدهما استشهاد .١٣

قالت مصادر فلسطينية ان شابين فلسطينيين استشهدا ليل األحد وفجر االثنـين            : هور من أشرف ال   -غزة  
  .في غارات وهجمات شنتها قوات االحتالل على مناطق متفرقة في قطاع غزة

وفجر االثنين سقط الشهيد منير أبو عودة، من بلدة بيت حانون شمال قطاع غزة، وهـو ناشـط ينتمـي                    
 .وات من جيش االحتالل كانت تنفذ توغالً في منطقة حدودية فـي البلـدة             لكتائب القسام، خالل تصديه لق    

 في قصف إسرائيلي لـ مجموعـة مـن   ىوقالت كتائب القسام ان أبو عودة كان في مهمة جهادية، وقض        
  .المرابطين في بيت حانون

  ٢٢/٤/٢٠٠٨القدس العربي 
  
   تمدين الحركة بعد استبعاد مقترحات القدوة بـ"فتح"ـتحضيرات المؤتمر العام ل .١٤

استبعدت األطراف الرئيسية والفاعلـة فـي حركـة فـتح           :  وليد عوض  ،بسام بدارين ،  رام اهللا  -عمان  
خيارات سياسية محددة عن وثيقة البرنامج السياسي التي ستصاغ لعرضها على المؤتمر العام للحركة في               

تحدث عن ضرورة تحويل حركـة      يونيو المقبل من بنيها وأبرزها استبعاد األفكار التي ت        / شهر حزيران 
  . حزب سياسيأو حركة مدنية إلىفتح من حركة تحرر وطني 

وفهمت القدس العربي على هامش اجتماعات اللجنة التحضيرية العليا للمؤتمر العام التـي تجـري منـذ                 
يومين في العاصمة األردنية بأن الفرصة لم تعد متاحة اآلن لمناقشة اي مقترحات تحت عنـوان اعـادة                  

سمية حركة فتح او تحويلها لحركة مدنية، وهي مقترحات كان قد وقفت ضدها بقوة اللجنـة المركزيـة                  ت
لحركة فتح بعد ان تقدم بها مكتوبة مرتين خالل األسابيع الماضية ناصر القدوة الرئيس الـسابق للجنـة                  

  .البرنامج السياسي في الحركة
صيل وحيثيات وثيقة جديدة باسم البرنامج الـسياسي        وعلم بأن اللجنة مشغولة اآلن في عمان بمناقشة تفا        

المرحلي ستعرض علي المؤتمر العام للحركة والوثيقة الجديدة قدمها الرئيس الحـالي للجنـة البرنـامج                
  .السياسي الدكتور نبيل شعث

وكان رئيس اللجنة التحضيرية العليا والرجل الثالث في حركة فتح قد استبعد القدوة عن رئاسـة لجنـة                  
  . وثيقة جديدة معدلةبصياغةعية معنية بالبرنامج السياسي وكلف الدكتور شعث بدال منه فر

وعلم بأن عقالء فتح توصلوا لتفاهم ضمني بعدم التطرق لمسألة المقاومة وشرعيتها ال سلبا وال ايجابيـا                 
  .مبهدف التفرغ للخطوات التالية على صعيد االستعداد لتحضير فعاليات المؤتمر الحركي العا

ومن جهته قال أحمد نصر أبو النصر عضو اللجنة القيادية لحركة فتح في حديث خاص لـشبكة الفنيـق                   
هناك أربع لجان شكلتها اللجنة التحضيرية لمتابعة تحضيرات عقد المؤتمر، وقد انتهت من وضع أوراقها               

تعلق بالبرنامج السياسي   ليتم إقرارها من أعضاء اللجنة التحضيرية، مشيراً إلى ان األوراق التي قدمت ت            
وأضـاف ابـو النـصر أن        .للحركة، باإلضافة الى لجان العضوية والنظام ولجنة التخطيط والسياسات        

صعوبات كبيرة تواجه عقد المؤتمر تتمثل في الحقبة الزمنية الكبيرة التي لم يعقد خاللها المـؤتمر منـذ                  
خلوا المحطات التنظيمية، وسـيجد المـؤتمر       تسعة عشر عاماًً، أدي الي تراكم أعضاء في الحركة لم يد          

  صعوبة في تحديد أعضائه، باإلضافة الي أن المؤتمر في حد ذاته مرحلة تاريخية في عمر الحركة، 
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وأن المؤتمر لم يحدد موقفه من العديد من المراحل السياسية الخطيرة والمنعطفات الحادة التي عـصفت                
  . ١٩٨٩بالحركة بعد عقد المؤتمر الخامس عام 

  ٢٢/٤/٢٠٠٨القدس العربي 
  

  في رام اهللا" مهزلة الرقص"  تطالب بوقف"حماس" .١٥
القائمين على مهرجان الرقص المعاصر في رام اهللا بالضفة الغربية، بأنهم           حركة حماس   وصفت  : رام اهللا 

ل وقـا  ".إذا لم تستح، فافعل مـا شـئت       " محمد ، وينسحب عليهم قول النبي    "قوم فقدوا اإلحساس والحياء   "
مثل هذه المهرجانات تسهم في إشـاعة المنكـر         "في الوسطى يوسف فرحات، ان      " حماس"الناطق باسم   

وثقافة الالمسؤولية، وكان األولى ان تعقد المهرجانات الوطنية التي تعزز روح المقاومة عنـد الـشباب                
واعتبـر  ". غزةوتشحذ هممهم وعزائمهم وتثير عاطفتهم وحسهم الوطني نحو إخوانهم الذين يذبحون في             

هناك تياراً يحمل ثقافة الخنوع واالنهزام والبالدة، ويريـد أن يـصدر   "ان مثل هذه المهرجانات تؤكد ان     
  ".هذه الثقافة إلى جيل الشباب الذي بات يتصدى لالحتالل

يتخذوا المواقف المسؤولة لوقف مثل هذه المهازل، وإال فـإن          "وطالب فرحات علماء األمة ومفكريها بأن       
وحمل رئاسة السلطة في رام اهللا المـسؤولية عـن          ". ا التيار سيتمادى في إشاعة هذه الثقافة المسمومة       هذ

  ".في وقت يذبح فيه شعبنا في غزة ويعاني ويالت الحصار"عقد مثل هذه المهرجانات 
  ٢٢/٤/٢٠٠٨المستقبل 

  
  ستراتيجّيتها القتالّيةإغّيرت " حماس":  إسرائيليونمعلقون .١٦

، رون بـن يـشاي، عنـد الـدالالت          "يديعوت أحرونـوت  "لشؤون األمنية والعسكرية في     توقف معلّق ا  
في اآلونة األخيرة، عموماً، والعملية النوعيـة التـي         " حماس"االستراتيجية لسلسلة العمليات التي نفذتها      

بات مـن الواضـح تمامـاً أن حمـاس غيـرت            "بو سالم خصوصاً، فرأى أنه      أحصلت عند معبر كرم     
 اإلحصائي  "اإلرهاب"ذلك أنها قامت في األسابيع األخيرة بنقل جهدها األساسي من           .  القتالية يتهاإستراتيج

المنحني المسار، الذي يقوم على أساس المس الجسدي والنفسي بالمدنيين اإلسرائيليين مـن دون تمييـز،     
إلى قـوات الجـيش     واللجوء إلى ما يمكن تعريفه بأنه عمليات غوارية مركّزة ومعقّدة، وموجهة خاصة             

  ".اإلسرائيلي العاملة على طول السياج
الهدف األول، إرغام إسـرائيل  : األهداف االستراتيجية للحركة بقيت من دون تغيير      "ويشير يشاي إلى أن     

وهـو الحـصار    .  على رفع الحصار االقتصادي عن القطاع      - بواسطة الضغط العسكري واإلعالمي      -
 الهدف الثاني، هو ابتزاز إسرائيل لفرض هدنة بشروط تتيح لحمـاس            .الذي يهدد بقاء حماس في السلطة     

  ".التعاظم عسكرياً وسياسياً واالستعداد لجولة قتال أكبر في المستقبل
 القتال هو أن قيادة الحركة توصلت في اآلونة األخيرة إلـى  إستراتيجيةسبب التغيير في "ويرى يشاي أن    

 الـصواريخ وقـذائف الهـاون ونيـران     -موجه إلى المدنيين ال"خالصة مفادها أن اإلرهاب اإلحصائي  
 ال يحدث الجلبة السياسية والنفسية المطلوبة، ال بل يلحق الضرر بحماس أمام الرأي العـام                -الرشاشات  

العالمي والفلسطيني، ويمنح إسرائيل شرعية المس بالحركة وقادتها، وشن حملة عـسكرية كبيـرة فـي                
ولذلك قررت تركيز جهودها على العمليات النوعية       . اس أيضاً أن تمنع حصوله    القطاع، وهذا ما تريد حم    
  ".ضد الجيش اإلسرائيلي

ذروة طموح قادة الحركة، الذين يفضلون شن عمليات غوارية على الجيش اإلسرائيلي،            "ويعتقد يشاي أن    
مانهم أن وجود عدد من     تجربة حزب اهللا وتجربتهم هم تعلّ     "ويرد ذلك إلى أن     ". هو أسر جنود إسرائيليين   

الجنود أسرى بين أيديهم لن يؤدي إلى تعزيز جوهري لقدرة الحركة على المساومة في المفاوضات بشأن                
. اإلفراج عن أسرى في مقابل جلعاد شليط فحسب، بل سيضع في أيديهم أيضاً رافعة ردع شديدة القـوة                 
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 خشية انتقام   -فكر حكومة إسرائيل ملياً     ذلك أنه في حال وقوع عدد من الجنود رهائن في يد حماس، فست            
 قبل أن تأمر بتصفية زعمائها في القطاع، وقبل أن تأمر الجيش اإلسرائيلي بشن حملة عسكرية                -حماس  
  ".كبيرة

كل عملية غوارية هجومية ناجحة، مثل العملية األخيرة، تمنح حماس تأييداً كبيراً فـي              "ويؤكد يشاي أن    
بناء عليه، ترى حماس، أن هذه هي القناة التـي يتعـين توظيـف              . ة كبيرة الشارع الفلسطيني ونقاط قو   

  ".الجهود فيها من أجل التفاوض بشأن التهدئة من موقع القوة ومن أجل زيادة قوتها السياسية وهيبتها
العملية األخيرة ال تدل فقط على أن حماس تغير استراتيجيتها، بل تدل أيضاً علـى               "ويلفت يشاي إلى أن     

ها مؤهلة لتنفيذها بهذا المستوى العالي من الدقة في التخطيط، وهذا المستوى من التنفيذ والتنسيق بـين                 أن
  ".قوى مختلفة، وهذا ما لم يكن لديها في الماضي
محاولة العمليـة الطموحـة     "، عاموس هرئل، أن     "هآرتس"في السياق، رأى المراسل العسكري لصحيفة       

ي معبر كرم سالم، تدل على أن الحركة مستعدة ألن تخاطر كثيـراً اآلن              والفاشلة لحماس، عشية العيد ف    
رفع الحصار االقتصادي الذي فرضته إسرائيل على قطـاع غـزة، وتحقيـق أوراق              : كي تحقق هدفين  

 لغرض إعادة تحريك المفاوضات على تحرير السجناء الفلسطينيين        - جنود مخطوفون آخرون     -مساومة  
  ".في مقابل جلعاد شاليط
كان للعملية هدف آخر يرتبط بالذات بالجهود لتثبيت تهدئة موقّتة، على اعتبـار أن       "ويشير هرئل إلى أنه     

  ".حماس ترغب في التهدئة، ولكنها تسعى للوصول إليها من موقع قوة 
لو سجل لحماس نجاح عملياتي في العملية األخيرة، لتمكنت من الحفاظ علـى عطـف               "وقال هرئل إنه    

زاوي، حتى لو وافقت قريباً على تهدئة تجبرها على وقف النار، بل وكـبح جمـاح نـشاط                  الجمهور الغ 
، وصف أمير بوحبوط ما يحصل على الحدود مع غزة          "معاريف"وفي  ". الفصائل األصغر واألكثر تطرفاً   

 ".محاولة من الفلسطينيين الستنزافنا كي يخلقوا واقعاً جديداً"، و"حرب معابر"بأنه 
  ٢٢/٤/٢٠٠٨األخبار

  
  على مرجعية موحدة لمخيمات لبنان ترفض التفاهم" فتح": "حماس" مسؤول في .١٧

بالعاصمة اللبنانية، من أن جهات     " حماس"في مكتب حركة       المسؤول اإلعالمي   رأفت مرة  حذر: بيروت
ومنظمة التحرير في بيروت، تعمل على جر مخيمات الالجئين الفلـسطينيين           " فتح"سياسية نافذة في قيادة     

وكشف مرة النقاب في تصريحات خاصة لــ         .إلى صراعات داخلية وإقليمية ال ناقة لهم فيها وال جمل         
. عن أن مخيمات الالجئين الفلسطينيين في لبنان تتعرض الستهداف محلي وإقليمـي مـنظم             " قدس برس "

لتركيز الشديد وغير   نشهد اليوم استهدافاً للوجود الفلسطيني في لبنان، ويشمل هذا االستهداف ا          " وقال مرة 
المبرر على السالح الفلسطيني ومحاولة توظيفه في نزاعات لبنانية إقليمية، من خالل وصف هذا السالح               

  .بأنه يتحرك بناء على أوامر سورية
وقيادات في منظمة التحرير الفلسطينية في لبنان، بالعمـل علـى    " فتح"حركة   مرة إلى اتهام   وألمح رأفت 

يوجد طرف فلـسطيني ينـتهج      " وقال المسؤول . جئين في الخالفات الداخلية اللبنانية    توريط مخيمات الال  
عملية التسوية مع الكيان الصهيوني موجود في لبنان يقوم بعملية تسليم وعمليـة تغييـر فـي قياداتـه                   

نيين العسكرية، ما يوحي بإمكانية انخراط هذا التيار في أحداث يراد من خاللها توريط الالجئين الفلـسطي               
في الخالفات الداخلية اللبنانية من خالل وقوف هذا التيار مع هذا الطرف ضد آخر، هذا ما أوجد نوعـاً                   

  .، كما ذكر"من القلق والخوف من المستقبل يسيطر على الالجئين الفلسطينيين في لبنان
طينية األمنيـة   هو غياب المرجعية الفلـس     وأشار مرة إلى أن ما يزيد من مخاوف الفلسطينيين في لبنان          

ما يزيد من مخاوف المخيمات هو غياب مرجعية فلسطينية موحدة، تلتقي فيها            "والسياسية الموحدة، وقال    
كل القوى الفلسطينية في لبنان، إذ ال توجد اليوم مرجعية فلسطينية واحدة تقوم بالـدفاع عـن الالجئـين                   
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توجد مشاريع "وإزاء ذلك؛ يرى مرة أنه ". حدةالفلسطينيين في لبنان وتكوين رؤية فلسطينية ـ لبنانية مو 
دائمة من قبل طرف فلسطيني في منظمة التحرير الفلسطينية لتكريس الهيمنة والتفـرد واالحتكـار فـي                 
لبنان، وقد رفضت منظمة التحرير في لبنان عبر ممثلها عباس زكي أكثر من صيغة تقدمت بها فـصائل                  

 توحيد القوى الفلسطينية في لبنان في مرجعية سياسية واحدة          فلسطينية وشخصيات عربية وإسالمية بهدف    
بعيداً عن الخالفات الحاصلة في فلسطين بين فتح وحماس وحول التسوية والمفاوضـات مـع الجانـب                 

  .، على حد توضيحه"اإلسرائيلي
ومنظمـة التحريـر فـي      " فـتح "خطوات أمنية انفرادية يقوم بهـا ممثلـو          وحذر مرة من ما اعتبرها    

لفرض خيارات أمنية من طرف واحد دون موافقة جميع الفصائل، مثل            هناك محاوالت " شارحاً أن  ن،لبنا
باختطاف شخص فلسطيني اسمه حـسام      " اللينو"قيام مجموعة من حركة فتح بقيادة ضابط عسكري اسمه          

دون علم لجنة   معروف المطلوب للسلطات األمنية اللبنانية، حيث قاموا باختطافه وتسليمه للجيش اللبناني            
المتابعة األمنية المشتركة المسؤولة عن إشراف شؤون مخيم عين الحلوة، وهذا يشير إلى اهتزاز الوضع               

، "األمني الفلسطيني في لبنان، لكن هناك قوى تسعى إلى ضبط األمور وعدم أخذ المخيمات نحو االنفجار               
  .حسب قوله

من أجل منع انزالق المخيمات الفلسطينية      " حماس"وكشف مرة النقاب عن جهود وصفها بالمكثفة تقوم به          
نحن في حماس قمنا بجهود واتصاالت سياسية مكثفة        " وقال المسؤول اإلعالمي في الحركة    . إلى االنفجار 

من أجل منع أخذ المخيمات الفلسطينية في لبنان نحو خيارات سياسية تضر بالشعب الفلسطيني في لبنان                
وطنية، وأبلغنا جميع القوى رفضنا للتـوتير األمنـي داخـل المخيمـات     وتتعارض مع قضيته وثوابته ال  

