
  
  
  
  
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   سوءأكثر ليفني -ولقاء قريع.. أولمرت األخير كان سيئاً -لقاء عباس: مصادر فلسطينية
  وأمريكا" إسرائيل"المصالحة الفلسطينية باتت بيد : مشعل
  غالبية الفصائل الفلسطينية أبلغت سليمان قبول التهدئة وتحفّظت عن بدئها في غزة: القاهرة

  توافق سوري إسرائيلي ضد التفاوض وقيادتها ال تفكر ببدائل في حال "حماس: "أبو مرزوق
  "العودة" تطمئن المسيحيين إلى التمسك بـوثيقة فلسطينية": كلمة شرف وعهد وفاء"

  تهدد بسحب وفدها األمني من رام اهللا و"حماس"بعرقلة الحوار مع " فتح"تتهم  مصر

ثمناً" ستدفع"إسرائيل": الزهار
إذا رفــضت عــرض " باهظــاً

  التهدئة في غزة
  

 ٤ص ... 

 ٣٠/٤/٢٠٠٨١٠٦٥بعاءاألر



  

  

 
 

  

            ٢ ص                                   ١٠٦٥:         العدد                  ٢٩/٤/٢٠٠٨ األربعاء: التاريخ

    :السلطة
 ٥  ية تنسف جهود السالمسرائيلالجرائم اإلو ...نعرف حقوقنا وسنقاتل من أجلها: قريع .٢
 ٥   سوءأكثر ليفني -ولقاء قريع.. أولمرت األخير كان سيئاً -لقاء عباس: مصادر فلسطينية .٣
 ٦   انتفاضة فلسطينية سلمية في حال فشل المفاوضات":القدس العربي" .٤
 ٦  ارتكبت خطأ تاريخياً بحق األسرىمنظمة التحرير : قراقع .٥
 ٧  ويسمح بنشر األمن في جنينفتح مقرات للشرطة الفلسطينية  عن جتماع أمني يسفرا .٦
 ٧  تتحفظ"إسرائيل"و ... تغييرات واسعة في قيادة األجهزة األمنية الفلسطينية":فراس برس" .٧
 ٧  النائب الطويل يطالب بتوسيع لجنة تقصي الحقائق في مقتل خطاب .٨
 ٨  وزارة الصحة في الحكومة المقالة في غزة تطالب بتوفير الوقود لسيارات اإلسعاف .٩
 ٨  "العودة"مئن المسيحيين إلى التمسك بـوثيقة فلسطينية تط": كلمة شرف وعهد وفاء" .١٠
    

    :المقاومة
 ٩  غالبية الفصائل الفلسطينية أبلغت سليمان قبول التهدئة وتحفّظت عن بدئها في غزة: القاهرة .١١
١٠  توافق سوري إسرائيلي ضد التفاوض وقيادتها ال تفكر ببدائل في حال "حماس: "أبو مرزوق .١٢
١١  تنتقد بان كي مون وتدحض رواية إسرائيل حول مجزرة بيت حانون" الجهاد" .١٣
١١   المحاذية لغزة اإلسرائيليةصواريخ على البلداتمة تطلق وفصائل المقا .١٤
١١  "فتح" و"حماس" بين المصالحةين نبيل عمرو سفيرا في مصر يعرقل جهود تعي: "حماس" .١٥
١٢   من السجون المصريةأعضائها عن رمزي حميد احد باإلفراج ترحب "حماس" .١٦
١٢   "تخريبه"تتهم شرطة الحكومة الُمقالة باقتحام مكتب لها و" فتح: "غزة .١٧
١٢ تزور صلوخ ويؤكد على التمسك بحق العودة ورفض التوطين" الديموقراطية" .١٨
    

    :يسرائيلالكيان اإل
١٢ أولمرت يأسف لمجزرة بيت حانون وال يعتذر وباراك يرى الوقت مناسباً للمواجهة ال للتهدئة .١٩
١٣  ليفني تعرض على قريع خارطة تبقي القدس والمستوطنات محتلة .٢٠
١٤  إسرائيل" احتمال تنفيذ عمليات نوعية خالل االحتفاالت التي تجريها :عاموس يدلين .٢١
١٤  الغيط في لندن الجمعةوأبوبين ليفني " تصالحي"لقاء  .٢٢
١٤  باراك يداه ملطختان بدماء األبرياء: حركة إسرائيلية .٢٣
١٤  الصحف اإلسرائيلية تشكك برواية جيش االحتالل حول إبادة عائلة أبو معتق .٢٤
١٥  غزة  خلفية مجازرىي مؤتمر لندن عل الدول المانحة لمنع ادانتها فى علتضغط" إسرائيل" .٢٥
١٥   ٪٣٣قوات االحتياط تزيد مناوراتها ": إسرائيل" .٢٦
١٦  ت دولية الى القطاع عبر معبري العوجا وصوفااتسمح للفلسطينيين بنقل مساعد" إسرائيل" .٢٧
    

    :األرض، الشعب
١٦   قبالة باحة حائط البراق يهودي من إقامة متحف دينياتريتحذ .٢٨
١٦   ساعة٢٤خالل  فلسطينياً ٦١عتقل ي يسرائيلاالحتالل اإل .٢٩
١٦   للنكبة٦٠ في الذكرى الـالطالب الفلسطينيون داخل الخط األخضر يضربون .٣٠
١٦  ى غزةنهاء القيود علإل ية توجه نداء عاجالًإسرائيلمؤسسات حقوقية فلسطينية و .٣١



  

  

 
 

  

            ٣ ص                                   ١٠٦٥:         العدد                  ٢٩/٤/٢٠٠٨ األربعاء: التاريخ

١٧   في األغوار العقبةيقرر إزالة أغلبية منازل قريةي سرائيلاإلاالحتالل  .٣٢
١٧  مجد البرغوثي للضرب والتعذيب حتى الموتعتقل الملهيئة المستقلة تؤكد تعرض تقرير ل .٣٣
١٧  ربع يهاجمون منازل المواطنين في الخليل ويحطمون عدة سياراتأمستوطنو كريات  .٣٤
   

   :اقتصاد
١٧  ال فرصة لنمو االقتصاد الفلسطيني مع استمرار اإلغالق: إشتيةمحمد  .٣٥
١٨  %٤٧ تجاوزت  في صفوف العمال الفلسطينييننسبة البطالة: شاهر سعد .٣٦
 ١٨  بإعادة كميات وقود أخذها عناصر تابعون لها الحكومة المقالة تطالبهيئة البترول  .٣٧
   

   :صحة
 ١٨  يسرائيل جراء الحصار اإل١٣٩ مرضى في غزة إلىارتفاع عدد الشهداء من ال .٣٨
   

   :ثقافة
 ١٨  فنانة فلسطينية تروي تاريخ القدس بلوحات مطرزة بالحرير .٣٩
   

   :بيئة
 ١٩   لنقص الوقود بيئية تحذر من تبعات في غزةاللجنة الشعبية لمواجهة الحصار .٤٠
   

   : األردن
١٩  يةسرائيلملك األردن وأمير الكويت يدعوان لوقف االنتهاكات اإل .٤١
١٩  ية على الشعب الفلسطينيسرائيلاألردن وروسيا يدينان االعتداءات اإل .٤٢
١٩  ن خالل امتالكها أسلحة الدمار الشامل لن تحصل على األمن م" إسرائيل: "بريزات .٤٣
٢٠  الملكية لشؤون القدس تستنكر إنشاء متحف قبالة حائط البراق .٤٤
   

   :لبنان
٢٠ ية بإخفاء معلومات حول أنشطة حزب اهللا غير مقبولةسرائيلاالتهامات اإل: اليونيفيل .٤٥
٢٠   نرفض تهديد اليونيفيل وانحيازها: الجماعة اإلسالمية .٤٦
   

   :عربي، إسالمي
٢٠  تهدد بسحب وفدها األمني من رام اهللا و"حماس"بعرقلة الحوار مع " فتح"تتهم  مصر .٤٧
٢١  في بيت حانون" يلإسرائ"اإليسيسكو تُدين بشدة جرائم  .٤٨
٢١   "يسرائيلالكرة في الملعب اإل"المعلّم يطلع مشعل على الوساطة التركية ودمشق تعتبر  .٤٩
٢١  ية في غزةسرائيلأمين عام جامعة الدول العربية يستنكر المذبحة اإل .٥٠
٢١  مصر يحذّرون من كارثة صحية في غزةأطباء  .٥١
٢٢  يخصصان مليوني دوالر مساعدات طبية وغذائية لقطاع غزة" صندوقا األقصى والقدس" .٥٢
٢٢   اكتشاف خمسة أنفاق للتهريب على الحدود المصرية الفلسطينية .٥٣
٢٢   بإحياء ذكرى اغتصاب فلسطين خارج مقرها" إسرائيل"ترفض التصريح لسفارة ر مص .٥٤
٢٢  توزع مواد إغاثية في فلسطين" الهالل األحمر" .٥٥



  

  

 
 

  

            ٤ ص                                   ١٠٦٥:         العدد                  ٢٩/٤/٢٠٠٨ األربعاء: التاريخ

٢٣   تونس تشارك في إحياء ذكرى الهولوكوست في القدس:في سابقة هي األولى من نوعها .٥٦
   
   :وليد

٢٣  العالمي ولسالم الشرق األوسطحماس مشكلة كبيرة للسالم : بوش .٥٧
٢٣  رايس تؤكد ان أمريكا تواصل سياسة عزل حماس حتى تختار السالم نهجا لها .٥٨
٢٣  ن بمقترحات لدفع عملية السالمواشنطن لن تفاجئ الطرفي: القنصل األميركي .٥٩
٢٤  قدرة المفاعل السوري كانت سالحاً أو سالحين سنوياً": إيه.آي.سي" .٦٠
٢٤  "األونروا"خمسة ماليين يورو إضافية من االتحاد األوروبي لـ .٦١
٢٤   ن الفلسطينيين يثير جدالً في لندنمعرض لصور النازحي .٦٢

   
    :حوارات ومقاالت

٢٥  وأمريكا" إسرائيل"المصالحة الفلسطينية باتت بيد : مشعل .٦٣
٢٧  منير شفيق... وعد بوش بتعريف الدولة الفلسطينية .٦٤
٢٩  عريب الرنتاوي... مع خالص المودة.. عباسإلى الرئيس  .٦٥
٣٠  نقوال ناصر... إنجاز أمريكي تاريخي في فلسطين .٦٦
٣٣  باتريك سيل... "صفقة حماس"ي لـسرائيلأسباب الرفض اإل .٦٧
٣٥  خالد الحروب... ١٩٩٤حماس وفكرة االستفتاء من سنة  .٦٨
 ٣٧  محمد يوسف. د... العالقة بين النظام المصري وحركتي حماس وفتح .٦٩
    

 ٣٩  :كاريكاتير
***  

  
  إذا رفضت عرض التهدئة في غزة" ثمناً باهظاً" ستدفع "إسرائيل": الزهار .١

 القيادي البارز في حركة قال:  مراسلها في غزة فتحي صباحنعغزة  من ٣٠/٤/٢٠٠٨ الحيـاة   ذكرت
حركة حماس لن تذهب مجدداً إلى القاهرة في إطار المشاورات حـول            "الدكتور محمود الزهار    " حماس"

األمـور  "وأضاف في محاضرة ألقاها في الجامعة اإلسالمية في مدينة غـزة أمـس أن               ". اتفاق التهدئة 
 الـرفض،   إسرائيلإذا قررت   : "وقال ".إسرائيلل زيارة الوزير سليمان إلى      ستحسم األسبوع المقبل خال   

فإنها ستدفع ثمناً كبيراً لرفضها، فنحن شعب محاصر، وليس أمامنا إال أن نستخدم كل أدواتنا في الـدفاع                  
    قـد تماطـل فـي بعـض        " التهدئة، مع أنها     إسرائيل" تلتزم"غير أنه توقع أن      ".إسرائيلعن أنفسنا ضد

جميع المعابر، بما فيها معبر رفح البري، ستُفتح مباشرة إذا تم اإلعـالن عـن               "وشدد على أن    ". ضاياالق
، في إشارة الى بنود التهدئة التي تضمنتها ورقة قدمها الـوزير سـليمان              "الموافقة على الورقة المصرية   

  ".حماس"ووافقت عليها 
 أشكال العدوان على الـشعب الفلـسطيني،        توقف كل "وعرض الزهار شروط حماس للتهدئة المتمثلة في        

 رأس نـووي، ولـدى الـشعب        ٢٠٠ إسـرائيل لـدى   "وقال الزهار إن     ".ورفع الحصار، وفتح المعابر   
  ".إسرائيليريدون االستشهاد وتفجير أنفسهم في ) إنسان( ألف رأس ٢٠٠الفلسطيني 

ميسر أبو معتق التي قتلـت مـع        (مسؤولية الشهيدة   "ي إيهود باراك    سرائيل وزير الدفاع اإل    الزهار وحمل
يجب أن نالحق هؤالء المجـرمين،      : "وقال". قانونياً وأخالقياً ) ي االثنين إسرائيلابنائها األربعة في قصف     



  

  

 
 

  

            ٥ ص                                   ١٠٦٥:         العدد                  ٢٩/٤/٢٠٠٨ األربعاء: التاريخ

وإذا كانت األمـور اليـوم غيـر        ... وهذه مهمتكم أنتم كرجال قانون وإعالميين أن تتابعوا هذه القضية         
 ".ؤالء المجرمونمالئمة، فستأتي اللحظة التي يحاكم فيها ه

إن المعـابر ربطـت االقتـصاد         الزهار  أن : محمد البابا  عن ٣٠/٤/٢٠٠٨ األيام الفلسطينية    وأضافت
 .الوطني باقتصاد االحتالل، مجدداً رفضه وجود األوروبيين كأداة للتحكم في فتح وإغالق معبر رفح

  
   جهود السالمية تنسفسرائيلالجرائم اإلو ...نعرف حقوقنا وسنقاتل من أجلها: قريع .٢

 مـن   أولأكد أحمد قريع أن الجريمة البشعة التي ارتكبها جيش االحتالل في عزبة بيت حـانون                : القدس
جاء ذلـك    . السالم في المنطقة   إحالل إلىأمس تنسف كل المساعي الفلسطينية واإلقليمية والدولية الرامية         

ة الدولية، وهبرتس هيل، األمـين العـام        ، توني بلير، مبعوث اللجنة الرباعي     أمسخالل لقائه في مكتبه،     
  .للحزب الديمقراطي االشتراكي األلماني، كالً على حدة

من جانبه، قدم بلير شرحاً عن الجهود التي تبذلها اللجنة الرباعية لتحقيق السالم في المنطقة ووقف دوامة                 
قرار في المنطقة بـل مـن       العنف المستمرة، مؤكداً أن استمرار العنف لن يؤدي إلى تحقيق األمن واالست           

  .شأنه أن يطيل أمد الصراع ويزيد من حدته
ي ايهود باراك بشأن    سرائيل رداً على تصريحات كان أدلى بها وزير الدفاع اإل         قريعمن جهة ُأخرى، قال     

نحـن نعـرف    : وأضاف وليس باراك،    األرضإن المفاوضات هي التي تحدد مصير       : الدولة الفلسطينية 
ية إسـرائيل  تـصريحات    أيوأكد أن القيادة الفلسطينية ترفض       . أجلها وبكل الوسائل   حقوقَنا وسنقاتل من  

  .تتناول قضايا الوضع النهائي وحقوق الشعب الفلسطيني
 ٣٠/٤/٢٠٠٨األيام الفلسطينية 

  
   سوءأكثر ليفني -ولقاء قريع.. أولمرت األخير كان سيئاً -لقاء عباس: مصادر فلسطينية .٣

سطينية واسعة االطالع أن اللقاء األخير بين الرئيس الفلسطيني ورئـيس وزراء            كّدت مصادر فل  أ :القدس
 كان سيئاً للغاية، وفي أجواء توتر وإحباط، مشيرة إلى أن أولمرت طرح أفكـاراً وأراد سـماع                  إسرائيل

استعداد فلسطيني للتعامل معها لتنطلق المفاوضات على أساسها بهدف التوصل إلى مـا يـشبه إعـالن                 
وقالت هذه المصادر أن أفكار أولمرت تناولت قضايا الالجئين، والقدس          . ئ مع نهاية العام الجاري    المباد
 ضمها من أراضي الـضفة الغربيـة،        إسرائيل، والكتل االستيطانية ومساحة المناطق التي تنوي        المحتلة

به، ما تُسمى    مكت أعدهاوالتي عرضها على عباس من خالل خريطة        " أولمرت أفكار"وتستثني   .واألغوار
جزء من  " القدس الكبرى "من أراضي الدولة الفلسطينية المرتقبة، على اعتبار أن         " القدس الكبرى "منطقة  

ـ      .، وهي تمتد من تخوم رام اهللا إلى تخوم بيت لحم          إسرائيلأراضي دولة    الحـوض  "وفي ما يتعلّـق بـ
باع الديانات إلـى أمـاكنهم المقدسـة        ية وتُبحث ترتيبات وصول أت    إسرائيل، تكون السيادة عليه     "المقدس

أما إدارة األماكن المقدسة في القدس، فمـن الممكـن أن تكـون هنـاك إدارة                . بإشراف أو رقابة دولية   
وتستثني الخطّة منطقـة اللطـرون      .  إسالمية للمسجد األقصى واألوقاف اإلسالمية     - أو عربية    ةفلسطيني

ية غيـر   إسـرائيل ، لتبقى منطقة    ١٩٦٧ات االحتالل عام    وقراها الثالث في حدود القدس، التي هدمتها قو       
، فإن الكتل االسـتيطانية تُـضم إلـى         "خريطة أولمرت "وبحسب   .مدرجة على جدول أعمال المفاوضات    

ويعرض أولمرت لحل مـشكلة تـرابط       . ، وتُوسّع أفقياً لتحقيق التواصل مع كل كتلة استيطانية        "إسرائيل"
  .ينية البحث في بناء سلسلة من الجسور واألنفاقوتواصل أراضي الدولة الفلسط

 وتبقى تحـت الـسيطرة      سرائيلمجال أمني حيوي إل   "أما منطقة األغوار، فهي بحسب خريطة أولمرت        
، وال تتضمن خريطة أولمرت لألغوار سهل غـور         "ية مع ممر إلى جسر اللنبي أو الملك حسين        سرائيلاإل

  . كيلومتراً من نهر األردن وتصل إلى تخوم طوباس١٧األردن فقط، بل تشمل منطقة واسعة بعمق 
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وبالنسبة إلى قضية الالجئين، ورغم أن الخطّة ال تتحدث عن وضعهم، إال أن أولمرت كان متشدداً جداً،                 
جمع شمل لعـشرة    "بالموافقة على    "تنازال"وتضيف المصادر أن أولمرت قدم      . إذ رفض عودة أي الجئ    

  ". آالف من قطاع غزة٤ آالف من الضفة و٦آالف شخص، 
ـ   أي، فقد رفض    سرائيل اإل - لطاقمي المفاوضات الفلسطيني     األخيروبالنسبة للقاء    الخريطـة  ع  حمـد قري

وقالـت مـصادر     . المفاوضين الفلسطينيين  أمامية المقترحة للحل النهائي والتي وضعتها ليفني        سرائيلاإل
 التي كانت معروضة على الطاولة وألقى بهـا          بكلتا يديه على الخريطة    أطبق قريع إنية  إسرائيل إعالمية
 حـل مـستقبلي للنـزاع       أيوبحسب الخريطة التي عرضتها ليفني فان        .، وسط حالة من الغضب    بعيداً

 األردنغور  " منطقتي   إلى باإلضافة على الكتل االستيطانية الكبرى في الضفة        "إسرائيل"سيضمن سيطرة   
  .قريع الغضب لدى أثاروهو ما ". والقدس
 حـين   إلى ذلك فأنه    إلى إضافة. إن المفاوضات ال تجري في العلن     : "ق مكتب ليفني على ذلك بالقول     وعل

  .أهدافناوان العمل في الضوء ال يساهم في تحقيق . التوصل لالتفاق على كل شيء فال شيء متفق عليه
 ٢٩/٤/٢٠٠٨القدس الفلسطينية 

  
   المفاوضات انتفاضة فلسطينية سلمية في حال فشل":القدس العربي" .٤

 إلطـالق  جهات مدنيـة     إلى إضافةتعمل جهات فلسطينية رسمية وشبه رسمية        : وليد عوض  -رام اهللا   
 اإلدارةية الجارية حاليا وتنـصل      سرائيلانتفاضة فلسطينية سلمية في حال فشل المفاوضات الفلسطينية اإل        

مت القدس العربـي مـن مـصادر        وعل . من التزاماتها بشأن تحقيق السالم قبل انتهاء واليتها        األمريكية
طالق فعاليات احتجاجية سلمية متواصـلة      إ بأن القيادة الفلسطينية ستدعم      أمسفلسطينية رفيعة المستوى    

 في حال فشل المفاوضات التي      وأجانبيين  إسرائيلي، وذلك بمشاركة نشطاء سالم      سرائيلضد االحتالل اإل  
  .يجريها احمد قريع مع تسيبي ليفني

حكومة و الفصائل اليسارية المشاركة في منظمة التحرير        إلىضافة  إن حركة فتح    أ إلىر   المصاد وأشارت
 الفلـسطينية ستـساند     األراضـي المنظمات غير الحكومية في     وسالم فياض ومؤسسات المجتمع المدني      

ا  فلسطينية حالي  أطرافوتسعى   ."إسرائيل"االنتفاضة السلمية التي سيشارك فيها نشطاء سالم من العالم و         
 العـالم السـتقدامهم للمـشاركة فـي الفعاليـات           أنحاء حشد عدد كبير من دعاة السالم من مختلف          إلى

 التي سيطرت عليها عام     لألراضي احتاللها   إنهاء "إسرائيل"االحتجاجية على استمرار االحتالل، ومطالبة      
١٩٦٧.  

