
  
  
  
  
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  "إسرائيل" الرياض لتوحيد الموقف العربي من فشل المفاوضات مع إلىعباس 
   على المجازر"إسرائيل" إصرار تشكك في جدوى جهود التهدئة في ظل الفصائل الفلسطينية

   وسالح المقاومة يجب حمايته" حراس االحتالل"األجهزة األمنية : "الجهاد" و"حماس"
  "معاليه ادوميم" جديد في القدس يقّسم الضفة ويصل راس العامود بمستوطنةيحي استيطان

  هاويطالب بضمانة مصرية لتنفيذ حماس شروطباراك يميل نحو قبول التهدئة في غزة 
 من البلدة القديمة خطة إسرائيلية مبرمجة لتهجير المقدسيين

تنتقد توسـيع حكومـة" فتح"
  القـرار تكريـساً    تعـدّ هنية و 
  لالنقسام

  
 ٤ص ... 

 ٢٩/٤/٢٠٠٨١٠٦٤الثالثاء



  

  

 
 

  

            ٢ ص                                   ١٠٦٤:         العدد                  ٢٩/٤/٢٠٠٨ الثالثاء: التاريخ

    :السلطة
 ٤  "إسرائيل" الرياض لتوحيد الموقف العربي من فشل المفاوضات مع إلىعباس  .٢
 ٥   بقيامها"إسرائيل"يقاطع بشكل مؤقت الزعماء الذين يزورون الضفة خالل احتفاالت  عباس .٣
 ٥  على بيت حانونيدين االعتداء اإلسرائيلي فياض  .٤
 ٥ لحواجز بتخفيف ا"إسرائيل"المالكي يدين مجازر االحتالل في غزة ويكذب ادعاءات  .٥
 ٥   جريمة بحق المقاومةتعّده والحركة ... السلطة تصادر أسلحة لحماس:بيت لحم .٦
 ٦  لربط قطاع غزة بالكهرباء مع مصرحكومة فياض تقر مشروعاً .٧
 ٦  لطة لتعاونه مع االحتاللحكم باإلعدام على عنصر أمن في الس .٨

    
    :المقاومة

 ٦  على المجازر"إسرائيل" إصرار تشكك في جدوى جهود التهدئة في ظل الفصائل الفلسطينية .٩
 ٨   "إسرائيل" دون االعتراف بـ٦٧نقبل بدولة في الـ: الزهار .١٠
 ٨   وسالح المقاومة يجب حمايته" حراس االحتالل"األجهزة األمنية : "الجهاد" و"حماس" .١١
 ٨   يفرون من سجن أريحا"لجان المقاومة"ثالثة مقاومين من  .١٢
 ٩  "عين الحلوة"الكفاح المسلح في  توافقنا على نشر: المقدحمنير  .١٣
    

    :اإلسرائيليالكيان 
 ٩  "معاليه ادوميم" جديد في القدس يقّسم الضفة ويصل راس العامود بمستوطنةيحي استيطان .١٤
 ٩   هاباراك يميل نحو قبول التهدئة في غزة ويطالب بضمانة مصرية لتنفيذ حماس شروط .١٥
١٠  مجزرة بيت حانونباراك وبيريز يحملون حماس مسؤولية  .١٦
١٠   أميركا تضغط على إسرائيل لقبول التهدئة .١٧
١٠   وليفنيأولمرت إلعدامكاتب إسرائيلي يدعو  .١٨
١٠  إلى المدار" إسرائيلياً"روخ روسي أوكراني يحمل قمراً صناعياً  صا:اإلسرائيلي"االتصاالت  .١٩
١١  "١٦ -إف "سالح الجو اإلسرائيلي يستأنف تدريباته على مقاتالت  .٢٠
    

    :األرض، الشعب
١١  ة في الشتات والوطن األم بين الجاليات الفلسطيني"التشبيك" ية تعمل علىمؤسسة فلسطين .٢١
١١  من البلدة القديمة خطة إسرائيلية مبرمجة لتهجير المقدسيين .٢٢
١٢   تطالب المجتمع الدولي بحماية المدنيين الفلسطينييناإلنسان الضمير لحقوق ةمؤسس .٢٣
١٢   منذ مطلع الشهر الجاري٦٦مجزرة بيت حانون رفعت عدد الشهداء إلى : انمركز الميز .٢٤
 ١٢  استشهاد شاب فلسطيني شمال قطاع غزة برصاص قوات االحتالل .٢٥
١٢   في السجون اإلسرائيلية أسير إداري١٠٠٠مركز أحرار يطالب بوضع حد لمعاناة  .٢٦
١٢   في السجون اإلسرائيليةيطالبون باستئناف زيارة أبنائهمفي غزة أهالي األسرى  .٢٧
١٣  مركز حقوقي فلسطيني يحذر من تفاقم األمراض لدى األسرى في السجون اإلسرائيلية .٢٨
١٣  بنه اللتأمين نفقات الدراسةغَّزي يعرض ِكليته للبيع  .٢٩
١٣   الغربية ترفع الحصار الشامل عن الضفة"إسرائيل" .٣٠
١٣   بين الجيد والممتازاألمنية الفلسطينيةداء األجهزة أمن المواطنين يقيمون % ٥٦: استطالع .٣١



  

  

 
 

  

            ٣ ص                                   ١٠٦٤:         العدد                  ٢٩/٤/٢٠٠٨ الثالثاء: التاريخ

   
   :اقتصاد
١٣   على القيود اإلسرائيليةجمعية الوقود والبترول الفلسطينية تعلن اإلضراب احتجاجاً .٣٢
 ١٤   من قبل السلطةكثر القطاعات تهميشاًأالقطاع الزراعي الفلسطيني من : دراسة .٣٣
   

   :صحة
 ١٤   مريضا١٣٨ًضى إلى  من المر غزةارتفاع عدد ضحايا حصار .٣٤
   

   :عربي، إسالمي
١٤  مصر تتوقع رداً إيجابياً من الفصائل بخصوص الهدنة .٣٥
١٤    مصرية ومبعوث من أبو الغيط إلى تل أبيب-قمة أردنية  .٣٦
١٥  ٦٧و ٥٦ خالل حربي ءين ودفن بعضهم أحياجيش االحتالل قتل عشرات المصري .٣٧
١٥   إسرائيلية طالما أنها غير مشروطة-ال نمانع في مباحثات سورية : إيران .٣٨
١٥  تستهتر بالقانون الدولي" إسرائيل: "أوغلي .٣٩
   

   :دولي
١٥  على باراك قائمة حواجز ويطالب بإزالتهابلير يعرض  .٤٠
١٦  بان كي مون يدعو حماس إلى الكف عن إطالق القذائف .٤١
١٦   في بيت حانون  األربعةأطفالها قتل أم ويدين جون جنج .٤٢
١٦  اعدات الغذائية في قطاع غزة ستستأنف توزيع المس"ألونرواا" .٤٣
١٦  كارتر يدافع مجدداً عن لقاءاته مع قادة حماس .٤٤
١٦  واشنطن ترفض التشهير اإلسرائيلي بالرئيس األميركي األسبق .٤٥
١٧  أدلة النووي السوري مشكوك فيها: عن األسلحة غير التقليدية كبير المفتشين .٤٦
١٧  ممثل أميركي وابنه يتبرعان إلقامة متحف يهودي في ساحة البراق .٤٧

   
    :مختارات

١٧  الماليين سيموتون جوعاً خالل أشهر: األمم المتحدة .٤٨
    

    :حوارات ومقاالت
١٧  فهمي هويدي... إنذار غزة األخير .٤٩
٢٠  عريب الرنتاوي... "٢وعد بلفور "الءات تل أبيب الثالث و .٥٠
٢١  لمى خاطر... !مواقف حماس السياسية بين التخوف والتشكيك والمزايدة .٥١
٢٣  ياسر سعد... تشكك بالمفاوضات والملتزم بهاالم: أبو مازن .٥٢
٢٤  المجيد وحيد عبد. د...حين ال تزلزل األرض في فلسطين .٥٣
    

 ٢٦  :كاريكاتير
***  

  



  

  

 
 

  

            ٤ ص                                   ١٠٦٤:         العدد                  ٢٩/٤/٢٠٠٨ الثالثاء: التاريخ

   لالنقسام القرار تكريساًتعّدتنتقد توسيع حكومة هنية و" فتح" .١
 وصف رئيس اللجنة السياسية في المجلـس        :غزةمن  عبد القادر فارس     عن ٢٩/٤/٢٠٠٨عكاظ  ذكرت  

التشريعي الفلسطيني النائب عن فتح عبد اهللا عبد اهللا إعالن حماس عن توسيع حكومتها المقالة في غـزة                  
 هـذا  إنوقال في تصريحات لعكاظ . بالخطوة الخطيرة التي تعزز االنقسام والفرقة في الساحة الفلسطينية    

مؤكدا انه يمثل أخطر ضربة تواجه المـشروع        الفلسطينية،  كرس سلخ قطاع غزة عن األرض        ي اإلجراء
 لتحقيـق التواصـل الجغرافـي       ١٩٦٧الوطني الذي يسعى إلقامة الدولة على األراضي المحتلة عـام           

واستغرب عبد اهللا تزامن هذه الخطوة مع عرض حماس للتهدئة          . والمجتمعي والقانوني بين أجزاء الوطن    
زة من أجل تعزيز سلطتها وهو ما تؤكده تصريحات محمود الزهار عند عودته إلى غزة وقوله أن                 في غ 

يحدث جريمة ترتكب بحق شعبنا ونضالنا وتاريخنـا خـالل           واعتبر ما . الشرعية الفلسطينية هي حماس   
ـ                ى العقود الطويلة والذي راح ضحيته آالف وعشرات اآلالف من الشهداء والجرحى والذين يعـانون عل

  . طريق تحرير الوطن
 هنية عرض حكومته الجديدة على المجلس التـشريعي لنيـل           إسماعيلوحول نية رئيس الحكومة المقالة      

الثقة قال عبد اهللا ليس هناك مجلس تشريعي وحتى لو أقاموا عشر حكومات فإنها ال تـستطيع أن تـوفر                    
المليون فلسطيني إلى االنتحار، هذه     رغيف الخبز للمواطن، فماذا يعني ذلك، هل يسوقون مليونا ونصف           

 المجلس غير موجود، فقد شلوه بعد أخذهم        إن : فيما يجري قال   "التشريعي"وحول دور    .جريمة بحد ذاتها  
لألغلبية ومن هنا نقول إنه في حالة الشلل الذي فرضوه على السلطة التشريعية بالقيام بدورها ورفـضهم                 

 .افتتاح الدورة حسب النص القانوني
ل دعوة خالد مشعل للرئيس عباس للحوار بدون شروط قال عبد اهللا هذا ما يـسمونه اللعـب فـي                    وحو

كيف يدعون الرئيس للحوار وهم يقولون إنه متـواطئ         : الكالم، فهم يعرفون أنهم غير صادقين، متسائال      
 .مع إسرائيل في حصار غزة

  فـتح د قدورة فارس القيادي في حركةانتق: وكاالت عن ال  رام اهللا   من ٢٩/٤/٢٠٠٨الغد األردنية   ونقلت  
 لتكريس االنقسام بـين الـضفة       إجراء "بأنهووصفه  . قرار توسيع الحكومة المقالة برئاسة إسماعيل هنية      

، نافيا وجود أي ضـرورة لقـرار        "الوقت ليس مناسبا إلجراء من هذا القبيل      "ن  إ فارسوقال   ".والقطاع
ومن ناحية أخرى دعا فارس      ".غبة في تكريس واقع الحال    توسيع الحكومة في غزة، باستثناء أنه يحمل ر       

الفصائل الفلسطينية التي ستبدأ اليوم اجتماعات لها في القاهرة بالعمل على صياغة رؤية موحـدة نحـو                 
  ".إلعادة الحياة في غزة"التهدئة 
تح  رئيس كتلة فاألحمدشدد عزام  : اهللارام من وليد عوض عن ٢٩/٤/٢٠٠٨ القدس العربـي     وأضافت

 على ترسيخ حالة االنقسام ورفـضها       حماسالبرلمانية على ان توسيع الحكومة المقالة يدلل على اصرار          
للمبادرة اليمنية الهادفة للوحدة الوطنية الفلسطينية، والتي تبنتها جامعة الدول العربيـة لـرأب الـصدع                

  . االنقساموإنهاءالفلسطيني الداخلي 
  
  "إسرائيل"العربي من فشل المفاوضات مع  الرياض لتوحيد الموقف إلىعباس  .٢

ن الـرئيس   أمـس   أ ىعلمت القدس العربي من مصادر فلسطينية رفيعة المستو       :  وليد عوض  -رام اهللا   
 الرياض لوضع المسؤولين السعوديين في نتائج زيارته لموسكو         ىلإ األربعاء محمود عباس سيتوجه غداً   

 لبلورة موقف عربي موحد ما بـين الـسلطة      ى يسع ن عباس أ إلىمطلعة  المصادر  الشارت  أو .وواشنطن
 عن  األمريكية اإلدارة في ظل تعثر المفاوضات مع إسرائيل وفشلها، وتراجع          واألردنومصر والسعودية   

وحسب المصادر   . تقدم علي المسار الفلسطيني    إلحراز الحكومة اإلسرائيلية    ى ممارسة ضغوط عل   إمكانية
، تحذرها من خطورة انـزالق      األمريكية اإلدارة إلىة يتم توجيهها    فان عباس يطالب برسالة عربية موحد     
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 بـوش  إدارةذا ما فشلت إ األمريكية دوامة العنف، وتعزيز مكانة المتطرفين من وجهة النظر إلىالمنطقة  
  . الصراع اإلسرائيلي الفلسطينيإلنهاء أبيب تل ىفي الضغط عل

  ٢٩/٤/٢٠٠٨القدس العربي 
  
   بقيامها"إسرائيل"الزعماء الذين يزورون الضفة خالل احتفاالت عباس يقاطع بشكل مؤقت  .٣

 اسـتقبال رؤسـاء     ونن سيرفض ي زعماء فلسطيني  إن قال مسؤول فلسطيني طلب عدم نشر اسمه         :رام اهللا 
 بمناسـبة الـذكرى     "إسرائيل"الدول والحكومات وغيرهم من الشخصيات المهمة التي ستحضر احتفاالت          

 قرار الـرئيس محمـود      إنوقال مسؤولون فلسطينيون     . الضفة الغربية المحتلة    زاروا إذاالستين لقيامها   
عباس وحكومته في الضفة الغربية بأن يقاطعوا بشكل مؤقت الزعماء الذين يـزورون الـضفة خـالل                 