ولمحاوالت ادخال الفلسطينيين في صراعات أمنية مع المحيط اللبناني، وأكدنا تمسكنا بـاحترام الدولـة               
أعلنّا في المقابل رفضنا    "قائالً   وأضاف مرة ". اللبنانية ورموزها وشعبها، وباحترام السلم األهلي في لبنان       

لشديد ألي محاولة الحتكار القرار الفلسطيني في لبنان أو للتفرد بهذا القرار، أو لبناء سياسة أمنية مـن                  ا
طرف واحد تحكم الوضع األمني في المخيمات، وقلنا إن التفرد بوضع المخيمـات ممنـوع، وأن إدارة                 

  . ، على حد تعبيره"المخيمات تكون ضمن رؤية فلسطينية مشتركة
  ٢١/٤/٢٠٠٨قدس برس

  
  تحت سيارة عنصر فتحاوي "عين الحلوة"عبوة في  .١٨

 سيارة أحد عناصر حركة فتح، الفلسطيني نضال الخطيـب، بعبـوة ناسـفة              ، فجر امس  تاستهدف: صيدا
، كانت متوقفة أمام منزله في حي الصفصاف        ٢٠٠زرعت تحت محرك السيارة وهي من نوع مرسيدس         

  . ي صيدا جنوب لبنان في مخيم عين الحلوة ففي منطقة سوق الخضار
لن نسمح كمخيم عين    : وتفقد امين سر اللجان الشعبية الفلسطينية في منطقة صيدا عبد مقدح المكان، وقال            

الحلوة واهله وشعبه وكل قواه الحية، أن يستمر الوضع على هذه الحال، ولن تستطيع األيدي العابثة التي                 
  .  سيارة نضال الخطيب وغيرها من إحداث خروقأطلقت النار باألمس والتي وضعت العبوة اليوم في

  ٢٢/٤/٢٠٠٨المستقبل 
  
  يزور قباني وقبالن والحريري " حماس" وفد من .١٩

 الشيخ محمـد رشـيد       اللبنانية ، مفتي الجمهورية  أمسبرئاسة أسامة حمدان    " حماس"زار وفد من حركة     
قبالن والنائبة بهية الحريري في     قباني ونائب رئيس المجلس اإلسالمي الشيعي األعلى الشيخ عبد األمير           

  . مجدليون
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تشاورنا في الوضع الفلسطيني في لبنان، واستعرضنا معاناة أهلنا فـي           : "وقال حمدان بعد هذه الزيارات    
نهر البارد والتي ما زالت قائمة بسبب تشردهم عن المخيم حتى اآلن وضرورة أن تكون هنـاك جهـود                   

  ". م بأسرع وقت ممكن وبأفضل طريقةإلغاثتهم أوال ثم إلعادة إعمار المخي
هناك محاولة للعدو في هذه الذكرى ان يستأصل بعضا من حقوقنا، هناك مطلب من العدو بنقل                : واضاف

سفارات الدول الغربية وال سيما السفارة األميركية الى القدس، وتكريس هـذه المدينـة المقدسـة عنـد                  
ب، وهناك محاولة لتكريس يهودية الكيان الـصهيوني        المسلمين والمسيحيين كعاصمة لهذا الكيان الغاص     

من اجل القضاء على حق العودة لالجئين الفلسطينيين والتمهيد لترحيل ابناء الشعب الفلسطيني الذين مـا                
  ". ٤٨زالوا صامدين في أرضهم المحتلة منذ عام 

ريد مـن امتنـا ان      لقد اكدنا ان موقفنا هو الصمود والعمل من اجل رفع الحصار عن غزة، ون             :"اضاف
تنحاز الينا في هذه المعركة ضد الكيان الصهيوني، وان تعمل من اجل رفـع الحـصار عـن الـشعب                    

  ". الفلسطيني ودعم مقاومته التي نعتقد انها حق مشروع من اجل انتزاع الحقوق الفلسطينية
  ٢٢/٤/٢٠٠٨السفير 

  
  سين والرنتيسي  ياىوذكر.. مهرجاناً لنصرة الرسول ورفضاً لحصار غزة: لبنان .٢٠

أقيم مهرجان جماهيري في منطقة قبة النصر       في لبنان،   " الجماعة اإلسالمية "و" حماس"حركة  من  بدعوة  
للتأكيد على نصرة النبي محمد واألخوة بين الشعبين        " دعمكم يكسر حصارهم  : "في طرابلس تحت عنوان   

 الفعاليات الـسياسية والحزبيـة      شارك في المهرجان حشد من     .اللبناني والفلسطيني ورفضاً لحصار غزة    
اعتبـر   و .والنقابية واالجتماعية وأعضاء المجالس البلدية واإلختيارية ولفيف من العلماء ورجال الـدين           

في الشمال الشيخ أبو بكر الصديق أن المقاومة في فلسطين اليوم نجحت في إيجاد حالة               " حماس"مسؤول  
  . الصهيونيمن الرعب ومعادلة جديدة في التعاطي مع العدو

في برجا احتفاالً لمناسبة استشهاد الشيخ احمد ياسين وعبد العزيز الرنتيسي           " الجماعة االسالمية "أقامت  و
  .وتضامناً مع الشعب الفلسطيني، في حضور شخصيات وأحزاب

" ان الشهادة هي كرامة وعزة    "في لبنان اسامة حمدان الذي أكد       " حماس"وتحدث في االحتفال ممثل حركة      
النـصر ال   "، الفتـاً الـي ان       "كان حجة على أصحاء األجسام من هذه األمة       "راً الى ان الشيخ ياسين      مشي

  ". يصنع بقوة الجسد انما بقوة االيمان باهللا تعالى
ِخيارنا أننا لن نعترف بإسـرائيل،      : "، متابعاً "ان التحرير واستعادة األرض ال تكون بالمفاوضات      : "وقال

  ".لشعبوان المقاومة تبعث من ا
  ٢٢/٤/٢٠٠٨المستقبل 

  
  تزور متري والبعلبكي وسفيري كوبا وفنزويال" الديموقراطية" .٢١

طارق متري، نقيب الصحافة محمد     اللبناني  على كل من وزير الثقافة      " الجبهة الديموقراطية "جال وفد من    
هـم آخـر   البعلبكي، السفير الكوبي داريو دي اورا وسفيرة فنزويال في لبنان سعاد كـرم، وعـرض مع             

رفض جميـع مـشاريع     "واكد الوفد حسب بيان للجبهة       .التطورات واوضاع الشعب الفلسطيني في لبنان     
التوطين وضرورة التوافق حول خطة موحدة لدعم حق العودة بعيدا عـن االسـتخدامات والتوظيفـات                

طينيين وتحمـيلهم   الضارة لقضية التوطين وزجها في اتون الصراع الداخلي اللبناني او االساءة الى الفلس            
  ، "مسؤولية مشاريع هم االكثر تضررا منها

  ٢٢/٤/٢٠٠٨المستقبل 
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  تشكيل مرجعية وطنية في لبنانبعلى ضرورة اإلسراع "شدد ت "القيادة العامة" .٢٢
 القيادة العامة فـي الـشمال،       -احتفلت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين      :  عمر ابراهيم  ، البارد -البداوي  

 واألربعين النطالقتها، ونظمت مسيرة في مخيم البداوي غابت عنها األلويـة العـسكرية              بالذكرى الثالثة 
وشارك فيها ممثلو الفصائل    . والمجموعات المقاتلة، وحلت مكانها الفرق الكشفية والفولوكلورية والتراثية       

نان عودة كلمـة    وألقى مسؤول العالقات السياسية للجبهة في الشمال ابو عد        . الفلسطينية واللجان الشعبية  
على ضرورة اإلسراع في تشكيل مرجعية وطنية فلسطينية في لبنان لمعالجة المـسائل              " فيها اعتبر شدد 

  ". العالقة كافة ومن بينها مأساة اهلنا في مخيم البارد
  ٢٢/٤/٢٠٠٨السفير     

  
  كما فشلت أمريكا في العراق" حماس"يقر بفشل جيشه أمام " باراك" .٢٣

باستحالة القضاء على حركة المقاومة اإلسالمية      " أيهود باراك " الجيش اإلسرائيلي    اعترف وزير  -القدس
، وإنهاء سيطرتها على قطاع غزة، مشيراً إلى فشل تجارب سابقة في إحـالل قيـادات مواليـة                  "حماس"

 عاجزة عن تحقيـق أحالمهـا   "إسرائيل"إن : "وقال باراك في تصريحات لإلذاعة العبرية أمس .لالحتالل
، موضحاً أن هذا النموذج من إسقاط األنظمـة         "الم أمريكا والدول األوروبية في القضاء على حماس       وأح

وتعيين أنظمة مكانها متعاونة أثبت فشله في أفغانستان، عندما أسقطت أمريكا نظام طالبان وعينت حميد               
 . األخرىكما أقّر باراك بأن الخطة األمريكية في العراق فشلت هي . كرزاي رئيساً للدولة

  ٢٢/٤/٢٠٠٨صحيفة فلسطين 
  
  ضد حماس"سياسة هجومية"موفاز يطالب بـ .٢٤

ضـد  " سياسـة هجوميـة   "طالب وزير المواصالت اإلسرائيلي شاؤول موفاز الحكومة باعتماد         : وكاالت
نحن ملزمون باالنتقال من مرحلة الصد والدفاع إلى الهجوم ضـد حمـاس، وحكومـة               "مضيفا  . حماس

وأشار الى ضرورة اتخاذ    ". خذ المبادرة وأال تنتظر حماس كي تملي جدول األعمال        أولمرت ملزمة بأن تأ   
سلسلة من األعمال المتداخلة تتضمن مسا شخصيا بقادة حماس وهدم بنى تحتية ووقف توريد الوقود إلى                "

  ". غزة ومواصلة التصفيات المركزة
  ٢٢/٤/٢٠٠٨السفير 

  
  "ناحل عوز "أشكنازي يعزل قائد كتيبة المدرعات على معبر .٢٥

 قالت ٍوسائل اعالم اسرائيلية ان رئيس أركان الجيش االسرائيلي الجنرال غابي أشكنازي قرر              -بيت لحم 
 لـدى تعرضـه     -كرم ابو سـالم     -نحال عوز   "عزل قائد كتيبة المدرعات الذي كان مسؤوال عن معبر          

س األركان اعتمـاداً علـى   وجاء قرار رئي . لهجوم فلسطيني مسلح مما أسفر عن مقتل اثنين من عماله         
 .توصية قائدي المنطقتين الجنوبية والوسطى اللذين تقصيا مالبسات الحادث

  ٢٢/٤/٢٠٠٨وكالة معاً اإلخبارية 
  
  الدبلوماسيون اإلسرائيليون يرفضون إغراءات ليفني للعمل في مصر .٢٦

سيين اإلسـرائيليين   كشفت مصادر دبلوماسية رفيعة المستوى عن أن عشرات الدبلوما        : كتب أحمد عثمان  
البارزين رفضوا ترشيح وزيرة الخارجية اإلسرائيلية تسيبي ليفني لهم للعمل كـسفراء إلسـرائيل فـي                

  .القاهرة ، كان آخرهم موشيه سنيه الدبلوماسي البارز ومجالي وهبي أحد قيادات حزب كاديما
سييها إلقناعهم بالعمل في القاهرة     وأفادت المصادر أن الخارجية اإلسرائيلية قدمت إغراءات كبيرة لدبلوما        

، على رأسها مضاعفة رواتبهم وبدالتهم واستصدار وثيقة تأمين على الحياة أثناء عملهم في مصر تقـدر    
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بمليون دوالر ، وهو ما رفضه الدبلوماسيون اإلسرائيليون الذين تعللوا بصعوبة ظـروف العمـل فـي                 
م بقوة ، فضال عن تصاعد المخاطر األمنية عليهم بعد          القاهرة ، ورفض الفعاليات المصرية التعاطي معه      

وكشفت عن أن وزيرة الخارجية اإلسرائيلية تسيبي ليفنـي لـم            .تدهور األوضاع في األراضي المحتلة    
 .تستقر حتى اآلن على اسم أي دبلوماسي للعمل كسفير في مصر 

  ٢١/٤/٢٠٠٨صحيفة المصريون 
  

  قطاع خالل اسابيع ومهمة كارتر فاشلةاليشهده تصعيد عسكري كبير س :"اسرائيل "تلفزيون .٢٧
ذكر التلفزيون االسرائيلي القناة الثانية ان اسرائيل تتوقع تصعيدا كبيرا في قطـاع غـزة               : القدس المحتلة 

ونقل المراسل العسكري للتلفزيـون      .خالل السابيع القادمة في ظل الحديث عن اجواء تهدئة في المنطقة          
ان زيارة كارتر فاشلة وان الشئ الوحيد       " عن مصدر امني اسرائيلي كبير قوله        "روني دانييل "االسرائيلي  

مؤكدا ان االسابيع القادمة ستشهد تصعيدا كبيرا       " الذي استطاع تحقيقه هو جلب رسالة من شاليط الى اهله         
 .في قطاع غزة

  ٢١/٤/٢٠٠٨وكالة سما 
  
   إسرائيلية للبحرية األميركيةصواريخ .٢٨

 اإلسرائيلية أمس أن الصناعات العسكرية اإلسرائيلية سـتزود سـالح البحريـة              أعلنت اإلذاعة  :د ب أ  
وذكرت اإلذاعة أن قيمة هذه الـصفقة        . األميركي بصواريخ تستخدم لتضليل صواريخ مضادة للطائرات      

 .  مليـون شـيكل    ٤٠٠وهي تأتي في إطار صفقة ضخمة بمبلغ        )  ماليين دوالر  ٨( مليون شيكل    ٣٠تبلغ  
صواريخ اإلسرائيلية الصنع تطلق من طائرات حربية الستهداف صواريخ أرض جو مـا             ال"وأضافت أن   

   ".يجنب الطائرات المقاتلة أي إصابة
  ٢٢/٤/٢٠٠٨البيان اإلماراتية 

  
   إلحباط صواريخ غزة يواجه أزمة"إسرائيل"مشروع  .٢٩

القبـة  "هها نظـام    كشفت دراسة إسرائيلية حديثة عن المأزق والخيبات التي يواج        : خلف خلف  -رام اهللا   
وبحسب المعطيات الجديـدة    . الذي تعول عليه تل أبيب في إحباط الصواريخ المنطقة من غزة          " الحديدية

وهذا الرقم ال يحمل تكـاليف تطـوير        .  مليون دوالر  ٨٢فأن النظام سيكلف إسرائيل سنويا ما يزيد عن         
احتياطي صـواريخ إلبقـاء سلـسلة       النظام، وشراء مركبات بطاريات إحباط، وإعداد العاملين؛ وشراء         

 .اإلمداد، وبالتالي ستكون الحصيلة العامة للتكاليف ماليين كثيرة
 وتبين الدراسة التي أعدها الخبير اإلسرائيلي دافيد كالين الذي يعمل مستشاراً فـي إدارة المخـاطرات                

سرائيل من إحبـاط    والتخطيط االستراتيجي، ومستشاراً لجهات حكومية وعامة وخاصة أنه حتى تتمكن إ          
 صـاروخ علـى     ٧٠٠ – ٥٠٠ستحتاج سنويا إلى    ) من الصواريخ الفلسطينية  % ٧٠ إلى   ٥٠بين  (تهديد  
 ألـف دوالر،  ١٠٠ إلـى  ٥٠ويتوقع أن تكون كلفة الصاروخ المضاد في نهاية فترة التطوير بين   . األقل

= الدوالر  ( شاقل تقريبا،     مليون ٢٨٠ – ١٠٠ومن هنا ستكون الكلفة السنوية لعنصر اإلحباط وحده من          
 ). شاقل٣,٤

، %٩٥تقـدر بنحـو     " القبة الحديدية " وبحسب التقديرات األولية فأن نسبة اإلحباط التي يتمتع بها نظام           
 فـي   ٧٠ – ٥٠بمعنى أنه إذا أطلق في السنة آلف صاروخ من غزة، وكان من المتوقع أن يسقط بـين                  

 إلى  ٢٥ب نسبة اإلحباط المذكورة سيسقط داخل البلدات بين         المائة منها في داخل بلدات إسرائيلية، فبحس      
   صاروخا في السنة،٣٥
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 وبخاصة إذا اعتمد الناشطون الفلسطينيون على إستراتيجية إطالق عدة رشقات من الصواريخ فـي آن               
 .واحد، مما سيربك النظام ويقلص من نسبة إحباطه

  ٢٢/٤/٢٠٠٨موقع ايالف 
  
  "إسرائيل"اعل في األزمة المالية العالمية تتف .٣٠

 تتواصل ارتدادات األزمة المالية العالمية تفاعلها في إسرائيل، وبخاصة أن قيمـة             :خلف خلف -رام اهللا   
حقيبة أمالك الجمهور تتقلص نتيجة عدم ثبات سعر الدوالر، وكـذلك المـصدرون والعـاملون الـذين                 

خفيض بنك إسرائيل للفائدة في وقت      يتقاضون رواتبهم بالعملية األميركية يطالبون بحل جذري، وبرغم ت        
 . سابق، إال أن ذلك لم يقلل من حجم االنتقادات واألصوات الداعية لإلقدام علـى تحـرك أكثـر فاعليـة     

