
  
  
  
  
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   تهدئة في غزة مقابل رفع الحصار وانهاء العدوانى ردها عل غداً تسلم مصر"حماس"
   خالفات حادة بين الزهار ومشعل حول"معاريف"تنفي ما نشرته " حماس"

   ال تملك حق التفاوض نيابة عن الشعب الفلسطيني"حماس": الزعارير
   تستولي على أراض في القدس"إسرائيل"

  وقودالقطاع غزة مهدد بالغرق في الظالم اليوم بسبب نفاد 
   الفلسطيني-هدنة مبدئي وتمهد الستئناف الحوار الفلسطيني القاهرة تتوصل إلى اتفاق 

"حمـاس"موقف: أبو مرزوق 
 ٦٧دولة على حدود الـ     حول  
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    :أخبار الزيتونة
 ٦  "باسمة"تبارك للزميل ربيع رضوان مولودته " الزيتونة"أسرة  .٢

    
    :السلطة
 ٦   زيارة كارتر افتقرت إلى النتائج اإليجابية: عباس .٣
 ٥  "كارثة وطنية" وانقالب حماس ..."األمنية"نقبل بالتعددية السياسية وليس : فياض .٤
 ٥    دور لحماس في تشغيل معبر رفحأيالسلطة تعترض على  .٥
 ٥  "إسرائيل" مع من رفع األوروبيين لعالقاتهم هقلقيبدي المالكي  .٦
 ٦  ليوم واحد احتجاجاً على استمرار الحصار يضربون عن الطعام نواب كتلة حماس البرلمانية .٧
 ٦  المنظمات الدولية يحذر من كارثة إنسانية في قطاع غزةإلىوزير الصحة في رسالة وجهها  .٨

    
    :المقاومة

  ٦   تهدئة في غزة مقابل رفع الحصار وانهاء العدوانى ردها عل غداً تسلم مصر"حماس" .٩
 ٨  القاهرة خالل ايام عقب تلقي مصر ردود ايجابية حول التهدئةالى مشعل : "سما" .١٠
 ٩  "ال تعبر عن تنازل في السقف السياسي لحماس"ل  تصريحات مشع:خالد طافش .١١
 ٩   ال تملك حق التفاوض نيابة عن الشعب الفلسطيني"حماس": الزعارير .١٢
 ٩  إيجابي لكنه جاء في السياق الخطأ"حماس"موقف : "فتح" .١٣
١٠   خالفات حادة بين الزهار ومشعل حول"معاريف"ي ما نشرته تنف" حماس" .١٤
١٠ "إسرائيل" مع حوار مباشر وجود لال :صيام .١٥
١١  ٢٠٠٥ تنفي موافقتها على إعادة فتح معبر رفح بموجب اتفاقية "حماس" .١٦
١١  دليل على فشل محاوالت استئصال الحركة في الضفة" بيرزيت"نتائج انتخابات ": حماس" .١٧
١١  وفشل االحتالل" حماس"تصريحات باراك اعتراف بانتصار : أبو زهري .١٨
١١   تجاوزهازيارة كارتر إلى المنطقة أكدت أن قوى الممانعة ال يمكن: ماهر الطاهر .١٩
١١  األمريكان لم يلتزموا بإقامة دولة فلسطينية:  في تعليقه على زيارة عباس لواشنطنالبطش .٢٠
١٢   "خرق الحصون" تنفي مسؤوليتها عن عملية "سرايا القدس" .٢١
١٢   الف دوالر يوميا٢٠ر كل نفق بمبلغ  تؤج"حماس": "يديعوت" .٢٢
١٢  على حق العودة ورفض التوطين والتهجيرأكدنا : حمدان يزور صفير .٢٣
١٣  "البارد"إعمار القسم القديم من  ضرورة: مفتي طرابلستزور " حماس" .٢٤
١٣  "حماس"و" فتح"فلسطينيون يعدون مبادرة للتهدئة بين صحافيون  .٢٥
    

    :يسرائيلاإلالكيان 
١٣   تستولي على أراض في القدس"إسرائيل" .٢٦
١٤ نائب أولمرت يدعو لوقف تزويد غزة بالغذاء .٢٧
١٤  حماس"و" إسرائيل"ل الجهود التي بذلها كارتر للتوصل الى تهدئة بين عاموس جلعاد، فش .٢٨
١٤  الالسامية اإلسالمية تُفشل السالم": إسرائيل" .٢٩
١٤    غدا٣تستعد عسكريا في الفضاء وتطلق عاموس " إسرائيل" .٣٠
١٥   ألف نسمة١٢٠يصل إلى " إسرائيل" عدد الدروز في : يإسرائيلقرير احصائي ت .٣١
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١٥   بقتلهالجنود المتورطين البريطاني مقابل التراجع عن تسليمالمصور تعويض ألسرة : ليفني .٣٢
    

    :األرض، الشعب
١٦  وقوداللظالم اليوم بسبب نفاد قطاع غزة مهدد بالغرق في ا .٣٣
١٦   بشأن المعابريسرائيلالخضري يحذر من الخداع والتضليل اإلعالمي اإل .٣٤
١٦  رويترزوكالة كتلة الصحافي الفلسطيني في غزة احتجاجاً على قتل مصور لمسيرة  .٣٥
١٦   قديمة وحزبيةال يضم وجوهاً حزب فلسطيني جديد من الكفاءاتأنباء عن تشكيل  .٣٦
١٧  مام مقر الصليب االحمر برام اهللا للمطالبة بتحرير االسرىأاعتصام حاشد  .٣٧
١٧  سرى تطالب بالوحدة الغربية ورسالة من األ فلسطينياً في الضفة٢٠االحتالل يعتقل  .٣٨
١٧  االحتالل يشن حمالت دهم واقتحام في مناطق جنين ورام اهللا والقدس .٣٩
١٧  انتخابات األطفال في رام اهللا درس في الديمقراطية من فلسطين .٤٠
   

   :اقتصاد
١٨  ةجتماع التمهيدي للجنة العليا االردنية الفلسطينيتوقيع محضر اال .٤١
 ١٨  اإلقتصاديةرغبة فلسطينية لالنضمام لدول اتفاقية أغادير  .٤٢
   

   :بيئة
 ١٨  من إجمالي عدد آبار المياه في قطاع غزة% ٩٢نفاد الوقود الالزم لتشغيل نحو  .٤٣
 ١٨   في قطاع غزةزيادة في العجز المائيحذر من سلطة المياه ت .٤٤
   

   : األردن
١٩ حل القضية الفلسطينية يسهم في حل مختلف قضايا المنطقة:  األردنيرئيس الوزراء .٤٥
   

   :لبنان
١٩  طردوا قوات يونيفيل بعد اكتشافها أسلحةمقاتلو حزب اهللا : هآرتس .٤٦
   

   :عربي، إسالمي
١٩   الفلسطيني- اتفاق هدنة مبدئي وتمهد الستئناف الحوار الفلسطيني إلىالقاهرة تتوصل  .٤٧
٢٠   مع دمشقأولمرت مستعد لالنسحاب من الجوالن مقابل السالم : مصادر سورية .٤٨
٢٠  "إسرائيل" أسيراً عربياً في سجون ٥٦ .٤٩
٢٠  بعقد مؤتمر شرم الشيخمصري تردد  .٥٠
٢٠  من لبنان وينتقد حماس لمخالفتها الشرع" اليونيفيل"الظواهري يدعو إلى طرد قوات  .٥١
٢١  اليهود تمتعوا بكل الحقوق في العالم العربي قبل أوروبا: ندوة للجمعية التاريخية بالقاهرة .٥٢
   

   :دولي
٢١  رايس تنتقد لقاءات كارتر مع حماس .٥٣
٢١  العنف هو البديل لفشل المفاوضات مع حماس: كارتر .٥٤
٢١  احتالل غزة سيقضي على احتماالت السالم في الوقت الراهن: دينس روس .٥٥
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٢٢  منذ يوم الخميس غزة إلىبالوصول الوقود لم تسمح لشحنات " إسرائيل": األوروبياالتحاد  .٥٦
٢٢  "إسرائيل"في حال هاجمت إيران عن الخريطة كلينتون مستعدة لمحو هيالري  .٥٧
٢٢  "إسرائيل"اعتقال مهندس عسكري أميركي سابق لالشتباه في تجسسه لمصلحة  .٥٨
٢٢ تغلق مكاتبها في الضفة احتجاجا على تهديدات لجان المخيمات" األونروا" .٥٩
٢٣  جموع حاشدة في بروكسيل تطالب البرلمان األوروبي برفع الحصار عن غزة .٦٠
٢٣  مؤسسات في كندا تعرب عن تضامنها مع األسرى الفلسطينيين في سجون االحتالل .٦١
٢٣ ا يلزم الرتكاب المجازركل م" إسرائيل"الواليات المتحدة توفر لـ: محامية أمريكية .٦٢

   
    :حوارات ومقاالت

٢٣  صالح النعامي... لماذا غيرت حماس تكتيكاتها العسكرية؟ .٦٣
٢٥  ياسر الزعاترة... حماس في فخ االستدراج من جديد .٦٤
٢٦  د الستار قاسمعب... استفسارات من حماس .٦٥
٢٧  هنري سيغمان... يسرائيلال سالم في الشّرق األوسط من دون مواجهة االستيطان اإل .٦٦
    

 ٢٩  :كاريكاتير
***  

  
  ثابت لم يتغير ٦٧حول دولة على حدود الـ  "حماس"موقف : أبو مرزوق .١

موسى أبو مرزوق فـي تـصريحات خاصـة         " حماس"مكتب السياسي لحركة     نائب رئيس ال   قال: دمشق
بدولة على حدود   " حماس"الحديث عن أن الموقف الذي أعلن عنه كارتر حول قبول           : "إن" قدس برس "لـ

ليس دقيقا، ذلك أن هـذا الموقـف        " حماس" وأكده رئيس المكتب السياسي يمثل تطورا في موقف          ١٩٦٧
ق الوطني سواء فيما يتعلق بالذهاب إلى انتخابات عامـة أو تعلـق األمـر               موجود أصال في وثيقة الوفا    

من التهدئة لم يطرأ عليه أي تغير، فقد تم التعامل مع الوسيط المصري             " حماس"كما أن موقف    . بالتسوية
في هذا المجال ولم يحصل أي تطور فيه في لقاء كارتر، ونحن على حـوار متواصـل مـع الجانـب                     

شهر حول نفس الموضوع وسيسافر الدكتور محمود الزهار غدا إلى القاهرة لمتابعـة             المصري منذ عدة أ   
ي جلعاد شـاليط    سرائيلواعتبر أبو مرزوق السماح لألسير اإل      ".ذات الموضوع مع المسؤولين المصريين    

بإرسال رسالة إلى والديه تعبيرا عن تجاوب مع جانب إنساني كان قبل كارتر وقد يتكـرر كـذلك، وال                   
  .، على حد تعبيره"حماس" أي تطور في موقف حركة يعكس

 ٢٢/٤/٢٠٠٨قدس برس
  

  "باسمة"مولودته للزميل ربيع رضوان تبارك " الزيتونة"أسرة  .٢
، ونتمنى لها   "باسمة"، بمناسبة المولودة    رضوانربيع  زميل  لبأحر التهاني من ا   مركز الزيتونة    أسرة   تتقدم

  .اً واعدصحة جيدة ومستقبالً
  
   كارتر افتقرت إلى النتائج اإليجابيةزيارة: عباس .٣

" النتائج اإليجابيـة  "قلل الرئيس الفلسطيني محمود عباس أمس من        :  محمد صادق والوكاالت   -واشنطن  
وقال للصحافيين في أيسلندا حيث توقف في طريقه إلـى           لجولة الرئيس األميركي األسبق جيمي كارتر،     
كارتر فشل في محاولته خـالل محادثاتـه مـع          "بوش إن   الواليات المتحدة إلجراء محادثات مع الرئيس       

وأوضـح أن    ". يقوم على أساس دولتـين     إسرائيلحركة حماس إلقناعها بقبول اتفاق سالم مستقبلي مع         
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كارتر حض حماس على قبول حل الدولتين وقبول االتفاقات السابقة التـي ابرمهـا الفلـسطينيون مـع                  "
  ". ك ولم تتمخض زيارته عن نتائج إيجابية لكن فشل لألسف في إقناعها بذلإسرائيل

 ٢٣/٤/٢٠٠٨البيان اإلماراتية 
  
  "كارثة وطنية" وانقالب حماس ..."األمنية"نقبل بالتعددية السياسية وليس : فياض .٤

 رئـيس    أكـد  : منتصر حمـدان   ،رام اهللا  نقالً عن مراسلها في    ٢٣/٤/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية   نشرت  
 السلطة الفلسطينية حريصة على التعددية السياسية وعدم المس         أنياض،  سالم ف .حكومة تسيير األعمال د   

 األمـن  أن ترفض التعددية األمنية، مؤكدا حرص السلطة على تكريس سيادة القانون باعتبار    أنها إالبها،  
علن عن عـزم الحكومـة    أو .هو حاجة فلسطينية ويقع في سلم أولويات السلطة والشعب على حد السواء           

وتحقيق سيادة القانون في جميع مدن الضفة الغربيـة رغـم المحـاوالت             " األمن"يق خطة   مواصلة تطب 
ية علـى   سـرائيل  جهود السلطة في هذا االتجاه، مؤكدا أن اإلجـراءات اإل          إلفشالية  سرائيلوالمساعي اإل 

 واقر فياض الذي زار مدينة الخليل بأن نجاح الجانـب          .األرض تعكس تجاهل ما تبذله السلطة من جهود       
كد أن وقف االستيطان يتصدر     أو .ي على األرض  سرائيلالفلسطيني في الجانب األمني مرتبط بالسلوك اإل      

  .سلم أولويات الحكومة والسلطة
 الذي نفذته حمـاس     "االنقالب"اعتبر سالم فياض    : الخليلمن   ٢٣/٤/٢٠٠٨األيام الفلسطينية   وأضافت  

 حالة االنقسام، وعـدم  إنهاءا في الوقت ذاته ضرورة ال بد أن تنتهي، مؤكد" كارثة وطنية"في قطاع غزة   
" األمنيـة التعددية  "الخلط بين التعددية السياسية ومقتضيات الحفاظ على أمن المواطنين، وعدم القبول بـ             

  .التي ساهمت في انتهاك حرمة الدم الفلسطيني
 دعا : وفاوعن وكالةيكي  وسام الشو ،الخليل نقالً عن مراسلها في    ٢٣/٤/٢٠٠٨الحياة الجديدة   وأوردت  

 تكثيف الجهود على الساحة الدولية لرفع الحصار عن قطاع غزة وفتح المعابر بـصورة               إلىسالم فياض   
 .كاملة

  
   دور لحماس في تشغيل معبر رفحأي تعترض على السلطة .٥

قال ، وي دور لحماس في تشغيل معبر رفحأعلى الفلسطينية  السلطة تعترضا : كفاح زبون- رام اهللا
 إن الجهد المصري للوصول أمس،وزير الشؤون الخارجية في حكومة سالم فياض، رياض المالكي، 

 صوت إلذاعة في حديث وأضاف.  المعنيةاألطراف يحظى بتأييد كل "إسرائيل" تهدئة بين حماس وإلى
تشغيل  يتم تحقيق ذلك عبر البوابة المصرية ولكن ثمة خالفات بشأن أن حماس لديها مصلحة إن"فلسطين 
 يتم االعتراف أن حركة حماس تريد أن اإلعالمية انه يبدو من خالل التسريبات إلى، مشيرا "معبر رفح

 إن"وقال المالكي .  من حرس الرئاسةأمتاربدور ما لها، من خالل وجود قواتها التنفيذية على بعد 
 بعده من أو قربه أوتمائه  يتم تصنيف المواطن الفلسطيني بناء على انأنالسلطة الفلسطينية لن تقبل 

  ". فئويةأوحركة حماس وبناء على والءات سياسية 
  ٢٣/٤/٢٠٠٨الشرق األوسط 

  
 "إسرائيل" من رفع األوروبيين لعالقاتهم مع هقلقيبدي المالكي  .٦

أبدى وزير الشؤون الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، قلقه من نية :  عبد الرؤوف أرناؤوط- رام اهللا
مثل هذا "وقال المالكي لقناصل دول االتحاد إن . إسرائيلالعالقات بين االتحاد األوروبي ورفع مستوى 