 دولية ستتكفل بالنفقات    ىوأخرووفق ما علمت القدس العربي فان هناك جهات رسمية فلسطينية وعربية            
 نشطاء السالم الدوليين الذين سينخرطون في فعاليات االنتفاضة الفلـسطينية           وإقامةالمالية المتعلقة بسفر    

  .السلمية
نتفاضة فان الفلسطينيين جربـوا االنتفاضـة       اال إلطالق الترتيبات   إجراءوحسب الجهات التي تقف وراء      

ليهم تجربة الفعاليات االحتجاجية السلمية التي حققت نتائج في بلـدة            نتائج تذكر وع   أيةالمسلحة ولم تحقق    
 . بلعين على حد قول تلك الجهات

  ٣٠/٤/٢٠٠٨القدس العربي 
  
  منظمة التحرير ارتكبت خطأ تاريخياً بحق األسرى: قراقع .٥

عيسى  في المجلس التشريعي،     األسرى مقرر لجنة    ، حركة فتح   عن نائبالاتهم  :  منتصر حمدان  - رام اهللا 
 الفلسطينيين عندما قبلت التوقيـع      األسرى منظمة التحرير الفلسطينية بارتكاب خطأ تاريخي بحق         ،قراقع

 حرب وينطبق عليهم القانون الدولي      أسرىبأنهم  " إسرائيل" قبل الحصول على اعتراف      أوسلوعلى اتفاق   
 زالت تـدفع ثمـن هـذا الخطـأ      مااألسيرة الحركة إن" "الخليج"ـوقال قراقع، ل .واتفاقية جنيف الرابعة 



  

  

 
 

  

            ٧ ص                                   ١٠٦٥:         العدد                  ٢٩/٤/٢٠٠٨ األربعاء: التاريخ

 مجرمون ووفق أوامرهـا     أنهم أساس على   األسرىالتعامل مع   "تواصل  " إسرائيل "أنالتاريخي في حين    
 ". مقاتلو حريةبأنهمالعسكرية وال تعترف 

  ٣٠/٤/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 
  
  ويسمح بنشر األمن في جنينفتح مقرات للشرطة الفلسطينية  عن جتماع أمني يسفرا .٦

يين والفلسطينيين بالـضفة    سرائيلعقد الليلة قبل الماضية اجتماع امني ما بين اإل         : وليد عوض  -م اهللا   را
 قوات االحتالل فـي الـسنوات       أغلقتها فتح مراكز شرطة فلسطينية      إعادة عن االتفاق على     أسفرالغربية  
وذكرت مـصادر    .جنين للسماح للسلطة بنشر عناصر امن في مدينة         إضافة من اندالع االنتفاضة     األولى

 قوات االحتالل عقب انتهاء االجتماع شرعت برفع حاجز عصيرة الشمالية والـذي يفـصل               أنفلسطينية  
 أني وعد ممثلي السلطة خـالل اللقـاء   سرائيل الجانب اإلإنوقالت مصادر فلسطينية   . البلدات عن نابلس  

 االنتشار في نابلس وفتح مراكز      إعادة أمر االنتشار في جنين وكذلك الشروع في بحث         بإعادة يقوم قريباً 
 على زيادة عدد تـصاريح العمـل للعمـال          "إسرائيل" وكذلك وافقت    "ب"الشرطة الفلسطينية في مناطق     

  . تصريحآالفالفلسطينيين بخمسة 
ن الجانب الفلسطيني حـصل علـى   إ : رياض المالكي في رام اهللا   حكومةال قال الناطق بلسان     ،ومن جهته 

 إن :وأضاف.  لفتح عشرين مركزا للشرطة في المناطق المصنفة ب في الضفة الغربية           "لإسرائي"موافقة  
 تناول التنسيق األمني والتحضير لفتح مراكز الشرطة، كما بحث الجانبان في موضوع كمية              األمنياللقاء  
  . التي ستتواجد في تلك المراكز وأنواعهااألسلحة

 الفلسطيني الذين تلقوا تـدريبات فـي        األمن من عناصر     أن المئات  أمسوأكدت مصادر أمنية فلسطينية     
 األسـبوع  جنين   إلى الفلسطينية سيصلون    األمن تأهيل قوات    إلعادة أمريكي ضمن برنامج     مؤخراً األردن

  .المقبل لتسلم المدينة
  ٣٠/٤/٢٠٠٨القدس العربي 

  
  تتحفظ"ائيلإسر"و ... تغييرات واسعة في قيادة األجهزة األمنية الفلسطينية":فراس برس" .٧

 كشفت مصادر أمنية فلسطينية النقاب عن تغييرات جذرية يعتزم الرئيس محمود عباس تنفيـذها               :القاهرة
في قيادة األجهزة األمنية الفلسطينية وذلك في أعقاب لقائه المرتقب بالرئيس األمريكي منتصف الـشهر               

 .فلسطينية برعايـة القيـادة المـصرية      القادم في القاهرة، وفي أعقاب الحوارات التي تجريها الفصائل ال         
وأوضحت المصادر في تصريحات لشبكة فراس اإلعالمية، أن التغييرات والتعديالت التـي سـيجريها              

مـازن والفـصائل     عباس ستطال مسؤولين كبار في األجهزة األمنية، مشيرة إلى أن أي اتفاق بين أبـو              
ت أمراً ال مفر منه ألن القادة الحاليين يقفون         األخرى وخاصة حماس ستجعل قرارات التعديالت والتغييرا      

 .موقفا سلبيا من المصالحة الوطنية وقاموا بسحب األسلحة من نشطاء المقاومة بحجة األمن واألمان
ية تتحفظ على أي تغيير من المزمع أن يقوم بـه الـرئيس             سرائيلوأكدت المصادر أن األوساط األمنية اإل     

  . األمنيةاألجهزةعباس في قيادة 
  ٣٠/٤/٢٠٠٨فراس برس 

  
  النائب الطويل يطالب بتوسيع لجنة تقصي الحقائق في مقتل خطاب .٨

طالب النائب حسام الطويل عضو اللجنة البرلمانية المشكلة للتحقيـق فـي خطـف               :كتب فايز أبو عون   
ومقتل المواطن سامي خطاب بتوسيع اللجنة من غزة، من أجل سرعة إنجاز تقصي الحقائق فـي هـذه                  

  .ة التي أقلقت الرأي العام المحلي، ولإلسراع في دفن جثمانهالقضي
  ٣٠/٤/٢٠٠٨األيام الفلسطينية 
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  وزارة الصحة في الحكومة المقالة في غزة تطالب بتوفير الوقود لسيارات اإلسعاف .٩

طالبت وزارة الصحة في الحكومة المقالة، بضرورة السماح بتوفير وإدخال          : ألفت حداد ورأفت الكيالني   
ود إلى قطاع غزة، مبينة أن وقفه يعني توقف سيارات اإلسعاف عن نقل الجرحى والمـصابين، وأن                 الوق

إن عربات البهائم هي من نقلت المصابين       "وقالت في بيان لها      .ذلك يعرض حياة المصابين لخطر حقيقي     
وجثامين في مجزرة بيت حانون للمستشفيات نتيجة توقف سيارات اإلسعاف عن نقل الجرحى والمصابين              

مشهداً يجسد خطورة ما يتعرض لـه       "واعتبرت قيام العربات بنقل المصابين       ".الشهداء بسبب نفاد الوقود   
وأدانـت الـوزارة     . القطاع ىي الخانق المفروض عل   سرائيلالمواطنون في قطاع غزة نتيجة الحصار اإل      

الـصامتة عـن ذبـح      سجل فيها أطفال فلسطين بدمائهم صرخة غضب في وجه األمة           "المجزرة والتي   
  .ب الفلسطينيع الشأبناء، مؤكدة على أن استمرار هذا الصمت سيؤدي إلى جرائم أخرى ضد "األطفال

  ٢٩/٤/٢٠٠٨ ٤٨عرب
  
  "العودة" التمسك بـإلىوثيقة فلسطينية تطمئن المسيحيين ": كلمة شرف وعهد وفاء" .١٠

لبطريرك الماروني نصر اهللا صفير     م ممثل منظمة التحرير الفلسطينية في لبنان عباس زكي ا          سلّ :بيروت
، وركزت الوثيقـة    " المسيحيين في لبنان   إخوتنالى  إ"موجهة  " كلمة شرف وعهد وفاء   "، وثيقة بعنوان    أمس

وزار زكي بكركي على رأس وفد مـن         ".حق العودة " مسألة   إلىعلى تطمين المسيحيين في شكل خاص       
كمـا  "وذكرت الوثيقة انه     .ئه السدة البطريركية   سنة على اعتال   ٢٢المنظمة لتهنئة صفير لمناسبة مرور      

فلسطين عنوان الرسالة المسيحية وجغرافيتها األولى، فإن المسيحية في لبنان كانت على الـدوام عنـوان         
 في هذه المنطقة، ولعل أكثر ما يواجهنا اليوم من تحـديات تبعـث    واإلنسانيالتفاعل الحضاري والثقافي    
 المسيحيين في الشرق، ال سيما في لبنان وفلـسطين، بفعـل تـداعيات              دادأععلى القلق الشديد، تناقص     

  ". المتطرفة على أنواعها، وغياب الديموقراطيات الحقيقيةاألصولياتي، وتنامي سرائيلاالحتالل اإل
 في لبنان جـزءاً     وإياكم كفلسطينيين، مسلمين ومسيحيين، نعتبر أنفسنا في فلسطين         إننا: "وجاء في الوثيقة  

 من أكثرية عربية، من شأنه أن ينهض اآلن، مثلما نهض في الماضي القريب، بدور ريادي فـي                  أصيالً
"  فلسطين في لبنـان    إعالن"وإذ أعربنا في    . نهضة عامة، لنشر رسالة السالم والمحبة والترقي واالنفتاح       

 صادقة وصـريحة،    عن خياراتنا وتوجهاتنا، بعد مراجعة لتجربتنا في هذا البلد المعطاء، أردناها مراجعة           
  : علىوإياكمفإننا نخصكم بكلمة الشرف هذه، ونعاهد أنفسنا 

 االحترام الكامل لخصوصيتكم اللبنانية والمشرقية، وأن نكون معاً لدرء األذى الذي يترصد لبنـان               :أوالً
  .العزيز، بوصفه كياناً مستقالً ودولة سيدة

طينيين في لبنان على حساب هذا الوطن، أو بعيداً مما           مقاومة أي محاولة لحل مشكلة الالجئين الفلس       :ثانياً
  .١٩٤تنص عليه قرارات الشرعية الدولية في هذا الشأن، وفي مقدمها حق العودة وفقاً للقرار الدولي 

 العمل على شفاء النفوس وتنقية الذاكرة، وتعزيز روح المصالحة، كي يبقى وطنكم لبنان ووطننـا                :ثالثاً
  ".الروحي ومنصة التعبير الحضاري والثقافي، كما كانا عبر العصور اإلشعاعفلسطين منبع 

، المشاكل كثيرة في لبنـان والبلـدان        إليهننا معكم في كل ما تصبون       إ: "وعلق صفير على الوثيقة بالقول    
  يهدينا جميعاً سواء السبيل ويمكننا من حل هذه المشاكل         أنالعربية، وما بيننا وبينكم قديم، ولكن نسأل اهللا         

 واضحة بين فلسطين ولبنان، وتقريبـاً المـشكلة هـي           األمورالتي طال أمدها منذ زمن بعيد، وأصبحت        
  .عينها والناس يقاسون

 اللبنانيين يهاجرون، وقيل    أنيضاً  أ بلدان بعيدة، هكذا نرى      إلىكما ان الفلسطينيين تركوا بالدهم وذهبوا       
 أنبوا ليستوطنوا بلدانا غير لبنان، وهذا كلـه يجـب    ما يقارب المليون لبناني من كل الطوائف ذه    إنلنا  

 لكي نستعيد حقنا في بلداننا ونعيش فيهـا براحـة وطمأنينـة             أيادينا نجمع رأينا ونشبك     أنيحفزنا على   
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 نذللها بالتفاهم والمحبـة     إن هناك عقبات كثيرة، ولكن في استطاعتنا        إننعرف  : "وأضاف صفير  ".وسالم
  ".والتضامن في ما بيننا

  ٣٠/٤/٢٠٠٨لحياة ا
  
  غالبية الفصائل الفلسطينية أبلغت سليمان قبول التهدئة وتحفّظت عن بدئها في غزة: القاهرة .١١

تشهد مصر منذ يـوم أمـس،     ":وكاالت"،  "الخليج "، القاهرة من   ٣٠/٤/٢٠٠٨ الخليج اإلماراتية    ذكرت
ني أن المحادثات تجرى برعاية     وافاد موفد فلسطي   ".إسرائيل"مباحثات فلسطينية مصرية بشأن التهدئة مع       

وقال رباح مهنا المسؤول فـي الجبهـة الـشعبية          . مدير المخابرات المصرية العامة اللواء عمر سليمان      
  .اللقاءات مع سليمان بدأت مساء أمس"لتحرير فلسطين ان 

ركة ومن المقرر ان تعقد الوفود الفلسطينية التي حضرت من غزة ودمشق وعمان اجتماعات ثنائية بمشا              
ممثلين عن كل من لجان المقاومة الشعبية والجبهة الديموقراطية وجبهة النـضال الـشعبي والـصاعقة                

  .وحركة الجهاد باإلضافة للجبهة الشعبية
أن يكون في التهدئة المعروضة للنقاش أي تنازل عن         "ونفى النائب مشير المصري، القيادي في الحركة،        

يث جدي في موضوع التهدئة وأصبح األمر كله اآلن بيد مصر بعـد          هناك حد "وقال  ". الثوابت الفلسطينية 
هـو رفـض للجهـود    " إسـرائيل "أن قدمت حماس ردها النهائي، ولذلك فإن رفض التهدئة من جانـب         

  ".المصرية
" يسـرائيل اإل"وقال مصدر مسؤول في الجبهة الشعبية إن مذبحة بيت حانون تأتي  في سياق التـصعيد                 

وأكد أن هذا العـدوان يؤكـد       . وارات القاهرة التي تستهدف بحث موضوع التهدئة      المتواصل واستباقا لح  
مرة أخرى بأن بحث التهدئة في ظل استمرار االحتالل أمر ال يستقيم، وأن ما هو مطلوب هـو بحـث                    
كيفية توحيد جهود قوى المقاومة من اجل مواجهة العدوان واالحتالل، والعمل سـريعاً علـى اسـتعادة                 

  .اء االنقسام لتحشيد كل قوى الشعب في هذه المواجهةالوحدة وإنه
سليمان يستكمل اليوم  أن : القاهرة من أشرف الفقيعن   ٣٠/٤/٢٠٠٨ الوطن السعودية وأضافت

مشاوراته مع أربعة فصائل وأحزاب فلسطينية كل على حدة وهي، جبهة النضال الشعبي برئاسة سمير 
الحي األمين العام للجبهة التحرير يوسف أبو واصل األمين غوشة األمين العام لحزب الشعب بسام الص

 .طالل ناجي" القيادة العامة"العام المساعد لجبهة الشعبية 
، بشرط أن تكون إسرائيل فصيال فلسطينيا في تصريحات موافقتهم على التهدئة مع ١٢وأكد ممثلو 

 .التهدئة متزامنة ومتبادلة وشاملة للضفة الغربية، وقطاع غزة
موقفنا هو ضرورة رفع الحصار "  جانبه قال عضو المكتب السياسي للصاعقة الدكتور غازي حسين من

 ضد الشعب الفلسطيني، إسرائيلوفتح المعابر بما فيها معبر رفح ووقف اإلبادة الجماعية التي تقوم بها 
 .ا ونؤيدهاونوافق على تهدئة في الضفة وغزة ونحن ندعم المساعي المصرية للتهدئة ونوافق عليه

نحن مع تهدئة في الضفة والقطاع "من جانبه، قال طلعت الصفدي عضو المكتب السياسي لحزب الشعب 
تكون متزامنة مع رفع الحصار وفتح المعابر وإنهاء حالة االنقسام فورا وإعادة غزة إلى حضن الوطن 

 .واالستفادة من البعد العربي للقضية الفلسطينية والجهود المصرية
نوافق على تهدئة متبادلة ومتزامنة تصب "ضو المكتب السياسي لجبهة التحرير عدنان غريب فقال أما ع

في مصلحة الشعب الفلسطيني، ونعتبرها خطوة أولى على طريق التوافق الفلسطيني إلنهاء حالة االنقسام 
 .الجغرافي والديمغرافي

بلغ موقفنا لإلخوة المصريين وسيراعي هذا سن"أما رباح مهنا مسؤول الجبهة الشعبية في قطاع غزة فقال 
الموقف ظروف شعبنا الفلسطيني، وسنستفسر من المصريين عما إذا كانت التهدئة خطوة إلنهاء االنقسام، 

 .أم هي خطوة لتعميقه
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 "الديمقراطية الجبهة"قالت  : كاالت، عواصم، الو  نادية سعدالدين  عن   ٣٠/٤/٢٠٠٨ الغد االردنية    ونشرت
جـدول أعمـال    "دها برئاسة عضو مكتبها السياسي رمزي رباح أمس إلـى القـاهرة، إن              التي توجه وف  

المباحثات مع المسؤولين المصريين في القاهرة ستدور حول مشروع التهدئة ومشروع إنهـاء االنقـسام               
 ".يبالعودة إلى الحوار الشامل لتطبيق إعالن القاهرة، ووثيقة القوى األسيرة، برنامج وثيقة الوفاق الوطن             

الجبهة الديمقراطية ترفض شروط حكومة أولمرت حول التهدئة في غزة أوالً لمـدة سـتة               "وأضافت ان   
 -غـزة   "وحذرت من تكرار     ". أشهر، وتدعو إلى تهدئة شاملة في قطاع غزة والضفة متزامنة ومتبادلة          

ـ    " خطة شارون  - مستوطنات جنين الصغيرة أوالً      -غزة  "أو  " أريحا أوالً  ع االسـتعماري   ، بينمـا التوس
  .االستيطاني مستمر في الضفة الغربية وتحديداً في القدس المحتلة

الـذي  "المحلية ) صوت القدس(وقال أكد غازي حمد القيادي في حركة حماس أمس في اتصال مع إذاعة           
يظن أن هذه التهدئة تأتي من منطلق ضعف أو تحت ضغط االحتالل فهو مخطئ، نحن حينما نفكر فـي                   

ية وحـسابات أخـرى،     إسـرائيل كر فيها ضمن حسابات فلسطينية وطنية وليس ضمن حسابات          التهدئة نف 
  ".وعلى الفصائل أن تضع ذلك في حسبانها، ومرفوض أن نرفع مسألة المزايدة فيما بيننا

 زيـاد   الجهـاد   ممثل حركة   أن  : القاهرة عن مراسلها محمد الشاذلي من       ٣٠/٤/٢٠٠٨ الحياة   وأوردت
الموافقة على تهدئة مرحلية لمدة سـتة       "إنه أبلغ الوزير سليمان خالل لقائهما أمس        " ياةالح" لـ    قال نخالة

شهور في غزة أوالً، نظراً إلى ظروف وحاجات القطاع، على رغم أن الحركة كانت تفضل أن تـشمل                  
د إبـالغ   غير أنه أك   ".لكن ما دام هذا إجماع فلسطيني، فليس أمامنا سوى الموافقة         . التهدئة الضفة الغربية  

وأوضح أنه طلب من سليمان عقد حـوار  ".  التهدئةإسرائيلباحتفاظنا بحق الرد في حال انتهكت     "القاهرة  
ووعد األخير بالسعي إلى ترتيـب      ". بدل اللقاءات المنفردة التي تعزز االنقسام     "شامل يضم الفصائل كافة     

 عن انزعاج مصر مـن الوضـع فـي     ، كما أعرب الوزير   "في حال توافر األجواء المناسبة    "هذا الحوار   
  ".معنية بالتهدئة"غزة، مؤكداً أنها 

 إسرائيل"مسؤول قيادتها في الخارج ماهر الطاهر أن        " الجبهة الشعبية "ورأى عضو المكتب السياسي لـ      
ال تريد تهدئة وال تريد سالماً، ففي ما مضى اتفقنا على تهدئة أكثر من مرة ولم تلتزم بها واستمرت في                    

وقال إن الجبهة طرحـت علـى المـسؤولين المـصريين           ". اء وسياسة االستيطان طبقاً لبرامجها    االعتد
، مشدداً علـى أن     "موضوع االنقسام الفلسطيني وأهمية التوصل إلى حّل له، على رغم علمنا بالتعقيدات           "
 نأمل في الدفع نحو تدخل مصري وعربـي جـدي ألن          "وأضاف  ". استمرار وضع االنقسام غير مقبول    "

العنوان الثاني في حوار الفـصائل      "وأشار إلى أن    ". استمرار االنقسام فيه مخاطر على الشعب الفلسطيني      
  ".القاضي بإعادة تفعيلها) ٢٠٠٥آذار (هو منظمة التحرير، وضرورة تطبيق اتفاق القاهرة 

 بلجان أبو عدنان البابا العضو القياديأن  :وعن وكاالت ٣٠/٤/٢٠٠٨ الجزيرة نت وجاء على موقع
المقاومة الشعبية قال إن حركته وافقت على إسقاط شرط أن تسري الهدنة في غزة والضفة الغربية في 

ستبقي "ولكنه قال إن لجان المقاومة الشعبية وهي تحالف لفصائل تشمل أجنحة عسكرية  .نفس الوقت
ات عسكرية في الضفة  عمليإسرائيلأعينها مفتوحة وتحدد كيفية التعامل مع الوضع في حينه إذا شنت 

  ".الغربية
  
   يإسرائيلتوافق سوري  ضد التفاوض وقيادتها ال تفكر ببدائل في حال "حماس: "أبو مرزوق .١٢

قال موسى ابو مرزوق نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، ان الحركة :  ثائر عباس- بيروت
 هي سياستها في التعامل مع وهذه. وموقف حماس واضح في ذلك.. ضد التفاوض مع العدو الصهيوني"

موقف حماس الرافض للمفاوضات مع "ان " الشرق االوسط"واكد ابو مرزوق لـ". العدو الصهيوني
واضاف ابو مرزوق المقيم في دمشق ان قيادة حماس الموجودة ". في الوقت الحاضر لن يتغير.. إسرائيل

  .بيبفي دمشق ال تفكر ببدائل في حال جرى التوافق بين دمشق وتل ا
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ية ان جرت عن أي نتائج سرائيل اإل-وهو في الوقت نفسه ال يتوقع ان تسفر المفاوضات السورية 
 ومن قبلها خاض مفاوضات ١٩٩٠ منذ عام إسرائيليفاوض ) الرئيس عباس(ابو مازن "مستطردا ان 

وتوقع ان يتفق .. وعادوا االن ليحاولوا االتفاق على اعالن مبادئ.. سرية لمدة عشرين سنة، ولم يتفقوا
  ".يون مع السوريين خالل العشرين سنة المقبلة؟سرائيلاإل

ويعتقد ابو مرزوق بوجود لخبطات على المسار السوري ممثلة بمعارضة اميركية وخالفات داخلية 
 -ية وذلك في رده على سؤال حول ان الوضع الفلسطيني اكثر تعقيدا من الوضع السوري إسرائيل

 -ي اقرب من احتماالت االتفاق الفلسطيني سرائيل اإل-ت االتفاق السوري ي، واحتماالسرائيلاإل
االسد الذي يرفض ان ) بشار(عندما أعلن عن وجود وساطة تركية على لسان الرئيس "وقال . يسرائيلاإل