 مليار  ١٢ شهرا، منها    ٤,٥ مليار دوالر في     ٤٨وخسائر الجمهور اإلسرائيلي في البورصات يقدر بنحو        
 . دوالر في التوفيرات المؤسساتية

  ٢٠/٢/٢٠٠٨ موقع ايالف
  
   بالتدخل إلطالق سراح األسرى الفلسطينيينون البرلمانطالبي في بلغاريا ونالفلسطيني .٣١

لى رئيس البرلمان البلغاري، تطالبه فيها بالعمل بشكل        إأرسل ممثلو الجالية الفلسطينية في بلغاريا رسالةً        
 عضو  ٥١من بينهم   ن إلى أن    مشيري،  "سرائيلإ"حاسم لرفع المعاناة عن األسرى الفلسطينيين في سجون         

 كما  .برلمان ووزير وقائد سياسي فلسطيني، ناهيك عن الحصار ضد أبناء الشعب الفلسطيني قطاع غزة             
ضرار والحصار الذي نتج عن بناء جدار الفصل العنصري، بـالرغم مـن قـرار               أوضحت الرسالة، األ  

ساب األرض الفلسطينية ويساهم في      عمل غير شرعي ويأتي على ح      اعتبر أنه محكمة العدل الدولية الذي     
ور ت أن الملف الذي تم تلفيقه ضـد الـدك    واأكد كما   .حصار وتجويع الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية      

 ما  ،عزمي بشارة والعمل ضد القيادات الفلسطينية داخل الخط األخضر بهدف الحد من نشاطهم السياسي             
  .هو إال دليل على التمييز العنصري الممارس ضدهم

  ٢١/٤/٢٠٠٨ ٤٨عرب
  

  شكوك حول اغتيال سياسي لناشط فلسطيني في الواليات المتحدة .٣٢
وستن بوالية تكساس األمريكيـة أن وفـاة        أأعلنت الشرطة المحلية في مدينة       : حنان البدري  -واشنطن  

الناشط الفلسطيني األصل رياض الصلح حماد جاءت إثر قيامه باالنتحار على األرجح، على الرغم مـن                
، وهو األمر الذي تسبب في تصاعد مـزيج مـن الغـضب             االتشريح لم يتم االنتهاء منه    عملية  نتائج  أن  

والدهشة والقلق لدى األوساط األمريكية والعربية ولدى المنظمات المعروفة بمناهـضتها للحـرب فـي               
ء اختفـا جثة االسبوع الماضي بعد     العثر على   حيث  العراق ومنظمات الدعم االجتماعي ألطفال فلسطين،       

 فيما تجدر اإلشـارة إلـى أن        . الفم بشريط الصق   ة األيدي ومكمم  ة مربوط  كانت  وقد ، بوقت قصير  حماد
لناشط الفلسطيني أرسل خطاباً شهيراً إلى بوش إثر تعرضه للتفتيش والمالحقة، كمـا تعـرض لحملـة                 ا

  ."إسرائيل"تشويه واسعة من المنظمات الصهيونية األمريكية ولوبي 
  ٢٢/٤/٢٠٠٨راتية الخليج اإلما

  
  الجبهة اإلسالمية المسيحية تحذر من ضياع القدس .٣٣

 وحدة استيطانية جديـدة     ٤٠٠الشيخ تيسير التميمي، ما أعلن عن بناء         وصف :منتصر حمدان  -رام اهللا   
في مطار قلنديا شمال القدس المحتلة، بأنه يأتي في إطار حملة محمومة وشرسة تنفذها سلطات االحتالل                

وقال خالل مؤتمر صحافي عقده فـي رام اهللا، بمـشاركة           . ع عملية تهويد للمدينة المقدسة    في إطار أوس  
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القـدس  أن  حسن خـاطر،     األب عطا اهللا حنا، وأمين عام الجبهة اإلسالمية المسيحية للدفاع عن القدس           
كمـا أن   المسلمين والمسيحيين من أداء الصالة فيها،        يمنعتعزل اليوم عن محيطها الفلسطيني والعربي، و      
إن القدس تضيع وهـي     ،  قال األب عطا حنا   من جهته   و .المسجد األقصى يتعرض لمخاطر حقيقية بالهدم     

ماس وفتح إلنهـاء الخالفـات      ح  في هذاالسياق، كالً من    ودعا .تتعرض لكل أشكال االستهداف والتدمير    
نية لنصرة القـدس  طالق حملة وطإعلن خاطر عن عزم الجبهة     إلى ذلك أ   .والتوحد في الدفاع عن القدس    

نعقاد القمة العربية فـي     ا بعد ما وصفه بخيبة األمل من        ،على المستوى المحلي والعربي والدولي خاصة     
  .المدينة المقدسةجل حماية أإصدار قرارات قابلة للتنفيذ من 

  ٢٢/٤/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 
  

 االحتالل يشل الحركة في القدس بذريعة احتفاالت عيد الفصح اليهودي .٣٤
مس، مدينة القدس المحتلة، وحولتها الى ثكنة عسكرية أ أغلقت سلطات االحتالل، :وفا -القدس المحتلة 

احتفاالت اليهود بذريعة تغلب عليها المظاهر العسكرية والبوليسية وشلت حركة المواطنين المقدسيين 
 ومارسوا كل ،مدينة المقدسةبعيد الفصح، فيما استباح اليهود المتطرفين وحركاتهم اليمينية المتعددة ال

  .أشكال االعتداء والعدوان على المواطنين المقدسيين داخل البلدة القديمة ومحيطها وعلى ممتلكاتهم
  ٢٢/٤/٢٠٠٨الحياة الجديدة 

  
  غلق الحرم االبراهيمي وبعض المحالت التجارية والشوارع في الخليلالحتالل يا .٣٥

 وواصلت فـرض إجراءاتهـا العـسكرية        ،حرم اإلبراهيمي غلقت السلطات االسرائيلية أمس ال    أ: الخليل
المشددة في المدينة وأغلقت بعض الشوارع في محيط البؤر االسـتيطانية، و قامـت بإجبـار أصـحاب               

 اسـتنكر    وقد .من المستوطنين بعيد الفصح اليهودي    أالمحالت التجارية على إغالقها بدعوى الحفاظ على        
  .واعتبره انتهاكاً صارخاً لحقوق المسلمين ،الشيخ تيسير التميمي إغالق الحرم

  ٢٢/٤/٢٠٠٨القدس الفلسطينية 
  

  عّز الدين القّسامالشيخ لجنة إحياء سقوط حيفا ترّمم ضريح  .٣٦
أسـبوع  "واصلت اللجنة الشعبية إلحياء ذكرى سقوط مدينة حيفا نشاطاتها ضمن           :  فراس خطيب  -حيفا  
شموعاً في شارع الكرمل    أمس  اء أهالي حيفا العرب     أضحيث  تستمر حتى يوم السبت المقبل،      التي   "حيفا

سيتضمن هذا األسبوع أيضاً ندوات وعرض أفالم قصيرة عن          و .وحملوا الفتات تحمل اسم حيفا العربية     
   ،تاريخ المدينة

  .وسيختتم بيوم عمل تطوعي لترميم ضريح الشهيد عز الدين القسام في بلد الشيخ
  ٢٢/٤/٢٠٠٨األخبار

  
  عن طريق الفيديوكونفرنس األسرى  تنوي جعل زيارة اإلسرائيليةرة السجونإدا: واعدجمعية  .٣٧

الناطق اإلعالمي باسم جمعية واعد لألسرى والمحررين، عبد هللا قنـديل، أن األسـرى               قال: ألفت حداد 
  السجون اإلسـرائيلية   داخل سجون االحتالل أكدوا في رسالتهم التي سربت من داخل السجون، أن إدارة            

 خطيـرة لـم     ة هذه الخطوة سابق   أنواعتبر   .الزيارة عن طريق ما يسمى بالفيديو كونفرنس      تنوي جعل   
 يضاف إلى سجل الجرائم واالنتهاكات اإلسرائيلية التي ترتكب بحق           خطيراً تحصل في التاريخ، وتطوراً   

ر ورفـضه،   اللجنة الدولية للصليب األحمر بتحمل مسؤولياتها تجاه هذا القرا         مطالباً   .األسرى واألسيرات 
  .ألنه يتنافى مع اتفاقيات جنيف والقانون اإلنساني الدولي

  ٢١/٤/٢٠٠٨ ٤٨عرب
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  "لجنة أصدقاء أحمد سعدات"طالق إ .٣٨

دعت حملة التضامن مع أحمد سعدات، إلى تكثيف الجهود وتفعيل دور حركة التضامن الدوليـة                :نابلس
فلـسطينيين والعـرب فـي سـجون        مع الشعب الفلسطيني خصوصاً حيال قضية األسرى والمعتقلين ال        

لجنة أصدقاء أحمد   " أنها بدأت بإطالق مبادرة عنوانها        معلنة .االحتالل، والمطالبة باإلفراج الفوري عنهم    
  ".سعدات

 ٢٢/٤/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 
  
  تظاهرة أمام مقر األمم المتحدة في غزة احتجاجاً على الحصار .٣٩

 في قطاع غزة من تداعيات سياسـة إغـالق ومحاصـرة            حذر تجمع المؤسسات الخيرية    :، القاهرة غزة
المؤسسات الخيرية في القطاع والضفة الغربية علـى حيـاة عـشرات اآلالف مـن الفقـراء واأليتـام                   

خالل تظاهرة احتجاجية انطلقت من أمام المجلس التشريعي إلى مقـر            وطالبت المؤسسات . والمتضررين
المؤسسات الدولية الفاعلة بالتحرك إلعادة افتتـاح الجمعيـات          في مدينة غزة، األمم المتحدة و      "اليونسكو"

ن إلى أ  منسق تجمع هذه المؤسسات أحمد الكرد        قد أشار و. غاثيالخيرية بغية استئناف عملها الخيري واإل     
 إلى ذلـك    . جمعية ومؤسسة خيرية تضررت بشكل كامل جراء سياسة الحصار واإلغالق          ١٥٠أكثر من   
الثالث على التوالي رفضها إدخال المعونات القادمة من مصر إلى غـزة عـن               ولليوم   "إسرائيل"تواصل  

  .طريق معبر كرم أبو سالم
  ٢٢/٤/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 

  
 بلدية رفح تعلن وقف خدماتها جراء أزمة الوقود  .٤٠

مس جراء أزمة نفاذ الوقود التي      أأعلنت بلدية رفح جنوب قطاع غزة وقف كافة خدماتها          :  د ب أ   -رفح  
العربي واإلسـالمي وقيـادات     " العالمين   ، عيسى النشار رئيس البلدية    دعاو. عانيها القطاع منذ عدة أيام    ي

المجتمع الدولي إلى أن يمارسوا ضغوطهم من أجل حماية الشعب الفلسطيني من العدوان اإلسرائيلي وفك               
  ".الحصار عنه الذي يستهدف كافة مناحي الحياة الفلسطينية

  ٢٢/٤/٢٠٠٨الدستور 
  
  عن الوضع السياسي الحالي االقتصاد الفلسطيني يمر بمنعطف ال يقل خطراً: مصطفى .د .٤١

ن االقتـصاد   أ ،كد الرئيس التنفيذي لصندوق االستثمار الفلسطيني محمد مـصطفى         أ : لما العبسه  -عمان  
 عن الوضع السياسي السائد فـي االراضـي الفلـسطينية،           الفلسطيني يمر بمنعطف خطير ال يقل خطراً      

نـه يـتم    ألـى   إ ن فاتورة رواتب موظفي القطاع العام الفلسطيني زادت بشكل كبير، الفتـاً           ألى  إ مشيراً
علـى  كـد   قد أ و . مليون دوالر شهريا من موازنة السلطة الفلسطينية لرواتب هذا القطاع          ١٢٠تخصيص  

 من خالل استقطاب استثمارات جديدة ودعوة القطاع الخاص الفلسطيني          نعاش االقتصاد الفلسطيني  إهمية  أ
عادة تفعيل القطاع الخاص، خاصة في القطاعات       إنه ال بد من     أ اًوضح م .والعربي للمساهمة بالنهوض به   

ن أ ذكـر برز مشاريع وعمـل الـصندوق،       أوعن   .االستراتيجية في خطوة تهدف لبناء اقتصاد مستدام      
لـى خلـق تنميـة      إتقطاب مستثمرين في كافة القطاعات االقتصادية التي تهدف         الصندوق عمل على اس   

مستدامة وتوفير فرص عمل وتأمين مداخيل جيدة للمواطن الفلسطيني لتخفيـف العـبء عـن موازنـة                 
همها استجالب شريك استراتيجي للمشغل الثاني في قطاع االتـصاالت الفلـسطيني،            أالسلطة، وكان من    

 ن يـوفر دخـالً    أن هذا المشروع من المتوقع      ألى  إشار  أو.  من هذه الشركة   %٣٠حيث يمتلك الصندوق    
لـى تـوفيره اسـتثمارات      إ مليون دوالر، باالضافة     ٣٥٠لخزينة السلطة مثل رسوم الترخيص والبالغة       
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 مليون دوالر، كما سيسهم فـي       ٣٠٠مباشرة وغير مباشرة حيث تبلغ تكاليف انشاء البنى التحتية له نحو            
وفـي الـضفة    % ٥٠ والتي بلغت في قطاع غزة نحـو         ،بناء الشعب الفلسطيني  أ البطالة بين    حل مشكلة 

  %.٣٠الغربية 
 ٢٢/٤/٢٠٠٨الدستور 

  
  ختراع فلسطيني لرش المبيدات إلكترونياًإ .٤٢

 في تطوير   ،نجحت فتاة فلسطينية تعيش حاليا في قرية بني نعيم جنوب الخليل           : منتصر حمدان  -رام اهللا   
يكون بمقدور المزارع الـتحكم بهـا       ، و  واالسمدة الزراعية تعتمد على الطاقة الشمسية      آلة رش للمبيدات  

جل الحـصول   أ تسعى من    وهي ،ختراعنتاج مثل هذا اإل   إول فلسطينية تتمكن في     أ، لتكون بذلك    الكترونياً
  .على براءة االختراع في فلسطين والعالم

  ٢٢/٤/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 
  

  ي والتجاري بين األردن وفلسطين التعاون االقتصادبحث .٤٣
جتماع لبحث سبل تعزيز عالقات التعـاون االقتـصادي         إمس  أعقد في وزارة الصناعة والتجارة       :عمان

زالة كافة العقبات التي تعيق حركة التبادل التجاري بـين          إوالتجاري بين االردن وفلسطين والعمل على       
يع اتفاقية للتجارة الحرة بين البلدين وعقد اجتماعات اللجنة         تم خالل االجتماع التأكيد على توق      كما   .البلدين

 .قرب وقتأالعليا االردنية الفلسطينية في 
  ٢٢/٤/٢٠٠٨الرأي األردنية 

  
  وفاة مسنة في قطاع غزة بسبب تأخر تلقي العالج جراء الحصار .٤٤

قي العالج الالزم    مسنة نتيجة تأخر تل    ةأعلنت مصادر طبية فلسطينية عن وفا     : ألفت حداد ورأفت كيالني   
 يرتفـع عـدد   تهـا وبوفا .بسبب الحصار المفروض على قطاع غزة وإغالق المعابر من قبل االحـتالل        

  . حالة مرضية منذ قرابة عشرة أشهر، من بينهم نساء ورجال وأطفال١٣٦ضحايا الحصار إلى 
  ٢١/٤/٢٠٠٨ ٤٨عرب

  
  من المرضى في مستشفى سوروكا من العرب% ٨٠ - %٧٠:النقب .٤٥

من المرضى الذين يدخلون إلى % ٨٠ - %٧٠ أن ما بين ،تقرير لمنظمة أطباء لحقوق اإلنسانأظهر 
مستشفى سوروكا في بئر السبع في أشهر الصيف هم من عرب النقب وخاصة األطفال، وذلك بسبب 
الظروف الصحية والبيئية في التجمعات العربية وخاصة في القرى غير المعترف بها التي تفتقر ألدنى 

من مجمل السكان، ويسكنون على مساحة ال % ٢٥نسبة العرب في النقب  علماً أن .طلبات الحياةمت
وقد جاءت تلك المعطيات في تقرير المنظمة الذي قدمته للجنة  .فقط من مجمل األراضي% ٢تتعدى الـ

لمعترف  لتقديم توصيات بشأن السكان العرب في القرى غير ا،غولدنبرغ التي تدرس األوضاع في النقب
  .بها

  ٢١/٤/٢٠٠٨ ٤٨عرب
  
  القضية الفلسطينية حجر الزاوية بالنسبة لألردن: المجالي .٤٦

أكد رئيس مجلس النواب األردني المهندس عبد الهادي المجالي ان القضية الفلسطينية هي             :  بترا –عمان  
ي المنطقة من   حجر الزاوية بالنسبة لالردن موضحا بان االردن محاط بقضايا ساخنة وهو االكثر تاثرا ف             

