
  
  
  
  
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   اإلسرائيليملعبالالكرة في ويلقي .. وشروط االستفتاء"... تهدئة غزة"هنية يوضح 
  لن يبقى الجئ في لبنان نهأؤكد اإلسرائيليين ويعباس يكشف عن مفاوضات سرية مع 

   للتفاوض مع اإلسرائيليين في ظل حالة االنقسامعباس ليس مخوالً: البردويل
  تتمسك بدور مصر بمسألة التهدئة وشاليت" حماس: "أسامة حمدان

  لحين تغير األوضاعسيؤجل تنفيذ مشروعات في غزة ستثمارات المؤتمر بيت لحم لجذب ا
  مصر تقترح تشكيل حكومة تكنوقراط بدون مشاركة فتح وحماس

األوضاع في غزة تتجه نحـو
االنهيار الكامل بفعل الحـصار     

  األونروا توقف عملياتهاو
  

 ٤ص ... 

 ٢٤/٤/٢٠٠٨١٠٥٩الخميس



  

  

 
 

  

            ٢ ص                                   ١٠٥٩:         العدد                  ٢٤/٤/٢٠٠٨ الخميس: التاريخ

    :السلطة
 ٥   اإلسرائيليملعبالالكرة في ويلقي .. وشروط االستفتاء"... تهدئة غزة"هنية يوضح  .٢
 ٦  لن يبقى الجئ في لبنان نهأؤكد اإلسرائيليين ويعن مفاوضات سرية مع عباس يكشف  .٣
 ٦   تطورات عملية السالمآخر ويبحث معها رايسعباس يجتمع مع  .٤
 ٧ بوشات عندما يجتمع مع وضافمالسيدعو إلى إجراء دولي عاجل للتسريع عباس : المالكي .٥
 ٧  النار في غزة بات وشيكاًإلطالقالتوصل إلى وقف : المالكي .٦
 ٧ فتح المعابر مصلحة لحماس ونقبل بتهدئة تشمل الضفة وغزة :النائب جمعة .٧
 ٧ س على حساب أصحاب المحكوميات العالية لكن ليسرىيجب إطالق سراح النواب األ: دويك .٨
 ٨ جمال الصورانيأمين سر منظمة التحرير الفلسطينية السابق  ينعى عباس .٩
 ٨   عن مسؤول كبيرباإلفراج الحكومة المقالةالرئاسة الفلسطينية تطالب شرطة  .١٠
 ٨   فلسطين مفتوحة لكل مقاوم: عارف للظواهريخالد  .١١
    

    :المقاومة
 ٩   للتفاوض مع اإلسرائيليين في ظل حالة االنقسامعباس ليس مخوالً: البردويل .١٢
 ٩  تتمسك بدور مصر بمسألة التهدئة وشاليت" حماس: "أسامة حمدان .١٣
 ٩  الكتائب ستكون ملتزمة بالتهدئة بموافقة عباس": كتائب األقصى" .١٤
 ٩    وال أمريكا"إسرائيل"حماس ال ترغب به لزيارة كارتر ألقت الضوء على موقف : الحوراني .١٥
١٠  ليتكنيك الخليلتفوزان في بو" الجهاد"و" حماس" .١٦
١١  "حماس" تراجع ى عل جامعة بيرزيت دليالًى نتائج انتخابات  تر"فتح" .١٧
١١  فصائل مسلحة تطلق صواريخ تجاه أهداف إسرائيلية: غزة .١٨
١١  "إسرائيل"شن عمليات نوعية داخل تعزز قوتها ل" حماس": تقرير إسرائيلي .١٩
١٢  والحوار الفلسطيني..  الثوابت التأكيد على:"القومي السوري" وعند فضل اهللا" حماس"وفد  .٢٠
    

    :اإلسرائيليالكيان 
١٢  األسلحة األميركية تخشى إلغاء زيارة بوش رداً على فضيحة التجسس على "إسرائيل" .٢١
١٢   انتشار ظاهرة تهرب الشبان اإلسرائيليين من الخدمة في الجيش: دراسة .٢٢
١٣   تشرع في إقامة متحف ديني في القدس"إسرائيل" .٢٣
    

    :األرض، الشعب
١٣  تسمح بإدخال كمية من الوقود الصناعي لقطاع غزةسرائيلي اإلسلطات االحتالل  .٢٤
١٤  تدشين مقبرة رمزية لضحايا الحصار عند بوابة معبر رفح جنوب قطاع غزة .٢٥
١٤   في قطاع غزة منذ مطلع الشهروا مواطناً استشهد٥٩: مركز الميزان .٢٦
١٤  رسالة إلى الجامعات الفرنسية تدعوها إلى التضامن معهاتوجه جامعات غزة  .٢٧
١٤  تقديم موعد االمتحانات في غزة تحسباً لهجوم إسرائيليأنباء عن  .٢٨
١٤  في بيت حانوناستشهاد فلسطيني وإصابة ثالثة آخرين في قصف جوي إسرائيلي  .٢٩
١٥  مصور رويترز في غزة قتل من هيومان رايتس وتش مؤسسة الضمير تشيد بموقف  .٣٠
١٥  االحتالل يرفض اإلفراج عن أقدم األسرى الفلسطينيين إدارياً .٣١
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١٥   في الضفة الغربيةا للمنازل الفلسطينيةقوات االحتالل تواصل مداهماته .٣٢
١٥   الغربيةمعاناة فلسطينيي الضفةعنوان ل  اإلسرائيليةالبوابات اإللكترونية: تحقيق .٣٣
١٦  مؤسسة األقصى تستنكر اعتداء متطرفين يهود على مسجد في عكا .٣٤
   

   :اقتصاد
١٦  سيؤجل تنفيذ مشروعات في غزة لحين تغير األوضاعستثمارات المؤتمر بيت لحم لجذب ا .٣٥
 ١٦   مليون فلسطيني يعانون من غياب األمن الغذائي١,٣: تقرير أممي .٣٦
   

   : األردن
١٧  يز وحدة الصف الفلسطينيملك األردن يؤكد على ضرورة تعز .٣٧
١٧  " إسرائيل"ملك األردن يشدد على أهمية الدور األمريكي في دعم المفاوضات بين السلطة و .٣٨
   

   :لبنان
١٧  "إسرائيلية"الرسن موظف مشبوه يقدم تقارير : حزب اهللا .٣٩
١٧ "عين الحلوة"في مخيم " خاليا"ينظم " القاعدة"قيادي سعودي من : الرأي الكويتية .٤٠
١٨   االشتباكات التي وقت في مخيم  البارد يمكن أنت تتكرر في مخيمات أخرى: أميركا .٤١
١٨   اقورة  من األراضي في منطقة الن٢لبنان يسترد مليون م .٤٢
   

   :عربي، إسالمي
١٨ مصر تقترح تشكيل حكومة تكنوقراط بدون مشاركة فتح وحماس .٤٣
١٩   لم تعلن رغبتها" إسرائيل"القمة الخماسية في شرم الشيخ غير مؤكدة و: أبو الغيط .٤٤
١٩  قريبا جدار عازل بين مصر وغزة: يةمجلة أمريك .٤٥
١٩  مبارك وميركل يتفقان على ضرورة التوصل إلى اتفاق سالم قبل نهاية العام .٤٦
١٩  في إمارة دبي" إسرائيليين"ألثرياء  استثمارات ومشاريع اقتصادية ضخمة: صحيفة المنار .٤٧
٢٠  ادعت أنها ليبيرية" إسرائيلية"قناة السويس تحتجز سفينة  .٤٨
   

   :دولي
٢٠   مليون يورو لتسديد ديون متأخرة على السلطة٥,٤٤االتحاد األوروبي يوفر  .٤٩
٢٠  كارتر يتهم رايس بالكذب بشأن محادثاته مع حماس .٥٠
٢٠  وزير الخارجية اإلسباني أكد حرص مدريد على تفعيل مقررات مؤتمر أنابوليس .٥١
٢٠  مصر تدعم مؤتمر بناء الشرطة الفلسطينية في برلين: المستشارة األلمانية .٥٢
٢١  لمحرقة سفراء أجانب ينسحبون من جلسة مجلس األمنغزة با بعد تشبيه السفير الليبي .٥٣
٢١   االحتالل يسعى إلبقاء غزة في حالة موت سريري: األوروبية لرفع الحصارالحملة  .٥٤
٢١   على سورية تفاصيل الغارة اإلسرائيلية يكشف" سي أي إي"مسؤول في الـ  .٥٥

   
    :ارات ومقاالتحو
٢٢  إبراهيم حمامي.د... هل انزلقت حماس؟ .٥٦
٢٥  سامي أبو زهري... الدور األميركي في الحوار .٥٧
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٢٦  عزام األحمد... إلى أين؟".. إعالن صنعاء" .٥٨
٢٨  عبد الباري عطوان... عباس ومصيدة بوش .٥٩
٣٠  حسام كنفاني... وسياستها"... حماس"في عقيدة " زوال إسرائيل" .٦٠
٣٢  احمد عمرابي... العرب ومؤتمر موسكو .٦١
    

 ٣٣  :كاريكاتير
***  

  
 األونروا توقف عملياتهاو غزة تتجه نحو االنهيار الكامل بفعل الحصار األوضاع في .١

أعلنت وكالة األونروا عن وقف كافة عملياتها االغاثيـة         : من غزة  ٢٤/٤/٢٠٠٨الشرق األوسط   نشرت  
في قطاع غزة ابتداء من اليوم بسبب نفاذ الوقود الالزم لتشغيل شاحناتها ومراكزها المنتشرة فـي كافـة                  

وفي مؤتمر صحافي عقده بغزة مع ممثل األمين العام لألمم المتحدة فـي األراضـي               . ع غزة مناطق قطا 
الفلسطينية روبرت سيري، قال مدير عمليات األونروا جون كنغ، إن نفاذ الوقود سيؤدي إلى وقف كافـة                 

ون فلسطيني في   العمليات االغاثية وتوزيع المواد التموينية لألونروا وبرنامج الغذاء العالمي ألكثر من ملي           
المطاحن سينفذ وقودها وستتوقف عن العمل نهاية األسـبوع والـصيادون ال            "وأضاف كنغ   . قطاع غزة 

يجدون وقودا لقواربهم والمزارعون ال يجدون وقودا لري زراعاتهم إضافة إلى شلل الصناعات ونظـام               
قـدامهم للوصـول إلـى      وأشار إلى أن األطباء والمرضى يضطرون إلى السير علـى أ          ". الحياة اليومي 

خـالل  % ٦٠ من سيارات اإلسعاف توقفت تماما عن العمل وسـتتوقف           % ٢٠المستشفيات موضحا أن    
وقال إن العيادة المركزية نفذ وقودها المخصص لحفظ األدوية فيما الوقود الالزم لتشغيل             . نهاية األسبوع 

 طفال قتلـوا    ٥٣ن أكثر من    وقال إ %. ٢٥ مريض وصل إلى أقل من       ١٢٠٠٠المستشفيات والتي تعالج    
  .يناير الماضي فقط /  آخرون بجروح منذ كانون الثاني١٧٧وأصيب 

فـشل  "إن الحصار االقتصادي على غزة      : من جانبه قال ممثل األمين العام لألمم المتحدة روبرت سيري         
ونـدد  . ةداعيا جميع األطراف إلى التعاون مع الجهود المصرية لرفع الحصار عن غز           "ولم يحقق أهدافه    
قتل األطفال ومصور صحافي وتدمير االقتصاد وعدم السماح بالدخول والخـروج مـن             "سيري بعمليات   

 ".ألننا جميعا على مفترق طرق"مناشدا الجميع التدخل العاجل " غزة
لها في      ٢٤/٤/٢٠٠٨الغد األردنية   وجاء في    أكد مركز الميزان لحقـوق     : حامد جاد ،  غزة نقًال عن مراس

حالة من الشلل طالت عمل المؤسسات الحكومية وغير الحكومية بعد أن توقف حركة النقـل               اإلنسان أن   
  . والمواصالت بين مدن وبلدات ومخيمات قطاع غزة

كد كل من المركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان، ومؤسسة الضمير، أن الحصار ومنـع الوقـود أوقـف                 أو
طلبـة وطالبـات المـدارس والمعاهـد        من  % ٥٠من خدمات التعليم، حيث سجل عجز نحو        % ٥٠نحو

والجامعات، والعاملين فيها عن الوصول إلى مرافقهم التعليمية، فيما انخفضت نسبة المرضى المراجعين             
 األطبـاء بسبب عدم توفر وسائل النقل المواصالت، وعجز المئات من          % ٢٥للمرافق الصحية بأكثر من     

  .عن الوصول إلى أماكن عملهم
أكـد   :وكاالت وعن ال   رائد الفي،  ،غزة نقالً عن مراسلها في    ٢٤/٤/٢٠٠٨اراتية  الخليج اإلم وأوردت  

، أن األوضاع اإلنسانية آخـذة فـي    غزةخليل أبو شمالة مدير مؤسسة الضمير لحقوق اإلنسان في قطاع         
أن األمور آخذة في التصاعد لتصل إلى حالة من الشلل التام في كـل              ولفت إلى   . االنهيار بسبب الحصار  

  .، كما هو ظاهر في الفترة األخيرةي الحياةمناح
النائب جمال الخضري رئـيس اللجنـة الـشعبية لمواجهـة           إلى أن    ٢٤/٤/٢٠٠٨وكالة سما   وأشارت  

الحصار طالب المجتمع الدولي والمؤسسات االغاثية الدولية باتخاذ خطوات عملية إلنقاذ خدمات وأنشطة             
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وقـال فـي     .ف بسبب نقص الوقود والحصار اإلسرائيلي     األونروا في قطاع غزة بعد إعالنها عن التوق       
عن توقف خـدماتها بـسبب نقـص        " األونروا"إن إعالن وكالة    : "تصريح صحفي أصدره اليوم الخميس    

إن كانت األونروا التي تقـدم المـساعدة        "وأضاف   ".الوقود يدلل على حجم الكارثة والمأساة في القطاع       
قفت عن العمل بسبب أزمة الوقود، فماذا يفعل الفلسطيني ومـن           ألكثر من مليون فلسطيني في القطاع تو      

وأعلن الخضري، تضامن الشعب الفلسطيني واللجنة الشعبية لمواجهة الحصار مـع            ".سيقدم له المساعدة  
 . األونروا ودعم مطالبها العادلة، وتسهيل عمل وأنشطة الوكالة لمساعدة الفقراء والمحتاجين

  
   اإلسرائيليملعبالالكرة في ويلقي .. وشروط االستفتاء... "تهدئة غزة"هنية يوضح  .٢

  الفلـسطينية   قال رئيس الحكومة   : فتحي صباح  ،غزة نقالً عن مراسلها في    ٢٤/٤/٢٠٠٨الحياة  نشرت  
أطلـق عليـه اسـم    [المقالة إسماعيل هنية أثناء افتتاح مستشفى تخصصي لألطفال في مدينة غزة أمـس           

من دمـشق   ) محمود الزهار وسعيد صيام   .د(اليوم يعود وفدنا    : "]الرنتيسيالشهيد عبد العزيز    .مستشفى د 
ورفض الخـوض فـي     ". إلى القاهرة يحمل بعض التصورات المتعلقة بالمحادثات مع اإلخوة في مصر          

موقف يؤكد وحدة الجغرافيا الفلسطينية، ووحـدة الـوطن         "تفاصيل الرد الذي يحمله القياديان، وقال إنه        
ة الشعب الفلسطيني، ويؤكد أن التهدئة إذا قبلها االحتالل فينبغـي أن تكـون متبادلـة                الفلسطيني، ووحد 

ماس والفصائل  ح استناداً إلى موقف     "متزامنة"ولوحظ أن هنية لم يذكر كلمة        ".وشاملة في الضفة والقطاع   
ت التنفيذ على   آليا"وأضاف أن   . "شاملة ومتبادلة ومتزامنة  "التي تشدد عادة على أن التهدئة يجب أن تكون          

 قـائالً أن     وأضـاف  ".كيف نبدأ ومن أين نبدأ وكيف تنتقل القضايا       ... األرض مرهونة بالتوافق الوطني   
آليات تنفيذ التهدئة الشاملة والمتبادلة على األرض مرهونة بوقـف العـدوان ورفـع الحـصار وفـتح                  "

لى مصر سـتكون الكـرة فـي        بموجب الرد الذي سيصل إ    "واعتبر أنه   ". وباإلجماع الوطني ... المعابر
الملعب اإلسرائيلي في مواجهة اإلجماع الوطني، إذا ما توافق شعبنا وفصائله وحمل األشقاء في مـصر                

  ". أو لغيرهملإلسرائيليينهذا الموقف ليبلغوه 
وجدد موقف حماس وموافقتها على إقامة دولة فلسطينية كاملة السيادة عاصـمتها القـدس خاليـة مـن                  

 مع ضمان حق العودة، في مقابل هدنـة طويلـة األمـد مـن دون                ١٩٦٧ حدود العام    المستوطنات في 
  .االعتراف بالدولة العبرية أو التنازل عن أي شبر من أراضي الدولة الفلسطينية

 تتوصل إليه منظمة التحرير الفلسطينية مع إسـرائيل فـي شـأن    أنوعن االستفتاء على أي اتفاق يمكن   
الضابط األول ينص على    "وقال إن    ".ضوابط"هنية ثالثة شروط أطلق عليها      قضايا الحل النهائي، وضع     

انه يجب أن يأتي االستفتاء بعد المصالحة الوطنية، ال في ظل حال االنقسام الطارئة، أما الضابط الثـاني                  
فيتمثل بضرورة عرض االستفتاء على الشعب الفلسطيني في الداخل والخارج أو على مجلـس وطنـي                

عادة بناء منظمة التحرير، والضابط الثالث يشدد على أن أي اتفاق يجـب أن ال يتـضمن أي                  جديد بعد إ  
  ".تنازل عن الثوابت الفلسطينية، خصوصاً حق العودة

نحن لسنا من أصحاب المدرسـة التـي        : "قال هنية : غزة من ٢٤/٤/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية   وجاء في   
نريـد   : "وقـال ". ة وتحت الطاوالت وبعيدا عن اإلجماع     تقضي باألمور الكبيرة للشعب في الغرف المغلق      

كسر الحصار وفتح المعابر، ووقف العدوان، والعيش بحياة كريمة، فالمقاومة تصعد من أجـل الـشعب                
  ".الفلسطيني وتهدئ من أجله، وهي مرهونة بشعبنا وبقراءة إدارة الصراع، ولكنها خط استراتيجي ثابت

 اعتبر هنيـة أن األمـر لـيس جديـداً،     ،١٩٦٧لة في حدود العام وفي خصوص موافقة حماس على دو     
  .مستشهداً بموقف لمؤسس الحركة الشيخ الشهيد أحمد ياسين إبان االنتفاضة األولى

 اإلدارةاتهـم هنيـة   :  أشرف الهور،غزة نقالً عن مراسلها في ٢٤/٤/٢٠٠٨القدس العربـي   وأوردت  
وانتقد هنية السياسيات    . زيادة حدة االنقسام   ىطيني وتعمل عل   الحوار الفلس  ىاألمريكية بأنها تضع فيتو عل    