يكون هناك مفاوضات سرية، اطلق االميركيون اكثر من ملف لخلط االوراق منها التعاون النووي بين 
فنحن .. لكن اذا ما تمت. لذلك اعتقد ان الوضع هو أعقد مما يتصور البعض.. ريا الشماليةسورية وكو

ونحن مطمئنون انه لن يكون هناك تأثير على . لسنا قلقين على االطالق الن عالقاتنا مع سورية قوية
ان في ان حماس موجودة في كل مك"وتابع القول ". مهما كانت التوافقات) بين دمشق وحماس(العالقة 

والحقيقة ان ثقلها االساسي موجود في االراضي .. الضفة الغربية وقطاع غزة وال احد يستطيع انكارها
فقيادة حماس موجودة في كل مكان يتواجد فيه الشعب .. اما اذا كان الحديث عن الوجود القيادي. المحتلة

ائل في حال جرى التوافق بين وقال ردا على سؤال، ان كان لدى قيادة حماس في دمشق بد". الفلسطيني
  "ان هذه القضية غير مطروحة على االطالق وال نفكر فيها ابدا: "إسرائيلسورية و

  ٣٠/٤/٢٠٠٨الشرق األوسط 
  
   حول مجزرة بيت حانونإسرائيلتنتقد بان كي مون وتدحض رواية " الجهاد" .١٣

تالل وجيشها المسؤولية حمل القيادي في حركة الجهاد خالد البطش حكومة االح:  حسن دوحان-غزة 
عن المجزرة التي ارتكبت بحق عائلة أبو معتق في عزبة بيت حانون، والتي أسفرت عن استشهاد أم 

إن رواية العدو حول وجود حقائب لالستشهاديين أو :"وأكد البطش في تصريح له  .وأربعة من أبنائها
 كاذبة ألنه لو كان احد لديه حقائب أنها كانت استخدمت المنطقة من قبل معدي المتفجرات، هي رواية

متفجرات أو كان يعد ألغاماً النفجر اللغم بفعل الصاروخ ولوجدنا اشالء ألشخاص غير أطفال أبو معتق 
 .ووالدتهم

 ٣٠/٤/٢٠٠٨الحياة الجديدة 
  
   المحاذية لغزةيةسرائيل اإلصواريخ على البلداتمة تطلق وفصائل المقا .١٤

 للفصائل الفلسطينية أمس مجموعة من الصواريخ المحلية الصنع علـى           أطلقت األجنحة العسكرية  : غزة
ي أمس احتالل منطقة في عزبة بيـت        سرائيلأهداف محاذية لقطاع غزة، فيما واصلت قوات االحتالل اإل        

  .حانون الواقعة بين بلدتي بيت حانون وبيت الهيا
  ٣٠/٤/٢٠٠٨الحياة 

  
  "فتح" و"حماس" بين المصالحة جهود تعيين نبيل عمرو سفيرا في مصر يعرقل: "حماس" .١٥

عن خشيتها من أن يؤثر قبول القيـادة        " حماس"أعربت مصادر سياسية رفيعة المستوى في حركة        : غزة
المصرية لمستشار الرئيس الفلسطيني محمود عباس للشؤون اإلعالمية نبيـل عمـرو سـفيرا للـسلطة                

وإنهـاء  " حمـاس "و" فـتح " للتقريب بين حركتي     الفلسطينية في القاهرة على الجهود الفلسطينية والعربية      
  .الخالف بينهما
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ـ      وطلبت االحتفاظ باسمها إلى أن قرار تعيـين نبيـل          " قدس برس "وأشارت هذه المصادر التي تحدثت ل
" فـتح "عمرو سفيرا للسلطة في مصر جاء نتيجة طبيعية للخالفات السياسية التي تعصف بأجنحة حركة               

لمعروف بحركيته السياسية واإلعالمية واالقتصادية، وعرضته في وقت        والتي همشت دور نبيل عمرو ا     
سابق إلى محاولة اغتيال فاشلة قال هو نفسه عنها بأنها فتحاوية من ألفها إلى يائها، وهذا هو مـا يفـسر                 

، ثم انتقالـه مـن منـصب وزيـر          ٢٠٠٦قبل فشله في انتخابات عام      " الحياة الجديدة "فشله في صحيفة    
  .ون اإلعالمية إلى سفير للسلطة في القاهرة، على حد تعبيرهاومستشار للشؤ

وأعربت هذه المصادر عن خشيتها من أن ينعكس القرار الذي تم اتخاذه وفقا لطبيعة الصراع القائم داخل                 
والخروج المتواتر للتيار الذي ينتمي إليه نبيل عمرو، والذي تحمله بعض األوساط في فـتح               " فتح"حركة  

  .وج من غزة، وهو التيار المحسوب على النائب محمد دحالنمسؤولية الخر
  ٢٩/٤/٢٠٠٨قدس برس

  
   من السجون المصريةأعضائها عن رمزي حميد احد باإلفراج ترحب "حماس" .١٦

رحبت حركة حماس محافظة شمال غزة اليوم االربعاء باالفراج عن رمزي حميد احـد اعـضاء                : غزة
ان يتم االفراج عن بـاقي      "نسخة عنه   " معا"ي بيان وصل    وتمنت حماس ف   .الحركة من السجون المصرية   

ويذكر انه   ". المصرية -المعتقلين في السجون المصرية والذين تم احتجازهم اثناء فتح الحدود الفلسطينية          
  .ج عنه اليوم بعد ان قضى اربع سنوات في السجون المصريةفر وا٢٠٠٣تم اعتقال حميد عام 

  ٣٠/٤/٢٠٠٨وكالة معاً اإلخبارية 
 

   "تخريبه"تتهم شرطة الحكومة الُمقالة باقتحام مكتب لها و" فتح: "غزة .١٧
شرطة الحكومة المقالة باقتحام مكتب الحركـة فـي منطقـة           " فتح"اتهمت حركة   :  فايز أبو عون   -غزة  

فـي  " فتح"وذكرت  .الشهيد خليل الوزير بإقليم شرق غزة، وذلك في ساعة متأخرة من ليلة أول من أمس              
كسروا أبواب المكتب الخارجية    الشرطة   نسخة عنه أمس، أن عدداً كبيراً من عناصر       " األيام"ت  بيان تسلم 

بحـسب   [واقتحموه وشنوا حملة تخريب بداخله، كما مزقوا صوراً للشهيدين ياسر عرفات وخليل الوزير            
  .]قولها

  ٣٠/٤/٢٠٠٨األيام الفلسطينية 
  
   العودة ورفض التوطينتزور صلوخ ويؤكد على التمسك بحق" الديموقراطية" .١٨

استقبل وزير الخارجية والمغتربين المستقيل فوزي صلوخ، وفدا من الجبهـة الديموقراطيـة لتحريـر                
وبعد اللقـاء   . فلسطين، برئاسة عضو المكتب السياسي علي فيصل، وعضوية محمد خليل ومحمد عربيد           

 التحـضيرات الفلـسطينية     أن الوفد وضع الوزير صلوخ في صـورة       "أشار فيصل وفق بيان وزعه الى       
ـ   أكدنا على تمسك شعبنا بحق العـودة ورفـض جميـع مـشاريع             : " للنكبة، وقال  ٦٠إلحياء الذكرى ال

ي يجب أن تكون شاملة ومتبادلة ومتزامنـة فـي          سرائيلأن أي تهدئة مع االحتالل اإل     "واعتبر  ". التوطين
شأن التهدئة ينبغـي أن تكـون مـدخال         الضفة الغربية وقطاع غزة، وأن الحوارات الفلسطينية الجارية ب        

  ". الستعادة الوحدة الوطنية وإنهاء االنقسام المدمر
  ٣٠/٤/٢٠٠٨السفير 

  
  أولمرت يأسف لمجزرة بيت حانون وال يعتذر وباراك يرى الوقت مناسباً للمواجهة ال للتهدئة .١٩

مجزرة بيت حانون   أصرت إسرائيل على غسل يديها اآلثمتين من دماء شهداء          :  أسعد تلحمي  -الناصرة  
رافضين تقـديم   " حماس"أول من أمس، بينهم أم وأطفالها األربعة، وحمل أركانها المسؤولية عنها لحركة             
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، فيما أعلن وزير الدفاع إيهود باراك       "بالغ األسف "واكتفى رئيس الحكومة إيهود أولمرت بإبداء       . االعتذار
  . تهدئةأكثر منه وقت" حماس"أن الوقت اآلن هو للمواجهة مع 

لمقتل مدنيين فلسطينيين في قطاع     " أسفه"وأعرب أولمرت في مستهل جلسة الحكومة األسبوعية أمس عن          
وقال ". ولقيام حركة حماس بتحويل مراكز مأهولة بالسكان جزءاً ال يتجزأ من حربها ضد إسرائيل             "غزة،  

فـي عمليـات    ( غيـر ضـالع      تأسفان بالغ األسف ألي أذى يلحق بمواطن      "إن الدولة العبرية وحكومتها     
مازلنـا ال نعـرف     : "وأضـاف ". هذا يؤسفنا جداً  ... وبالتأكيد بأم وبأطفالها األربعة الذين قتلوا     ) مسلحة

أسفنا على مقتل العائلة صادق أكثـر مـن         . الظروف الدقيقة لهذا الحادث المأسوي الذي نأسف عليه جداً        
وأكد أن الجـيش    ". ن إلى مثل هذه اإلصابات    األسف المصطنع لمنظمات اإلرهاب التي تعرض المواطني      

" حماس"وألمح إلى موقفه من احتمال إعالن تهدئة مع          .يقوم بالتحقيق وسينشر النتائج الدقيقة لهذا الحادث      
أرجو أن تتوقف هذه الحرب الوحشية التي تشنها منظمات اإلرهاب علـى مـواطني إسـرائيل،                : "قائالً

  ". الحرب على هذه المنظماتوطالما تواصلت فسنضطر إلى مواصلة 
طالما يدعي الجيش أن هناك احتمـاالً بـأن العائلـة           "من جهتها، قالت وزيرة الخارجية تسيبي ليفني إنه         

  ".أصيبت جراء تفجر حقائب محشوة بالذخيرة لمسلحين فلسطينيين فال ينبغي تقديم االعتذار
". كل العنف واإلرهاب في القطاع    "ؤولية عن   المس" حماس"وحمل وزير الدفاع إيهود باراك مجدداً حركة        

وقال إن األساليب التي تتبعها الحركة تؤدي في نهاية األمر إلى إصابة المدنيين الفلسطينيين األبرياء، في                
  .إشارة إلى مقتل األم وأوالدها األربعة

ة لـه فـي أحـد       ورداً على سؤال عن احتمال التهدئة في القطاع، قال باراك الذي كان يتحدث أثناء جول              
الوقت الراهن هو الستمرار المواجهة مع حماس أكثر منه         "مقاطع الجدار العازل في الضفة الغربية، إن        

وسيواصل التحرك المكثف ضد جميع اإلرهـابيين       "وأضاف أن الجيش اإلسرائيلي يتحرك      ". وقت تهدئة 
  ".في غزة

  ٣٠/٤/٢٠٠٨الحياة 
  

  المستوطنات محتلةليفني تعرض على قريع خارطة تبقي القدس و .٢٠
على الوفد الفلسطيني المفاوض برئاسة احمد قريع خارطـة جديـدة           " إسرائيل"عرضت   :القدس المحتلة 
وذكرت . على القدس المحتلة والمستعمرات الكبرى في المدينة وغور األردن        " اإلسرائيلية"تشمل السيادة   

تسيبي ليفني  " اإلسرائيلية" المفاوضات   ان خالفات حادة نشبت بين قريع ورئيسة لجنة       " إسرائيلية"مصادر  
عند عرض هذه الخارطة كما رفض قريع اقتراح وزير الحرب ايهود باراك،  بضمان المسؤولية األمنية                

  .على قمة جبلية في منطقة فلسطينية تطل على مطار اللد" اإلسرائيليين"ل
لمفاوضـات أن موضـوع     مشارك في ا  " إسرائيلي"العبري عن مصدر    " يديعوت أحرونوت "ونقل موقع   

الحدود هو األسهل بين مواضيع الحل الدائم حيث ان المفاوضات األخيرة أظهرت ان موضـوعي حـق                 
. العودة والقدس يواجهان تعقيدات سيكون من الصعب االتفاق بشأنها، وفق ما يطرحه كل طرف حاليـا               

وصل الى اتفاق مبادئ فيما     وفي رأي هذا المصدر فإن الخالف األخير بين الطرفين يدل على صعوبة الت            
  .التوصل الى اتفاق دائم سيكون بعيدا عن الواقع

من جهتها قالت ليفني ان المحادثات بين الطرفين تجري وفق اتفاق سابق وطالما لم نعلن عن اتفاق بعـد                   
وترى ليفني ان المصلحة تتطلب ابقاء المفاوضات قيـد         . فإن النقاش متواصل حول كل البنود المطروحة      

 .ريةالس
  ٣٠/٤/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 

  
  



  

  

 
 

  

            ١٤ ص                                   ١٠٦٥:         العدد                  ٢٩/٤/٢٠٠٨ األربعاء: التاريخ

  "إسرائيل" احتمال تنفيذ عمليات نوعية خالل االحتفاالت التي تجريها :عاموس يدلين .٢١
، عاموس يـدلين    "اإلسرائيلي"كشف رئيس هيئة االستخبارات في الجيش        : آمال شحادة   -القدس المحتلة 

" إسـرائيل "خالل االحتفاالت التي تجريها     عن وجود تقارير استخبارية حول احتمال تنفيذ عمليات نوعية          
، تخطـط لتنفيـذ     "حمـاس "وقال ان عدة تنظيمات، وخاصة      . بمناسبة ستين سنة على اغتصاب فلسطين     

وذكـر يـدلين خـالل تقريـر اعدتـه هيئـة             .وقطاع غزة " إسرائيل"عمليات بينها اقتحام المعابر بين      
اد المحور المحاذي لقطاع غـزة الـى جانـب          تخطط لتنفيذ عمليات على امتد    " حماس"االستخبارات ان   

ولـم يـستبعد محاولـة      . من خالل استخدام االنفاق واطالق نيران القناصـة         " إسرائيليين"عمليات ضد   
  .اختطاف جنود

  ٣٠/٤/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 
 
  بو الغيط في لندن الجمعةأبين ليفني و" تصالحي"لقاء  .٢٢

مس ان وزيرة الخارجية اإلسرائيلية تسيبي ليفني ستلتقي قالت مصادر سياسية إسرائيلية ا: رام اهللا
الجمعه في لندن نظيرها المصري احمد ابو الغيط في اجتماع وصف بالتصالحي بعد التوتر الذي شاب 

وكانت القاهرة بعثت في البداية برسالة إلى إسرائيل، تم الرد . العالقة بين االثنين خالل الفترة الماضية
 م برسالة إسرائيلية تشير إلى الرغبة في إجراء محادثات بهذا الشأنعليها بعد عدة أيا

  ٣٠/٤/٢٠٠٨الحياة الجديدة 
 

  باراك يداه ملطختان بدماء األبرياء: حركة إسرائيلية .٢٣
اإلسرائيلية امس، وزير الدفاع اإلسرائيلي إيهـود       ) كتلة السالم ( ، أي   "غوش شالوم "اتهمت حركة    -غزة

 إن باراك يداه ملطختـان      ٧"-موقع المستوطنين "وقالت الحركة وفق     .طاع غزة باراك بقتل األبرياء في ق    
بدماء األم الفلسطينية وأبنائها األربعة الذين قتلوا في بيت حانون يوم االثنين، وحملت باراك المـسؤولية                

  .إن باراك هو من رفض التهدئة مع الفلسطينيين" قائلة  المطلقة
 ألف دوالر من أنحاء العالم حسب توجه من قبل          ٦٠ نجحت في جمع     إنها"من جانب آخر، قالت الحركة      

 وأنه سيتم اليوم األربعاء تسليم الفلسطينيين على حاجز بيتونيا القريـب            "ائتالف رفع الحصار عن غزة    "
  . أدوية ومعدات طبية للفلسطينيين"ايرز"من رام اهللا وعلى حاجز بيت حانون 

عربي في الكنيست، قتل األم وأوالدها األربعة في بيت حـانون،      ووصف الدكتور أحمد الطيبي، العضو ال     
إن إيهود باراك مسؤول شخصياً عن هذه الجريمة البشعة         ": واتهم باراك، وقال  . "جريمة حرب بشعة  "بأنه  

والنكراء، ومسؤول عن جرائم الحرب التي تقع في قطاع غزة والضفة الغربية، ويداه ملطختان بالـدماء                
  ."في هذه المنطقةأكثر من أي شخص 

  ٣٠/٤/٢٠٠٨االتحاد اإلماراتية 
 

  الصحف اإلسرائيلية تشكك برواية جيش االحتالل حول إبادة عائلة أبو معتق .٢٤
طغى اإلرباك والحرج والتشكيك في الرواية الرسمية على الصحف         : وكاالت- برهوم جرايسي  -الناصرة

لة أبو معتق في قطاع غزة، أول من أمس ولم          اإلسرائيلية الرئيسية أمس، في تغطيتها لجريمة اغتيال عائ       
  .تتبن أي من الصحف الكبرى الثالث رواية جيش االحتالل للجريمة، وأضفت عليها لهجة التشكيك

، صحيفة النخبة اإلسرائيلية بعنوان رئيسي يعلو صورة لطفلين شهيدين مـن            "هآرتس"وصدرت صحيفة   
سيفحص إطالق الصاروخ الذي أدى إلى قتل أم وأطفالها         الجيش اإلسرائيلي   "أبناء عائلة أبو معتق، يقول      
  ".األربعة في شمال القطاع
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فيما نشر المحلل العسكري في الصحيفة ذاتها، عاموس هارئيل، مقاال على الصفحة األولى، تحت عنوان               
لقـد امتنـع الجـيش اإلسـرائيلي عـن          "، وكتب في مقدمة مقاله،      "بسرعة بسرعة قبل أن يندلع السالم     "

  ".تراف بأي نوع من المسؤولية عن موت ميسر أبو معتق وأطفالها األربعة في بيت حانوناالع
وشكك هارئيل بشكل واضح برواية جيش االحتالل اإلسرائيلي، الذي زعم ان الجريمـة كانـت نتيجـة                 

 تبرئ  إن الرواية التي  "النفجار عبوات كانت بحوزة المقاتلين الفلسطينيين اللذين قتال في الجريمة، وكتب            
، الذين أخرجوا صورا من الطائرة التي أطلقت        "غفعاتي"إسرائيل ترتكز على نظرية أطلقها ضباط وحدة        

  ".النار
الجيش لم  "، كبرى الصحف اإلسرائيلية، فقد صدرت بعنوان رئيسي يقول          "يديعوت أحرنوت "أما صحيفة   

وكتب الصحفي إيتان هابر مقاال     ، وترك صورة الشهداء األطفال لصفحته الثانية،        " حماس مسؤولة  -يعتذر
  ".من الصعب التفسير"بدأه على الصفحة األولى من الصحيفة، تحت عنوان 

... لنفترض للحظة، فقط للحظة، أن الرواية اإلسرائيلية صحيحة وحقيقية وصـادقة          "وجاء في مقال هابر     
ـ        ائل اإلعـالم والعـالم ال   إن ما ال يفهمه جهاز اإلعالم اإلسرائيلي، وعلى ما يبدو لن يفهمه، هو أن وس

يبحث عن الرواية الصحيحة والصادقة، والعالم ال يسأل أسئلة كيف علقت األم وأطفالها في مفترق واحد                
  ".سوية مع مخربين

  ٣٠/٤/٢٠٠٨ األردنيةالغد 
  

   خلفية مجازر غزةى الدول المانحة لمنع ادانتها في مؤتمر لندن على علتضغط" إسرائيل" .٢٥
قالت مصادر سياسية إسرائيلية رفيعة المستوي، أمس الثالثاء، ان الحكومـة     : راوسزهير اند  -الناصرة  

اإلسرائيلية تتخوف كثيرا من أن تقوم الدول المانحة للشعب الفلسطيني في مؤتمرها الذي سيعقد الجمعـة                
قطـاع  في العاصمة البريطانية، لندن بادانة إسرائيل بشكل قاس علي خلفية سياستها ضد الفلسطينيين في               

  .غزة
وكشف المراسل السياسي للصحيفة باراك رافيد النقاب عن ان الدولة العبرية تقوم في األيـام األخيـرة                 
بحملة دبلوماسية مكثفة لمنع الدول األعضاء في المؤتمر من اتخاذ قرار قاس ضد إسرائيل علي خلفيـة                 

  .ية التي يقوم بها داخل قطاع غزة قيام الجيش اإلسرائيلي بقتل المدنيين األبرياء في العمليات العسكر
  ٣٠/٤/٢٠٠٨القدس العربي 

  
  ٪٣٣قوات االحتياط تزيد مناوراتها : "إسرائيل" .٢٦

قال مسؤولون عسكريون إسرائيليون إن وحدات االحتياط فـي الجـيش اإلسـرائيلي زادت              : يو بي أي  
ستفادة من العدوان على لبنان      في المئة، وذلك نتيجة الدروس الم      ٣٣مناوراتها التدريبية على القتال بنسبة      

وقال قائد فرقة التدريبات التكتيكية للقـوات األرضـية أيريـز واينـر أن الجـيش                  ٢٠٠٦.في صيف   
نتيجة حرب لبنان الثانية، بـدأنا      "، موضحاً أنه    "خصص أمواالً كبيرة لمناورات االحتياطيين    "اإلسرائيلي  

، الفتاً إلى أن واقـع      "التمارين المشتركة بين الوحدات   بتطبيق ما توصلنا إليه من نتائج، وبتنا نركز على          
  ". يعتبر أكثر صعوبة"الحرب 

 مناورة  ٦٠٠وأوضحت صحيفة الجيش اإلسرائيلي أن القوات األرضية وجنود االحتياط قاموا بأكثر من             
ه علـى   عسكرية، نتيجة الدراسات التي قام بها الجيش لمعالجة المشاكل العمالنية التي واجهته خالل حرب             

  . لبنان
  ٣٠/٤/٢٠٠٨السفير 
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  ت دولية الى القطاع عبر معبري العوجا وصوفاا تسمح للفلسطينيين بنقل مساعد"إسرائيل" .٢٧
 قررت إسرائيل السماح للفلسطينيين بنقل المساعدات والمعونات التـي تتبـرع بهـا مـصر                -بيت لحم 

معبر صوفا بدال من معبري كيرم      ومنظمات دولية الى قطاع غزة عبر معبر العوجا ومن ثم عن طريق             
 شاحنات محملة بالمساعدات من مصر ومنظمـات        ١٠ووفقا لالذاعة اإلسرائيلي فستصل      .شالوم ورفح 