  ".اإلجراء ال يثير مشاعر الفلسطينيين وحدهم بل الدول العربية والدول المحبة للسالم في العالم
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 المتوقفة، وذلك المالكي على أن لالتحاد األوروبي دورا هاما يمكن أن يلعبه في دفع عملية السالم" وأكد
 .لما يحظى به االتحاد من ثقة كافة األطراف في المنطقة والعالم

 ٢٣/٤/٢٠٠٨الوطن السعودية 
  
  ليوم واحد احتجاجاً على استمرار الحصار يضربون عن الطعام  كتلة حماس البرلمانيةنواب .٧

اجاً على استمرار    عن الطعام أمس ليوم واحد احتج      ]البرلمانية [أضرب عدد من نواب حركة حماس     : غزة
الحصار على قطاع غزة، ضمن اعتصام نفذه نواب وشخصيات وطنية وإسالمية فـي خيمـة اعتـصام                 

أحمد بحر أن إضراب النواب عـن       .واعتبر رئيس المجلس باإلنابة د    . أقيمت في باحة المجلس التشريعي    
ودعـا  . فك الحـصار  الطعام بداية تصعيد حقيقي سيقوم به أعضاء المجلس التشريعي من أجل الضغط ل            

  .البرلمانيين العرب إلى التحرك واتخاذ مواقف شجاعة وقوية ضد الحصار
  ٢٣/٤/٢٠٠٨الحياة 

  
  المنظمات الدولية يحذر من كارثة إنسانية في قطاع غزةإلى الصحة في رسالة وجهها وزير .٨

لثالثـاء مـن    فتحي أبو مغلي وزير الصحة في الحكومة الفلسطينية أمس ا         .حذر د :  أشرف الهور  -غزة  
وطالب أبو مغلي المنظمات الدولية ومؤسسات      .  قطاع غزة  ىي المفروض عل  سرائيلاستمرار الحصار اإل  

ـ إليهم في رسالة عاجله أرسلها      اإلنسانحقوق    وإلـزام ية  سـرائيل  اإل اإلجراءاتسرعة التحرك لوقف    " ب
 ضرورة وقـوف  ىوشدد عل ."ل كقوة احتالل بتطبيق التزاماتها الدولية تجاه من هم تحت االحتال  إسرائيل

.  جانب الشعب الفلسطيني خاصة في قطاع غزة لمواجهـة هـذه الهجمـة الـشرسة     إلىالمجتمع الدولي   
 .ينسانإية الظالمة ضد قطاع غزة واستمرار الحصار الجائر والال        سرائيل اإل اإلجراءاتواستنكر أبو مغلي    

 عن العمل والعجز في     اإلسعافف سيارات    توق إلىن توقف توريد الوقود للقطاع الصحي سيؤدي        أوأكد  
 توقف مولـدات الكهربـاء وتوقـف        إلىية، وسيؤدي كذلك    سرائيل المصابين ضحايا االعتداءات اإل    إنقاذ

 .المغاسل وأجهزة التعقيم في المستشفيات
  ٢٣/٤/٢٠٠٨القدس العربي 

  
  دوان  العوإنهاء تهدئة في غزة مقابل رفع الحصار ىردها عل غداً تسلم مصر "حماس" .٩

أعلنـت حركـة    :  رام اهللا، من أشرف الهور ووليد عوض       -غزة   ٢٣/٤/٢٠٠٨القدس العربي   ذكرت  
حماس أمس أنها ستقوم بتسليم ردها النهائي على مقترحات التهدئة للجانب المـصري خـالل اليـومين                 

 الذي غـادر    القادمين، الفتة الى أنه غالباً ما سيكون الخميس القادم خالل لقاء سيجمع وفد حركة حماس              
القطاع برئاسة الدكتور محمود الزهار مع مدير المخابرات المصرية اللواء عمر سليمان، في الوقت الذي               

  .بدأت فيه الحركة باجراء سلسلة لقاءات مع مسؤولين أوروبيين النهاء العزلة
 ،لقدس العربـي وقال الدكتور أحمد يوسف مستشار وزارة الخارجية التابعة للحكومة المقالة في غزة لـ ا         

وأشار يوسف الذي يقوم حالياً بزيارة      .  مقترحات التهدئة سيكون خالل اليومين القادمين        ىرد الحركة عل  
لعدة بلدان أوروبية وسبق أن رافق وفد الحركة الذي غادر القطاع األربعـاء الماضـي للقـاء الـرئيس                   

قترحات التهدئة، سـيقوم بحملـه      األمريكي األسبق جيمي كارتر في القاهرة أن رد حركة حماس على م           
  .يينسرائيلاللواء سليمان لإل

ي بعد تسلمه ردا من الحركـة للحـصول         سرائيلوقال سيبدأ اللواء سليمان اجراء اتصاالته مع الجانب اإل        
ي على قطاع غزة وتسهل فتح المعابر ورفع الحصار، وتسمح          سرائيلعلى الموافقة التي تنهي العدوان اإل     

وأشار يوسف الى ان الرد الذي ستبلغه حماس للمـصريين سـيكون            . فر الى الخارج    لسكان القطاع الس  
موافقة الحركة على تهدئة في غزة تمهد الطريق لحوارات أوسع في المستقبل، تهدف الى وقـف كافـة                  
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وأكد أن التهدئة التي ستبدأ في غزة، سـتنتقل بعـد ذلـك             . أشكال العدوان الذي يتعرض له الفلسطينيون     
  .راضي الضفة الغربيةلتشمل أ

ية على التهدئة، قال يوسـف المـصريون   إسرائيل كان الوسيط المصري حصل على موافقة        إذاوحول ما   
وأشار الى ان وفد حماس الذي التقى األسبوع الماضي المسؤولين المصريين لمس            . لديهم تطمينات بذلك  

غزة، وأكد أن المصريين مقتنعـين      خالل اللقاء وجود رغبة مصرية قوية النهاء الحصار والعدوان عن           
 إسـرائيل بضرورة فتح المعابر ورفع الحصار والعدوان، ومقتنعين أن من حقنا الرد، وأنه يتوجب على               

  .أن توقف استهدافها للفلسطينيين 
  .وذكر يوسف ان هناك قناعة مصرية تؤكد أن استمرار الحصار والقتل في غزة يهدد أمن مصر

تسارع وتيرة الجهود الرامية الحالل التهدئة جاء بعد أن أيقـن الجميـع أن              وأشار يوسف كذلك الى أن      
  .العالم فقد عدالته، ووقف عاجزا عن مناصرة الفلسطينيين الذين يتعرضون لحصار وقتل يومي

وفيما اذا كانت حركة حماس قد حصلت على موافقة من قبل الفصائل الفلسطينية بأن تبدأ التهدئة في غزة                  
يوسف الفصائل تتفهم حجم الضغوط التي تمارس على الجميع، لذلك هناك انسجام كامـل فـي           أوالً، قال   

  .موقف الفصائل يتماشى مع موقف حركة حماس
تجري  : غزة ، وصالح النعماني من     رام اهللا  عن كفاح زبون من    ٢٣/٤/٢٠٠٨ الشرق األوسط    وأضافت

ديم رد نهائي على المحاوالت المـصرية       في دمشق مشاورات مكثفة، لتق    ) الداخل والخارج (قيادة حماس   
 امس التوصل الى اتفاق، لكن حماس قالت ان         إسرائيلونفت حماس و  . للتوصل الى تهدئة في قطاع غزة     
ـ       . ال خالف حول القضايا العريضة     ، ان  "الـشرق االوسـط   "وقال فوزي برهوم، الناطق باسم حماس لـ

أن التهدئة، وذلك بعد عودة وفد الحركة، مـن         حركته ستقدم غدا ردها النهائي على التصور المصري بش        
   .دمشق الى القاهرة

 حمساويا تم حول القضايا الرئيسية، وهي وقف نار متبادل، -ان توافقا مصريا " الشرق االوسط"وعلمت 
لكن خالفات ظلت قائمة حول تفاصيل وآليات تنفيذ التهدئة،  .وفك الحصار بما يضمن فتح جميع المعابر

تهريب األسلحة عبر األنفاق "ما كانت ستشمل الضفة الغربية أم ال إضافة الى قضية، وأهمها، اذا 
 بشكل كبير، وقضية ادارة معبر رفح ودور السلطة وحماس فيه إسرائيل، والتي تعترض عليها "والحدود

  .وبعض القضايا االخرى على غرار مدة هذه التهدئة مثال، واذا ما كانت محدودة ام ال
، قال ايمن طه، القيادي البارز في حماس، إن حركته تصر على أن "الشرق األوسط" لـوفي تصريحات

كالً من القيادي الزهار ووزير الداخلية في حكومة هنية المقالة، سعيد صيام، الموجودين حاليا في دمشق 
  . سينقالن لمدير المخابرات المصرية، رد قيادة الحركة على المقترحات المصرية

ية سـرائيل ال الدكتور يحيى موسى، نائب رئيس كتلة حماس البرلمانيـة، إن التهديـدات اإل             من ناحيته ق  
 مستعدة لحل الخالفـات الحاليـة       إسرائيلباستهداف قيادات حماس تدلل أكثر من أي شيء آخر على أن            

ـ  . بالوسائل السياسية    يدركون قبل غيرهم   إسرائيلأكد موسى أن قادة     " الشرق األوسط "وفي تصريحات ل
أنه ليس باإلمكان تجاهل حركة حماس ودورها، وأن الحديث يدور عن حركة شعبية ذات جذور عميقـة                 

ية لن تكسر إرادة حركة حماس ولن تجبرهـا علـى   سرائيلوأكد أن التهديدات اإل   . في المجتمع الفلسطيني  
  .التنازل عما تعتبره ثوابت وطنية

" حمـاس "أعلن الناطق باسـم كتلـة   : اهللارام  عن أحمد رمضان من  ٢٣/٤/٢٠٠٨ المـستقبل    ونشرت
البرلمانية صالح البردويل أمس، أن الحركة ستسلم الجانب المصري غداً الخميس ردها النهـائي حـول                

التهدئة في القطاع وحده لها أثمانها، كمـا أن         "وقال  . االقتراح المصري بشأن التهدئة، إلقفال هذا الملف      
  .للتهدئة الشاملة أثمانها
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التهدئة في  "ويل مفهوماً جديدا يقوم على تكريس الفصل بين الضفة الغربية وقطاع غزة، وقال              وقدم البرد 
 أال  إسـرائيل إذا حدثت عمليات نوعية للمقاومة في الضفة، فإن على          "، موضحاً   "غزة مشروطة بالتبادلية  

  ".ترد عليها في غزة
لكـن  ". الجهـاد اإلسـالمي   ) حركة(ها  وعلى رأس ) على التهدئة (الفصائل موافقة تقريباً    "وأشار الى أن    

رأياً مغايراً، حيث أعلن الناطق باسمها خالد البطش مراراً أن حركته لن تقبل بأقل من شمولية                " الجهاد"لـ
  . الهدنة الضفة الغربية باإلضافة الى قطاع غزة، ناهيك عن تبادليتها وتزامنها

بـشأن  " حماس"ت إلى اتفاق مبدئي مع      المصرية كشفت أمس، أن مصر توصل     " األهرام"وكانت صحيفة   
فـي  " حركة الجهاد اإلسالمي  "، وأنه ما زال يتعين على الحركة أن تتفق مع           إسرائيلأساليب التهدئة مع    

  . هذا الخصوص
ذكـرت  :   عن رائد الفي من غزة وخالد محمود رمـضان مـن القـاهرة         ٢٣/٤/٢٠٠٨األخباربت  توك

، وأن  إسرائيلتوصلتا إلى اتفاق بشأن التهدئة مع       " حماس"رة و المصرية، أمس، أن القاه   " األهرام"صحيفة  
تـم  "وقالت إنها علمت من مصدر مطلّع أنـه         . بقبوله" الجهاد"الحركة اإلسالمية تسعى إلى إقناع حركة       

 ".يينسرائيلالتوصل إلى اتفاق مبدئي مع حماس بخصوص أساليب التهدئة مع اإل
 األسـبوع المقبـل السـتعراض االقتـراح المـصري           ائيلإسرأن سليمان سيزور    " األهرام"وأوضحت  

بهـذا  " حمـاس "يين بعـد اتفـاق بـين مـصر و        سرائيلبخصوص التهدئة في القطاع أمام المسؤولين اإل      
ال علـم لهـا بهـذه       "إنـه   " هآرتس"ي قالت لصحيفة    سرائيللكن مصادر في جهاز األمن اإل     . الخصوص

  ".الزيارة
وافقت على وقف إلطالق النار يبدأ في غزة، على أن          "ن الحركة   غازي حمد أ  " حماس"وأعلن القيادي في    

، مضيفاً أن حركته نقلت موقفها إلـى مـصر، وننتظـر الموقـف              "يشمل الضفة الغربية في وقت الحق     
  .يسرائيلاإل

ملف الجندي األسير شاليط سـيبقى      "حول  " حماس" أن تصور    ،من مصادر " األخبار"وفي السياق، علمت    
ياق اتفاق التهدئة المرتقب، بحيث ستواصل مصر البحث إلنجاز صفقة تبادل األسرى            منفصالً وخارج س  

  ".بين حماس والدولة العبرية، في حال نجاح عرضها الخاص بالتهدئة
، أكدتا رفض أي حديث عـن التهدئـة ال          "ألوية صالح الدين  "و" الجهاد"حركة  إلى أن   وأشارت المصادر   
  .يشمل الضفة الغربية

ستشهد زيـارات   "فإن القاهرة   " حماس"مصرية إنه في حال الحصول على رد إيجابي من          وقالت مصادر   
يتضمن أيضاً صفقة إلطالق سراح المعتقلين      "الذي لفتت إلى أنه     " يين لحسم هذا االتفاق   إسرائيللمسؤولين  

  ".يةسرائيلالفلسطينيين في السجون اإل
  
  ود ايجابية حول التهدئةالقاهرة خالل ايام عقب تلقي مصر ردالى مشعل : "سما" .١٠

ان رئيس المكتب الـسياسي     " سما"أكدت مصادر فلسطينية اليوم الثالثاء لمراسل       :  حكمت يوسف  -غزة  
لحركة حماس خالد مشعل سيقوم خالل االيام القليلة القادمة بزيارة العاصمة المصرية للقاهرة لعقد سلسلة               

ر سليمان للبحث في المقترحات التي قدمتها مـصر         لقاءات مع المسئوليين المصريين بمن فيهم اللواء عم       
ي وفتح معبر رفح البري وفق آليـة   سرائيللحركة حماس حول عدة قضايا تعلق في التهدئة مع الجانب اإل          

  .محددة ورفع الحصار عن قطاع غزة
وكشفت المصادر ان حركة حماس قدمت ردود ايجابية لمصر حول التهدئة وفتح معبر رفح البري ورفع                

  .صار عن قطاع غزةالح
 الفلسطيني مع القياديين في حركـة       -وبينت المصادر ان مصر بحثت قضية استئناف الحوار الفلسطيني          

اثناء زيارتهما االخيرة للقاهرة حيث تم تبادل وجهات النظر بـين           ) محمود الزهار وسعيد صيام   (حماس  
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نقسام الفلسطيني الداخلي مشيره الي     الطرفين والمصاعب التي تحدق بالقضية الفلسطينية في ظل حالة اال         
 .ان وفد حماس ابدي مرونة جيدة الستئناف الحوار الفلسطيني الداخلي مع تمسكه ببعض المواقف السابقة

  ٢٢/٤/٢٠٠٨وكالة سما 
  
  "ال تعبر عن تنازل في السقف السياسي لحماس" تصريحات مشعل :خالد طافش .١١

يني، الشيخ خالد طافش إن التصريحات التي أدلى بها خالد          قال النائب في المجلس التشريعي الفلسط     : غزة
، بعيد لقائه الرئيس األمريكي األسبق جيمي كارتر، حـول          "حماس"مشعل رئيس المكتب السياسي لحركة      