 تلويث الحاضـر فـي      إلى األمريكية في منطقة الشرق األوسط، واتهمها بأنها تسعي          اإلدارةالتي تتبعها   
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 التنكر للديمقراطيات وضرب الوحـدة الوطنيـة        ى الخالقة التي تقوم عل    الفوضىالمنطقة عبر مخططات    
لكن هنية شدد علي أن حركته لن تركع         .كل مواقع الصمود والمقاومة والممانعة     ىللشعوب والقضاء عل  

  ."إسرائيل"و األمريكية لإلدارة
هنية أكد على مضي حكومته فـي        إلى أن إسماعيل     غزةمن   ٢٣/٤/٢٠٠٨ قدس برس وأشارت وكالة   

 لـه أهـداف سياسـية        له داللة على فشل الحصار الـذي       ىالمقاومة والبناء معاً، معتبراً افتتاح المستشف     
وعسكرية واجتماعية واقتصادية، أبرزها انتزاع المواقف السياسية بالتخلي عن الحقوق والثوابت والسير            

الذي يدعم  " البعد العربي واإلسالمي اإلستراتيجي   "وثمن هنية ما أسماه      .في ركب االستسالميين بالقضاء   
 المغشوش من الدول المانحة والـذي يقـوم علـى           ال عالقة لنا بالمال السياسي    "الشعب الفلسطيني، وقال  

، كاشفا أن مانحا عربيا تعهد      "مقايضة األموال بالحقوق والثوابت الفلسطينية وفي مقدمتها القدس واألرض        
  . عيون كامل في قطاع غزةىبتمويل مستشف

  
  لن يبقى الجئ في لبنان نهأؤكد اإلسرائيليين ويعباس يكشف عن مفاوضات سرية مع  .٣

كـشف الـرئيس     : وليـد عـوض    ،واشنطن نقالً عن مراسلها في    ٢٤/٤/٢٠٠٨قدس العربي   النشرت  
 إن، وقال في حـديث لمحطـة العربيـة          اإلسرائيليينالفلسطيني محمود عباس عن مفاوضات سرية مع        

، وان نتائجها ستعلن سواء نجحت      اإلعالم تتم بسرية تامة وبعيدا عن وسائل        اإلسرائيليينالمفاوضات مع   
 وقال عباس في المقابلة حول قضية الالجئين، انه سيتم حلها خاصة في لبنان، نؤكد انـه لـن                   . فشلت أو
  . الجئ فلسطينيأي في لبنان ىيبق

 مباحثـات مـع وزيـرة الخارجيـة         أمس وأجرى مساء الثالثاء    األمريكية العاصمة   إلىووصل عباس   
وصرح عباس لصحافيين    .وم الخميس  الي األبيض يستقبله الرئيس بوش في البيت       أنكوندوليزا رايس قبل    

 وسنطرح بكل صراحة مواقفنا حـول       إسرائيل في سير المفاوضات مع      أوال سنبحث   :تهيرافقونه في جول  
  .إسرائيل هوة كبيرة تفصل مواقفنا عن مواقف أنعلن عباس أو . ملفات التفاوضأهم

 أنبة ومعقـدة لكـن علينـا         كلها صع  إنها.  القضايا التي يجري التفاوض بشأنها ليست سهلة       إن وأضاف
  . سنة التسوية٢٠٠٨ حلول لتكون إيجادنحاول 

  قالت مـصادر فلـسطينية إن      :الوكاالتنقالً عن   و،  غزةمن   ٢٤/٤/٢٠٠٨البيان اإلماراتية   وجاء في   
عباس سيدعو إلى إجراء دولي عاجل للتسريع بمحادثات السالم بالشرق األوسط عنـدما يجتمـع مـع                 "

سيطلب عباس من بوش أن تضغط الواليات المتحدة وأعـضاء          "وأضافت  ". ميسالرئيس بوش اليوم الخ   
آخرون بلجنة الوساطة الرباعية للسالم في الشرق األوسط على إسـرائيل للوفـاء بالتزاماتهـا بتجميـد                 

  ".  األنشطة االستيطانية اليهودية في الضفة الغربية وإزالة نقاط التفتيش التي تحد من حركة الفلسطينيين
  
   تطورات عملية السالمآخر ويبحث معها رايساس يجتمع مع عب .٤

صائب عريقات رئيس دائرة شؤون المفاوضات في منظمة التحرير الفلسطينية          .فاد د أ : خاص –واشنطن  
 عباس أن إلىشار عريقات   أو،   رايس األميركية اجتماعا مع وزيرة الخارجية      أمسعقد    الرئيس عباس  إن

 اإلسرائيلية لم يتحقق من الوعود      ن شيئاً رايس أ  في عدة قضايا، موضحا ل     األميركيينبحث مع المسؤولين    
 فأعربوفيما يتعلق بالنسبة للسالم على المسار السوري،         .أنابوليس على مؤتمر    أشهربعد مرور خمسة    

 تحقيق تقدم في عملية الـسالم       أساس تقدم فيه، ولكن على      بإحراز عن ترحيبه بالتطورات المتعلقة      عباس
  .يع المساراتعلى جم

 القـادم   مايو/ أيار من   األول األسبوع المنطقة في    إلىنها ستعود   إالرئيس عباس   رايس   أبلغتمن ناحيتها   
  .واإلسرائيليلمواصلة جهودها في دعم العملية التفاوضية بين الجانبين الفلسطيني 

  ٢٤/٤/٢٠٠٨القدس الفلسطينية 
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 بوشات عندما يجتمع مع وضافمالريع سيدعو إلى إجراء دولي عاجل للتسعباس : المالكي .٥

 الـرئيس   إن قال زير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي أمس         :وكاالتال سمير حمتو و   - غزة   ،مدريد
 عندما يجتمع مع الرئيس     األوسط دولي عاجل للتسريع بمحادثات السالم بالشرق        إجراء إلىعباس سيدعو   

 والسلطة الفلسطينية اتفقتا العـام الماضـي علـى          رائيلإس إن :وقال المالكي  . الحالي األسبوع األمريكي
، مضيفا أن الضغط الدولي الزم حتـى ينفـذ الجانبـان            ٢٠٠٨محاولة التوصل التفاق سالم خالل عام       
 .التزاماتهما في طريقهما لتحقيق هذا الهدف

 وفعـاال مـن     الفلسطينيين يريدون تدخال واضحا    إنوقال المالكي في كلمة في مدريد أمام منتدى سياسي          
 .جانب اللجنة الرباعية حتى ينفذ الجانبان التزاماتهما تماشيا مع خارطة الطريق

  ٢٤/٤/٢٠٠٨الدستور 
  
   النار في غزة بات وشيكاًإلطالقالتوصل إلى وقف : المالكي .٦

تحدث وزيـر   : الوكاالتعن  محمد هواش و  ،  رام اهللا  نقالً عن مراسلها في    ٢٤/٤/٢٠٠٨النهار  نشرت  
 اتفاق بوساطة مصرية لوقف النار في قطـاع      إلىالفلسطيني رياض المالكي عن قرب التوصل       الخارجية  

 نـار فـي     إطالق وقف   إعالن قريبين من    أصبحناأعتقد أننا   : "وقال في مؤتمر صحافي في مدريد      .غزة
 وإطـالق  فـي القطـاع      اإلسـرائيلية قطاع غزة سيسمح برفع الحصار عنه، كما ينهي عمليات التوغل           

  ".إسرائيليخ على جنوب الصوار
 أسف رياض المالكي أمس في كلمـة        :وكاالتنقالً عن ال  مدريد و من   ٢٤/٤/٢٠٠٨الدستور  وجاء في   

 جيمـي   األسـبق  األميركي الفائت الرئيس    األسبوعأمام منتدى سياسي في مدريد لكون اللقاء الذي جمع          
 ". نتيجةأي "إلىكارتر ورئيس المكتب السياسي لحماس خالد مشعل في دمشق ، لم يؤد 

  
 فتح المعابر مصلحة لحماس ونقبل بتهدئة تشمل الضفة وغزة :النائب جمعة .٧

 أكد النائب عن حركة فتح أشرف جمعة على أن حركة حماس تبذل جهودا كبيـرة لفـتح معـابر                    :رفح
قدس "وقال في تصريح خاص لوكالة       .القطاع، موضحاً أن فتح المعابر يصب في مصلحة حركة حماس         

إن جهود فتح المعابر يجب أن تكون بالتوافق وباحترام سيادة جمهورية مصر العربية              "أمس" نباءنت لأل 
مضيفاً أن الجهود يجب أن تنـصب بـشكل         . على أراضيها والتزاماتها واالتفاقيات الدولية التي وضعتها      

شعب الفلسطيني  أكبر ومكثف نحو إعادة الوحدة واللحمة الوطنية، وأن نتوحد جميعا من مختلف أطياف ال             
نحن نؤيـد   "وحول التهدئة وشمولها غزة والضفة قال        .في رفع هذا الحصار عن أبناء الشعب الفلسطيني       

التهدئة مع االحتالل على أن تكون في غزة والضفة وتكون متبادلة ومتزامنة وشاملة على نحـو مؤقـت            
 ".يتفق مع إمكانياتنا الراهنة وأهدافنا السياسية 

 ٢٤/٤/٢٠٠٨الحياة الجديدة 
  
 لكن ليس على حساب أصحاب المحكوميات العالية سرىاأليجب إطالق سراح النواب : دويك .٨

عزيز دويك رئيس المجلس التشريعي األسير في سجون االحتالل بموقف حركة حماس            . رحب د  :رام اهللا 
ح وقال في تـصري    .من طرح الرئيس األميركي األسبق جيمي كارتر في موضوع صفقة تبادل األسرى           

نحن في هذا المقام نعبر عن دعمنا الكامل لكل مـا تحـدث عنـه     ": صحفي سرب من سجن مجدو أمس     
رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل خاصة في جانب تبادل األسرى، فـنحن نـرى أن أي                  
صفقة تبادل لألسرى مع االحتالل يجب أن تشمل إخواننا األسرى من أصحاب المحكوميات العالية ومن               
كافة فصائل العمل الوطني واإلسالمي وأن ال تقتصر على إطالق سراح نواب الشرعية وأعداد قليلة من                
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وقال الدويك إنه يجب إطالق سراح النواب المختطفين، باعتبار ذلك مطلبـا            . "أصحاب الحاالت اإلنسانية  
عتقالهم أيضا عن روح    سياديا فلسطينيا، لكن ليس على حساب أصحاب المحكوميات العالية، الذين يعبر ا           

وثمن الدويك في تـصريحه موقـف        .القضية الفلسطينية وجوهر النضال ضد االحتالل على حد تعبيره        
 دويـك وخاطـب    .نواب الشرعية الفلسطينية الرافض لحل مشكلتهم بعيدا عن إنهاء معاناة أبناء شـعبهم            

:  سـجون االحـتالل قـائال      األسرى من أصحاب المحكوميات العالية والذين امضوا فترات طويلة فـي          
اطمئنوا فالموقف الذي أعلنت عنه حماس من صفقة التبادل وطني ومشرف ونحن كنـواب شـرعيون                "

 ."نرفض كل طرح يقايض حريتنا ببقائكم في أسركم
 ٢٤/٤/٢٠٠٨الحياة الجديدة 

  
  ينعى أمين سر منظمة التحرير الفلسطينية السابق جمال الصورانيعباس .٩

، المناضل والقائـد الكبيـر      أمس محمود عباس،     الفلسطيني  نعى الرئيس  : وفا –الجديدة   الحياة   -رام اهللا   
 أحد مؤسسي منظمة التحرير وعضو لجنتها التنفيذية سـابقاً، عـضو المجلـس              ،جمال عمر الصوراني  

ـ               ام الوطني الفلسطيني منذ تأسيسه، األمين العام السابق لالتحاد العام للحقوقيين الفلسطينيين، األمـين الع
المساعد التحاد المحامين العرب، الذي وافته المنية بعد مسيرة نضالية طويلة وحافلة، كان واحـداً مـن                 

ببالغ الحزن وعميق األسى، أنعى باسمي وباسم اللجنة التنفيذيـة          : وقال الرئيس، في بيان النعي     .رموزها
ضل والقائـد الكبيـر األخ األسـتاذ    لمنظمة التحرير الفلسطينية إلى شعبنا في الوطن والشتات، وفاة المنا     

  .جمال عمر الصوراني
 .قيادة جبهة التحرير العربية الراحل الصورانيو الجبهة الديمقراطية  كل من كما نعت

 ٢٤/٤/٢٠٠٨الحياة الجديدة 
  
   عن مسؤول كبيرباإلفراج الحكومة المقالةالرئاسة الفلسطينية تطالب شرطة  .١٠

اسم الرئاسة الفلسطينية أمس األربعاء الشرطة التي تتبع الحكومـة          طالب الناطق ب  :  أشرف الهور  -غزة  
 إن :وقال الناطق في بيان صـحافي      . عن مسؤول كبير في ديوان الرئاسة      باإلفراجالمقالة في قطاع غزة     

ونـدد   .سمير الشريف مدير عام شؤون المحافظات في ديوان الرئاسـة بغـزة           .شرطة حماس اعتقلت د   
ه بأنه يأتي في سياق عمليات القمع الممنهج واالختطاف والتعذيب والقتـل التـي              الناطق باعتقاله، ووصف  

 الفوري عن الـشريف،     اإلفراج إلىتمارسها ميليشيات حماس الخارجة عن القانون، داعياً حركة حماس          
  . المسؤولية عن أي مساس بحياتهإياها أسرته سالماً، محمالً إلى وإعادته

  ٢٤/٤/٢٠٠٨القدس العربي 
  
  فلسطين مفتوحة لكل مقاوم: عارف للظواهريد خال .١١

 خالد عارف، خالل    ةعلن مسؤول العالقات الخارجية في منظمة التحرير الفلسطيني       أ: جنوب لبنان / صيدا
قيام وفد من فصائل المنظمة في لبنان بزيارة مدينة صيدا، أن صراعنا األساسي واالستراتيجي هو مـع                 

قوم بأي عمل لمواجهة أو رد االعتداءات المتكررة علـى شـعبنا،            العدو الصهيوني، والذي يستطيع أن ي     
  . فهذا من حقه واألرض مفتوحة في فلسطين لكل مقاوم وكل من يرغب في الدفاع عن شعبنا

وعقد الوفد لقاءين منفصلين مع كل من رئيس هيئة علماء جبل عامل العالمة الشيخ عفيـف النابلـسي،                  
 إلـى أيمن الظواهري   " تنظيم القاعدة "أن دعوة الرجل الثاني في      "ارف  والنائبة بهية الحريري، واعتبر ع    

الجيل الجهادي في لبنان لطرد قوات الطوارئ الدولية من لبنان، لن تلقى أية استجابة من قبـل القـوى                   
ال أظن أن أي فصيل فلسطيني يفكر في ذلك وكل هذه القـوى أنظارهـا               : مضيفا". والفصائل الفلسطينية 

  . فلسطين والقدسموجهة باتجاه
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ورفضها من بعض الفصائل    " مصالحة ومصارحة بين منظمة التحرير وحزب الكتائب      "وحول ما تم من     
عندما أعلن ممثل المنظمة في لبنان عباس زكي االعتذار، كان االعتذار باسـم             : الفلسطينية، قال عارف  

. س من فئة أو شـريحة لبنانيـة  كل الشعب الفلسطيني وباسم منظمة التحرير، من كل الشعب اللبناني ولي        
 اللبنانية، ونحن كنـا ننتظـر أن        -وأن المقصود منها أيضاً أننا ال نريد أن ندخل في التجاذبات اللبنانية             

  . يكون هناك رد ايجابي من كل القوى واألحزاب اللبنانية المعنية
  . روتمنى النابلسي على الفلسطينيين أن ال يتخذوا جانب فريق لبناني من دون آخ

  ٢٤/٤/٢٠٠٨السفير 
  
   للتفاوض مع اإلسرائيليين في ظل حالة االنقسامعباس ليس مخوالً: البردويل .١٢

 صـالح   .دوالناطق باسم كتلتها البرلمانيـة      " حماس"انتقد عضو المجلس التشريعي الفلسطيني عن        :غزة
يين بعيدا عن   استمرار عباس في التفاوض مع اإلسرائيل     " قدس برس "البردويل في تصريحات خاصة لـ      

الرئيس محمود عباس ال عالقة له بالتهدئة وال بالشعب الفلـسطيني، وال أفـق              : "التوافق الوطني، وقال  
سياسي له، ال في المفاوضات السرية وال العلنية، وأي اتفاق سيصل إليه سيصطدم بالشعب الفلـسطيني                

 إننا في ظـل اتفـاق        ثم. يس عباس اليوم  الذي أسقط اتفاقات أوسلو فما بالك باتفاقات تنازلية يقدمها الرئ         
  وطني فقط نفوض الرئيس عباس للتفاوض لكن في ظل االنقسام فهو ليس مخـوال للمفاوضـات مـع                 

  .ل، كما قا"إسرائيل، وال يمكنه أن يستغل حالة االنقسام لتمرير أي اتفاقات
 ٢٣/٤/٢٠٠٨قدس برس

  
  توشاليتتمسك بدور مصر بمسألة التهدئة " حماس: "أسامة حمدان .١٣

أن الحركة  " الحياة"ممثلها في لبنان أسامة حمدان لـ       " حماس"أكد القيادي في    :  جيهان الحسيني  -باريس  
. تعول كثيراً على الدور المصري في تحقيق تهدئة متوازنة مع اإلسرائيليين شاملة ومتزامنـة ومتبادلـة               

جون اإلسرائيلية في مقابل إطالق سراح      وأشاد بوساطة القاهرة لإلفراج عن المعتقلين الفلسطينيين في الس        
، "من خالل صفقة متوازنة ال تغبن الحق الفلـسطيني        "الجندي اإلسرائيلي المأسور في غزة غلعاد شاليت        

  ".تمسك الحركة بدور مصر، ألنها صاحبة الدور الرئيس والفعال في هذين المسارين"الفتاً إلى 
  ٢٤/٤/٢٠٠٨الحياة 

  
   ستكون ملتزمة بالتهدئة بموافقة عباسالكتائب": كتائب األقصى" .١٤

إن الكتائـب سـتوافق      قال مسؤول في كتائب شهداء األقصى      :، وكاالت "الخليج "-غزة، القدس المحتلة    
وأوضح أبـو   ". ضمن توافق وطني وليس بشكل فردي بمعزل عن أي فصيل         " إسرائيل"على التهدئة مع    

المحلية أن كتائب األقصى ستكون ملتزمـة       ) القدس(يوسف أحد قادة الكتائب في تصريحات نقلتها إذاعة         
  ".على أن تكون شاملة"بالتهدئة بموافقة الرئيس محمود عباس 

   ٢٤/٤/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 
  
   وال أمريكا "إسرائيل"حماس ال ترغب به لزيارة كارتر ألقت الضوء على موقف : الحوراني .١٥