  . احتجاج رمزيإلى يرقى "إسرائيل"احتفاالت 
  ٢٨/٤/٢٠٠٨رويترز 

  
  على بيت حانونيدين االعتداء اإلسرائيلي فياض  .٤

سالم فياض، أمس ما وصـفه بالعمليـات        . دان رئيس الوزراء الفلسطيني، د    :  يوسف الشايب  - ام اهللا ر
ندين "الهمجية لقوات االحتالل ضد األبرياء في قطاع غزة، وقال خالل زيارته لمعرض فني في رام اهللا                 

صة المجزرة التـي    وبشدة جرائم االحتالل المستمرة بحق النساء واألطفال واألبرياء في قطاع غزة، وخا           
هذا سلوك غير مسؤول وندينه بأشـد       .. حدثت في بيت حانون، وراح ضحيتها أطفال ونساء في األساس         

معاناة أهلنا في القطاع يومية ومستمرة، وتبدو متصاعدة جراء هـذه االعتـداءات،             "وأضاف   ".العبارات
يجب أن ينتهـي، وكـذلك      والحصار الخانق الذي تفرضه سلطات االحتالل على قطاع غزة، والحصار           
 ".أعمال القتل والتدمير بحق أبناء شعبنا في القطاع، وفي الضفة الغربية أيضا

  ٢٩/٤/٢٠٠٨الغد األردنية 
  
  بتخفيف الحواجز"إسرائيل"المالكي يدين مجازر االحتالل في غزة ويكذب ادعاءات  .٥

ريـاض  .دالفلـسطينية  حكومـة   قال وزير الخارجية والناطق الرسمي باسم ال     : منتصر حمدان  -رام اهللا   
ن ادعاءات إسرائيل بتخفيف الحواجز العسكرية عارية عن الصحة، حيث تقوم قوات االحتالل             إ"المالكي  
 الحواجز العسكرية التي تقيمها قوات االحتالل       أن، موضحا   " ومضاعفتها على الحواجز   اإلجراءاتبتشديد  

 . حاجزا دائما٤٥٠ إلىفي محيط المدن وصل عددها 
 الحكومـة   إدانة، في رام اهللا، عن      أمسلن المالكي خالل مؤتمر صحفي عقده عقب جلسة الحكومة،          عأو

 استشهاد سـبعة    إلى في قطاع غزة وأدت      أمسلالعتداءات المتكررة على المواطنين، والتي كان آخرها        
  .األربعة وأطفالها أممواطنين بينهم 

 ٢٩/٤/٢٠٠٨الحياة الجديدة 
  
   جريمة بحق المقاومةتعّده والحركة ... أسلحة لحماس السلطة تصادر:بيت لحم .٦

عرض جهاز المخابرات    ):أ.ب.د (ونقالً عن وكالة  رام اهللا   من   ٢٩/٤/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية   نشرت  
العامة الفلسطينية في بيت لحم، أمس، مجموعة من األسلحة والمالبس العسكرية والمواد المتفجرة، وقال              

ومن بـين    .”حماس“سلحة والمواد العسكرية تعود إلى مجموعة تابعة لحركة         في بيان رسمي، إن هذه األ     
 ملم وعدد من    ٢٠٠ و ٣٠٠األسلحة التي جرى عرضها أمام الصحافيين، رشاشات متوسطة من عياري           

لغاماً أرضية ورصاص دمدم ومـواد      أ وبنادق إنجليزية قديمة و    "١م"بنادق الكالشنكوف، وبنادق من نوع      
مواد تحريضية إلثارة الفتن تثبت النوايا      "لمتفجرات وكواتم للصوت ولباس عسكري، و     كيماوية لصناعة ا  
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، حسب الجهاز الذي اتهم حمـاس بـالتخطيط لزعزعـة           "السيئة والخطيرة التي تخطط لها حركة حماس      
  .األمن واالستقرار الداخلي في المحافظة

عبيدة الناطق باسم كتائب القسام انـه       أبو قال   :بيت لحم من   ٢٨/٤/٢٠٠٨وكالة معاً اإلخبارية    وأوردت  
وقال في اتصال    . اآلن ى والمتفجرات تابعة لحماس حت    األسلحة يؤكد ضبط كمية كبيرة من       أنال يستطيع   

 توجه لالحتالل وتصادر األسلحةهاتفي بوكالة معا انه في حال تم تأكيد هذا الخبر فتكون جريمة الن هذه               
 ". كتائب القسام وفصائل المقاومة من قبـل االحـتالل         فيه تالحق   السلطة سالح المقاومة في الوقت الذي     

 األمنـي  التنـسيق    إطـار  في   ويأتي يصب في مصلحة االحتالل اإلسرائيلي       اإلجراء هذا   أن إلىشار  أو
  .وتطبيق خارطة الطريق

  
  لربط قطاع غزة بالكهرباء مع مصرحكومة فياض تقر مشروعاً .٧

 لربط جنوب قطاع غزة بالكهربـاء        مشروعاً أمس أقرت   إنهامة  علنت الحكو أ : منتصر حمدان  -رام اهللا   
وقال وزير الخارجيـة والنـاطق       . ستبدأ بتنفيذه فور توقيع الرئيس عباس عليه       إنهامع مصر، موضحة    

ن المشروع يقضي بربط مدينـة      إ :مسأة  مرياض المالكي عقب اجتماع الحكو    .الرسمي باسم الحكومة د   
رباء على طول سبعة كيلومترات مع محطة لتوليد الكهرباء في مدينـة            رفح في قطاع غزة بكابالت للكه     

 مليون دوالر، علـى مـرحلتين،       ١٥ن كلفة هذا المشروع بلغت      أ وأوضح. العريش في الجهة المصرية   
وردا على سؤال   .  للتنمية اإلسالميويتم تمويل هذا المشروع من خالل قرض وافق عليه صندوق البنك            

حماس ليست لها عالقة فـي       "إنون لها عالقة في تنفيذ المشروع، قال المالكي          كانت حماس ستك   إذاعما  
 ". من خالل جمهورية مصراإلسالميالمشروع والمشروع هو اتفاق ما بين السلطة وصندوق التنمية 

 ٢٩/٤/٢٠٠٨الحياة الجديدة 
  
  حكم باإلعدام على عنصر أمن في السلطة لتعاونه مع االحتالل .٨

أصدرت محكمة عسكرية فلـسطينية فـي مدينـة          :رام اهللا من   ٢٩/٤/٢٠٠٨اتية  الخليج اإلمار نشرت  
 رمياً بالرصاص بحق جندي فلسطيني برتبة رقيـب بعـد           باإلعدام حكماً   أمسالخليل في الضفة الغربية     

إدانته بتهمة الخيانة والتخابر مع أجهزة االحتالل اإلسرائيلي حيث تسببت معلومات نقلها فـي استـشهاد                
 .اومين وهدم منزل واعتقال عدد آخر من المقاومين على أيدي قوات االحتالل في المنطقة مقأربعة

قال قائد منطقة الخليل العميـد الـركن سـميح الـصيفي إن             : ٢٩/٤/٢٠٠٨البيان اإلماراتية   وأضافت  
نته حكمت باإلعدام رمياً بالرصاص على الرقيب أول عماد سعد من بلدة يطا، بعد إدا             "المحكمة العسكرية   

  ."هو عضو في شبكة تضم والده وعمه"وأضاف أن المدان  ."بتهمة الخيانة والتخابر مع قوات االحتالل
وال يجري تنفيذ قرار حكم اإلعدام إال بعد مصادقة رئيس السلطة الفلسطينية عليه، حيـث لـم يـصادق                   

  .٢٠٠٥الرئيس عباس على أي قرار إعدام منذ توليه منصبه العام 
  
  على المجازر"إسرائيل" إصرار تشكك في جدوى جهود التهدئة في ظل طينيةالفصائل الفلس .٩

 القوى والفصائل والجهات الرسمية واالهلية      أدانت: محافظاتمن ال  ٢٩/٤/٢٠٠٨الحياة الجديدة   ذكرت  
 بحياة ام واربعة مـن اطفالهـا        وأودت أمسالمجزرة التي ارتكبها جيش االحتالل في عزبة بيت حانون          

 . دد آخر من الجرحىومواطنين وع
وقال تيسير خالد عضو اللجنة التنفيذية انه في الوقت الذي تتوجه فيه وفود قيادية من فصائل منظمة 
التحرير الفلسطينية والجهاد االسالمي وقوى المقاومة االخرى في قطاع غزة الى مصر للبحث في 

 . انها غير معنية بالتهدئةشروط التهدئة، تواصل حكومة إسرائيل هذه االعتداءات وتؤكد بذلك
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وقال النائب مصطفى البرغوثي االمين العام للمبادرة الوطنية ان المجزرة اإلسرائيلية تؤكد الوجه 
واكد ان . الحقيقي لالحتالل وحقيقة نوايا الحكومة اإلسرائيلية الساعية الى تأجيج الموقف في المنطقة

ن الفلسطينيين ترمي الى تخريب الجهود االقليمية إسرائيل ومن خالل مجازرها اليومية بحق المدنيي
 .والدولية النهاء الحصار ووقف العدوان معربا عن ادانته لتلك المجزرة

من ناحيته أكد حازم أبو شنب القيادي في حركة فتح ان المجزرة التي ارتكبها االحتالل ببيت حانون 
يننا لدراسة األسباب الحقيقة وراء تمادي وغيرها من المجازر تستدعي إلي ان يكون هناك وقفة فيما ب

 .االحتالل في ارتكاب مجازره وعدم إقدامه حتى على االعتذار كما كان يفعل في السابق
ومن ناحيته يقول نافذ غنيم عضو المكتب السياسي لحزب الشعب ان الهجمة الشرسة التي تشنها إسرائيل 

لماضية، شكلت ارتفاعا واضحا في معدل استهداف على المدنين والتي ازدادت حدتها خالل األسابيع ا
 .إسرائيل لألطفال إلى أعلى مستوياتها منذ

وقالت الجبهة الشعبية ان هذا العدوان يؤكد مرة اخرى بأن بحث التهدئة في ظل استمرار االحتالل امر 
العدوان ال يستقيم، بل ان ما هو مطلوب هو بحث كيفية توحيد جهود قوى المقاومة من اجل مواجهة 

واالحتالل بكل تجسيداته، والعمل سريعا على استعادة الوحدة وانهاء االنقسام لتحشيد كل قوى الشعب في 
 .هذه المواجهة

وقالت الجبهة الديمقراطية ان المجزرة الجديدة دليل واضح على عدم جدية قوات االحتالل، بل وإمعانها 
صداقية الصوت الداعي إلى ان أي تهدئة يجب ان في القتل والتدمير ضد شعبنا، وهو ما يؤكد على م

 .تكون متوازنة ومتبادلة وشاملة في غزة والضفة، وتوفير الضمانات لذلك
ونددت حركة الجهاد االسالمي بالمجزرة، وقال القيادي في حركة الجهاد اإلسالمي الشيخ نافذ عزام إن 

سطينيين عزل أبرياء ولن تكون األخيرة، هذه جريمة ليست األولى التي ترتكبها قوات االحتالل ضد فل
، منتقداً في الوقت عينه الصمت "فعلى مدار سني الصراع ارتكبت قوات االحتالل العشرات من المجازر

 .العالمي تجاه ما يجري في ظل الحديث عن مواثيق وقوانين
مة التي وأدانت جبهة ما هي التهمة التي ارتكبها الرضيع هذا اليوم؟ وما هي الته: وتساءل الشيخ عزام 

النضال الشعبي المجزرة وأشارت إلى أن حكومة االحتالل غير معنية بأية تهدئة وال بعملية التسوية بل 
أن جرائمها وقتلها لألطفال والمدنين العزل في بيوتهم، ليؤكد للعالم اجمع على مدى وحشية االحتالل 

 .ائط لكل المواثيق وقرارات الشرعية الدوليةوتعطشه لسفك الدماء والتهرب من التزاماته وضربه للح
" حمـاس "اعتبر مشير المصري أمين سـر كتلـة         : من غزة  ٢٨/٤/٢٠٠٨قدس برس  وكالة   وأضافت

يصرون على استهداف المدنيين وعلـى إبـادة        "البرلمانية، أن اإلسرائيليون عبر ارتكابهم لمجزرة اليوم        
اب التي لطالما أبادت واستهدفت عوائل ودمرت البيوت        العوائل بكاملها تأتي ضمن عقلية اإلجرام واإلره      

   ".فوق رؤوس أصحابها
فـي غـزة أن المجـزرة و        " قدس برس "وأضاف المصري في تعقيب له على المجزرة أدلى به لمراس           

ليؤكد العدو الصهيوني علـى عقليتـه التـي ال          "االجتياحات المتكررة تأتي بين يدي الحديث عن التهدئة         
، إال أن   "إلجرام واإلرهاب، وكمحاولة البتزاز الفصائل الفلسطينية وانتزاع مواقف التنازل        تعرف إال لغة ا   

العدو الصهيوني لن ينجح في ذلك بل المقاومة التي سـتتمكن مـن الـرد               " أن    أكد" حماس"القيادي في   
 األطفـال   وتطبق معادلة أن لكل حماقة ثمنها و أن العدو الصهيوني لن يصل إلى التهدئة منتصرا بدماء               

والنساء والشيوخ، بل سيتلقى في كل اجتياح درسا قاسيا ومؤلما على يد المقاومة الفلسطينية وفي مقدمتها                
  ".كتائب القسام
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  " إسرائيل" دون االعتراف بـ٦٧نقبل بدولة في حدود الـ: الزهار .١٠
ود الزهار القيادي   أجرى عمرو عبد الحميد مراسل بي بي سي العربية في القاهرة مقالبة خاصة مع محم              

  : وفيما يلي أهم القضايا واإلجابات التي قدمها محمد الزهار. في حركة حماس
قال الزهار إنه يضمن إلتزام أجنحة حماس المختلفة، بما فيها الجناح العـسكري بتنفيـذ التهدئـة، وإن                  

الحكومـة  "ووصف الزهار حكومـة حمـاس بأنهـا          .الفصائل الفلسطينية األخرى ستوافق على التهدئة     
". الشرعية، ولسنا حكومة أمر واقع ، وهو مصطلح أطلقه أعداء الحركة ممن فـشلوا فـي اإلنتخابـات                 

أبومازن يقوم بما تفعله إسرائيل من قتل وسجن وممارسات تعسفية، وإن رجاله في             "وأضاف الزهار أن    
  ." لكرئاسة السلطة عرقلوا فتح المعابر، ويريدون إغالقها ويدفعون إسرائيل إلى ذ