  .دولية الى القطاع نهاية االسبوع الجاري عبر معبر العوجا
  ٣٠/٤/٢٠٠٨وكالة معاً اإلخبارية 

  
   قبالة باحة حائط البراق يهودي من إقامة متحف دينياتريتحذ .٢٨

 لشؤون القدس من خطـورة شـروع سـلطات           األردنية  حذرت اللجنة الملكية   : نادية سعدالدين  -عمان  
ي بإقامة متحف ديني قبالة باحة حائط البراق في ساحة مبنى المسجد األقصى بكلفـة               سرائيلاالحتالل اإل 

، يتألف من   سماًن المتحف كما هو مخطط له مج      أوقال أمين عام اللجنة عبداهللا كنعان        . مليون دوالر  ٢٠
 الذي يريد اليهود إقامتـه علـى أنقـاض المـسجد            ،ثالثة طوابق ويضم ما يسمونه بمعبد الهيكل الثالث       

تقديم عروض للتاريخ اليهودي المزعوم منذ عهد إبراهيم عليـه          المراد من إقامته    ن   موضحاً أ  .األقصى
بر منها الممثل األميركـي اليهـودي       تمويل سيتحمل القسط األك   العملية   ولفت إلى أن     .السالم وحتى اآلن  

  . وفقاً لما جاء على لسان الحاخام فاينبيرك،كيرت دوغالس وابنه الممثل مايكل دوغالس
 ٣٠/٤/٢٠٠٨ األردنيةالغد 

  
   ساعة٢٤خالل  فلسطينياً ٦١عتقل ي يسرائيلاالحتالل اإل .٢٩

ـ     وقطاع غز   الغربية  فلسطينياً من الضفة   ٦١ اعتقلت قوات االحتالل     :وكاالت  ٢٤ ـة خالل الساعات ال
 فلسطينياً من بيـت حـانون شـمال         ٤٠ و ، في أنحاء متفرقة من مدن وقرى الضفة       منهم ٢١ ،الماضية
  .القطاع

  ٣٠/٤/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 
  

   للنكبة٦٠ في الذكرى الـالطالب الفلسطينيون داخل الخط األخضر يضربون .٣٠
ر إعالن اإلضراب واالعتصام ساعتين في ذكرى قررت الحركة الطالبية الفلسطينية داخل الخط األخض

تفق رؤساء لجان الطالب في ختام اجتماع عقد في جامعة حيفا على أن تقوم لجان الطالب اكما . النكبة
ذكرى ودعوة لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية االستجابة الالعرب بسلسلة فعاليات متنوعة إلحياء 

دارة الجامعات والكليات مطالب إويأتي هذا القرار بعد أن رفضت  .طرقلإلضراب العام ودعمه بشتى ال
اإلتحاد القطري للطالب الجامعيين العرب اعتبار ذكرى يوم النكبة بمثابة يوم وطني رسمي للطالب 

  .العرب كحق جماعي لهم
  ٢٩/٤/٢٠٠٨ ٤٨عرب

  
   ى غزةعلنهاء القيود إل ية توجه نداء عاجالًإسرائيلمؤسسات حقوقية فلسطينية و .٣١

ية أمس نداء عاجالً طالبـت فيـه        إسرائيلنسان فلسطينية و  إأطلقت جماعات حقوق    :  أشرف الهور  -غزة  
ضـرار غيـر     قطاع غزة، ووقـف األ     ىمدادات الوقود ال  إ ىنهاء كافة القيود المفروضة عل    إ ب "إسرائيل"

  .المسبوق بحاجاته االنسانية
ض صحة وحياة سـكانه المليـون       يعرت و  القطاع ية في ن وقف الوقود تسبب في شل البنية التحت       أوأكدت  

ـ          .  الخطر ىلإونصف المليون     تجنـب   ىكذلك دعت الجمعيات المجموعات المسلحة في قطاع غـزة ال
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مهاجمة المدنيين، بمن في ذلك العاملون في المعابر التي ينقل عبرها الوقـود والطعـام وغيرهـا مـن                   
  .البضائع الي القطاع

  ٣٠/٤/٢٠٠٨القدس العربي 
  

   في األغوار العقبةيقرر إزالة أغلبية منازل قريةي سرائيلاإلاالحتالل  .٣٢
ية بالكامل توجهات جيش االحتالل وقررت هدم كافـة         سرائيلتبنت المحكمة العليا اإل    : الوكاالت -رام اهللا   

 منازل قرية العقبة في محافظة طوباس، التي تقع خارج حدود الخريطة التي أعدها الجيش لسكان القرية               
المحكمة بقرارها هذا قلـصت     " سامي صادق رئيس مجلس القرية إلى أن         أشارو. لتحديد معالمها الجديدة  

 في المئـة    ٣ دونم أي ما يعادل      ٣٠٠٠ دونم من أصل     ١٠٠مساحة البناء في القرية في رقعة ال تتعدى         
 لخمـس عـائالت تملـك       نه لن يسمح للبقاء في القرية إال      أهذا األمر يعني    " مبيناً أن . "من مساحة القرية  
  ."مساحة المئة دونم

  ٣٠/٤/٢٠٠٨البيان اإلماراتية 
  

 مجد البرغوثي للضرب والتعذيب حتى الموتالمعتقل لهيئة المستقلة تؤكد تعرض تقرير ل .٣٣
مس تقرير تقصي الحقائق حول وفاة مجد أأصدرت الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق المواطن : رام اهللا

أكد على غياب اإلجراءات القانونية في حيث  .يق المخابرات العامة في رام اهللالبرغوثي في مقر تحق
 إلى منع البرغوثي قبل وفاته من  مشيراً.عملية التوقيف واالعتقال، وغياب ضمانات المحاكمة العادلة

  .توكيل محام أو زيارة األهل أو االتصال بالعالم الخارجي أثناء فترة التحقيق والتوقيف
  ٣٠/٤/٢٠٠٨لجديدة الحياة ا

  
 ربع يهاجمون منازل المواطنين في الخليل ويحطمون عدة سياراتأمستوطنو كريات  .٣٤

ربع الواقعة على الطرف الشرقي من أشنت مجموعات متطرفة من مستوطني كريات :  وفا-محافظات 
مذكورة، ، سلسلة من عمليات االعتداء والعربدة في األحياء القريبة من المستوطنة ال الخليلمدينة

  .وهاجموا عدداً من منازل المواطنين وحطموا زجاج عدد من السيارات وحاولوا إحراقها
  ٣٠/٤/٢٠٠٨الحياة الجديدة 

  
  ال فرصة لنمو االقتصاد الفلسطيني مع استمرار اإلغالق: إشتيةمحمد  .٣٥

ـ        . أكد د : عبد الرؤوف ارناؤوط   ة واعـادة   محمد اشتية، مدير عام المجلس االقتصادي الفلسطيني للتنمي
نه ما لم يرفع االغالق عن االراضي الفلسطينية فانه ال فرصة لالقتـصاد الفلـسطيني               أ" بكدار"االعمار  
زمة عميقة تعكس نفسها على الموازنة والعجز في الموازنة وعلى الفقـر            أقتصاد في   سيبقى اإل ، و بالنمو

الق كبد االقتصاد الفلسطيني خسائر     االغ"ن  أقتصادية االخرى، كاشفاً عن     والبطالة ومختلف المؤشرات اإل   
على أن  من جهة أخرى    وشدد   ".٢٠٠٠ ايلول عام    ٢٨ مليار دوالر منذ فرضه في       ١٥كثر من   أحجمها  

ن يرى تقدماً سياسياً من أجـل ان        أالعالم  حيث يريد   موال سياسية بالدرجة االولى،     أأموال المانحين هي    
األموال التـي دفعهـا     "ن  ألى  إأشار   فيما   .بدأ في انابوليس  يقوم بدفع أموال تعزز المسار السياسي الذي        

ن تـصل   أ بينمـا هنـاك توقعـات      مليـون دوالر،     ٤٠٠وصلت الى مليار و   " حماس"العالم خالل فترة    
  .قل من مليار دوالرألى إ ٢٠٠٨عام ال في  المساعدات

  ٣٠/٤/٢٠٠٨األيام الفلسطينية 
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 %٤٧ تجاوزت لسطينيين في صفوف العمال الفنسبة البطالة: شاهر سعد .٣٦
ن نسبة البطالة في أ ، قال شاهر سعد األمين العام التحاد نقابات عمال فلسطين: بشار دراغمة-نابلس 

جمالي إأن  وأشار إلى %.٥٤أن نسبة الفقر وصلت إلى في حين بين ، %٤٧,٦فلسطين وصلت إلى 
 أن زيادة نسبة المرأة ء، موضحاًمن النسامنهم % ١٤ً،  ألفا٩٨٥القوى العاملة في فلسطين وصل إلى 

على عدم وجود من جهة أخرى وشدد  %.١خالل السنوات الماضية في حجم القوى العاملة لم يتجاوز 
 "إسرائيل" وعندما تنتهي ٢٠٠٩ نهاية العام موضحاً أنه في. آفاق قريبة لتوفر حلول لخفض نسبة البطالة

 الفتاً إلى أنل إلى صفوف المتعطلين عن العمل،  ألف عام٩٥ سينضم ،من بناء جدار الفصل العنصري
حذر سعد من تزايد معدالت الهجرة إلى في هذا السياق و . ألف عامل بال عمل في فلسطين٣٨٥هناك 
  ألف فلسطيني٤٧التي وصلت إلى عدم توفر فرص عمل زاد من معدالت الهجرة ، موضحاً أن الخارج
  إلى ضرورة محاربة هذه الظاهرة،األطفال، داعياًتحدث حول ظاهرة عمالة  كما .١/٥/٢٠٠٧حتى 
 ألف طفل دون سن الخامسة عشرة هم في سوق العمل ويتعرضون ألنواع مختلفة من ٢٧ن هناك مبيناً أ

  .االستغالل
  ٣٠/٤/٢٠٠٨الحياة الجديدة 

  
  بإعادة كميات وقود أخذها عناصر تابعون لها الحكومة المقالة تطالبهيئة البترول  .٣٧

 أن الهيئة ستتوقف تماماً عن تزويد مركز توزيع الوقود          ، أكد رئيس هيئة البترول مجاهد سالمة      :رام اهللا 
التابع لها في قطاع غزة بأي كمية وقود من السوالر والبنزين، ما لم تقم العناصر التابعة للحكومة المقالة                  

 .ئة فـي مركـز التوزيـع       خالل اليومين الماضيين إلى عهدة الهي      أخذتهافي غزة بإرجاع الكميات التي      
 ألف لتر من السوالر والبنزين،      ٤٥عناصر قامت باألمس بسحب كمية وقود تقدر بنحو         هذه ال وأوضح أن   

إلـى أن    من جهـة أخـرى،       وأشار . ألف لتر من السوالر    ٢٢وذلك بعد أن قامت أول من أمس بسحب         
ر الحالي تزويد القطاع بالغـاز،      ي استأنف أمس للمرة األولى منذ الثاني عشر من الشه         سرائيلالجانب اإل 

 ألف لتر من السوالر الصناعي لتزويد محطـة كهربـاء           ٣٠٠ طن، إضافة إلى     ٣٠٠حيث تم ضخ نحو     
  .غزة

  ٣٠/٤/٢٠٠٨األيام الفلسطينية 
  

 ي سرائيل جراء الحصار اإل١٣٩ ارتفاع عدد الشهداء من المرضى في غزة إلى .٣٨
مـس ارتفـاع عـدد       أ ية لمواجهة الحصار رامي عبـدو     أعلن الناطق باسم اللجنة الشعب    :  د ب أ   -غزة  

 ١٣٩ي المفروض علـى قطـاع غـزة إلـى       سرائيلالفلسطينيين المرضى الذين توفوا جراء الحصار اإل      
نتيجـة رفـض الجانـب      وذلـك    .مريضة من مدينة رفح، مصابة بمرض السرطان      ، بعد وفاة    مريضاً

  ".إسرائيل"للعالج داخل مستشفى مار يوسف في ي السماح لها بالمغادرة عبر معبر بيت حانون سرائيلاإل
  ٣٠/٤/٢٠٠٨الدستور 

  
  فنانة فلسطينية تروي تاريخ القدس بلوحات مطرزة بالحرير .٣٩

لهة الكنعانين حتى اليوم معتمدة على مـاورد        آتخط فنانة فلسطينية تاريخ مدينة القدس من زمن         : رام اهللا 
خون عن تاريخ هذه المدينة التي احتضنت الديانات        في نصوص العهد القديم من التوارة وما كشفه المؤر        

وفي معرضها في رام اهللا بالضفة الغربيـة تعيـد الفنانـة             .السماوية الثالث وما قبلها من معتقدات دينية      
 رسم لوحات تنتقل بها في تاريخ المدينة المقدسة من خالل تطريز بـالحرير لرسـومات                ،زهيرة زقطان 

  .١٩٢٩خشب والطين والحجارة بعد العام اكتشفها المؤرخون على قطع ال
  ٢٩/٤/٢٠٠٨رويترز 
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   لنقص الوقود بيئية تحذر من تبعات في غزةاللجنة الشعبية لمواجهة الحصار .٤٠

حذرت اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار، من تسرب فـي ميـاه الـصرف             : ألفت حداد ورأفت الكيالني   
ف آبار الصرف الـصحي، جـراء أزمـة         الصحي العادمة في شوارع محافظات قطاع غزة، بسبب توق        

الوقود المتواصلة منذ أكثر من ثالثة أسابيع، ومنع االحتالل دخول الكميات الالزمة مـن كافـة أنـواع                  
  .الوقود

 ٢٩/٤/٢٠٠٨ ٤٨عرب
  

  يةسرائيلملك األردن وأمير الكويت يدعوان لوقف االنتهاكات اإل .٤١
ني، خالل لقائه الشيخ صـباح األحمـد الجـابر          بحث الملك عبداهللا الثا   :  بترا، صالح الدعجة   -الكويت  

ووضع ملك األردن أمير الكويت في      . الصباح أمير الكويت امس، جهود دفع العملية السلمية في المنطقة         
صورة المباحثات التي أجراها، األربعاء الماضي، مع الرئيس األميركي جورج بوش، وباالتصاالت التي             

مجتمع الدولي للجهود الرامية إلى تحقيق تقدم فعلـي فـي عمليـة             يقوم بها األردن من أجل حشد دعم ال       
يون الظروف التـي يـسعى العـرب        سرائيلوأكد الزعيمان ضرورة ان يستثمر الفلسطينيون واإل      . السالم

والمجتمع الدولي لتهيئتها ويمهد الطريق أمام إيجاد حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية وقضايا الوضـع               
ية بحق الشعب الفلسطيني، ودعا الزعيمـان       سرائيلك وأمير الكويت بشدة االنتهاكات اإل     ودان المل . النهائي

إلى الوقف الفوري لتلك االنتهاكات ووقف النشاطات االستيطانية وفك الحصار المفروض علـى قطـاع               
 .غزة

  ٣٠/٤/٢٠٠٨الرأي األردنية 
 
  ينيية على الشعب الفلسطسرائيلاألردن وروسيا يدينان االعتداءات اإل .٤٢

قال وزير الدولة لشؤون اإلعالم واالتصال وزير الخارجية بالوكالة ناصر جودة ان األردن يدين              : عمان
ويدين ) أم وأربعة من أطفالها   (بشدة العدوان الجديد الذي أدى الى استشهاد خمسة أفراد من عائلة واحدة             

ائر الذي يتعرض له أبنـاء هـذا        ية المتكررة على الشعب الفلسطيني والحصار الج      سرائيلاالعتداءات اإل 
بدورها، أصدرت الخارجية الروسية بياناً نددت فيه بالمجزرة في بيت حانون، وطالبت بوقـف              . الشعب

  .العنف في المنطقة
  ٣٠/٤/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 

  
 لن تحصل على األمن من خالل امتالكها أسلحة الدمار الشامل  " إسرائيل: "بريزات .٤٣

موسى بريزات،  .دحدة في جنيف    مندوب االردن الدائم لدى المقر األوروبي لألمم المت       جدد  :  بترا -جنيف  
موقف االردن الداعي الى ضرورة احترام جميع الدول لشروط عدم انتشار ونزع السالح النووي واتخاذ               

  .الخطوات الملموسة والمستمرة باتجاه النزع الكامل للسالح النووي
أمام اللجنة التحضيرية الثانية لمؤتمر مراجعـة معاهـدة منـع االنتـشار             وقال بريزات، في كلمة القاها      

الدولة الوحيدة في المنطقة خارج المعاهدة ودون اخضاع        " إسرائيل"، ان بقاء    ٢٠١٠لالسلحة النووية لعام    
منشاتها لنظام ضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية يشكل مصدر قلق للجميع ويضعف الجهود الدوليـة               

ودفعهـا  " إسـرائيل "ع االنتشار وتحقيق عالمية المعاهدة، ولذلك نتوخى من المجتمع الـدولي اقنـاع              لمن
لالنضمام للمعاهدة كدولة غير نووية باعتبار ان هذا هو الخيار الوحيد والممكن، مؤكدا ان االمن الـذي                 

لبقاء خارج نظام منع    للحصول عليه لن يتحقق من خالل امتالك اسلحة الدمار الشامل وا          " إسرائيل"تسعى  
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االنتشار وانما من خالل السالم العادل والشامل القائم على الشرعية الدولية والعدل والذي يعمـل االردن                
  .من اجله بدأب وجدية

  ٣٠/٤/٢٠٠٨الدستور 
  
  الملكية لشؤون القدس تستنكر إنشاء متحف قبالة حائط البراق .٤٤

اهللا كنعـان اقـدام سـلطات         الملكية لشؤون القدس عبد    اعتبر األمين العام للجنة   :  ماجد االمير  -عمان  
ي البدء بانشاء متحف قبالة باحة حائط البراق في القدس تهويدا صـارخا لالراضـي               سرائيلاالحتالل اإل 

يا على المضي قـدما فـي تهويـد         إسرائيلالعربية المحتلة في فلسطين وخاصة القدس ويعكس اصرارا         
شؤون القدس إذ تستنكر هذا العدوان السافر على المقدسات اإلسالمية          واضاف ان اللجنة الملكية ل    . القدس

من نتائج هذا العمل الخطير على فرص السالم التي يجدر بها أن تحرص عليهـا ألن                " إسرائيل"وتحذر  
. فرصها في السالم وليس في مواصلة مسلسل اإلعتداءات على المقدسات اإلسالمية في القدس وفلسطين             

امعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر اإلسالمي وهيئة األمم المتحدة واليونسكو وجميـع            وناشدت اللجنة ج  
لحملها على وضع حد نهائي     " إسرائيل"المنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية ممارسة الضغط على         

ي الفلسطيني  لسياستها العدوانية التوسعية، واإلذعان لقرارات الشرعية الدولية واإلقرار بحق الشعب العرب          
 .في تقرير مصيره على ترابه الوطني الفلسطيني وعاصمتها القدس

  ٣٠/٤/٢٠٠٨الرأي األردنية 
 
 ية بإخفاء معلومات حول أنشطة حزب اهللا غير مقبولةسرائيلاالتهامات اإل: اليونيفيل .٤٥

، أمس، أن "يلاليونيف"نفت قوة الطوارئ الدولية العاملة في جنوب لبنان : حسن عبداهللا، أ ف ب -بيروت 
تكون أخفت معلومات حول أنشطة حزب اهللا في جنوب لبنان، وذلك ردا على اتهامات وجهها مسؤولون 

المزاعم التي أوردتها "وقالت اليونيفيل في بيان إن . أول من أمس" هآرتس"يون وأوردتها صحيفة إسرائيل
ن الدولي أو تخفف من معلومات الصحيفة ومفادها أن اليونيفيل تقدم نصف الحقيقة وتضلل مجلس األم

  ".تتعلق بأنشطة حزب اهللا، غير مقبولة
  ٣٠/٤/٢٠٠٨الوطن السعودية 

  
  نرفض تهديد اليونيفيل وانحيازها: الجماعة اإلسالمية .٤٦

في الوقت الذي نرفض فيه اي "قال بسام حمود في زيارة لوفد من الجماعة االسالمية لمدينة صور أنه 
االمم المتحدة اليونيفيل نطالبها بعدم اتخاذ اي خطوة او تدبير يضعها في خانة تهديد او اعتداء على قوات 

المنحاز للعدو الصهيوني ونذكرها بأن وظيفتها األولى في الجنوب هي حماية المدنيين من االعتداءات 
أما الصهيونية ومنع الغطرسة التي ينفذها جيشها من خالل الخروقات البرية والبحرية والجوية للبنان، 

المقاومون فهم ابناء هذه االرض وهذه القرى والمدن وليسوا مرتزقة حتى يعتبر وجودهم جنوبي 
  ". ١٧٠١الليطاني خرقا للقرار 

  ٣٠/٤/٢٠٠٨السفير 
 

  تهدد بسحب وفدها األمني من رام اهللا و"حماس"بعرقلة الحوار مع " فتح"تتهم  مصر .٤٧
من اللقاءات مع مسئولي أربعة فصائل فلسطينية هددت مصر التي تستضيف حاليا سلسلة : أحمد عثمان

إذا استمرت في تبني مواقف متشددة قد تفضي بفشل اجتماعات " فتح"بمراجعة عالقاتها مع حركة 
في " هدنة"، من خالل وضع عراقيل أمام إقرار "إسرائيل"القاهرة الرامية للتوصل التفاق بشأن التهدئة مع 

التي تسيطر على قطاع غزة لبحث سبل إنهاء " حماس"وار مع حركة األراضي المحتلة، أو استئناف الح
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وقالت مصادر مطلعة، أن مصر هددت بسحب وفدها األمني . االنقسام القائم في األراضي الفلسطينية
وعدم " حماس"في وضع العراقيل أمام استئناف الحوار مع " فتح"الموجود برام اهللا في حالة استمرار 

وأكدت المصادر أن القاهرة .  الجهود المصرية والعربية الستئناف الحوار الفلسطينيالتعاطي بإيجابية مع
 الفلسطيني يسمح بمشاركة دول -طرحت على الطرفين ضرورة وجود غطاء عربي للحوار الفلسطيني 

  ".وثيقة القاهرة"عربية أخرى، وذلك بهدف إنجاح جهود استئناف الحوار وتطوير 
  ٢٩/٤/٢٠٠٨صحيفة المصريون 

  
  في بيت حانون" إسرائيل"اإليسيسكو تُدين بشدة جرائم  .٤٨

بشدة الجريـمة البشعة التي " إيسيسكو"أدانت المنظمة اإلسالمية للتربية والعلوم والثقافة :  وفا–الرباط 
وأعلنت . ي ضد بلدة بيت حانون شمال قطاع غزة، أمس االولسرائيلارتكبتها سلطات االحتالل اإل