والوفد المرافق له، بـان     " هاري جنكنز "وبين المجالي، خالل لقائه امس رئيس البرلمان االسترالي         . ذلك
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من المناطق المحتلة واقامة الدولـة الفلـسطينية        " االسرائيلي"االردن مؤيد للسالم الداعي الى االنسحاب       
 . لدوليةوفقا لقرارات الشرعية ا" اسرائيل"القابلة للحياة بجانب 

  ٢٢/٤/٢٠٠٨الرأي األردنية 
  
  الحكومة لطرف فلسطيني" انحياز"إسالميو األردن ينتقدون  .٤٧

انتقدت الحركة اإلسالمية في األردن ما أسمته عدم توازن السياسة الخارجية األردنية إزاء الفرقاء              : عمان
ردن مقابـل التـضييق الـذي       الفلسطينيين، الفتة إلى الدعم واإلسناد اللذين تتمتع بهما حركة فتح في األ           

أن المصلحة الوطنية األردنية والفلسطينية تقتضي      "وأكدت الحركة، في بيان،     . يمارس على حركة حماس   
من غير المنطقي تجاهل قوة فلسطينية حـصلت        "وقالت  ". حياد الموقف األردني تجاه الفصائل الفلسطينية     

  ".ة بإجماع الفرقاء جرت هناكعلى غالبية أصوات الفلسطينيين في آخر انتخابات نزيه
  ٢٢/٤/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 

  
   اسالمية مسيحية لدعم الشعب الفلسطينيدعوة .٤٨

 اصدر المؤتمر االسالمي لبيت المقدس والهيئة االسالمية المسيحية بيانا حول الجـرائم             - الرأي   -عمان  
 البيان ان هذه االعمال اعماال      والمجازر التي ترتكبها سلطات االحتالل الصهيوني في قطاع غزة واعتبر         

ارهابية وعدوانا صارخا وجريمة كبرى بحق العالم العربي واالسـالمي وان االوضـاع الراهنـة فـي                 
 .فلسطين تكشف جانبا من المؤامرة الصهيونية المبيتة ضد الشعب الفلسطيني

 ٢٢/٤/٢٠٠٨الرأي األردنية 
  
  م فشلت ونجح خيار المقاومة  مشاريع االستسال:وحماساإلسالمية لجماعة  لمهرجان .٤٩

 أقامت الجماعة االسالمية وحركة المقاومة اإلسالمية "دعمكم يكسر حصارهم"تحت عنوان : طرابلس
طرابلس، رفضاً لحصار غزة، وتأكيداً على نصرة النبي محمد، في هرجاناً جماهيرياً في م) حماس(

ألقى الدكتور رامي درغام . لشمالحضور حشد من أنصار الجماعة والحركة ومواطنين من طرابلس وا
كلمة باسم الجماعة رأى فيها أن هذا المهرجان هو دليل واضح وصريح على االخوة التي تجمع بين 

مؤكداً أن خيار األمة . اللبنانيين والفلسطينيين، وعلى وحدة النهج والقضية المركزية أال وهي فلسطين
غتصب، وأن مشاريع االستسالم في المنطقة قد فشلت، الوحيد هو خيار المقاومة حتى تحرير آخر شبر م

باألمس : وقال. وأن المقاومة أصبحت تمتلك وسائل تمكنها من تحقيق خرق نوعي في اآللة الصهيونية
 تجري مناورات لترعب بها الدول العربية المجاورة، أما اليوم فهي أصبحت تجريها "إسرائيل"كانت 

ار بأن مناوراتها ليست موجهة ضد أحد، وهذا دليل على أهمية خيار لحماية عمقها، وتبرق برسائل للجو
 ما يعني أن المقاومة استطاعت تحقيق ما لم تستطع تحقيقه الجيوش  المقاومة كنهج استراتيجي لألمة،

  . العربية
  ٢٢/٤/٢٠٠٨السفير 

  
  "إسرائيل"تزايد فرص التوصل إلى اتفاق تهدئة بين حماس و: مصريةمصادر  .٥٠

قالت مصادر مصرية رفيعة المستوى، إن اتفاقا قريبا متوقعا للتهدئة بين حركة : بداهللا كمال ع-باريس 
، يتجه إلى التبلور والنضوج، وينتظر انتهاء المشاورات بين قيادات حماس في الداخل "إسرائيل"حماس و

ي دمشق، وخالد مشعل، والذين سيعودون إلى مصر بعد التشاور مع رئيس المكتب السياسي للحركة ف
حيث يلتقون رئيس المخابرات المصرية الوزير عمر سليمان، ومن ثم فإنه إذا تيقن من وضوح المواقف 

يهدف إلى "وتابعت هذه المصادر، ان االتفاق . للوصول إلى ضمانات تطبيق االتفاق" إسرائيل"يتوجه إلى 
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 يؤجل موضوع تبادل األسرى ضمان التهدئة التي تعني توقف كل العمليات مقابل رفع الحصار، على أن
تتزيد في فرض بعض الشروط وتتحدث عن " إسرائيل"في ما بين الجانبين إلى مرحلة تالية، غير ان 

". ضرورة وقف عمليات التهريب في إطار التهدئة وضرورة وقف عمليات تطوير األسلحة لدى حماس
تنتظر أيضا وضوح "طيني واضافت ان الجهود المصرية ورغبة في رفع الحصار عن الشعب الفلس

وبالنظر إلى تعقيدات الموقف فإن ". موقف تنظيم الجهاد وما إذا كان سينضوي تحت ذلك االتفاق، أم ال
حماس ستبقي موقف قطاع غزة منفصال من حيث ضرورات المقاومة ومجرياتها واتفاق التهدئة عما "

ات االحتالل والمقاومين في الضفة، فإن يجري في الضفة الغربية، بمعنى أنه إذا جرت اشتباكات بين قو
 ".هذا ال ينبغي أن ينعكس على أوضاع القطاع، لضمان استمرار رفع الحصار حين يرفع

   ٢٢/٤/٢٠٠٨الرأي الكويتية  
    

   مليون لغم في اراضيها٢٢من اجتياح غزة وتكشف عن " إسرائيل" تحذر مصر .٥١
من خطورة شن عملية اجتياح لقطاع غزة، " لإسرائي"حذرت مصر : حسين البربري، صالح الدين أحمد

وقال الوزير المفوض بدر عبد . اليهودي" الفصح"بعد تردد أنباء عن اجتياح واسع للقطاع بعد عيد 
العاطي مدير إدارة فلسطين بوزارة الخارجية المصرية، أن مصر تسعى إلى إعادة فتح معبر كرم أبو 

وأوضح أنه تم إدخال ستة آالف طن . مان دخول المساعداتسالم بعد إغالقه في أعقاب الهجوم عليه لض
من هذه المساعدات، إضافة إلى مساعدات أخرى من البحرين والجزائر ومعدات ومستلزمات طبية من 

وإلى جانب ذلك، حيث كشف السفير أحمد أبو إسماعيل . أجل ضمان عدم خلق كارثة إنسانية في غزة
" إسرائيل" مليون لغم في سيناء وأن معاهدة السالم أكدت تعهد ٥,٥أن هناك نحو " إسرائيل"مدير إدارة 

من . بإزالة جميع األلغام وإزالة الموانع العسكرية، وتقديم خرائط مفصلة إلى مصر عن هذه األلغام
 مليون لغم في مصر، ٢٢جانبه، قال السفير فتحي الشاذلي ممثل وزارة التعاون الدولي أن هناك نحو 

، ١٩٩٩ حتى عام ٨٣ ألف من عام ٧٥٠ مليون و٢ن لغم في الغرب، وأنه تم نزع  مليو١٩,٧منها 
  .   مليون جسم قابل لالنفجار١٦,٧وأصبح هناك 

  ٢١/٤/٢٠٠٨صحيفة المصريون 
  
 نرفض إعالن مبادئ جديد حول إقامة دولة فلسطينية : موسى .٥٢

 األفكار المطروحة الخاصة أكدت جامعة الدول العربية، امس اإلثنين، رفضها:  مراد فتحي-القاهرة 
إن إعالن : وقال عمرو موسى". االسرائيلي"بالتوقيع على اعالن مبادىء بين الجانبين الفلسطينى و

واكد ان اعالن . المبادئ يأخذ جهدا وال يؤدى الى نتيجة يمكن ان توصلنا الى اقامة دولة فلسطينية
واعتبر موسى ان اى محاولة . والوثائق الدوليةالمبادئ موجود فى خريطة الطريق وفى المبادرة العربية 

لصياغة اعالن المبادئ يعنى إضاعة للوقت، وبالتالي القضاء على اى فرصة للتوصل الى نتائج عملية 
وأوضح موسى أن الجانب العربي سيقوم بتقييم التطور فى عملية . ٢٠٠٨فى المستقبل القريب اي عام 

 بعد مضى ستة شهور من العام الموعود لقيام الدولة الفلسطينية، يونيو القادم،/ السالم في شهرحزيران
وانه فى حال وصولنا لهذا الشهر دون اى تقدم او اي عمل تحضيري حقيقي ودون وقف االستيطان، 

ورحب موسى بالجهود التى بذلها الرئيس االمريكى . فحينئذ يقتضي التقييم فى ضوء التطورات السلبية
توصل الى تهدئة فى قطاع غزة، ووصفها بأنها جهود ايجابية وانها تصب فى االسبق جيمى كارتر لل

  .خانة المصالحة الوطنية، وتحريك األمور نحو حل المشكلة الفلسطينية
  ٢٢/٤/٢٠٠٨الشرق القطرية 
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  مستمر في دعم صندوق الجامعات الفلسطينية "  الجامعات العربيةاتحاد" .٥٣
صالح هاشم عن استمرار تقديم الدعم . التحاد الجامعات العربية داعلن االمين العام :  الدستور–عمان 

المالي لصندوق دعم الجامعات الفلسطينية لتشجيع الباحثين واعضاء هيئة التدريس في الجامعات 
 .الفلسطينية الجراء البحوث العلمية ، مطالبا الجامعات بالعمل على تسديد اشتراكاتها في الصندوق

  ٢٢/٤/٢٠٠٨الدستور 
  
  تعرقل دخول مساعدات مصرية عبر معبر كرم أبو سالم " إسرائيل" .٥٤

 طن من المساعدات ٢٠٠قالت مصادر مصرية إن نحو عشر شاحنات تحمل :  شادي محمد-رفح 
المقدمة من الجمعية الشرعية المصرية تقف أمام معبر رفح الحدودي في انتظار موافقة الجانب 

حول موعد إدخال " اإلسرائيلي"تلق ردا حتى اآلن من الجانب لم ن"وأضاف . على دخولها" اإلسرائيلي"
لم يبلغ المسؤولين المصريين بأي خطط تتعلق " اإلسرائيلي"وتابعت المصادر أن الجانب ". هذه الشاحنات

  . من قطاع غزة" إسرائيل"بإغالق المعبر المخصص لمرور الشاحنات فقط منذ انسحاب 
  ٢١/٤/٢٠٠٨العرب القطرية 

  
   " إسرائيل"اليمني يدعو المجتمع الدولي للضغط على الرئيس  .٥٥

مطالبة بالده المجتمع الدولي , امس, جدد الرئيس اليمني علي عبد اهللا صالح:  يو بي اي-صنعاء 
من أجل وقف عدوانها وانهاء حصارها المفروض على الشعب , "اسرائيل"بممارسة الضغوط على 
,  رئيس المخابرات العامة الفلسطينية اللواء توفيق الطيراويوأكد خالل لقائه. الفلسطيني في قطاع غزة
, موقف صنعاء الداعم لحق الشعب الفلسطينى وخياراته من أجل نيل حقوقه, الذي يزور اليمن حاليا

مشددا على أهمية أن تتضافر جهود , واقامة دولته المستقلة على ترابه الوطني وعاصمتها القدس الشريف
من أجل تجاوز الخالفات وتعزيز وحدة الصف الوطني لما فيه مصلحة ,  الفلسطينيةالجميع داخل الساحة

  .الشعب الفلسطيني وخدمة قضيته العادلة
  ٢٢/٤/٢٠٠٨السياسة الكويتية 

  
  مشاركة حماس ضرورة لنجاح العملية السياسية:  ماجد عبد الفتاحالسفير .٥٦

ب مصر الدائم لدي األمم المتحدة، أهمية أكد السفير ماجد عبد الفتاح، مندو:  طارق فتحي-نيويورك 
وقال إن , "اسرائيل"وحدة الشعب الفلسطيني واشراك حماس في اي عملية سياسية بين الفلسطينيين و

مصر تساند بكل قوة اي جهود ترمي لتحقيق السالم العادل بين جميع الفلسطينيين تحت راية واحدة 
موعة العربية في وجه المنظمات اليهودية المطالبة بعقد وأكد عبد الفتاح وقوف مصر والمج". اسرائيل"و

وقال ان مصر ومعها المجموعة , دورة خاصة للجمعية العامة لألمم المتحدة حول الهجمات االنتحارية
ضد " اسرائيل"العربية ستطلب توسيع نطاق هذه الدورة المزمع عقدها لتشمل القنابل الموجهة التي تطلقها 

  ".االسرائيليين"ين وتلك التي تطلقها حماس علي المدنيين الفلسطيني
  ٢٢/٤/٢٠٠٨األهرام المصرية 

  
 مئات المعتصمين أمام مقر الصليب األحمر في دمشق تضامنا مع األسرى العرب .٥٧

نفذ المئات من الفلسطينيين والسوريين، أمس، اعتصاما أمام مكتب اللجنة الدولية :  بارعة ياغي-دمشق 
تضامنا مع األسرى و المعتقلين الفلسطينيين والعرب في سجون االحتالل للصليب األحمر بدمشق، 

ونظم االعتصام لجنة الدفاع عن . ، بمناسبة أسبوع األسير الفلسطيني ويوم األسير السوري"اإلسرائيلي"
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ولجنة دعم األسرى المحررين و المعتقلين " اإلسرائيلية"األسرى والمعتقلين الفلسطينيين في السجون 
 ". اإلسرائيلي"يين في سجون االحتالل السور

  ٢٢/٤/٢٠٠٨الوطن السعودية 
  
   يشّدد على ضرورة مشاركة أطراف عملية السالم في قّمة شرم الشيخ مبارك .٥٨

شدد الرئيس حسني مبارك على ضرورة حضور األطراف المعنية بعملية السالم لمؤتمر شرم : القاهرة
 في مدينة شرم الشيخ على هامش منتدى دافوس الذي يعقد الشيخ الذي ما زال قيد البحث والمزمع عقده

سيشارك فيها الرئيس جورج بوش إلى " قمة السالم"وكان تردد أن . مايو المقبل/  أيار٢٠ حتى ١٨من 
وقال مبارك، ". إسرائيل"جانب زعماء عرب، إال أن مصر رأت أن ال فائدة من عقدها إن لم تحضرها 

لم توجه الدعوات لهذا : "رير الذين رافقوه في جولته إلى فرنسا وألمانياأمس، في تصريحات لرؤساء التح
  "ضروري حضور كل األطراف المعنية بالعملية السلمية إلنجاح المؤتمر: "، مضيفاً"المؤتمر حتى اآلن

  ٢٢/٤/٢٠٠٨الحياة 
  
  حماس ستقبل بتهدئة متبادلة وشاملة في غزة إذا قبل الشعب الفلسطيني: كارتر .٥٩

كشف الرئيس األميركي السابق جيمي كارتر عن أن حماس تقبل بدولة           : وف أرناؤوط، وكاالت  عبد الرؤ 
، شريطة ان يصادق الفلسطينيون جميعاً على اتفاق كهذا من خالل اسـتفتاء،             ١٩٦٧فلسطينية في حدود    

لتوصـل  اذا نجح الرئيس عباس فـي ا      "وقال، وهو يتلو ما قاله له قادة حماس بقوله هذه لغتهم وكلماتهم،             
فإن حماس ستقبل القرار الذي يقره الشعب الفلسطيني من خالل اسـتفتاء            " اسرائيل"الى اتفاق نهائي مع     

يراقبه مراقبون دوليون بمن فيهم اناس من مركز كارتر او من مجلس فلسطيني وآليات يتفق عليها دولياً                 
ذا االستفتاء لكي يعكس ارادة     حتى لو كانت حماس تعارض االتفاقية، ومن اجل ان نضمن الحوار بشأن ه            

هذا يعني ان حماس لن     "وتابع كارتر   ". الشعب فان المصالحة الوطنية بين فتح وحماس ستكون ضرورية        
تقوض جهود عباس للتفاوض حول االتفاقية وان حماس ستقبل االتفاقية ان كان الشعب الفلسطيني يدعمها               

". ان تعيش بسالم الى جوار الشعب الفلـسطيني       " اسرائيل"في تصويت حر وهذا يشمل االعتراف بوجود        
حماس قالت إنها ستقبل بهدنة جزئية في غزة كخطـوة اولـى وان تـم تبـادل التهدئـة مـع                     "وأكد أن   

فانهم يتوقعون ان هذا سيقود الى تحرك بشأن هدنة في الضفة الغربية واذاً فـإن العمليـة                 " االسرائيليين"
لى النقاب ان رئيس المخابرات المصرية اللواء عمـر سـليمان           وكشف للمرة االو  ". متكونة من مرحلتين  