 لكن دون اإلعتراف بإسـرائيل،      ٦٧نقبل بدولة في حدود     : "وبسؤاله عن االعتراف بإسرائيل قال الزهار     
كما اتهم الزهار أبو مازن بارتكاب جرائم في حـق الـشعب الفلـسطيني              ." ولن نسير على خطوات فتح    

  . بواسطة أجهزته األمنية
ية تبادل األسرى، وإن مصير جلعاد شليط       وتابع الزهار أن موقف حماس مطابق لموقف مصر تجاه قض         

  . يجب أن يربط بقضية أحد عشر ألف أسير فلسطيني يقبعون في المعتقالت اإلسرائيلية
وفي الختام شدد الزهار على أن القرار في حماس يصدر بعد مناقشات يشارك فيها الجميع، ويتم اإللتزام                 

  . ا في البدايةبها من قبل جميع األطراف حتى تلك التي كانت تعارضه
  ٢٥/٤/٢٠٠٨بي بي سي 

  
  وسالح المقاومة يجب حمايته " حراس االحتالل"األجهزة األمنية : "الجهاد" و"حماس" .١١

رفضت حركتا حماس والجهاد، ممارسات األجهزة األمنية في الضفة الغربية           : حمزة مشتهى  - بيت لحم 
الح شرعي ونظيف ويجب الـدفاع عنـه        ، وشددتا على أن هذا الس     "الحارس ألمن االحتالل اإلسرائيلي   "

، أنها ال تثق بمصداقية األجهزة األمنية ألنها "حماس"من جهتها، أكدت حركة  وحمايته، وعدم المساس به
  ".تعمل لصالح االحتالل، وتمثل الشرطي الذي يحرس مشروع االحتالل بأجندة خارجية"

أن يكون هـذا اإلعـالن      " فلسطين"ـولم يستبعد فوزي برهوم، الناطق باسم حماس في تصريح خاص ل          
فبركة إعالمية من قبل األجهزة األمنية هدفها تصعيد عملية االعتقال والحجز بحق عناصر حماس فـي                

واعتبر برهوم، أن هذه الفبركة قد تكون مدعاة لمزيد مـن           ".الضفة الغربية واستهداف مؤسسات الحركة    
لكن برهوم، أكد على حق الفـصائل        .ضد المعتقلين االعتقاالت ضد عناصر المقاومة، ومبررات لتلفيقها       

  .في امتالك السالح للدفاع عن نفسها وشعبها
ـ    حركة الجهاد شدد الشيخ خضر حبيب، القيادي في        من جانبها  ، علـى أن    "فلسطين" في تصريح خاص ل

وأشار حبيب، إلـى أن هـذه    هذا السالح شرعي ونظيف ويجب الدفاع عنه وحمايته، وعدم المساس به
لممارسات ال تخدم شعبنا وال تخدم سوى االحتالل، وخاصة مع تـصاعد العـدوان اإلسـرائيلي فـي                  ا

ـ وبين أن شعبنا بحاجة لهذا السالح المقاوم للدفاع عن نفـسه فـي ظـل التو                .األراضي الفلسطينية  ل غ
ملـة  إننا أعلنا على المأل وفي أكثر من مرة وموقف رفـضنا لهـذه الممارسـات ج               :" اإلسرائيلي، وقال 

  ".وتفصيالً ودعونا لوقفها
 ٢٩/٤/٢٠٠٨صحيفة فلسطين 

  
   يفرون من سجن أريحا" لجان المقاومة"ثالثة مقاومين من  .١٢

فر ثالثة ناشطين فلسطينيين اعضاء في مجموعة مسلحة امـس، مـن سـجن               :وكاالت،  االتحاد -أريحا
واكد قائد شرطة اريحـا     . ماريحا المركزي شرق الضفة الغربية، حيث كانت السلطة الفلسطينية تحتجزه         
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عمليات الفرار تجري في كل سجون العالم، نحن نحقـق فـي            "العقيد خالد ابو كامل نبأ الفرار، وقال ان         
  .من دون ان يكشف عن هوية الفارين وال الى المنظمات التي ينتمون اليها" القضية

الى ألوية الناصر صـالح الـدين       أن النشطاء الثالثة ينتمون     " يديعوت"وذكر الموقع اإللكتروني لصحيفة     
التابعة للجان المقاومة الشعبية الناشطة بشكل خاص في غزة، الفتا إلى أن قـوات األمـن الفلـسطينية                  

على خلفيـة قيـامهم     "وأشار الموقع إلى أن اعتقالهم جاء       . شرعت بحملة للعثور عليهم وإعادتهم للسجن     
  ".بنشاطات معادية إلسرائيل

  ٢٩/٤/٢٠٠٨االتحاد اإلماراتية 
  
  "عين الحلوة"الكفاح المسلح في  توافقنا على نشر: المقدحمنير  .١٣

استدعت األحداث األمنية المتنقلة التي شهدتها بعض أحياء مخيم عين الحلوة مؤخراً عقد اجتمـاع           : صيدا
 في المخيم ليل امس في منزل القائد العـام للكفـاح المـسلح              واإلسالميةموسع للقوى السياسية الوطنية     

   ".لفلسطيني في لبنان العميد منير المقدح وشارك فيه مسؤولون في عصبة األنصارا
أقول لكل أهلنا في المخيمات وألهلنا اللبنانيين ال يمكن أن يحصل           : "وقال المقدح في تصريح له اثر اللقاء      

ينية وعلـى   مخيم بارد آخر ال داخلياً وال خارجياً، نحن على توافق كامل كافة القوى الـسياسية الفلـسط                
اتصاالت دائمة مع كافة األطراف في القوى اللبنانية بمختلف فئاتها السياسية ومع مؤسسة الجيش وتنسيق               

انتشار "ورداً على سؤال، أشار المقدح الى أن        ". دائم لبتر أي فتنة ممكن أن تحصل في المخيم أو خارجه          
، واآلن طلبنا من قوى التحـالف والقـوى         الكفاح المسلح سيتم خطوة خطوة بناء لإلمكانات المتاحة لديه        

االسالمية المشاركة بأفراد والكفاح سينتشر في كل المخيم من المدخل الشمالي الـى المـدخل الجنـوبي                 
وهناك توافق ودعـم    . سيأخذ دوره بشكل كامل حين تتوافر له كل االمكانات اللوجستية التي يحتاج اليها            

  . مطلق للكفاح المسلح من كل االتجاهات
  ٢٩/٤/٢٠٠٨المستقبل 

  
  "معاليه ادوميم" جديد في القدس يقّسم الضفة ويصل راس العامود بمستوطنة يحي استيطان .١٤

اإلسرائيلية أمس أن جمعية استيطانية يهوديـة فـي         " هآرتس"كشفت صحيفة   :  أسعد تلحمي    -الناصرة  
رأس العامود في قلب القدس     القدس المحتلة تعتزم الشروع قريباً في بناء حي استيطاني جديد في ضاحية             

معاليـه  " وحدات سكنية بهدف توفير تواصل جغرافي بين هذه الضاحية ومـستوطنة             ١١٠الشرقية يضم   
  .المقامة على أراضي أبو ديس شرق القدس في الطريق إلى أريحا" ادوميم

ائيلية مقراً لها   وأفادت الصحيفة أن بناء الحي االستيطاني الجديد سيتم في مبان استخدمتها الشرطة اإلسر            
بـدأت قبـل    " يهودا والسامرة "وذكرت ان شرطة    . ١٩٦٧منذ احتالل المدينة عام     ) مقر يهودا والسامرة  (

قبل أيام طلباً للجنـة المحليـة       " لجنة الطائفة البخارية  "أسابيع بإخالء مقرها في رأس العامود، فيما قدمت         
.  شقق سكنية  ١١٠في الموقع يشمل    " حي يهودي "للتنظيم والبناء في القدس للمصادقة على مخطط إلقامة         

الـذي  " معاليه هزيتيم "سيرتبط بالحي االستيطاني    " معاليه دافيد "وجاء في الطلب أن الحي الجديد المسمى        
أقامه في تسعينات القرن الماضي رجل األعمال اليهودي األميركي اروين موسكوفتش الذي مول شـراء               

 . لشرقية بغرض االستيطان فيهاأراض فلسطينية في أنحاء القدس ا
  ٢٩/٤/٢٠٠٨الحياة 

  
  هاباراك يميل نحو قبول التهدئة في غزة ويطالب بضمانة مصرية لتنفيذ حماس شروط .١٥

يميل وزير الدفاع اإلسرائيلي زعيم حزب العمل إيهود باراك، نحو القبول باتفاق : علي الصالح: لندن
اإلسرائيلية نقال " معاريف"لكن وكما قالت صحيفة  .التهدئة الذي تقترحه مصر وقبلت به حركة حماس
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عن محافل أمنية إسرائيلية، فان باراك يربط قبوله بوجود ضمانة مصرية بتنفيذ حماس لجميع شروط 
  .التهدئة مع تنشيط المفاوضات حول صفقة تبادل األسرى

  ٢٩/٤/٢٠٠٨الشرق األوسط 
 
  نمجزرة بيت حانوباراك وبيريز يحملون حماس مسؤولية  .١٦

تبرئة أنفسهم وجيشهم من الدم الفلـسطيني المـسفوك         " إسرائيل"حاول قادة    ":وكاالت"-رائد الفي -غزة  
المسؤولية بادعـاء ان    " حماس"وحمل وزير الحرب ايهود براك،       .بأيديهم وآخره في مذبحة بيت حانون     

ال تـستطيع ان    " رائيلإس"وفي حين قال رئيس الكيان شمعون بيريز، ان          .مقاتليها ينتشرون بين المدنيين   
 تقف مكتوفة األيدي أمام مواصلة إطالق الصواريخ، 

  ٢٩/٤/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 
  
  أميركا تضغط على إسرائيل لقبول التهدئة .١٧

 قالت مصادر عسكرية إسرائيلية ان إسرائيل تواجه ضغوطا أميركية للتوصـل إلـى              : والوكاالت -غزة
 زيارة الرئيس جورج بوش المرتقبة إلى المنطقة الشهر المقبـل         قبل  " حماس"اتفاق لوقف النار مع حركة      

رئيس الدائرة األمنية والدبلوماسية    "اإلسرائيلية عن المصادر قولها ان      " جيروزاليم بوست "ونقلت صحيفة   
في وزارة الدفاع الجنرال عاموس جلعاد يجري محادثات مكثفة مع المصريين حول اتفاق لوقف النـار                

هنـاك  "وأضـافت المـصادر ان       ".  وزير االستخبارات المصرية العامة عمر سليمان      يقوم بالتوسط فيه  
 مايو المقبـل،    ١٤ضغوطا متنامية من الواليات المتحدة ومصر للتوصل إلى صفقة قبل زيارة بوش في              

 ووزيـر   أولمرتوان إسرائيل تبذل كل جهد ممكن لدفع الصفقة إلى األمام، مع ان رئيس الوزراء ايهود                
وقال مسؤول عسكري إسرائيلي كبير      ".  ايهود باراك لم يبلورا موقفا رسميا بعد حول هذه المسألة          الدفاع

هناك أمل بان الهدوء في غـزة سـيمكن         "وأضاف  ". هناك دفعا باتجاه إبرام صفقة قبل زيارة بوش       "ان  
  ". ام الحاليإسرائيل والسلطة الفلسطينية من التركيز على التوصل إلى اتفاق سالم بحلول نهاية الع

 ٢٩/٤/٢٠٠٨البيان اإلماراتية 
  
   وليفنيأولمرت إلعدامكاتب إسرائيلي يدعو  .١٨

 وليفني بتهمة الخيانة، أولمرت طالب كاتب يميني إسرائيلي، بمحاكمة :إبراهيم كامل -القدس المحتلة 
امس االول  على موقعها االلكتروني "هآرتس"وذكرت صحيفة  .وانه حسب القانون يحكم عليهما باالعدام

 وليفني اللذان يجريان مفاوضات مفضوحة من أجل أولمرت":  قال"اريه ستيف"ان الكاتب اليميني 
 وأضاف. حسب زعمه" وأراض إسرائيلية، يجب ان يحكما حسب القانون" إسرائيل"التنازل عن عاصمة 

 وتساءل ستيف أمر لم يجر في أي بلد في العالم،) العاصمة( مفاوضات من أجل التنازل عن إجراء"
يوجد قانون واضح في هذا الموضوع، لكن ال يوجد أحد يتهم وال يقدم المتجاوزين ) إسرائيل(في : "قائال

 ".للقضاء حسب القانون حتى اليوم ألنهم هم زعماء البالد
  ٢٩/٤/٢٠٠٨الرأي األردنية 

  
  إلى المدار" اًإسرائيلي" صاروخ روسي أوكراني يحمل قمراً صناعياً :اإلسرائيلي"االتصاالت  .١٩

مـع قمـر االتـصاالت      ) ب.ل. س ٣-زينيـت ( أطلق من قاعة بايكونور الكازاخية الصاروخ      :موسكو
وأكد نـاطق بلـسان     . ألول مرة في اطار مشروع االطالق البري الدولي الحديث        " عاموس"اإلسرائيلي  

ولى امس مـن    الروسي اطلق للمرة اال   " ٣-زينيت"ان صاروخ   " روس كوسموس "وكالة الفضاء الروسية    
المطـور ضـمن مـشروع االطـالق        " م-زينيت"يذكر ان هذا هو االطالق االول لصاروخ         .بايكونور
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نيسان الحالي، لكن العملية    /االرضي الدولي الذي كان من المقرر اطالقه في الرابع والعشرين من ابريل           
 رة نتيجة مشكلة فنية مفاجئةأجلت بسبب إلغاء أجهزة التحكم االتوماتيكي عملية االطالق في اللحظة األخي

  ٢٩/٤/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 
 
  "١٦ -إف "سالح الجو اإلسرائيلي يستأنف تدريباته على مقاتالت  .٢٠

-اف "األميركية استأنف سالح الجو اإلسرائيلي أمس، تدريباته على المقاتالت          :ب.ف.أ - القدس المحتلة 
واجرت  .ضئيلة، حسب ما اعلن الجيش في بيان      ، معتبرا ان مخاطر إصابة الطيارين بالسرطان        " اي ١٦

" لوكهيـد مـارتن   "فرق تضم خبراء وعسكريين في سالح الجو سلسلة اختبارات بالتعاون مـع شـركة               
 ١٠٢، هي   "١٦-اف" طائرة   ٣٣٢وبات لدى سالح الجو اإلسرائيلي       .االميركية التي تنتج هذه الطائرات    