ي ضد سرائيلان لها أصدرته، امس، أن الجرائم التي ترتكبها سلطات االحتالل اإلفي بي" اإليسيسكو"
الشعب الفلسطيني من خالل القصف المستمر والتوغل داخل األراضي الفلسطينية بالدبابات واآلليات، 

وقالت . لخرقها القانون الدولي والنتهاكها اتفاقيات جنيف" إسرائيل"تشكل إدانة قوية وصريحة ضد 
ي المتصاعد على الشعب الفلسطيني، تتوافر فيه أركان الجريمة ضد سرائيلالمنظمة إن العدوان اإل

  . اإلنسانية
  ٣٠/٤/٢٠٠٨الحياة الجديدة 

  
  "ييلسرائالكرة في الملعب اإل"المعلّم يطلع مشعل على الوساطة التركية ودمشق تعتبر  .٤٩

قالت مصادر، أمس، إن وزير الخارجية السوري وليد المعلم أطلع رئيس :  إبراهيم حميدي-دمشق 
إلطالق " توفير أرضية"المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل على الجهود التركية الرامية إلى 

وأكدت . ستة شهورل" إسرائيل"ية، وأيد مبادرة حماس للتهدئة مع سرائيل اإل-مفاوضات السالم السورية 
تراقب عن كثب المواقف "، وأن دمشق "يسرائيلالكرة اآلن في الملعب اإل"مصادر سورية، أمس، أن 

  . إزاء مساعي أنقرة إلجراء اتصاالت تتعلق بتحقيق السالم واستعادة الجوالن" يةسرائيلاإل
  ٣٠/٤/٢٠٠٨الحياة 

  
  ية في غزةيلسرائأمين عام جامعة الدول العربية يستنكر المذبحة اإل .٥٠

ية في سرائيلاستنكر عمرو موسى األمين العام لجامعة الدول العربية امس، المجزرة اإل:  وفا–القاهرة 
عزبة بيت حانون، شمال قطاع غزة والتي راح ضحيتها أم وأطفالها األربعة وعدد آخر من المدنيين 

اولة إجهاض أي محاولة وقال موسى في بيان صحفي إن المقصود من هذه العمليات هو مح. العزل
وأشار إلى أن استمرار هذه . لتحقيق تهدئة في األراضي الفلسطينية المحتلة وبشكل خاص في قطاع غزة

وطالب المجتمع الدولي باتخاذ . مسؤولياتها" إسرائيل"الممارسات سيؤدى إلى تصعيد وردود فعل تتحمل 
 ستزيد منطقة الشرق األوسط اشتعاال خطوات محددة وحاسمة لوقف هذه الممارسات اإلجرامية التي

  .وتوترا
  ٣٠/٤/٢٠٠٨الحياة الجديدة 

  
  أطباء مصر يحذّرون من كارثة صحية في غزة .٥١

ية التي وقعت أول أمس في سرائيلدانت لجنة اإلغاثة اإلنسانية بنقابة أطباء مصر المجزرة اإل: القاهرة
محذرة من كارثة طبية تهدد القطاع . لدتهم أطفال ووا٤ فلسطينيين بينهم ٧قطاع غزة، واستشهد خاللها 

في ظل الحصار، ودعت في بيان لها، األمم المتحدة والمجتمع الدولي ومنظمات حقوق اإلنسان إلى 
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بحق الشعب " إسرائيل"التدخل السريع لوقف االنتهاكات الخطيرة لحقوق اإلنسان والمجازر التي ترتكبها 
  .ضي الفلسطينيةالفلسطيني األعزل في غزة ومختلف األرا

  ٣٠/٤/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 
  
  يخصصان مليوني دوالر مساعدات طبية وغذائية لقطاع غزة" صندوقا األقصى والقدس" .٥٢

قررت اللجنـة اإلدارية لصندوقي األقصى والقدس تخصيص مليوني دوالر اميركي مساعدات : رام اهللا
كما اطلعت اللجنة في . لنا في قطاع غزةطبية وغذائية للتخفيف من وطأة الحصار المفروض على أه

اجتماعها على سير تنفيذ البرامـج والمشروعـات التنموية التي يمولها الصنـدوقان، وعبرت عن 
وأشادت اللجنة . ارتياحها الكتمال عدد من المشاريع في مجاالت الصحـة والتعليم والشؤون االجتماعية 

 خالل اجتماعها الدوري باليمن في الثاني من الشهر الجاري بقرار الصناديق والهيئات المالية العربية
وبذلك يصبح مجموع .  مليون دوالر اميركي لدعم مشاريع التنمية في فلسطين٥٠بتخصيص نحو 

مساهمات الصناديق العربية في مشاريع يديرها صندوق األقصى خالل األعوام األربعة الماضية حوالي 
  .مليون دوالر اميركي ) ١٧٠(

  ٣٠/٤/٢٠٠٨ياة الجديدة الح
  
  اكتشاف خمسة أنفاق للتهريب على الحدود المصرية الفلسطينية  .٥٣

أفادت األجهزة األمنية المصرية، أمس، ان السلطات المصرية اكتشفت خمسة انفاق قرب معبر : العريش
رفح على الحدود بين مصر وقطاع غزة، يستخدم اثنان منها لتهريب المحروقات، بفضل قساطل 

اما االنفاق الثالثة االخرى .  مترا وموصولة بالقسم الفلسطيني من رفح٨٥٠يكية تمتد على طول بالست
 .  فتستخدم لتهريب البضائع

  ٣٠/٤/٢٠٠٨الدستور 
  
  بإحياء ذكرى اغتصاب فلسطين خارج مقرها " إسرائيل" ترفض التصريح لسفارة مصر .٥٤

يب العادلي أصدر تعليمات مشددة للجهات أن وزير الداخلية اللواء حب" المصريون"علمت : المصريون
ية للحصول على موافقة إقامة حفل سرائيلاألمنية المختصة تقضي برفض أي طلب تتقدم به السفارة اإل

وقال . على أرض فلسطين، والذي يتواكب مع منتصف مايو القادم" إسرائيل"في الذكرى الستين لقيام 
ية بتسريب سرائيلواتهم السفارة اإل". البلد تقوم عليناإحنا مش في أوروبا وال أمريكا مش ناقصين "

ية الذين يفتقرون الدقة والمصادر القوية لعدم اختالطهم سرائيلمعلومات خاطئة إلى مراسلي الصحف اإل
  .بأشخاص في مواقع األحداث

  ٢٩/٤/٢٠٠٨صحيفة المصريون 
  
  توزع مواد إغاثية في فلسطين" الهالل األحمر" .٥٥

 األحمر الكويتي عن طريق مكتبها في الضفة الغربية والقدس بتوزيع مواد غذائية قامت جمعية الهالل
وأشادت مندوبة الهالل األحمر الكويتي . متنوعة جديدة وبطانيات لعدد من األسر المحتاجة داخل فلسطين

في الضفة الغربية والقدس رضا خضر بهذه المساعدات، مشيرة الى انها جاءت في ظروف صعبة يمر 
وأكدت أن هذه المساعدات الجديدة هي .  الشعب الفلسطيني بسبب الحصار االقتصادي المفروض عليهبها

استمرار لمساعدات سابقة قدمت للشعب الفلسطيني داخل فلسطين وشملت حقائب مدرسية ومشاريع "
 ".افطار صائم وكسوة عيد باالضافة الى استمرار مشروع الطرود الغذائية على مدار العام

  ٣٠/٤/٢٠٠٨ي الكويتية الرأ
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  تونس تشارك في إحياء ذكرى الهولوكوست في القدس  :في سابقة هي األولى من نوعها .٥٦

في حادثة هي األولى من نوعها، وفي سابقة تاريخية يشارك مسؤول عربي :  محمد الحمروني-تونس 
 الجاري حتى الثالثين  أبريل٢٨التي ستعقد في القدس وتستمر من يوم  في ندوة دولية حول الهولوكوست 

وسيشارك أحمد العباسي ممثل تونس لدى السلطة الفلسطينية بمداخلة في الجلسة االفتتاحية للندوة  . منه
وضع يهود شمال إفريقيا خالل " وسيكون موضوع الندوة  .في القدس) ياد بن زفي(في مركز  التي تعقد 

 ولم تنف تونس  . وأوروبا والواليات المتحدة"إسرائيل"  باحثا من ٢١ ويشارك فيها "الحرب العالمية الثانية
دولة فلسطين   عن مشاركة ممثلها لدى "حاروتس"ية من بينها إسرائيلما تناقلته صحف ووسائل اإلعالم 

    .في الندوة
  ٣٠/٤/٢٠٠٨العرب القطرية 

  
  العالمي ولسالم الشرق األوسطحماس مشكلة كبيرة للسالم : بوش .٥٧

 األمريكي جورج بوش، أمس، عن تفاؤله بإمكان التوصل إلى اتفاق سالم بحلول             أعرب الرئيس : أ ف ب  
مـا  : "وقال، في مؤتمر صحافي في البيت األبيض،      . يناير المقبل / موعد انتهاء رئاسته في كانون الثاني     

والجميع يدركون أهمية التوصل    . زلت آمل في أن نحصل على اتفاق بحلول نهاية رئاستي، الموقف جيد           
مشكلة كبيرة للسالم العالمي    "واتهم حماس بتقويض جهود السالم، معتبراً أنها        . فلسطينية" إقامة دولة إلى  

  ".ولسالم الشرق األوسط، وهذا سبب انني ال أتحدث إليها
  ٣٠/٤/٢٠٠٨الحياة 

  
 رايس تؤكد ان أمريكا تواصل سياسة عزل حماس حتى تختار السالم نهجا لها  .٥٨

اكدت وزيرة الخارجية االمريكيـة كوندوليـسا رايـس، مجـددا، ان االدارة             :  وكاالت -القدس المحتلة   
االمريكية تواصل سياسة عزل حماس متسائلة كيف يمكن الي حكومة التفاوض مع جماعـة تعتبـر اي                 

واعتبرت الوزيرة االمريكية ان اي      . اتفاق واي حل وسط وسيلة تكتيكية لخوض حرب في مرحلة الحقة          
ووصفت الوزيرة رايس، لدى    . عزل حماس حتى تختار هذه الحركة خيار السالم       سياسة مسؤولة تقضي ب   

اجتماعها بمجموعة من اليهود االمريكيين في واشنطن الليلة الماضية، عناصر حماس بمقاتلين بتفـويض              
من نظام ايراني يزعزع االستقرار في المنطقة ويحاول الحصول على قدرة نووية ويعلن عن رغبته في                

  ". إسرائيل"ى دولة القضاء عل
  ٣٠/٤/٢٠٠٨وكالة سما 

  
  واشنطن لن تفاجئ الطرفين بمقترحات لدفع عملية السالم: القنصل األميركي .٥٩

قال القنصل االميركي العام في القدس جاك واالس، في حديث خاص لــ             : كتب عبد الرؤوف أرناؤوط   
ي بأية مقترحات لدفع عملية السالم      رائيلس، إن االدارة األميركية لن تفاجئ الطرفين الفلسطيني واإل        "األيام"

بصراحة هذا ليس امراً نسعى للقيام به، وقد قلنا دائماً إن النتيجة يجـب ان تكـون نتـاج                   "بينهما، وقال   
مفاوضات بين الطرفين، فهما اللذان يمكنهما ان يقررا، وهما اللذان يمكنهما تحقيق الفوائـد مـن اتفـاق          

من جهـة   ".  نفرضه على الطرفين وال ننوي ان نفاجئ اي طرف باقتراح          كهذا، وهو ليس أمراً يمكننا ان     
ية تنفيذ التزامها بوقف االستيطان، بمـا فـي ذلـك النمـو             سرائيلثانية، قال واالس إن على الحكومة اإل      

  من الواضح أنهم لم يقوموا بذلك، وما زال هناك توسع للمـستوطنات، وبخاصـة فـي                "الطبيعي، وقال   
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االجراءات التي يقـوم    "، وأضاف واالس    "كتل استيطانية "يون اليها على انها     سرائيلر اإل مناطق معينة يشي  
  ".يون تعقد بالفعل هذه المفاوضات وتجعل التوصل الى حل اكثر صعوبةسرائيلبها اإل

  ٣٠/٤/٢٠٠٨األيام الفلسطينية 
  
  قدرة المفاعل السوري كانت سالحاً أو سالحين سنوياً": إيه.آي.سي" .٦٠

زعم مايكل هايدن مدير وكالـة المخـابرات المركزيـة األمريكيـة            :  الخليج، رويترز  -حتلة  القدس الم 
، كانت لديه القدرة على إنتاج وقـود        "إسرائيل"أن المفاعل السوري المفترض الذي قصفته       " إيه.آي.سي"

سابيع أو  إن مفاعل البلوتونيوم، كان أمامه أ     "وقال  . نووي، يكفي لتصنيع سالح واحد أو سالحين كل عام        
سـبتمبر  / أشهر معدودة، ليكتمل انشاؤه، حينما دمر في هجوم جوي صهيوني في السادس مـن أيلـول               
وأضاف ". الماضي، وأنه خالل عام من تشغيله كان يمكنه إنتاج مادة تكفي على األقل لسالح واحد سنوياً               

، مفنـداً   "ن في كوريا الشمالية   إن المفاعل كان ذا حجم وتقنية مماثلة، لمفاعل يونغ بيو         "هايدن للصحافيين   
تذهب تقديراتنا إلى أن معدل اإلنتـاج       "وقال  . بذلك تكهنات بأنه كان أصغر من المفاعل الكوري الشمالي        

  ".هناك، كان سيبلغ تقريباً، نفس معدله في يونغ بيون
  ٣٠/٤/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 

  
 " ااألونرو" لـاألوروبي من االتحاد إضافيةخمسة ماليين يورو  .٦١

أعلن رئيس مكتب المفوضية األوروبية في القدس المحتلة جون كيير، امس، أن            :  د ب أ   -القدس المحتلة   
.  بقيمة خمسة ماليين يورو    ٢٠٠٨لعام  " األونروا"إضافيا لدعم وكالة    " التزاما"االتحاد األوروبي خصص    

همات االتحاد األوروبي البالغة    هذه القيمة تعتبر إضافة لمسا    "إن  " األونروا"وقال بيان مشترك صادر عن      
".  من هذه المبالغ   ٩٥% حيث تم صرف ما نسبته       ٢٠٠٨ مليون يورو للصندوق العام لألونروا لعام        ٦٦

المنحة اإلضافية سيتم استخدامها للمساعدة في إدارة برنـامج الحـاالت االجتماعيـة             "وأضاف البيان إن    
المأساة التي تواجه الالجئـين     "وقال كيير ".  في الوكالة  الصعبة التابع لألونروا ولدعم اإلصالحات الحالية     

وأعي بشكل جيد الظروف المعيـشية      : الفلسطينيين ستبقى مصدر اهتمام وقلق بالنسبة لالتحاد األوروبي       
ـ     ". بالغة الصعوبة التي تواجه العديد من الالجئين       كـارين  " األونروا"من جهتها، أعربت المفوض العام ل

إن هذا الشكل من التبرعات يشكل رابطا مهما بين غـزة والعـالم             "ذا التبرع قائلة    أبو زيد عن شكرها له    
 ".الخارجي في وقت يغمر الناس فيه هنا إحساسا ملموسا بالعزلة

  ٣٠/٤/٢٠٠٨الدستور 
  
 معرض لصور النازحين الفلسطينيين يثير جدالً في لندن  .٦٢

والمتـضامنين مـع    " إسـرائيل "أنصار  يثير معرض، في لندن، للمصور الصحافي ألن جينيو جدال بين           
. ١٩٤٨ صورة للنازحين الفلسطينيين بعد حـرب        ١٦الفلسطينيين، حيث يتضمن المعرض مجموعة من       

ويتهم جوناثان هوفمان العضو في الفيدرالية الصهيونية       . ومثار الخالف هو التعليق المرافق لهذه الصور      
، عندما يشير تعليـق     "إسرائيل"التاريخ وتشويه صورة    قاعة الباربيكان، التي يقام فيها المعرض، بتزوير        

ـ      ويقول ليئور  .  ألف تعرضوا لالستئصال وجردوا من متاعهم      ٨٠٠مثال إلى أن النازحين الفلسطينيين ال
، وإن الباربيكـان    "المعرض ال يعكـس الحقيقـة     "ية في لندن، إن     سرائيلبندور، الناطق باسم السفارة اإل    

وفي المقابـل تحتـضن     . ية متجاهلة طلبات متكررة   سرائيلرجانا للسينما اإل  لم تحتضن مه  "متحيزة ألنها   
ونفت الباربيكان هذه التهم مؤكدة أنها لن ترضخ للـضغوط          ". مهرجانا للسينما الفلسطينية بصفة منتظمة    

  . السياسية، مشيرة إلى أنها ستحتضن العام المقبل مهرجانا للسينما الييديش
  ٣٠/٤/٢٠٠٨بي بي سي 
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   وأمريكا"إسرائيل"المصالحة الفلسطينية باتت بيد : مشعل .٦٣

على الرغم من أن العالم يواجه مشكالت كثيرة وكذلك المنطقة العربية، فإن : حوار شيرين المنيري
القضية التي تشغل بال الجميع اآلن هي قضية فلسطين ال سيما الخالف بين حركتي فتح وحماس الذي 

يؤثر بالسلب في مستقبل القضية وقوبلت حماس في هذا الخصوص حطم الوحدة الوطنية الفلسطينية، و
بانتقادات كثيرة منها االنقالب على الشرعية ومحاولة اقامة ادارة اسالمية في غزة تتبع االخوان 

لمناقشة هذه القضايا وغيرها توجهنا للرجل األول في . المسلمين، ومنها تهديد الحدود مع مصر في سيناء
  :ئيس المكتب السياسي للحركة فكان هذا اللقاءحماس خالد مشعل ر

  ماذا تقول عن الوضع القائم في غزة اآلن؟
حزيران العام الماضي وحتى اآلن / ال شك أن استمرار الحصار لما يزيد على عشرة شهور منذ يونيو

شكل كارثة انسانية في قطاع غزة، لم تستثن أي جانب من جوانب الحياة اليومية من العالج 
 ألف موظف في ١٨ ألف عامل بال عمل و١٠٠ستشفيات، الصناعة، البناء الزراعة، لدينا أكثر من والم

حكومة األخ اسماعيل هنية اليتلقون الرواتب من ميزانية السلطة الفلسطينية، بالتالي هذا الوضع ال يمكن 
 ينهي هذه السكوت عليه، من حق شعبنا الفلسطيني أن يدافع عن حقه وأن يكسر هذا الحصار، أن

المعاناة، أن يجد دعماً من أمته إلنهاء هذا الحصار وكسره، من حق األطفال والنساء والشيوخ وكل 
قطاعات شعبنا الفلسطيني أن يعيشوا حياة كريمة بعيداً عن هذا السجن الكبير الذي يعيش فيه مليون 

  .ونصف مليون انسان في قطاع غزة
، أين يتجه؟ يتجه إلى الحضن العربي، وأكبر حضن عربي هو وبالتالي عندما يشعر شعبنا بالمعاناة

الحضن المصري، نحن نقمتنا على الصهاينة واألمريكان، ألن الذي يحاصر الشعب الفلسطيني هم 
الصهاينة واألمريكان ولكن من الذي نستعين به بعد اهللا تعالى، اننا نستعين بأمتنا ومصر في طليعة 

 في ذاكرته دور مصر الرسمي والشعبي وحروبها من أجل فلسطين ضد األمة، شعبنا الفلسطيني يحمل
 وشهداء الجيش المصري وشهداء الشعب المصري وما لحق بمصر من معاناة بسبب قضية "إسرائيل"

  .فلسطين، نحن كل ذلك نقدره وذاكرتنا حية به ونحن شعب وفي، وال نحمل لمصر إال كل محبة وتقدير
ار الذي يعاني منه الشعب الفلسطيني، ومصر قادرة على ذلك خصوصا العرب قادرون على كسر الحص

أن بيننا معبر رفع واليجوز أن يظل هذا المعبر مرتهنا باتفاقيات ظالمة تمت بعيداً عن الشرعية 
 ثم انتهت اتفاقية معبر رفح، وجددت أكثر من مرة وانتهى مفعولها، وفي زيارتنا ٢٠٠٥الفلسطينية عام ،
تكلمنا مع المسؤولين حول شكل االدارة وترتيب المعبر ترتيبا سليما واعطاء الضمانات األخيرة لمصر 

، صحيح أنها مازالت "اإلسرائيلي"والتصميم على سالمة االجراءات على المعبر من دون حاجة للوجود 
  .دولة احتالل ومهيمنة ولكن اليحق لها أن تتحكم في شريان الحياة بين غزة ومصر

مارأيك في . ين استغل فتح المعبر بشكل سيئ وجاء يحمل أحزمة ناسفة وأشياء أخرىبعض الفلسطيني
  ذلك؟

الشعب الفلسطيني عبر الحدود إلى مصر قبل شهور طلباً للحياة ولقمة العيش الكريمة وذهاباً إلى الحضن 
لالساءة المصري الدفئ، وألن شبابنا في غزة ال يتحرك اال مسلحا فهو يتحرك بعفوية وليس بأي قصد 

إلى مصر وأمنها، وسياسة حماس معروفة، ليست حماس التي يمكن أن تتهم باالساءة إلى األمن العربي 
، واليخفى على أحد أنه ليس فقط قطاع "االسرائيلي"فهي حصرت معركتها داخل فلسطين وضد االحتالل 

قومي المصري ألن هذه غزة جزء من األمن القومي المصري، أنا أعتبر كل فلسطين جزءاً من األمن ال
 التي تسعى إلى انتزاع دورها والقفز عنه وتهميش "إسرائيل"بوابتها الشرقية، والذي يستهدف مصر هي 

  ."اسرائيل"دورها حتى تظل هناك دولة وحيدة تتحكم في المنطقة اقليميا هي 
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ننا بحاجة ونحن في فلسطين وحماس بشكل خاص أحرص الناس على أن يتعاظم دور مصر االقليمي، أل
 وتعود األمة إلى دورها الريادي والقيادي واليستطيع أن يقوم "إسرائيل"إلى قيادة لألمة حتى نهمش دور 

بهذا الدور إال مصر، لذلك أنا من خاللكم أوجه خطابا بالعقل والقلب للشعب المصري ولكل النخب 
 دفاع متقدم لكم وليست والشخصيات واألقالم المصرية أن حماس وغزة وفلسطين هي سند لكم وخط

 واالدارة األمريكية ومطامع األعداء في هذه المنطقة، "إسرائيل"مصدراً للخطر، انما الخطر الحقيقي هو 
ولذلك أقول إن مطلبنا كشعب فلسطيني من الدول العربية وعلى رأسها مصر بحكم ريادتها وزعامتها 