إلى " حماس"حركة  " قدس برس "في تصريحات خاصة لـ     محمد الحوراني   " فتح " في قيادي ال دعا: رام اهللا 
تطوير موقفها السياسي ليكون أكثر انسجاما مع قرارات الشرعية الدولية بما يضمن تعاطف العالم مـع                

 ١٩٦٧عن قبولها بدولة فلسطينية على حدود العام        " حماس"واعتبر الحوراني إعالن     .القضية الفلسطينية 
المطلوب حوار استراتيجي فلـسطيني  : " قال  برنامج منظمة التحرير، لكنهخطوة إيجابية تقربها أكثر من   

 فيه كل األطراف الفلسطينية بما في ذلك حماس وفتح إلنجاز اتفاق وطني يمكنه إنجاز برنـامج                  تشارك
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فيـه  " حماس"سياسي ال يتعارض وقرارات الشرعية الدولية، والواضح أن الموقف السياسي المعلن من             
  . من برنامج منظمة التحريراقتراب شديد

  ٢٣/٤/٢٠٠٨قدس برس
  
  تفوزان في بوليتكنيك الخليل" الجهاد"و" حماس" .١٦

الكتلة اإلسالمية الموحدة التي  أن   : من نابلس  أمين أبو وردة   عن ٢٤/٤/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية   ذكرت  
فلسطين في مدينة    فازت في انتخابات مجلس طلبة جامعة بولتكنيك         اإلسالميتضم تحالف حماس والجهاد     

 . مقعداً لكتلة شهداء األقصى التابعة لحركـة فـتح         ١٤ مقعداً مقابل    ١٥الخليل جنوب الضفة الغربية ب      
وقالت مصادر طالبية إن الفارق هو أكثر من مئتي صوت حيث حصدت الكتلـة اإلسـالمية الموحـدة                  

دين لكتلة العمـل الطالبـي       لحركة الشبيبة الطالبية التابعة لحركة فتح ومقع       ١٤٠٠ صوت مقابل    ١٦٠٠
 طالباً وطالبة في انتخاب ممثليهم من ثالث كتل طالبيـة تتنـافس             ٤٢٦١وشارك   .التابعة للجبهة الشعبية  

 مقعداً في مجلس الطلبة، وجرت االنتخابات في تسعة صناديق في مباني الجامعة الواقعـة فـي              ٣١على  
 فازت في انتخابات مجلس الطلبة خالل العـامين         ويذكر أن حركة الشبيبة الفتحاوية     .منطقة وادي الهرية  

 .األخيرين
جبهة العمل الطالبي في جامعة بوليتكنـك       أن   :من الخليل  ٢٣/٤/٢٠٠٨ وكالة معاً اإلخبارية     وأضافت

الكتلة االسـالمية والجماعـة     " فلسطين، باتت محط أنظار قائمة الكتلة االسالمية الموحدة والمكونة من           
 أنظار حركة الشبيبة الطالبية ،بعد حصولها على مقعدين في انتخابـات مجلـس              االسالمية وأيضاً محط  

مختصون في امور طلبة جامعة البوليتكنك الى إتفاق مسبق بين جبهة العمل              وأشار .اتحاد طلبة الجامعة  
 وحركة الشبيبة على تشكيل المجلس، لكن نزاعاً حدث بينهما قد يقلب االتفاقات السابقة رأساً على عقب،               

بحيث لن تتحد الجبهة مع الشبيبة، أو ربما تدفع الشبيبة ثمناً باهظاً لهذا النزاع الذي قد اليمكن الـشبيبة                    
من قيادة مجلس اتحاد الطلبة للسنة الثانية على التوالي، حيث حصلت الجبهة في انتخابات العام الماضي                

  . مقعدا ١٤ على ،اإلسالميةعلى مقعد واحد فيما حصلت الكتلة 
جح المختصون بأن يتم الضغط سياسياً ومن جهات عليا على جبهة العمل للتحالف مع الشبيبة، االمر                ور

  .الذي ال يمكن الكتلة االسالمية والجماعة االسالمية من قيادة الدفة في الجامعة
 ولم يستبعد المختصون في شؤون الطلبة حدوث ما لم يكن في الحسبان ، بحيث تتحالف الكتلة االسالمية                

  .الموحدة مع جبهة العمل الطالبي
وعقب المتحدث باسم حركة فتح فهمي الزعارير على النتائج بقوله ان النتيجة هي ثمرة تواصل وعطاء                 
وتعاون الكادر المكافح في الجامعة واقليم الخليل وباقي االقاليم في الوطن واضاف ان الشبيبة الفتحاويـة                

انها القوى االولى في الخليل وبين الزعارير ان حصة الجماعـة           سجلت نصرا كبيرا بهذه النتيجة واثبتت       
االسالمية في الجامعة ال تقل عن اربعة مقاعد مما يعني تراجع واضح في شـعبية الكتلـة االسـالمية                   
المحسوبة على حماس بينما تقدمت الشبيبة خطوة لالمام تضاف لللنصر في بيت لحم وبير زيت وتؤهـل                 

باقي الجامعات والمؤسسات مما قد يؤهل حركة حماس العـادة حـساباتها فـي              لنتائج طيبة في القدس و    
  .انقالبها الدموي واثاره الكارثية على الشعب الفلسطيني وحركة حماس نفسها

: القيادي في حماس قـال صالح البردويل أن  :غزةمن  ٢٤/٤/٢٠٠٨المركز الفلسطيني لإلعالم  وأورد  
خرة ودليل على أن الروح اإلسالمية هي األصـل فـي الـشعب             ما حدث بالفعل إنجاز عظيم جداً ومف      "

الفلسطيني، والدليل على أن حركة حماس ليست حركة هامشية وإنما هي حركة أصـيلة فـي الـشعب                  
يحمل قبل كل شيء دالئل سياسية، رغـم    "وأوضح البردويل أن هذا الفوز       ".الفلسطيني، ال يمكن اجتثاثها   

تقاالت األمنية والتنسيق بين العدو الصهيوني وبين عصابات فيـاض          الحصار والمضايقات وكل هذه االع    
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عباس من أجل ضرب وإقصاء الحركة اإلسالمية؛ إال أن هذا الفوز يمثل فوزاً للمشروع السياسي الـذي                 
  ".تحمله الحركة اإلسالمية

 
  "حماس" تراجع ى عل جامعة بيرزيت دليالًى نتائج انتخابات تر"فتح" .١٧

رأت حركة فتح في نتائج انتخابات جامعة بير زيت دليال على تراجع حماس في               :ض وليد عو  -رام اهللا   
وقال المتحدث باسم حركة فتح فهمي الزعارير في بيان صـحافي،   .االوساط الفلسطينية وخاصة الطالب 

ان الحركة الطالبية الفلسطينية أكدت طليعيتها في اسقاط كل المشاريع التي استهدفت الوطن ومـشاريع               
على تراجع حمـاس     وشدد الزعارير  .صفية والمشروع الوطني الفلسطيني، وآخرها االنقالب في غزة       الت

خاصة في الجامعات الفلسطينية، ومشيرا الى عدم خوض كتلة حماس االنتخابات في جامعة بيت لحم قبل                
  .٣١ مقعدا من أصل ١٨ ـحوالي اسبوع في حين فازت فتح ب

  ٢٤/٤/٢٠٠٨القدس العربي 
  
  صائل مسلحة تطلق صواريخ تجاه أهداف إسرائيليةف: غزة .١٨

شنت عدة تنظيمات فلسطينية مسلحة أمس األربعاء هجمـات بـصواريخ محليـة             :  أشرف الهور  -غزة  
وقالت خلية مسلحة تتبع حركة فتح انها       . الصنع على أهداف وبلدات إسرائيلية قريبة من حدود قطاع غزة         

فيما أعلنت كل مـن      .لقريبة من الحدود الشمالية لقطاع غزة     أطلقت ثالثأ صواريخ على بلدة سيديروت ا      
كتائب المقاومة الوطنية وكتائب أبو علي مصطفي، مسؤوليتهما المشتركة عن قصف موقـع عـسكري               

وكانت مجموعة من    .إسرائيلي يقع الى الشرق من مدينة رفح جنوب القطاع بصاروخين من صنع محلي            
أخرة من ليل الثالثاء من محاولة اغتيال، حين أطلقـت طـائرة            ناشطي كتائب القسام نجت في ساعة مت      

 .إسرائيلية صاروخا صوب السيارة التي كانوا يستقلونها
  ٢٤/٤/٢٠٠٨القدس العربي 

  
  "إسرائيل"تعزز قوتها لشن عمليات نوعية داخل " حماس": تقرير إسرائيلي .١٩

لتابع للمخـابرات اإلسـرائيلية     كشف تقرير أعده مركز االرهاب واالستخبارات ا       : محمد خلف  -صوفيا  
ان االستراتيجية التي رسمتها الحركة بالتعاون مـع   "حول مراحل تعزيزالقدرات العسكرية لحركة حماس       

 مـدير  وقال معد التقريـر    ".االطراف الخارجية تهدف الى جعل الصواريخ وسيلة لعرقلة عملية السالم         
تتحمل وحدها مسؤولية مواجهة هذا الوضع، وانما       ان إسرائيل ال    " الدراسات في المركز رؤوفين ايرليخ    

يتوجب على مصر ان تدرك مدى االضرارالتي ستلحق بها، ونحن نتحـدث عـن              "مضيفا  " مصر ايضا 
ان الوضع في غاية الخطورة ويكفي وجود بعثـة         "محذرا من   " وجود والية اسالمية ايرانية على حدودها     

لدولتين، سينقل الى المنطقة كلها اذا لـم تـتم مواجهتـه         ايرانية واحدة في قطاع غزة ليمثل خطرا على ا        
  ".اآلن

ويشير التقرير الى مواصلة حماس تعزيز قدرتها العسكرية مما سيؤهلها لتنفيذ عمليات نوعيـة خاصـة                
داخل إسرائيل، فيما يتواصل مدها وتجهيزها باالسلحة المتطورة مثل الـدبابات والـصواريخ المـضادة               

قرير معلومات عن االسلحة االيرانية التي وصلت الى القطاع وتشمل صـواريخ            ويتضمن الت  .للطائرات
 مليمترا من انتاج روسيا والصين واخرى منتجة في ايران تتكون من اربعة اجزاء، مـشيرا                ١٢٢غراد  

  .الى ان ايران وسورية قامتا بتهريبها اثناء اقتحام الحدودبين غزة ومصر
  ٢٤/٤/٢٠٠٨الوطن الكويتية 
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  والحوار الفلسطيني..  الثوابت التأكيد على:"القومي السوري" وعند فضل اهللا" حماس"وفد  .٢٠
، برئاسة ممثل الحركة في لبنان، أسامة حمدان السيد         "حماس" وفد   زار: ٢٤/٤/٢٠٠٨المستقبل  ذكرت  

 فضل اهللا على أجواء اللقاء الذي حصل بين رئيس المكتب السياسي            ، وأطلع الوفد  محمد حسين فضل اهللا   
وأكد حمدان أن حماس لن تتنـازل عـن          .للحركة خالد مشعل، والرئيس األميركي األسبق جيمي كارتر       

الثوابت الفلسطينية، وأن المطلوب أن يعترف العدو بحقوق الشعب الفلسطيني، مشيراً الى ضرورة إجراء              
  . استفتاء يشارك فيه أبناء الداخل والخارج حول أية مسألة يجري االتفاق عليها

علي " الحزب السوري القومي االجتماعي   "رئيس  " حماس"كما زار وفد    : ٢٤/٤/٢٠٠٨السفير  ردت  وأو
وقال إنـه تـم     .  التمسك بالحوار الداخلي الفلسطيني على اساس اعالن صنعاء         على وأكد حمدان . قانصو

طيني في  التطرق في االجتماع الى الجهود التي تبذل من اجل تشكيل مرجعية فلسطينية عليا للشعب الفلس              
لبنان، ما يمنع ويقطع الطريق على التدخالت التي تحاول ربما استحداث فتن او ازمـات فـي الواقـع                   

  . الفلسطيني
  
   تخشى إلغاء زيارة بوش رداً على فضيحة التجسس على األسلحة األميركية"إسرائيل" .٢١

مس، لكي يعالج ، ايهود أولمرت، استراحة عيد الفصح، أاإلسرائيليقطع رئيس الوزراء : تل أبيب
وسيحاول أوال وقبل كل شيء .  الجديدة التي كشف النقاب عنها في واشنطناإلسرائيليةفضيحة التجسس 

 منتصف الشهر القادم للمشاركة في إسرائيل إلى الرئيس جورج بوش بأال يلغي زيارته المقررة إقناع
 العمل اإلسرائيليةوزارة الخارجية وفي المقابل، بدأت  . عاماً على تأسيسها٦٠احتفاالتها بذكرى مرور 

 باألساس على اإلسرائيليةوتعتمد الحكومة . على تقليص األضرار التي نجمت وستنجم عن هذه الفضيحة
االدعاء بأن طواقم العمل الحالية في الحكومة ودوائرها، وخصوصا في جهاز المخابرات لم تكن على 

 بيان قال فيه إن أولمرت أمر إصدارئاسة على ولتأكيد ذلك، حرص ديوان الر. علم بهذه الفضيحة
ما إذا كان هناك علم بهذه القضية، ولماذا لم يتم اطالع مكتب رئيس الحكومة "المخابرات بأن تفحص 

  ".بها
 المواطن اليهودي األميركي، بن عامي إلىوكان المدعي العام في الواليات المتحدة قد وجه الئحة اتهام 

 تتضمن اإلسرائيلية المخابرات إلى وثيقة سرية ١٠٠يها انه قام بتسريب حوالي  عاما، جاء ف٨٥كديش، 
وجاء أيضا في الالئحة ان كديش، وهو مواطن . معلومات بالغة السرية عن التسلح النووي األميركي 

وحسب مصادر سياسية مطلعة، فإن  .  مطلع السبعيناتإسرائيلي سابق، ارتبط برجل مخابرات إسرائيلي
 سراح بوالرد، وكان ينوي تقديم قرار العفو هدية لرئيس إطالق جورج بوش، اقتنع بضرورة الرئيس

إال أن مثل هذا . الوزراء أولمرت في زيارته القادمة كدعم له على دفع المسيرة السياسية مع الفلسطينيين
من يعتقد في  هناك إنال بل . القرار بات شبه مستحيل، حسب كل التقديرات، بعد انكشاف فضيحة كديش

 إثارة هذه الفضيحة في هذه األيام بالذات، جاءت لتجهض هذا القرار ولتخرب على العالقات أن إسرائيل
  . األميركية- اإلسرائيلية

  ٢٤/٤/٢٠٠٨الشرق األوسط 
  
  انتشار ظاهرة تهرب الشبان اإلسرائيليين من الخدمة في الجيش: دراسة .٢٢

عن اتساع ظاهرة التهرب من الخدمة العسكرية اإلجبارية فـي  كشفت دراسة إسرائيلية جديدة  :الناصرة
 ٢٠٠٧ من مجمل المرشحين للخدمة العسكرية في العام         % ٢٥جيش االحتالل اإلسرائيلي، حيث تخلف      
 . في المائة الخدمة لمدة ثالث سنوات كما ينص القانون١٧عن االلتحاق بالجيش، في حين لم يكمل 

، وركزت على التركيبـة الديمغرافيـة       "بئر السبع "جيل ليفي من جامعة     وأظهرت الدراسة التي أجراها ي    
المنحدرة من الطبقتـين الوسـطى والعليـا        ) الغربية(للجيش، ضعف الدافع لدى المجموعات اإلشكنازية       
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وبحسب الدراسة، لم تعد هذه المجموعات بحاجة للجيش من أجل الفوز بمكانة وحقوق             . لالنضمام للجيش 
 .لماضيوتمويل، بخالف ا

كما تلفت الدراسة إلى أن المجندين الوحيدين الذين عادوا للخدمة ضمن الوحدات القتالية في الجيش هـم                 
وكان قائـد    . ، بعد تراجع ملحوظ في الثمانينيات والتسعينيات      )المستوطنات الزراعية " (الكيبوتسات"أبناء  

إلى " جيش الشعب "لماضي من تحول     قد حذر فور تقلده منصبه الصيف ا       أشكنازياألركان الجديد غابي    
 .، داعياً إلعادة الشعور بالخجل لدى المتهربين من الخدمة"نصف الشعب"جيش 

  ٢٤/٤/٢٠٠٨صحيفة فلسطين 
  

   تشرع في إقامة متحف ديني في القدس"إسرائيل" .٢٣
 حـائط  (شرعت حكومة االحتالل اإلسرائيلي بإقامة أكبر متحف ديني قبالة باحة حـائط البـراق           : القدس
 مليون دوالر أمريكي، ويضم مجسماً لمعبد الهيكل الثالث الذي يزعم اليهود وجـوب              ٢٠بتكلفة  ) المبكى

وكـشف   . إقامته على أنقاض المسجد األقصى، بحسب الحاخام يهودا فاينبرج كبير حاخامـات الحـائط  
اليهودي الديانـة   - العجوز الممثل كيرك دوجالس   " هوليوود"فاينبرج عن أن نجم مدينة السينما األمريكية        

ونجله الممثل الشهير مايكل دوجالس قدما الجزء األكبر مـن التبرعـات            ) إلسرائيل(والمعروف بدعمه   
 .، وهو أكثر مكونات المتحف من حيث الكلفة المالية"متحف الهيكل"إلقامة مدرج 

 إن المتحـف    :"في عددها الصادر أمس   " يديعوت أحرنوت "وقال الحاخام فاينبرج في تصريحات لصحيفة       
" عليه السالم "الذي سيتكون من ثالثة طوابق سيتضمن عروضاً لتتبع رحلة اليهود من عهد النبي إبراهيم               

وشدد على أن المتحف المؤدي للمسجد األقصى من الناحية الغربية سيحاول الرد علـى              . حتى يومنا هذا  
ن األنشطة التي سيقدمها المتحف سـتتم       ، منوهاً إلى أ   "هل نجح اليهود في إصالح العالم؟     : "السؤال القائل 

وأشار إلى أن المتحف سيبث شـريطاً   .والعالم) إسرائيل(بعد التشاور مع المرجعيات الدينية اليهودية في 
ثالثي األبعاد يظهر من خالله تاريخ الشعب اليهودي على شاشة زجاجية ضخمة يمكـن رؤيـة حـائط                  

اً للتعليم والمحاضرات لتمكين الشخـصيات المهمـة،        وأوضح أن المتحف سيضم مركز    . عبرها" المبكى"
وفيما يتعلـق بالجهـة المنفـذة     .سواء كانوا ساسة أو ممثلين سينمائيين أو علماء، من إلقاء محاضراتهم

ومتحـف  " بـرج لنـدن   "الدولية المسئولة عن إقامة متحف      " إيموت"إن شركة   :" للمشروع، قال فاينبرج  
التقنية الخاصـة التـي تـسمح       " الوني"لمتحف، في حين ستقدم شركة      هي التي تنفذ مشروع ا    " ليفربول"