، ال جديد فيها، باعتبـار أن هـذا         ٦٧، بدولة فلسطينية على األراضي المحتلة عام        "حماس"قبول حركة   
ق، وأكدت عليه الحكومة الفلسطينية العاشرة برئاسة رئيس الوزراء إسماعيل          الموقف، تم طرحه في الساب    

ي إلى حدود الرابع من حزيران، وإزالة المستوطنات، وإقامة دولة فلـسطينية         إسرائيلهنية، وهو انسحاب    
وأوضح النائب طافش المقرب     .إسرائيلذات سيادة، عاصمتها القدس، وعودة الالجئين، دون االعتراف ب        

، الشيخ أحمد ياسين كان أول من طرح هذا الطرح فـي بدايـة              "حماس"، أن مؤسس    "حماس"ركة  من ح 
ومشعل أكد على هذا األمر، الذي هـو مـن          "التسعينات من القرن الماضي، حين طرح موضوع الهدنة         

  ".إسرائيلالماضي، دون تقديم أي تنازالت، ودون االعتراف ب
 ٢٢/٤/٢٠٠٨قدس برس

  
   تملك حق التفاوض نيابة عن الشعب الفلسطيني ال"حماس": الزعارير .١٢

صـوت  "قال فهمي الزعارير، المتحدث باسم حركة فتح انه في تـصريحات إلذاعـة              :  رام اهللا  -القدس
أن حماس تمتلك الحق بإعالن موقفها السياسي بإعتبارها جزءا من فصائل العمل            :"اليوم الثالثاء   " فلسطين

ه من انقالب في غزة لكنها ال تمتلك الحق بالتفـاوض وال التحـدث              الوطني الفلسطيني بعيدا عما قامت ب     
إن من حق أي فصيل فلسطيني ان يعلن عـن مواقفـه            "وتابع   ".عن الموقف السياسي الوطني بشكل عام     

ولكن ليس من حقه ان يتفاوض بالنيابة عن الشعب الفلـسطيني أو يعتـرض علـى مـستقبل الـشعب                    
ود عباس هو المفوض بذلك بحكم صالحيته الدستورية، وبمـسؤوليته          إن الرئيس محم  "وقال   ".الفلسطيني

  ".عن السياسات والعالقات الخارجية بشكل كامل بما في ذلك المفاوضات
 ٢٣/٤/٢٠٠٨الحياة الجديدة 

  
  إيجابي لكنه جاء في السياق الخطأ"حماس"موقف : "فتح" .١٣

عبد اهللا عبد اهللا إن موقف      . التشريعي د  قال رئيس اللجنة السياسية في المجلس     : عبد القادر فارس   -غزة  
لكنه  . خطوة ايجابية بالرغم من أنها جاءت متأخرة       ٦٧حماس من قيام دولة فلسطينية مستقلة على حدود         

وأوضح  .اعتبر أن موقف حماس جاء في السياق الخطأ ألن الرئيس محمود عباس هو المخول بالتفاوض              
القبول بدولة فلسطينية مستقلة     ( ١٩٧٤ التحرير منذ عام     أن ما قاله مشعل في دمشق هو برنامج منظمة        

، وهذا المشروع الـوطني     ١٩٤ذات سيادة وعاصمتها القدس وحل عادل لقضية الالجئين استنادا للقرار           
  . عاما٣٤طرح منذ 

وقال عبد اهللا انه بقي على حماس بعد هذا التعديل في موقفها الذي أصبح قريبا للبرنامج الفلـسطيني أن                   
خذ الخطوة المركزية باإلعالن عن تراجعها عما قامت به في القطاع وإلغاء كل اإلجراءات التي تبعت                تأ

  .ما قامت به والدخول في حوار وطني شامل وجاد
  ٢٣/٤/٢٠٠٨عكاظ 
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   خالفات حادة بين الزهار ومشعل حول"معاريف"تنفي ما نشرته " حماس" .١٤
كـشفت  ،  ية الصادرة امس  سرائيلاإل" معاريف"حيفة  صأن    : رام اهللا  من   ٢٣/٤/٢٠٠٨المستقبل  ذكرت  

عن خالفات حادة تعصف بقيادة حركة حماس بسبب الحصار السياسي المفروض عليها والذي جاء نتيجة               
واآلن " بعناوين بارزة على الصفحتين األولى والثانية تقول         الصحيفةوصدرت   .سيطرتها على قطاع غزة   

ـ      ونشرت" حماس تقدم الخالفات الداخلية    خالـد  " حمـاس " صورتين منفصلتين لرئيس المكتب السياسي ل
  .مشعل والقيادي في الحركة محمود الزهار

إن حركة حماس تعيش ضائقة شـديدة بـسبب         "ي رفيع قوله    إسرائيلونقلت الصحيفة عن مصدر سياسي      
ـ                 د الحصار السياسي، وتعيش اآلن بين تشدد الجهاز العسكري في غزة والذي يقود سلسلة عمليـات ض

". يين، وبين التيار المعتدل الذي يسعى لالستفادة من وساطة الرئيس األميركي الـسابق كـارتر              سرائيلاإل
حتى وان كان كارتر رئيسا سابقا من دون صالحيات، إال انه رئيس أميركي سابق قـد                "أضاف المصدر   

  ".يفتح الطريق أمام زعامات أخرى في العالم للقاء قادة حماس
شفها الصحيفة، فان جلسة عاصفة جمعت بين مشعل والزهار في دمشق، قاد خاللها             ووفق مصادر لم تك   

مشعل الجناح المعتدل في القيادة والذي ايد التهدئة وأيد نقل رسالة من الجندي األسير جلعاد شليط إلـى                  
  .إسرائيلعائلته من خالل كارتر، فيما رفض الزهار ذلك وطالب بتنفيذ المزيد من العمليات ضد 

سامي " حماس"المتحدث باسم    أن   :عن أماني سعيد من رم اهللا      ٢٣/٤/٢٠٠٨الجريدة الكويتية   ردت  وأو
مؤكداً  بشأن وجود خالفات داخل الحركة" معاريف"ما ذكرته صحيفة " الجريدة"نفى لمراسلة أبو زهري 

ال يوجـد  "أنـه  وأكد أبو زهري  .تتخذ قراراتها بالتشاور، وبعيداً عن التعصب للرأي الواحد" حماس"أن 
ي لفكرة التطرف واالعتدال داخل حمـاس       سرائيلداخل حركة حماس متطرفون ومعتدلون، والترويج اإل      

ية لبث الفرقة بين الفلسطينيين وإضعاف وضع الحركة اإلسـالمية فـي المجتمـع         إسرائيلتنبع من رغبة    
  ".المحلي والدولي

على القضايا المهمة التـي تعيـشها الـساحة         متفقون تماما   "وذكر المتحدث باسم حماس أن قادة حركته        
الفلسطينية، واختالفات الرأي بينهم ال تعني خالفات داخل حماس، فكل قائد يحمل وجهة نظر، وحمـاس                

 ".تسمعها، وما يقر بالنهاية هو رأي األغلبية في مجلس الشورى في األراضي المحتلة ودمشق
" حمـاس " رئيس المكتب السياسي لحركـة      نائبأن  :  من دمشق  ٢٢/٤/٢٠٠٨قدس برس   وكالة ونشرت

ـ    نفىموسى أبو مرزوق     ال أعتقد أن أحدا مـن      : " األنباء وقال  هذه" قدس برس " في تصريحات خاصة ل
هؤالء الذين يتحدثون عن خالفات عاصفة في المكتب السياسي لم يحضر اجتماعاتنا، ومـع ذلـك فـإن                  

 أبعد حد ممكن، ولم تكن فيه أي خالفات سياسـية           االجتماع الذي انتهى منذ يومين كان هادئا وعاديا إلى        
أو تيارات متصارعة، ثم  إن القرار الذي يتم اتخاذه ال يتعلق بالمكتب السياسي الذي حصل في دمـشق،                   

  ".وإنما من خالل رأي جميع قيادات الحركة في غزة والضفة والسجون ومختلف المواقع
  
 "إسرائيل"حوار مباشر مع وجود ل  ال:صيام .١٥

 سعيد صيام أن تكون الحركة وافقـت علـى          "حماس"القيادي في حركة      نفى  :  سيد عبد العال   - هرةالقا
 وقال في تصريحات لعكاظ إن حماس كانت واضحة تماما مع الرئيس كارتر             إسرائيل،االتصال المباشر ب  

ر مع  وشدد على انه ال يمكن أن يكون حوار مباش         .إسرائيلفي رفض أي نوع من االتصال المباشر مع         
لكنه أكد في نفس الوقت على أن حماس منفتحة تماما على كل دول العالم والواليـات                 ،الكيان الصهيوني 

 .سرائيل إلأمريكاالمتحدة، وأنها على استعداد للقاء أي مسؤول أمريكي رغم مالحظاتها على انحياز 
  ٢٣/٤/٢٠٠٨عكاظ 
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  ٢٠٠٥تفاقية  تنفي موافقتها على إعادة فتح معبر رفح بموجب ا"حماس" .١٦
، ]أمـس  [نفى القيادي في حركة حماس، إسماعيل رضوان، اليوم الثالثـاء         : ألفت حداد ورأفت الكيالني   

، مؤكـدا   ٢٠٠٥األنباء التي تحدثت عن موافقة الحركة على البروتوكول الخاص بمعبر رفح البري لعام              
  .يإسرائيل دون تدخل" فلسطينيا مصريا خالصا"في الوقت نفسه وجوب أن يكون المعبر 

  ٢٢/٤/٢٠٠٨ ٤٨عرب
  
  دليل على فشل محاوالت استئصال الحركة في الضفة" بيرزيت"نتائج انتخابات ": حماس" .١٧

أبناءها في الكتلة اإلسالمية في جامعة بيرزيت في مدينة رام اهللا بحـصولهم             " حماس"هنأت حركة   : غزة
واعتبر سامي أبو زهري، المتحدث      .اً مقعداً من مقاعد مجلس الطلبة البالغة واحد وخمسين مقعد         ١٩على  

إننا في حركة حماس نعتبر     : "نسخة منه " المركز الفلسطيني لإلعالم  "باسم الحركة في بيان صحفي، تلقى       
هذه النتائج هي دليل على فشل كل المحاوالت الستئصال حركة حماس في الضفة الغربية التي تقودهـا                 

  ".يلسرائيأجهزة فياض بالتنسيق مع االحتالل اإل
 ٢٣/٤/٢٠٠٨المركز الفلسطيني لإلعالم 

  
  وفشل االحتالل" حماس"تصريحات باراك اعتراف بانتصار : أبو زهري .١٨

إن "إيهود بـاراك، التـي قـال فيهـا          ي  سرائيلالدفاع اإل تصريحات وزير   " حماس"اعتبرت حركة   : غزة
، بأنهـا   "حمـاس "اء على    عاجزة عن تحقيق أحالمها وأحالم أمريكا والدول األوروبية في القض          إسرائيل

وقال سامي أبو زهري، المتحدث باسم الحركة، فـي بيـان            ".اعتراف بانتصار حماس وفشل االحتالل    "
إن تصريحات باراك هي    ): "٢٢/٤(نسخة منه اليوم الثالثاء     " المركز الفلسطيني لإلعالم  : "صحفي، تلقى 

ية سرائيلل السياسات والممارسات اإل   ي بانتصار حماس في معركتها ضد االحتالل وفشل ك        إسرائيلإقرار  
  ".لكسر الحركة أو إضعافها، وأن هذا الحلم ال مجال لتحقيقه

  ٢٢/٤/٢٠٠٨المركز الفلسطيني لإلعالم 
  
  زيارة كارتر إلى المنطقة أكدت أن قوى الممانعة ال يمكن تجاوزها: ماهر الطاهر .١٩

بمواقـف   " قدس برس "حات خاصة لـ    في تصري ماهر الطاهر   قيادي في الجبهة الشعبية     ال أشاد   :دمشق
التي عبرت عنها خالل حواراتها مع الرئيس األمريكي األسبق جيمي كارتر، وال سـيما              " حماس"حركة  

منها ما يتصل بصفقة تبادل األسرى والتهدئة ورهانات السالم، ووصفها بأنها مواقف جيدة، وأعرب عن               
خلية وتهيئ لحوار وطنـي شـامل ينهـي الخـالف           أمله في أن تمكن من تحجيم الخالفات السياسية الدا        

  .واالنقسام
 ٢٢/٤/٢٠٠٨قدس برس

  
  األمريكان لم يلتزموا بإقامة دولة فلسطينية:  في تعليقه على زيارة عباس لواشنطنالبطش .٢٠

أكدت خالد البطش القيادي في حركة الجهاد على ضرورة أن تساهم الزيـارة المرتقبـة للـرئيس                 : غزة
 األبيض في كشف زيف وكذب الرئيس األمريكي جورج بـوش حـول             ت للبي  "أبو مازن "محمود عباس 

وعده بإقامة دولة فلسطينية خالل العام الجاري، داعية الرئيس عباس إلى عدم الرضـوخ ألي ضـغوط                 
   .أمريكية خالل هذه الزيارة، وأن يصر على وقف العدوان ورفع الحصار عن شعبه

 للرئيس عباس في زيارته لواشنطن فهي أن األمريكان          وجهها رسائل ن   إن كان من  : "وقال خالد البطش  
، أو أنهم سيتوصـلون     ٢٠٠٨لن يحققوا لنا حلما ولم يلتزموا بتعهداتهم في إقامة دولة فلسطينية في عام              

إذا كان مـن    "وأضاف البطش    ".التفاق في هذا العام وانه ال يجب أن يتم الرهان على الموقف األمريكي            
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ث به الرئيس عباس في هذه الزيارة هو أهمية وقف العدوان الصهيوني وأيضا رفع              شيء ممكن أن يتحد   
الحصار عن أبناء شعبه في غزة والضفة وفتح المعابر وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسـة حياتـه                 

  ".اليومية بكرامة وعزة 
 ٢٢/٤/٢٠٠٨قدس برس

  
  "خرق الحصون" تنفي مسؤوليتها عن عملية "سرايا القدس" .٢١

 قيادي بارز في سرايا القدس، أن تكون السرايا قد شاركت في أي مؤتمر صحفي اليـوم                 ىنف: حدادألفت  
وقال  . في شمال القطاع   "خرق الحصون "  عملية   -اقتحام معبر إيرز     [الثالثاء حول عملية وقعت باألمس    

أمس، وأن المـؤتمر    القيادي البارز أن السرايا ليس لها عالقة ال من قريب وال بعيد بالعملية التي وقعت                
وأوضح القيادي أن عناصر من كتائب األقـصى         .الذي عقد اليوم لم يكن لسرايا القدس أي وجود لها به          

قاموا بالحضور باسم سرايا القدس في المؤتمر ومثلوا السرايا وهو عاري عن الصحة تماماً، مشيراً إلى                
جهاد وقاموا بتنفيذ العملية بشكل انفـرادي  أن ما حصل باألمس أن اثنين من الشهداء هم ينتمون لحركة ال         
  .مع عناصر األقصى وليس للجناح العسكري أي عالقة بالعملية

  ٢٢/٤/٢٠٠٨ ٤٨عرب
  
   الف دوالر يوميا٢٠ تؤجر كل نفق بمبلغ "حماس": "يديعوت" .٢٢

يـديعوت  "التقرير الذي نشره اليوم فـي صـحيفة         " روني شاكيد   "ي  سرائيل افتتح الصحفي اإل   : بيت لحم 
يبدو ان الحصار القاسي المفروض على غزة يتسبب بثراء حكومة حماس            بعبارة   يةسرائيلاإل" حرونوتا

وتناول فيـه مـا     . في قطاع غزة التي تجبي ضرائب كبيرة على البضائع التي يتم تهريبها عبر االنفاق             
ـ            " مزايا  " وصفه بـ    شغلي الحصار بالنسبة لحركة حماس والحكومة في غزة اضافه الى اصـحاب وم

 الـف   ٢٠واضاف شاكيد بان اصحاب االنفاق يؤجرونها للمهربين مقابـل           .انفاق التهريب على حد قوله    
دوالر يوميا فيما تعمل حكومة حماس على جباية مبالغ كبيرة كضرائب تفرضها على البضائع التي يـتم                 

  .تهريبها على حد تعبيره
 نفقا تعمل حاليا على مدار الـساعه        ٧٠الي  ونقل شاكيد عن مصادر محلية في قطاع غزة قولها بان حو          