الخدمة، اي ثاني اهم اسطول من هذا الطـراز مـن           قيد  "  فايتينغ فالكون  ١٦-اف "٢٣٠و"  اي ١٦-اف"
 .الطائرات بعد الواليات المتحدة، بحسب خبراء عسكريين

  ٢٩/٤/٢٠٠٨الوطن القطرية 
  
  بين الجاليات الفلسطينية في الشتات والوطن األم "التشبيك" ية تعمل علىمؤسسة فلسطين .٢١

التـشبيك  " للحديث حـول      صحافياً تمراًمس مؤ أعقدت مؤسسة فلسطين الدولية     :  ريما أبوالهيجاء  -عمان  
 والتشبيك بينهم عبر     الفلسطيني بناء الشتات أجمع  بهدف  " مبناء الجاليات في الشتات وبين وطنهم األ      أبين  

مؤسسة لوقال المدير التنفيذي ل    .نيونيالالجئون الفلسط  نحاء العالم التي يتواجد فيها    أالدراسات في مختلف    
بناء الـشعب الفلـسطيني يجمـع       أ للمعلومات حول    نشأت بنكاً أ المؤسسة   نأسعد عبد الرحمن    أالدكتور  

نـه تـم    ألى  إ صول الفلسطينية المقيمة في بلدان المهجر والشتات، الفتاً       المعلومات عن الجاليات ذات األ    
مريكا الالتينية والمملكة   أستراليا و أالدراسات حول    نجازعداد إل  وجاري اإل  ،وروباأنجاز دراسات حول    إ

ليـات لتوحيـد الجهـد      فضل اآل أ"سيتم عقد ورشة عمل حول       وأشار إلى أنه     .مريكا الشمالية أحدة و المت
في " نساني للفلسطينيين في الضفة الغربية والقطاع ومخيمات البلدان العربية المضيفة لالجئين          غاثي اإل اإل

طار إلتي تندرج تحت    لى المشاريع ا  إ  ولفت في هذا السياق    . الشهر المقبل في لندن    ١٢ - ١١الفترة من   
في مختلف مجاالت الحيـاة     " الصندوق العالمي لتعليم وتنمية مهارات الفلسطينيين     "عمل المؤسسة و منها     

  .كالطب واالقتصاد، والتعليم، والتكنولوجيا
  ٢٩/٤/٢٠٠٨الدستور 

  
  خطة إسرائيلية مبرمجة لتهجير المقدسيين من البلدة القديمة .٢٢

 تعمل على تبني خطة مبرمجة تهـدف        "إسرائيل"مسؤولون فلسطينيون أن    أكد   : منتصر حمدان  - رام اهللا 
إلى تهجير الفلسطينيين من البلدة القديمة في القدس المحتلة، من خالل عملية تخريب ممنهجـة للمبـاني                 
القديمة، وإحكام قبضتها على المدينة وإغالق منافذها بالمستعمرات والمراكز األمنية والتي كان آخرهـا              

حيـث  . دوميم شرق المدينةألى نقل مركز الشرطة إلى تلة تربط ما بين القدس ومستعمرة معالي        سعي إ ال
. يرى هؤالء المسؤولون أن إقامة هذا المركز سيكون بمثابة إغالق البوابة الـشرقية للمدينـة المقدسـة                

ت يهودية  عن إقدام جماعا   وكشف مستشار رئيس حكومة تسيير األعمال لشؤون القدس، حاتم عبد القادر          
 منها مقايضة منازلهم بمساكن فاخرة في محيط القـدس،          ،على تقديم عروض مغرية لسكان البلدة القديمة      

 فـشلت فـي     "إسرائيل"وأشار إلى أن     . رفض غالبية السكان التجاوب مع هذه العروض الترحيلية        مؤكداً
 آالف منـزل    ٦ن هناك   أين   في ح  ، منزل في البلدة القديمة    ٥٠٠اإلخالل الديمغرافي رغم سيطرتها على      

  .يعيش فيها المقدسيون
  ٢٩/٤/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 
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   تطالب المجتمع الدولي بحماية المدنيين الفلسطينييناإلنسان الضمير لحقوق ةمؤسس .٢٣

طالبت مؤسسة الضمير لحقوق االنسان المجتمع الدولي بالتدخل لحماية المدنيين           : وليد عوض  -رام اهللا   
 واسـتنكرت  .٤طفالهـا الــ     أ فلسطينيين بينهم أم و    ٧مس  أسرائيلي الذي طال     القتل اإل  الفلسطينيين من 

وجددت مطالبتها للمجتمع الـدولي     .  السكان المدنيين في قطاع غزة     ىسرائيلي المتواصل عل  التصعيد اإل 
بحـق  سرائيليين عن ارتكاب هـذه الجـرائم        بضرورة المالحقة القضائية والجنائية الدولية للمسؤولين اإل      

  .المدنيين وخاصة األطفال والنساء
 ٢٩/٤/٢٠٠٨القدس العربي 

  
   منذ مطلع الشهر الجاري٦٦مجزرة بيت حانون رفعت عدد الشهداء إلى : مركز الميزان .٢٤

 أن شهداء مجزرة بيت حـانون التـي وقعـت           مركز الميزان لحقوق االنسان   ذكر  :  فتحي صباح  -غزة  
منذ سرائيلي وصواريخها وقذائفها    وا برصاص قوات االحتالل اإل    عدد الفلسطينيين الذين قُتل   أمس، رفعت   

 مواطنـاً بجـروح     ١٣٩ طفالً وامرأة، فيما أصـيب       ٢٠، من بنيهم     شهيداً ٦٦لى   إ مطلع الشهر الجاري  
 مرة خـالل  ٢٩ قوات االحتالل توغلت لمسافات متفاوتة في القطاع  أنكما.  طفالً ١٨متفاوتة، من بينهم    

  .الشهر الجاري
  ٢٩/٤/٢٠٠٨ة الحيا

  
  استشهاد شاب فلسطيني شمال قطاع غزة برصاص قوات االحتالل .٢٥

استشهد شاب فلسطيني جراء إطالق النار عليه من قبـل قـوات االحـتالل              : ألفت حداد ورأفت الكيالني   
كما أصيب أربعة مقاومين فلسطينيين، في غارة جوية شـنها           .المتوغلة في حي الندى شمال قطاع غزة      

  .ي اإلسرائيلي على مجموعة من المقاومين شمال قطاع غزةالطيران الحرب
  ٢٨/٤/٢٠٠٨ ٤٨عرب

  
  في السجون اإلسرائيلية  أسير إداري١٠٠٠مركز أحرار يطالب بوضع حد لمعاناة  .٢٦

ناشد مركز أحرار لدراسات األسرى كافة الجهات الدولية والمنظمات اإلنسانية والهيئات الحقوقية : نابلس
األسير وهو إليقاف معاناة ومأساة ثاني أقدم أسير إداري في سجون االحتالل ضرورة التدخل السريع 

تم قد لمسالمة ان أمركز الوقال فؤاد الخفش مدير  .محمود المسالمة المتواجد في سجن النقب الصحراوي
، مشيراً نه خطير على أمن المنطقةأ حجج ال تمت للواقع بصلة أبرزها  بموجب مرة١٤تمديد اعتقاله 

مركز الطالب في هذا السياق و .اعتقل في سجون االحتالل لمدة عشر سنوات متواصلةو سبق  أنهإلى
كافة المؤسسات الفلسطينية بضرورة وضع خطة حقيقية من أجل فضح االنتهاكات اإلسرائيلية بحق 

 "ئيلإسرا"رفع قضية دولية ضد باألسرى اإلداريين وذلك من خالل خطوات إعالمية وقانونية، كما طالب 
  . أسير إداري  دون أي تهمة١٠٠٠التي تحتجز في سجونها 

  ٢٩/٤/٢٠٠٨الحياة الجديدة 
  

   في السجون اإلسرائيليةيطالبون باستئناف زيارة أبنائهمفي غزة أهالي األسرى  .٢٧
اعتصم المئات من ذوي األسرى الفلسطينيين في سجون االحتالل في مقر اللجنة الدولية للـصليب                :غزة

طار فعالياتهم التضامنية األسبوعية، مطالبين بإعادة برنـامج زيـارة          إدينة غزة، أمس، في     األحمر في م  
  .أبنائهم المتوقف منذ عشرة شهور

  ٢٩/٤/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 
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  مركز حقوقي فلسطيني يحذر من تفاقم األمراض لدى األسرى في السجون اإلسرائيلية .٢٨

 األسرى من انتشار مرض جلدي معٍد في صـفوف أسـرى            حذر المركز الفلسطيني للدفاع عن    : رام اهللا 
ن الـسلطات اإلسـرائيلية وإدارات     أ"وقـال المركـز      .فلسطينيين معتقلين في سجن عسقالن اإلسرائيلي     

السجون تستمر في سياسة اإلهمال الطبي الفظيع الممارسة بحق األسرى، حيث تمـنعهم مـن العـالج                 
  ".ة خصبة النتشار األمراض الخطيرةوزيارة الطبيب، بل وتحول السجون إلى بيئ

  ٢٨/٤/٢٠٠٨ قدس برس
  

  بنه الغَّزي يعرض ِكليته للبيع لتأمين نفقات الدراسة .٢٩
في سابقة خطيرة، عرض مواطن غزي كليته للبيع بعد ان سدت في وجهه كـل               :  سمية درويش  -غزة  

وضاع في  بعد المراقب لأل  ولم يست  . في مصر  جل تأمين نفقات ابنه الدراسية في كلية الطب       أاالبواب، من   
ن منظمات  أ عضائهم بهدف تأمين نفقاتهم اليومية، خصوصاً     أن يقدم بعض الغزيين على بيع       أقطاع غزة،   

  %.٨٥لى إن حذرت من كوارث في القطاع نتيجة ارتفاع رقعة الفقر أانسانية عدة سبق 
  ٢٩/٤/٢٠٠٨الجريدة الكويتية 

  
  الغربية  ترفع الحصار الشامل عن الضفة"إسرائيل" .٣٠

مس الحصار الـشامل عـن      أسرائيلي صباح   رفع جيش االحتالل اإل    : ا ف ب، د ب أ      -القدس المحتلة   
علنت وفق ما أ  الضفة الغربية الذي كان فرضه منذ السابع عشر من نيسان بمناسبة عيد الفصح اليهودي،               

كثـر مـن    أصـل   أمن  لف فلسطيني فقط    أ ٣٣ن نحو   إجراء، ف وبفعل هذا اإل   . إسرائيلية متحدثة عسكرية 
  . يومياً"سرائيلإ"لى إنتقال مليونين في الضفة الغربية يسمح لهم باإل

  ٢٩/٤/٢٠٠٨الدستور 
  

  بين الجيد والممتاز الفلسطينيةاألمنيةداء األجهزة أمن المواطنين يقيمون % ٥٦: استطالع .٣١
عالم لسطيني لقضايا اإل أظهرت نتائج االستطالع الذي أجراه المركز الف: ابراهيم ابو كامش-رام اهللا 

 في ءهاداأن أفادوا بأ% ١٩ن نسبة أمنية، وأعلن عنه أمس، جهزة األداء األأ، عن والديمقراطية مؤخراً
داءها كان أقالوا إن منهم % ٢٥، وداءها كان جيداًأن أمنهم ب% ٤٦فاد أ، فيما خيرة كان ممتازاًالفترة األ
ما بالنسبة ألشكال االحتجاجات والفعاليات الشعبية  أ.يفاًداءها كان ضعأ أنب% ١٠ فادأ، بينما متوسطاً

ن ذلك أب% ٩،٥فاد أفقد  منية في السماح بتنفيذها،جهزة األالتي ينظمها المواطنون ومدى تدخل األ
% ١٧فاد أ فيما ،مسموح نادراً نهأ% ٢٧،٥،  بينما قال نه مسموح غالباًأب% ٤٦فاد أ، فيما مسموح دائماً

على  حداث غزة وسيطرة حماس على المؤسسات الرسمية،أثير أوحول ت .مطلقاًنه غير مسموح أب
شكال حرية أثرت على كل أنها أ% ٢٠منية والحد من هامش الديمقراطية، فقد قال جهزة األتصرفات األ

ثرت على جزء أنها أ% ٣٤قال بينما شكال الديمقراطية، أثرت على معظم أنها أ% ٣٠ فادأفيما  التعبير،
  . مطلقاًنها لم تؤثرأ% ١٢ وقال ن الديمقراطية،بسيط م

 ٢٩/٤/٢٠٠٨الحياة الجديدة 
  
   على القيود اإلسرائيلية جمعية الوقود والبترول الفلسطينية تعلن اإلضراب احتجاجاً .٣٢

ي كمية من الوقود ومـشتقاته      أرفضت إدارة جمعية شركات البترول استالم       : ألفت حداد ورأفت الكيالني   
 علـى القيـود     ضربت احتجاجاً أنها  أوقالت الجمعية    . للكميات الواردة لقطاع غزة    "ائيلسرإ"بسبب تقنين   

 على االمدادات ومنعت تسليم مليون لتر من زيت الديزل والبنزين موجودة فـي              "سرائيلإ"التي تفرضها   
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التقـى اعـضاء مـن       إلى ذلك    .صهاريج على الجانب الواقع في غزة من حاجز ناحال عوز الحدودي          
 مع زعماء جمعية أصحاب محطات وشركات الوقود الفلسطينية وطلبوا مـنهم اسـتئناف      المقالةمة  حكوال

  .التوزيع
  ٢٨/٤/٢٠٠٨ ٤٨عرب

  
   من قبل السلطةكثر القطاعات تهميشاًأالقطاع الزراعي الفلسطيني من : دراسة .٣٣

كثر القطاعات  أن القطاع الزراعي الفلسطيني من      أمس  أدت مصادر فلسطينية    أك:  وليد عوض  -رام اهللا   
راضي الزراعية وتجنب الدول المانحة      األ ىستيطاني عل  من قبل السلطة الوطنية رغم الزحف اإل       تهميشاً

و المياه الفلـسطينية التـي تـستنزفها     أرض   سواء من ناحية األ    "سرائيلإ"دعم ذلك القطاع لحساسيته مع      
ـ  "بكدار"طيني للتنمية واالعمار    عدها المجلس االقتصادي الفلس   أكدت دراسة   أو .لصالح المستوطنات   ى عل

ن االراضـي   أمن الموازنة العامة للـسلطة رغـم        % ١قل من   أن موازنة القطاع الزراعي الفلسطيني      أ
ـ إكما تطرقـت الدراسـة    .همية كبيرة بالنسبة للمواطنين وحاجياتهم الغذائية  أخصبة للزراعة، وذات      ىل