 .بعرض صورة مواقع تاريخية
  ٢٤/٤/٢٠٠٨صحيفة فلسطين 

  
  تسمح بإدخال كمية من الوقود الصناعي لقطاع غزة اإلسرائيلي سلطات االحتالل  .٢٤

ر  اسـتأنفت إدخـال الـسوال   "إسـرائيل "أن : ٢٣/٤/٢٠٠٨ ٤٨ عـرب  مراسلة موقع ألفت حداد ذكرت  
وذلك في خطوة تهـدف إلـى تجنـب انقطـاع           . الصناعي إلى قطاع غزة الالزم لمحطة توليد الكهرباء       

 "إسرائيل"وما يرافقه من مظاهرات احتجاج جماهيرية واسعة وضغط دولي يحرج           ،  قطاعالالكهرباء في   
 أن  أكد كنعان عبيد نائب رئيس سلطة الطاقـة والمـوارد الطبيعيـة            حيث   .كما حصل قبل نحو شهرين    

 ، مليون لتر من السوالر الصناعي لمحطة الكهربـاء        - ألف لتر  ٨٠٠الجانب اإلسرائيلي وعد بإدخال من      
أن في هذا الـسياق  كد  كما أ  . إلى انه في حال تم إدخال مليون لتر فإنها ستكفي لمدة ثالثة أيام فقط              مشيراً

  .ب بالمعاناة للمواطنين في القطاع ما زالت تمنع دخول غاز الطبخ والبنزين والسوالر ما يتسب"إسرائيل"
رئيس أن  :  وكاالت ونقال عن غزة   مراسلها من     رائد الفي   عن ٢٤/٤/٢٠٠٨ الخليج اإلماراتية    وأضافت

من وقـود لمحطـة     " إسرائيل"أكد، أمس، أن ما أدخلته       اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار جمال الخضري     
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، مشيراً إلى أنها ستنفد خالل يومين أو ثالثة على          "بالحاجةكمية قليلة جداً ال تفي      "توليد الكهرباء في غزة     
  .األكثر

  
  تدشين مقبرة رمزية لضحايا الحصار عند بوابة معبر رفح جنوب قطاع غزة .٢٥

 ،دشنت رابطة علماء فلسطين ووزارة األوقاف التابعة للحكومة المقالة فـي غـزة  :  أشرف الهور-غزة  
وطالب الدكتور مروان أبو راس      .معبر رفح جنوب قطاع غزة    مقبرة رمزية لضحايا الحصار أمام بوابة       

 بالصمت  اًندد، م نهاء الحصار االسرائيلي وفتح معبر رفح     إ مصر باتخاذ مواقف شجاعة ب     ،رئيس الرابطة 
  في هذا الـسياق،    وأشار .الخانق والمتصاعد   ذبح األطفال والنساء والشيوخ بسبب الحصار      ىالعربي عل 

 تكون من شعب غزة، بل يمكن أن تكون من الشعوب العربية، والتي ال تقبـل                ن المفاجآت ربما ال   أ ىلإ
  .بأن يبقي الشعب الفلسطيني معذبا ويذبح أمامهم ليل نهار

  ٢٤/٤/٢٠٠٨القدس العربي 
  

  في قطاع غزة منذ مطلع الشهروا مواطناً استشهد٥٩: مركز الميزان .٢٦
،  غزةقطاعى د هجمات قوات االحتالل علن تزايأ قال مركز الميزان لحقوق اإلنسان، : وفا-غزة 

 طفالً، ١٥ من بينهم ، فلسطينياً منذ مطلع الشهر الجاري٥٩تسببت في ارتفاع عدد الشهداء ليصل إلى 
 ٣٤٠ ليرتفع عدد من استشهدوا على أيدي قوات االحتالل منذ مطلع العام الجاري إلى ١٠٥وجرح 
  .فلسطينياً

  ٢٤/٤/٢٠٠٨الحياة الجديدة 
  

  رسالة إلى الجامعات الفرنسية تدعوها إلى التضامن معهاتوجه  غزة جامعات .٢٧
وجهت الجامعات في غزة رسالة إلى الجامعات الفرنسية تدعوها إلـى التـضامن             : ردينة فارس  -غزة  

 التعليم في قطاع    داعية إياها للعمل على إنقاذ    . معها في مواجهة اإلغالق المفروض عليها بسبب الحصار       
  .آمالهموطالب التقبل ذ مسانق، وإغزة

  ٢٤/٤/٢٠٠٨عكاظ 
  

 تقديم موعد االمتحانات في غزة تحسباً لهجوم إسرائيليأنباء عن  .٢٨
أفادت مصادر فلسطينية مطلعة، بأن وزارة التربية والتعليم قررت تقـديم موعـد         :  سمية درويش  -غزة  

ع تستعد األخيرة لتنفيـذه     سرائيلي واس إاالمتحان النهائي لمدارس الحكومة في قطاع غزة، تحسباً لهجوم          
، واالنتهاء من القمة الخماسية المقـرر       "إسرائيل"في القطاع بعد احتفاالت الذكرى الستين على قيام دولة          

، التي أجلت امتحان مدارسها حتـى       األونروايحمل الغزيون على وكالة      إلى ذلك،    .عقدها في شرم الشيخ   
 عن االلتحاق بمدارسهم، بسبب أزمـة المواصـالت         مايو المقبل، في وقت يعجز فيه الطالب      / أيار ٣١

  .وتعطل الحافالت المدرسية عن العمل
  ٢٤/٤/٢٠٠٨الجريدة الكويتية 

  
  استشهاد فلسطيني وإصابة ثالثة آخرين في قصف جوي إسرائيلي في بيت حانون .٢٩

موعة استشهد مواطن فلسطيني وأصيب ثالثة آخرون في غارة جوية إسرائيلية استهدفت مج           : ألفت حداد 
من المواطنين بعد منتصف ليل األربعاء الخميس خالل عملية توغل ينفذها الجيش اإلسـرائيلي شـمال                

 من المدرعات واآلليات العـسكرية اإلسـرائيلية وبغطـاء مـن            وأفاد شهود عيان أن عدداً     .قطاع غزة 
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ضي الفلـسطينية   المروحيات الهجومية توغلت، في ساعة متأخرة من الليلة مئات األمتار في عمق األرا            
  .آر بي جيباألسلحة الرشاشة وقذائف لعملية التوغل، رجال المقاومة  وقد تصدى .في بلدة بيت حانون

  ٢٤/٤/٢٠٠٨ ٤٨عرب
  

 مصور رويترز في غزة قتل من هيومان رايتس وتش مؤسسة الضمير تشيد بموقف  .٣٠
 ، أمـس  ،في قطـاع غـزة     خليل أبو شمالة مدير مؤسسة الضمير لحقوق اإلنسان          عتبرأ:  د ب أ   -غزة  

نه إضـافة   أ، ب مصور وكالة رويترز   مسؤولية قتل    "إسرائيل"  فيه موقف هيومان رايتس وتش التي حملت     
فضل جديدة على نضال منظمات حقوق اإلنسان ونضال الصحفيين الفلسطينيين في قضية مقتل الصحفي              

  .شناعة
  ٢٤/٤/٢٠٠٨الدستور 

  
  لفلسطينيين إدارياًاالحتالل يرفض اإلفراج عن أقدم األسرى ا .٣١

ن محكمة العدل اإلسرائيلية العليا في القـدس رفـضت          أ ،قالت مصادر حقوقية فلسطينية   :  د ب أ   -غزة  
أقدم المعتقلين الفلـسطينيين    والذي يعد    ، شهراً ٥٢منذ  المعتقل  أمس اإلفراج عن المعتقل عدنان حمارشة       

 حيـث   ،الحالي هو الرابع لألسـير حمارشـة      جمعية نفحة لرعاية األسرى أن االعتقال       وذكرت   .إدارياً
  .أمضى ما مجموعه تسعة أعوام داخل السجون اإلسرائيلية

  ٢٤/٤/٢٠٠٨الدستور 
  

   في الضفة الغربيةقوات االحتالل تواصل مداهماتها للمنازل الفلسطينية .٣٢
  بشكل متعمد عنـد مـدخل مخـيم         فلسطينياً مس طفالً أدهس مستوطن بسيارته     : وليد عوض  -رام اهللا   

صيب الليلة قبل الماضـية     أ ىخرأومن جهة   . العروب لالجئين شمال مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية       
 ن جنـوداً أفاد شهود عيـان   حيث أ.ربعة فلسطينيين برصاص قوات االحتالل التي توغلت في بيت لحم أ
. لدهيشة قرب المدينة   شبان فلسطينيين كانوا يرشقونهم بالحجارة عند مخيم ا        ىطلقوا النار عل  أسرائيليين  إ

التـي  س توغالته في االراضي الفلسطينية ومداهمات منـازل المـواطنين           أمواصل جيش االحتالل    كما  
  . منهم بينهم فتاة من منطقة نابلس شمال الضفة الغربية٨سفرت عن اعتقال أ

 ٢٤/٤/٢٠٠٨القدس العربي 
  
  الغربيةطينيي الضفةمعاناة فلسعنوان ل  اإلسرائيليةالبوابات اإللكترونية: تحقيق .٣٣

من بلدة شوفه قضاء طولكرم شمال الضفة الغربية، وقتاً          يقضي إيهاب أبو العليا   :  أماني سعيد  -طولكرم  
طويالً منتظراً على البوابة االلكترونية المعروفة باسم شعار سراي، عند حاجز الطيبة من أجل الوصول               

 خالل هذا الوقت لشتى أنواع اإلذالل واإلهانة من         نه يخضع أ  ويشير إلى  ."إسرائيل"إلى مكان عمله داخل     
تشكو مواطنة في    فيما   .البواباتهذه  قبل جنود االحتالل الذين جندتهم شركات إسرائيلية خاصة للعمل في           

األربعينيات من العمر، من أن قوات االحتالل ال تراعي أي خصوصية لتفتيش النساء علـى الحـاجز،                 
الشكاليات واالستهزاء بالنساء ومحاولة التحرش بهن مـن قبـل الجنـود            مشيرةً إلى حدوث الكثير من ا     

يشير رياض ياسين، الذي يضطر إلى عبور بوابة جبارة من أجل قطف ثمـار الزيتـون                 و .اإلسرائيليين
، إلى أن الدخول عبر البوابة مرهون        الفصل  لمصلحة جدار   دونماً ٧٤واالعتناء بأرضه التي صودر منها      

جراءات والممارسات اإلسرائيلية على البوابات االكترونية      إلويؤكد أن ا   .موجودين عليها بمزاج الجنود ال  
يؤكد مسؤول أمني فلسطيني أن البوابات الموجودة فـي مدينـة            وفي هذا الصدد     .تتغير من أسبوع آلخر   

نوع الثاني   أن ال  ، مؤكداً "إسرائيل"ـطولكرم تقسم إلى قسمين، بوابات الجدار الزراعية وبوابات الدخول ل         
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بدأت شركات اسرائيلية خاصة بالسيطرة عليه، وهي تابعة بشكل مباشر لوزارة الدفاع االسـرائيلية وال               
فيمـا   بوابـة،    ١٢حوالي  هي   أن عدد البوابات الزراعية في طولكرم         مضيفاً .تعرف حتى اآلن أهدافها   
  . بوابات عسكريةثإضافة إلى ثالمعزولون داخل الجدار، السكان ال هناك بوابتين الستخدام

  ٢٤/٤/٢٠٠٨الجريدة الكويتية 
  

 مؤسسة األقصى تستنكر اعتداء متطرفين يهود على مسجد في عكا .٣٤
استنكرت مؤسسة األقصى لرعاية األوقاف والمقدسات اإلسالمية في أم الفحم قيـام            : قنا - القدس المحتلة 

إلى أن المعتدين قاموا بخلـع بوابـة        متطرفين يهود باالعتداء على مسجد المنشية في مدينة عكا، مشيرة           
مؤسـسة الـسلطات   الحملـت  قـد  و . باللغة العبريـة "الموت للعرب"المسجد وكتبوا على جدرانه جملة 

اإلسرائيلية كامل المسؤولية عن كل ما تتعرض له المقدسات الفلسطينية السيما في أجـواء التحـريض                
  .وممارسة سياسة االضطهاد الديني

 ٢٤/٤/٢٠٠٨الوطن القطرية 
 

 سيؤجل تنفيذ مشروعات في غزة لحين تغير األوضاع ستثمارات المؤتمر بيت لحم لجذب ا .٣٥
  لالستثمار يستضيفه الفلسطينيون، سيؤجل المشروعات     ن مؤتمراً أمس  أ قال منظمون    : رويترز -رام اهللا   

التنفيـذي  حسن أبو لبدة الرئيس      حيث أشار    .يه مادامت حماس تسيطر عل    المزمع تنفيذها في قطاع غزة    
ن يجمعها المـؤتمر    أ مليار دوالر يتوقع     ١ ,٥ مليون دوالر من بين      ٩٠٠ن  ألمؤتمر فلسطين لالستثمار    

ـ  سيخصص مبلـغ  فيما   ،ستنفق على مشروعات في الضفة الغربية المحتلة والقدس الشرقية العربية            الـ
ه، ن باقتصاد غـزة ومـستقبل     المشاركيالفتاً إلى أنه سيتم تذكير      .  مليون دوالر المتبقي لقطاع غزة     ٦٠٠
أن  إلى ذلك ذكر أبو لبـدة  . الحاليةمورن تتغير األأن بعض المشروعات التي ستكون متاحة بمجرد   ابيتو

وعلـق  .  مايو ٢٣ إلى ٢١يعقد في الفترة من     سجنبي سيحضرون المؤتمر الذي     أ مستثمر عربي و   ١٢٠٠
  ."لعالم كله مدعوا" ، أن لحضور المؤتمر"سرائيلإ"بالقول حول إمكانية دعوة 

  ٢٤/٤/٢٠٠٨الوطن القطرية 
  

  مليون فلسطيني يعانون من غياب األمن الغذائي ١,٣: تقرير أممي .٣٦
كشف تقرير لمكتب تنسيق الشئون اإلنسانية في األراضي الفلـسطينية المحتلـة            : نجالء عبد ربه   -غزة  

طينية منذ بدء االنتفاضة الثانية عـام        أن معدالت البطالة في األراضي الفلس      ،التابع لألمم المتحدة  " أوتشا"
وأرجع السبب في هذا المعدل إلـى سياسـات اإلغـالق            . مازالت مرتفعة عما كانت عليه قبلها      ٢٠٠٠

 الفتاً إلى أن سياسية اإلغالق الداخلية قيـدت دخـول العمـال             "إسرائيل"الداخلية والخارجية التي تبنتها     
 أثـر   مـا القيود المفروضة على حركة الصادرات والواردات م       باإلضافة إلى    "إسرائيل"الفلسطينيين إلى   

وأوضح أن اإلغالق أدى إلى تراجع لالقتصاد وزيادة تكاليف النقل بجانب أعمال             .سلبياً على سوق العمل   
أن العنف الداخلي بين الفلسطينيين خلـق مناخـاً غيـر جـاذب             كما  العنف بين إسرائيل والفلسطينيين،     

السيدات من إجمـالي األسـر الفلـسطينية أصـبحن         من  في المئة    ٧,٨ن  ير إلى أ   ولفت التقر  .لالستثمار
األسـر  أعلى من   هي  سر التي تعولها النساء     األمعدالت الفقر بين    ، مع اإلشارة إلى أن      عائالت ألسرهن 

 في المئة من الـسكان يعـانون مـن          ٣٤ مليون فلسطيني أي     ١,٣وذكر أن حوالي    . التي يعولها الرجال  
  . في المئة معرضين لخطر غياب األمن الغذائي١٢ باإلضافة إلى ، الغذائيغياب األمن

  ٢٣/٤/٢٠٠٨موقع ايالف 
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  ملك األردن يؤكد على ضرورة تعزيز وحدة الصف الفلسطيني .٣٧
اهللا الثاني، في العاصمة األميركية واشنطن، رئيس السلطة الفلـسطينية           التقى الملك عبد  :  بترا –واشنطن  

إن "وقـال الملـك   . لعه على نتائج مباحثاته مع الرئيس جورج بوش صباح أمس         محمود عباس، حيث أط   
التحركات األردنية إقليمياً ودولياً تسعى إلى حث المجتمع الدولي على إدامة الزخم لعملية السالم وصوال               

لى ضرورة  كما أكد عبد اهللا الثاني ع     ". إلى قيام الدولة الفلسطينية المستقلة على التراب الوطني الفلسطيني        
 .تعزيز وحدة الصف الفلسطيني وأثرها اإليجابي على مستقبل القضية الفلسطينية

  ٢٤/٤/٢٠٠٨الرأي األردنية 
  
 " إسرائيل"ملك األردن يشدد على أهمية الدور األمريكي في دعم المفاوضات بين السلطة و .٣٨

س األمريكي جورج بوش فـي      اهللا الثاني، خالل مباحثاته أمس مع الرئي       أكد الملك عبد  :  بترا –واشنطن  
البيت األبيض، على أهمية الدعم األمريكي للمفاوضات بين الفلسطينيين واإلسرائيليين خـالل األشـهر              
المقبلة ودور الواليات المتحدة في تذليل العقبات التي تعترض مسارها وصوال إلى اتفاق سـالم يعـالج                 

وشدد الملك علـى ضـرورة      . فلسطينية المستقلة مختلف قضايا الوضع النهائي ويؤدي إلى قيام الدولة ال        
 اإلسرائيلية وفق أسس واضحة وجداول زمنية محددة، مبينـاً          –المضي قدما في المفاوضات الفلسطينية      

  . للسالمسأهمية التزام جميع األطراف بتعهداتها والبناء على ما تم االتفاق عليه خالل مؤتمر أنابولي
ألي إجـراءات تهـدد سـير       " إسـرائيل "إلطار، على أهمية عدم اتخـاذ        وأكد عبد اهللا الثاني، في هذا ا      

المفاوضات مع الجانب الفلسطيني، مبيناً ضرورة وقف جميع األنشطة االستيطانية اإلسرائيلية وسياسات            
وأشار الملك إلى أهمية دعم السلطة الوطنية الفلـسطينية  . الحصار وفرض القيود على حركة الفلسطينيين   

  . حسين الظروف المعيشية للشعب الفلسطيني وتقوية عمل المؤسسات الوطنية الفلسطينيةفي جهودها لت
  ٢٤/٤/٢٠٠٨الدستور 

  
  "إسرائيلية"الرسن موظف مشبوه يقدم تقارير : حزب اهللا .٣٩

 تيري رود الرسن بأنه يقدم ١٥٥٩اتهم حزب اهللا ممثل األمين العام لألمم المتحدة لتنفيذ القرار : بيروت
ووصفه ". من دون أن يتثبت منها" اإلسرائيليون"تقارير مشبوهة زوده إياها "من الى مجلس األ

تعتمد مبعوثين يتمتعون بالكفاءة والموضوعية "، مطالباً االمم المتحدة بان "الموظف المشبوه والمتورط"بـ
ئيلية ن اعتماد رود الرسن على تخفيف وتبرير الخروقات واالعتداءات اإلسراإ"واعتبر ". والحيادية

والتغاضي عن األخطار التي يشكلها الكيان الصهيوني على امن المنطقة بترسانته النووية ومناوراته 
التهويلية وقنابله العنقودية التي تغطي أرضنا وتهديداته المتكررة باغتيال قادة المقاومة، لبنانيين 