ي الى مشروع اقتـصادي     سرائيل مليون دوالر يوميا بعد ان حولها الحصار اإل        ١,٤وتدر على اصحابها    
  .ذي جدوى اضافة الى تحويلها الى مصدر دخل اساسي ورئيسي لحكومة اسماعيل هنية 

  ٢٢/٤/٢٠٠٨وكالة معاً اإلخبارية 
  
  على حق العودة ورفض التوطين والتهجيرأكدنا : حمدان يزور صفير .٢٣

البطريرك الماروني الكاردينال نصراهللا    زار وفد من حركة حماس برئاسة ممثلها في لبنان أسامة حمدان            
في سياق يتعلق بالـشأن الفلـسطيني       "انه يأتي   :  بعد اللقاء   حمدان قالوبطرس صفير، في بكركي امس،      

كما عرضنا الظروف التي يقاسيها الشعب الفلـسطيني        . لبنانسواء في الداخل الفلسطيني او الموقف في        
ية لتهويـد   سـرائيل ي ومعاناة واالعتداءات اليومية وما يثار عن التوطين والجهود اإل         إسرائيلمن حصار   

وأملنا أن يكون لصوت البطريرك، من مكانتـه وموقعـه          . مدينة القدس والمقدسات المسيحية واإلسالمية    
  ".نما أيضا على المستوى الدولي، للدفاع عن القدس والحقوق الفلسطينيةليس على مستوى لبنان إ

كما عرضنا مع الوضع الفلسطيني الداخلي وإصرارنا علـى الحـوار الفلـسطيني واألفـق                : "وأضاف
المطروح لذلك، خصوصا بعد الجهود المصرية والسعودية التي بذلت خالل اليـومين الماضـيين لـدفع                

نا ان نحقق ذلك مع مطلع الشهر المقبل لقاء يثمر تفاهما فلسطينيا ينهـي هـذه                إعالن صنعاء قدما، وأمل   
  ".االزمة
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اما في ما يتعلق بالوضع الفلسطيني في لبنان، فأكدنا ونحن نقترب مـن الـذكرى الـستين                 : "وتابع يقول 
الـى  إلحتالل فلسطين، تمسكنا كفلسطينيين، بحق العودة وإن قضيتنا كالجئين في لبنان هـي ان نعـود                 

  ".أرضنا ووطننا ونرفض أية مشاريع سوى ذلك من توطين او تهجير
  ٢٣/٤/٢٠٠٨المستقبل 

  
  "البارد"إعمار القسم القديم من  ضرورة: تزور مفتي طرابلس" حماس" .٢٤

في الشمال، برئاسة مسؤول العالقات السياسية ابو ربيع شهاب وضم ابـو            " حماس"وفد من حركة    التقى  
 الشيخ مالك الشعار في مكتبه فـي        ]لبنان [د الرحيم مفتي طرابلس والشمال    بكر االسدي وابو صهيب عب    

كما وضعناه في اجواء الحالـة      "اثر الزيارة قال شهاب انه وضع المفتي الشعار          .دار الفتوى في طرابلس   
الصعبة التي يتعرض لها النازحون الفلسطينيون من مخيم نهر البارد بعد االحداث االخيـرة، والوضـع                

اثرنا مع المفتي الشعار موضـوع اعـادة اعمـار          : "وتابع شهاب  ".الذي يعيشه اهلنا في المخيم    الصعب  
المخيم القديم في نهر البارد، وطلبنا منه التدخل لالسراع في اعادة اإلعمار واعـادة النـازحين بأسـرع              

  ".وقت
  ٢٣/٤/٢٠٠٨المستقبل 

  
  "اسحم"و" فتح"صحافيون فلسطينيون يعدون مبادرة للتهدئة بين  .٢٥

قال صحافيون فلسطينيون، أمس، إن مجموعة من الصحافيين الفلسطينيين بصدد إعداد مبادرة            : )أ.ب.د(
من أجل وقف حمالت التحريض بينهمـا علـى وسـائل           " حماس"و" فتح"وعرضها على كل من حركتي      

" حماس"حركتي  يتمنى القائمون على مبادرة اإلعالم التوافقية بين        ": وقا الصحافي محمد دراغمة    .اإلعالم
تنفيذه من قبل الحركتين، حتى يتم رفـع القيـود والتعقيـدات عـن وسـائل اإلعـالم المحليـة                    " فتح"و

  ".والصحافيين
وأضاف أن المبادرة التي طرحت من قبل مجموعة صحافيين فلسطينيين على رئيس المكتـب الـسياسي                

شهر الماضي لتغطيـة فعاليـات   لحركة حماس خالد مشعل في دمشق خالل زيارتهم للعاصمة السورية ال         
مؤتمر القمة العربية العشرين تضمنت ثالثة بنود رئيسية وهي رفع القيود والمنع عن الصحف والوسائل               
اإلعالمية الممنوعة في القطاع والضفة، والسماح ببث وسائل اإلعالم التابعة لحماس والسلطة، وإنهـاء              

  . حتقان والفتنةالتحريض واأللفاظ والمصطلحات التي تؤدي إلى اال
  ٢٣/٤/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 

  
  تستولي على أراض في القدس" إسرائيل"  .٢٦

كشف النقاب أمس عن أن إحدى عصابات المستوطنين، التي تطلـق علـى             : برهوم جرايسي  -الناصرة
تعتزم االستيالء على أراض في منطقة قلنـديا، شـمال          " إسرائيلالصندوق من أجل أراضي     "نفسها اسم   

وقال المستوطن المتطرف آرييه كينـغ، إنـه         . الشرقية المحتلة بهدف إقامة مستوطنة جديدة عليها       القدس
المقبل، إلى تلك   ) مايو(يعتزم التوجه على راس مجموعة من المستوطنين في الثامن عشر من شهر أيار              

 دونم  ٣٠٠لى  باالستيالء ع " مالكين لألرض وورثتهم  "وزعم كينغ أن بحوزة تنظيمه تفويضا من        ،  األرض
الصندوق مـن أجـل أراضـي       "إن  "  هآرتس"وقالت صحيفة    ". بملكية يهودية " دونما   ١١٥٠من أصل   
 دونما، يقع قسم    ٣٥ دونمات، ضمن قسيمة أرض مساحتها       ١٠سيستولي في الشهر المقبل على      " إسرائيل

  .من الجدار العنصري الفاصل الذي يخترق أحياء القدس" الجانب الفلسطيني"منها في 
  ٢٣/٤/٢٠٠٨الغد االردنية 
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  نائب أولمرت يدعو لوقف تزويد غزة بالغذاء .٢٧
ي حاييم رامون بوقف توريد الغذاء سرائيلطالب النائب االول لرئيس الوزراء اإل : صالح النعامي-غزة

وفي مقابلة نشرتها . لقطاع غزة وقطع كل صلة به، الى جانب توجيه ضربة ساحقة الى حركة حماس
 وقطاع غزة ووقف إسرائيل، قال رامون إنه يجب اغالق كل المعابر بين "ت احرنوتيديعو"صحيفة 

 تفوقها العسكري كماً ونوعاً في توجيه ضربة إسرائيلاالمدادات الجارية للغذاء والوقود، وان تستغل 
 انظمة اكبر واقوى من حكم حماس في"ونوه رامون الى أن . ساحقة لبنية حماس، لدفع الحركة لالنهيار

القطاع انهارت في الماضي كنتيجة للعزلة الدولية، وال توجد لدى حماس أية قدرة على العيش من دون 
وكان رامون قد اكد ان الجيش . ، على حد تعبيره"إسرائيلانبوب الحياة لتوريد الوقود والغذاء من 

تعرض للمدنيين ي سيرد على مصادر النيران الفلسطينية بدون تمييز، حتى لو ادى ذلك للسرائيلاإل
 .ويعتبر رامون من أبرز المتحمسين إلسقاط حكومة حماس. الفلسطينيين

  ٢٣/٤/٢٠٠٨الشرق األوسط 
  
  حماس"و" إسرائيل"عاموس جلعاد، فشل الجهود التي بذلها كارتر للتوصل الى تهدئة بين  .٢٨

، فشل الجهود التـي   عاموس جلعاد " يةسرائيلاإل"أعلن رئيس الدائرة السياسية والحربية في وزارة الحرب         
لم تقدم أي جديـد فـي       " حماس"وقال جلعاد ان    ". حماس"و" إسرائيل"بذلها كارتر للتوصل الى تهدئة بين       

مطالبها الخاصة بالتهدئة وإن األمر الوحيد الذي استطاع كارتر تحقيقه هو جلب رسـالة مـن الجنـدي                  
  .األسير جلعاد شاليت إلى أهله

  ٢٣/٤/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 
  
  الالسامية اإلسالمية تُفشل السالم": إسرائيل" .٢٩

ادعى بحث جديد أجراه مركز معلومات االستخبارات واإلرهـاب التـابع لمركـز تـراث         : مهدي السيد 
، تنامي ظاهرة الالسامية في الدول العربية وفي أوساط المسلمين، مشيراً إلـى             إسرائيلاالستخبارات في   

 والفلسطينيين، وتخلق عائقاً أمام حصول التطبيع الحقيقي        إسرائيلسالم بين   أنها تمثِّل أداة للمس بعملية ال     
كما يشدد البحث على أن الالسـامية تنطـوي علـى خطـر             . بين الدولة العبرية ودول الشرق األوسط     

  ".إسرائيلدولة "استراتيجي تجاه 
مقاومة، شـرعية ضـد     ، في إشارة إلى ال    "اإلرهاب الفلسطيني "ويضيف معدو البحث أن الالسامية تمنح       

إرهاب تنظيم القاعدة الموجه إلـى  "الذي ينفذه حزب اهللا و" اإلرهاب الشيعي"، وكذلك بالنسبة إلى     إسرائيل
ويشير التقرير إلى أن الدول األكثر اعتداالً في العالم العربـي،           ".  واليهود في أرجاء العالم أيضاً     إسرائيل

 وأمـام   إسـرائيل ياناً المجال أمام أعمال التحريض على       مثل مصر والسعودية ولبنان واألردن، تتيح أح      
وتفيد . مظاهر الالسامية، حتى إن بعضها يشجع عليها، وذلك العتبارات متنوعة تتعلق بالسياسة الداخلية            

الخطر االستراتيجي الكامن في ظاهرة الالسامية عموماً، وفـي         "المعطيات التي توصل إليها البحث بأن       
 والشعب اليهودي التعاون مع األسرة الدولية،       إسرائيلاإلسالمية خصوصاً، يلزم دولة     الالسامية العربية و  

  ".من أجل القيام بصراع فعال ضدها
  ٢٣/٤/٢٠٠٨األخبار

  
   غدا٣تستعد عسكريا في الفضاء وتطلق عاموس " إسرائيل" .٣٠

بعد أن أجـرت   استعداداتها العسكرية على األرض وفي الفضاء، ف    إسرائيلتواصل  :  خلف خلف  -رام اهللا 
ستطلق يوم غد الخميس قمرهـا الـصناعي        . قبل نحو أسبوعين مناورة عسكرية هي األكبر في تاريخها        

 ١٢الذي أنهى مهمة دامت     " ١عاموس"ليحل مكان   " ٣عاموس  "الجديد من قاعدة كازخستان الجوية، وهو       
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أو " تيكـسار "نـد، سـمي      قمرا اصطناعيا تجسـسيا مـن اله       إسرائيلوبداية العام الحالي أطلقت     . سنة
، وأبرز مهماته تتبع األنشطة العسكرية اإليرانية، وهو قادر أيضا على بث صور من جميـع                "بوالريس"

 .أنحاء العالم، وفي ظروف جوية سيئة للغاية
ي سـرائيل ية أن العمليات اإلستراتيجية األكثر نجاحا للجيش اإل       سرائيلويستشف من العديد من التقارير اإل     

ة الماضية نفذت وفقًا لمعلومات جمعتها األقمار الصناعية التجسسية، وأخرها قصف ما وصـف              في الفتر 
وتعطي تل أبيب اهتماما كبيرا للمجال الفضائي، وتنكب صناعتها الجوية منـذ             بالمنشاة النووية السورية    

ولـة لتحقيـق    عقود بالتعاون مع العديد من الشركات المختصة على إجراء الدراسات واألبحاث في محا            
إنجازات خارقة في المجال التجسسي الفضائي، كون إرسال طائرة تجسس خارج حدودها يعتبـر مـسا                
بسيادة الدول األخرى ومغامرة كبيرة فيما إذا تم اكتشافها، في حين أن القمر الـصناعي يمكنـه القيـام                   

: ية، عديـدة، منهـا    سرائيلة اإل ومهمة األقمار الصناعية التجسسي    . بالمهمة دون اإلخالل بأي وثيقة دولة     
مراقبة دائمة ومتصلة لجميع دول المنطقة، وجمع المعلومات االستخباراتية عن أهداف تنتشر في منطقة              
الشرق األوسط، وتوجيه اإلنذارات حول أي إعادة انتشار أو تحريك للقوات العسكرية لـدول المنطقـة،                

 . وبخاصة سوريا وإيران
  ٢٣/٢/٢٠٠٨موقع ايالف  

 
   ألف نسمة١٢٠يصل إلى " إسرائيل" عدد الدروز في : يإسرائيلقرير احصائي ت .٣١

ي لإلحصاء اليوم الثالثاء أن عدد الدروز فـي         سرائيل أظهر تقرير أعده المكتب المركزي اإل      -بيت لحم   
  .من السكان % ١,٧ أي ما يمثل ٢٠٠٧ ألف نسمة بنهاية عام ١٢٠ بلغ إسرائيل

 ماليين نسمة بينهم أقلية عربية      ٧,٢ نحو   ٢٠٠٧ بلغ في نهاية     إسرائيلان  وأشار التقرير إلى أن عدد سك     
 ألف درزي يعيـشون فـي   ١٨وال يشمل التقرير نحو      . مليون نسمة، من بينهم الدروز     ١,٤يبلغ تعدادها   

، حيث رفض معظمهـم الجنـسية       ١٩٨١ وضمته في    ١٩٦٧ في   إسرائيلالجوالن السوري الذي احتلته     
  .إسرائيل ألف نسمة يتوزعون بين سوريا ولبنان و٣٠٠العدد اإلجمالي للدروز نحو ويبلغ  .يةسرائيلاإل

  ٢٢/٤/٢٠٠٨وكالة معاً اإلخبارية 
  
   بقتلهالجنود المتورطين البريطاني مقابل التراجع عن تسليمالمصور تعويض ألسرة : ليفني .٣٢

 ماليـين  ٣حوالى (ي رائيلإس مليون شيكل ١٢ تقديم تعويضات بقيمة إسرائيلتعتزم   : د ب أ-تل أبيب 
يين في  إسرائيلألسرة المصور البريطاني جيمس ميللر الذي قتل قبل خمس سنوات برصاص جنود             )دوالر

إن تقـدما جـديا     "ي قوله   إسرائيلونسبت صحيفة هارتس الصادرة امس إلى مصدر حكومي         .قطاع غزة   
ستغلق الحكومة البريطانيـة القـضية       ، وفي المقابل  ،يةسرائيلأحرز مؤخرا بين أسرة ميللر والسلطات اإل      

وأشارت الصحيفة إلى أنه إلى جانـب       ". وتتراجع عن نيتها المطالبة بتسليم الجنود المتورطين في الحادثة        
ية تسيبي ليفني مفاوضات مع حكومة لندن حول        سرائيل أجرت وزيرة الخارجية اإل    ،المحادثات مع األسرة  

 من بريطانيا التراجع عن اعتزامها المطالبة بتـسلم الجنـود           إسرائيلالمسألة، وخالل المحادثات، طلبت     
 على دفـع التعـويض ألسـرة       إسرائيل في مقابل أن توافق      ،المتورطين من أجل محاكمتهم في أراضيها     

أجاب مسؤولون بريطانيون على ذلك بالقول بأنهم سيجمدون اإلجـراءات القانونيـة إذا       "وأضافت   .ميللر
 أن  ، استند جزئيا إلى دليل من تسجيل فيديو للحادثـة         ،وأظهر تحقيق بريطاني   ".تلقت أسرة ميللر تعويضا   