نشاء الجدار الفاصل والحد من حريـة   إهمهاأالمشاكل والصعوبات التي تواجه الزراعة الفلسطينية، ومن     
ضـافة  إحركة السلع والخدمات بين المناطق الفلسطينية من جهة، وبينها وبين العالم الخارجي من جهة،               

راعية وزيـادة المنافـسة     محدودية المياه واألراضي الز   ، و  التجارة الخارجية  ى القيود المفروضة عل   ىلإ
  .القطاعهذا المشاكل والمعوقات الفنية التي تواجه ى، فضالً عن عليها من قبل القطاعات األخر

  ٢٩/٤/٢٠٠٨القدس العربي 
  

   مريضا١٣٨ً من المرضى إلى  غزةارتفاع عدد ضحايا حصار .٣٤
ة بسبب منعها مـن      مواطنة مريض  ةأعلنت مصادر طبية، صباح اليوم، وفا     : ألفت حداد ورأفت الكيالني   

 يرتفع عدد ضحايا    تهاوبوفا .ِقبل سلطات االحتالل من مغادرة قطاع غزة لتلقي العالج الالزم في الخارج           
يتهدد خطر الموت قائمة كبيرة مـن المرضـى مـن            في حين    . مواطناً ١٣٨الحصار من المرضى إلى     

  .ب عدم توفر الدواءأصحاب األمراض الخطيرة والمزمنة والتي تحتاج للعالج في الخارج بسب
  ٢٩/٤/٢٠٠٨ ٤٨عرب

  
  مصر تتوقع رداً إيجابياً من الفصائل بخصوص الهدنة .٣٥

مصر : "من الفصائل الفلسطينية على اقتراح التهدئة، وقال" ردا إيجابيا"توقع مصدر مصري : القاهرة
فلسطينية تسعى إلى توافق فلسطيني في خصوص االتفاق حتى تلتزمه الفصائل، ومن هنا دعونا القوى ال

من أجل إقناعها بأن وقف العمليات العسكرية بما يمهد لرفع الحصار ثم بحث ملف األسرى، فيه مصلحة 
الحصول على مواقف كل "وأوضح أنه بعد ". فلسطينية من أجل تخفيف المعاناة عن الفلسطينيين في غزة

ورأى ". ى موعد لسريان التهدئة، وفي حال موافقتهم سيتفق عل"اإلسرائيليين"الفصائل، سيبحث األمر مع 
  ".محاولة للتفاوض تحت ضغط العمليات العسكرية"أن العدوان اإلسرائيلي على قطاع غزة 

  ٢٩/٤/٢٠٠٨الحياة 
 
   مصرية ومبعوث من أبو الغيط إلى تل أبيب -قمة أردنية  .٣٦

 في مطار التقى الرئيس حسني مبارك، أمس، العاهل األردني الملك عبد اهللا:  محمد صالح–القاهرة 
شرم الشيخ حيث بحثا في األوضاع في المنطقة، وعلى رأسها التطورات على الساحة الفلسطينية، 

كما عاد إلى القاهرة، أمس، السفير حسام زكي بعد زيارة سريعة . خصوصا عملية السالم وجهود التهدئة
وقال زكي إنه . و الغيطاستغرقت يوماً واحداً إلسرائيل موفداً من وزير الخارجية المصري احمد أب
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تعرف على المواقف اإلسرائيلية من الحوار السياسي الفلسطيني وجهود التهدئة في غزة بما يسهم في 
في الوقت نفسه، اعتبرت القاهرة أن العدوان . تحديد مسار التحرك المصري في المرحلة المقبلة

  ".ي شأن التهدئة في القطاعخلق مناخاً صعباً للجهد الحالي ف"على قطاع غزة " اإلسرائيلي"
  ٢٩/٤/٢٠٠٨الحياة 

  
  ٦٧و ٥٦ خالل حربي جيش االحتالل قتل عشرات المصريين ودفن بعضهم أحياء .٣٧

طالب عدد من أبناء سيناء بضرورة البحث عن جثث األسرى المصريين الذين :  شادي محمد-العريش 
عية معروفة بمناطق مختلفة من  ودفنوا داخل مقابر جما١٩٦٧ و١٩٥٦خالل حربي " إسرائيل"قتلتهم 

وهم يقومون بقتل وحرق األسرى " اإلسرائيليين"شمال سيناء، فيما أكد شهود العيان أنهم شاهدوا الجنود 
 أسيرا مصريا ٢٠ويقول المحامي محمود سعيد لطفي الذي أقام دعوى قضائية لصالح . المصريين أحياء

ولي حول األسرى المصريين الذين قتلتهم إسرائيل خالل إنه يستعد اآلن لعقد مؤتمر د" إسرائيل"قتلتهم 
وأضاف أن لديه شهودا على أن جرائم قد ارتكبت ضد هؤالء األسرى وأن بعضهم قد . ٦٧ و٥٦حربي 

 مقبرة جماعية للجنود المصريين في مناطق مختلفة بسيناء، ١١وأكد وجود نحو . دفنوا وهم أحياء
  ".تخراج جثث األسرى للتحقيق وبيان كيف تمت عمليات قتلهمبالتنقيب عن هذه المقابر واس"وطالب 

  ٢٩/٤/٢٠٠٨العرب القطرية 
  
   إسرائيلية طالما أنها غير مشروطة-ال نمانع في مباحثات سورية : إيران .٣٨

طالما أن " إسرائيل"قالت إيران إنها ال تمانع في إجراء مفاوضات بين سورية و:  منال لطفي-لندن 
ادة أراضي الجوالن المحتلة، لكنها شددت على أنها ترفض أي شروط مسبقة الهدف من ذلك هو استع

وقال مصدر إيراني إن السلطات اإليرانية ال تشعر بالقلق من . للمفاوضات أو السترجاع سورية للجوالن
وأوضح المصدر اإليراني، . وسورية حول الجوالن" إسرائيل"جراء الحديث عن استئناف المباحثات بين 

 يستطيع الكشف عن هويته، أن السوريين قالوا دائما إنهم سيعملون على استعادة الجوالن عبر الذي ال
  . التفاوض، وانه ال تغيير في هذا الصدد

  ٢٩/٤/٢٠٠٨الشرق األوسط 
  
  تستهتر بالقانون الدولي" إسرائيل: "أوغلي .٣٩

الدين إحسان أوغلي عن أعرب األمين العام لمنظمة المؤتمر اإلسالمي البروفيسور أكمل :  وفا-جدة 
، صباح أمس، ضد المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة "إسرائيل"إدانته الشديدة للجريمة التي اقترفتها 

وأكد . والتي راح ضحيتها عدد من المدنيين العزل بمن فيهم أم وأطفالها األربعة وهم آمنون في منزلهم
بالقانون الدولي " إسرائيل" من جديد استهتار أوغلي في بيان صحفي إن ما جرى في غزة، أمس،  يظهر

وإصرارها على المضي في ارتكاب جرائم الحرب وخرقها التفاقية جنيف الرابعة مما يتطلب تحركا 
وطالب البروفيسور إحسان أوغلي أعضاء مجلس األمن . دولياً سريعاً لوقف هذه المجازر واالنتهاكات

واتخاذ اإلجراءات التي " اإلسرائيلي"لتحرك العاجل لوقف العدوان الدولي واألمين العام لألمم المتحدة با
  .ضد المدنيين الفلسطينيين" إسرائيل"تكفل حماية الشعب الفلسطيني من إرهاب الدولة الذي تمارسه 

  ٢٩/٤/٢٠٠٨الحياة الجديدة 
  
  بلير يعرض على باراك قائمة حواجز ويطالب بإزالتها .٤٠

ولون، امس، ان مبعوث السالم للشرق االوسط توني بليـر عـرض            قال مسؤ :  رويترز –القدس المحتلة   
قائمة بالقيود على السفر والتجارة في الضفة الغربية المحتلة التي يطالبها بإزالتها لـدعم              " اسرائيل"على  
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وقال المسؤولون، الذين طلبوا عدم الكشف عن هويتهم، ان القائمة تدعو            .محادثات السالم مع الفلسطينيين   
لة عدد من الحواجز منها حاجز قرب مستوطنة بيت ايئيل يقيد سفر الفلسطينيين من والى مدينـة                 الى ازا 
  .رام اهللا

  ٢٩/٤/٢٠٠٨الحياة الجديدة 
 
  بان كي مون يدعو حماس إلى الكف عن إطالق القذائف .٤١

ـ                : نيويورك رائيلية أصدر األمين العام لألمم المتحدة بان كي مون، بياناً لفت فيه إلى تحمل القـوات االس
، معربـاً عـن     "مسؤولياتها لحماية المدنيين، بموجب القانون االنساني الدولي، أثناء عملياتها العـسكرية          "
ادانته الستمرار حماس بشن الهجمات واطالق القذائف ضد األهـداف          "و" ادانته لخسارة األرواح المدنية   "

  ".هذه" اإلرهاب"لكف عن أعمال األخرى الى ا" المتطرفة"حماس والمجموعات "ودعا ". االسرائيلية
  ٢٩/٤/٢٠٠٨الحياة 

  
  في بيت حانون   األربعةأطفالها قتل أم ويدينجون جنج  .٤٢

قال جون جنج مدير عمليات األونروا في القطاع إن ما حدث من مأساة في بيت حـانون مـن                   : وكاالت
 ما يتوجب توفير حمايـة      خالل قتل أم وأوالدها األطفال األربعة تؤكد أن هذا المكان أصبح خطرا حقيقيا            

وقال جنج إن المأساة الرهيبة التي عاشتها غـزة         . للسكان المدنيين الذين يدفعون ثمنا باهظا ودمويا اآلن       
تضاف إلى المآسي التي يحياها الفلسطينيون وتعطل حياتهم مثل نقص الوقود وتعطل الحيـاة ومناحيهـا                

  .المختلفة
  ٢٩/٤/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 

  
   ستستأنف توزيع المساعدات الغذائية في قطاع غزة"األونروا" .٤٣

أعلنت وكالة األونروا انها ستستأنف توزيع المساعدات الغذائية في قطاع غزة، اليوم            :  يو بي آي   -غزة  
وقال كريس غـاتيس    . بعد توقف استمر اربعة ايام بسبب نفاد الوقود، على ما اعلن متحدث باسم الوكالة             

 الف ليتر من الديزل، وستتمكن بفضل ذلك من استئناف توزيـع            ٥٥نروا تلقت   االو"ان  " فرانس برس "لـ
  ".هذا ال يكفي اطالقا لحل ازمة الوقود في قطاع غزة"المساعدات الغذائية، لكنه حذر من ان 

  ٢٩/٤/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 
  
  كارتر يدافع مجدداً عن لقاءاته مع قادة حماس .٤٤

أكد الرئيس األمريكي األسبق جيمي كارتر، أمس، ان اجتماعاته         : ب.ف. عمر حنين، أ   -لندن، واشنطن   
مع قادة حركة حماس أسفرت عن نتائج محددة، وذلك ردا على انتقادات مسؤولين فلسطينيين وإسرائيليين               

األمريكيتين أنه من   " هيرالد تربيون "و" نيويورك تايمز "وكتب كارتر، في عمود في صحيفتي       . وأمريكيين
 الرسمية مع هؤالء القادة الذين يتم تحريم االتصال بهم، قد يكون من الممكـن إحيـاء                 خالل المشاورات 

  .وجيرانها" إسرائيل"محادثات السالم المتوقفة بين 
  ٢٩/٤/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 

  
 واشنطن ترفض التشهير اإلسرائيلي بالرئيس األميركي األسبق  .٤٥

لدى األمم المتحـدة دان     " إسرائيل"التهامات مندوب   أبدت واشنطن رفضها    :  والوكاالت -القدس المحتلة   
الـسفارة  "وقالت مـصادر إسـرائيلية إن       ". متزمت ويداه ملطختان بالدم   "جيلرمان لـجيمي كارتر بأنه     

اإلدارة "وأضـافت ان    ". األميركية في تل أبيب سجلت رسميا احتجاجها علـى تـصريحات جيلرمـان            
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ت غير الالئقة بحق كارتر رغم اختالفها بشأن لقاءاته بقـادة           األميركية عبرت عن استيائها من التصريحا     
  ".حركة حماس التي تعتبرها إرهابية

  ٢٩/٤/٢٠٠٨البيان اإلماراتية 
  
  أدلة النووي السوري مشكوك فيها: كبير المفتشين عن األسلحة غير التقليدية .٤٦

دية، سكوت ريتر، بما قالت     شكك كبير المفتشين السابق عن األسلحة غير التقلي       :  حنان البدري  -واشنطن  
سبتمبر العام الماضـي، اسـتهدفت      / واشنطن إنها أدلة على أن الغارة اإلسرائيلية على سوريا في ايلول          

ـ     . مفاعالً نووياً  وجود أخطاء فادحة في األدلة التي عرضتها االدارة        " الخليج"إلى ذلك، أكد سكوت ريتر ل
ب ريتر، عبارة عن صور إسرائيلية تحمل كتابـات         االمريكية حول مفاعل نووي في سوريا، وهي، حس       

ال نستطيع أن نربط بين الصور التي عرضت لما قيل إنه مفاعـل نـووي مـن                 : أضاف. باللغة العبرية 
األمـر  . الداخل، والصور الملتقطة خارجه، وبمشاهدة هذه الصور ال يمكن أن نؤكد أنها للـشيء ذاتـه               

وقع إذا كان لمفاعل فهو صغير جداً وال ينطبـق مـع النمـوذج    اآلخر، والكالم مازال لريتر، أن هذا الم   
  . الكوري الشمالي

  ٢٩/٤/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 
   
  ممثل أميركي وابنه يتبرعان إلقامة متحف يهودي في ساحة البراق .٤٧

عن تبرع الممثل األميركي كيرك دوغالس وابنـه الـنجم          " إسرائيل"أعلن في   :  الحياة الجديدة  -رام اهللا   
، الـذي   )المبكى(كل دوغالس، إلنشاء متحف في البلدة القديمة بالقدس المحتلة في ساحة حائط البراق              ماي

أعمال توسع وهدم وحفريات وتدمير لآلثار العربية واإلسالمية، واستتبعت غـضبا           " إسرائيل"تجري فيه   
  .ويأتي ذلك في اطار االستهداف الثقافي والحضاري لمدينة القدس. فلسطينيا وعربيا