م على الطرف اللبناني إذا ما قام كما ان إلقاءه اللو. وفلسطينيين، يؤكد تورط هذا الموظف الدولي
باستعدادات دفاعية بوجه هذه األخطار والتهديدات التي يمليها عليه حقه غير المنقوص إنسانيا وقانونيا 
ودوليا وواجبه الوطني، إنما يظهر حجم تواطئه مع أولياء نعمته القدامى والمحدثين مما يجعله موظفا 

   ".مشبوها ومتورطا في نظر اللبنانيين
  ٢٤/٤/٢٠٠٨الشرق األوسط 

  
 "عين الحلوة"في مخيم " خاليا"ينظم " القاعدة"قيادي سعودي من :  الرأي الكويتية .٤٠

كشفت مصادر فلسطينية، إن مخيم عين الحلوة في جنوب لبنان، يشهد منذ نحو ثالثة أشهر : بيروت
طقة القائم في العراق، مشيرة إلى والذي كان يتواجد في من" القاعدة"تحركاً ألحد القادة البارزين في تنظيم 

أن حسام المطيري، السعودي الجنسية، والمعروف أيضاً باسم عبد العزيز عبد المحسن الجماز، ينشط في 
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المخيم لتجنيد مقاتلين وإرسالهم إلى العراق ويعمل على تشكيل خاليا من الفلسطينيين واللبنانيين تحت 
 "". اإلسرائيلي"ضرب العدو "عنوان 

  ٢٤/٤/٢٠٠٨أي الكويتية الر
  
 االشتباكات التي وقت في مخيم يمكن أنت تتكرر في مخيمات أخرى : أميركا .٤١

حذرت وزارة الخارجية األمريكية في بيان لها من احتمال تجدد االشتباكات بين :  وكاالت–عواصم 
 مطالبة رعاياها الجيش اللبناني وجماعات مسلحة في المخيمات مثلما حدث في نهر البارد العام الماضي،

وأشارت الخارجية األمريكية إلى أن االشتباكات التي اندلعت في  .في لبنان باالستعداد لإلجالء السريع
وقالت واشنطن في البيان إنها تأخذ ". يمكن أن تتكرر في مخيمات أخرى في لبنان"مخيم نهر البارد 

قائده العسكري عماد مغنية على محمل تحذيرات حزب اهللا باعتبار أمريكا مسؤولة جزئيا عن اغتيال 
 . الجد

  ٢٤/٤/٢٠٠٨الدستور 
  
   من األراضي في منطقة الناقورة  ٢لبنان يسترد مليون م .٤٢

تمكّن الجيش اللبناني في األيام األخيرة من استرداد مليون متر مربع من األراضي اللبنانية في منطقة 
من الناقورة " الخط األزرق"قاط العالم على في إطار عملية وضع ن) B7منطقة ( الناقورة -اللبونة 

وتم شق طريق من قبل الفريق الصيني سهل وصول األهالي إلى هذه األرض التي حرموا . وحتى شبعا
  . من الوصول إليها منذ االستقالل

  ٢٤/٤/٢٠٠٨السفير 
  
 مصر تقترح تشكيل حكومة تكنوقراط بدون مشاركة فتح وحماس .٤٣

ذكرت مصادر فلسطينية مطلعة، أن مصر أبلغت حماس أنها ستقوم بفتح : قاهرة كفاح زبون، ال-رام اهللا 
انطالقاً من " إسرائيل"معبر رفح الحدودي في حال وافقت الحركة على التهدئة ووقف العمليات ضد 

وأضافت المصادر أن اللواء عمر سليمان مدير المخابرات المصرية، أبلغ القياديين في . قطاع غزة
على رفع الحصار عن قطاع غزة " إسرائيل"لزهار وسعيد صيام، أنه في حال لم توافق حماس محمود ا

في أعقاب موافقة حماس على وقف عملياتها في قطاع غزة، فإن الحكومة المصرية ستقوم بإعادة فتح 
وحسب مصادر مصرية مطلعة فإنه من المقرر أن . معبر رفح حتى بدون موافقة تل أبيب على ذلك

سؤولون المصريون، مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، ومع حركة الجهاد اإلسالمي، يتشاور الم
وبقية الفصائل الفلسطينية، حول رد حماس، للوصول إلى موقف فلسطيني شامل بشأن التهدئة، على أن 

، ليحصل على إجاباتها هي أيضاً ويتسنى بعد "إسرائيل"ينقل الوزير عمر سليمان الرد الفلسطيني إلى 
وأشارت المصادر المصرية إلى أن القاهرة . ذلك التوقيع على اتفاق للتهدئة، على مقترحات التهدئة

اقترحت على مختلف األطراف المعنية باألزمة الفلسطينية خطة للتعامل مع الموقف حال نجاح التهدئة، 
ى أن تراقب وتشمل الخطة تشكيل حكومة تكنوقراط ليس من بينها وزراء من حركتي حماس وفتح، عل

الحركتان أداء الحكومة من خالل المجلس التشريعي الفلسطيني، وأن تقوم تلك الحكومة بإجراء انتخابات 
طلبت من مصر العمل على ضبط القدرات العسكرية لحركة حماس، " إسرائيل"أن "وأشار إلى . عامة

 ".ومراقبة مدى تطور تلك القدرات
  ٢٤/٤/٢٠٠٨الشرق األوسط 
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  لم تعلن رغبتها " إسرائيل" القمة الخماسية في شرم الشيخ غير مؤكدة و:أبو الغيط .٤٤
، في حال لم تعقد القمة الخماسية "إسرائيل"ألقى الوزير المصري اللوم سلفا على :. ميشال أبو نجم

حتى اآلن ال توجد مؤشرات : "بمناسبة زيارة الرئيس األميركي جورج بوش للمنطقة الشهر المقبل وقال
وإذا صحت هذه القراءة، إذن لن توجد هناك مشاركة . ة عن استعدادهم للمضي في هذه الطريقإسرائيلي

من هنا، استبعد حتى اآلن . "إسرائيل"إسرائيلية وهذا يعني أن ال هدف واضحا لقمة تنعقد من غير وجود 
لى تهدئة بين كما شدد على الحاجة إلى الوصول إ". انعقاد أي قمة في شرم الشيخ على المستوى الخماسي

تحضر لعمليات " إسرائيل"وحماس، مشيرا إلى أن الرصد العسكري المصري، يؤكد أن " إسرائيل"
عسكرية واسعة ضد غزة، وهو ما تسعى القاهرة لتفاديه، من خالل العمل على هدنة بين حماس 

ع أن نحقق فترة إلى جانب وقف النار واألسرى نستطي: "وعن قضية المعابر قال أبو الغيط". إسرائيل"و
ويفتح ) معبر رفح(، فلسطين، ومصر "إسرائيل"التهدئة بشكل يؤدي إلى فتح المعابر على كافة المنافذ 

 وعناصر من السلطة الفلسطينية لكي نبالشكل الذي كان يدار به سابقا أي أن يتواجد مراقبون أوروبيي
  ".يؤمنوا حضور السلطة الفلسطينية أي وجود شرعي للفلسطينيين

  ٢٤/٤/٢٠٠٨الشرق األوسط 
 
 قريبا جدار عازل بين مصر وغزة : مجلة أمريكية .٤٥

كشفت مجلة أمريكية عن أن فرقا من سالح المهندسين العسكريين األمريكي :  وكاالت-واشنطن 
ستتوجه قريبا إلى مصر لإلشراف على عملية بناء جدار مصري على الحدود مع قطاع غزة، على 

وقال الباحث ديفيد شينكر، من معهد . والضفة الغربية المحتلة" إسرائيل"غرار الجدار العازل بين 
" اإلسرائيلية/ "واشنطن لسياسة الشرق األدنى، وهو مركز بحثي فكري متفرع عن اللجنة األمريكية

" تواصل"إن القاهرة ستسرع في المشروع تحت ضغوط أمريكية؛ خشية حدوث ": إيباك"للشؤون العامة 
 .، على حد زعمه"وجماعة اإلخوان المسلمين بمصر" حماس" المقاومة اإلسالمية محتمل بين حركة

  ٢٤/٤/٢٠٠٨صحيفة فلسطين 
  
  مبارك وميركل يتفقان على ضرورة التوصل إلى اتفاق سالم قبل نهاية العام .٤٦

 -أعلن الرئيس حسني مبارك في المؤتمر الصحفي الذي أعقب القمة المصرية :  مازن حسان-برلين 
ية في برلين أن مشاوراته مع المستشارة األلمانية تناولت مختلف القضايا الدولية واإلقليمية وعلي األلمان

بأنه اتفق مع المستشارة , وصرح الرئيس مبارك". اإلسرائيلية "-رأسها تطورات المباحثات الفلسطينية 
" اإلسرائيلي "ءزراميركل علي ضرورة دفع المفاوضات بين الرئيس الفلسطيني محمود عباس ورئيس الو

  . إيهود أولمرت سعيا للتوصل إلي اتفاق سالم بين الجانين حتى نهاية العام الحالي
  ٢٤/٤/٢٠٠٨األهرام المصرية 

  
  في إمارة دبي" إسرائيليين"استثمارات ومشاريع اقتصادية ضخمة ألثرياء : صحيفة المنار .٤٧

وأن " إسرائيل" متطورة بين إمارة دبي وأن هناك عالقات اقتصادية" إسرائيلية"قالت مصادر إعالمية 
الذين يمارسون نشاطا " اإلسرائيليين"أراضي اإلمارة باتت مفتوحة أمام المستثمرين ورجال األعمال 

، وهو صاحب مبادرة )ليف الفييف" (اإلسرائيلي"وقالت المصادر أن الثري  .اقتصاديا ضخما في اإلمارة
ينة القدس، قام مؤخرا بزيارة إلى دبي لمتابعة أعماله إقامة صندوق مالي لدعم برامج تهويد مد

. االستثمارية هناك وهو يستعد لفتح متجرين آخرين لبيع األلماس حيث يقوم بتجهيزهما في برج دبي
افتتح شركة ضخمة في دبي لعقد الصفقات ) اسحق تشوفا(وأضافت المصادر أن ثريا يهوديا آخر يدعى 

فقة نجله بزيارة دبي ومكث فيها يومين التقى خاللهما مع كبار قادة وبيع العقارات، وقام مؤخرا بر
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التي ) بالزا(اإلمارة وبحث معهم فرص االستثمار في دبي من بينها إقامة فندق ضخم يتبع سلسلة فنادق 
  . يملكها تشوفا 

  ٢٣/٤/٢٠٠٨المنار الفلسطينية 
  
  قناة السويس تحتجز سفينة إسرائيلية ادعت أنها ليبيرية .٤٨

إن إدارة القناة احتجزت أمس سفينة شحن "قال مصدر بهيئة قناة السويس :  يسري محمد-سماعيلية اإل
بعد أن حاولت المرور بقناة السويس وقدمت بيانات خاطئة إلى إدارة القناة تفيد بأنها ترفع علم " إسرائيلية"

دى مناطق االنتظار بالبحيرات أن السفينة محتجزة اآلن داخل إح"وأضاف ". إسرائيل"ليبيريا بدال من علم 
المرة بالقطاع الجنوبي للقناة وأنه سيتم التحقيق مع قبطانها وتوكيلها المصري حول أسباب تقديم هذه 

 ".المعلومات المغلوطة
  ٢٤/٤/٢٠٠٨الشرق األوسط 

  
   مليون يورو لتسديد ديون متأخرة على السلطة٥,٤٤االتحاد األوروبي يوفر  .٤٩

 مليون يورو لتسديد    ٥،٤٤أعلن االتحاد األوروبي، أمس، عن توفير مبلغ        : موسى نائل   -القدس المحتلة   
ديون متأخرة على السلطة الوطنية للقطاع الخاص ليصل بذلك مجموع الدعم الذي يقدمه االتحاد عبر آلية                

 منشأة في الضفة والقطاع وأغلبهـا       ١٣٠وأعلن االتحاد أن     . مليون يورو  ١١،٦٧لهذا الغرض   " بيغاس"
 مليون شيقل لقاء فواتير خدمات سبق وقدمتها        ٣٠ن صغيرة ومتوسطة الحجم، ستحصل على أكثر من         بي

للسلطة الوطنية، وعجزت األخيرة عن تسديدها بفعل األزمة والعجز المالي وخاصـة خـالل الـسنتين                
  .األخيرتين

  ٢٤/٤/٢٠٠٨الحياة الجديدة 
  
  كارتر يتهم رايس بالكذب بشأن محادثاته مع حماس .٥٠

أتهم الرئيس األمريكي األسبق جيمي كارتر وزيرة الخارجية األمريكية كونـدوليزا           : ب.ف. أ -نطن  واش
وأضاف كارتر، في بيان صدر عـن    . رايس باإلدالء بتصريحات كاذبة بشأن محادثاته مع قيادات حماس        

  .يي حماسمركزه في أتالنتا، أن أحدا من اإلدارة األمريكية لم يطلب منه االمتناع عن مقابلة قياد
  ٢٤/٤/٢٠٠٨األهرام المصرية 

  
  وزير الخارجية اإلسباني أكد حرص مدريد على تفعيل مقررات مؤتمر أنابوليس .٥١

جدد وزير الخارجية اإلسباني ميغيل أنخل موراتينوس، خالل المؤتمر الصحافي الذي عقده أمس             : مدريد
لمالكي، التأكيد على التزام وحرص     بمقر وزارة الخارجية بالعاصمة مدريد مع نظيره الفلسطيني رياض ا         

بالده على بذل أقصى جهد من أجل دفع المفاوضات بين طرفي النزاع في الشرق األوسط، ومن أجـل                  
وأكد موراتينـوس إن     .تفعيل مقررات مؤتمر أنابوليس الذي عقد في الواليات المتحدة الخريف الماضي          

 بل واقع قريب المنال إذا تـضافرت جهـود جميـع            ليسا حلما، "تحقيق السالم وإقامة الدولة الفلسطينية      
  ".يتعين على المجتمع الدولي أن يفي بالتزاماته في هذا الشأن"، مشيرا إلى أنه "األطراف من أجل تحقيقه

  ٢٤/٤/٢٠٠٨الشرق األوسط 
  
 مصر تدعم مؤتمر بناء الشرطة الفلسطينية في برلين : المستشارة األلمانية .٥٢

تشارة األلمانية أنجيال ميركل بأن الرئيس المصري حسني مبارك يـدعم           صرحت المس :  د ب أ   -برلين  
فكرة عقد مؤتمر دولي في العاصمة األلمانية برلين في حزيران المقبل حول بناء الشرطة وقطاع العدالة                
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 ٢٤وقالت ميركل، عقب لقاء مع مبارك أمس في برلين، إن المؤتمر المزمـع عقـده فـي                   .الفلسطينية
ـ    حزيران المقبل  تحث المجتمع الدولي على تقديم المـساعدة       " إشارة خالية من الثغرات   " يجب أن يخرج ب

ومن المقرر أن تشارك دول مـن االتحـاد األوروبـي ودول عربيـة               .في بناء دولة فلسطينية مستقلة    
ا والفلسطينيين في المؤتمر كما تم توجيه الدعوة إلى الواليات المتحـدة وروسـي            " إسرائيل"باإلضافة إلى   
  .واألمم المتحدة

  ٢٤/٤/٢٠٠٨الدستور 
  
  غزة بالمحرقة سفراء أجانب ينسحبون من جلسة مجلس األمن بعد تشبيه السفير الليبي .٥٣

انسحب سفراء دول غربية، أثناء مناقشة في مجلس األمن التابع لألمم المتحـدة، بعـد أن                : األمم المتحدة 
وقال دبلوماسيون  . لمحرقة التي أقامها النازي لليهود    شبه السفير الليبي محنة الفلسطينيين في قطاع غزة با        

إن التعليقات وردت في كلمة إلبراهيم الدباشي نائب ممثل ليبيا الدائم لدى األمم المتحـدة وهـو بدرجـة           
وقال دبلوماسيون إن بين    . بعد ذلك نهض السفراء الغربيون وغادروا القاعة تعبيرا عن االحتجاج         . سفير

لذين غادروا قاعة المجلس مبعوثي الواليات المتحدة وفرنـسا وبريطانيـا وبلجيكـا             كبار الدبلوماسيين ا  
وأدلى الدباشي بتعليقاته أثناء مناقشة لمشروع بيان اقترحته ليبيا ودول أخرى يعبر عن قلق              . وكوستاريكا

حـالي  وأختتم دوميساني كومالو سفير جنوب أفريقيا والـرئيس ال        . خطير بشان األزمة اإلنسانية في غزة     
وأبلـغ الـصحفيين أن     .  دولة االجتماع بعد انسحاب المبعوثين الغـربيين       ١٥لمجلس األمن المؤلف من     

وقالت المـسؤولة   . المجلس أخفق مجددا في التوصل التفاق وانه سيعود لمناقشة المسألة في وقت الحق            
ا ليبيا ألنهم ال يعتقدون     استاء عدد من أعضاء المجلس من المقاربة التي اتخذته        "البريطانية كارين بييرس    

وقال دبلوماسيون إن مثل هذه االحتجاجات ضد       ." أن مثل هذه العبارات تساعد في دفع عملية السالم قدما         
نحـاول أن نكـون   "وأبلغ دبلوماسـي بـالمجلس رويتـرز       . أعضاء آخرين في مجلس األمن نادرة جدا      

  ."دمتسامحين عندما يتعلق األمر بآراء مختلفة لكن للتسامح حدو
  ٢٤/٤/٢٠٠٨رويترز 

  
  االحتالل يسعى إلبقاء غزة في حالة موت سريري : األوروبية لرفع الحصارالحملة  .٥٤

 نددت الحملة األوروبية لرفع الحصار عن غزة باستمرار فرض الحصار على قطـاع غـزة                :بروكسيل
، ال سيما فـي     " وخيمة ينذر بكارثة إنسانية كبيرة خطيرة عواقبها     "ومنع تزويده بالوقود، معتبرة أن بقاءه       

 .عن توقف خـدماتها بـسبب نفـاد الوقـود         " أونروا"ظل إعالن وكالة غوث وتشغيل الالجئين في غزة         
واعتبرت الحملة، على لسان المتحدث باسمها ماضي عرفات، في تصريح له من بروكسيل اليـوم، مـا                 

لكهرباء، دون غيره مـن أنـواع       قامت به السلطات اإلسرائيلية بتزويد غزة بكميات قليلة جداً من وقود ا           
موت "الوقود األخرى الهامة الستمرار الحياة، هو بمثابة سعي إلبقاء غزة المحاصرة منذ شهور في حالة                

لجمهورية مصر العربية للمسارعة إلى     " الحملة األوروبية لرفع الحصار   "وكرر عرفات مناشدة     ".سريري
، خصوصاً في ظل تحذير األمم المتحدة من كارثة         رفع الحصار عن قطاع غزة بفتح معبر رفح الحدودي        

  .قررت وقف نشاطاتها اإلغاثية لمليون إنسان فلسطيني في غزة" أونروا"إنسانية حقيقية، مذكّراً بأن الـ 
 ٢٤/٤/٢٠٠٨موقع فلسطين اآلن 