 .يةإسرائيلميللر أصيب في عنقه برصاص دورية 
  ٢٣/٤/٢٠٠٨الدستور 
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  وقودال مهدد بالغرق في الظالم اليوم بسبب نفاد غزةقطاع  .٣٣
باء الوحيدة في القطاع أعلن نائب رئيس سلطة الطاقة في غزة كنعان عبيد أن محطة توليد الكهر: غزة

ي، وسيبلغ العجز الكلي في سرائيلستتوقف عن العمل كلياً مساء اليوم بسبب نفاد الوقود جراء الحصار اإل
 ٥٠ في المئة، فيما سيبلغ العجز في محافظة غزة وحدها ٣٥إمدادات الطاقة الكهربائية في القطاع إلى 

باإلمكان استثناء مراكز الخدمات اإلنسانية مثل  على أنه لن يكون  في هذا السياقوشدد .في المئة
. المستشفيات ومضخات الصرف الصحي وآبار المياه من برامج قطع التيار الكهربائي وتخفيف األحمال

وطالب المؤسسات اإلنسانية والدول العربية واإلسالمية بإيقاف سياسة العقاب الجماعي وتحمل 
 ومن جانبه أشار جمال .واإلنسانية والبيئية في القطاعمسؤولياتها لوقف تدهور األوضاع الصحية 

الحصار في شكل عام، وأزمة الوقود "إلى أن   رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصارالخضري
خصوصاً، أدى إلى دخول قطاع غزة في حال شلل كاملة في الجوانب والنواحي كافة، خصوصاً الجانب 

  ."ةالصحي المهدد بالتوقف الكلي في أي لحظ
  ٢٣/٤/٢٠٠٨الحياة 

  
  بشأن المعابريسرائيلالخضري يحذر من الخداع والتضليل اإلعالمي اإل .٣٤

حذر رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار جمال الخـضري مـن الخـداع             :  أنس عبد الرحمن   -غزة  
 من خالل إدخال بعض شاحنات التموين إلى قطـاع غـزة            "إسرائيل"والتضليل اإلعالمي الذي تمارسه     

أكدت ية  إسرائيل مصادر    وكانت .ااد سوء د أن الحصار كما هو بل يز      إليحاء بأنها فتحت المعابر، مؤكداً    ل
 شاحنة مؤن عبر معبر صوفا إلى قطاع غزة، فيما سيجري فـتح معبـر بيـت                 ٨٦أنها ستسمح بدخول    

  .لى المشافيإخراج المرضى العالقين في القطاع حانون  إل
  ٢٣/٤/٢٠٠٨الوطن القطرية 

  
  رويترزوكالة كتلة الصحافي الفلسطيني في غزة احتجاجاً على قتل مصور لرة مسي .٣٥

نظمت كتلة الصحافي الفلسطيني التابعة لحماس في نقابة الصحافيين في مدينة غزة أمس مـسيرة                :غزة
 للتنديد بقتـل مـصور وكالـة        ،صامتة في اتجاه مكتب المنسق الخاص لنشاطات األمم المتحدة في غزة          

 وزراء وممثلو عدد من الفصائل والقوى وإعالميـون          فيها شاركوقد  .  القطاع فضل شناعة   رويترز في 
كتلة ياسر أبو هين رسالة بإسم الصحافيين الفلـسطينيين إلـى ممثـل األمـم     السلّم رئيس   و .وصحافيون

ة تحرك  المتحدة باسم الخالدي موجهة إلى األمين العام للمنظمة الدولية بان كي مون، طالبوا فيها بضرور              
دعـت األمـم     كما   .ية بحق اإلعالميين الفلسطينيين   سرائيلالمؤسسات الحقوقية والدولية لوقف الجرائم اإل     

 وإرغامها على فتح تحقيق يكشف مالبسات جريمة االغتيال، ومعاقبة          "إسرائيل"المتحدة إلى الضغط على     
  .مرتكبيها

  ٢٣/٤/٢٠٠٨الحياة 
  

  قديمة وحزبيةال يضم وجوهاً الكفاءاتحزب فلسطيني جديد من أنباء عن تشكيل  .٣٦
عمال والمستثمرين وشخصيات عامة وسياسية كبيرة لم تتعاط العمل أن مجموعة من رجال األ علم

، انتهت من دراسة للوضع العام في الساحة الفلسطينية بشكل دقيق، وقررت تشكيل حزب السياسي سابقاً
 بعدد من مراكز البحث الفلسطينية المستقلة واستعان اهمأن، وقال مصدر مقرب من هذه المجموعة .سياسي

في القدس والضفة وغزة، واعتمدت في تحديد موقفها واتخاذ قرارها على مجموعة من استطالعات 
 أن هناك هبوطاً، والتي بينت عالمجريت بشكل سري ولم يتم نشر نتائجها في وسائل اإلأي التي أالر
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 حركتي فتح ياسية الموجودة في الساحة الفلسطينية وتحديداً في شعبية االحزاب الس واضحاًكبيراً
  . كشف المصدر أن هذه المجموعة سوف تعتمد على دعم دول عربية وأجنبيةكما. وحماس

  ٢٢/٤/٢٠٠٨المنار الفلسطينية 
  

 األسرى ر برام اهللا للمطالبة بتحرياألحمرمام مقر الصليب أ حاشد اعتصام .٣٧
ورسمية على رأسها وزير شؤون االسرى  شخصيات فصائليةاعتصمت :  لمى قنديل-رام اهللا 

 ،شرف العجرمي وحشد من المواطنين قبالة مقر اللجنة الدولية للصليب االحمر برام اهللاأوالمحررين 
سير فلسطيني وعربي تحتجزهم ألف أ ١١كثر من أنهاء معاناة ممية على التدخل إللحث المنظمة األ

 فراج عنهم وفي المقدمة القدامىز السياسي في سجونها وللمطالبة باإلبتزاغراض اإلسلطات االحتالل أل
نظم االعتصام تلبية لدعوة جبهة التحرير الفلسطينية والقوى الوطنية واالسالمية لمناسبة دخول قد و .منهم

  .سير الفلسطينيحياء يوم األإطار إعميد االسرى العرب سمير قنطار عامه الثالثين في االسر وفي 
  ٢٣/٤/٢٠٠٨ة الجديدة الحيا

  
   الغربية ورسالة من األسرى تطالب بالوحدة فلسطينياً في الضفة٢٠االحتالل يعتقل  .٣٨

 . من نـابلس   فلسطينياً اً شملت شرطي  ، فلسطينياً في الضفة الغربية    ٢٠اعتقلت قوات االحتالل     :رائد الفي 
لقدس، كما داهمت منازل أشـقاء       بمحافظة ا  "أسرانا"ية خاصة المكتب اإلعالمي     إسرائيلداهمت قوات   كما  

خرى أفرجت سلطات االحتالل عن الشيخ عالم أبـو         أمن ناحية    و .مدير المكتب بحجة البحث عن أسلحة     
قـد  جاموس، من قرية جوريش جنوب شرق نابلس شمال الضفة، بعد قضاء سبع سنوات في األسـر، و                

  .توحد والتالحمحمل رسالة من األسرى في سجون االحتالل تدعو الفلسطينيين إلى ال
  ٢٣/٤/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 

  
 االحتالل يشن حمالت دهم واقتحام في مناطق جنين ورام اهللا والقدس  .٣٩

مس، مقر هيئـة األعمـال الخيريـة        أي فجر   سرائيلاقتحم جيش االحتالل اإل   : وكاالت -جنين، رام اهللا    
. فة الغربية، وسط إطالق كثيف للنيران     اإلماراتية، في مدينة جنين وبلدة قباطية جنوب المدينة شمال الض         

 ،قباطية للبحث عمن تصفهم بالمطلوبين    في   من منازل الفلسطينيين     ية أخرى عدداً  إسرائيل قوة   داهمتكما  
 على قرية    مشدداً من ناحية ثانية، فرضت قوات االحتالل حصاراً       و .وانسحبت دون أن يبلغ عن اعتقاالت     

جنـود  الشـهود عيـان أن      وذكر .هللا والبيرة في الضفة الغربية    دير أبو مشعل شمال غرب مدينتي رام ا       
كمـا اقتحمـت قـوات       .الحقوا الطلبة والموظفين والعمال الذين حاولوا الذهاب إلى عملهم خارج القرية          

االحتالل قرية مردا شمال سلفيت بالضفة الغربية وسط إطالق قنابل الصوت بشكل كثيف وفرضت حظر               
   .ب والموظفين من التوجه إلى أماكن دراستهم وأعمالهمالتجول، مانعة بذلك الطال

  ٢٣/٤/٢٠٠٨الدستور 
  

 انتخابات األطفال في رام اهللا درس في الديمقراطية من فلسطين  .٤٠
موظفون من لجنة االنتخابات المركزية التي تواجد رئيسها حنا ناصر أشرف : علي عبيدات -رام اهللا 

نتخابية في انتخابات مجلس بلدي األطفال التي أجريت في رام في قاعة االقتراع، على سير العملية اال
اهللا، بينما غطت صور المرشحين ودعاياتهم االنتخابية جدران الممر المؤدي إلى القاعة، والذي عج 

 طالبا وطالبة، من ٧٢وبهذه األجواء االنتخابية الرسمية، بدأ  .بالمراقبين الذين ينظمون عملية االقتراع
 مرشحا، ليشكلوا مجلسهم، ٣٢ من بين  عضوا١٢ً رام اهللا، باإلدالء بأصواتهم الختيار  مدرسة في١٢

 أشارتمن جانبها  و. عضوا من بينهم مقعد مخصص لذوي االحتياجات الخاصة١٣الذي سيتكون من 
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رئيسة بلدية رام اهللا جانيت ميخائيل، إلى أن الهدف من هذه العملية، هو إعطاء األطفال دورهم في 
بلدي الجديد، سيستمر المجلس ال أن فيما تجدر اإلشارة إلى .جتمع، وتعويدهم على تحمل المسؤوليةالم

لمدة ثالث سنوات، ويتكون من لجنة تخطيط المدينة، واللجنة الصحية، والجنة العالقة مع البلدية، ولجنة 
  .التنسيق مع اليونيسيفالتنسيق مع المدارس المشاركة، ولجنة التنسيق مع البلديات المجاورة، ولجنة 

 ٢١/٤/٢٠٠٨وكالة األنباء الفلسطينية وفا 
  
 ة محضر االجتماع التمهيدي للجنة العليا االردنية الفلسطينيتوقيع .٤١

 عامر الحديدي مع وزير االقتصاد  األردنيوقع وزير الصناعة والتجارة: فايق حجازين -عمان 
ي للجنة العليا االردنية الفلسطينية المشتركة الذي الفلسطينيي محمد كمال حسونه محضر االجتماع التمهيد

تم توقيع كما  .برزها اتفاقية التجارة الحرة بين البلدينأتضمن التوصية لتوقيع مجموعة من االتفاقيات 
وهي ، عمال اللجنةأ للتوقيع عليها خالل ولى تمهيداًحرف األمجموعة من االتفاقيات ومذكرات التفاهم باأل

وتشجيع االستثمار واتفاقية اعتراف متبادل بشهادات المطابقة للمنتجات وعالمات الجودة اتفاقية حماية 
ومذكرة تفاهم في مجال إقامة المعارض بين المؤسسة األردنية لتطوير المشاريع االقتصادية ومركز 

  .التجارة الفلسطيني وبروتوكول تعاون في مجال اتفاقيات منظمة التجارة العالمية
 ٢٢/٤/٢٠٠٨ بترا - اء األردنيةوكالة األنب

  
 اإلقتصاديةرغبة فلسطينية لالنضمام لدول اتفاقية أغادير  .٤٢

الرئيس التنفيذي للوحدة الفنيـة     لدى زيارته    ،القتصاد الفلسطيني محمد كمال حسونة     ا أشار وزير : عمان
ه ستتم متابعة طلـب   وإلى أن، إلى رغبة فلسطين في االنضمام إلى االتفاقية،التفاقية أغادير فريد التونسي  

االنضمام مع الجهات المعنية بالبلدان األربعة وفقا لآلليات التي تضعها االتفاقية في الصدد وذلـك فـي                 
يتيح للمؤسسات االقتصادية الفلسطينية لتتكامل مع شركات القطاع الخـاص بفـضاء            مما  . أحسن اآلجال 

في إطار مـشاريع شـراكة مـع البلـدان          أغادير وتنمي صادراتها نحو األسواق التصديرية األوروبية        
 .األعضاء

 ٢٣/٤/٢٠٠٨الدستور 
  

  من إجمالي عدد آبار المياه في قطاع غزة% ٩٢نفاد الوقود الالزم لتشغيل نحو  .٤٣
كشف نائب رئيس سلطة المياه الفلسطينية ربحي الشيخ، النقاب عن نفاد الوقود الالزم              :حامد جاد  - غزة

 أن كافة آبار     مؤكداً ، بئراً ١٣٧ نحو    البالغة بار المياه في قطاع غزة    من إجمالي عدد آ   % ٩٢لتشغيل نحو   
، حال مواصلة   المياه ومحطات المعالجة التي تعمل بواسطة الوقود والكهرباء ستتوقف كلياً عن العمل غداً            

  .ي االمتناع عن تزويد القطاع بالكميات الالزمة من الوقودسرائيلالجانب اإل
 ألف متر مكعب من المياه العادمة غير المعالجة تضخ يومياً في ميـاه   ٦٥و   أن نح   من جهة أخرى،   وبين

 عما يتسرب من كميات مهولة من المياه الملوثة في الخزان الجوفي ما يهدد صـالحية                 فضالً ،بحر غزة 
  .مياه الشرب

  ٢٣/٤/٢٠٠٨ األردنيةالغد 
  

   في قطاع غزةزيادة في العجز المائيحذر من سلطة المياه ت .٤٤
 أن معدل هطول األمطار على قطـاع        ،أعلن ربحي الشيخ نائب رئيس سلطة المياه الفلسطينية        :دحامد جا 

 .ملـم ٣٣٤من المعدل السنوي اإلجمالي البـالغ       % ٦٩ملم، ما نسبته    ٢٢٩غزة خالل الموسم الحالي بلغ      
ل إلـى   وبين أن ذلك سيؤدي إلى تناقص كميات المياه المغذية للخزان الجوفي من مختلف المصادر ليص              
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 مليون متر مكعب في العام، ما سينتج عن ذلك زيادة في العجز المائي السنوي إلـى حـوالي    ٧٥حوالي  
 مليون متر مكعب، وهذا سيؤدي بدوره إلى زيادة انخفـاض           ٨٠ مليون متر مكعب في العام بدالً من         ٩٥

منتجة بمعدالت أعلـى ممـا   لمياه الجوفية الامنسوب المياه الجوفية في قطاع غزة، وبالتالي زيادة ملوحة   
  .هي عليه حالياً، وكذلك تسارع تداخل مياه البحر إلى مناطق أكثر انتشاراً على طول الشريط الساحلي

  ٢٣/٤/٢٠٠٨األيام الفلسطينية 
  
  حل القضية الفلسطينية يسهم في حل مختلف قضايا المنطقة:  األردنيرئيس الوزراء .٤٥

لذهبي خالل لقائه رئيس البرلمان االسترالي هاري جنكنز أن نادر ااألردني  أكد رئيس الوزراء :عمان
 حد كبير ىغال سيسهم ، وهي القضية المركزية في الشرق األوسط،إيجاد حل عادل للقضية الفلسطينية

ووضع الذهبي جنكنز بصورة الجهود . في إيجاد حلول لمختلف القضايا والتحديات التي تواجه المنطقة
اهللا الثاني لتحريك عملية السالم ودعم المفاوضات بين الطرفين  عبدردني العاهل األالتي يبذلها 
 اتفاق بشأن إلى وصوال أنابوليس والمحافظة على الزخم الذي تحقق منذ مؤتمر يسرائيلاإلالفلسطيني و

قوق قضايا الوضع النهائي قبل نهاية العام الحالي وبما يكفل إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وإعادة الح
  . المشروعة للشعب الفلسطيني