  ٢٩/٤/٢٠٠٨الحياة الجديدة 
  
  الماليين سيموتون جوعاً خالل أشهر: األمم المتحدة .٤٨

يقـاظ  أطلق المقرر الخاص للحق في الغذاء في األمم المتحدة جون زيجلر، أمس، صـرخة إل              : وكاالت
الت لى الدول المانحة مطالبا إياها بزيادة مساعداتها المقدمة للوكـا         إ الضمير العالمي، ووجه نداء عاجالً    

، المعنية في المنظمة الدولية لمواجهة االرتفاع الحاد في أسعار المواد الغذائية الذي يشهده العـالم حاليـاً                
ذا لم يـسارع    إ ، خالل الشهور القادمة   شخاص حول العالم سيموتون جوعاً    وحذر من أن الماليين من األ     

  .لى نجدتهم ومساعدتهمإالعالم 
  ٢٩/٤/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 

  
 ار غزة األخيرإنذ .٤٩

  فهمي هويدي
الحقيقة المسكوت عليها أن حصار غزة طبقاً للقانون الدولي يعد جريمـة إبـادة للبـشر، وأن تجويـع                   

أما غض الطرف عن ذلك كله فهو جريمة صمت         . المحاصرين واالمتناع عن إغاثتهم هو جريمة حرب      
  .تالحق المشاركين فيها بالعار والخزي إلى األبد

)١(  
) فرنـسا، وأمريكـا، وانجلتـرا     (نشرت الصحف أن ممثلي الدول الكبرى       ) ٢٥/٤(الماضي  يوم السبت   

انتفضوا غاضبين وغادروا قاعة مجلس األمن أثناء جلسة عقدت الستصدار بيان رئاسـي عـن الوجـه                 
وكان مصدر غضبهم أن مندوب ليبيا في المجلس الـسفير إبـراهيم            . اإلنساني المتدهور في قطاع غزة    
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ي كلمته التي ألقاها بهذه المناسبة إن الوضع في قطاع غـزة يـشبه معـسكرات االعتقـال                  دباش، قال ف  
هذا التشبيه جرح آذان مندوبي الدول الثالث، فقرروا مغادرة القاعة احتجاجاً، وصدر بيان عـن               . النازية

عد علـى تقـدم     أن هذه اللغة ال تـسا     "البعثة البريطانية لدى المجلس استنكر كالم المندوب الليبي معتبراً          
وكانت النتيجة أنه تم تعليق الجلسة، وفشل المجلس في إصدار بيـان يحـدد موقفـاً إزاء                 ". عملية السالم 

  .الحاصل في غزة
من مفارقات األقدار أنه في الوقت الذي أعلن فيه ممثلو الدول الكبرى الثالث عن غضبهم إزاء تشبيه ما                  

ية األلمانية، كانت وكاالت األنباء تبث تصريحاً للنـاطق         يحدث في غزة بما جرى لليهود على أيدي الناز        
من غزة أعلن فيه أن حياة مليون فلسطيني أصبحت في خطـر،            ) األونروا(بلسان وكالة غوث الالجئين     

ونقلت الوكاالت ما قاله ممثل األمين العـام        . بعد تعليق األمم المتحدة نشاطاتها في القطاع نتيجة للحصار        
غزة في مؤتمر صحافي، من أن نفاد الوقود من شأنه أن يؤدي إلى وقف كافة العمليات                لألمم المتحدة في    

فالمطاحن ستتوقف عن العمل، ولـن      . اإلغاثية وتوزيع المواد التموينية لألونروا وبرنامج الغذاء العالمي       
اعات يجد الصيادون وقوداً لقواربهم، ولن يتمكن المزارعون من ري زراعاتهم، إضافة إلى شلل الـصن              

وهذا كله لم يحرك شيئاً لدى ممثلي الدول الكبرى، وغيـرهم، ألن الفلـسطينيين ال         . والمستشفيات العامة 
  .بواكي لهم

في اليوم ذاته كانت عدة جمعيات وهيئات فلسطينية قد شرعت في تدشين مقبرة رمزية بالقرب من معبر                 
م يمكنوا من مغادرة القطاع للعالج       شخصاً، ل  ١٣٦رفح الحدودي لضحايا الحصار، الذي تسبب في موت         

  .في الخارج
)٢(  

الصورة في القطاع أسوأ كثيراً مما يتصور أي إنسان، حتى أن كل وصف لما يحدث هنـاك فـي ظـل                     
وقد قلت ذات مرة إن القطاع لو أنه كان حديقـة           . الحصار يعجز عن نقل الحقيقة كما هي على األرض        

هب المدافعون عن حقوق الحيوان ومألوا الدنيا ضجيجا داعـين  حيوانات في أي مكان بالكرة األرضية، ل 
ومن لف لفهـم    " اإلسرائيليين"ورغم أن   . إلى وقف إبادة الكائنات التي تعيش في أقفاصها ووراء أسوارها         

  .نجحوا في نزع اإلنسانية عن الفلسطينيين، إال أن أبواقهم كثيراً ما ضنت عليهم بحقوق الحيوانات
شـددت  ) ٢٥/١/٢٠٠٦فـي   (نه عندما فازت حركة حماس في االنتخابات التـشريعية          وللتذكرة فقط، فإ  

حصارها على قطاع غزة، إلجبار حركة حماس على االستجابة لطلباتها التي تحولت فيما بعد              " إسرائيل"
وحين ") إسرائيل" تأييد االتفاقات الموقعة مع      - وقف المقاومة    -االعتراف  (إلى شروط الرباعية الدولية     

والدولي، رغم صدور قـرار     " اإلسرائيلي"فضت قيادة حماس االنصياع لهذه الضغوط، استمر الحصار         ر
  .من وزراء الخارجية العرب في العام ذاته برفع الحصار، لكنه لم ينفذ

من حصارها البحري والبـري  " إسرائيل" شددت ٢٠٠٧،/١٥/٦وبعد سيطرة حماس على قطاع غزة في   
وأغلقت المعابر الحدودية للقطـاع،     ) رغم أنها تحت االحتالل عملياً    (اً معادياً   والجوي، وأعلنت غزة كيان   

ومنعت أهالي غزة من الدخول أو الخروج منه، كما منعت دخول البضائع إال في حدود ما يسد الرمـق،                   
إيهود باراك إغالق كل المعـابر     " اإلسرائيلي" أمر وزير الدفاع     ١٨/١/٢٠٠٨وفي  . وهددت بقطع الوقود  

  .الوقود بشكل كامل عن القطاع" إسرائيل" قطاع غزة، وبعد ذلك بيومين قطعت في
هذه اإلجراءات أدت إلى إصابة القطاع بالشلل الكامل، األمر الذي أوقف العمل بجميـع أنـشطته فـي                  
مجاالت التعليم والصحة والصناعة والتجارة والمقاوالت، وحين وصل األمر إلـى حـد قطـع التيـار                 

تحكم في الوقود والمياه، ازدادت األوضاع تدهوراً، وللعلم فإن القطاع الذي يبلغ عدد سكانه              الكهربائي وال 
من سكانه الجئون، األمر الذي يعني أن اعتمادهم شبه كامـل علـى             % ٨٥مليونا ونصف مليون نسمة     

  .وكالة غوث الالجئين، التي تجلب كل احتياجاتها من الخارج
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اجهة الحصار فإن الخسائر الشهرية المباشرة التي يتكبدها القطاع منـذ           حسب تقديرات اللجنة الشعبية لمو    
 مليون دوالر، والمعلومات كثيرة عن خسائر األنشطة المختلفة،         ٤٥منتصف شهر يونيو الماضي تقدر ب     

سواء في تقارير مكتب األمم المتحدة للشؤون اإلنسانية أو اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار، مـن هـذه                 
  :على سبيل المثالالمعلومات 
 آالف عامل بالقطاع الخاص، أما قدرة ذلك القطـاع علـى            ١١٠ ألف عامل من مجموع      ٧٥تم تسريح   

من طاقته الطبيعية، وخالل األشهر األولى من الحصار خسر رجال األعمال           % ١١اإلنتاج فقد تدنت إلى     
  .ستوردوهامنعت إدخال البضائع التي ا" إسرائيل" مليون دوالر، ألن ١٠٠ما يعادل 

التي تعتمد فـي خاماتهـا علـى        )  منشأة ٣٩٠٠(من المنشآت الصناعية    % ٩٦بسبب الحصار تم إغالق     
جمال الخضري رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار فإن ذلك اإلغالق أدى إلى            . وحسب د . االستيراد
  . ألف شخص إلى جيش العاطلين عن العمل٦٥إضافة 

 ألف دونـم مـن األراضـي الـصالحة          ٧٠ المشار إليه فالقطاع يضم      حسب تقرير مكتب األمم المتحدة    
 ألف طن من المنتجات الزراعية في العام، تـوفر الغـذاء لربـع              ٣٠٠ إلى   ٢٧٠للزراعة، تنتج ما بين     

من المحاصـيل،   % ٨٠السكان، ولكن اإلغالق ومنع إدخال األسمدة واألدوية الزراعية أدى إلى إتالف            
  .قطاع الزراعة يخسر يوميا حوالي نصف مليون دوالروبسبب هذه المعوقات فإن 

 ٧٠٠ شخص أوقفوا نشاطهم، يكفي أن تعلم أن القطاع كان يـستقبل يوميـا               ٢٠٠٠التجار البالغ عددهم    
 شاحنة، وفي حاالت اإلغـالق  ١٠٠شاحنة لنقل البضائع المستوردة، ولكن هذا الرقم انخفض إلى حوالي          

  .الكامل يصل العدد إلى ما دون ذلك
كل مشروعات البناء التي تنفذها األونروا توقفت، وهي التي كانت تشكل مصدر دخل لما يزيـد علـى                  

  . وظيفة٣٥٠٠ ألف شخص، في الوقت ذاته فإن جميع مصانع البناء أغلقت، مما تسبب في فقدان ١٢١
 وحـسب .  من كل عشر عائالت أصبحت تعيش تحت حد الفقر         ٨حسب تقرير مكتب األمم المتحدة فإن       

  .من سكان القطاع اصبحوا يعيشون تحت خط الفقر% ٩٠تقرير مؤسسة الضمير لحقوق اإلنسان فإن 
قد منعت حوالي ألف مريض من السفر لتلقي العـالج  " اإلسرائيلية"في بداية السنة الحالية كانت السلطات   

 ٤٠٠ما بـين     مريض بالفشل الكلوي و    ٤٠٠ مريضاً بالسرطان و   ٤٥٠في الخارج، علماً بأن في القطاع       
 ٤٥٠ مريضاً بالقلب ال يجدون عالجاً بسبب نقص األدوية وانقطاع التيار الكهربائي، علما بأن               ٤٥٠إلى  

  .صنفاً من األدوية نقصت من الصيدليات والمستشفيات
توقفت مسيرة ربع مليون تلميذ في مدارس القطاع، فال كتب وال كراريس وال إمكانيات للوصـول إلـى                  

وفـي  .  طالباً من مواصلة دراستهم فـي الخـارج        ٦٧٠ الطالب واألساتذة، كما منع      المدارس من جانب  
في بعـض الـصفوف وإلـى       % ٨٠دراسة أجرتها وكالة األونروا فإن نسبة غياب التالميذ وصلت إلى           

  .في صفوف أخرى% ٩٠
)٣(  

ت بأنها كل تصرف    عرف" اإلبادة"حسب المادة السادسة من القانون األساسي للمحكمة الجنائية الدولية فإن           
وفـي  . من شأنه فرض أوضاع معيشية على جماعة من الناس تؤدي إلى تدمير حياتهم كليـاً أو جزئيـاً               

المادة الثامنة من القانون األساسي ذاته تعرف جرائم الحرب بأنها تشمل تجويع البـشر أو تعمـد منـع                   
  .إيصال المواد اإلغاثية إليهم

وال أعرف لماذا تجاهلتهما المنظمات الحقوقيـة الفلـسطينية         .  اآلن هاتان المادتان مسكوت عليهما تماماً    
والعربية، ألنهما تعريان تماماً الجريمة الراهنة، سواء في شقها الخاص بفرض الحـصار مـن جانـب                 

، أو في جانبها المتعلق بإيصال المؤن وتسيير الحياة على المحاصرين، فكلتاهما مـن جـرائم                "إسرائيل"
  .ق محاكمة وفضحاً له أمام المحافل الدوليةالحرب التي تستح
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تعمد في أغلب األحوال إلى السماح بإيصال الحد األدنى من المعونات لمجـرد أن              " إسرائيل"صحيح أن   
يبقى الناس على قيد الحياة، دون أن يسمح لهم بأي نمو أو حركة، إال أن ذلك النذر البسيط يصيب الحياة                    

وهو ما ينطبق عليه النص المشار إليه فـي القـانون           . ى بعض مظاهره  في القطاع بالشلل الذي أشرت إل     
األساسي للمحكمة الجنائية الدولية، الذي يعتبر التدمير الجزئي للمجتمع مما ينطبق عليه وصـف إبـادة                

  .الجنس
حين سألت الدكتور صالح عامر أستاذ وخبير القانون الدولي في هذه النقطة كان من رأيه أن ما تمارسه                  

في غزة يخول أي دولة عربية موقعة على اتفاقية المحكمة الجنائية أن تقدم طلباً إلى المـدعي                 " رائيلإس"
وقال إن دولتين عربيتين فقـط صـدقتا        . في تهمة اإلبادة بالقطاع   " اإلسرائيلية"العام للتحقيق مع الحكومة     

  .دنية أن تتقدم بذلك الطلببالتالي فتستطيع الحكومة األر. على تلك االتفاقية هما األردن وجيبوتي
في رأي الدكتور صالح عامر أيضا أن مصر في هذه الحالة لها أن تفتح معبر رفح وأن تديره، دون أن                    

يعزز موقفها في ذلك أنها ليست طرفا في اتفاقية المعابر          . يكون في ذلك مخالفة للقانون الدولي اإلنساني      
 فضالً عن أن مدة االتفاقية كانت سنة وتم تجاوزها، ثـم إن  ")اإلسرائيليين"التي وقعت بين الفلسطينيين و (
أعلنت عن انسحابها من القطاع من طرف واحد، ولم تتوقف عن ممارسة العدوان على سكانه،               " إسرائيل"

ناهيك عن أن الحصار والتجويع يفرضان على دولة جارة مباشرة مثل مـصر أن تمـارس مـسؤوليتها       
  .الصدداإلنسانية والتاريخية في هذا 

)٤(  
  ما الذي يمكن أن يحدث إذا لم يقع شيء من هذا وال ذاك؟

قبل أيام قليلة قرأت على شبكة االنترنت رداً على السؤال كتبـه الـدكتور إبـراهيم حمـامي، المثقـف                    
أشار فيها الى   ". إنذار غزة األخير  "كان الرد في ثنايا مقاله تحت عنوان        . الفلسطيني البارز المقيم في لندن    