  
   على سورية تفاصيل الغارة اإلسرائيلية يكشف" سي أي إي"مسؤول في الـ  .٥٥

هي التـي   " إسرائيل"ي المخابرات األميركية المركزية، أمس، إلى اإلعالن بأن         بادر مسؤول ف  : تل أبيب 
سـبتمبر مـن    / دمرت مبنى كانت تقيمه كوريا الشمالية في منطقة دير الزور في سورية في شهر أيلول              

وكانت إدارة الكونغرس   . وسيتم البحث في هذا الموضوع اليوم في الكونغرس األميركي        . السنة الماضية 
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في هذا المجال، وذلـك     " إسرائيل"بأن ال يتم اإلعالن عن مسؤولية       " إسرائيلي"نت استجابتها لطلب    قد أعل 
بهذا النشر، أمـس، مـن المخـابرات        " اإلسرائيليون"وقد فوجئ   ". لكي ال يكون ذلك استفزازا لسورية     "

فـي  " ائيليةاإلسر"ورأى البعض في هذا نوعا من االحتجاج األميركي على فضيحة التجسس            . األميركية
الواليات المتحدة، فيما رأى البعض اآلخر إنها محاولة تخريب مقصودة ضـد اسـتئناف المفاوضـات                 

  .السورية" اإلسرائيلية"
  ٢٤/٤/٢٠٠٨الشرق األوسط 

  
 هل انزلقت حماس؟  .٥٦

 إبراهيم حمامي .د
االثنـين  اعترف أنني وما أن استمعت للمؤتمر الصحفي للرئيس األمريكي األسبق جيمي كـارتر يـوم                

 ، حتى شعرت باالمتعاض لسبب والحتمال، أما السبب فهو يقيني أن ما نقله كارتر بعـد           ٢١/٠٤/٢٠٠٨
 إشـارته  لتلقفه كـسبق صـحفي، خاصـة         األنباءلقاءاته ُأخرج من سياقه وبالشكل الذي تسعى وكاالت         

، وأمـا االحتمـال     "للعيش بسالم جنباً إلى جنب كجارة     " إسرائيل"االعتراف بحق   "الستعداد حركة حماس    
 الشهيرة التي أطلقهـا ياسـر   - أي ال ونعم –" لعم"فهو أن تكون مواقف حركة حماس قد جاءت بصيغة  

عرفات في ثمانينات القرن الماضي تحت مسميات المرحلية والتكتيك فأوصلتنا لكارثة االعتراف وأوسلو             
 . وما تبعها

ال السابقين، بدأت بكتابة موضوع في شـكل رسـالة          تأويل، وحسماً للسبب واالحتم    منعاً ألي التباس أو   
موجهة لقيادة حركة حماس لتأكيد وتوضيح موقفها بشكل محدد غير قابل للتأويل والقراءات المزدوجـة،               
ومنعاً لالصطياد في الماء العكر، وبصراحة أكبر ألتأكد من أنه لم يطرأ تغير حقيقي في المواقف أو أنها                  

هاوية مشابهة لهاوية أوسلو، لكن وقبل أن اتم كتابة ما بدأت جـاء المـؤتمر               بداية انحدار تدريجي نحو     
الصحفي لرئيس المكتب السياسي، وقبله عبر تصريح لرئيس الوزراء في غـزة، وبعـده علـى لـسان                  

 . الناطقين الرسميين، ليؤكدوا جميعاً أنه ال تحول وال تغيير عن المواقف السابقة المعلنة
ض ويخوض البعض في األمر وكأنـه تحـول فكـري مفـصلي، أو اختـراق                رغم هذه التأكيدات خا   

استراتيجي، بل زاد البعض اآلخر وقارن هذه المواقف القديمة بموقـف حركـة فـتح وفريـق أوسـلو                   
لم كل هذه التضحيات والدماء ما دام القبول        : أليست حماس تبدأ من حث انتهت فتح؟ ويضيفوا       : وتساءلوا

ى الفرص الضائعة قبل عقود من الزمان وترحموا على السادات وعروضه،           قادم؟ وتباكى طرف ثالث عل    
 أن ما فعلوه من سـقوط وتنـازل هـو           إلثباتوخرجت األصوات المعروفة لتزاود وتناكف في محاولة        

 . النهاية الطبيعية لكل معاند
سياسي لحركـة    لما يسمى منظمة الشبيبة الفتحاوية هاجم رئيس المكتب ال         اإلعالمينايف اشتيوي الناطق    

 برنامج النقاط العشر وهـو فـي        أقرت عام عندما    ٣٤حماس وادعى انه يكتشف صوابية منهج فتح بعد         
، أما فهمي الزعارير أحد الناطقين باسم فتح فقد أعلن أنه ليس من حق حماس التفـاوض                 !مالعب الصبا 

ـ              رى والمقـاالت   ألن هذا حق حصري وملك شخصي لسيده محمود عباس، ناهيك عن التصريحات األخ
 . التي تغنت بحكمة نهج أوسلو، وبشرت بسقوط مواقف حركة حماس

كما ظنوه عند موضوع االستفتاء، وهو األمر الذي زاد غموضه          " الجديد"توقف أكثر من شككوا بالموقف      
بعد المؤتمر الصحفي لرئيس المكتب السياسي لحركة حماس، ألنه وبصراحة أيضاً لم يوضـح ماهيـة                

على ماذا يكون، خاصة أننا نتحدث اما عن متخوفين أو مشككين ال يكتفون بالتأكيـد علـى                  أواالستفتاء  
 اتفاقية من خالل التفاوض أمراً      أيالمواقف، فيقفون عند النقطة والفاصلة، فكان التصريح باالستفتاء على          

نازالت التي وعدت   جلل، اعتبره هؤالء تجاوزاً للخطوط الحمر، وتمترساً خلف الشعب لتمرير وتبرير الت           
، وأن حماس بحجة قبول الشعب  ألي اتفاقية عبر االستفتاء مستعدة للتنازل عن الحقـوق               (..)بها حماس   
 . والثوابت
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بعد قراءة مستفيضة ومراجعة وتدقيق للمواقف والتصريحات الرسمية يمكن تلخيص موقف حركة حماس             
 : السياسي كالتالي

 وهذا ليس موقف جديد بل طرحه قبـل سـنوات           – ١٩٦٧راضي عام   القبول بمبدأ دولة على أ    ·        
 طوال الشيخ أحمد ياسين رحمه اهللا قبل استشهاده 

  االستيطان وعودة القدس وسيادة كاملة وتطبيق حق العودة كامالً بإزالةهذا القبول مشروط ·        
 مدتها الزمنية مقابل هذا القبول يتم التوافق على هدنة طويلة األمد تحدد ·        
 ال اعتراف للمحتل بحق في أرضنا تحت أي ظرف ·        
 وفي حال قبولها من األطراف المعنية والوصول الى اتفاق بشأنها تحديداً            المبادئبناء على هذه    ·        

تتم الموافقة عليها عبر مجلس وطني جديد ومنتخب أو استفتاء شعبي يشمل كل فلسطيني أينمـا وجـد،                  
 . ا سبق فقطحول م

هذه هي المواقف القديمة الجديدة، واألصل هنا أن الشعب الفلسطيني هو الذي يقبل هكذا حـل ال يـسقط                   
 بآليات حددتها وثيقة الوفاق الوطني التي وقعهـا         إال، وال يكون    أطرافحقوقه، دون تفرد من طرف أو       

 التي تحفظـت علـى      اإلسالمي ، بما فيهم حركة الجهاد    ٢٠٠٦حزيران من العام    /الجميع في شهر يونيو   
فقرة المفاوضات فقط، ووثيقة الوفاق الوطني حددت المواقف بشكل ال لبس فيه سواء في المقدمة التـي                 

وضمان حق عودة   "، أو في البنود التي أوضحت       "وعلى قاعدة عدم االعتراف بشرعية االحتالل       "نصت  
بل أن الوثيقة كبلت وقيدت عباس بمـدة        " هم  الالجئين إلى ديارهم وممتلكاتهم التي طردوا منها وتعويض       

م ( أن إدارة المفاوضات هي من صالحية       " زمنية تنتهي بعد شهرين وآليات محددة للموافقة عليها لتقول          
ورئيس السلطة الوطنية الفلسطينية على قاعدة التمسك باألهداف الوطنية الفلـسطينية كمـا             )  ف   – ت   –

عرض أي اتفاق بهذا الشأن على المجلس الوطني الفلسطيني الجديـد           وردت في هذه الوثيقة على أن يتم        
 ". إلقراره والتصديق عليه أو إجراء استفتاء عام في الوطن والمنافي بقانون ينظمه

؟ ومن الذي قال أن االستفتاء سيكون حول الثوابت أو الحقـوق؟ ومـن الـذي                إذنلماذا كل هذه الضجة     
ه؟ عباس لو وقّع ألف اتفاق واتفاق لن يمر ال باستفتاء وال بغيـره              يخشى أن يفرط الشعب بحقوقه وثوابت     

 تنازل فيه عن ذرة من حقوقنا، وال يملك كائناً من كان تفويضاً مطلقاً أو من أي نوع حتـى لمناقـشة            أن
 . تلك الحقوق

ـ                امين المشككون بأي موقف يكشف حجم تنازلهم وتفريطهم وفشلهم، هم أنفسهم من لوح باالستفتاء قبل ع
لسحب البساط من تحت الحكومة العاشرة، ثم رفضوا وثيقة الوفاق الوطني باعتبارها ال تصلح أرضـية                
لحكومة وحدة وطنية، واليوم يدعون زوراً أن الموقف الجديد برأيهم هو ذاته موقفهم منـذ عقـود مـن                   

ن كما جـاء فـي      من فلسطي % ٧٨الزمان، لكننا ال نرى في الموقف السياسي لحركة حماس تنازالً عن            
 في الوجـود كمـا فـي رسـائل االعتـراف المتبـادل فـي                إسرائيل"اتفاقية أوسلو، وال اعترافاً بحق      

 بيلـين، وال    - بيريـز وعبـاس    -، وال القبول بتقسيم القدس كما جاء في اتفاقيات قريع         ٠٩/٠٩/١٩٩٣
ودية الدولة كمـا يـسمونها      التفريط بحق العودة كما في وثيقة جنيف التي وقعها عبد ربه، وال القبول بيه             

 ودير شبيغل األلمانية في شهر      ٠٢/١٢/٢٠٠٤بحسب تصريحات عباس لصحيفة المصور المصرية في        
 حاجز واحد في الضفة الغربيـة       إزالة، كل ذلك دون الحصول على أي شيء مطلقاً وال حتى            ٠٥/٢٠٠٥

 . المحتلة
هو أن أوسلو وفريقها اعترفت لالحـتالل     الفرق بين أوسلو والموقف السياسي لحركة حماس وباختصار،         

 أو أي من الحقوق، وموقف حماس الـسياسي         ١٩٦٧بحق غير شرعي على أرضنا دون الحصول على         
 االستيطان والعودة الكاملة دون اعتراف لالحتالل بحق فـي          وإزالة مع القدس    ١٩٦٧هو الحصول على    

 . أرضنا، والفرق على ما نعتقد أكثر من واضح
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 ال يعني مطلقاً االعتراف بدولة أخرى على باقي أراضي          ١٩٦٧ة على األراضي المحتلة عام      القبول بدول 
فلسطين التاريخية، وال يفرض أو يرسم حدوداً ملزمة، وال يمنع التواصل بين أبناء الشعب الفلسطيني بين               

مثل هذا  ، وهذه ليست نظريات، بل هناك سوابق دولية في هذا الشأن تؤسس ل            ٤٨ وعام   ٦٧أراضي عام   
 : االتفاق، ومنها

 باألخرى قبل توحيد الشطرين، ولم ترسم حدود،        إحداهماألمانيا الشرقية وألمانيا الغربية لم تعترف       .    ١
، ومع ذلك كانت بينهما قطارات وتجارة بل تقابلوا رياضياً في أكثـر مـن              "دولته"وحافظ كل شطر على     

 . مناسبة
 فـي   اآلالف باألخرى، ويحشد كل شطر مئات       إحداهمابية ال تعترف    كوريا الشمالية وكوريا الجنو   .    ٢

مواجهة الشطر اآلخر، ومع ذلك سمحوا بزيارات األقارب وحركة محدودة عبر الخط الفاصـل بينهمـا                
 . والذي ال يعتبر حدوداً رسمية

مع ذلك هناك حركة    قليماً متمرداً يجب أن يعود للسيادة الصينية ولو بالقوة، و         إالصين تعتبر تايوان    .    ٣
 . تايوان أو يفتح سفارة لهابتجارة وطيران دون أي اعتراف من أي نوع، بل مقاطعة لكل من يعترف 

حتى في منطقتنا ولسنوات طوال سرت هدنة وقعت بين االحتالل والدول المحيطة بفلسطين كانت              .    ٤
 محددة، دون أي اعتـراف      وإجراءات خاللها المعابر تعمل وتسمح بالتنقل لألفراد والبضائع عبر بوابات        

 ). قبل معاهدات السالم المزعوم(بكيان االحتالل 
 من طرف لطرف آخر بحق فيمـا        إقرارفي كل تلك األمثلة سرت أو تسري هدنة طويلة األمد دون أي             

يملكه بقوة أو غيرها، ودون اعتراف بسيادة لمغتصب، وهي رد على من يقـول أن أي اتفـاق ضـمن                    
 . روح هو اعتراف ضمني أو حتمي بحق االحتالل في أرض فلسطينالموقف المط

 :  ثالث هي– أو مستحيالت –الموقف أو المبادرة المطروحة لها ضمانات 
         أهداف محددة ليس من ضمنها التنازل عن الحقوق أو مصادرة حق األجيال في وطننا وحقوقنا                     -
  أي تكبيل واضح لمن يفكر بالتفاوض –
مجلـس  ( في حال تم التوصل إلى ما سبق من الصعوبة بمكان توفرها إلقرارها آليات واضحة           -

 وشعبنا ال يمكن أن يقبل أي تفريط في حقوقه غير المعروضة            –) خب أو استفتاء يشمل الجميع    توطني من 
 . أصالً لالستفتاء ألن هذا مرفوض جملة وتفصيال

 وان حدث – لن يحدث إلى أن يستقل فريق أوسلو بقراره                توافق وطني يسبق كل ذلك، وهو ما               -
 .  وطني فلسطينيإجماعفسيكون ضمانة حقيقية وسط 

أما الضمانة األهم فهي الرفض الحتمي لالحتالل لهذه المبادرة، االحتالل الذي حصل على كل شيء في                
 لفريق أوسلو، فهل لنا أن      وإذاللأوسلو ومن فريق أوسلو، ولم يقدم أي مقابل، بل يزداد همجية وعنجهية             

 القدس المحتلة وعودة ماليين الالجئين لمـدنهم        وإعادة المستوطنات غير الشرعية     بإزالةنتصور أن يقبل    
، دون اعتراف يحصل عليه في      ١٩٦٧وقراهم وبلداتهم األصلية، سيادة فلسطينية كاملة على أراضي عام          

 . المقابل
 اإلجراميـة  واإلجـراءات م جاء سريعاً من خالل تشديد الحصار        الرد على المبادرة وتجديد الموقف القدي     

على قطاع غزة، ورفض صريح من قبل االحتالل لهذا الموقف، ومحاوالت بائسة من قبـل صـحيفتي                 
 بوجود خالفات بين حماس الداخل والخارج وبين الجنـاح الـسياسي            لإليحاءمعاريف وهآرتس باألمس،    

 . يات التي تعتمدها الصحف العبريةوالعسكري في غزة، وغيرها من التسم
موقف حركة حماس لم يتغير والضجة المفتعلة مقصودة، ولكن نقولها بوضوح ان أي طرف مهما كـان                 
يحاول التنازل أو التالعب بحقوق وثوابت شعبنا، سيواجه بكل قوة من أبناء شعبنا، وأنـا أولهـم، بـل                   

ال سمح اهللا، ألنه ال مهادنة مع مـن يتنـازل أو             حماس الراية    أسقطت إنستكون المواجهة أكثر شراسة     
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فـصال فيـه وال      يفرط، وحقوقنا ليست للبيع أو العرض في مزادات أو استفتاءات أو غيرها، وهـذا ال              
 . تراجع عنه، ألن الوطن واألرض والحقوق أكبر منا جميعاً

  ٢٣/٤/٢٠٠٨موقع أخبارنا 
  
 الدور األميركي في الحوار .٥٧

 سامي أبو زهري
هاء االنقسام والخالفات الفلسطينية الداخلية حلما وطموحا لكل فلسطيني وعربي صادق، ولذا لم يمثل إن

 .يكن غريبا أن تتواصل الدعوات للخروج من الحالة الفلسطينية الراهنة
وال يمكن فهم استمرار هذا االنقسام إال بالتذكير بخلفيات األزمة الراهنة على الساحة الفلسطينية، وهي 

 اإلسرائيليمرتبطة بالدور األميركي بشكل أساسي حيث أخذت اإلدارة األميركية مع االحتالل خلفيات 
. وبعض األطراف الدولية على عاتقها إسقاط التجربة الديمقراطية التي أوصلت حماس إلى الحكم

التي استخدمت فيه اإلدارة " دايتون"ومارست خطوات عديدة في هذا السياق، كان أبرزها مخطط 
لكن يقظة . ميركية مجموعات فلسطينية تم تدريبها وتسليحها وتمويلها لالنقالب على حركة حماساأل

 .حماس وقوتها أفشلتا المخطط
ونحن هنا ال نتحدث عن استنتاجات بل عن معلومات دقيقة، خاصة بعد اعترافات العديد من قادة فتح من 

نيو إلسقاط حماس، وبعد التقرير المهم الذي خالل مناكفاتهم السياسية حول تورط حركتهم في أحداث يو
األميركية والذي اعتمد على محاضر جلسات وتصريحات لمسؤولين أميركيين " فانتي فير"نشرته مجلة 

 .بارزين في البيت األبيض اعترفوا خاللها بتورط بالدهم في التخطيط واإلشراف على هذا المخطط
ألنه ينسف فكرة انقالب حماس، التي تبني حركة فتح موقفها إن استذكار هذه الخلفيات غاية في األهمية 

على أساسها، وتجعل من غير المقبول استمرار رئيس السلطة التمسك بشرطه التقليدي وهو تراجع 
كما تؤكد هذه الخلفيات أن التدخل الخارجي واستجابة فتح له . قبل أي حوار معها" االنقالب"حماس عن 

 .نقسام على الساحة الفلسطينيةهما السبب الرئيسي في اال
لقد رحبت حركة حماس بكل المبادرات والجهود المصرية والسعودية والسودانية والقطرية والسورية 
واليمنية وغيرها، مقابل رفض مستمر من رئيس السلطة محمود عباس وحركة فتح ألي من هذه 

 حدث في قطاع غزة قبل يونيو المبادرات، واشتراطها ذلك بشروط مسبقة ال عالقة لها بحقيقة ما
٢٠٠٧. 