  ٢٣/٤/٢٠٠٨الغد األردنية 
  
 مقاتلو حزب اهللا طردوا قوات يونيفيل بعد اكتشافها أسلحة: هآرتس .٤٦

ذكرت صحيفة هآرتس أن مقاتلين مسلحين من حزب اهللا طردوا افراد دورية تابعة للقوات الدولية 
" يةسرائيلاإل"وأشارت الصحيفة . نوب لبناناليونيفيل، بعد اكتشاف األخيرين شاحنة أسلحة للحزب في ج

إلى أن هذه هي المرة األولى التي تواجه فيها قوات يونيفيل قوات مسلحة تابعة لحزب اهللا في منطقة 
وقالت هآرتس إن . ١٧٠١جنوب نهر الليطاني، األمر الذي يتعارض مع قرار مجلس األمن الدولي رقم 

ير نصف السنوي الذي يقدمه أمين عام األمم المتحدة، بان هذا الحدث مذكور بصورة موجزة في التقر
، الذي ينص على ١٥٥٩كي مون، إلى مجلس األمن الدولي ويتناول تطبيق قرار مجلس األمن رقم 

  .وجوب نزع سالح جميع المليشيات المسلحة في لبنان
  ٢٢/٤/٢٠٠٨ي سرائيلالمشهد اإل

  
  الفلسطيني -تئناف الحوار الفلسطيني  اتفاق هدنة مبدئي وتمهد السإلىالقاهرة تتوصل  .٤٧

قالت مصادر مصرية مطلعة ان مصر توصلت الى اتفاق مبدئي مع حركة :  عالء المشهراوي-القاهرة 
وان الوزير عمر سليمان مدير المخابرات العامة المصرية سيحمل " إسرائيل"مع " التهدئة"حماس بشأن 

وذكرت مصادر أن القاهرة ستناقش مع . تفاق بشكل نهائيحتى يتم اال" يينسرائيلاإل"عناصر االتفاق الى 
 -رئيس المكتب السياسي لحماس والوفد المرافق له قضية إعادة الشروع في حوار وطني فلسطيني 

فلسطيني عقب االنتهاء من قضايا التهدئة ومعبر رفح والحصار حيث من المتوقع أن تباشر مصر 
بحث سبل استئناف "ح ووفد حماس الموجود في القاهرة لـجهودها وتكثف من اتصاالتها مع حركة فت

مصر بحثت "وأشارت المصادر إلى أن ". الحوار الفلسطيني الداخلي وإعادة اللحمة الوطنية بين الحركتين
 الفلسطيني مع القياديين في حركة حماس محمود الزهار وسعيد -قضية استئناف الحوار الفلسطيني 

رة للقاهرة حيث تم تبادل وجهات النظر بين الطرفين حول المصاعب التي صيام أثناء زيارتهما األخي
وفد حماس أبدى "وأوضحت أن ". تحدق بالقضية الفلسطينية في ظل حالة االنقسام الفلسطيني الداخلي

  ".مرونة جيدة الستئناف الحوار الفلسطيني الداخلي مع تمسكه ببعض المواقف السابقة
  ٢٣/٤/٢٠٠٨القدس الفلسطينية 
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  أولمرت مستعد لالنسحاب من الجوالن مقابل السالم مع دمشق: مصادر سورية .٤٨

إيهود أولمرت أبلغ نظيره " يسرائيلاإل"أفادت مصادر سورية، أمس، بأن رئيس الوزراء : )ا.ب.د(
التركي رجب طيب أردوغان استعداد بالده لالنسحاب الكامل من الجوالن السوري المحتل مقابل السالم 

التلفزيونية السورية الخاصة عن المصادر تأكيدها بأن دمشق تلقت هذه " الدنيا"ونقلت قناة . مع سوريا
  ". إسرائيل"الرسالة عن طريق أردوغان الذي تلعب بالده دور الوساطة بين سوريا و

  ٢٣/٤/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 
 
  "إسرائيل" أسيراً عربياً في سجون ٥٦ .٤٩

محررين في الحكومة المقالة، في تقرير لمناسبة يوم األسير أكدت وزارة شؤون األسرى وال: غزة
" يةسرائيلاإل"أبريل من كل عام، أن عدد األسرى العرب المعتقالت /  نيسان٢٢العربي الذي يصادف 

أساليب االضطهاد " أسيراً من دول عربية مختلفة، يعيشون ظروفاً قاسية وتُمارس في حقهم ٥٦يبلغ 
 ". والتعذيب والقهر

  ٢٣/٤/٢٠٠٨حياة ال
  
   مصري بعقد مؤتمر شرم الشيختردد .٥٠

أعلن المتحدث الرئاسي المصري السفير سليمان عواد أن بالده لن تدعو إلى عقد مؤتمر ال : القاهرة
تتوافر له عناصر النجاح في إشارة إلى محاوالت عقد المؤتمر اإلقليمي في شرم الشيخ على هامش 

كما يعزى تردد مصر الستضافة المؤتمر النه يواكب احتفال ". دافوس"المنتدى االقتصادي العالمي 
بذكرى اغتصاب فلسطين، ويحضره الرئيس األمريكي جورج بوش في مصر بعد يومين من " إسرائيل"

حضوره االحتفال في القدس المحتلة، من دون تبرير ذلك للرأي العام السيما وإن جاء عقد المؤتمر وسط 
للفلسطينيين في غزة وتردي األوضاع الحياتية في القطاع، وقرارات " يلسرائياإل"استمرار الحصار 

كما لمست مصر تراجعاً في . بالتوسع االستيطاني وعدم حدوث تقدم في المفاوضات" إسرائيل"حكومة 
وبدأت تصريحات المسؤولين المصريين بشأن المؤتمر . حماس اإلدارة األمريكية ألهداف عملية أنابولس

بأن اإلدارة األمريكية حريصة على عقد القمة ألسباب إعالمية لالستهالك المحلي في تعكس تقديرا 
  .الواليات المتحدة

  ٢٣/٤/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 
  
  من لبنان وينتقد حماس لمخالفتها الشرع" اليونيفيل"الظواهري يدعو إلى طرد قوات  .٥١

أيمن الظواهري، في تسجيل بث " اعدةالق"قال الرجل الثاني في تنظيم  :أ ف ب، رويترز، د ب أ، أب
 وسيكون له دوره المحوري إن شاء اهللا ... لبنان ثغر من ثغور المسلمين"على شبكة االنترنت أمس، إن

يعد نفسه "في لبنان أن " الجيل الجهادي الجديد"، طالباً من "في المعارك المقبلة مع الصليبيين واليهود
ت الغازية الصليبية التي يزعمون أنها قوات لحفظ السالم، وأال للوصول إلى فلسطين، وان يطرد القوا

وحول إعالن الرئيس األميركي األسبق جيمي كارتر بأن حماس أبلغته أنها ".  ١٧٠١يقبل بالقرار 
في العيش بسالم إذا تم التوصل إلى اتفاق يوافق عليه الشعب الفلسطيني في " إسرائيل"ستعترف بحق 

وعرضها على الشعب لالستفتاء العام " إسرائيل"أما بالنسبة التفاقيات السالم مع "ري استفتاء، قال الظواه
  ". يقرون أنها مخالفة للشريعة، فكيف يعرضون أمرا مخالفا للشريعة لالستفتاء؟) حماس(فإنهم 

  ٢٣/٤/٢٠٠٨السفير 
  



  

  

 
 

  

            ٢١ ص                                   ١٠٥٨:         العدد                  ٢٣/٤/٢٠٠٨ األربعاء: التاريخ

  ي قبل أوروبااليهود تمتعوا بكل الحقوق في العالم العرب: ندوة للجمعية التاريخية بالقاهرة .٥٢
 أن اليهود ،أكد المشاركون في ندوة اليهود في الوطن العربي عزلة أم انتماء: كتب ـ إبراهيم السخاوي

 حيث سمح لهم المسلمون بممارسة شعائرهم الدينية ،في ظل الحضارة العربية القوا معاملة طيبة
 ،ثقافية واجتماعية واقتصادية كما شهد اليهود في مصر والمغرب واألندلس نهضة ،ونشاطهم االقتصادي

 وبلغ بعضهم مرتبة ،وأيضا شغل اليهود في العصور اإلسالمية المختلفة عددا من المناصب الكبري
الوزارة في العهد الفاطمي وتمتعوا بقسط وافر من التسامح الديني ويدلنا علي ذلك بناء الكثير من المعابد 

ائب رئيس الجمعية المصرية للدراسات التاريخية وأشار الدكتور عادل غنيم ن. في مراحل مختلفة
 فقد شارك كثير من ، أن الحركة الفكرية اليهودية ازدهرت في ظل الحكم العربيإلى ،المنظمة للندوة

كما ألف علماؤهم كثيرا من الكتب المهمة في مجال , علمائهم في حضور مجالس العلم عند المسلمين
 ولم يكن ذلك إال بسبب جو الحرية الذي وفره الحكم العربي لهم ،عقائداألدب واللغة والفلسفة والعلوم وال

وقال الدكتور غنيم إنه في الفترة التي كان اليهود يتمتعون فيها بالتسامح في العالم . في مختلف العصور
  .كانت أوروبا ابتداء من القرن الثامن الميالدي قد بدأت تعامل اليهود معاملة مختلفة, العربي

  ٢٣/٤/٢٠٠٨م المصرية األهرا
  
  رايس تنتقد لقاءات كارتر مع حماس .٥٣

انتقدت وزيرة الخارجية األمريكية كوندوليزا رايس الرئيس األمريكي        : فلسطين المحتلة، القاهرة ووكاالت   
اشرنا "وأضافت رايس   . وقالت إنها كانت قد نصحته بعدم فعل ذلك       " حماس"األسبق إلجرائه محادثات مع     

مـضيفة أن   "  بعدم الذهاب إلى المنطقة وعدم االتصال بحماس على وجه الخصوص          على الرئيس كارتر  
". إسـرائيل "الرئيس الفلسطيني محمود عباس هو وحده الذي يمكن أن يكون طرفاً في مفاوضـات مـع                 

  .وتابعت قائلة إن عباس يمثل القيادة الفلسطينية الملتزمة بالسالم
  ٢٣/٤/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 

  
 نف هو البديل لفشل المفاوضات مع حماسالع: كارتر .٥٤

، إن حماس أظهرت    "واشنطن بوست "قال الرئيس األمريكي األسبق جيمي كارتر، في مقابلة مع صحيفة           
 ".الدولة اليهودية "مرونة بما يكفي لجعل المحادثات جديرة بالثقة، واعتقد أنها لم تعد مصممة على تدمير               

إذا لم تعط الشعب أمال فـي       " يشعل فتيل انتفاضة جديدة، وقال       وحذر كارتر من أن فشل المحادثات ربما      
  ".أن أزمته ستنتهي، فإن العنف سيكون أمرا محتوما

  ٢٢/٤/٢٠٠٨الجزيرة نت 
  
  احتالل غزة سيقضي على احتماالت السالم في الوقت الراهن: دينس روس .٥٥

" تحدي غزة" تحت عنوان  قال مبعوث السالم األسبق دينس روس، في ندوة       :  أحمد عبد الهادي   -واشنطن  
لقـد  "تتناول المسار المتوقع في غزة وانعكاسات ذلك على حركة حماس وعلى عالقتها بعملية الـسالم،                

ي لفترات طويلة ما إذا كان القيام بعملية عسكرية كبيرة في غزة يمكن أن يكـون                سرائيلناقش الجيش اإل  
ية سـرائيل وتابع روس عرضه للخيـارات اإل     . سبمفيداً وانتهى دائماً إلى أنه ال يوجد خيار عسكري منا         

ية ستضطر إلى احتالل مساحة كبيرة من غزة إلبعاد مراكز إطـالق            سرائيلالمحتملة قائالً إن القوات اإل    
 من سبيل للقيام بـذلك      إسرائيلولكن ليس أمام    "ية، وأضاف   سرائيلالصواريخ بقدر كاٍف عن األهداف اإل     

ية إلى الحد األدنـى هـي       سرائيللوحيدة لخفض الخسائر العسكرية اإل    والطريق ا . دون تكبد خسائر ثقيلة   
طريق استخدام قوة نيران هائلة مما سيؤدي إلى خسائر بشرية فلسطينية كبيرة مما سـيدمر أي احتمـال                  



  

  

 
 

  

            ٢٢ ص                                   ١٠٥٨:         العدد                  ٢٣/٤/٢٠٠٨ األربعاء: التاريخ

يون دخول غزة فإن ذلك سيقضي على احتماالت التوصـل          سرائيلبكلمات أخرى إذا ما قرر اإل     . للتفاوض
  ".ل قضايا السالم في الوقت الراهنإلى اتفاق سياسي حو

  ٢٣/٤/٢٠٠٨الوطن السعودية 
 
  غزة منذ يوم الخميس إلىبالوصول الوقود لم تسمح لشحنات " إسرائيل": األوروبياالتحاد  .٥٦

قال مسؤول باالتحاد األوروبي، يشرف على شحنات الوقود إلى محطات الكهرباء الوحيدة فـي قطـاع                
وأكد أن الوضع أصـبح     . نات بالوصول إلى المحطة منذ يوم الخميس      لم تسمح للشح  " إسرائيل"غزة، إن   

  .خطيرا، مضيفا أن محادثات جارية لمعرفة ما إذا كان باإلمكان شحن اإلمدادات يوم األربعاء
  ٢٢/٤/٢٠٠٨ ٤٨عرب

  
  "إسرائيل"في حال هاجمت كلينتون مستعدة لمحو إيران عن الخريطة هيالري  .٥٧

كلينتون رصيدها الدفاعي أمس، عبر تأكيد استعدادها لـضرب         ي  هيالرعززت  :  جويس كرم  -واشنطن  
، "إسرائيل"، في حال هاجمت طهران      "إزالتها عن الخريطة  "إيران عسكرياً بالتعاون مع الحلف األطلسي و      

 ومن جهة   ." والحلفاء ضمانات في مواجهة تهديد إيران      إسرائيلمظلة أمن رادعة تمنح     "لى إنشاء   إداعية  
أوباما انتقادات بسبب تفاديه الرد على سؤال عن اجتماع كارتر مـع         هيالري، باراك    أخرى واجه منافس  

  .أعضاء من حركة حماس
 ٢٣/٤/٢٠٠٨الحياة 

  
  "إسرائيل"اعتقال مهندس عسكري أميركي سابق لالشتباه في تجسسه لمصلحة  .٥٨

لم معلومـات   أعلنت واشنطن، أمس، اعتقال مهندس عسكري سابق في الجيش األميركي لالشتباه بأنه س            
وقالت وزارة العدل األميركية، فـي بيـان        . ، بينها وثائق سرية عن أسلحة نووية      "إسرائيل"عسكرية إلى   

أمس، إن بن عامي كاديش المالحق بأربعة اتهامات، متهم بتسليم وثائق تتصل بالدفاع الوطني للواليـات                
ـ   سرائيلالمتحدة إلى الحكومة اإل    ". اإلدالء بإفـادات كاذبـة للمحققـين      و" إسرائيل"ية، والتصرف كعميل ل

ية كان مكلفاً تلقي المعلومـات      سرائيلوأشارت إلى أن الجاسوس سلم المعلومات لموظف في القنصلية اإل         
جوناثان بوالرد الذي يقضي عقوبة     ) المارينز(من المحلل السابق في استخبارات مشاة البحرية األميركية         

   ".إسرائيل"السجن بتهمة التجسس لمصلحة 
  ٢٣/٤/٢٠٠٨الحياة 

  
 تغلق مكاتبها في الضفة احتجاجا على تهديدات لجان المخيمات" األونروا" .٥٩

، السلطة الوطنية وجميع الجهات المعنيـة، للتـدخل الفـوري لحمايتهـا     "األونروا"ناشدت وكالة  : القدس
لوكالـة إغـالق    وقررت ا . وحماية موظفيها وعدم عرقلة عملها والسماح لخدماتها اإلنسانية باالستمرار        

مكاتبها لمدة ثالثة أيام احتجاجا على قرار لجان المخيمات منع عملها خارج المخيمات، وحرمان طواقمها               
من توزيع المواد الغذائية في القرى، وأكدت أن القرار يستثني المدارس والعيادات التي سـتفتح أبوابهـا                 