 وافقت على اطالق سراح الف معتقل من السجون االسرائيلية مقابل شـاليت وقـال               "اسرائيل"ابلغه بان   
واشار الى ان العملية ستتم علـى مـرحلتين          ".الصعوبة تكمن في هوية السجناء الذين سيطلق سراحهم       "

اطالق سراح السجناء بمرحلتيها فإن شاليت سيتم نقله الى مصر وهذا من شـأنه              عندما تبدأ عملية    "وقال  
  ".ان يضمن لوالديه ان حماس ستلتزم بالتزامها وتطبقه

   ٢٢/٤/٢٠٠٨األيام الفلسطينية 
  
  البيت االبيض يتعاطى بحذر مع مواقف حماس الجديدة  .٦٠

مع مـا نقلـه الـرئيس       " اطى بحذر شديد  يتع"اعلن البيت االبيض، االثنين، انه      :  وكاالت -نيو اورلينز   
بالعيش في سالم اذا    " اسرائيل"االميركي االسبق جيمي كارتر عن استعداد حركة حماس لالعتراف بحق           

وقالت المتحدثة باسـم    . تم التوصل الى اتفاق سالم، شرط ان يوافق عليه الفلسطينيون في استفتاء شعبي            
ال بد من االستماع الى التصريحات العلنية       . الكالم بحذر شديد  نتعاطي مع هذا    "البيت االبيض دانا بيرينو     

واعتبرت المتحدثة االميركية ان حركـة حمـاس ال          ".واالفعال اصدق تعبيرا من الكالم    . ورؤية االفعال 
تزال تمارس العنف، كما كررت موقف االدارة االميركية المعارض للمحادثات التي اجراها كارتر مـع               
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". نحن ال ندعم هذا اللقاء الخاص مع منظمة ارهابيـة         "وقالت بيرينو   . حركة حماس كبار المسؤولين في    
اذا خرجت حماس مـن مهنـة       "وفي هذا الصدد قال نائب المتحدث باسم الخارجية األميركية توم كايسي            

االرهاب واعترفت باسرائيل فهذا سيكون وضعا مختلفا ومن المحتمل ان يعني نوعا آخر من العالقة بين                
 ".اعتقد لالسف ان هذا االمر لن يحصل قريبا على االرجح"لكنه اضاف " س والمجتمع الدوليحما

  ٢١/٤/٢٠٠٨موقع ايالف  
  
  "السالم"بإثبات أنها تريد " حماس"رايس تطالب  .٦١

قالت وزيرة الخارجية األمريكية كوندوليزا رايس، أمس، إنه يتوجب على حركـة حمـاس ان               : ب.ف.أ
جلعاد شاليت، لكي   " اإلسرائيلي"ف اطالق الصواريخ، وأن تطلق سراح األسير        تتخلى عن العنف وأن توق    
يمكنها أن تحرر الجنـدي     . يمكن لحماس أن تقوم بعدة أشياء     "وبحسب رايس   . تبرهن أنها مستعدة للسالم   

يمكنها أيـضاً   . جلعاد شاليت، يمكنها أن توقف إطالق صواريخها على سديروت وعسقالن         " اإلسرائيلي"
 اخذ سكان غزة رهينة بعد االنقالب على مؤسسات الحكومة الشرعية المنبثقـة عـن الـسلطة        الكف عن 
  ".إسرائيل"، هذا كله وفق تعبير رايس التي تجاهلت جرائم "الفلسطينية

  ٢٢/٤/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 
  
  الدول المانحة ستعقد اجتماعاً لبحث التقدم في خطة اإلصالح والتنمية الفلسطينية .٦٢

أعلنت السلطة الفلسطينية والنرويج، أمس، أن لجنة تنسيق المساعدات الدولية للشعب           : ر صدقة كتب جعف 
الفلسطيني، ستعقد اجتماعاً على مستوى وزراء الخارجية في لندن في الثاني من أيار القادم، لبحث مدى                

ف المختلفة، بما فيها    التقدم في خطة االصالح والتنمية الفلسطينية، خصوصاً فيما يتعلق بالتزامات االطرا          
االجتماع سيكون  : وقال ممثل النرويج لدى السلطة الفلسطينية ستن روزنس       . تجاه انجاح الخطة  " اسرائيل"

بـدورها،  " إسـرائيل "بمثابة محاسبة لكل طرف على مدى التزامه بالدور المنوط به، ولبحث مدى التزام   
ح الفلسطينية، خـصوصاً ان لجنـة االرتبـاط         وتحميلها مسؤولياتها لضمان نجاح خطة التنمية واإلصال      

لتنسيق المساعدات الدولية تشكل الملتقى الوحيد الذي تشارك فيه إسرائيل إلى جانب الـسلطة الوطنيـة                
وجدد روزنس دعم بالده لتطلعات الشعب الفلسطيني النهاء االحتالل واقامـة دولتـه              . والمجتمع الدولي 

  .المستقلة
  ٢٢/٤/٢٠٠٨األيام الفلسطينية 

    
   منظمة أمريكية تعلم العرب أصل اليهود .٦٣

قوية في أمريكا موقع لها باللغة العربية ألول مرة تقول أنها تهدف منـه              " إسرائيلي"دشنت منظمة لوبي    
تقديم فكرة واضحة للعالم اإلسالمي وللمتكلمين باللغة العربية عن الديانة اليهودية، والثقافة اليهودية،             "إلى  

لألراضي العربية أنها تـستند     " إسرائيل"وادعت المنظمة األمريكية التي تدعم احتالل       ". ديوالتاريخ اليهو 
يذكر ان البيان كتب بصيغة دقيقة للغاية فبدال من وصف البالد في            ". لمصادر عربية موثوقة  "في الموقع   

د في األراضي التي    التاريخ الطويل لليهو  "المنطقة بأنها بالد وأراضي عربية قال البيان أن الموقع يوضح           
  ".تتحدث العربية

   ٢١/٤/٢٠٠٨صحيفة المصريون 
  

  من الناتج الدولي   تريليونات دوالر حصة السياحة٦ .٦٤
تغلّب التفاؤل على أجواء التشاؤم التي تعم مناخات االقتصاد العالمي، والتخـوف            :  عبدالفتاح فايد  -دبي  

التـي  لسياحة والسفر التي انطلقت في دبي أمس،        من انزالقه إلى موجة ركود طويلة، في القمة العالمية ل         
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أكدت على أن منطقة الشرق األوسط ستتصدر العالم في تحقيق معدالت نمو عالية على صعيد الـسياحة                 
وتوقعت تقارير مجلس السياحة والسفر العالمي أن يحقق معدل نمـو الـسياحة              .والسفر، داخلياً وعالمياً  

ـ  في المئة هذه السنة، مق     ٣عالمياً   وأن تحافظ على مساهمتها في الناتج      ،  ٢٠٠٧ في المئة في     ٤,١ارنة ب
 يبلـغ متوسـط نمـو       ، في حين   تريليون دوالر  ٥,٩ في المئة توازي     ١٠المحلي اإلجمالي للعالم بنسبة     

مجلـس،  اليقـدر   إلى ذلك .٢٠١٨ و٢٠٠٩ في المئة بين ٤,٤السياحة والسفر سنوياً في المدى الطويل،    
 في المئة من مجمل الوظـائف       ٨,٤ مليون وظيفة تمثل     ٢٣٨,٣يوفرها القطاع بنحو    عدد الوظائف التي    
 ومن جهتـه    . في المئة  ٩,٢ تمثل   ٢٠١٨ مليون وظيفة في     ٢٩٦,٣ن يرتفع العدد إلى     أفي العالم، متوقعاً    

ن عمليات السياحة تسهم بنحو     أرئيس مجلس إدارة المجلس العالمي للسياحة والسفر، جيوفري كنت،          قال  
 في المئة من إجمالي الصادرات العالمية، وبنحو تسعة في المئـة مـن إجمـالي رؤوس األمـوال                   ١١

 مليـون   ٨٠تطرق إلى اآلثار االجتماعية لعمليات السياحة والسفر التي تشغل          كما  . المستثمرة حول العالم  
ي وتبـادل  شخص بشكل مباشر في هذا المجال، يساهمون بطريقة غير مباشرة في تعزيز التفاهم العـالم              

األفكار والثقافات والعادات والتقاليد عبر الحدود، مع تنامي عمليات السفر حول العالم وكـذلك رحـالت                
قال المدير العام لدائرة الـسياحة والتـسويق        في هذا السياق    و .السفر الداخلية في مناطق العالم المختلفة     

 ماليين، ووصـلت    ٧قية في دبي ارتفع إلى      ن عدد نزالء المنشآت الفند    أالتجاري في دبي خالد بن سليم،       
يتجاوز عدد خطوط الطيران التي تتعامل مـع        فيما  .  في المئة  ٨٤نسبة اإلشغال في المنشآت الفندقية إلى       

 وجهة مختلفة في العـالم، فـي حـين          ٢٠٠ شركة دولية، تشغل رحالت إلى أكثر من         ١٢٠مطار دبي،   
 في ٢٧ مليون مسافر، تعادل ٣٤ إلى ٢٠٠٧ دبي في    وصل عدد المسافرين الذين عبروا من خالل مطار       

  .المئة من إجمالي المسافرين في الشرق األوسط وأفريقيا
  ٢٢/٤/٢٠٠٨الحياة 

  
  واألغنياء يزدادون ثراًء... الفقراء يشدون األحزمة :تقرير .٦٥

واق المال  سأزمة  أيام سوداء، في ظل     أحزمة على بطونهم تحسباً من      لى شد األ  إمع اتجاه الباليين    : لندن
لى مستويات غير مسبوقة على رغـم انهيـار قيمـة           إ ويزيد عددهم    ثرياء الكبار ثراء  الدولية، يزداد األ  

ن مـواطني الـشرق     أمـس،   أ، الذي صدر    ٢٠٠٧والحظ التقرير السنوي عن الثروات للعام        .الدوالر
ين على االقل، وال تزال     صحاب المالي أو  أاالوسط غابوا عن المراتب العشر االولى في عدد البليونيرات          

 ٧٦٥ مليون مليونير تليها اليابان بنحـو        ٣,١ بليونيراً و  ٤٦٠الواليات المتحدة تحتل المرتبة االولى بنحو       
 دوالراً  ١١٥ن سعر النفط تضاعف مراراً حتى تجـاوز         أومع   . الفاً ٥٥٧الف مليونير ثم بريطانيا بنحو      

لى إو حتى دوله مجتمعة،     أي من دول الخليج النفطية،      أفي  ن عدد المليونيرات لم يصل بعد       أال  إ ،للبرميل
عدد المليونيرات في سويسرا التي احتلت المرتبة العاشرة بعد البرازيل وكندا وايطاليا وفرنسا والـصين               

 همروسيا زاد عدد   في    المليونيرات فيما تجدر اإلشارة إلى أن      .لى الرابعة إوالمانيا التي ارتفعت مرتبتها     
  .مليونير العام الماضي ٨٥٠٠نحو 

  ٢٢/٤/٢٠٠٨الحياة 
  
  ساسة ومفكرون صهاينة يتوقعون زوال الدولة في ذكرى تأسيسها .٦٦

عشية احتفال إسرائيل بالذكرى الستين إلقامتها، زخر النتاج الفكري اإلسرائيلي بالكثير : صالح النعامي
ساسة والمفكرين الصهاينة يعبرون من التنبؤات التشاؤمية إزاء مستقبل هذا الكيان، وأصبح المزيد من ال

  .بصراحة عن قناعتهم بأن هذه الكيان إلى زوال
رؤى آخر "وألن هذا النتاج وتلك التنبؤات أصبحت ظاهرة، فقد أطلقت عليها الصحافة اإلسرائيلية 

، والتي تكتسب أهمية ليس فقط بسبب ما تشكله من نسف لمظاهر الثقة التي يحرص قادة إسرائيل "الزمان
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ى التعبير عنها في مناسبة وبدون مناسبة، بل ألن أصحاب هذه الرؤى هم إما من أولئك الذين كان لهم عل
دور بارز في عملية  صنع القرار، أو أنهم من المفكرين الذين ارتبطوا طويال بالمؤسسة الحاكمة، 

  .وليسوا مجرد نخب تعبر عن الهوامش الفكرية في المجتمع
الساسة والمفكرين يصلون إلى ذات االستنتاج، فإنهم يستندون إلى مسوغات وعلى الرغم من أن هؤالء 

  .شتى لدعم رؤاهم
  التهديد اإلسالمي 

البروفيسير أمنون روبنشطاين الذي شغل في الماضي منصبي وزير العدل والتعليم في حكومتي رابين 
اضر للقانون في جامعة تل وباراك، والذي تفرغ للكتابة حول مستقبل الدولة، باإلضافة إلى عمله كمح

أبيب، يرى أن إسرائيل ال يمكنها البقاء مطلقًا بسبب نوعين من التهديد، خارجي يمثله فشل إسرائيل في 
ردع العرب عن مواصلة تهديدها والتربص بها، والتهديد الداخلي المتمثل في الفساد وتآكل ما يسميه 

  .اينة في إقامة كيانهمالتي استند إليها الصه" منظومة القيم الصهيونية"
، يقول روبنشطاين إنه على الرغم من أن انتصارات إسرائيل "هاآرتس"وفي مقابلة أجرتها معه صحيفة 

في حروبها الكبيرة مع الدول العربية، فإن هذه االنتصارات فشلت في اجتثاث الرغبة العربية في محاربة 
الصراع، واتخاذه " أسلمة" في وجه إسرائيل هو ويرى أن أكثر ما يجعل األمور أكثر تعقيدا. إسرائيل

  .بعدا دينيا، األمر الذي ال يزيد فقط رقعة العداء إلسرائيل، بل يجعله أكثر حدةً
ويعتبر روبنشطاين أنه من الحمق االنطالق من افتراض مفاده أن األنظمة العربية الحالية ستبقى لألبد، 

وقد أحيطت بأنظمة حكم ذات توجه إسالمي، ال ترفض وجود مؤكدا أن إسرائيل قد تستيقظ في يوٍم ما 
  .إسرائيل فحسب، بل تتجند من أجل إزالتها

ويسخر روبنشطاين من أولئك الذين يراهنون على التفوق اإلسرائيلي في مجال التكنولوجيا الحربية، 
 .رادة السياسية لذلكمحذرا من أنه بإمكان العالم العربي تطوير مثل هذه التقنيات عندما تتوفر فيه اإل

، مثل ميل الشباب "القيم الصهيونية"في نفس الوقت، فإن روبنشطاين يرصد مظاهر تحلل منظومة 
اإلسرائيلي لعدم التضحية من أجل الدولة والذي يعكسه تهاوي الدافعية في صفوفهم للتجند في صفوف 

يقع في الواقع على كاهل نسبة قليلة الوحدات المقاتلة في الجيش، األمر الذي جعل عبء العمل العسكري 
 .من المجتمع

في تل أبيب مع روبنشطاين في هذه النقطة، ويضيف أن " إعداد القادة"ويتفق إيرز آيشل مدير مدرسة 
أحد مصادر هدم منظومة القيم هذه تتمثل في حقيقة أن قادة الدولة لم يعودوا مثاال يقتدي به الشباب 

  .اإلسرائيلي
وقت الذي يصرخ قادة الدولة مهددين بشن مزيد من الحروب، كانوا يستثنون أبناءهم من ويؤكد أنه في ال

تحمل عبء هذه الحروب، مشيرا إلى حقيقة أن ابني رئيس الوزراء الحالي إيهود أولمرت تهربا من 
  الخدمة العسكرية بالسفر للخارج

يرى أن " أمان"سكرية اإلسرائيلية أيضا الجنرال شلومو غازيت الرئيس السابق لجهاز االستخبارات الع
  .رفض إسرائيل للتجاوب مع الرغبة العربية لحل الصراع يحمل في طياته دمار إسرائيل

ويشن غازيت انتقادا حادا على المستشرق األمريكي  برنار لويس الذي دعا إسرائيل لعدم التفاوض مع 
 تصفية إسرائيل، وال يتردد غازيت بمطالبة العرب، معتبرا أن تخليد الوضع القائم هو الذي سيؤدي إلى

  .١٩٦٧قيادة الدولة بالموافقة حتى على هدنة طويلة المدى تتنازل مقابلها عن حدود العام 
  وجود بال شرعية

 وهو -أوسع الصحف اإلسرائيلية انتشارا-" يديعوت أحرونوت"ناحوم برنيع كبير المعلقين في صحيفة 
 لبنان الثانية من أول يوم فيها، يقول إنه على رغم من أن إسرائيل الذي توقع فشل إسرائيل في حرب
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اليوم قوية من ناحية عسكرية وذات منعة اقتصادية، فإن الناس فيها يفقدون الثقة بمستقبلها وبقدرتها على 
  .البقاء

ويروي برنيع حادثة طريفة حدثت مع الكاتب اليهودي األمريكي غوردس، والتي تعكس انعدام األمل 
ببقاء إسرائيل، ويقول إن غوردس ذهب إلى طبيب قبل ساعات من إقالعه إلى لوس أنجلوس، للحصول 

 ".بماذا تعمل؟: "على وصفة دواء طلب أخذها قبل السفر بالجو، فسأله الطبيب
فضحك الطبيب، . حول مستقبل إسرائيل:  قال. ماذا تكتب؟: فسأل الطبيب. أنا كاتب: فرد غوردس