، ولم تلبث حركة ٢٠٠٨ثم كان أخيرا إعالن صنعاء الذي وقعت عليه الحركتان حماس وفتح في مارس 
فتح أن تنصلت منه قبل أن يجف حبر التوقيع، وأكد على ذلك أبو مازن خالل كلمته في قمة دمشق بأن 

غم أن إعالن صنعاء هو إطار للحوار كما تشير ال حوار مع حماس قبل التزامها بشروطه المسبقة، ر
وبذلك فقد دفن أبو مازن بهذه المواقف إعالن صنعاء شأنه شأن كل المبادرات السابقة التي . نصوصه
 .رفضها

إن التفسير الوحيد لهذه المواقف هو إن قرار الحوار بات قرارا أميركيا إسرائيليا، ولم يعد الرئيس أبو 
وهو . ك حق الجلوس مع حماس على طاولة واحدة في ظل الرفض األميركيمازن أو حركة فتح تمل

أمر أكدته تصريحات تشيني والتصريحات الصادرة عن تل أبيب، وفي ظل هذه الرؤية، فإن كل 
التحركات العربية ستبقى فاقدة المضمون ومحكوماً عليها بالفشل بسبب ارتهان النظام الرسمي العربي 

هذا إضافة إلى رغبة عدد من األطراف العربية الرئيسية . دارة األميركيةوالسلطة الفلسطينية لإل
 .الستمرار القطيعة بين حماس وفتح ظناً منها بأن ذلك سيسهم في استمرار حصار حركة حماس

 المخرج الحقيقي من األزمة الفلسطينية الراهنة لن يكون إال من خالل تحرر فتح وأبو مازن من إن
 ورفض التدخل الخارجي في الشأن الفلسطيني، أو خروج قيادة جديدة من فتح تؤمن االرتهان األميركي
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بالمصالحة مع حماس وتعمل من أجلها وتتجاوز القيادة الحالية التي ربطت مصير فتح والقضية 
 .الفلسطينية برمتها بالقرار األميركي واإلسرائيلي

بين حماس وفتح، وستستمر حماس في ومن الوارد أن نسمع عن مبادرات عربية جديدة للمصالحة 
لكن ستبقى هذه المبادرات طحناً في . االستجابة لها والتفاعل معها انطالقا من إيمانها بالحوار والوحدة

الهواء ولن يكتب لها النجاح طالما استمر االرتهان للموقف األميركي، وسيبقى على حركة فتح أن تجيب 
رتهان لإلدارة األميركية أو هل ستفلح في تغيير قيادتها هل ستفلح في التخلص من اال: عن السؤال

 الحالية؟
  ٢٤/٤/٢٠٠٨الشرق األوسط 

  
 إلى أين؟".. إعالن صنعاء" .٥٨

 عزام األحمد
المبادرة اليمنية التي أطلقت من وحي العالقات النضالية اليمنية الفلسطينية، كانت األكثر وضوحاً من بين 

 الصدع داخل الساحة الفلسطينية، وكانت تحركاً يمنياً صادقاً المبادرات والتحركات التي جرت لرأب
 .ومخلصاً ونزيهاً من اجل إعادة اللحمة للحركة الوطنية الفلسطينية

لقد انطلقت المبادرة على مرحلتين اثر االنقالب الدموي الذي قامت به حركة حماس في قطاع غزة 
العام الماضي، والمرحلة الثانية في شهر شباط منتصف العام الماضي، المرحلة األولى بداية شهر آب 

 مشاورات يمنية على أعلى مستوى إطالقها صنعاء، سبق إلىالماضي، اثر زيارة الرئيس محمود عباس 
ورحب الرئيس عباس بالمبادرة ودعا إلى تنفيذ بنودها السبعة كما هي، وال شك . مع قيادة طرفي األزمة

 حركة حماس أنتنفيذ يحتاج إلى حوار لتحديد آليات التنفيذ، غير  الأن الرئيس عباس يدرك تماماً أن
أصدرت عبر قادتها سلسلة من التصريحات المتضاربة والغامضة حول المبادرة، تارة تقبل بها، وتارة 

 . الرئيس أضاف الفقرة األولى للمبادرة في صيغتها األولىإنتقول إنها ستعمل على تعديلها، وتارة تقول 
 صنعاء بدعوة من إلىالتضارب توجه وفدان من حركة حماس ومنظمة التحرير الفلسطينية في ظل هذا 
 إنوفور وصول الوفدين أطلقت حماس العقبة األولى أمام الجهد اليمني بإعالن وفدها . القيادة اليمنية

باشر المشكلة مع حركة فتح وليس مع منظمة التحرير، وبالتالي فإنه لن يجري أي حوار مباشر وغير م
مع وفد المنظمة الذي بادر رئيسه األخ صالح رأفت عضو اللجنة التنفيذية، األمين العام لحزب فدا، 
واألخ قيس عبد الكريم عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية، بممارسة الضغط على كاتب هذه 

د التنصل من أي السطور للقبول بالحوار ممثال عن حركة فتح، منطلقين من قناعتهما بأن حماس تري
التزام بالمبادرة اليمنية، وأعقب ذلك إعالن حماس في غزة عن نيتها إلجراء تعديل ما يسمى بالحكومة 

 ترسل رسالة عاجلة للقيادة اليمنية مضمونها أنها ال تريد أنالمقالة برئاسة إسماعيل هنية، وكأنها تريد 
 .التفاهم وإنهاء حالة االنقسام في الساحة الفلسطينية

دار الحوار بين الوفدين عبر اإلخوة في القيادة اليمنية بإشراف مباشر من الرئيس علي عبد اهللا صالح 
الذي أمضى مع الوفدين إحدى عشرة ساعة على مدار يومين، وفيها جرت المباحثات حيث تم يوم 

 عنها بعد لقائه  االتفاق أربع مرات، إذ كان األخ موسى أبو مرزوق يعود متراجعا١٩/٣ًالخميس بتاريخ 
أعضاء وفد حماس، بينما كان وفد منظمة التحرير بكامل أعضائه قد وافق تباعاً على األربعة اتفاقات 

 .الواحد تلو اآلخر
.  وفد حماس ال يريد التوصل إلى أي اتفاق، ألنه لم يوافق على المبادرة اليمنية أصالأنكان من الواضح 

ا أكدته الوقائع المتالحقة على مدار األيام األربعة في صنعاء، وهذا هو حقيقة الموقف لحماس، وهذا م
نوافق نحن "والذي نص على " إعالن صنعاء" على صيغة ٢٣/٣إلى ان تم االتفاق يوم األحد بتاريخ 

ممثلي حركة فتح وحركة حماس على المبادرة اليمنية كإطار الستئناف الحوار بين الحركتين للعودة 
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إلى ما كانت عليه قبل أحداث غزة تأكيداً لوحدة الوطن الفلسطيني أرضا وشعباً باألوضاع الفلسطينية 
 ".وسلطة واحدة

عندما شعر ) ٥/٤/٢٠٠٨كما كان محدداً في صيغة سابقة بتاريخ (ولم يتم تحديد تاريخ بدء الحوار 
" حول المبادرة" الحوار سيكون أن حماس ترى أن التباين ما زال قائماً بين الطرفين، إذ أنالرئيس صالح 

ووفد المنظمة يراه انه من أجل تنفيذ بنود المبادرة كما هي، كما عبر عن ذلك الوفدان بكلمتيهما في حفل 
 .التوقيع أمام الكاميرات

كسرا الجمود القائم، " إعالن صنعاء" عدم إعالن فشل مشاورات صنعاء والتوقيع الذي تم على إنال شك 
 تصريحات غير مسؤولة صدرت عن أنغير . وحدة للساحة الفلسطينيةوأعطيا أمال بإمكانية عودة ال

البعض بشأن ما تم في صنعاء ولم يكونوا مخولين بما أدلوا به أعطت فرصة لحماس للتراجع والتخلص 
وتحميل المسؤولية للرئيس أبو مازن ولحركة فتح، وهذا ما تم بالفعل " المبادرة اليمنية"من أي التزام بـ
صريحات التي صدرت عن الناطقين بلسان حماس التي اتهمت فيها الرئيس أبو مازن من سلسلة الت

بسحب توقيع حركة فتح عن االتفاق قبل أن يجف حبره، وخلقت حالة من التخبط واإلحباط في صفوف 
نتيجة ذلك صدر بيان عن اللجنة المركزية لحركة فتح بتبني ما صدر في . حركة فتح والساحة الفلسطينية

، كما صدرت تصريحات لعدد من كوادر وقيادات الحركة في نفس اتجاه بيان مركزية فتح، كان صنعاء
من أبرزها خطاب الدكتور زكريا اآلغا رئيس هيئة العمل الوطني مسؤول قيادة حركة فتح في غزة في 
ى حفل أربعينية الدكتور جورج حبش أكد فيه على تمسك الحركة بإعالن صنعاء، ودعا حركة حماس إل

 .االلتزام بما تم وعدم التراجع عنه
لقد انتهت العاصفة اإلعالمية المربكة التي أعقبت إعالن صنعاء بعد اجتماع الرئيس أبو مازن مع وفد 
المنظمة إلى صنعاء بصدور بيان صحافي تاله األخ نبيل عمرو باعتباره المستشار اإلعالمي للرئيس، 

الكامل، مسدال ستارا على العاصفة اإلعالمية التي سببتها بعض أكد فيه على تفويض الوفد وتبني ما تم ب
 .التصريحات غير المسؤولة وغير المخولة من أحد

وأكد الرئيس أبو مازن في قمة دمشق التزامه وتمسكه بالمبادرة اليمنية، كما هي للتنفيذ الفوري وحدد 
 ".ألول من المبادرةإلعالن صنعاء وآليات التنفيذ خاصة للبند ا"أمام الرؤساء فهمنا 

فإنني أتمنى على القيادة اليمنية أال تلتفت " المبادرة اليمنية"وفي ضوء ترحيب القمة العربية وتبنيها لـ
لبعض األصوات التي صدرت من هنا ومن هناك وتستمر بتحركها واستئناف الجهود لتنفيذها نصا 

 كما ١٣/٦ور إلى ما كانت عليه قبل وال بد من التأكيد مجددا على معنى مفهوم عودة األم. وروحا
 هذا يشكل البداية الصحيحة النطالق حوار وطني شامل يعيد الوحدة إنوال شك . طرحنا ذلك في صنعاء

للحركة الوطنية الفلسطينية، وهذا يعني بكل وضوح إعالنا رسمياً من حماس بإنهاء عصيانها المسلح في 
بو مازن باعتباره رأس الشرعية الفلسطينية الموحدة، والكف غزة، وتسليم القطاع بكل مكوناتها للرئيس أ

عن الحديث عن حكومتين واحدة في رام اهللا واألخرى في غزة والتزامها بالحكومة الشرعية وهي التي 
 ".وحاليا هي حكومة سالم فياض"يختارها الرئيس أبو مازن 

 واتفاق مكة ٢٠٠٥وطني وإعالن القاهرة بعد ذلك يبدأ الحوار الوطني الشامل على أساس وثيقة الوفاق ال
 أن إلىوكافة القضايا محل االهتمام والخالف، ومن الممكن في المرحلة االنتقالية تشكيل حكومة توافق 

 انتخابات رئاسية وتشريعية مبكرة يتم بعدها تشكيل حكومة وحدة وإجراءيتم انجاز الحوار الوطني 
 .وطنية في ضوء نتائجها

 هو ١٥/٦/٢٠٠٧ ما كانت عليه قبل إلىديث بطريقة مشوهة عن مفهوم إعادة األمور وإن استمرار الح
 .محاولة للتهرب من استحقاقات حالة االنقسام

 تسوية سياسية إلىهل فعال حماس تريد إنهاء حالة االنقسام؟ وهل باإلمكان التوصل : السؤال الكبير يبقى
ستطيع طرف أن يكون بديال عن الطرف اآلخر؟  في ظل حالة االنقسام؟ وهل ي٢٠٠٨قبل نهاية عام 
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إنني من المؤمنين بأنه في ظل حالة االنقسام القائمة لن تكون هناك تسوية سياسية مع إسرائيل، ولن 
 اعتقدت إذاوتخطئ حركة حماس . يكون هناك حل لكل مشاكل شعبنا في ظل االحتالل وحالة االنقسام

تحرير الفلسطينية، مقنعة نفسها بذلك من خالل بعض الدعوات  تشكل بديال لمنظمة الأنانه من الممكن 
والتصريحات واللقاءات بين الحين واآلخر، والتي كان آخرها إعالن نائب أولمرت رئيس حزب شاس 
عن استعداده للقاء قادة حماس أو لقاء الرئيس كارتر، أو بعض التسريبات والمقاالت التي تتحدث عن 

 .وية، وإعطاء ذلك بعدا وحجما بعيدين عن الحقيقة حماس في عملية التسإشراك
 أن نحافظ على حقوقنا الوطنية، وتجنيد كل الجهود باتجاه أردنا إذاال مفر من إنهاء حالة االنقسام 

 .تحقيقها، والمبادرة اليمنية أعطتنا أمال وكسرت جمودا علينا أن ال نضيعه
  ٢٤/٤/٢٠٠٨الشرق األوسط 

  
  عباس ومصيدة بوش .٥٩

  اري عطوانعبد الب
 يلتقي  أن، حيث من المقرر     األبيضسيحل الرئيس الفلسطيني محمود عباس ضيفا صباح اليوم علي البيت           

 جانب المدفأة الـشهيرة بعـد مـصافحات حـارة           إلى جورج بوش ويلتقط معه الصور       األمريكينظيره  
  .وابتسامات متبادلة

 الزيـارة،   لـى  تترتـب ع   أنتائج التي يمكن     علي قلوبنا خوفا من الن     أيدينا نقلق، وان نضع     أنمن حقنا   
 الرئيس  إلى، هو الذي وجه الدعوة      واإلسرائيلية األمريكية اإلخباريةفالرئيس بوش، مثلما تفيد التسريبات      

 القدس المحتلة، ويعلنـه     إلى اتفاق ما يحمله معه      إلىالفلسطيني، من اجل ممارسة ضغوط عليه للتوصل        
  . الفلسطينيةاألرض علي إسرائيلالت بمرور ستين عاما علي قيام  مشاركته في االحتفاأثناءهناك، 

 ويتمسك بالثوابت دون    األمريكية يقاوم الضغوط    أنفالرئيس عباس ليس مثل سلفه ياسر عرفات، يستطيع         
 بدعم غالبية عناصر تنظيم     حتى الفلسطيني، وال    اإلجماع، فهو ال يحظي بدعم      أنملة يتزحزح عنها قيد     أن

 عبر قنـاة  إليه التي تأتي األمريكيةم باسمه، ويعتمد اعتمادا مباشرا علي المساعدات المالية         فتح الذي يحك  
  .سالم فياض رئيس الوزراء، باعتباره الشخص المعتمد، وموضع ثقة الدول المانحة

  :ويمكن تلخيص مخاوفنا من هذه الزيارة لواشنطن، واللقاءات التي ستجري خاللها في النقاط التالية
 إسرائيلية - في حديث لقناة العربية ان هناك مفاوضات سرية فلسطينية           أمس الرئيس عباس كشف     :أوال

وكان السيد احمد قريع رئيس فريق المفاوضات الفلسطيني قد اشتكي من           . اإلعالم أعينتجري بعيدا عن    
كان السيد قريع    التاريخ يعيد نفسه، فمثلما      إن أي. وجود قناة تفاوضية موازية وسرية تتم من خلف ظهره        

 خلف ظهر الدكتور الراحل حيدر عبد الشافي والفريق المفاوض معه انطالقـا مـن               أوسلويتفاوض في   
قرارات مؤتمر مدريد، جاء من يذيق السيد قريع من الكأس نفسه، ويفتح قنـاة مفاوضـات سـرية دون                   

  .علمه
هناك مفاوضات علنية يقودها السيد      أن المفاوضات السرية طالما     إلىلماذا يلجأ السيد عباس     : السؤال هو 

 يكون محل ثقته، ثم ماذا يجري في هذه المفاوضـات           أنقريع الرجل الثاني في تنظيمه، ومن المفترض        
   يعرف ماذا يطبخ له ولقضيته؟أن من حق الشعب الفلسطيني أليسالسرية والعلنية، 

 إعـالن  ولـيس    إطـار  اتفاق   إلى خرج علينا السيد عباس بتصريحات قال فيها انه يسعي للتوصل         : ثانيا
 هذا التالعـب بالكلمـات،      أسباب، وال نعرف    أمريكية برعاية   اإلسرائيليينمبادئ كنتيجة لمفاوضاته مع     

 إعـالن  الذي هـو     أوسلوفالفروق بسيطة جدا بين االثنين، والشعب الفلسطيني ما زال يكتوي بنار اتفاق             
 حركـة فـتح     وإخراجر منظمة التحرير ومؤسساتها،      لمضاعفة استيطانها، وتدمي   إسرائيل ووظفته   مبادئ
  . من دائرة المقاومةوأهمها المنظمات الفلسطينية ىكبر
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 الخالفية مثل القـدس والمـستوطنات       الكبرى الواليات المتحدة تفضل تأجيل القضايا       أن أنباءتتردد  : ثالثا
 حـق العـودة لالجئـين       ءوإلغـا  دولة فلسطينية مؤقتة في الضفة الغربيـة،         وإقامةلمدة خمس سنوات،    

  .الفلسطينيين بشكل نهائي، باعتباره حقا غير عملي ال يمكن تطبيقه
 انه سيتم حـل قـضية الالجئـين         أيضاالرئيس عباس صرح، بالصوت والصورة، لقناة العربية        : رابعا

 أيـن  إلـى  فلسطيني ولكنه لم يقـل       الجئ أيالفلسطينيين ال سيما في لبنان مؤكدا انه لن يبقي في لبنان            
 موجودة، ام   وأراضيهم الجليل وحيفا وصفد وعكا حيث ما زالت بيوتهم          إلىسيعود هؤالء، هل سيعودون     

   الضفة الغربية وقطاع غزة؟أشالء ى الدولة الفلسطينية التي ستقام علإلى
 إن مؤسف، قالت    أمر، وهو   أسبوعالسيدة تسيبي ليفني التي حظيت باستقبال حار في الدوحة قبل           : خامسا
 إلـى  يمارس في الدولة الفلسطينية تماما مثل حق العودة لليهود           أن العودة لالجئين الفلسطينيين يجب      حق

 الذين يقدر تعـدادهم بمليـون   ٤٨ عرب إن ما هو ابعد من ذلك عندما قالت   إلىالدولة اليهودية، وذهبت    
  .إسرائيل طردهم من أي هذه الدولة الفلسطينية، إلى أيضا يعودوا أن مواطن فلسطيني يجب ألف يومائت
 الرئيس عباس علي الشعب الفلسطيني      إليه اتفاق يتوصل    أي مقولة عرض    األيامتتردد بكثرة هذه    : سادسا

 السيد خالد مشعل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس وقع فـي هـذه              أنفي استفتاء عام، ومن المؤلم      
انه يقبل بأي اتفاق يقره الشعب الفلسطيني        جيمي كارتر    األمريكيالمصيدة بحسن نية، عندما قال للرئيس       