حق في االعتراض واالعتصام ولكن ليس مـن        وأوضحت األونروا، في بيان لها، إن لألهالي ال       . كالمعتاد
حقهم إغالق المكاتب ومنشآت الوكالة، ولهم الحق في التعبير عن مواقفهم ولكن ليس منع عمل األونروا                
خارج المخيمات مؤكدة أن لجان المخيمات صدت األبواب أمام الوكالة ودائرة شؤون الالجئين وغيـرهم               

  .ألونروا المالية والمرتكزة على المصادر المالية المتوفرةإليجاد حلول منصفة وعادلة تعكس قدرة ا
  ٢٣/٤/٢٠٠٨الحياة الجديدة 
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  جموع حاشدة في بروكسيل تطالب البرلمان األوروبي برفع الحصار عن غزة .٦٠
اعتصم حشد من المتظاهرين وممثلي المؤسسات العربية واألوروبية أمـام مقـر البرلمـان              : بروكسيل

لجيكية بروكسيل، تنديداً باستمرار حصار غزة وتضامناً مع أهلهـا المهـددين            األوروبي في العاصمة الب   
األعالم الفلسطينية ويافطات باللغـات العربيـة        ورفع المتظاهرون في االعتصام   . بكارثة إنسانية وشيكة  

أين حقـوق   "وأخرى تسأل االتحاد األوروبي عن      " أتركوا غزة تعيش  "واالنكليزية والفرنسية، كُتب عليها     
عدوان على الحق في شـروط الحيـاة الالئقـة          "، معتبرين أن الحصار هو      !"اإلنسان ألهل قطاع غزة؟   

بضرورة اإلسراع  المعتصمون  وطالب  . بالبشر، وينطوي على انتهاكات صارخة للقانون اإلنساني الدولي       
بر رفح، وإنهاء   في التحرك من أجل فك الحصار الظالم وإمداد القطاع بالوقود وفتح المعابر، ال سيما مع              

مركـز  "و" الحملة األوروبية لرفع الحصار عن غزة     "كما وجهت   . المأساة الحقيقية التي تعاني منها غزة     
دعوة عاجلة للمؤسسات الطبية الدولية للتحرك الفوري إلمداد غزة بما تحتاجـه مـن              " العودة الفلسطيني 

وني وحرب اإلبـادة الجماعيـة التـي        أدوية ومستلزمات طبية، ال سيما في ظل استمرار العدوان الصهي         
  . تنفّذها ضد القطاع، والتي توقع العشرات من الضحايا

  ٢٣/٤/٢٠٠٨المركز الفلسطيني لإلعالم 
    

  مؤسسات في كندا تعرب عن تضامنها مع األسرى الفلسطينيين في سجون االحتالل .٦١
ي عـن  سـرائيل  االبرتهايد اإل  أعرب البيت الفلسطيني واالتحاد العربي الكندي واالئتالف ضد       : الفت حداد 

تضامنهم الكامل مع أكثر من عشرة آالف أسير فلسطيني مسجونين فـي سـجون ومراكـز االعتقـال                  
ي، ومع عائالتهم وأحبائهم، ومع جميع الذين يعيشون تحت الحصار واالحتالل، مجددين التأكيد             سرائيلاإل

ن إطالق سراح جميع األسرى الـسياسيين       على أنه من المستحيل تحقيق العدالة للشعب الفلسطيني من دو         
وأشارت أن رفض الحكومة الكندية إدانة دولة االحـتالل علنـاً علـى تعـذيب األسـرى                 . الفلسطينيين

وفي ختام بيانها طالبت الهيئات     . الفلسطينيين وإساءة معاملتهم، مشاركة كلية منها في جرائم الحرب هذه         
  .ن الصهيونية دون استثناءالثالث بإطالق سراح جميع األسرى في السجو

  ٢٢/٤/٢٠٠٨ ٤٨عرب
  
 كل ما يلزم الرتكاب المجازر" إسرائيل"الواليات المتحدة توفر لـ: محامية أمريكية .٦٢

شاركت المحامية شارلوت كيتس عضو لجنة الدفاع عن األمين العام أحمد سعدات، في ورشـة               : رام اهللا 
وأشارت كيـتس    .ور األميركي وقوانين البالد المحلية    عمل قانونية تناولت انتهاك الواليات المتحدة للدست      

 ألف أسير فلسطيني فـي الـسجون        ١١في المؤتمر إلى مسؤولية الواليات المتحدة عن معاناة أكثر من           
حكومتنا تشارك في جريمة يومية بحق المعتقلين الفلسطينيين وتوفر كل ما يلزم دولـة              : "ية قائلة سرائيلاإل

تكاب المزيد من المجازر بحق الفلسطينيين وتستغل أمـوال الـشعب والعمـال             ي الر سرائيلاالحتالل اإل 
ودافعي الضرائب وتوفر الغطاء السياسي لحكومة االحتالل في الكونغرس األميركي كما في كل المحافل              

  "الدولية وتقف حائال بين الشعب الفلسطيني وبين حقه المشروع في تقرير المصير
  ٢٣/٤/٢٠٠٨الحياة الجديدة 

  
 لماذا غيرت حماس تكتيكاتها العسكرية؟ .٦٣

 صالح النعامي
كتائب عز الدين   "ال خالف على أن العمليات النوعية األخيرة التي شنها الجهاز العسكري لحركة حماس،              

 والقطاع، تدلّل على أن تّل      إسرائيل، على المواقع العسكرية المنتشرة على طول الخطّ الفاصل بين           "القسام
.  عن مواصلة عمليات المقاومـة     - وتحديدا حماس  - ذريعا في ردع المقاومة الفلسطينية     أبيب فشلت فشالً  



  

  

 
 

  

            ٢٤ ص                                   ١٠٥٨:         العدد                  ٢٣/٤/٢٠٠٨ األربعاء: التاريخ

، التي نفذت   "الشتاء الساخن "ي تحديدا بعد حملة     سرائيلمواصلة حماس شن عملياتها ضد أهداف الجيش اإل       
لـم   إسرائيلمطلع شهر مارس الماضي وأسفرت عن مقتل عشرات الفلسطينيين وجرح المئات، تؤكد أن    

تنجح في تحقيق الهدف الرئيسي من الحملة وهو مراكمة الردع في مواجهة المقاومة الفلسطينية، وتحديدا               
ية سرائيلوهناك الكثير من الدالئل على أن إحساسا بالمرارة يسود قادة األجهزة األمنية اإل            . حركة حماس 

لعسكرية األخيرة االنتقـال مـن      لكن الالفت في تكتيكات حركة حماس ا      . بسبب تواصل عمليات المقاومة   
الدفاع للهجوم، ومن التركيز على إطالق القذائف الصاروخية على المستوطنات إلى اسـتهداف المواقـع             

تكتيكات حماس العسكرية الجديدة تعكس قدرة الحركة على استنباط الِعبر من تجربة المقاومة             . العسكرية
 المواقع العسكرية بدالً من إطالق القذائف الـصاروخية         فالتركيز على استهداف  . خالل العامين الماضيين  

 على إضفاء شرعية على عملياتها العسكرية ضد التجمعات السكانية الفلسطينية،           إسرائيليقَلِّص من قدرة    
 نجحت في توظيف عمليات إطالق القذائف الصاروخية في حربها الدعائيـة ضـد              إسرائيلمع العلم بأن    

.  مستغلة حقيقة أن هذه الصواريخ عادة ما تصيب تجمعـات سـكانية مدنيـة              حماس في الساحة الدولية،   
 توفير مظلّة دولية لمواصلة فرض الحصار على القطاع، إلى جانـب تبريـر شـن                إسرائيلواستطاعت  

في نفس الوقـت، فـإن اسـتهداف الجنـود والمواقـع      . عمليات عسكرية كبيرة ضد الحركة في القطاع 
ي حول سياسة حكومة أولمرت ضد غزة، ومن المفتـرض أن يجبـر         سرائيلاإلالعسكرية يقلِّص اإلجماع    

 على محاولة التوصل لتفاهم مع حماس، وذلك بعكس عمليات إطالق القذائف الصاروخية التـي               إسرائيل
وفضالً عن ذلك، فإن عمليات المقاومة التي تسفر عن مقتـل        . يين خلف الدعوات للتصعيد   سرائيلتوحد اإل 

 بممارسة ضغط على أولمرت لتنفيذ عملية برية واسعة على القطاع، كما أن سقوط عـدد                جنود ال تسمح  
حماس مـن   . يسرائيلمن الجنود يزيد من عدد المعارضين لمثل هذه العملية في الجيش والرأي العام اإل             

وض يين رسالة مفادها أنه ال يمكن التسليم بمواصلة الحصار المفـر          سرائيلخالل هذه العمليات توصل لإل    
الذي وعدت به حمـاس     " االنفجار"على الشعب الفلسطيني منذ أكثر من تسعة أشهر، كما أنها تكشف أن             

وقد حرصت حماس على تكريس هذا      .  وليس باتجاه مصر   إسرائيلكرد على مواصلة الحصار هو باتجاه       
لحدود مع مصر   التوجه من خالل إلزام المشاركين في المسيرات االحتجاجية التي تنظمها الحركة على ا            

 ال يمكنها أن تسلم بسهولة بنجاح تكتيك        إسرائيلوعلى الرغم أن    . بتوزيع الورود على الجنود المصريين    
 إزاء التعامل مع حماس، تجعلها غير واثقة بنتـائج  إسرائيلحماس الجديد إال أن حالة اإلرباك التي تسود  

. لياتها العسكرية ضـد حركـة حمـاس       تصعيدها، وإن كان هناك مؤشرات على أنها سترد بتصعيد عم         
ية في أعقاب عمليات حماس األخيرة      سرائيلويتضح من خالل متابعة الجدل الذي يعتمل داخل الساحة اإل         

أن هناك من يرى وجوب اتباع الخيار العسكري في مواجهة حماس وصوالً للقضاء عليها، في حـين أن                
 الوقت الذي يرى طرف ثالث أن الرد علـى          هناك من يرى ضرورة االعتراف بها والتفاوض معها، في        

حماس يتمثل في تعزيز الرئيس الفلسطيني محمود عباس ودعمه اقتصاديا مـن أجـل توسـيع الـدائرة                  
لكن الشيء المؤكد أن وزير الحرب إيهود براك الذي تم تعيينـه فـي              . الجماهيرية حوله وعزل حماس   

 حد للتهديد الذي يمثله قطاع غزة، أصبح فـي          المنصب من أجل توظيف خبرته العسكرية لمحاولة وضع       
ليس هذا فحسب، بـل إن بـراك بـات          . حيرة من أمره مثل أولمرت في كل ما يتعلق بالتعامل مع غزة           

وفي . مقتنعا أنه ال يمكن القضاء على حركة حماس بالوسائل العسكرية، وإنهاء سيطرتها على قطاع غزة              
 الفاشلة عندما حاولت تنصيب زعامات بعكس       إسرائيللى تجارب   أكثر من مناسبة حذّر براك من العودة إ       

 إسرائيل، عندما قضت    ١٩٨٢إرادة الشعوب العربية، كما حدث في أعقاب حرب لبنان األولى في العام             
على وجود منظمة التحرير الفلسطينية في لبنان من أجل توفير الظروف لتولي بشير الجميـل منـصب                 

اك إلى أن النتيجة كانت بالغة البؤس، حيث إنه بدالً من منظمة التحرير صعد              وينوه بر . الرئاسة في لبنان  
ويعتبـر بـراك أن     . نجم حزب اهللا الذي ال خالف على أنه أكثر خطورة وشراسة من منظمة التحريـر              

 .التجربة األمريكية في كل من أفغانستان والعراق دليل على صحة هذا االستنتاج أيضا
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 معنية بالتهدئـة لكنهـا غيـر        إسرائيل، كل الخيارات الزالت مفتوحة؛ ف     إسرائيلفي العالقة بين حماس و    
وما هو مؤكد أنه بالنسبة للفلسطينيين،      . مستعدة لرفع الحصار بالكامل عن قطاع غزة كما تطالب حماس         

ويجب على أبنـاء الـشعب      . وفي ظل ظروف الحصار الخانق الذي يعيشونه، فإنه ال يوجد ما يخسرونه           
ي لشن عملية برية واسعة الحتالل قطاع غزة، على اعتبـار           إسرائيلي أال يخافوا من أي مخطط       الفلسطين

 ستبقى أفضل من الواقع البائس الذي يحيـاه الفلـسطينيون فـي             إسرائيلأن أي عملية عسكرية تقوم بها       
 . القطاع

  ٢٢/٤/٢٠٠٨موقع اإلسالم اليوم 
  
 حماس في فخ االستدراج من جديد .٦٤

 ياسر الزعاترة
منذ البداية لم يكن مريحاً ذلك الترحيب المبالغ فيه من طرف حماس بزيارة الرئيس األمريكـي األسـبق                  

 أوالً ألننا ال نتحدث عن فتح دبلوماسي يستحق االحتفال بلقاء رجل ترك الـسلطة منـذ سـنوات        ،كارتر
ة إنما تأتي في الغالب من       وثانياً ألن التجربة ما زالت تؤكد أن أكثر أالعيب االستدراج في السياس            ،بعيدة

 أو من سياسيين وباحثين وكتاب وبرلمانيين يعملون لحساب         ،أناس خارج السلطة يتقمصون دور الوسطاء     
لماذا أصـر علـى     (دوائر بحثية وغير بحثية ذات صالت بالصهاينة أو بمراكز صنع القرار في الغرب              

 ). مقابلة عدة قيادات في أماكن مختلفة؟،
 وكـذلك الحركـات     ، وسائر الحركـات الثوريـة     ،جربة حركة فتح والفصائل الفلسطينية    هذا ما تقوله ت   

 فتبدأ بشلح ثوابتها واحداً إثر اآلخر من دون أن يتقدم           ،اإلسالمية التي كانت تطالب بتقديم تنازالت مجانية      
 هل كانت حمـاس هـي     : لعل السؤال الذي يطرح نفسه في هذا السياق هو        . الطرف اآلخر خطوة نحوها   

 أم أن العـرض الـذي قـدم         ،المعطّل لعملية التسوية عندما وصلت الجدار المسدود في كامـب ديفيـد           
يون على محمود   سرائيل هل عرض اإل   ،للفلسطينيين كان من الهزال بحيث كان من الصعب تمريره؟ اآلن         

لى اتفاق   ولماذا يراد الحصول على ختم الحركة ع       ،عباس ما يحفظ ماء الوجه ثم وقفت حماس في طريقه         
لم تكشف مالمحه بعد؟، لقد بدأت معضلة حماس من لحظة دخول االنتخابات تحت سقف أوسلو الذي لم                 

فـي  .  ثم تفاقمت أكثر بعد الحسم العـسكري       ،ينتج سوى سلطة تابعة لالحتالل مصممة لخدمة مصالحه       
طابها من أجل حكومـة     البداية قبلت الحركة ما يعرف بوثيقة الوفاق الوطني رغم مخالفتها لبرنامجها وخ           

 واليوم لن يتجاوز هذا الخطاب الذي نسمعه لعبة         ، فكان أن بقيت الوثيقة وذهبت الحكومة      ،الوحدة الوطنية 
 ومن يعتقد أن األطراف المعنية ستتنازل عن هدفها المتمثل في إعادة األوضاع إلـى               ،التنازالت المجانية 

 .نفسه في الوهم إنما يغرق ٢٠٠٦ما كانت عليه قبل انتخابات مطلع 
 ، وصار فك الحصار هو الهدف الذي تدور السياسة من حولـه           ،لقد حشرت حماس نفسها في قطاع غزة      

 وهو ال يشكل سوى واحد ونصف في المئة مـن           ،مع أن الجميع يدرك أن القطاع ليس هو أس الصراع         
تقبل حمـاس بفكـرة     كيف  .  وال تسأل قبل ذلك وبعده عما نالها من مصائب في الضفة الغربية            ،فلسطين

 وماذا لو قرروا عرضه على فلسطينيي األراضي المحتلة عـام           ،االستفتاء على اتفاق لم تكشف تفاصيله     
 دون سواهم؟ ثم ماذا لو كانت النتيجة هي الموافقة في حال كان االتفاق على شاكلة أوسلو غامـضاً                   ٦٧