  األمريكية التي تريد قتلنا واالحتفاظ "سرائيليةاإل"لألمة أن تُعجل بكسر الحصار وأال تقبل بالسياسة 
  .بأرضنا ومحاصرتنا ومعاقبة شعبنا بشكل جماعي

  الوضع يمر من صعب إلى أصعب، فماذا يمكن أن يحدث خالل األيام القليلة القادمة؟
أنا أقول الوضع في غزة خطير جداً وبرميل بارود، فالمعابر مغلقة، وال تدخل الحاجات األساسية في 
حدها األدنى للشعب الفلسطيني، فمع استمرار هذا التجويع، والعدوان واالجتياحات المتكررة والقتل 
اليومي في ظروف بالغة السوء ماذا يتوقع االنسان؟ اذن فلنتق اهللا في الشعب الفلسطيني، هذه الحالة غير 

 شخصا، وإضافة لكل هذه ١٣٢طبيعية، عدد الذين ماتوا بسبب عدم قدرتهم على السفر للعالج أكثر من 
  .في غزة% ٨٠المعاناة، نسبة الفقر تقريبا 

  من وجهة نظرك هذا الحصار ما أسبابه؟
البعض يجلد ذاتنا ويجلد ذاته ويحملنا مسؤولية ال نتحملها، إن هذا الحصار سببه ماجرى في 

بكل صراحة رفقا أقول . حزيران الماضي، مرة يقول سببه الصواريخ ومرة بسبب االنقسام وهكذا/يونيو
بأهل فلسطين ورفقا بحماس ورفقا بأهل غزة، ماجرى في حزيران الماضي لم يكن انقالبا من حماس 
ألن حماس التنقلب على نفسها، حماس كانت ومازالت جزءا من الشرعية الفلسطينية بل كانت على رأس 

 لم نكن معارضة حتى حكومة الوحدة الوطنية فكيف ذلك، عادة المعارضة تنقلب على السلطة، نحن
ننقلب على السلطة، نحن كنا جزءا أساسيا من السلطة وعلى رأس حكومة الوحدة الوطنية، ونحن 
األغلبية في المجلس التشريعي، منتخبون انتخابا ديمقراطيا من شعبنا، لكننا دافعنا عن شرعيتنا وعن 

الحقيقة بعد ما نشرته المجلة األمريكية شعبنا أمام التيار االنقالبي واليستطيع أحد اليوم أن ينكر هذه 
 في دعم التيار االنقالبي ودعم أشخاص "االسرائيلي" - التي تكلمت عن الدور األمريكي "بنينتيفيز"

 وغيرهما من الجنراالت األمريكان، دخل "فريزر" ثم "دايتون"معينين من خالل الجنرال األمريكي 
  .لسطيني، ونحن دافعنا عن شرعيتنا ولم ننقلب على أحد ليتدخل في الشأن الف"اإلسرائيلي"السالح 

  يرى البعض أن االنقسام الفلسطيني يدعو الصهاينة لالعتداء على الفلسطينيين؟
نعم االنقسام الفلسطيني سيئ ويغري الصهاينة باالعتداء علينا ويخدمهم ولكن من الذي يرفض 

لوساطات العربية، الرئيس حسني مبارك وجه المصالحة؟ الطرف اآلخر، أما نحن الذين استجبنا لكل ا
دعوة ونحن قبلناها بالشروط ورئيس السلطة الفلسطينية ومن قلب القاهرة وضع عليها ثالثة شروط، 
السعودية، الرئيس السوداني والرئيس اليمني حاولوا ولكن بال نتيجة، ولذلك قلنا مراراً إن المصالحة 

أمريكا تضع .  بدال من أن تكون قراراً فلسطينياً وعربياً خالصاً"سرائيلياًا"الفلسطينية باتت قراراً أمريكياً  
فيتو على المصالحة الفلسطينية والدليل اآلخر عندما وقعنا على اعالن صنعاء ومع ذلك تراجع ممثل فتح 

  .عن هذا التوقيع
   هي سبب المعاناة؟"إسرائيل"هل 
ي طرحتها أطراف عدة وعلى رأسها مصر ولكن لقد استجبنا لكل من دعوا إلى التهدئة الت.. نعم

 ترفض، رفضت محاولة تدخل روسيا وبعض األطراف األوروبية وهي مازالت غير جادة في "إسرائيل"
عروضها، وال تعرض شيئاً ذا بال، هي تريد حصر التهدئة في غزة فقط، وترفض التهدئة الشاملة 

 للشعب الفلسطيني وال إلى حماس، من يستطيع أن يلجم والمتبادلة والمتزامنة، اذن اليجوز أن نوجه اللوم
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 ٢٠٠٦ و،٢٠٠٥ و٢٠٠٣ فليفعل ولقد بادرنا في الماضي إلى التهدئة مراراً في "اإلسرائيلي"آلة العدوان 
 هي التي التستجيب، اذا اليجوز أن نجلد ذاتنا، وأن نلقي باللوم علينا كفلسطينيين أو "إسرائيل"ولكن 

ذلك أن العرب والفلسطينيين منذ سنوات طويلة وهم يعرضون السالم، فماذا فعل كعرب، والدليل على 
 واألمريكان، الشيء حتى المسؤولون العرب أنفسهم بمن فيهم األمين العام للجامعة العربية "االسرائيليون"

ووزير الخارجية السعودي وكل المسؤولين في البالد العربية يشعرون باالحباط بسبب التجاهل 
 وليست عند الفلسطينيين وال عند العرب بالتالي المعاناة "إسرائيل" واألمريكي، إذن العلة "سرائيلياإل"

سببها االحتالل أساسا وسببهما العدوان، وحين ينتهي االحتالل والعدوان ينتهي الصراع وينتهي شالل 
  .الدم ويعيش الناس بسالم

  هل تعتقد أن فلسطين ستحرر في هذا العهد ؟
ى يقين أن تحرير فلسطين واستعادة حقوقنا لن يطول به الزمن، ال أقول انه سيكون خالل أيام أو أنا عل

شهور أو بضع سنوات قليلة، ولكن لن يطول الزمن ألن هذه سنة األمم وسنة التاريخ وسنة اهللا في 
 في بالدنا مائتي عام االحتالل ال مستقبل له، االستيطان ال مستقبل له، الصليبيون جلسوا. الشعوب واألمم

 أعوام ثم خرجوا منها، ليس هناك احتالل أو استيطان يدوم، نعم المشكلة في أنفسنا، ٩والقدس احتلوها 
فنحن عرب اليوم ضعفنا وتفككنا وزادت خالفاتنا وقصرنا في األخذ بأسباب القوة، األمر الذي يغري 

 تربكها، "اسرائيل،"اومة الفلسطينية أنها تستنزف األعداء بنا، ويطيل أمد االحتالل، لكن قطعا قيمة المق
تشغلها عن التمدد في المنطقة العربية واالسالمية، تجعل لالحتالل كلفة حقيقية وتحضر األمة وتعطيها 
فرصة كي تستعيد التوازن وكي تمتلك أسباب القوة حتى تكون هناك ارادة عربية وقرار عربي باستعادة 

هل كان يمكن لمصر أن تستعيد :  لالخوة في مصر والمسؤولين وأقولها دائماًوأنا أقول وقلتها. الحقوق
؟ قطعا ال، لكن عندما أصرت وعضت على جراحها وصبرت ٦٧سيناء لو توقفت عند محطة هزيمة 

على المعاناة وبدأت تستعيد العافية وتقوي جيشها ودخلت حرب االستنزاف، استطاعت بعد حرب أكتوبر 
 أن تخرج من "إسرائيل"ضان، أن تخلق حالة جديدة من ميزان القوى أجبرت  حرب رم٧٣المجيدة 

سيناء، اذن الشيء يستعيد األرض اال القوة والمقاومة، نعم المقاومة اليوم في ميزان القوى الحالي 
  التستطيع حسم المعركة، لكن هل البديل أن نستسلم؟

  مع قطاع غزة؟هل تعتقد أن مصر ستكمل الجدار الذي تبنيه على حدودها 
ال أظن أن هناك أي حاجة لبناء جدار يفصل بين المصريين والفلسطينيين ألن غزة هي امتداد طبيعي 
ألرض مصر، وهي الحضن الطبيعي للفلسطينيين ومهما حاولنا فال يمكننا الفصل بين عائالت مقسمة 

اويين تربطهم نصفها على األرض المصرية واآلخر على أرض غزة، فمن المعروف أن نصف الغز
 .قرابة وصلة نسب بأهالي رفح

  ٣٠/٤/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 
  
  وعد بوش بتعريف الدولة الفلسطينية .٦٤

  منير شفيق 
كان األسبوع الماضي عاجاً بالحراك السياسي والتصريحات السياسية حول التسوية، سواء أكـان علـى               

فمنذ ذلك المؤتمر   . د مؤتمر مدريد المشؤوم   المسار الفلسطيني أم المسار السوري، وفقاً لمصطلحات ما بع        
فـالمطلوب أن  . تعززت بدعة تعدد المسارات، بمعنى كل مسار يخلع شوكه بيده، وال عالقة لمسار بآخر             

فيقال لهذا المسار إن لم تقـدم       . ثم يحول ذلك الى التالعب بمسار ضد آخر       . يستفرد بكل مسار على حدة    
. وبهذا تتـرك معـزوالً    . اً، وأنجزنا االتفاق على المسار اآلخر     المطلوب واستمسكت بموقفك ركناك جانب    

  .وينسى االحتالل ألرضك
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قبل اتفاق أوسلو سرت شائعات من خالل التسريبات السرية، بأن اتفاقاً سرياً قد أنجـز علـى المـسار                   
: نا بسيطة فالمعادلة ه . فاستخدم ذلك لتغطية ما حمله اتفاق أوسلو فلسطينياً من تنازالت خطيرة          . السوري
أي فرصة للـتخلص مـن      " وتطير من إيدكم  "أيها الفلسطينيون ستصبحون وحيدين     " تلحقوا حالكم "إن لم   

  .علماً أن ذلك التسريب كان ملفقاً. االحتالل
. وعندما وقع اتفاق أوسلو أيضاً أريد استخدامه إلرهاب سوريا لجعلها تقبل بحل ال يعيد الجوالن كـامالً                

فقـد وجـه    . و طبخ من وراء ظهر الدول العربية الرئيسة المعنية السـيما مـصر            ولكن ألن اتفاق أوسل   
ولم تهدأ العاصفة إال بعد أن سلم الرئيس ياسر عرفات مفاتيح مواصلة اتفـاق              . بمعارضة عربية واسعة  

ومن ثم فقد إمكان المضي بالمسار الفلسطيني على النهج الذي حكم طريق أوسـلو، أي               . أوسلو ليد مصر  
  .وهو ما أوصل األمور الى اغتيال شارون لعرفات.  استفراد ثنائي بهمن خالل

المهم االنتباه هنا الى أن استفراد كل طرف بمساره له من السلبيات التي ال تحصى، تضاف الى سـلبية                   
  ".زيادة الطين بلة"طريق المفاوضات التي رسمها مؤتمر مدريد أصالً، يعني 

لم والمحزن الذي حدث بين قطاع غزة والضفة الغربية، كونـه أوجـد             الظاهرة الالفتة من االنقسام المؤ    
وقد بـدأت بمفاوضـات لعقـد       . األرضية، في ما أوجد إلطالق مفاوضات ثنائية على المسار الفلسطيني         

أي تصفية القضية الفلـسطينية،     " تسوية نهائية "مؤتمر أنابوليس، وتطورت بعده لتبحث في التوصل الى         
ي، أو فـي    سرائيلإلدارة األميركية راعيتها، ومادامت ال تتم إال بموافقة الجانب اإل         نعم، تصفية مادامت ا   

وذلك في ما يتعلق بتبادل أراٍض من الضفة الغربيـة مقابـل            . األدق، ستأتي أقرب ما تكون الى شروطه      
كما قال  ، واقتصار العودة    )يعني التوطين (ثم آلية دولية للتقويض على الالجئين       . رماٍل من صحراء النقب   

 إلغاء على مدى عشر سنوات بهدف جمع شتات بعض العائالت، إضافة الى الـسكوت               ٥٠أولمرت على   
  . عن إعالن يهودية الدولة ثم االعتراف بها على هذا األساس

وفي الحقيقة، لم يبق من اجل االتفاق غير ما يطلبه الرئيس الفلسطيني محمود عباس من إعطائه جـزءاً                  
وهو ما حاول أن يقنع به بوش ليضغط على أولمرت إذا أريد            . ليكون عاصمة للدولة  من القدس الشرقية    

  .انجاز اتفاق وإال فاالتفاق اآلخر يكون اتفاق إطار، وتأجيالً لموضوع القدس والالجئين الى مرحلة الحقة
ها وقد خرج من  . فالحراك السياسي الذي شهده األسبوع الماضي تجسد في زيارة محمود عباس لواشنطن           

طبعاً بوش ال يستطيع إال ان يقدم وعداً غامضاً،         " الدولة الفلسطينية "بوعد من بوش بأن ينظر في تعريف        
ية التي ال يستطيع أن يـضغط عليهـا إال بـاإلغراءات            سرائيلألن القرار ليس بيده، وإنما بيد القيادة اإل       

ألنه غير واثق من النجاح     " وعد"ك هو   ومع ذل . وبمزيد من التنازالت الفلسطينية والعربية واإلسالمية لها      
  .فيه

وان تنطلـق   ! وبالمناسبة، أوليس من الفضيحة ان يوافق محمود عباس على رؤية بوش لحل الـدولتين؟             
ثم يتبين ان ثمة حاجة الى ان يعرف بوش ماذا يقـصد بــ              . المفاوضات، ومعها تقديم سلسلة تنازالت    

! أن يأتي التعريف أسوأ من بقائه غامضاً؟      " أبومازن"، أفال يخشى    هذا أوالً، ثم ثانياً   ! ؟"الدولة الفلسطينية "
وما من رئيس أميركي مجرب مثل جورج دبليـو         . ألنه يجرب المجرب  . واألمر سيكون كذلك ال محالة    

  .بوش وإدارته
الحراك الثاني جاء مع اإلعالن أن رئيس الوزراء التركي طيب رجب أردوغان أبلغ الـرئيس الـسوري     

وبالطبع، ما كان للخبـر أن      . د أن أولمرت أبدى استعداده إلعادة الجوالن لسوريا مقابل السالم         بشار األس 
يعلن في سوريا من دون موافقة أردوغان؛ بسبب حرص سوريا على العالقة االيجابية بـه، ومـا كـان                   
ألردوغان أن يوافق على إعالنه إال بعد موافقة أو طلب أولمـرت أن يعلـن، بـسبب الحـرص علـى        

  .لوساطة، فال يغضب أولمرتا
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لماذا أراد أولمرت إعالن هذا الخبر؟ الجواب ببساطة، للضغط على محمـود عبـاس              : هنا يبرز السؤال  
وليس أي ضغط على أولمرت، وإال فثمة خيار        . وجورج بوش بأن يحمل لقاؤهما المزيد من التنازالت له        

  .المسار السوري
. يساعد على خلخلة الحصار والضغط الموجهين ضد سـوريا        أما من جهة ثانية، فإن تسريب هذا الخبر         

  .وإذا بالخبر، عملياً وموضوعياً، يفتح ثغرة واسعة في ذلك الحصار الذي تقوده أميركا
  ٢٩/٤/٢٠٠٨صحيفة الوقت البحرينية 

  
 مع خالص المودة .. إلى الرئيس عباس .٦٥

 عريب الرنتاوي 
ة شاقة إلى واشنطن، عدت في خواتيمها بقليل من         ها أنت توشك على العودة إلى أرض الوطن، بعد رحل         

وعود فضفاضة وتعهدات لفظية، إشادات وابتـسامات       : حبات الحمص، التي ال تتعدى قبضة اليد الواحدة       
هي أقرب للضحك على الذقون، فيما القضية الفلسطينية وحقوق شعبنا وشعبك، تفر من بـين أصـابعنا                 

 .  حتى آخر رمقجميعا، ويتآكلها االنقسام غير المسبوق
ليس لك، يا فخامة الرئيس سوى أن تختلي بنفسك بضع ساعات وليال، تخرج خاللها من دوامة العمـل                  
اليومي وتفاصيل النهارات المثقلة بالزيارات والثرثرات، وبالزائرين الثقالء السيما أولئك العاطلين عـن             

 فخامة الرئيس، سـوى أن تعيـد مراجعـة          ، ليس لك يا   "القيادة الفلسطينية : "العمل الذين يسمون أنفسهم   
التجربة منذ أن اعتليت سدة الرئاسة في واليتك األولى، والتي أخلصك القول، بأن حصادها ليس مفرحـا                 
حتى اآلن، ال على جبهة الصراع مع االحتالل وال على جبهة الحياة الفلـسطينية الداخليـة، فسيـسجل                  

 عـام   إسـرائيل على غرار االنقالب اليميني في      " إلسالمياالنقالب ا "التاريخ عليك أن عهدك شهد وقوع       
، وأن الحركة الوطنية الفلسطينية، لم تعد تنظيما قائدا للشعب والثورة، وأن الفلسطينيين انقـسموا               ١٩٧٧

مرة أمام صـناديق    : سياسيا وجغرافيا كما لم يفعلوا من قبل، وان حركة فتح التي ترئسها هزمت مرتين             
 . لخنادق والمتاريساالقتراع وأخرى في ا

وفي ظني أن أولى أولويات أجندتك الوطنية بعد إعالنك الفشل في واشنطن، تتركز في االلتفـات إلـى                  
في ظني  ...البيت الفلسطيني الداخلي، إلعادة بنائه بدءا بفتح والمنظمة، وانتهاء بالبيت الفلسطيني األوسع           

ارا، فالخيار الوحيد الذي يتعين البوح به جهـارا         أن اإلعالن المتردد عن فشل مسار أنابوليس لم يعد خي         
نهارا هو خيار وصول المفاوضات العبثية إلى فشلها الحتمي، وعدم السماح لكبير مفاوضيك، بتوضيحك              
أو نفيك أو تعميقك، والخطوة التالية التي يجب أن تتأسس على هذا الفشل هو االنسحاب من المفاوضات                 

اء للعدوان واالستيطان، والشروع فورا ومن دون إبطاء، فـي حـوار            رسميا وعلنيا، حتى ال تكون غط     
وطني مع الجميع، من أجل بلورة إستراتيجية المرحلة المقبلة فلسطينيا، بما في ذلك دراسة خيـار حـل                  
السلطة الفلسطينية وإعادة بعث المنظمة، والمزاوجة بين مفاوضات رشيدة حين تصبح ممكنة، ومقاومـة              

 . س االحتاللرشيدة إلى أن نكن
ال تصغي إلى أصدقائك من العرب، فلو أصغى لهم من سبقوك من قادة النضال الوطني الفلسطيني لمـا                  
كانت هناك مقاومة وال حركة وطنية وال كيانية فلسطينية وال منظمة تحرير ممثال  شرعيا وحيـدا، وال                  

ـ         السالم إن لـم يكـن مقترنـا         ، فما قيمة  "رجل سالم "يسرنك ثناء بعض العواصم الغربية على دورك ك
باستعادة حقوق شعبك، والسالم إن لم يبن على استعادة الحق، هو نقيض الرجولة تماما، وال تلتف إلى ما                  
يقال بأن ثقة دولية في شخصك، فما قيمة مثل هذه الثقة إن لم تقترن بثقة شعبك بك، والتفافه من حـول                     

 . قيادتك
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ـ وال تصغي لجوقة مستشاري السوء، حملة      ، فهؤالء استمرءوا االمتيازات واألضواء والنفـوذ       "VIP" ال
: والجاه والمال، وليس لديهم أبدا أي استعداد من أي نوع، للتخلي عن أي منها، حتى وإن كـان الـثمن                   

 . التخلي عن حقوق شعبهم وحريته وكرامته
عـة والـشرعية، وال     اذهب من فورك إلى قطاع غزة، وانهي حالة االنقسام الشاذة وأعده إلى بيت الطا             

، وال تعتقد أن في ذلـك ضـعفا، فـإن        "العرب عربين "تتوقف عن شروط ونصائح من استمرءوا انقسام        
يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، ومأزق حماس في غزة، أو مأزق غزة مع حماس، ال يقل تفاقمـا             

ك، وأنت الرئيس المنتخـب     عن مأزق المفاوضات العبثية، وقد آن األوان لتعليق الجرس، ومن أنسب من           
لشعب فلسطيني للقيام بهذه المهمة؟ من أجدر منك بحمل لقب باني الوحدة الوطنية الفلسطينية، وصـاحب               
االنطالقة الثانية للثورة وحركة التحرر الوطني الفلسطينية، ألسنا بحاجة النطالقة جديدة، بعد أن استنفذت              

 . ؟ أن تصل بشعبنا إلى شواطئ األمانندفاعتها من دوناالنطالق األولى برصاصها وحجارتها زخمها وا
  ٢٩/٤/٢٠٠٨موقع أخبارنا 

  
 إنجاز أمريكي تاريخي في فلسطين .٦٦

  نقوال ناصر
من يتابع االستعدادات القائمة على قدم وساق لالحتفال بالذكرى السنوية الستين النشاء دولـة االحـتالل                

ين من آل بوش سيقودان هـذه االحتفـاالت احـدهما           ي في فلسطين ال يسعه اال مالحظة ان اثن        سرائيلاإل
الرئيس االميركي االسبق جورج بوش االب في الواليات المتحدة والثاني الرئيس الحالي بوش االبن في               

 وال يسعه كذلك سوى ان يالحظ بان واشنطن تحتفل بالمناسبة باعتبارها انجازا اميركيا تاريخيا               إسرائيل
ديث اميركي عن اقامة دولة فلسطينية مجرد نكتة سمجة تستهتر ليس           وبطريقة وفي ظروف تجعل أي ح     

فقط بالنكبة العربية في فلسطين وبالطموحات الوطنية المشروعة لضحايا النكبة في حقهـم فـي تقريـر                 
المصير واقامة دولة لهم على ترابهم الوطني بل تستهتر ايضا بعقول ومشاعر من ما زالوا في المنطقـة                  

 .نطن للمساهمة في احالل سالم اقليمي عادل وشامليراهنون على واش
غير ان الرئيس الفلسطيني محمود عباس، بالضد من كل الحقائق المحبطة حد الياس، متمسك باصـرار                
بان يستمر في منح شعبه بارقة امل في ان الموقف االميركي يمكن ان يساهم في احالل سالم على اساس           

يحرص على عدم الخلط بين االمل وبين السراب الخادع وبالتالي فانه           حل الدولتين، لكنه في الوقت نفسه       
لم يتردد في ان يعترف علنا بانه عاد من قمته يوم الخميس الماضي مع الرئيس بوش بخفي حنين ليقول                   