  . لو جاء متعارضا مع مواقف حماس حتىفي استفتاء عام 
 المرافقة لزيارة الرئيس كارتر قادة حماس عن بعض الحقائق، وعليهم           اإلعالم أضواء تعمي   أن ونخشى

العلمانية علي كل    لقاءات كهذه هي التي دفعت الرئيس عرفات للتنازل عن مشروع الدولة             أن يتذكروا   أن
 المقاومة، وتبني   أو اإلرهاب وحل الدولتين، ومن ثم نبذ       ٢٤٢ رقم   األمنفلسطين، والقبول بقرار مجلس     

  .الحلول السلمية كخيار وحيد للتسوية
 من  أيدي ى الضفة والقطاع فقط، ويمكن تزويره بسهولة عل       أهالياالستفتاء في حال حدوثه سيقتصر علي       

  .وجود شعب اسمه شعب فلسطينزوروا التاريخ ونفوا 
 أن، والتقي الرئيس بوش قبل      األيام الملك عبد اهللا الثاني يتواجد في واشنطن هذه          األردنيالعاهل  : سابعا

 هناك جهودا متسارعة لبلورة اتفاق مـا، وهنـاك مـن            أن الذي يؤكد    األمريلتقي الثاني الرئيس عباس،     
دة بين الضفتين باتت موضع دراسة مستفيـضة، ومـن           بان عودة صيغة المملكة المتح     األردنيهمس في   

  .األمريكية اإلدارةضمن الخيارات المطروحة حاليا وتلقي قبوال من 
كل هذه الزيارات واللقاءات والمفاوضات السرية والعلنية، والقنوات الموازية وغيـر الموازيـة،             : ثامنا

 شـهرا، وقمـم     ١٨زيارة في اقل من      ١٥ اآلن حتىوتحالف دول المعتدلين وزيارات رايس التي بلغت        
 اآلن تفكيك حـاجز     حتى، نقول رغم كل هذا السيرك لم يتم         ١٧ التي اقتربت من الرقم      وأولمرتعباس  

 وقف بناء وحدة سكنية واحدة في المستوطنات المحيطة بالقدس الشرقية           أو في الضفة،    إسرائيليعسكري  
  .مهالمحتلة رغم صراخ السيد عباس وعويل المتحدثين باس

 في كامب ديفيد، وواجه ضغوطا ال تحتملها الجبال من          أسبوعين من   ألكثرالرئيس عرفات صمد    : تاسعا
 أوقبل الرئيس بيل كلينتون وبعض الزعماء العرب، ورفض القبول بأي سيادة منقوصة علـي القـدس،                 

ن نهايته، وقـال     اتفاق ال يتضمن القدس والالجئين سيكو      أي أن كان يدرك    ألنهالتنازل عن حق العودة،     
 الرئيس عباس كان مـن      أنوللتاريخ نؤكد   .  وقع هذا االتفاق   إذاللرئيس كلينتون انه سيمشي في جنازته       

اكبر المساندين لعرفات في هذا الموقف في مواجهة مجموعة من المستسلمين الذين كانوا يحيطـون بـه                 
  .ويشجعونه علي التفريط
 يموت خائنا   أن ى، عل اإلسرائيليين أيدي ىره في رام اهللا عل     يموت شهيدا في مق    أنالرئيس عرفات اختار    

 الـسيد عبـاس     أنوال بد   .  شعبه، وسجل بذلك سابقة لكل مسؤول فلسطيني من بعده         أبناءبرصاص أحد   
  . مائدة المفاوضات مع الرئيس بوش صباح اليومإلىيعرف هذه الحقيقة وهو يجلس 
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 يتم في ظل حال االنقسام الفلسطيني الراهن، وفي ظـل           ئمباد إعالن أو إطار أو اتفاق سالم    أي: عاشرا
الحصار التجويعي الذي يمر به الشعب الفلسطيني خاصة في قطاع غزة، هو مشروع فتنة وربما حـرب              

 هذا  إلنهاء القاهرة ويلتقي قادة حماس      أو غزة   أو دمشق   إلى يذهب   أن ولذلك كان علي السيد عباس       أهلية
  . مكان آخرأي أو موسكو أو واشنطن إلى يذهب الوضع الشاذ المؤسف، وبعدها

 يصمد الرئيس عباس في مواجهة ضغوط رايس وبوش وبعض الزعماء العـرب             أن، بل ونصلي،    نتمنى
 وسورية و حـزب اهللا وحمـاس، وان ال يـسمح    إيران ضد إسرائيلالذين يتوقون للدخول في حلف مع      

 عرب ومـسلمين،    أشقاء قذرة ضد    أمريكيةيذ حروب   باستخدام هذه القضية الفلسطينية العادلة كورقة لتنف      
  . علي المنطقةاألمريكية - اإلسرائيليةلتكريس الهيمنة 

نحن مع السالم الذي حددته الثوابت الفلسطينية وقرارات المجلس الوطني، والميثاق الفلسطيني، وقرارات             
حه واشنطن حاليـا مـن حلـول       ما تطر  أن المتحدة جميعا بما في ذلك قرار حق العودة، وال نعتقد            األمم

  .أيضاتقترب من نصف هذه الثوابت، ولذلك الحذر مطلوب والتحذير 
  ٢٤/٤/٢٠٠٨القدس العربي 

  
  وسياستها"... حماس"في عقيدة " زوال إسرائيل" .٦٠

  حسام كنفاني
على توظيف عقيدتها وقناعتها الدينية في عملها السياسي، والتحوالت التي طرأت           " حماس"تحرص حركة   

 والهدنـة الطويلـة األمـد       ١٩٦٧ لم تخرقها، وال سيما لجهة قبولها بدولة مؤقتة على أراضي الـ             عليه
ـ  إال أن االستفتاء قـد     . ، بحسب منظّري الحركة   ٢٠٢٢عام  " الحتمية القرآنية لزوال إسرائيل   "المرتبطة ب

  يكون المس األول، وإن كان مؤجالً، لميثاق الحركة وإيديولوجيتها
منـذ  " حمـاس " اتفاق سالم، هو جديد الواقعية السياسية اإلسالمية، الذي تتعاطى به حركة             االستفتاء على 

وهو قد يكـون  .  في محاولة لكسر الحظر السياسي المضروب عليها  ٢٠٠٦وصولها إلى السلطة في عام      
  . إلى اليوم١٩٨٧مجرد مرحلة في مسار التحول الطويل الذي رافق الحركة منذ نشأتها في عام 

ول كانت بدايته في االعتراف بالسلطة الفلسطينية الخارجة من رحم اتفاق أوسلو، ثم قبول المـشاركة                تح
في العملية السياسية عبر خوض االنتخابات البلدية، ثم التشريعية، وصوالً إلى تـولّي رئاسـة حكومـة                 

ـ       . السلطة الفلسطينية  قتة على األراضي المحتلـة     دولة مؤ "والمحطّة األبرز في هذا التحول كانت القبول ب
هذا القبول ورد على لسان أكثر من       ".  والتوصل إلى اتفاق هدنة طويل األمد مع إسرائيل        ١٩٦٧في عام   

، وانتهـاء بـرئيس   ١٩٨٨، بداية من مؤسس الحركة، الشهيد أحمد ياسين في عـام     "حماس"مسؤول في   
  .حد الماضيمكتبها السياسي خالد مشعل خالل مؤتمره الصحافي في دمشق األ

أثارت أكثر من تساؤل عن تماهيها مع عقيدة الحركة اإلسالمية المنصوص عليها فـي              " حماس"تحوالت  
إال أن ما يتضح إلى اآلن، أن الحركة ال تـزال تنـاور تحـت سـقف هـذا الميثـاق                     . ميثاقها الوطني 

الحديث المتكرر عن الهدنة    ولعل  . واإليديولوجيا التي باتت توظفها الحركة اإلسالمية في عملها السياسي        
  .الطويلة األمد هو الجزء األبرز من هذا التوظيف الذي يخدم العقيدة والميثاق

تصر على استمرار الصراع مع إسرائيل وعدم االعتراف بالدولة         " حماس"فما الغاية من الهدنة، ما دامت       
  العبرية والتمسك بأراضي فلسطين التاريخية؟

ية ومنظّروها يجمعون، في خطبهم وكتبهم، على اإليمان المتجـذّر بنظريـة زوال      قياديو الحركة اإلسالم  
إيمان مستند، وفق نظريتهم، إلى حسابات قرآنية معقّدة وتـأويالت          . ٢٠٢٢إسرائيل من الوجود في عام      

  .توراتية
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الـدليل  "لى أن   ، مشيراً إ  "أدلّة قرآنية وتاريخية  "الشيخ أحمد ياسين تحدث عن زوال إسرائيل، مستنداً إلى          
ودليله التاريخي هو عندما خضع المسلمون لحكم       ". القرآني يكمن في أن اهللا يغير األقوام كل أربعين سنة         

  .الصليبيين أربعين عاماً، ثم قاوموهم حتى تحقق لهم النصر
 تاريخ االنتفاضة األولـى،     ١٩٨٧ لم تظهر أي مقاومة لليهود حتى عام         ١٩٤٨ويذكر ياسين أنه منذ عام      

  ".تندثر إسرائيل تماماً بإرادة اهللا"أي بعد مرور أربعين عاماً على النكبة، متوقّعاً أنه بعد أربعين عاماً 
وثقها الكاتـب اإلسـالمي     " نبوءة. "٢٠٢٢بزوال إسرائيل في عام     " نبوءة قرآنية "ياسين أيضاً تحدث عن     

ولقـي  ".  نبوءة أم صدفة رقميـة   ،٢٠٢٢زوال إسرائيل   " بعنوان   ١٩٩٣بسام جرار في عام     " الحمساوي"
  .الكتاب قبوالً واسعاً لدى أوساط فكرية وشعبية

القـائم علـى تـرقيم      " الجمـل "جرار اعتمد على حسابات رقمية معقدة، مستندة إلى ما يعرف بحساب            
 لكن بما أن اليهود يتعـاملون دينيـاً بالـشهر         .  عاماً ميالدية  ٧٦األحرف، لإلشارة إلى أن إسرائيل تدوم       

القمري، ويضيفون كل ثالث سنوات شهراً للتوفيق بين السنة القمرية والشمسية، فإن إسرائيل تدوم حتى               
إن قيام  "ويورد جرار أيضاً رواية عن عجوز يهودية قالت         .  ميالدي ٢٠٢٢ هجري، وهذا يوافق     ١٤٤٣

ذنّب هالي، الذي يقول إنه     ، رابطة األمر بدورة الم    " سنة ٧٦إسرائيل سيكون سبباً في ذبح اليهود وستدوم        
ويستند إلى دراسات فلكية لتوضيح أن دورة المذنّب هالي مرة واحدة تكمل كـل              ". مرتبط بعقائد اليهود  "

  .١٩٤٨ سنة شمسية مرة، وأنّه بدأ آخر دوراته عام ٧٦
 ١١ر  كما يستند باحثون إسالميون إلى نصوص توراتية ونبوءات حاخامين لإلشارة إلى أن إسرائيل تستم             

. والسبوت في المفهوم التوراتي هو السنة السابعة التي يمنع خاللها اليهود من زراعة أراضيهم              ". سبوتاً"
 عاماً شمسياً على إقامة إسرائيل، ما يماشي توافق المنظرين اإلسـالميين            ٧٧أي إن الزوال قد يأتي بعد       

  .٢٠٢٢على عام 
ن الهدنة الطويلة األمد، أو هدنـة الـسنوات العـشر،           واإلسالمية، فإ " الحمساوية"بحسب هذه التنظيرات    

، وهو عنوان كتاب أيضاً للـشيخ       "زوال إسرائيل حتمية قرآنية   "تتوافق مع شعار الحركة اإلسالمية القديم       
وبالتالي فالحركة تنطلق من هذه القناعة لطرح الهدنة، على اعتبـار أن            . الفلسطيني أسعد بيوض التميمي   

  ".الحمساوية"لم يحن بعد، ومن الممكن االستفادة من الهدنة لتقوية الجبهة " سمةموعد المواجهة الحا"
يبقى تحوالً تحت   " دولةً مؤقّتةً  "١٩٦٧وإذا كانت الهدنة تحت سقف اإليديولوجيا، فكذلك القبول بدولة عام           

على أرض فلسطين أرض وقف إسالمي      "سقف ميثاق الحركة، الذي نصت مادته الحادية عشرة على أن           
أجيال المسلمين إلى يوم القيامة، ال يصح التفريط بها أو بجزء منها أو التنازل عنها أو عن جزء منهـا،                    
وال تملك ذلك دولة عربية أو كل الدول العربية، وال يملك ذلك ملك أو رئيس أو كل الملوك والرؤسـاء،                    

ألن فلسطين أرض وقف إسالمي     وال تملك ذلك منظمة أو كل المنظمات سواء كانت فلسطينية أو عربية،             
  ".على األجيال اإلسالمية إلى يوم القيامة

ـ      إال تحايل على الميثاق، على اعتبار أنها لم تعلـن          " الدولة المؤقتّة "وما إعالن الحركة اإلسالمية القبول ب
عن إلى اليوم التخلي عن أراضي الوقف هذه من دون االعتراف بسالبي هذه األرض، وبالتالي لم تتنازل                 

وإذا . العقيدة التي قامت عليها، بل وظّفت واقعيتها في خدمة استمرارية هذه العقيدة من دون المس فيهـا                
قد استطاعت خالل فترة التحوالت الطويلة التي مرت بها أن توازن بين واقعيتها وميثاقها              " حماس"كانت  

على اتفاق سالم موقّع مع الدولة العبريـة        وعقيدتها، إال أن ما أعلن عن استعدادها للقبول بنتائج استفتاء           
، إذ اختلفت التفسيرات بـين  "حماس"يمثّل مساً مبدئياً بميثاق الحركة اإلسالمية، وهو ما أثار إرباكاً داخل       

  .من ربطها بالمصالحة الوطنية، ومن ربطها بشمول االستفتاء التفاق السالم في الداخل والخارج
ماذا لو تـم    : ال تزال بعيد ومستبعدة، إال أنه ال بد من طرح التساؤل التالي           ورغم أن مالمح اتفاق السالم      

التوصل إلى اتفاق سالم على إقامة دولة بغير الشروط التي أعلنها خالد مشعل، أي حـق عـودة كامـل                    
 كاملة، وتمت الموافقة عليه باستفتاء شعبي شارك فيه فلسطينيو الداخل والخارج؟ ما هو              ٦٧وحدود الـ   
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في الحال هذه، مع العلم بأن اتفاق سالم يعني أن ال دولة مؤقتة؟ والقبول باتفاق قد يعني                 " حماس"ف  موق
  .أيضاً القبول بطرف آخر مشارك فيه

ترى أن اإلجابة عن هذه األسئلة سابق ألوانه، إال أنها قد تعطي فكرة عن المنحى الذي                " حماس"قد تكون   
  تها للتكيف مع الواقع ضمن سياسة إسالمية واقعيفي المستقبل، وقابلي" حماس"قد تتخذه 

  ٢٤/٤/٢٠٠٨األخبار
  
  العرب ومؤتمر موسكو .٦١

  احمد عمرابي  
روسيا بوتين تريد أن تمارس دوراً فاعالً في حلبة الشرق األوسط كنصير للشعب الفلسطيني، لكنهـا ال                 

  . ترغب بحال من األحوال أن تكون ملوكية أكثر من الملك
الوهن والهوان عقب انهيار االتحاد السوفييتي عند مطلع التسعينيات في عهد بـوريس             بعد عقد زمن من     

وخـالل وقـت    . يلتسين، أخذت روسيا في عهد فالديمير بوتين تستعيد عنفوانها السياسي واالقتـصادي           
قياسي استطاعت فعالً أن تستجمع لنفسها من أدوات القوة االستراتيجية ما أتاح لهـا أن تفـرض نفـوذا                   

ورغم أن أوروبا وآسيا الوسطى     .  سياسيا في ساحة الصراع الدولي، ال يزال يتنامى وتتسع دائرته          -وجي
  . تستأثران بموقع األولوية العليا على األجندة الخارجية الروسية

إال أن من الواضح أن بوتين يعتزم إعادة العالقة التحالفية مع الدول العربية التي كانت سائدة إبان عهـد                   
  د السوفييتي، فهل العرب على استعداد للتجاوب؟ االتحا

إدارة بوتين أعلنت مؤخراً عزمها ترتيب عقد مؤتمر دولي في موسكو تشارك فيه كافة األطراف المعنية                
وال يخفى أن روسيا تريد من وراد هذا التحرك الجديد أن تتـيح للفلـسطينيين               . بمشكلة الشرق األوسط  

ن السيطرة األميركية االنحيازية، ولكن إذا كان من المفهوم أن تسعى كـل     والعرب منبراً دولياً متحررا م    
من إسرائيل والواليات المتحدة إلى إجهاض عقد هذا المؤتمر الدولي، فكيف نفهم أن يحظى هذا الـسعي                 

  التخريبي بتعضيد فلسطيني؟ 
الممثل الـشرعي واألوحـد     لقد قام رئيس السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية التي تقول إنها            

للشعب الفلسطيني بزيارة رسمية إلى روسيا ال لغرض سوى أن يحيط السلطة العليا الروسية علماً بأنـه                 
سوف يقاطع المؤتمر، إذا وجهت دعوة إلى حركة حماس واضعاً بذلك القيادة الروسية أمام أمـر واقـع                  

دة وال إسرائيل موقفاً رسمياً نهائيـاً تجـاه         يتمثل في شرط تعجيزي، وحتى اآلن لم تعلن الواليات المتح         
المؤتمر المزمع، وبينما يبدو أنهما مصممتان على نسف المؤتمر مقدماً إال أنهما ال تريدان أن تقعا فـي                  
حرج دبلوماسي مع روسيا، من المؤكد أن ينشأ لو صدر عن كل منهما رفض رسـمي ومباشـر لعقـد                    

لروسية إلى مغادرة عضوية اللجنة الرباعية الدولية، ويبدو واضـحاً  المؤتمر الدولي، مما قد يدفع القيادة ا      
  . إذن أن أميركا وإسرائيل أوكلتا مهمة إجهاض المؤتمر إلى الرئيس أبو مازن

 روسيا بوتين لن تتوقف في كل األحوال عن مواصلة نهجها االستراتيجي الراديكالي تجاه منطقة الشرق               
ورها كمصدر تسليح حديث لسوريا، وإمدادات عسكرية لحـزب اهللا     وفي هذا السياق ستواصل د    . األوسط

اللبناني عن طريق دمشق، ومساعدة البرنامج النووي اإليراني، لكنها لألسف لن تستطيع تحقيق اختراق              
هام على المدى المنظور في الصراع الفلسطيني اإلسرائيلي لصالح الشعب الفلسطيني، طالما بقيت قيـادة     

وامتداداً لهذا التحليل فإنه من المشكوك فيه أن تتجاوب غالبيـة الـدول             . ية على موقفها  السلطة الفلسطين 
  .العربية مع موسكو

 ٢٤/٤/٢٠٠٨البيان اإلماراتية  
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  :كاريكاتير .٦٢
  

  
  ٢٢/٤/٢٠٠٨ ٤٨عرب 