  "!!م اآلن، أنت تكتب قصصا قصيرةأفه.. آه: "وقال
إجابة الطبيب العفوية تعكس المزاج العام في إسرائيل، وهو مزاج الشعور بنهاية : "ويضيف برنيع

  .الزمان، مع أنه ال يتحدث عنه أحد، لكن الجميع يشعرون به
، "در أعمقمصا"إنه نوع من اليأس، ال ينبع من الحرب التي كانت أو من الحرب التي قد تأتي، بل من 

ويعتبر برنيع أن مظاهر المنعة العسكرية واالقتصادية التي تتمتع بها إسرائيل مضللة، . على حد تعبيره
ويشير إلى أنه على الرغم من أن إسرائيل ذات اقتصاد مستقر، وجيشها قوي، وجامعاتها ذات نوعية 

  .، وهي ال تعطيهم الحياة الطبيعيةعالية، ومع ذلك فهي تعجز عن توفير األمن لليهود الذين يعيشون فيها
ويؤكد برنيع أن إسرائيل هي الدولة الوحيدة في العالم التي مجرد وجودها مثار جدل، ويفسر برنيع لماذا 

الحركة الوطنية الفلسطينية أصغر سنًا من : "يشعر اإلسرائيليون بالغيرة من الفلسطينيين؟ حيث يقول
ال يشك أحد في العالم في حق الفلسطينيين في دولة، في حين أن الصهيونية بكثير، وعلى الرغم من ذلك 

  ".حق اليهود في دولة مثار ريبة وشك، مع أن التشكيك في هذا الحق ال ينحصر في العرب والمسلمين
  الصهيونية تقتل إسرائيل

، وعشية االحتفاالت، عاد رئيس الكنيست السابق إبراهام بورغ نجل يوسيف بورغ أحد مؤسسي الدولة
، مؤكدا أن "أن تنتصر على هتلر"الديني، إلى ما جاء في كتابه األخير " المفدال"والذي أسس حزب 

  .استالب إسرائيل لخيار القوة كفيل بتدميرها، وشبه بورغ إسرائيل بقلعة تختنق بدروعها وتحصيناتها
مام ناظري، أردت أرى مجتمعي يذوى أ: "ويؤكد بورغ أن المجتمع اإلسرائيلي يفترسه الذعر، ويضيف

أن يدرك التيار المركزي أنه عندما ندع الجيش ينتصر، فإنه غير قادر على أن يعي أن القوة ليست هي 
  ".الحل، إن الحديث عن محو غزة يدل على أننا لم نستوعب الدرس

عاني إننا معوقون نفسيا، إسرائيل ت: "، ويضيف"مذعور"ويعتبر بورغ أن المجتمع اإلسرائيلي هو مجتمع  
صدمة النازية أفقدتنا توازننا، إننا نعيش بشعور أن كل العالم ينفر منا، التشدد .. صدمة نفسية مستديمة
إننا مجتمع يعيش على سيفه، وهذا الشعور ورثناه من ألمانيا، وكأن ما سلبوه منا .. يسيطر على هويتنا

صل الذي نقيمه في األراضي الفلسطينية أليس جدار الف..  عاما يحتم أن يكون سيفنا كبيرا جدا١٢خالل 
  ".خير دليل على انفصام الشخصية الذي نعانيه؟

: وأضاف بورغ أن مظاهر الفاشية التي تميز إسرائيل خطر آخر يهدد مستقبل إسرائيل، ويضيف
إسرائيل دولة فاشية، بلطجية ومستقوية وقاسية وإمبريالية وسطحية، فاقدة ألصالة الروح ومنطوية على "
الدعوات المتتالية إلى قتل الفلسطينيين وهدم منازلهم وترحيلهم والقتل وشرعنة سياسة الترحيل .. فسهان

ويشدد بورغ ". من خالل مشاركة أصحاب هذه السياسة في االئتالف الحكومي، دليل على انتشار الفاشية
من ادعاء الحركة على أن أحد مصادر الخطر على الدولة هو حقيقة أنها غير ديمقراطية، ساخرا 

الصهيونية بأن إسرائيل هي دولة يهودية وديمقراطية، معتبرا أنه ال يمكن الجمع بين اليهودية 
  .والديمقراطية

  مظاهر انعدام الثقة
ال يكتفي المفكرون والكتاب الصهاينة بالحديث عن تنبؤاتهم األخروية، بل يعددون المظاهر التي تدعم 

وش سكرتير ثاني حكومة شكلها مناحم بيجن يرى أن أوضح مظهر من إبراهام تير.. هذه التنبؤات
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مظاهر انهيار الفكرة الصهيونية هو قرار الوكالة اليهودية بالتوقف عن محاولة إقناع اليهود في أرجاء 
العالم بالهجرة إلى إسرائيل، معتبرا أن هذا يدلل على فشل الحركة الصهيونية في المحافظة على قوة 

  .صة بأفكارها التي تعتبر الهجرة اليهودية على رأسهاالدفع الخا
ويؤكد أنه بالنسبة لليهود في أرجاء العالم، فإنهم باتوا يرون مخاطر العيش في إسرائيل أكبر من مخاطر 
القوى الالسامية في الشتات، ويشير تيروش إلى مظاهر انفضاض اليهود عن إسرائيل، مستندا إلى نتائج 

منهم لم يزوروا إسرائيل وال يعتزمون % ٧٠ساط اليهود األمريكيين دللت على أن دراسة أجريت في أو
 في المائة من الشباب ٥٠ في المائة من يهود الواليات المتحدة متزوجون زواجا مختلطا؛ ٥٠زيارتها؛ 

  .اليهودي هناك ال يهمهم إذا انمحت إسرائيل عن الوجود
ة من الكيان على الهجرة إليه، األمر الذي رفع عدد وينوه تيروش إلى حقيقة تفوق الهجرة العكسي

  . ألفا٧٥٠اإلسرائيليين الذين يعيشون في الخارج إلى 
ويقدم رئيس الكنيست السابق روفي ريفلين القيادي البارز في حزب الليكود مثاال آخر على تغلغل اليأس 

متزايدة من اإلسرائيليين في نفوس اإلسرائيليين من مستقبل كيانهم، والذي يعبر عنه سعي أعداد 
  .للحصول على جوازات سفر أوروبية الستخدامها في الفرار من الدولة عند الحاجة

ويؤكد ريفلين أن هذا السلوك لم يكن يصدر عن هؤالء اإلسرائيليين لوال الشعور المتأصل في نفوسهم 
تؤثر على مدى استعداد بأن الدولة في طريقها للتفكك والزوال، ويحذر ريفلين من أن هذه الظاهرة 

اإلسرائيليين للتطوع للخدمة العسكرية والقتال والتضحية والمخاطرة بالنفس من أجل سالمة الدولة، فضال 
  .عن أنها تؤثر سلبا على التضامن بين اإلسرائيليين وبعضهم البعض

ن اإلسرائيليين ويحزم ريفلين أن هذه الظاهرة ستؤدي إلى ظهور تباينات فكرية واجتماعية وسياسية بي
بعد أن بلغت الدولة الستين من عمرها بين اإلسرائيليين الذين ال يمكنهم الحصول على جوازات سفر 
أجنبية وال يعرفون أن لهم مالذًا آخر، وبين أولئك الذين يعتقدون أن لديهم خيارات أخرى، مؤكدا أن هذه 

 .شرخ االجتماعي والطائفي والسياسيالظاهرة ستكون القوة التي ستنتج مظهرا آخر من مظاهر ال
وهناك من يرى أن عزوف اليهود عن الهجرة إلسرائيل يرجع لكفرهم باألساطير التي تأسست عليها 

اإلسرائيلية، قال يولي جولدشتاين من قادة الجالية " هاآرتس"إسرائيل، وفي مقال نشره في صحيفة 
 تحاول إقناع يهود العالم بها لم تعد تنطلي على أحد، إن األساطير التي كانت إسرائيل: "اليهودية في كندا

على حد ". ال سيما تصوير إسرائيل وكأنها الحصن األخير في مواجهة كل الذين يكنزون العداء لليهود
  .تعبيره

التي تضم أكبر تجمع يهودي في كندا قد " مونتريال"من اليهود في مدينة % ٨٥وأشار إلى حقيقة كون 
سرائيل، وأضاف أن إسرائيل بذلت جهودا كبيرة من أجل تهجير هؤالء اليهود من هاجروا أصال من إ

هل : "االتحاد السوفييتي سابقًا، لكنهم بعد أن عاشوا في إسرائيل قرروا تركها والتوجه لكندا، متسائال
 !".هناك ثمة سبب لالعتقاد بأنهم سيفكرون اآلن بالعودة إليها؟

  ٢٠/٤/٢٠٠٨إسالم أون الين 
  
 بة الفرج الوحيدة مصريةبوا .٦٧

 نقوال ناصر
بعد اهللا والمقاومة، تبدو بوابة الفرج الوحيدة أمام قطاع غزة لمنع كارثة إنسانية تحل فيه بوابة مـصرية                  
فقط، ألسباب جيوبوليتيكية ساطعة مثل شمس ظهيرة يوم صيفي قائظ، وإن لم تنفتح هذه البوابـة لهـذه                  

روبة واإلسالم التي صنعت التاريخ الطويل المشترك ألبناء األمـة          األسباب فينبغي أن تنفتح ألواصر الع     
الواحدة على جانبي الحدود، وهو التاريخ الذي لم ينقطع إال خالل فترات شاذة قسرية سادت خاللها إرادة                 
أجنبية غريبة عن المنطقة كما هو الحال الراهن، وإذا لم يكن كل ذلك كافياً لفتحها فإن مقتضيات الجيرة                  
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/ ادئ القانون االنساني يجب أن تكفي لالنسجام مع اعالن الرئيس حسني مبارك في كـانون الثـاني                ومب
يناير الماضي بأن مصر لن تسمح بوقوع كارثة إنسانية في القطاع، حيث القضية السياسية األولـى اآلن                 

 .هي قضية إنسانية
راهن تأكيدهم على إجمـاع فلـسطيني       وبينما ال يكاد يمر يوم دون أن يكرر طرفا االنقسام الفلسطيني ال           
" التاريخيـة "و" األخوية"و" االستراتيجية"يشمل كل األطياف السياسية الفلسطينية دون استثناء على العالقة          

وعلى دورها الحاسم في الوقوف الى جانب النضال الوطني العادل لعرب فلـسطين،             " الشقيقة"مع مصر   
رسمي مع حملة التحـريض االسـرائيلية المكثفـة سياسـياً           بالرغم من انسياق االعالم المصري شبه ال      

وإعالمياً لنسف تلك العالقة وإحباط ذاك الدور، فإنني أجد نفسي مضطراً اليوم لالبتعاد قليال عن لباقـة                 
الدبلوماسيين والسياسيين الفلسطينيين وكياستهم، وعما يشبه الرهاب الذي يسم تصريحاتهم الرسمية مـن             

ناهيك عن استعدائها، للكتابة بضمير المتكلم، بلغة أرجو أال تخونني فافتقد اللباقـة  احتمال إغضاب مصر   
والكياسة، ألعبر عن إحباط عام ملموس يكاد ينزلق نحو الغضب في الضفة الغربية كما في قطاع غـزة                  

، كما أثبتت أكثر من مـرة مـؤخراً، أن تفـتح    "تستطيع"ناجم عن إحساس بالخذالن من دور مصر التي        
 .وابة الفرج الوحيدة، لكنها ال تفعلب

إن ما يجري اآلن في القطاع، حيث يتحالف االحتالل والحصار والجوع والفقر والبطالـة، هـو شـفير                  
الكارثة االنسانية فهل يجب أن تقع الكارثة فعالً حتى تصدق الشقيقة مصر وقوعها، وما الـذي ينتظـره                  

 إلى التحالف المعادي الذي يدفع الوضع الـى الكارثـة،   الرئيس مبارك لمنع وقوعها قبل أن ينضم اليأس      
صحيح أن هنـاك    . بينما المفتاح الوحيد لمنع وقوعها موجود فقط عند بوابة رفح في يد السيادة المصرية             

مفاتيح إسرائيلية عند بوابات عديدة أخرى، لكن الشعب الفلسطيني المحاصر في القطاع ال يتوقع مفتاحـاً                
ه ممن صنعوا محنتة أصالً دون أن يرحموه مرة واحدة طوال ما يزيد على مئوية من                للرحمة والفرج يأتي  

 .مأساته الوطنية
إن مفتاح الرحمة والفرج للشعب الفلسطيني في القطاع هو مفتاح مصري فقط فـي اللحظـة التاريخيـة                  

 وهي أن انغلقـت     الراهنة، غير أن كل الدالئل الصادرة من القاهرة تكاد تغلق فرجة األمل الوحيدة هذه،             
نهائياً ال سمح اهللا فإن القاهرة سوف تتحمل مسؤولية تاريخية وسياسية وإنسانية عن عواقبها لن تكون إال                 

إن كل الحجج والذرائع التـي تـسوقها القـاهرة    . أقل فقط من مسؤولية االحتالل اإلسرائيلي عن نتائجها  
اتهامها بالتقاطع المريب مع االحتالل هي حجج       لالستنكاف عن نجدة القطاع حد أن ال تترك مجاالً لغير           

وذرائع ال تقنع الشعب المصري فالحري أن ال تقنع الشعب الفلسطيني بعامة وخصوصاً عرب القطـاع                
وإذا كان طغيان البعد اإلنساني على أي بعد سياسي للوضع في القطاع ال يتوقـع أن يـؤرق قـادة              . منه

 .لكي تخرج مفتاحها من جرابه قبل فوات األواناالحتالل فأنه ينبغي أن يؤرق القاهرة 
أزمة الوقود وصلت حـد أن ال تـستطيع         "بينما  " تواجه أزمة مياه  "، وهي   "على حافة االنفجار  "فغزة اآلن   

كما الحظ معلـق إسـرائيلي فـي يـديعوت          " حماس تسيير دورياتها اآللية على طرق القطاع الرئيسية       
مدارس والمصانع والمزارع ومؤسسات القطاعين الخاص والعام       أحرونوت يوم األربعاء، والجامعات وال    

معاً تكاد تغلق أبوابها تماماً، وكتب األديب والصحفي الفلسطيني أحمد دحبور قبل أيام عن خـشيته مـن                  
عدم قدرته على إيصال ما يكتب إلى النشر بسبب أزمة الكهرباء وبالتالي انقطاع االنترنـت، فيمـا لـم                   

ابة مثله عن الظالم الدامس الذي يتهدد أطفالهن بالكوابيس وهم نيـام علـى بطـون                تستطع األمهات الكت  
خاوية لفقدان الوقود والطعام على حد سواء، كوابيس يفاقم رعبها هدير الطائرات الحربيـة االسـرائيلية                

ى فوق الرؤوس وأزيز رصاص الرشاشات الثقيلة التي تمطر بها قوات االحتالل المتسللة مرة هنا، وأخر              
 .بالصدفة مقاوماً بينهم" تصطاد"هناك المدنيين وسط أعلى كثافة سكانية في العالم علها 

وال يغيب عن البال أن الصمت العملي وحتى اللفظي ألولي األمر العرب والمسلمين ال يـساعد مـصر                  
بارك بأن  على موازنة الضغوط األميركية واإلسرائيلية التي تتعرض لها لكي تفي القاهرة بوعد الرئيس م             
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وهذا صمت مريب يشي بأمنية غير معلنة عبرت عنها         . مصر لن تسمح بوقوع كارثة إنسانية في القطاع       
صراحة بعض وسائل إعالم دولة االحتالل بأن القطاع قد أصبح ثمرة غير يانعة حان قطافها وسـقوطها                 

سطينية ومـصرية وعربيـة     حتى لو كانت الكارثة االنسانية هي الثمن إلسقاطها، وليس سراً أن دوائر فل            
كتب اليكس فيشمان في عدد يديعوت أحرونوت المشار إليـه          . أخرى تراودها أمنيات مماثلة في جوهرها     

، "إحساسا باالختنـاق  "و  " عزلة"و" نظام حماس وصل الى نهاية الطريق ويواجه أزمة غير مسبوقة         : "أن
ن تحشيد قـوات وأسـلحة مـصرية        على أن تغمض عينيها ع    ) إسرائيل(وافقت  "وبانتظار سقوط حماس    

" هذه األيام مع أنها محظورة بموجب معاهدة السالم       ) صالح الدين (نشرت على مقربة من ممر فيالدلفي       
 .معاً) إسرائيل(يهدد حدود القطاع مع مصر و" االنفجار الوشيك"ولم ينس طبعاً أن يحذر بأن 

الفرج المصرية على القطاع ، بعضها معلن       مجموعة من العوامل تحكم موقف القاهرة لكي ال تفتح بوابة           
ـ  : عدم السماح بانتهاك السيادة المصرية وثانياً     : مثل، أوالً  بتصدير أزمتها فـي    ) إسرائيل(عدم السماح ل