. ساعات باتت تفصلنا عن إعالن بداية تنفيذ االعدام الجماعي على مليون ونصف مليـون فلـسطيني               أن  
ومع العد التنازلي إلعدام القطاع هناك عد تنازلي آخر يفرضه القطاع على المشاركين في الحصار وقتل                

اف ان غزة وجهت    ذلك أن ثمة انفجاراً وشيكاً سيكون مدمراً، بحجم دمار المعاناة والحصار، وأض           . أهله
وبعد إعالن ذلـك اإلنـذار      . لن نموت بصمت ولن نموت وحدنا     : إنذارها األخير حين أعلنت على المأل     

  .إما رفع الحصار والظلم عن الفلسطينيين اآلن، أو االنفجار: على الجميع أن يختاروا
ين والمـشاركين   إن جريمة الصمت على تنفيذ ذلك االعدام الجماعي، ال تقل فداحة عن جريمـة الفـاعل               

ويدخل ضمن هؤالء الذين يحاولون تضليلنا واعفاء االحتالل وأعوانه من المسؤولية عمـا             . والمحرضين
  .جرى ويجري

  ٢٩/٤/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 
  
  " ٢وعد بلفور "الءات تل أبيب الثالث و .٥٠

  عريب الرنتاوي
ال عـودة لخطـوط الرابـع مـن         : الثالث في وجوهنا عربا وفلسطينيين    " الءاتها"ها هي إسرائيل تشهر     

وها هي واشنطن تعيـد إنـشاد       ... ،"الموحدة"، ال لعودة الالجئين، ال لتقسيم القدس        ١٩٦٧حزيران عام   
  ، فماذا نحن فاعلون؟،"عرب االعتدال"ذاتها على مسامع زوارها من " المزامير"

 األمر من الفلسطينيين والعـرب      إن قدر لهذا المقال أن يرى النور، فإننا نود من خالله تذكير من يعنيهم             
وأبدأ بالقيادة الفلسطينية التاريخية التي وعدتنا بالثورة حتى النـصر،          ... بما سبق لهم تعهدوا به والتزموا     

وليس بالمفاوضات حتى القبر، وأمر بصاحبة المبادرة العربية الشقيقة الكبرى في الرياض مـذكرا بمـا                
بقى ممدودة للسالم إلى األبد، ومبادرتنا ليست مفتوحـة النهايـات،           يدنا لن ت  : سبق لقيادتها أن تعهدت به    

، أو  "اإلنـذار األخيـر   "وانتهي بالجامعة العربية التي جددت االلتزام بالمبادرة العربية للسالم فيما يـشبه             
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للسالم، وها هي الفرصة تفر من بين أصابعنا كما تفر خيوط الشمس الذهبيـة، فمـاذا              " الفرصة األخيرة "
  فاعلون؟،نحن 

ال يتعين علينا، عربا وفلسطينيين أن نهدر مزيدا من الوقت، فالوقت يمر كالسيف، إن لم نقطه قطّعنا إربا                  
ومزقا وألقى بنا على قارعة األمم والشعب، وال يجب لنا أن نستمرئ لعبة اإلرجاء والتأجيل، فهذه اللعبة                 

يفرضها علينا يوما بعـد آخـر، جـدرانا         تصب في صالح أحادية أولمرت وسياسات األمر الواقع التي          
إما أن نقبل بما    : واستيطانا وعدوانا، علينا أن نحسم أمرنا، وأن نذهب في واحد من طريقين ال ثالث لهما              

يعرض علينا، مع قليل من التعديل والتبديل والتطوير، إن استطعنا إلى ذلك سبيال، وإما أن نبدأ من دون                  
لمسار يقارب عمره العشرين عاما، فالسالم الذي قلنا أنه         " العمالنية"كرية و إبطاء مراجعاتنا السياسية والف   

خيارانا االستراتيجي الوحيد، يبدو اليوم أبعد مناال، والمفاوضات التي قلنا أن ال بديل عنها سوى بالمزيد                
مـن  " وعـد بلفـور   "منها، اصطدمت بالءات تل أبيب وواشنطن الثالثة، وبقرار الكونغرس إعادة إنتاج            

  .إلى غير ما هنالك" الوطن القومي لليهود في فلسطين"و" يهودية الدولة"جديد، وتأكيده على 
في رسالة مفتوحة إلى الرئيس عباس، لم تر النور باألمس، قلنا أن ال خيار أمام القيادة الفلسطينية سوى                  

وأن ال بـديل سـوى      التي تسمى عملية سالم ومفاوضات،      " عملية التضليل االستراتيجي  "االنسحاب من   
فـتح، الـسلطة    : الشروع في إعادة ترتيب البيت الفلسطيني من الداخل، ووفقا لحلقاته المتداخلة التاليـة            

  .والمنظمة وصوال الستعادة الوحدة الوطنية الشاملة
 لكم سوى البحـث عـن    -أن ال بديل لنا     : وفي رسالة مفتوحة للقادة العرب والجامعة العربية نقول اليوم        

 أخرى ضاغطة، غير التسليم اليائس بما يمكن أن تجود به إسرائيل والواليات المتحدة، فـالفوائض                بدائل
ال يمكن أن تشكل حد أدنى مقبوال، يمكن أن نبي عليه           " موائد اللئام "والبقايا التي سيتركها لنا هؤالء على       

  .لقادمةسالما عادال ودائما وشامال، سالما ترضى عنه شعوبنا وأجيالنا الحالية وا
والحقيقة أننا لم نكن نضرب بالرمل، حين قلنا أن إسرائيل ما كانت لتقدم على تحريك المسار السوري إال                  
بعد أن تأكد لها دخول المسار الفلسطيني في سبات عميق، وأن مكتوب واشـنطن يقـرأ مـن عنـاوين                    

علـى حـد وصـف أحـد     " خائبا ومحبطا ومتنمرا "التصريحات التي أدلى بها محمود عباس العائد منها         
الشتاء "و" الشتاء الحار "مستشاريه، وأن حصاد أنابوليس بعد نصف عام على انطالقته، لن تكون أكثر من              

التي تعد بها إسرائيل قطاع غزة الجائع والمحاصر، فهذا هو السالم كما تفهمه تل أبيب وتدعمه                " ٢الحار  
  علون؟،واشنطن، وكما يراد لنا أن نعتاد عليه، فماذا نحن فا

  ٢٩/٤/٢٠٠٨الدستور 
  
 !مواقف حماس السياسية بين التخوف والتشكيك والمزايدة .٥١

  لمى خاطر 
كلما استجد جديد أو شبه جديد على صعيد مواقف حماس أو خطابها السياسي، نلمس موجة عارمة مـن                  

د تجلـى   وق. ردود الفعل المتباينة، يقصر معظمها عن إدراك حقيقة وجوهر ذلك الخطاب وتلك المواقف            
 .ذلك بوضوح عقب لقاء قيادات الحركة مع الرئيس األمريكي األسبق جيمي كارتر

ففريق المزايدة المعروف المتمثل بقيادات فتح والسلطة، ينشط إعالمياً في إثارة زوبعة محورها التأكيـد               
ية الفتحاويـة   على أن حماس انتهت أخيراً إلى تبني مواقفه التفريطية، وأنها أدركت متأخرة صوابية الرؤ             

السياسية وطبيعة الظروف المحيطة التي تقتضي تغيراً في االسـتراتيجية لـدى حمـاس، وال يناسـبها                 
 ) !خطابها الراديكالي(استمرار الحركة في تبني 

الغريب أن هؤالء وغيرهم يغضون الطرف عن تلمس الفروق الجلية بـين كـال المـوقفين الـسياسيين                  
سياقات التي يجري ضمنها تطور الخطاب أو تقـديم بـوادر المرونـة أو          الفتحاوي والحمساوي، وبين ال   

 .الضوابط التي تحكمها
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فجوهر الموقف السياسي لحماس حتى اآلن  لم يخرج عن رؤيتها المطروحة منذ سنوات عدة والمتعلقـة                 
ة والقـدس   ، مع التأكيد على الثوابت الفلسطينية المعروفة كحق العـود         ٦٧بالقبول مبدئياً بدولة في حدود      

 .وإزالة المستوطنات، ودون االعتراف بشرعية االحتالل
غير أن تلهف فريق سلطة المقاطعة لتسجيل نقاط على حماس والتعمية على إخفاقاته الكارثية والتـدليل                
على صوابية منهجه المنحرف عبر االستشهاد بالتغير المزعوم في مواقف حماس تدفعه لتلك الـصبيانية               

والدليل أنه ال يلبـث الحقـاً أن يعـود لتحميـل وزر             . اطيه مع مواقف حماس المختلفة    اإلعالمية في تع  
، وكيف أن تشددها وعدم واقعيتها السياسية       )المتصلبة(إخفاقاته لحماس عبر الحديث عن مواقفها السياسية        

نتخابـات  فمنذ إعالن حماس عن نيتها المشاركة في اال       . هو ما يعرقل مسيرة التسوية ويتسبب في إفشالها       
التشريعية وذلك الفريق يترنح بين الخطاب المزايد على حماس تارة، من باب أنها تنازلـت عـن كـل                   
ثوابتها ولحقت بفتح، وتارة من خالل الحديث عن تشددها وتصلب مواقفها وانتفـاء المرونـة الـسياسية             

 !لديها، دون أن يدرك حجم التناقض الذي يحكم تقييمه المتباين لسلوك حماس
ا فريق التشكيك فيتمثل بأولئك الذين ما زالوا يحلمون بأن يزيد رصيدهم قليال على حساب حمـاس، أو       أم

حمل الجمهور على االعتقاد فعالً بأن الحركة تغيرت وبدلت جلدها وسارت في ركب فتح، بينما هـم ال                  
بتـه حمـاس عنـدما      فاليسار الفلسطيني من جهته يحلم بلعب دور كالذي لع        ! زالوا على مواقفهم الثابتة   

رفضت اتفاقات أوسلو، ولكن يغيب عنه أن حماس لم تكن تمارس معارضة مريحة وكالمية، بل مهرت                
معارضتها بالدم وقدمت وضحت بالكثير لإلبقاء على مشروع المقاومـة حيـاً ومتجـذراً فـي الـوعي                  

 تبٍن لعمليـات يعلـم اهللا       الفلسطيني، أما هذه الفصائل فرصيدها في المقاومة لم يعد يتجاوز بضعة بيانات           
شـوفوني يـا    (وحده أين تقع، يتم إصدارها فقط كلما الح في األفق حديث عن إمكانية تهدئة، ومن باب                 

بينما هي في الحقيقة لم يعد دورها يتجاوز الكالم والتنظير وإغراق نفسها في تناقضات ال أول لها                 )! ناس
 .وال آخر

ل مقابل أي موقف سياسي لها، ولم تجعل من رأس المقاومـة            يضاف إلى ذلك أن حماس لم تقدم أي تناز        
قرباناً لقبولها لدى المجتمع الدولي، ولم تعمل وكيالً لالحتالل، ولم تشطب ثوابتها المعروفة، بـل كانـت                 

 .مقاومتها مستعرة حتى وهي تطرح مبادرتها السياسية أمام كارتر والعالم بأسره
قفها السياسية فلهم الحق بطبيعة الحال أن يعبروا عن قلقهـم،           أما المتخوفون على حماس ومن بعض موا      

خاصة أولئك الذين شهدوا تجربة فتح وعملية التحول الجذرية التي مرت بها إلى أن انتهت إلى واقعهـا                  
 !الحالي الذي يعبر عن نفسه

 األمـل   وبالتالي فهذا القلق على حماس دليل على أن مجموع المخلصين في األمة يرون فيهـا بارقـة                  
الوحيدة التي يمكن التعويل عليها، وأن المكانة التي احتلتها الحركة في وعي األمة تجعل كل حر فيها يعد                  
نفسه معنيا بأي تحرك سياسي لها، وحريصاً على بقائها في مـسارها، ألنهـا ال تعبـر عـن وجـدان                     

 .الحمساوي فقط، بل تمثل ضمير األحرار والمخلصين في األمة ككل
فإن المبالغة في التخوف والقلق أمر غير محمود على الدوام، وقد ال يكون ذا مردود إيجـابي                 ومع ذلك   

بالضرورة، خاصة وأننا أمام تجربة حمساوية طويلة أثبتت فيها الحركة باستمرار أال تحول عن مواقفها               
ـ              درك جيـداً   األصيلة واستراتيجيتها الثابتة حتى في أصعب الظروف، ومع وجود قيادة واعية للحركة ت

أبعاد أي تغير خطير على الحركة وجمهورها وبعدها العربي واإلسالمي وعلى مشروع التحـرر علـى                
 .المدى البعيد

ولكن من جهة أخرى، ورغم أن حماس أكدت على أنها لم تغادر مربع مواقفها السابقة المتعلقة بالهدنـة                  
وثيقة الوفاق الـوطني، إال أن الحركـة   والتهدئة وشروطهما، ورغم أن هذه المواقف لم تخرج عن إطار  

مطالبة أيضاً باإلصغاء إلى صوت المخلصين وأخذه بعين االعتبار، ومراعاة القاعدة الجماهيريـة فـي               
الخطاب السياسي الذي ينبغي االهتمام بأن يكون على الدوام منسجماً مع قناعاتها قبل االهتمام بمراعاتـه                
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 دائماً، وهكذا كانت الحركة وال زالت في خـط سـيرها الثابـت              للمزاج الدولي، وهذا هو العهد بحماس     
المحكوم بالضوابط الشرعية، والسياسية الواعية، وغير المراهن على السراب، والمستفيد مـن تجـارب              

 .اآلخرين، والواضع على الدوام نصب عينيه الهدف الكبير الذي يبغي الوصول إليه
  ٢٩/٤/٢٠٠٨صحيفة فلسطين 

  
 شكك بالمفاوضات والملتزم بها المت: أبو مازن .٥٢

  ياسر سعد
من الوصول إلى مأزق صعب جدا إذا انتهت واليـة          ) أبو مازن (حذر الرئيس الفلسطيني محمود عباس      

إذا : "وقال عباس على متن الطائرة التي أقلته من واشـنطن         . جورج بوش بدون التوصل إلى اتفاق سالم      
زق صعب جدا، وعلينا نحن الفلـسطينيين أن نتـدارس          انتهى عهد بوش دون اتفاق، نكون وصلنا إلى مأ        