، في مقابلة استغرقت خمسة عشرة دقيقـة بجناحـه          "المتشائمة"لالسوشيتدبرس، بلهجة وصفتها الوكالة ب    
 .في احراز أي تقدم في محادثاته مع بوش" فشل"طن يوم الجمعة الماضي، انه الفندقي بواشن

الن الواليـات المتحـدة ال     " خيبة املـه  "، واعرب عن    "بصراحة، حتى االن لم يتحقق شيء     : "قال عباس 
 لوقف نشاطاتها االستيطانية، ونقلت الوكالة عن مـساعديه انـه خـرج             إسرائيلتمارس أي ضغط على     

ئه مع وزيرة الخارجية كوندوليزا رايس يوم الخميس، ليقول لالسوشيتدبرس فـي ختـام              من لقا " مستاء"
زيارته لواشنطن االسبوع الماضي ان االميركان لم يقدموا أي مقترحات جديدة، وانه لم يتم احـراز أي                 

، " منها كل الملفات ما زالت مفتوحة ولم يتم االنتهاء من اي واحد          "تقدم في أي من القضايا الجوهرية وان        
لقد طالبناهم ان يتحدثوا عـن حـدود عـام          : "قائال" ومضة غضب نادرة  "ليضيف فيما وصفته الوكالة ب    

 ".١٩٦٧ال يتحدث عن حدود ) أي المسؤولون االميركان الذين قابلهم(ايا منهم ) لكن (١٩٦٧
ل ايهـود   بالرغم من ذلك اعلن عباس انه سوف يواصل لقاءاته الدورية مع رئيس وزراء دولة االحـتال               

اولمرت وسوف يلتقي بوش ثانية في شرم الشيخ بعد يومين ونصف اليوم يقضيها االخير فـي مـشاركة    
يين احتفاالتهم بالذكرى السنوية الستين القامة دولتهم اواسط الشهر المقبل، مما دفع الكثير مـن               سرائيلاإل

رار عباس على مواصلة هذا النهج      المحللين الفلسطينيين والعرب الى التساؤل عن السر الكامن وراء اص         
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بالرغم من حقائق الموقف االميركي التي تصفع دون رحمة أي حد ادنى بقي الي امل فلسطيني في هذا                  
 .الموقف

واذا كانت مقابلة عباس نفسه مع االسوشيتدبرس هي احدث هذه الحقائق فان ما كشفه تقرير للواشـنطن                 
. ١٩٦٧ لرفض أي مسؤول اميركي الحديث عن حـدود          بوست عشية قمته مع بوش يقدم تفسيرا واضحا       

 ٢٠٠٥ في ربيع عـام      إسرائيلبين بالدها وبين    " اتفاق سري "فقد كشفت البوست ان رايس توصلت الى        
 ٢٠٠٤ابريل عام   /  نيسان ١٤في  " سلمها الرئيس بوش شخصيا   "اعاد التاكيد على رسالة الضمانات التي       

ي الـى   سرائيلرييل شارون التي اعتبرت عودة قوات االحتالل اإل       ي السابق ا  سرائيلالى رئيس الوزراء اإل   
، وتفكيك المستعمرات االستيطانية البهودية الكبرى في الـضفة         ١٩٦٧يونيو  / حدود الرابع من حزيران   

، مما يفسر تماما لماذا يرفض بوش الحديث عن         "غير واقعية "الغربية، وعودة الالجئين الفلسطينيين امورا      
 . لوقف االستيطانإسرائيل ويفسر ايضا رفضه لممارسة أي ضغط على ١٩٦٧حدود عام 

لدى عباس يدحض نفـي رايـس ووزارتهـا         " ومضة غضب نادرة  "ان هذا الرفض االميركي الذي اثار       
لتقرير الواشنطن بوست في الرابع والعشرين من الشهر الجاري ال بل انه يؤكد صحته في الوقت الـذي                  

يركية الرسمية، وخصوصا تصريحات رايس، منذ مؤتمر انابوليس فـي          يكشف ان كل التصريحات االم    
نوفمبر العام الماضي عن االلتزام االميركي بخريطة الطريق وبما تنص عليـه مـن              /  تشرين الثاني  ٢٧

 بوقف النشاطات االستيطانية وكذلك انتقـادات رايـس ووزارتهـا للتوسـع االسـتيطاني               إسرائيلالزام  
لقدس ومحيطها المباشر لم تكن اال ذرا للرماد في العيون الفلسطينية ومناورات            ي وبخاصة في ا   سرائيلاإل

عالقات عامة لفظية غير مقرونة باي اجراءات عملية تسندها وتتناقض تماما مـع الموقـف الرسـمي                 
لالدارة االميركية، بحيث يصعب التمييز بين هذه التصريحات وبـين الكـذب الـصريح علـى القيـادة               

 .عبهاالفلسطينية وش
لماذا اذن يدعو بوش نظيره الفلسطيني الى واشنطن اذا كانت دعوته سوف تتمخض فقـط عـن تجديـد                   

" تعريفا"ي على ما اسماه     إسرائيل –الغامضة بالتوصل الى مجرد اتفاق او مسودة اتفاق فلسطيني          " رؤيته"
يركي فـي صـياغة     اميركي ودون ان تسمح واشنطن باي تدخل غير ام        " تدخل"بدولة فلسطينية دون أي     

المامول او تسمح باعتماد شرعية القانون الدولي وقرارات االمم المتحدة مرجعية الستخالص            " التعريف"
 !تعريف للدولة المرجوة

 ورفضه ممارسة أي ضغط     ١٩٦٧واذا كان عباس قد سجل على بوش رسميا رفضه الحديث عن حدود             
االحـتالل  " على بـوش عـدم اسـتخدامه لعبـارة           لوقف االستيطان فان المراقب ال يفوته اال ان يسجل        

ولو لمرة واحدة طوال ثماني سنوات خالل واليتيه، ولم يستخدم أي عبارات غيرها لوصف              " يسرائيلاإل
ية في االراضي الفلسطينية بالضفة الغربية وقطاع غزة، وبالتالي فانـه وادارتـه             سرائيلتواجد القوات اإل  

بين االسرئيليين وبين الفلسطينيين يتم تسوية      " متنازعا عليها " مناطق   تعاملوا مع هذه االراضي باعتبارها    
النزاع حولها بالطرق السلمية عبر مفاوضات ثنائية فقط، بينما االتفاق على ان هذه المناطق الفلـسطينية                

 هي مناطق واقعة تحت االحتالل هو شرط مـسبق          ١٩٦٧ي منذ عام    سرائيلالخاضعة للحكم العسكري اإل   
 .ذي مصداقية الي دولة فلسطينية موعودة" تعريف"لى أي للتوصل ا

ي الثنـائي الـى تعريـف للدولـة         سرائيلوالمفارقة المفجعة ان بوش الذي يعتبر التوصل الفلسطيني اإل        
عمليا القامة هذه الدولة انجازا سلميا تاريخيا لرئاسته وادارتـه ال يـرى أي              " يتدخل"الفلسطينية قبل ان    

ينتقل الى القدس المحتلة لالحتفال بمرور ستين عامـا علـى تاسـيس الدولـة               ضير او تناقض في ان      
ية التي ما زالت دون أي تعريف القليمها وحدودها والتي ما زالت بال دسـتور لهـذا الـسبب                   سرائيلاإل

بالذات، أي لكي ال تضطر الى تعريف اين تقف حدودها وهو االمر الذي تنص عليه كل دساتير الـدول                   
 .في العالم
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اذا لم يكن أي عربي، وخصوصا اذا كان هذا العربي فلسطينيا، ال يتوقع ابدا من بوش او غيره من قادة                    و
فان أي عربـي  " النكبة"اميركا الحاليين او السابقين او الالحقين ان يشاركه يوما ما في الذكرى السنوية ل            

ي قادت الى هذه النكبة فيمـا هـي         لم يخطر بباله قط ان تبادر واشنطن الى االحتفال رسميا بالمناسبة الت           
بين ضحايا النكبة وبين من تسببوا في النكبة، وكـان بامكـان الرئاسـة              " عملية سالم "ما يسمى   " ترعى"

 الستينية الى ما بعد ما قد تتمخض عنه عملية الـسالم اذ             إسرائيلاالميركية تاجيل مشاركتها في احتفالية      
ة والفلسطينية الراهنة ان دولة المـشروع الـصهيوني فـي           من المؤكد حسب المعطيات الدولية والعربي     

فلسطين سوف تحتفل بمئويتها وبالتالي فان المناسبة لن تفوت االدارة االميركية للمشاركة فيهـا، او فـي                
ية الى ما بعد انكفاء قوات االحتالل       سرائيلاالقل كان يمكن لهذه االدارة تاجيل مشاركتها في االحتفالية اإل         

 .يةسرائيلمعترف بها للدولة اإل" دستورية" الى حدود يسرائيلاإل
 الستينية هي اعتراف اميركي مدو باحتاللها وبتوسعها االقليمـي          إسرائيلان مشاركة بوش في احتفاالت      

وبنهجها العدواني الذي احبط كل مساعي السالم حتى االن في تجاهل كامل للنكبة العربية في فلسطين بل                 
" دولة يهودية " ك إسرائيلان هذه المشاركة االميركية مقرونة باعتراف بوش المعلن ب        موافقة عليها، ال بل     

ولن يخفف من كون هذه المشاركة زيتا يصب على نـار العـداء             . انما ينذر بنكبة جديدة لعرب فلسطين     
الميركا في االوساط العربية واالسالمية محاولة بوش تجنب المزيد من االستفزاز للعـرب والمـسلمين               

امة وللفلسطينيين منهم بخاصة بتحاشيه زيارة هضبة الجوالن العربي السوري المحتل او زيارة معالم              بع
 .يهودية في القدس او في الضفة العربية اثناء زيارته المقبلة

ومما يزيد في تخبط بوش التناقض بين اعالنه خالل لقائه المشترك مع عباس مع وسائل االعـالم انـه                   
ية وبين رفضه لقاء الرئيس عبـاس       سرائيلمن اجل عملية السالم الفلسطينية اإل     " وسطعائد الى الشرق اال   "

فقمة شـرم الـشيخ التـي     . في االراضي الفلسطينية المحتلة واختياره شرم الشيخ المصرية لهذا الغرض         
لـى  يجري الترويج لها كمحطة مقبلة لدفع عملية السالم ال عالقة لها بذلك النها ستنعقد، ان انعقـدت، ع                 

هامش المنتدى االقتصادي العالمي حول الشرق االوسط الذي يستضيفه المنتجع المصري علـى البحـر               
والدعوة لقمة كهذه هي رغبة للرئاستين      .  الشهر المقبل وليست مقررة في حد ذاتها       ٢٠ و   ١٨االحمر بين   

 بـسبب التحفظـات     "رغبـة "الفلسطينية والمصرية ويبدو ان هذه القمة المقترحة قد وئدت وهي ما تزال             
ية رفض ايهود اولمرت دعوة     إسرائيلوطبقا لمصادر اميركية و   . ي لها سرائيلاالميركية عليها والرفض اإل   

 .الرئيس المصري حسني مبارك له لحضورها
علق جون الترمان خبير الشرق االوسط في مركز الدراسات االستراتيجية والدولية بواشنطن على ذلـك               

 ويضطر الفلسطينيون للسفر الـى      إسرائيلضيف الملح الى الجرح عندما تسافر الى        انك بالتاكيد ت  : "قائال
 " ! مصر كي يروك

 الستينية ما هي اال جزء فقط من احتفاالت اميركية اوسـع            إسرائيلغير ان مشاركة بوش في احتفاالت       
بة اميركية قبـل ان     واذا احاط المراقب بتفاصيل االستعدادات االميركية لهذه المناسبة سيكتشف ان المناس          

 باعتباره انجازا اميركيا تاريخيا اكثر من كونه انجازا         إسرائيلية وان واشنطن تحتفل بانشاء      إسرائيلتكون  
 .يا او يهودياإسرائيل

في مقابلة له مع االسوشيتدبرس في التاسع من الشهر الجاري لخص رئيس دولـة االحـتالل شـمعون                  
 ".شكرا لك اميركا: تين عاما نريد ان نقف ونقولبعد س: "بيريس الدور االميركي بقوله

ابريل اجاز مجلسا الشيوخ والنواب في الكونغرس االميركـي         / وفي الثاني والثالث والعشرين من نيسان       
واالمر .  بعيدها الستين  إسرائيلقرارين يهنئان   " باالجماع"يومي الثالثاء واالربعاء الماضيين على التوالي       

وكـان االمـر    .  قرار مجلس الشيوخ قدمه االعضاء المائة جميعهم دون استثناء         غير العادي ان مشروع   
غير العادي في مجلس النواب ان مشروع القرار قدمته رئيسة المجلس الديموقراطية نانـسي بيلوسـي                 

وقد اعلنت بيلوسي انها سوف تنضم الى       . باالشتراك مع زعيم االقلية الجمهورية المعارضة جون بويهنر       
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" ايباك"ية للشؤون العامة    سرائيل اإل –ورحبت اللجنة االميركية    .  احتفاالتها إسرائيلوش لمشاركة   الرئيس ب 
 .بين الحزبين عليهما" باالجماع"في بيان بالقرارين و

 يشارك في رئاستها الرئيسان السابقان جورج       إسرائيلاميركية لالحتفال بستينية    " لجنة قومية "وقد انشئت   
ن، وقد انضم اليها كنواب لرئاستها المرشـحون الرئيـسيون الثالثـة للرئاسـة              بوش االب وبيل كلينتو   

يناير المقبل الجمهوري جون ماكين والـديموقراطيان هـيالري كلينتـون           / االميركية في كانون الثاني     
مؤتمر رؤساء المنظمـات    "كما انضم كل وزراء الخارجية االحياء الى اللجنة التي نظمها           . وباراك اوباما 

 .والتي ستغطي احتفاالتها العديدة المتنوعة الواليات المتحدة االميركية كافة" يركية اليهودية الكبرىاالم
ان زيارة بوش المقبلة ال عالقة لها البتة بعملية السالم واال لوازنها في االقل بزيـارة قـصيرة رمزيـة                    

ل العالقة باحتفال بوش بانجـاز      لبعض الناجين من النكبة في احد مخيمات لجوئهم بالضفة الغربية ولها ك           
وكل الحقائق المرتبطة بهذه الزيارة تظهر تصميما واجماعا        " إسرائيل"اميركي تاريخي في فلسطين اسمه      

اميركيا على حماية هذا االنجاز بكل الوسائل بطريقة كانما تقول لعرب فلسطين انه ال تاريخ لكـم هنـا                   
 .اضر فاما ان يخدم هذا االنجاز او فليذهب الى الجحيموماضيكم القريب ال اهمية له اما وجودكم الح

وما يزال عرب فلسطين تحت االحتالل يتساءلون عن السر الذي يحتفظ بـه الـرئيس عبـاس ليـسوغ                   
 !استمرار مراهنته على بوش وواشنطن، هذا اذا كان هناك أي سر كهذا على االطالق

  ٢٩/٤/٢٠٠٨صحيفة المصريون 
  
  "صفقة حماس"لـي سرائيلأسباب الرفض اإل .٦٧

  باتريك سيل
 إلى التعامل مع الرئيس األميركي األسبق جيمي كارتر بهـذا القـدر مـن               إسرائيلما السبب الذي دعا     

الفظاظة خالل رحلته األخيرة إلى الشرق األوسط عندما رفض رئيس الوزراء إيهود أولمـرت وكبـار                
توفير الحماية التـي    " الشين بيت "إسرائيل يين مقابلته، ورفض جهاز األمن الداخلي في      سرائيلالوزراء اإل 

ولم يقف األمر عند هذا الحد، حيث قام اللوبي اليهودي في أميركا            . يوفرها عادة لكبار الضيوف األجانب    
بسب الرجل وإهانته، ووصف جهوده الشجاعة إلحالل السالم بأنها عمل من جانـب عجـوز مخـرف                 

  .وجاهل
ي لـدى   سـرائيل السفير اإل " دان جيلرمان "ي غرابة، على لسان     سرائيلوقد جاءت أكثر فورات الغضب اإل     

إن كارتر ذهب للمنطقة بأيٍد ملوثة وعاد منهـا بأيـٍد           "األمم المتحدة، الذي قال في تصريحات للصحفيين        
كيف يمكن تبرير مثل هذه اللغة غير الدبلوماسية        ". ملطخة بالدماء بعد أن صافح خالد مشعل قائد حماس        

  .ذيئةحتى ال نقول الب
، التي لم تصل إلى أي نتيجة طالمـا         "المفاوضات مع عباس  " ال تريد أي شيء يؤثر على مهزلة         إسرائيل

  . في سياسة الضم التدريجي للضفةإسرائيلاستمرت 
 تشعر في قرارة نفسها بالعرفان بالجميل لجيمي كارتر، الفائز بجـائزة نوبـل              إسرائيللقد كنا نعتقد أن     

 ما يمكن اعتباره أكبر جـائزة       إسرائيل الرجل الذي ساهم في منح       - على األقل  -هللسالم، على اعتبار أن   
استراتيجية تنالها في تاريخها كله، وذلك عندما نجح في التوسط من أجل التوصل التفاقيـة سـالم بـين                   

ي، سرائيل اإل -، وهي االتفاقية التي أخرجت مصر من دائرة الصراع العربي         ١٩٧٩ عام   إسرائيلمصر و 
  . تفوق تل أبيب على سائر جيرانها العربورسخت

 ١٩٨٢ جراء تلك االتفاقية، هي التي مكنتها من غزو لبنـان عـام              سرائيلوحرية العمل الذي توفرت إل    
سعياً لتحطيم منظمة التحرير الفلسطينية التي يقودها ياسر عرفات، وطردها من لبنان تمهيداً لجذب ذلـك             

  .ية المطافي في نهاسرائيلالبلد إلى المدار اإل
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كان هذا ما نتوقعه، ولكن لنعرف أنه ليس هناك شيء اسمه العرفان بالجميل فـي الـسياسة، بـدليل أن                    
" الجريمة"يين بعد   سرائيل، قد نُسيت، بل ومحيت في عيون اإل       سرائيلإل" كارتر"الجائزة الثمينة التي منحها     

، تتـضمن وقفـاً   "حماس"ية مع إسرائيل عندما سعى إلى الترويج لصفقة      - على حد وصفهم   -التي ارتكبها 
  .متبادالً إلطالق النار، وتبادالً للسجناء

إلجراء وقف متبادل إلطالق النيران،     " حماس" العرض المقدم من     إسرائيليوم الجمعة الماضي، رفضت     
وهو العرض الذي تم نقله إليها عبر رئيس االستخبارات المصرية اللواء عمر سليمان، ووصـفت ذلـك                 

، الغرض منها كسب الوقت من أجـل تجميـع صـفوفها،            "حماس"من جانب   " حيلة"بأنه مجرد   العرض  
  .والتزود مجدداً بالسالح

بإنهاء كافة الهجمات الصاروخية، وإيقاف العمليات العسكرية األخرى        " حماس"في ذلك العرض، وعدت     
، إسـرائيل مـن   " حماس"بت  في مقابل ذلك طل   . التي تقوم بها، ومن بينها أنشطة تهريب السالح إلى غزة         

إيقاف جميع عمليات االغتيال والقبض، التي تقوم بها ضد كوادرها، وكذلك كافة األنشطة التي تقوم بهـا                 
  .في قطاع غزة، وأن تعمل على تسهيل عملية شحن اإلمدادات إلى داخل غزة وخارجها

 أوالً على أن يتم مد نطاقه       إيقاف إطالق النار في غزة    " حماس"، عرضت   سرائيلوفي تنازل من جانبها إل    
  .في مرحلة الحقة إلى الضفة الغربية

وربمـا  . ال إدماجها في أي عملية سـالم      " حماس" اهتماماً بهذا العرض، ألنها تريد تدمير        إسرائيللم تبِد   
يفسر هذا سبب حصارها البربري لقطاع غزة، الذي فاقم منه إقدامها على حرمان القطاع من البتـرول                 

ود، ما أدى فعلياً إلى شل حركة جميع السيارات في القطاع، وقطع إمدادات الماء والكهرباء               وزيوت الوق 
ليس هذا فحسب، بـل إن عـدم وجـود          . عنه لفترات طويلة كل يوم، وإلى إغالق المدارس والجامعات        

 عن مساعدة   وهي الوكالة التابعة لألمم المتحدة المسؤولة     " األونروا"بترول، أجبر برنامج الغذاء العالمي و     
الالجئين الفلسطينيين، على إيقاف توزيع عبوات المواد الغذائية، التي يعتمد عليها مليون من سكان غـزة                

  .لضمان بقائهم
وقد أدى هذا إلى غرق غزة في هاوية من البؤس غير المحتمل، في الوقت الذي راح فيه العالم ينظر إلى                   

  .الناحية األخرى
، مثل تلـك التـي      "حماس" نحو رفض التوصل إلى أي تسوية مع         إسرائيل وهناك سببان رئيسيان يدفعان   

 تـرفض أي وقـف      إسرائيلالسبب األول، هو أن     . أن يتوسط من أجلها على سبيل المثال      " كارتر"أراد  
، وقد يفـسر علـى أنهـا قـد          "حماس"متبادل إلطالق النيران، ألن ذلك سيضعها على قدم المساواة مع           

 النار مثلما استفادت الحركة منه، في حين أن الحقيقة هي إنهـا تريـد إجبـار                 استفادت من وقف إطالق   
على إيقاف أعمال المقاومة بكافة أنواعها، مع االحتفاظ لنفسها في الوقت ذاته، بحرية الـضرب               " حماس"

  .والقتل، حسبما يحلو لها
فة التـي يطلـق عليهـا        ال تريد أي شيء قد يؤثر على تلك المهزلة الـسخي           إسرائيلالسبب الثاني، أن    

فتلك المفاوضات لم تصل إلى أي نتيجة حتى        . ، رئيس السلطة الفلسطينية   "المفاوضات مع محمود عباس   "
 في سياستها القائمة على الضم التدريجي للضفة        إسرائيل طالما استمرت    - ولن تصل إلى أي نتيجة     -اآلن

  .الغربية
ي في الضفة الغربية، ال يدخل ضمن هذا        إسرائيل ألف مستوطن    ٣٠٠هناك في الوقت الراهن، ما يقارب       

 ألـف   ١٥٠العدد المستوطنون الملحقون بالقدس الشرقية، الذين يربوا عددهم في الوقت الـراهن علـى               
  .مستوطن، والذين ينمو عددهم بشكل مطرد