احترام الشرعية الفلسطينية ممثلة بالرئاسة الفلسطينية وعدم تجاوزها، وبعضها         : القطاع إلى مصر، وثالثاً   
ية من العالقة بين الحركة اإلسالمية في القطاع وبين جماعة اإلخوان المسلمين            الخش: غير معلن مثل أوالً   

 اإلسرائيلية التي تعتبر حماس منظمة إرهابيـة ينبغـي          –عدم تحدي السياسة األميركية     : في مصر وثانياً  
 .مقاطعتها ضمن الحرب األميركية العالمية على اإلرهاب

" المعلنـة "مع العوامل   " تتطابق"جرد إشارة إلى إنها ال      ولم يصدر حتى اآلن عن حماس ما يشير حتى م         
وفي العوامـل غيـر     . حماس أم الرئاسة الفلسطينية   ": من"يتجاوز  " من"الثالث باستثناء االختالف حول     

. المعلنة ال يوجد دليل واحد على عدم احترام حماس لعدم التدخل في الشؤون الداخلية لمصر أو لغيرهـا                 
ـ     لكن بالتأكيد هناك خال    وإنها لمفارقة حقاً أن يمتلك الـرئيس       " اإلرهاب"ف واضح حول وصم الحركة ب

األميركي األسبق جيمي كارتر كفرد من الجرأة أكثر مما تمتلك دول عربية وإسالمية ذات سيادة لتحدي                
العزلة التي يحاول االحتالل وراعيه األميركي فرضها على حركة كانت خياراً ديمقراطياً حراً لـشعبها                

 .مهيداً لتصفيتهات
كما لم يصدر عن الحركة حتى اآلن ال تصريحاً وال ممارسة ما يثبت اتهامات خصومها السياسيين لهـا                  

" اإلخـوان "في القطاع لكي يتم تسويغ اتهامهـا بطلـب خبـرات            " أمارة إسالمية "بأنها تسعى إلى إقامة     
 نهار بأنها في المرحلة الراهنة مجرد     المصريين أو غير المصريين لمساعدتها في ذلك، بل إنها تكرر ليل          

ما زال برنامجها لكنـه مؤجـل الـى التطبيـق           " اإلسالم هو الحل  "حركة للتحرر الوطني، وأن برنامج      
 .الديموقراطي له بعد التحرير الذي ما زال مشواره طويال

يس أوال ثم ثانياً    أما اختالفات الحركة الراهنة مع مصر واختالفاتها السابقة مع سوريا حول مؤتمر أنابول            
عدم إتاحة الفرصة لها لحضور قمة دمشق العربية حتى كمراقب والهجوم األخير للرجـل الثـاني فـي                  
القاعدة أيمن الظواهري على قيادتها، إضافة إلى اختالفات لها مع إيران ليس هذا مجال التفـصيل فيهـا                  

ة إليران وأخرى لـسوريا ألسـباب لهـا         فإنها جميعها دالئل على استقالليتها تدحض اتهامها بالتبعية مر        
 العربية من جهة، وبالخالفات مع حماس حول برنامجها لمقاومـة االحـتالل             –عالقة بالخالفات العربية    

المتعارض مع اإلجماع العربي على السالم كخيار استراتيجي من جهة ثانية، أكثـر ممـا لـه عالقـة                   
 .الحركة لهذه الجهة أو تلك" تبعية"بـ

لنظر عن تهافت الذرائع السياسية التي تساق لعدم فتح بوابة الفرج المصرية فـإن الـرأي                لكن بصرف ا  
العام الفلسطيني لم يفته مالحظة العوامل المرتبطة بالعالقة االستراتيجية المصرية األميركية التي تـدفع              

مشرق الـوطن   باتجاه تحويل معبر رفح الى جدار فاصل بدل أن يكون جسراً واصالً بين الشعبين وبين                
 .العربي، وبين مغربه انسجاماً مع الهدف االستراتيجي للدعم الغربي للمشروع الصهيوني في فلسطين

مليون دوالر، سـاهمت فيهـا      ) ٤٠٠(إن الجدار الذي تبنيه مصر على حدودها مع القطاع بكلفة تقارب            
 الكتشاف األنفـاق التـي يـشارك        مليوناً قيمة أحدث التكنولوجيا األميركية    ) ٢٣(الواليات المتحدة بمبلغ    
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خبراء سالح المهندسين األميركي في التدريب عليها، وقبل ذلك اشتراط الكونغرس بنـاء هـذا الجـدار                 
لإلفراج عن مائة مليون دوالر من المساعدات االميركية لمصر، ثم قيام الملحق العسكري األميركي في               

ي، جميعها حقائق ال تترك مجاالً للشك في أن الضغوط          القاهرة بتفقد العمل في بنائه يوم األربعاء الماض       
األميركية سوف تبقى بوابة الفرج المصرية مغلقة حتى ترضخ جميع األطراف لفتحها بشروط االحـتالل   

 .اإلسرائيلي، ما لم توازن هذه الضغوط بمثيالت رسمية وشعبية عربية وإسالمية لها
 ٢٢/٤/٢٠٠٨صحيفة فلسطين 

  
 سيناريو الفتنة .٦٨

  ي هويديفهم
سيناريو الفتنة بلغ ذروته في األسبوع الماضي، حين فوجئنا بتجليات للدس والتحريض علـى المقاومـة                

  .الفلسطينية غير مسبوقة في الخطاب اإلعالمي العربي
)١(  

نيسان الحالي، كان من بين العناوين الرئيسية إلحدى صحف الصباح المـصرية            /  أبريل ١٤صباح يوم   
في تطاول  : وتحت العنوان خبر نصه كما يلي     . لسطينية تبيح قتل الجنود المصريين    فتوى ف : عنوان يقول 

جديد على مصر وشعبها وحدودها، وبما يعد جريمة ال يمكن السكوت عليها، أفتـى الـشيخ عبدالحميـد        
وجـاءت فتـوى    . الكالب أحد قيادات حماس بإباحة قتل الجنود المصريين في حالة تعرضهم للفلسطينين           

فـي  . بمسجد عباد الرحمن في خان يونس بقطاع غـزة        ) التي ألقاها (ي خطبة الجمعة الماضية     الكالب ف 
) مع مصر (إطار عملية دائمة من الشحن المعنوي تقوم بها حماس لتهيئة الغزاويين إلعادة اقتحام الحدود               

  .على غرار ما جرى في شهر يناير الماضي
 المصرية، تراوح بين تعليقات لبعض الكتاب صبت        النشر أحدث صداه الطبيعي في بعض وسائل اإلعالم       

اللعنات على الشيخ الكالب وعلى حماس التي ينتمي إليها، وبين فتاوى لم تقصر فـي تـسفيه الرجـل                   
واتهامه بقلة العقل والدين، وإذا كان ذلك قد حدث من جانب بعض أهل الرأي والعلم، فلـك أن تتـصور              

  .ف يمكن أن تسمم مشاعره وتمأله نفورا وبغضاصدى الرسالة لدى المواطن العادي، وكي
إمام مـسجد خـان     :  نشرت صحيفة أخرى على صفحتها األولى العنوان التالي        ١٧/٤بعد ثالثة أيام  في      

اتهامي بإباحة قتل الجنود المصريين كذب وافتراء، وفي الخبر المنشور تحت العنوان كالم علـى       : يونس
يعمل مدرسا للتربية الدينية، قال فيه إنه ليس من أهل اإلفتاء وإنه لم             لسان الشيخ عبدالحميد الكالب، الذي      

يذكر في خطبته أي شيء له عالقة بالجنود المصريين في خطبة الجمعة التي زعموا أنه تعرض خاللها                 
ولم ينطق بشيء مما نسب إليه، وإن كل ما قيل في هذا الصدد كذب وافتراء للنيل من العالقة                  . للموضوع
أضاف الرجل، أنه ال يستطيع أن يتجرأ على إطالق كالم من هذا القبيل، وال              .  مع مصر الشقيقة   الحميمة

وقال إننا ندرك جيـدا أن أعـداءنا هـم          . يجوز ألي مسلم أن يفتي بها أو أن يفكر في قتل أخيه المسلم            
ي نهاية كالمه تحدى    وف. ، أما المصريون فهم أشقاؤنا وسندنا الذي نتطلع إليه ونعتمد عليه          ”اإلسرائيليون“

الشيخ الكالب وسائل اإلعالم التي روجت لشائعة الفتوى أن تبرز شريطا يبرهن على صحة ادعائها، أو                
أن تذكر المصدر الذي اعتمدت عليه في دس هذا الكالم على لسانه، وطالبها بأن تتحرى الدقة فـي مـا                    

  .تي تقدم خدمة جليلة للعدو الصهيونيتبثه من أخبار، حتى ال تقع في مثل هذه الخطيئة المشينة، ال
)٢(  

خطة “فقد نشرت إحدى صحف الصباح تفاصيل ما اسمته         .  حدث ما هو أنكى وأغرب     ١٥/٤صباح يوم   
وتضمنت الخطة حسب الكالم المنشور مرحلة أولى تمثلـت         . من غزة ” حماس القتحام الحدود المصرية   

 حركة حماس بتوزيع قذائف هاون عيار ستين،        في قصف المواقع المصرية بقذائف الهاون، بعد أن قامت        
البند الثاني في الخطة المزعومـة يقـضي بـإطالق نيـران            . ونشرت ميليشيات تابعة لها على الحدود     
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الحظ أن الكالم   (الرشاشات على الجنود المصريين، بعدما أصدرت حماس فتوى تبيح قتل هؤالء الجنود             
البند الثالث في الخطة يتمثل فـي القيـام         ). باء الجمعة هذه المرة منسوب إلى حماس وليس إلى أحد خط        

بعملية التفاف خلف التحصينات المصرية عبر األنفاق، باإلضافة إلى تفجير بعض هذه التحصينات عبـر               
تلغيم األنفاق، ويترافق ذلك مع تفجير الجدار الحدودي لمنع مصر من صد مجموعات من أهـالي غـزة                

 الحدود، اضاف التقرير المنشور انه في الوقت ذاته قامت حماس بتجهيز            تعتزم حماس الدفع بهم الجتياز    
وزراعة ما يقرب من أربعة كيلومترات من الحدود مع مصر بالمتفجرات، علـى مـسافات متفاوتـة،                 
إلحداث ثغرة في الجدار الحدودي، في المنطقة الواقعة بين نقطتي تل زعـرب غربـا وحتـى منطقـة                   

  .البرازيل وحي السالم شرقا
) المقـصود سـوريا   (في نهاية التقرير إشارة إلى أن تنفيذ الخطة مرهون بموافقة بعض الدول العربيـة               

، وأن هناك اتصاالت تمت بين حماس واإلخوان المسلمين في مصر إلطـالق حملـة               )إيران(واإلقليمية  
ها مـن صـد     سياسية وإعالمية وتنظيم مسيرات ومؤتمرات في البلد، إلحراج الحكومة المصرية، ومنع          

  (!)هجوم حماس على القوات المصرية
حين طالعت التقرير الذي أبرز على الصفحة األولى في ذلك الصباح، لم أصدق ما وقعت عليه عينـاي                  

وفي كل مرة كنت أزداد حيرة ودهشة، حتـى رن جـرس            . ألول وهلة، فأعدت قراءته مرة ثانية وثالثة      
عل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس الذي بـادرني         الهاتف إلى جانبي، وكان المتحدث هو خالد مش       

بالسؤال هل صحيح ما تناقلته بعض الوكاالت بخصوص كالم نشر في مصر عن خطة لحماس تستهدف                
أعوذ : ولما رددت عليه باإليجاب، قال بانفعال     . قصف المواقع على الحدود ونسف الجدار وتلغيم األنفاق؟       

على فجورها لم تجرؤ على أن تختلق علينا أكاذيب من          ” اإلسرائيلية“ة  والصحاف. هذا كثير يا جماعة   . باهللا
ليس ألنهم شرفاء ولكن ألنهم يعرفون كيف ينسجون األكاذيب، ويميزون بين المعقول وغيـر   . هذا القبيل 

  .المعقول فيها
المقالـة  في اليوم التالي تناقلت وكاالت األنباء بيانا صدر في غزة باسم اسماعيل هنية رئيس الحكومـة                 

تجاهل التقرير، وتحدث عن العالقة األخوية واالستراتيجية مع مصر، وأشاد بدورها من أجـل القـضية                
وقـال إن مـا يعتـرض       . الهادفة إلى تصفية القضية   ” اإلسرائيلية“الفلسطينية وفي مواجهة المخططات     

واؤه، وال يمكن أن يـؤثر  العالقات على مصر يظل خالفاً داخل األسرة الواحدة والبيت الواحد، يمكن احت  
وعبر هنية عن أمله في أن      . في عمق العالقة أو وحدة الهدف والمصير الذي يربط بين الشعبين الشقيقين           

تستثمر مصر مكانتها إلنهاء معاناة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، من خالل رفـع الحـصار وفـتح                  
  .إلذالل الفلسطينيين وكسر إرادتهم” لإسرائي“المعابر وإنهاء اإلجراءات التعسفية التي فرضتها 

)٣(  
بين يدي خمس مقاالت نشرت في األسبوع الماضي لكتاب بعضهم محترمون تبنت فكـرتين أساسـيتين،    

والفكـرة الثانيـة أن     ). أحدهم قال إنها حرقت القطاع    (األولى أن حماس هي المسؤولة عن حصار غزة         
أحدهم قال إنه رغم كل العنف والظلم الـذي         (تيحت لهم   الفلسطينيين ضيعوا فرص التسوية السلمية التي أ      

). وقع على الشعب الفلسطيني، فإنه أتيحت له من الفرص والمساعدات ما لم يتح لشعوب أخرى في العالم                
وتشيران بأصابع االتهـام إلـى      . بصورة غير مباشرة  ” إسرائيل“ولعلك تالحظ معي أن الفكرتين تبرئان       

ببوا في الحصار وهم الذين ضيعوا الفرص الذهبية التي أتيحت لهم، ولم تـتح              الفلسطينيين، فهم الذين تس   
  !لغيرهم من شعوب األرض

ال أعرف إن كان نشر هذه التعليقات بشكل متتابع على مدار األسبوع مقصوداً أم ال، لكنني أعـرف أن                   
إذا لم تكن ذاكرته قد     ذلك أن أي متابع للشأن الفلسطيني،       . الفكرتين فاسدتان، وتسوقان لبضاعة مغشوشة    

ثم قامت بتسميمه وقتله وهو في      ” إسرائيل“محيت، يدرك أن الرئيس السابق ياسر عرفات حين حاصرته          
محبسه، لم يكن حمساويا وال جهاديا، وإنما كان السبب الرئيس لحصاره وقتله أنـه رفـض االسـتجابة                  
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 ينبغي له أن يتجاهل هذه الحقيقة التي تدل         ، من ثم فإن أي تحليل نزيه للمشهد ال        ”اإلسرائيلية“لإلمالءات  
في محاولتها القضاء على هذا الموقف من       ” إسرائيل“وإن  . على أن الموقف المقاوم هو جوهر الموضوع      

جانب أي طرف فلسطيني ال تتردد في استخدام مختلف أساليب القمع والسحق، والحصار والقتـل فـي                 
  .مقدمتها

 حين كان بـاراك     ٢٠٠٠في عام ،  ” اإلسرائيليون“يون أكذوبة أطلقها    حكاية الفرص التي ضيعها الفلسطين    
رئيسا للوزراء وقيل وقتذاك إنه قدم إلى أبوعمار حين التقاه في كامب ديفيد برعاية من الرئيس كلينتـون           

وقد . من أراضي الضفة الغربية لكنه رفض وضيع الفرصة التي كانت بين يديه           % ٩٨عرضا يعيد إليه    
على الترويج لهذه األكذوبة، التي انطلت على بعض العرب لألسـف،           ” اإلسرائيلية“تابات  دأبت بعض الك  

  .فتلقفوها ورددوها بحسن نية أو بسوئها
لندن ريفيـو   “شاء ربك أن يصدر بالتزامن مع تلك الكتابات تكذيب قوي للفكرة، في مقالة نشرتها مجلة                

ي سيجمان الذي يعمل اآلن مستشارا للـشرق        للباحث األمريكي اليهودي هنر   ) ١٠/٤عدد  (” اوف بوكس 
عرض الكاتب في مقالته كتـابين صـدرا مـؤخرا فـي            . األوسط بمجلس العالقات الخارجية األمريكية    

، لمؤلفه جيرشوم جـورنبرج،     ”إمبراطورية الصدفة “لثالثة من الباحثين المهمين، أولهما كتاب       ” إسرائيل“
ما ايديف روزنتال وعكيف الدار والكتابان يؤكدان أنه لم يحـدث           ، ومؤلفاه ه  ”أسياد البالد “والثاني عنوانه   

في أن تقوم إلى جوارها دولـة       ” إسرائيلية“ وحتى اآلن أن فكرت أي حكومة        ٦٧على اإلطالق منذ عام     
ولكنـه  . وفي رأي المؤلفين ان تمدد المستوطنات في الضفة لم يكن اعتباطيا          . فلسطينية في الضفة وغزة   

أولهما استحالة قيام أي كيان فلسطيني في الضفة، وثانيهما أن يـصبح نهـر              : رانمخطط ومقصود به أم   
” اإلسرائيلية“ورغم أن ذلك هو الموقف الحقيقي للحكومات        . ”إسرائيل“األردن هو الحدود الطبيعية لدولة      