وأكد عباس أنه لم يحقق أي تقدم في محادثاته مع الرئيس بوش، قائال إنه سيعود إلـى                 ". الخطوة القادمة 
بصراحة، حتـى اآلن    : بالده وهو يحمل القليل ليعرضه حول زيارته للواليات المتحدة األميركية، مضيفا          

إن : أما صائب عريقـات فقـد قـال       . ال نقوم بعمل مباشر للوصول إلى حل      لم يتحقق شيء، لكننا ما نز     
الرئيس بوش لم يرد مباشرة عندما أثار عباس موضوع االعتراض الفلسطيني علـى اسـتمرار توسـع                 

 . المستوطنات
. لألنباء نقلت عن مساعدي محمود عباس قولهم إن محادثاته بواشنطن أصابته بخيبة أمل            " رويترز"وكالة  
ازن من جهته قال إنه غير واثق من إمكانية التوصل إلى اتفاق سالم مع إسرائيل هذا العـام بعـد                    أبو م 

الهوة كبيرة في المفاوضات بيننا وبين اإلسـرائيليين، ولـم          : "المحادثات التي أجراها في واشنطن، وقال     
غير أنني ملتـزم    : مضيفا". ولكن هل يمكن التوصل إلى اتفاق أم ال؟ سنرى        . نتفق على أي من القضايا    

بالتفاوض حتى النهاية ألصل التفاق، وإذا لم يتم التوصل إلى اتفاق فسوف يجد الفلسطينيون أنفسهم فـي                 
 . وضع صعب، واعدا بتنسيق خطواته القادمة مع العرب وبقية الزعماء الفلسطينيين
ارة من خيبة أملهم من     هذه ليست المرة األولى، ولن تكون األخيرة التي يشتكي فيها عباس ومعاونوه بمر            

ففي فبراير الماضي، قال رئيس الوزراء الفلسطيني سالم فياض في          . المفاوضات مع الجانب اإلسرائيلي   
إسرائيل لم تفعل شيئا ملموسا على األرض لمـساعدة         : األميركي) ASPEN(كلمة ألقاها في معهد أسبن      

ي تخفيف معاناة الفلسطينيين بعد أسـابيع       معربا عن شعور باإلحباط لما سماه إخفاق إسرائيل ف        . حكومتي
 فبرايـر الماضـي، أصـيب الوفـد         ١٩ عباس بالقدس في     -وبعد لقاء أولمرت    . من اجتماع أنابوليس  

الفلسطيني بإحباط شديد، مما دفع ياسر عبد ربه إلى القول بأنهم سيبحثون إعالن قيام دولة مستقلة مـن                  
 فإسرائيل تشتري الوقت من أجل االلتفاف على أنابوليس،         ..جانب واحد إذا استمر تعثر محادثات السالم      

عباس رفض المقترح، وقال إننا نـسير   . ومن أجل استكمال مشاريع االستيطان حول القدس وبناء الجدار        
في المفاوضات من أجل الوصول إلى اتفاق سالم هذا العام يشمل تسوية كافة قضايا الحل النهـائي بمـا                   

وإذا تعذر ذلك ووصلنا إلى طريق مسدود، فإننا سنعود         .  عليه المجتمع الدولي   فيها القدس، وهو ما أجمع    
 .إلى أمتنا العربية التخاذ القرار المناسب على أعلى المستويات

في مؤتمر القمة بدمشق تحدث عباس بلهجة متشائمة للغاية بشأن مباحثات السالم، قـائال إن الـشهرين                 
 بنهاية العام الجاري يعني هذا أن المنطقة كلها ستكون على حافة            المقبلين حاسمين، فإذا لم نصل إلى حل      

مضيفا بأن الشهور القليلة األخيرة شهدت تصعيدا في التوسع االستيطاني          . التوتر وفقدان الثقة في السالم    
 .اإلسرائيلي، ويبدو واضحا أن الحكومة اإلسرائيلية تفرض على األرض الحل السياسي الذي تريده

مـالذا  " بالوسـيط األميركـي   "لسطيني وهو يشعر بالتعنت اإلسرائيلي، كان يجد باالستنجاد         المفاوض الف 
 بوش في واشنطن، والتشكيك فـي       -لكن مع اإلحباط الشديد من ذلك الوسيط بعد مباحثات عباس           . أخيرا

و نزاهته، خصوصا مع تصريحات المسؤولين األميركيين المتتالية المؤيدة إلسرائيل بشكل مطلـق، تبـد             
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أليس عجيبا أن يقر عباس بفشل لقائه بواشنطن        . خيارات المفاوض الفلسطيني محدودة إن لم نقل معدومة       
أي أن سياسـة    ! وبتشاؤمه وبالهوة الكبيرة بينه وبين اإلسرائيليين، ثم يصر على التفاوض حتى النهاية؟           

 ". عنزة ولو طارت"ي عباس التفاوضية هي التفاوض من أجل التفاوض، أو كما يقول المثل الفلسطين
إصرار أبو مازن على المضي قدما في التفاوض مع اإلسرائيليين، وهو ما ينفك يشتكي عنادهم وعنتهم،                

في حين أن رفض أبو مـازن المطلـق         . يعطي المصداقية لطرح المقاومة وتشكيكها بجدوى المفاوضات      
يت الفلسطيني، ينتقص من مصداقيته     اللقاء بمعارضيه في غزة، رغم الحاجة الماسة والملحة إلصالح الب         

 .في الشارع الفلسطيني
  ٢٩/٤/٢٠٠٨العرب القطرية 

  
  حين ال تزلزل األرض في فلسطين .٥٣

  المجيد وحيد عبد. د
تحمل التهدئة المطروحة اآلن علي حركة حماس فرصة لتفعيل مقاومة االحتالل، ولـيس فقـط إلنقـاذ                 

ة في هذه الحركة، وفي أوسـاط الفـصائل الفلـسطينية           الفلسطينيين من الحصار، غير أن العقلية السائد      
عموما، ليست مؤهلة بعد لالرتفاع إلي المستوي الذي يتيح مراجعة األداء المقاوم، وتبدو هذه المراجعـة                
مسألة حياة أو موت لقضية فلسطين، بعد أن وصل الكفاح المسلح إلي طريق مسدود في غياب حد أدنـي           

  .من النضال المدني
تكون التهدئة مدخال لتفعيل المقاومة المدنية، بعد ثبوت أن العمل المسلح لـم يزلـزل األرض                ويمكن أن   

  .تحت أقدام االحتالل، وإنما جعلها مقابر مفتوحة للفلسطينيين
فقد حظي شعار زلزلة األرض تحت أقدام الصهاينة بمكان معتبر في صيحات الثأر واالنتقام التي باتـت                 

، األخيـرة انة مركزية في الخطاب الفلسطيني المقاوم خالل السنوات العـشر           تشكل قسما كبيرا يحتل مك    
وارتبط شيوع هذا الخطاب الثأري بتراجع العمل الفلسطيني المقاوم وافتقاده زمام المبادرة وتقوقعه فـي               

فقد اسـتثمرت آلـة القمـع       . مساحة رد الفعل، ازاء ارهاب الدولة اإلسرائيلية الذي خرق أعلي السقف          
ائيلية الخلط الذي شاع دوليا بين االرهاب االنتحاري والعمل المقاوم الـذي فقـد الرؤيـة وافتقـد                  اإلسر

البصيرة فعجز عن اقناع العالم بأن مقاومة االحتالل حق ثابت ال يلغيـه واجـب مواجهـة االرهـاب                   
  .المتسربل بدعاوي إسالمية

اومة الفلسطينية إلـي أعمـال عـشوائية        فكانت النتيجة، التي نحصد اشواكها المرة اآلن، هي تحول المق         
. تحترفها مجموعات مقاتلة مغلقة انفصلت عن شعبها، وبعدت المسافة تدريجيا بينها وبين القضية النبيلـة             

ومن أقوي هذه الشهادات ما كتبـه       . وهذا هو ما شهد به المخلصون في مختلف الفصائل بما فيها حماس           
س والمقرب من رئيسها إسماعيل هنية، في صحيفة األيـام         غازي حمد المتحدث السابق باسم حكومة حما      

. ، أي قبل عشرة شهور علي تصاعد الصراع المسلح بين حركته وفتح           ٢٠٠٦ أغسطس ٢٦الفلسطينية في 
( فقد شهد بأن فصائل المقاومة أصبحت تتنافس في االستعراضات العسكرية، وبعض أعضائها يتبخترون            

وما لبث كل من الفصيلين الكبيرين أن تحول إلي مقاومة اآلخر،           ! في الشوارع بأسلحتهم  ) علي حد تعبيره  
  .بدال من مقاومة العدو

وحين يحدث ذلك، ال يبقي في جعبة من يزعمون أنهم يقاومون العدو إال صيحات تدور حـول زلزلـة                   
األرض تحت أقدامه، خصوصا كلما شن غارة من غاراته اإلجرامية فقتل من قتل ودمر ما دمر، عندئذ                  

لـن تمـر    ( أو) سنزلزل األرض تحت أقـدامهم    :( نطلق الصيحات التي باتت نمطية إلي حد كبير مثل        ت
  !وما إلي ذلك من صيحات توحي بأن األرض توشك علي أن تزلزل زلزالها) جرائمهم دون رد مزلزل
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ـ                  ل غير أن ما يوعد بأن يكون مزلزال ال يتجاوز عادة، وفي حدوده القصوي، توابع صغيرة لزلزال هزي
من النوع الذي ال يكاد يشعر به الناس إال عند إعالن البيان النمطي الذي يحدد مـستواه علـي مقيـاس                     

  .ريختر
صحيح من أن بعض هذه التوابع ينطوي علي عمليات بطولية تشتبك فيها مجموعات فلسطينية مـسلحة                

نوع من العمليات النوعيـة  ولكن هذا ال. من هذا الفصيل أو ذاك مع قوات االحتالل وتبلي فيها بالء حسنا          
قليل، بل نادر، مقارنة باألعمال العشوائية التي تأخذ أشكاال مختلفة من مرحلة إلي اخري، وتتركـز اآلن                 

 في  ٢٠٠١في الصواريخ البدائية التي تصنع في ورش صغيرة، وبدأ استخدامها للمرة األولي في سبتمبر             
  .ىإطار عسكرة انتفاضة األقص

دائية النوعية النادرة اآلن لم تغير الصورة السلبية التي شاعت عن المقاومة المـسلحة              كما أن العمليات الف   
الفلسطينية في العالم عندما سادتها العمليات االنتحارية، التي ينظر اليها في المجتمع الـدولي باعتبارهـا                

  .ماركة مسجلة لشبكة القاعدة
..  السنوات السبع األخيرة ال تقتصر علي ذلـك        غير أن خسائر الطابع العشوائي للمقاومة المسلحة خالل       

من مساحة الـضفة الغربيـة وراءه،       % ١٠فقد أتاحت إلسرائيل فرصة لبناء الجدار وعزل القدس ونحو        
وقطع أوصال هذه الضفة وتكريس فصلها عن غزة ونشر مئات الحواجز العسكرية واقامة شبكة طـرق                

  .خدمهم، أي بناء نظام فصل عنصريللمستوطنين دون غيرهم وشبكة أخري من األنفاق ت
وهكذا ثبت إفالس الفصائل المسلحة في غياب إمكانات إحياء فوري للمقاومة المدنية واسعة النطاق التي               
تعتمد علي مشاركة مختلف فئات الشعب، وليس فقط الشبان القادرين علي حمل السالح واالعضاء فـي                

  .الفصائل المختلفة
ة والمدنية ليس فقط في األساليب، ولكن أيضا في نطاق المشاركة، فالمقاومة            فالفرق بين المقاومة المسلح   

المدنية مفتوحة للرجال جميعهم، وليس فقط قلة منهم، ولشيوخهم كما شبابهم، وأبوابها مـشروعة أيـضا                
، ١٩٨٧ للنساء، واالطفال الذين كانوا هم القوة الضاربة في االنتفاضة الكبري التي اندلعت في نهاية العام              

  .وأعادت طرح قضية فلسطين بقوة علي جدول األعمال العالمي
فاألرض .. وقد نجحت تلك االنتفاضة في زلزلة االرض تحت اقدام إسرائيل كما لم يحدث قبلها وال بعدها               

ال تزلزل اعتباطا، وال بقوة صيحات الثأر التي تعبر عن تدني وعي الصائحين بطبيعة الصراع، ولـيس                 
هم، فما بيننا وبين هذا العدو صراع تاريخي وقضية حق وعدل، وليس انتقاما، او سباقا               فقط عن قلة حيلت   

  .في القتل المتبادل نسعي فيه الي الثأر لشهدائنا
وقد زلزلت االرض تحت اقدام المستعمرين خالل معارك التحرر الوطني وتـصفية االسـتعمار عبـر                

 مقاومة واسعة النطاق، سواء في الحـاالت التـي          انخراط الشعوب الخاضعة لالحتالل بطاقاتها كلها في      
  .غلبت فيها المقاومة المدنية او تلك التي شهدت مقاومة مسلحة الي جانبها

ولذلك فقد آن أوان استعادة روح انتفاضة أواخر الثمانينات، وإحياء التحركات الجماهيرية المنظمة فـي               
نة إلي بناء سالسل بشرية هادرة تقتحم       صورة اعتصامات وإضرابات ومظاهرات ترتقي في لحظات معي       

ويقتضي ذلك بطبيعة الحال التوافق علي تشكيل قيادة ميدانية موحدة          . مواقع منتقاة تحقيقا ألهداف محددة    
للمقاومة الميدانية تخطط وتنسق وتوزع األدوار وتحدد خطوات النضال الوطني الذي يهدف إلي إعـادة               

الحتالل وممارساته االرهابية، والقـادر علـي كـشف هـذه           صوغ ميزان القوي الذي اختل لمصلحة ا      
  .الممارسات أمام المجتمع الدولي
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فقد تكون ثمة حاجة إليه في مرحلة تالية بصورة ما،          . وال يعني ذلك إلقاء السالح، وإنما تجميد استخدامه       
سطين التي تتالشي أمامنا    ولكن في المرحلة الراهنة، ال بديل عن المقاومة المدنية إذا أردنا إنقاذ قضية فل             

يوما بعد يوم، فحين يفشل السالح في زلزلة األرض تحت أقدام االحتالل، يصبح ضروريا إطالق حركة                
  . األسلحةىالشعب الذي أثبت في أواخر الثمانينات أنه يمتلك من طاقات المقاومة ما يفوق أعت

  ٢٩/٤/٢٠٠٨األهرام المصرية 
  
  :كاريكاتير .٥٤

  

  
  ٢٩/٤/٢٠٠٨الحياة الجديدة 

  