، "محمود عبـاس "باستمراره في المفاوضات مع أولمرت، فإن كل ما يفعله الرئيس الفلسطيني سيئ الحظ     
 غطاء لالستمرار في توسعها الحثيث في الضفة الغربية، كمـا يتـيح ألولمـرت               سرائيلهو أنه يوفر إل   
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الفرصة التي تمكنه من مواجهة أي ضغط، قد يتعرض له من قبل الواليات المتحدة، من خالل القول إنه                  
  .مستمر في إجراء المفاوضات واللقاءات مع أبومازن

ـ    لية السالم، ستأخذ هذه العملية إلى مستوى جديد مـن الجديـة، وهـو              في عم " حماس"إن أي مشاركة ل
  . عازمة على تجنبهإسرائيلتحديداً الشيء الذي يبدو أن 

، وهي تنظر إلى الرجل الطيـب،       إسرائيللذلك، ليس هناك ما يدعو لالستغراب في الحقيقة، عندما نرى           
  .المحب للسالم، جيمي كارتر كعدو وليس كصديق

  ٣٠/٤/٢٠٠٨اراتية االتحاد اإلم
  
  ١٩٩٤ من سنة االستفتاءحماس وفكرة  .٦٨

  خالد الحروب
على غير ما يعتقد كثيرون، ومن ضمنهم بعض الناطقين الرسميين الحاليين باسم حماس نفسها، فإن فكرة                
موافقة حماس على ما يأتي به استفتاء الفلسطينيين على أي إتفاق سالم نهائي والتي أثارت نقاشا سياسـيا     

ويمكن القول إنه منذ نهايات عقد الثمانينيات       . ميا واسعاً مؤخراً، طرحتها حماس منذ سنوات طويلة       وإعال
من القرن الماضي فإن جذور الحل المرحلي ومراوحته إزاء الحل النهائي ظلت وما زالـت بـين شـد                   

رض ومن دون االضطرار التخاذ موقف مؤيد أو معا       . إسرائيلوجذب في تنظيرات حماس للصراع مع       
لما سيلي فإنه من المفيد تاريخياً وموضوعيا التوقف عند تسلسل وتطور فكرة اإلسـتفتاء ورأي الـشعب                 

وغالب ما يرد في هـذا      . الفلسطيني وجذورها كما تراه حماس ألن في ذلك تعميقاً وإثراء للنقاش الحالي           
 الـسطور مـن إصـدار       لكاتب هذه " الفكر والممارسة السياسية  : حماس"المقال أدناه متضمن في كتاب      

  .١٩٩٦مؤسسة الدراسات الفلسطينية عام 
أجاب الشيخ أحمد ياسين عن سؤال عـن         ) ١٩٨٩ أبريل   ٣٠النهار المقدسية (في مقابلة صحفية مشهورة     

موقف حركته في حال أرادت غالبية الشعب الفلسطيني حالً أو أيدت رؤية إستراتيجية مخالفـة لرؤيـة                 
إذا مـا   : "، فأجـاب ياسـين    !)بعد التحرير (ة الدولة التي تبتغيها حماس      حماس، وكان السؤال حول طبيع    

والمهم هنا ليس   ". أعرب الشعب الفلسطيني عن رفضه للدولة اإلسالمية فأنا أحترم وأقدس رغبته وإرادته           
. ما يقرره الشعب الفلسطيني والرضوح له     " قبول"وهو سؤال افتراضي بل نقطة      " الدولة اإلسالمية "نقطة  
كرر هذا التصريح على لسان الشيخ ياسين بطرق مختلفة، كان إحداها في إجابة على سؤال آخر في                 وقد ت 

حتى : "نفس المقابلة عن موقفه وموقف حماس فيما لو فاز الحزب الشيوعي باالنتخابات فقال ياسين آنذاك              
ر قبل ذلك بسنة،    وكان الدكتور محمود الزها   ". لو فاز الحزب الشيوعي فسأحترم رغبة الشعب الفلسطيني       

في الحـل   . ، قد طرح مشروعاً للحل يحتوي على مرحلتين، الحل المعجل والحل المؤجل           ١٩٨٨أي في   
  :المعجل أورد أربع نقاط كالتالي

  .، بما فيها القدس بالتحديد١٩٦٧ نية االنسحاب من األراضي التي احتلت سنة إسرائيلإعالن  "-١
 يسمي الشعب الفلسطيني ممثليه من الداخل       -.٣األمم المتحدة    توضع األراضي المحتلة وديعة في يد        -٢

 أي حق فـي االعتـراض، إال إذا أعطـي           سرائيلوالخارج بالطريقة التي يرتأيها، من دون أن يكون إل        
 تبدأ المباحثات بين الممثلين بـشأن النقـاط         -.٤ إسرائيلالشعب الفلسطيني حق االعتراض على ممثلي       

وقد أعاد الزهار تأكيد مشاركة حمـاس       (في الوقت الذي يوافق فيه الطرفان عليه        المتعلقة بالحقوق كافة    
، ومـن   ٢٠٠٨ أبريل   ١٧في أي مفاوضات قادمة في مقاله الحديث في صحيفة الواشنطن بوست بتاريخ             

 فيقوم على ما    ١٩٨٨أما الحل المؤجل برأي الزهار عام       )". أن أي مفاوضات تستثني حماس سوف تفشل      
 طبيعة الصراع من الدوائر الضيقة إلى الدائرة األوسع، وهي إسالمية الطرح، وربط قضية              إخراج: "يلي

هناك رؤية لحل الدولتين برزت بـشكل       " الحل المعجل "في نقاط   ". فلسطين بالشعوب المسلمة ربطا عقدياً    
  .شيء آخرفهي شعاراتية وترحيلية أكثر من أي " الحل المؤجل"مبكر جداً في تنظيرات حماس، أما نقطة 



  

  

 
 

  

            ٣٦ ص                                   ١٠٦٥:         العدد                  ٢٩/٤/٢٠٠٨ األربعاء: التاريخ

 ١٩٩٤ أبريـل سـنة      ١٦في مرحلة الحقة من تطور فكر وممارسة حماس اصدر المكتب السياسي في             
، وقد عرفت إعالمياً حينها بمبـادرة       "بيان هام صادر عن المكتب السياسي لحركة حماس       "وثيقة بعنوان   

لصهيوني مـن    انسحاب قوات االحتالل ا    - ١:موسى أبو مرزوق رئيس المكتب آنذاك، وتضمنت ما يلي        
 تفكيك وإزالـة المـستوطنات وترحيـل        - ٢.الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس من دون قيد أو شرط         

 إجراء انتخابات تشريعية حرة وعامة للـشعب        - ٣.المستوطنين من الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس      
ة المنتخبة والشرعية وحـدها  وهذه القياد. الفلسطيني في الداخل والخارج الختيار قيادته وممثليه الحقيقيين    

فقط المخولة بالتعبير عن إرادة شعبنا وطموحاته، وهي وحدها التي تقرر في كافة الخطوات الالحقة في                
ومرة أخرى تشير هذه الوثيقة إلى التسيس المبكر لحماس وتمحور أهدافها حول            ".. صراعنا مع المحتلين  

  .أنه مواقف جديدة لحماسالحل المرحلي، وهو تمحور يسبق كثيراً ما يظن ب
 وفي مقابلة خاصة ألبو مـرزوق مـع كاتـب هـذه             ١٩٩٥وبعد هذه المبادرة بسنة تماماً أي في أبريل         

خيارات الشعب  ".. السطور منشورة في الكتاب بين فيها بشكل جلي النظرة إزاء فكرة االستفتاء حيث قال             
الستفتاء الحر، واالنتخابـات التـشريعية      الفلسطيني اإلستراتيجية والمصيرية يجب أن تكون عن طريق ا        

وتشمل تلك الخيارات ما هو مطروح من تسويات سياسية، وتشمل أيضا اختيار قيـادة              . التمثيلية المطلقة 
ممثلة، وتلتزم حماس في مثل سيادة هذا الوضع بقبول الخيار الشعبي، سواء فـي االختيـار الـسياسي                  

على صعيد انتخاب قيادة لها حق الشرعية التمثيلية وتقوم         الشعبي للمشروعات المطروحة أو رفضها، أو       
  ".بتنفيذ برنامجها الذي انتخبت على اساسه

توفر هذه النصوص مدخالً مهماً ألكثر من مقاربة، وألكثر من طرف أيضاً لفهم حمـاس وإلمكانيـات                 
اء الصادرة عـن    فتلك النصوص سو  . أهم تلك المقاربات خاصة بحماس اليوم نفسها      . التسييس واتجاهاتها 

الشيخ أحمد ياسين بروحيتها التعددية وقبولها لما يقرره الشعب الفلسطيني أو تلك التي أصدرها المكتـب                
فمن المؤكـد   . السياسي الحقاً يجب على قواعد حماس وقيادات الصف الثاني أن تستوعبها وتعيد هضمها            

حماسية جاءت وتم تصعيدها إلى مناصـب  أن ثمة مياهاً كثيرة جرت خالل السنوات الماضية وان أجياالً   
. قيادية، بما يترك مجاالت للتشكك المشروع من مدى ديمومة وفاعلية المواقف السابقة ومدى ترسـخها              

وهذا بدوره يفرض على حماس وعلى أي تنظيم في مثل وضعها مراكمة الفكـر الـسياسي وتطـويره                  
لكبرى، كما هي حال معظـم التنظيمـات        وهنا فإن إحدى مشكالت حماس ا     . وإنضاجه وليس القطع معه   

اإلسالمية المسيسة، هي أن وعي القيادات المتأثر بالممارسة السياسية والضغوط واالسـتجابات لألمـر              
الواقع ينمو بشكل مختلف عن وعي القواعد العريضة التي تظل غارقة في يومياتها الحزبيـة ونظرتهـا                 

ند كثير من األطراف التي تتعامل مع حمـاس، حيـث           وهذا اإلفتراق هو الذي يسبب الحيرة ع      . الضيقة
وتصير الشواهد والدالئل تُساق من هنا وهناك للتـدليل         . يتبدى أن هناك حماس السياسة وحماس القواعد      

  .على عنت وعصبوية وحزبية التنظيم ومعظمها مسنود بأدلة ومشاهدات من القاعدة
ففي نهاية المطـاف يلتقـي      . ومدى براغماتيتها كما ثمة مقاربات عدة توفرها هذه النصوص لفهم حماس          

 ٢٠٠٨مع مطلبه بعد عشرين سنة تمامـاً أي  ) في مبادرته المذكورة  (١٩٨٨مطلب الدكتور الزهار سنة     
وهو االعتراف بحماس كطرف في معادلة الصراع وفي        ) في مقالة الواشنطن بوست المشار إليها سالفاً      ((

لكـن  .  فإن ما يتم الحديث عنه تلميحاً وتصريحاً هو حل الـدولتين           وفي اآلنين والحالين  . معادلة التسوية 
وكما كانت المسألة مع منظمة التحرير الفلسطينية فإن العقدة األساسية ليست فـي موافقـة أي طـرف                  

 التي تُطالب حماس، مثالً، أن تعترف بها لـم          إسرائيلف. إسرائيلفلسطيني على هذا الحل بل في موافقة        
 ما يمكن أن يشير إلى قبولها فعالً وعلـى أرض           ١٩٨٨حرير التي اعترفت بها منذ عام       تقدم لمنظمة الت  
 .الواقع بذلك الحل

  ٣٠/٤/٢٠٠٨الشرق القطرية 
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  العالقة بين النظام المصري وحركتي حماس وفتح .٦٩
  محمد يوسف. د

  :م في الضفة والقطاع٢٠٠٦ المرحلة األولى قبل انتخابات يناير -١
 السلطة، وكانت جيدة ومتوازنة، وبخاصٍة إذا قورنت بالعالقة مع حركة فـتح؛             والتي جاءت بحماس إلى   

               حيث فرض األمن القومي المصري والتوترات على الحدود الشرقية لمصر هذه العالقة، وبخاصة خلـو
 كـم،   ٧٢٠ جنديا فقط لحرس الحدود يحرسون       ٢٥٠(شمال سيناء من قواٍت للجيش كافية لحماية الحدود         

 جنديا بعد تعديل اتفاقية كامب ديفيد       ٧٥٠فة بين سيناء وفلسطين المحتلة، زادت بعد ذلك إلى          وهي المسا 
، وقام النظام المصري بجمع     )لمنع تهريب األسلحة للمقاومة الفلسطينية عبر األنفاق من الحدود المصرية         

لقاهرة، والذي وقَّع عليه    الفرقاء الفلسطينيين في القاهرة، وبخاصٍة حركتا حماس وفتح، وأعلن عن اتفاق ا           
خالد مشعل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، وكان أهم بنوده إصالح منظَّمة التحرير الفلـسطينية               

مكون مـن   (وإجراء انتخابات عامة فلسطينية في الضفة والقطاع وانتخاب مجلس وطني فلسطيني جديد             
  ).ن الشتات في الخارجالمجلس التشريعي الفلسطيني في الداخل وأعضاء منتخبين م

م فـي الـداخل     ٢٠٠٦ولم ينفَّذ أي بند من هذه االتفاقية سوى بند االنتخابات التي جـرت فـي ينـاير                  
الفلسطيني؛ وذلك بسبب تعسف فتح وخوفها من ضياع نفوذها التقليدي على منظَّمة التحرير الفلـسطينية،               

  .دول العربيةوبدعٍم من اإلدارة األمريكية والكيان الصهيوني وبعض ال
م حتى الحسم العـسكري فـي       ٢٠٠٦ المرحلة الثانية من االنتخابات الفلسطينية في الداخل في يناير           -٢

  :م٢٠٠٧قطاع غزة في يونيو 
اتسمت بالفتور والتوتُّر، وبخاصٍة مع مؤسسة الرئاسة والحكومة المصرية وإن ظلَّت العالقة متوازنةً بين              

وفتح، وبخاصة أن ملف العالقة المصرية الفلسطينية رأسه عمـر          المخابرات المصرية وحركتي حماس     
  :سليمان مدير المخابرات المصرية، وأسباب ومظاهر هذا التوتر والفتور تتمثَّل في التالي

م، وشـكَّل ذلـك     ٢٠٠٥ نائبا لإلخوان المسلمين في مجلس الشعب المصري في نهاية عام            ٨٨ نجاح   -
مريكية التي قررت تخلِّيها عن الضغط على النظام المصري من أجل           صدمةً للنظام المصري واإلدارة األ    

  .الديمقراطية المزعومة
 ظل النظام المصري يضغط بقوة على السلطة الفلسطينية برئاسة محمود عبـاس لتأجيـل أو إلغـاء                  -

انتخابات المجلس التشريعي الفلسطيني؛ بزعم أن حماس ستستفيد من فوز اإلخـوان فـي مـصر، وأن                 
قارير المخابرات المصرية تفيد أن حماس تحظى بشعبية كبيرة تتفوق فيها على فتح، غير أن أبو مازن                 ت

قرر المضي قدما في إجراء االنتخابات مدعوما من اإلدارة األمريكية، خاصـةً أن تقـارير مخابراتهـا                 
 % ٣٠(اس في هذه االنتخابات     واستطالعات الرأي المختلفة المدعومة أمريكيا أكَّدت تفوق فتح على حم         

، وهذا يكسب أبو مازن وفتح شرعيةً شعبيةً للتفاوض مع الكيان الصهيوني إلنهـاء              )فتح% ٤٥حماس،  
  .القضية الفلسطينية بأجندة أمريكية صهيونية

 مقعدا من أصل    ٨٠(م  ٢٠٠٦ شكَّل فوز حماس الساحق في االنتخابات التشريعية الفلسطينية في يناير            -
زاالً في المنطقة غير متوقِّع، وقررت اإلدارة األمريكية إفشال الحكومة الجديدة بقيادة حمـاس              زل) ١٣٢

بفرض الحصار الدولي واإلقليمي عليها، وتخلَّت تماما عن المطالبة باإلصالح فـي المنطقـة، ورفعـت                
دون المـصالح   دعم أنظمة فاسدة ومستبدة خير من ديمقراطية تـأتي بإسـالميين يهـد            : "شعارها الشهير 

، ودعمت اإلدارة األمريكية بمباركة مصرية وأردنية محمود عباس لنـزع كـل             "األمريكية والصهيونية 
  .الصالحيات اإلدارية واألمنية لحكومة حماس ليسهل سقوطها

 كان موقف النظام المصري شديد التوتر واالنزعاج من فوز حماس، وشاركت مصر واألردن بـدعم                -
الشعب الفلسطيني وحكومته المنتَخبة إلسقاطها، وظهر التباين في العالقة مع حمـاس            أمريكي في حصار    
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وفتح؛ حيث رحب النظام المصري بمؤسسة الرئاسة بقيادة أبو مازن وفتح بينما كان هناك شبه مقاطعـة                 
  .مع الحكومة الفلسطينية بقيادة حماس

ه المنتخبة بعد نزع كل صـالحياتها فـي          عندما فشل الحصار الخانق على الشعب الفلسطيني وحكومت        -
إسقاط هذه الحكومة، قررت اإلدارة األمريكية إسقاط الحكومة الفلسطينية بالقوة عن طريق خطة دايتـون               

نسبةً إلى جنرال أمريكي مقيم في القدس، وينسق العالقات األمنية بين الـسلطة الفلـسطينية والكيـان                  (
األمريكية المتخصصة في الشأن العسكري،     ) فوربي(ي أعلنتها مجلة    ، وكما كشفت الوثائق الت    )الصهيوني

والتي تقضي بدعم حركة فتح واألجهزة األمنية للسلطة الفلسطينية ماليا وعسكريا للقضاء على حمـاس،               
وتعاونت أجهزة مخابرات مصر واألردن والسعودية واإلمارات مع اإلدارة األمريكية لتحقيق ذلك، ودعم             

المصري حركة فتح وقام بتدريب خمسة آالف عنصر فتحاوي وتسهيل مرور أسلحة ومعدات من              النظام  
  .اإلمارات لألجهزة األمنية الموالية لفتح

 عندما فشل محمد دحالن واألجهزة األمنية في القضاء على حكومة حماس بسبب القوة التنفيذية التـي                 -
ب القسام، اتّفق على جمع الفرقاء في مكة بعد أن سال           شكَّلها وزير الداخلية سعيد صيام ويقظة وقوة كتائ       

الدم الفلسطيني بين حركتي فتح وحماس، انتهى باتفاق مكة الذي نقضته فتح قبل أن يجفَّ مداده باغتيـال        
  .أحد قياداتها في غزة على يد رجال محمد دحالن

 أن تأكَّد لها حجـم      م بعد ٢٠٠٧ وجدت حماس نفسها مضطرةً إلى الحسم العسكري في منتصف يونيو            -
  .المؤامرة إلسقاط الحكومة المنتخبة بالقوة وإخماد المقاومة

 بعد الحسم العسكري لحماس في غزة سلَّمت حماس مصر وثائق خطيرة جدا تفيد أن رجل فتح القوي                  -
محمد دحالن عمل مع المخابرات الصهيونية واألمريكية لإلضرار باألمن القومي المصري وبـأمن دول              

  .بية وإسالميةعر
  :م حتى اآلن٢٠٠٧ المرحلة الثالثة من الحسم العسكري لحماس في غزة من منتصف يونيو -٣

اتسمت عالقة النظام المصري باالنحياز ألبو مازن وحركة فتح، بل العداء الشديد في بعـض األحيـان،                 
م، وتمثَّـل ذلـك فـي       وإن ظلَّت العالقة بحماس مع المخابرات المصرية متواصلةً ويسودها بعض التفاه          

  :األسباب والمظاهر التالية
فـي غـزة، االعتـراف      ) لالنقالب( سحب الوفد األمني المصري من غزة، اإلدانة الرسمية المصرية           -

بحكومة أبو مازن غير الشرعية التي شكَّلها في رام اهللا، إحكام الحصار على قطاع غزة مـن الجانـب                   
  .حه إال بموافقة أمريكية وصهيونيةالمصري وغلق معبر رفح الحدودي ورفض فت

 بعد أن وصل الوضع في غزة إلى درجة االنفجار، دعا النظام المصري حركتي فتح وحمـاس إلـى                   -
االجتماع في القاهرة للحوار؛ األمر الذي رحبت به حماس ورفـضته فـتح بـسبب الفيتـو األمريكـي                   

  .الصهيوني على أبو مازن لعدم التحاور مع حماس
ثغرة على الحدود المصرية مع قطاع غزة وتدفُّق مئات اآلالف من الفلسطينيين على العريش               بعد فتح    -

لشراء حاجاتهم والعودة، شن اإلعالم المصري الرسمي هجوما ضاريا على حماس والفلسطينيين بدعوى             
اليهود، تهديد األمن القومي المصري وصل به الحال إلى وصف الفلسطينيين بأنهم أخطر على مصر من                

وصرح أبو الغيط وزير الخارجية المصري بأنه سيكسر قدم الفلسطينيين إذا حاولوا مرةً أخـرى عبـور    
الحدود، وعاد الحصار الخانق مرةً أخرى على غزة، ورفضت مصر فتح معبر رفح رسـميا بـضغوط                 

  .أمريكية وصهيونية
قد دخلوا الحدود مع اآلالف للتـزود        اعتقلت قوات األمن المصرية العشرات من أعضاء حماس كانوا           -

بالحاجات الملحة، وعذِّبوا بقسوة في مقار مباحث أمن الدولة واستجوبوا للحصول على معلوماٍت خطيرة              
جدا حول مكان الجندي الصهيوني األسير جلعاد شاليط، وتحركات إسماعيل هنيـة ووسـائل التـصنيع                

  .العسكري لدى المقاومة
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إعالن صنعاء في اليمن ببنوده السبعة للحوار بين فتح وحماس، والذي انقلبت عليه فتح بعد                اتّفق على    -
  !!توقيعه مباشرةً بدقائق

 بدل أن يخفِّف النظام المصري من الحصار على غزة قرر تنفيذ األجنـدة الـصهيوأمريكية بتـشديد                  -
 مليـون   ٤٥٠القطاع بلغت تكلفته     أمتار على طول الحدود مع       ٣الحصار على غزة ببناء جدار ارتفاعه       
  . جندي من األمن المركزي مدججين بالسالح١٢٠٠جنيه وتعزيز قوات حرس الحدود بـ

 الحملة التي شنَّها النظام المصري على ما يزعم أنها خلية إخوانية لتـصنيع طـائرات بـدون طيـار                    -
  .إلرسالها لحركة حماس في غزة

مصري على حركة حمـاس وانحيـاز لفـتح؛ خدمـةً للمـشروع             هناك تحامل من النظام ال    ..  إجماالً -
الصهيوأمريكي فيما عدا االحتفاظ بشعرة معاوية مع حركة حماس؛ ألسـباٍب تتعلَّـق بـاألمن القـومي                 

  .المصري والوضع على الحدود وتوازنات إقليمية ودولية
  ٢٩/٤/٢٠٠٨إخوان أون الين 

  
  :كاريكاتير .٧٠
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