ـ                 صادر فيـه   المتعاقبة، إال أنها لم تمانع في الكالم حول الدولة الفلسطينية لعدة سنوات، في الوقت الذي ت
  .إمكانية قيام تلك الدولة على األرض، وهذه هي حدود الفرص التي يالم الفلسطينيون على تضييعها

)٤(  
األولـى  . وأزعم أنه مر بأربع مراحل    . فيلم الفتنة ليس جديدا، ولكننا نتابع مشاهده منذ ثالثة عقود تقريباً          

وعناوينها التي تحدثت عن األمـة والوحـدة        تمثلت في إزالة آثار حقبة المد القومي، وتجريح شعاراتها          
في المرحلة الثانية رفعـت فيهـا عنـاوين      . وتحدي قوى الهيمنة واعتبار فلسطين قضية مركزية للعرب       

من األوراق في يد أمريكا، وما أخذ بالقوة        % ٩٩تحدثت عن آخر الحروب والسالم كخيار استراتيجي، و       
في المرحلة الثالثة استمر تزيين الحلول السلمية مـع         . ؤتمراتال سبيل إلى استرداده إال بالتفاهمات والم      

” إرهابـاً “السخرية من دعوات الصمود والممانعة، األمر الذي استصحب هجاء للمقاومـة واعتبارهـا              
مستنكراً ومرفوضاً الذروة كانت في المرحلة الرابعة التي أعقبت انتـصار حـزب اهللا علـى الجـيش                  

يعتبرون إيـران هـي العـدو،       ” معتدلين“فيها انقسم الصف العربي إلى       و ٢٠٠٦في عام   ” اإلسرائيلي“
وهي ذاتها المرحلة الراهنة التي ظهرت فيهـا تجليـات          . هي العدو ” إسرائيل“تمسكوا بأن   ” متطرفين”و

  . الدس والتحريض ضد المقاومة، والتآمر عليها
حيناً بعد حـين، األمـر الـذي ال         والمقلق والمخيف أن المؤشر يزداد انحناء       . ال يزال العرض مستمراً   
  !يطمئننا بحال إلى الخاتمة

  ٢٢/٤/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 
  
  !حماس بين كارتر وساتلوف .٦٩

  محمد أبو رمان
ـ    ، روبرت ساتلوف لقاء جيمي كارتر مـع       "معهد واشنطن لسياسات الشرق األدنى    "ينتقد المدير التنفيذي ل

  . يس عباس ويهز أركان حكمهقادة حماس، ويلمح أن ذلك يقوض من قوة الرئ
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وفي الوقت نفسه يستبعد ساتلوف أن تتمكن حماس من إحداث قفزة مشابهة لتلك التي قامت بها منظمـة                  
التحرير الفلسطينية، عندما قررت تبني خيار الدولتين، بعد حسم النقاش الداخلي بين تيـار يقبـل بهـذا                  

ويرى ساتلوف أن حماس تفتقد لحوار داخلي       ". سلحالكفاح الم "الخيار االستراتيجي وتيار آخر يصر على       
يطلب مجرد  " التيار المتشدد "بينما  " تهدئة طويلة األمد  "فيها يتحدث عن    " المعتدل"مشابه، إذ مايزال التيار     

  .هدنة عسكرية ووقف إطالق نار
تجاه الفلسطينيين،  يطالب ساتلوف، في خاتمة مقاله، بتفعيل االستراتيجية التي اعتمدتها اإلدارة األميركية            

بعد استيالء حماس على غزة، والتي تقوم على تعزيز موقف عباس ودعمه سياسياً واقتصادياً في المقابل                
الفكـرة وراء هـذه     :"ويخلص المفكر الصهيوني إلى القـول     . إحكام الحصار على حماس في قطاع غزة      

إمـا  :  خيـارين ال ثالـث لهمـا       االستراتيجية في غاية الوضوح، أال وهي أن يوضع الفلسطينيون أمام         
  ". االستقرار واالزدهار االقتصادي واتساع الفوضى، أو الجدب والقحط والعنف وأنهر الدماء

من الواضح أن مقال روبرت ساتلوف المغتاظ من لقاء كارتر بقادة حماس يعكس موقف االتجاه العريض                
بينما يمثـل موقـف الـرئيس       . وار معها داخل اإلدارة األميركية ومراكز التفكير من حركة حماس والح        

 نخبة قليلة، وهو موقف غير مؤثر، وال نافذ ال في أوساط القرار وال حتـى                - على أفضل تقدير   –كارتر  
  .المؤسسات اإلعالمية والسياسية

وبعيداً عن تحيز ساتلوف وتأييده المطلق إلسرائيل، بل وموقفه الحاد من مجمل الحركات اإلسالمية، إالّ               
لرسالة التي يمكن التقاطها من مقاله واضحة وصريحة بأن على قادة حمـاس أال يتفـاءلوا كثيـراً                  أن ا 

كما أن المفاوضـات    . بمخرجات زيارة كارتر وال بأهميتها، على الرغم من مكانة الرجل ورسالته النبيلة           
 كبيراً، وهـدف هـذه      السرية، التي يشير إليها قادة حماس، مع دول في االتحاد األوروبي، ال تعني شيئاً             

الدول منها يتمثل باختبار مواقف حماس ونواياها دون القدرة على بناء خطوط تمايز أو تشكيل موقـف                 
  .ثالث مخالف للموقف األميركي واإلسرائيلي من حماس

" الغموض"حتى موقف كارتر يبقى ضعيفاً ومعزوالً داخل الرأي العام األميركي والعالمي إذا بقيت حالة               
ركة حماس تجاه التسوية السلمية، ولن يستطيع الرجل بناء أي جبهة أميركية أو عالمية لرفع الظلم                عند ح 

  ".إن اقتنع بقضيتهم"والحصار عن حركة حماس، بل عن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة كما وعدهم 
فهذا الغموض  السياسي مفتاحاً للتعامل مع استحقاقات المرحلة الحالية؛        " غموض موقفها "حماس ترى في    

والتضارب المتعمد في التصريحات يحول دون تقديم تنازالت مجانية للجانب اإلسرائيلي، الذي لم يقـدم               
لـدى الحركـة، ويحـول      " التحول االيـديولوجي  "أية رسائل ومبادرات يمكن االستناد عليها في تبرير         

ط البراغماتي، ما قد يؤدي إلى      أيضا دون تفاقم الصراع داخل الحركة بين الخط المتشدد والخ         " الغموض"
مضاعفات داخلية خطرة، تبدو الحركة في غنى عنها في هذا الوقت الحساس والحاسم علـى مـستقبلها                 

  .ومصيرها
ال ينكر مراقب محايد أن حركة حماس نجحت فعالً بِرهانها على الصمود والحفاظ على قطاع غزة، على                 

لي الظالم والتواطؤ الرسمي العربي معه، لكن هذا الـصمود          الرغم من الجرائم االسرائيلية والحصار الدو     
 ليس مخرجاً استراتيجياً بعيد المدى، ويرتبط بدرجة رئيسة بالطريقـة التـي             - كما تعلم حماس نفسها    –

ستحسم فيها إسرائيل خياراتها، بين اتخاذ قرار اجتياح القطاع وتدمير البنية التحتيـة المتناميـة لقوتهـا                 
ديد الحصار وتعظيم المعاناة من خالل قطع الكهرباء والماء، وتصدير المشكلة لتـصبح             العسكرية، أو تش  

  . مصرية-فلسطينية
فالقراءة االستراتيجية تستدعي من حماس إعادة بناء مقاربتها، بخاصة أن الوضع الفلسطيني الحالي يسير              

  .رياً نتائجها الكارثيةمن سيئ إلى أسوأ، ومباراة تكسير العضالت بين فتح وحماس يدفع الشعب حص
وأعلنـت  " الغمـوض الـسياسي   "تملك حماس إحداث اختراق استراتيجي حقيقي في حال أنهت مرحلـة            

  .صراحةً قبولها بالمبادرة العربية وبالقرارات الدولية
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المفارقة أن القبول بالمبادرة العربية والقرارات األممية تكاد تنطق به تصريحات قادة الحركة، كما حصل               
 المقابلة األخيرة التي أجراها مشعل مع صحيفة األيام الفلسطينية، لكنه لم يصل بعد إلى درجـة مـن                   مع

الوضوح والعالنية التي تقطع حجج وذرائع الحكومتين األميركية واإلسرائيلية والتيار الفكري العـريض             
  .ضد الحركة في الغرب، وتقوي مبادرات وحجج شخصيات ونخب كالرئيس كارتر

يترتب على إعالن حماس قبولها بالمبادرة العربية من حيث المبدأ؟ بالتأكيد لن تسارع إسرائيل إلـى                ماذا  
عقد تسوية سلمية، ولن تحسن شروطها، لكن الكرة سترتد إلى الملعب اإلسرائيلي وتناقضاته الداخليـة،               

  .وسوف يتضح أن المشكلة هي إسرائيلية أوالً وأخيراً
ئع الحصار الدولي الظالم، ويتضح حجم األغـاليط حـول الحركـة، والـشعب              في المقابل؛ ستسقط ذرا   

الفلسطيني المحاصر، وسوف تتعزز عوامل الحوار الداخلي الفلسطيني، وستضعف عوامل العزل العربي            
لحماس، ما يقوي االتجاه العربي الذي يطالب بالحوار مع الحركة وكـسر عزلتهـا وإنهـاء الحـصار                  

  . المفروض عليها
فتخدم إسرائيل بدرجة رئيـسة     ) الهدنة الطويلة، التهدئة  (أما البدائل المقدمة  . عد غموض الحركة مجدياً   لم ي 

في حين أن رهان حماس على إيران رهان خاطئ         . وتمنحها الوقت، وتعزز من واقع االنقسام الفلسطيني      
ان بواقـع حمـاس     استرايجياً من ناحية سياسية وجغرافية، وال تقارن شروط عالقـة حـزب اهللا بـإير              

وشروطها، ومهما حصلت حماس من قوة عسكرية فإن خياراتها السياسية والمعادالت التي تعمـل مـن                
  .خاللها تختلف تماماً عن تلك التي تحكم حزب اهللا في لبنان

محيط حماس وعمقها االستراتيجي يكمنان في السعودية ومصر واألردن، وإن كان وقع ظلـم وحـصار                
ت العربية على حركة حماس، فإن المطلوب من الحركة كسر هـذا الحـصار وخلـق                أكيد من الحكوما  

  .مناخات عربية مساندة، بدالً من اإلبحار بعيداً
  ٢٢/٤/٢٠٠٨الغد االردنية 

  
  بالمصير الفلسطيني؟"مقاولو الباطن"ماذا فعل  .٧٠

 أحمد منصور
ي للوفد الفلـسطيني المفـاوض فـي        حينما التقيت األسبوع الماضي الدكتور انيس قاسم المستشار القانون        

واشنطن ومدريد الذي كان يرأسه الدكتور حيدر عبدالشافي والـذي اسـتقال بعـدما اكتـشف ان كـل                   
المفاوضات التي كانت تتم في واشنطن كانت غطاء لمفاوضات سرية كان يقوم بها كل من محمود عباس                 

ها اتفاقية اوسلو بعد ذلك، تلك االتفاقية       أبو مازن وأحمد قريع أبو العالء في أوسلو هي التي تمخضت عن           
التي تظهر يوما بعد يوم انها اخطر من كل ما حدث من تنازالت من قبل العرب لالسـرائيليين خـالل                    

 الصهيوني فقد أبلغني الدكتور أنيس قاسـم باعتبـاره احـد            -الستين عاما الماضية من الصراع العربي       
 ان اتفاقيـة اوسـلو لـم     "اب السنوي الفلسطيني للقانون الدولي    الكت"خبراء القانون الدولي ورئيس تحرير      

تتضمن في كل صفحاتها كلمة واحدة عن االحتالل االسرائيلي ليس لفلسطين التاريخية وإنما حتى للضفة               
 لم تأت على االطالق في أي من بنود االتفاقية وإنما مـا             "الضفة الغربية "الغربية وقطاع غزة وان كلمة      

 ."غزة" اما غزة فقد أطلقوا عليها "يهودا والسامرا"ح الصهيوني للضفة الغربية وهو ورد هو المصطل
كما ان اوسلو لم تتحدث من قريب أو بعيد عن أي نص أو كلمة واحـدة تتعلـق بمـا يـسمى بالدولـة                        

ال الفلسطينية وان االتفاقية في مجملها معقدة تمام التعقيد في صياغتها، فعند الحديث عن البند واحـد مـث                 
نجد ان البند واحد مقسم الى عدة بنود وكل بند يتم احالة كل جملة فيه الى بنود وأرقام اخرى اكثر تعقيدا                     
تتناثر في ثنايا االتفاقية بحيث يصعب حتى على القانونيين فهم ما فيها وان االتفاقية بكل بنودهـا تمـت                   

لسطيني هو انه كان يعترض على كـل      صياغتها واعدادها من قبل االسرائيليين وان كل مهمة الطرف الف         
بند ثم يعترض ثم يعترض حتى يثبت مواقف اعالمية فقط للتصوير لكنه في النهاية كان يوقع على كـل                   
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ما يريده االسرائيليون حتى دون فهم في كثير من االحيان لما كانوا يوقعون عليه حيث لم يكـن يوجـد                    
 .ما يوقعون عليهبينهم خبراء في القانون الدولي حتى يفسروا لهم 

وفي النهاية كان ما وقعوا عليه هو انهم اصبحوا مقاولين من الباطن لسلطات االحتالل االسرائيلي ينفذون                
ما يطلب منهم دون ان يكونوا دولة او يملكوا حتى مجرد االنتقال من مكان الى آخر دون اذن من الحاكم                    

 .العسكري االسرائيلي
لسطينية فقد أبلغني احد المسؤولين الذين شاركوا في جانب من التفاوض مع            أما ما يتعلق ببناء السلطة الف     

االسرائيليين ان اسرائيل هي التي وضعت كل األسس المتعلقة ببنية السلطة الفلسطينية وان وزير األمـن                
الداخلي االسرائيلي هو الذي وضع بنية االجهزة االمنية الفلسطينية وعلى رأسها ما يسمى بجهاز االمـن                
الوقائي وان االسرائيليين هم الذين حددوا لياسر عرفات رئيسي هذا الجهاز في كل من الضفة وغزة وان                 
عرفات في النهاية لم يكن امامه سبيل سوى الموافقة ألنه كان متعجال على المشي على البساط االحمـر                  

لـسلطة الحـاكم    وان يعزف له السالم الوطني وتكون لديه سلطة وليس دولة حتى وان كانت خاضـعة                
العسكري االسرائيلي وفي النهاية دفع ثمن خطئه فظل محبوسا أمام العالم أجمع بيد الذين تنازل لهم عن                 

 .الوطن وفي النهاية تخلصوا منه حتى يأتوا بغيره ليتنازل لهم عما بقي
 تبقـى ممـا     كل ما حدث اآلن هو الترتيب للتوقيع على تشريعات قانونية جديدة تمنح اسرائيل الحق فيما              

ليس لها حق فيه، فبعد ان تنازل الحكام الذين اتهموا بالخيانة قبل ستين عاما عما ال يملكون يأتي آخرون                   
بعد ستين عاما لتكون لهم فلسفة اخرى، فلسفة القبول باألمر الواقع وكأن العجز مبـرر للتنـازل عـن                   

 .االوطان
 لـسلطات االحـتالل     "مقاولين من الباطن  "كونوا  ونفس الذين تفاوضوا سرا في أوسلو ثم وقعوا على ان ي          

حسب التوصيف القانوني الذي أطلقه الدكتور أنيس قاسم يتفاوضون اآلن سرا أيضا على ما أعـده لهـم                  
االسرائيليون ليوقعوا عليه، لكن ضربات المقاومة في غزة المحاصرة وانتهاء دور األمن الوقائي هنـاك               

ي االسرائيلية يجعلهم الشك مرتبكين أشد االرتباك ويـسعون بـسرعة           الذي كان يتبع وزارة األمن الداخل     
للترتيب للمؤتمر الدولي الذي يرغبون في عقده في شرم الشيخ تحت غطاء بوش ربمـا ينجـزون مـن                   

 .خالله شيئا بعد ثماني سنوات من الفشل
ها صـنعت علـى يـد       لكن اذا كانت اتفاقية أوسلو حسب التوصيف القانوني الدولي هي اتفاقية باطلة ألن            

 المحتل ووقعها أناس تحت االحتالل الكامل فأنى ألي شيء يفرض على الواقع بعدها ان يكون قانونيا؟
واذا كان معظم الناس ال يعرفون شيئا عن تفاصيل تلك االتفاقية المعقدة فهل آن األوان لكشف محتوياتها                 

اطن الذين يعملون بشكل رسمي لـسلطات       ال لنعرفها ولكن لنعرف حجم ومساحة وطبيعة دور مقاولي الب         
  .؟"السلطة الفلسطينية"االحتالل االسرائيلي منذ خمسة عشر عاما تحت مسمى 

  ٢٢/٤/٢٠٠٨الوطن القطرية 
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  :كاريكاتير .٧١
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