لدولة المؤقتة قبل ذلك؟، عندها على حماس        بينما يكرس ا   ،يقبل التأويل فيما يتعلق بقضايا الوضع النهائي      
 وبعد ذلك تـذهب النتخابـات نتيجتهـا         ،أن تقبل بمقدمات خريطة الطريق وعلى رأسها وقف المقاومة        

 ألن نظام القائمة النسبية في ظل مقاطعة الجهاد لن يمنحها أكثر مما منحها في المـرة الـسابقة                   ،معروفة
 ، والنتيجة هي عودة القطاع إلى سلطة أوسـلو        ، إلى بعض التزوير    هذا إذا لم يلجأ القوم     ،)في المئة ( ٤٤

 .ولكن بعد خسارة الكثير
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 في ظـل التمـسك      ،أليس من األفضل في ضوء ذلك أن يعود القطاع إلى السلطة البائسة بطريقة مختلفة             
ـ                  ،اسبالثوابت األساسية؟ نعلم أن عدم االعتراف بالكيان الصهيوني هو بند مهم ما زالت تصر عليه حم

 وفي ظـل    ، وهو سينجح بتوفر الغطاء العربي والفتحاوي      ،ولكن ما قيمة ذلك بعد االستفتاء في حال نجح        
 محتمل،، " غموض بناء"

ويبقى أن نكرر ما قلناه مـن  .  وأال يواصلوا تجريب المجرب،أتمنى أن يعيد أحبتنا النظر في هذا المسار 
 حتى لو تطلـب إسـقاطه مزيـداً مـن           ،مر بطريقة ما  قبل حول السقوط المؤكد لالتفاق القادم في حال         

 ومن  ، فجبهة المقاومة والممانعة برصيدها الشعبي الكبير في وضع أفضل من أعدائها           ،التضحية والمعاناة 
 وربما األخطاء إلى شـيء مـن        ، حتى لو اضطرتها الظروف    ،ضمنها حماس التي لن تغادر هذا المربع      

 . التراجع هنا أو هناك
  ٢٣/٤/٢٠٠٨الدستور 

  
   من حماساستفسارات .٦٥

  عبد الستار قاسم
أنا من كثيرين وقفوا وفق اجتهاداتهم ضد الفساد، وضد االعتداء علـى أمـن المـواطنين الفلـسطينيين                  

وكنت وما زلت أرى أن معركتنا اآلن يجب أن تتركز على إعادة بناء المجتمع الفلـسطيني                . وممتلكاتهم
علينا أن نحرص على تحريـر أنفـسنا مـن          . قية واقتصادية قاتلة  ألنه يعاني من أزمات اجتماعية وأخال     

وقد كان القلم ومـا زال دائمـا مـشحوذا          . أنفسنا إذا كنا نريد تحرير أنفسنا ووطنا من الغزاة الغاصبين         
لينبري لكل الممارسات المدمرة للشعب الفلسطيني والمتواطئـة مـع االحـتالل الـصهيوني وظهيـره                

  .األمريكي
المسؤولة عما يجري في قطاع غزة وعن كل المعطيات الداخلية المتعلقة بأمن المواطن             حماس اآلن هي    

وقد تناهى إلى الجميع وعبر وسائل إعالم مختلفة قضايا متعددة          . وتقسيم الرغيف وإقامة العدل بين الناس     
. ركة حماس تمس أسس اإلدارة الصحيحة ومبادئ الحق والعدل، ولم يتناه في المقابل إجابات شافية من ح              

  :أسوق أمثلة
   قضية السيد إبراهيم أبو النجا؛- أ
  قضية المغدور رامي عياد؛- ب
  قضية الكاتب في جريدة الحياة؛- ت
  قضية إحراق المدرسة األمريكية؛- ث
   قضية إحراق مبنى جمعية الشبان المسيحيين؛- ج
  . قضية سامي خطاب- ح

أي عالقة لها باالعتداء على مواطنين وعلى مؤسسات،        تنفي حماس   . األمثلة كثيرة وهي تصلنا باستمرار    
هل فعال لم تستطع حماس حتى اآلن القـبض علـى أحـد مـن     . لكنها لم تقدم أناسا للمحاكمة حتى اآلن    

المعتدين؟ وإذا كانت اإلجابة ب نعم، فإن الترتيب األمني الداخلي القائم اآلن في غزة فاشل ويجب إعادة                 
  .من فيجب إقالته مع إمكانية تقديمه للمحاكمةإذا فشل مسؤول األ. ترتيبه

حماس هي المسؤولة عن توفير األمن للجميع، وأي فشل أمني يحصل فإنه من مسؤوليتها حتى لو كـان                  
  .المعتدي من خارج صفوفها

لقد فشلت السلطة الفلسطينية بسبب ممارساتها، وهي ستفشل أيضا في الضفة الغربية بسبب ممارسـاتها،               
  .أن تأخذ العبرةوعلى حماس 

. ال يستطيع أحد أن يأسر محبة الناس إال بالعدل واإلخالص للوطن، أما الشعارات وحدها فال تجدي نفعا                
إذا أرادت الحركة أن تنجح في غزة، وأن تقدم النموذج اإلسالمي المقنع لباقي الفلسطينيين ولكل العـرب             
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وعلينا أن نتذكر بان الفقـر      . على إقامة العدل  والمسلمين فإن عليها أن تعيد ترتيب األمور، وأن تحرص          
الناس سيتحملون المعاناة واآلالم إذا أيقنوا أن كرامتهم مصانة وأن          . مع العدل أفضل من الثراء مع الظلم      

ولو كنت فظا غليظ القلـب   : " وعلينا أن نتذكر أيضا قول اهللا سبحانه وتعالى       . هناك من يسهر على أمنهم    
  ...."النفضوا من حولك

 وأمريكا، وهناك من بيننا مـن       إسرائيلالهجمة على الشعب الفلسطيني شرسة من قبل األنظمة العربية و         
نحن جميعا بحاجة إلى تلك الممارسات التي تؤلف القلوب وتجمع الناس           . يحملون معاول الهدم والتخريب   

  .حتى ال تضيع قضية فلسطين في سوق النخاسين
  ٢٢/٤/٢٠٠٨وكالة معاً اإلخبارية 

  
 يسرائيلال سالم في الشّرق األوسط من دون مواجهة االستيطان اإل .٦٦

 هنري سيغمان
تتردد اليوم أخبار مفادها أن توني بلير، مبعوث اللجنة الرباعية المعنية بالسالم فـي الـشرق األوسـط                  

 أنغـيال   ، والمستشارة األلمانية  )والتي تضم األمم المتحدة واالتحاد األوروبي وروسيا والواليات المتحدة        (
يـصعب  . المقبل) يونيو(ميركل ينويان عقد مؤتمر سالم جديد، في برلين هذه المرة، في شهر حزيران              

التصديق أنه بعد السلسلة الطويلة من مبادرات السالم الفاشلة التي أقله يعود إلى مـؤتمر مدريـد سـنة                   
ون أن تكون لديهم أدنى فكـرة  ، يعمد المسؤولون السياسيون إلى إعادة تدوير هذه اإلخفاقات من د          ١٩٩١

ي اليوم محاولة بائسة أكثر مما كانت عليـه         سرائيلعن السبب الذي يجعل من تسوية النزاع الفلسطيني اإل        
  .حتى قبل انطالق مساعي السالم في المنطقة

تكمن الفضيحة خلف عجز المجتمع الدولي عن تسوية أحد أطول النزاعات الدامية في التاريخ فـي أنـه                  
وال شـك أن    . ماماً ما هي المشكلة، إال أنه ال يتحلى بالشجاعة الكافية لقول الحقيقة والتعامل معها             يدرك ت 

سـيعاني  ) أو في موسكو كما يطالب به المسؤولون الروس       (مؤتمر السالم المقبل المزعم عقده في ألمانيا        
 باستثناء المشكلة الحقيقيـة     فهو سيعالج جملة من المسائل    . من الجبن عينه الذي طبع الجهود السابقة كافة       

  .ي إلى حائط مسدود على مر األجيالسرائيل اإل-التي أوصلت الملف الفلسطيني 
ومع وضعنا جانباً األخطاء الفادحة والكثيرة التي اقترفها الفلسطينيون السيما قيادتهم العاجزة والفاسـدة،              

ها الجماعات الفلسطينية الرافضة للـسالم،      واإلخفاق في بناء المؤسسات وأعمال العنف الدموية التي تنفذ        
يتّضح أن السبب الحقيقي وراء غياب أي آفاق تبشر بقيام دولة فلسطينية تتمتع بالسيادة وقابلة للعيش هو                 

 حتى اليوم لم تنو يوماً السماح بقيام مثـل هـذه            ١٩٦٧ية التي تعاقبت منذ العام      سرائيلأن الحكومات اإل  
  .الدولة

ية اإلصرار على تأخير عملية قيام الدولـة الفلـسطينية لمعالجـة    سرائيل الحكومات اإللربما كان من حقّ   
لكن، أي حكومة تدعم حقاً حل الدولتين للنزاع ال يمكنهـا فـي             . سرائيلبعض المسائل األمنية المقلقة إل    

ع حتـى   الوقت ذاته أن تستمر من دون كلل في نهب األراضي الفلسطينية وتجزئتها، وهو واقع قد يـدف                
  .الطفل الى اإلقرار باستحالة قيام الدولة الفلسطينية

ونظراً إلى انعدام توازن القوة بين قوة االحتالل والشعب الخاضع لالحتالل، فليس من المفاجئ إطالقاً أن                
 لم تتردد في إشباع رغبتها فـي احـتالل األراضـي            إسرائيلالحكومات والجيش واألجهزة األمنية في      

 بأنهـا الـضحية وبـأن       إسرائيللكن المذهل بالفعل هو أن المجتمع الدولي، بتصديقه مزاعم          . الفلسطينية
الفلسطينيين الواقعين تحت االحتالل هم المعتدون، سمح باستمرار عملية مـصادرة األراضـي وشـيوع      

  .شرعة الغاب
رض الواقع سيكون    تدرك أن تأجيل عملية السالم يمنحها الوقت إلرساء حقائق على أ           إسرائيلوطالما أن   

 أن الفلسطينيين هم الـذين      إسرائيلمن الصعب تغييرها، وأن المجتمع الدولي سيستمر في تصديق ادعاء           
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، فسيكون من المستحيل النجاح في أي مبادرة سـالم، وعنـدها            "حل الدولتين "يحبطون مساعيها لتحقيق    
  .ستصل عملية مصادرة األراضي حتماً إلى نقطة الالعودة

ول الغربية كثيراً باعتقادها أن السير في هذا المسار، انطالقاً مـن شـعورها بالـذنب إزاء                 وتخطئ الد 
ومـن المؤكـد أن     . مشاركتها في المحرقة اليهودية، سيكون بمثابة مبادرة صداقة باتجاه الشعب اليهودي          

بـل سـبعين    التخلي عن الفلسطينيين اليوم لن يساعد على التعويض عن التخلي عن اليهود األوروبيين ق             
  .، دولةً وشعباً، بالعيش في أمانسرائيلعاماً أو السماح إل

 أخيراً إن تصريحات ميركل والرئيس الفرنسي نيكـوال         "نيويورك تايمز "قال جون فينوكور من صحيفة      
ية سـرائيل أقل محاولة لوضع الدولـة اإل     "، هي   سرائيلساركوزي، التي عبرا فيها عن دعمهما المطلق إل       

تدال من خالل تطمينات علنية تخبئ في ثناياها فكرة مفادها أن االتحاد األوروبي ليس أو               على مسار االع  
 سـرائيل غير أن افتراض الدول الغربية أن منح دعم غير مـشروط إل           . "سرائيلباألحرى لم يعد عدواً إل    

 إذا راجعنا   سيؤدي إلى اعتدال أكبر من جانبها واستعداد أكبر للمجازفة تحقيقاً للسالم هو افتراض خاطئ             
  .يسرائيل اإل-تاريخ النزاع الفلسطيني 

 مـن   إسـرائيل فقد اظهر تاريخ هذا النزاع بالفعل مراراً وتكراراً، أنه كلما زاد الدعم الذي تحصل عليه                
هذا بالضبط ما آل    . أصدقائها في الغرب إزاء مصادرتها األراضي الفلسطينية، كلما زادت سياستها تصلباً          

 اللذين عبرا عنهما ساركوزي وميركل، فقد وافق      "األزليين"رت على التضامن والصداقة     إليه رد فعل أولم   
ي على عملية واسعة لتنفيذ مشاريع سكنية في شرق القدس كانت قـد جمـدتها               سرائيلرئيس الوزراء اإل  

سـمح  الحكومات السابقة نظراً إلى وقعها المدمر على احتمال توقيع اتفاقية سالم بـين الجـانبين، كمـا          
ي إيهود باراك بعـد فتـرة       سرائيلكذلك، أعلن وزير الدفاع اإل    . يةسرائيلباستمرار توسيع المستوطنات اإل   

 انه سيزيل فقط عدداً محدوداً من بين ما يزيد على خمسمئة            إسرائيلوجيزة من انتهاء زيارة ميركل إلى       
  .قيق وعودها يوماً مراراً بتفكيكها، من دون تحإسرائيلنقطة تفتيش وحاجز كانت قد وعدت 

ي آماالً ولو ضيقة كان قد علّقهـا الفلـسطينيون علـى تعـافي              سرائيلوقد أحبط إعالن وزير الدفاع اإل     
اقتصادهم على ضوء المساعدات الجديدة البالغة قيمتها سبعة باليين دوالر أميركي والتي تعهد المانحون              

ومن المؤكـد  . الماضي) ديسمبر(كانون األول الدوليون بتقديمها في إطار أعمال مؤتمر باريس في شهر        
أنه في مثل هذه الظروف، لن ترغب الدول المانحة، وخاصةً مؤسسات القطاع الخاص، في تقديم المزيد                

  .من المال دعماً لقضية محكومة بالفشل، كما فعلت في السابق
 السالم أو تعديالت محنّكـة      إذاً، المطلوب اليوم من القادة والمسؤولين ال يتمثل في المزيد من مؤتمرات           

لمبادرات سالم سابقة، بل شجاعة أخالقية وسياسية إلنهاء مشاركتهم في المهزلة التي انتهت إليها اليـوم                
وبالطبع يجب استنكار أعمال العنف التي تقترفها الجماعات الفلسطينية ووضع حـد لهـا،              . عملية السالم 

الوقت عينه، أليس من المعيب االدعاء أن االحتالل المستمر         لكن في   . خاصةّ تلك التي تستهدف المدنيين    
ي، والمقاتالت المروحيـة، والمقـاتالت      سرائيلمن خالل نقاط التفتيش والمتاريس التابعة لجيش الدفاع اإل        

النفاثة، واالغتياالت المستهدفة والتوغالت العسكرية، وعمليات نهب األراضي الواسعة النطاق، ال تشكل            
 عـن اللجـوء إلـى       إسرائيل عنف متواصلة ومتزايدة ضد ثالثة ماليين فلسطيني؟ وإذا عدلت           كلها حلقة 

  العنف، هل يمكن لالحتالل أن يستمر ولو ليوم واحد؟
 إلى تحقيقها في الضفّة الغربية ال تختلف كثيراً عن أهداف القوى العربية             إسرائيلإن األهداف التي تسعى     

، أال وهي إلغاء قرار التقسيم الذي أصـدره المجتمـع           ١٩٤٨ودية سنة   التي شنت حرباً على الدولة اليه     
ال بد من مواجهة المشكلة كما هي وتسميتها باسمها الحقيقي، بدالً           . ١٩٤٧الدولي عبر األمم المتحدة سنة      

كما ال بد   . "المستوطنات ال تخدم عملية السالم    "من االستمرار في اصدار التصريحات الفارغة كالقول إن         
 اتخاذ موقف جماعي فعال النهاء المشروع االستيطاني الذي يشوه ما بدأ كحركـة تحـرر وطنـي                  من
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من دون ذلك ستجعل كل مؤتمرات السالم الالحقة المشاركين فيها، ومهما كانت نياتهم حـسنة،               . لليهود
  .مجرد العبين ثانويين في أحد أكبر اإلخفاقات وأعنفها في تاريخ الديبلوماسية الدولية
  ٢٣/٤/٢٠٠٨لحياة ا
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