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1/4/20081036الثالثاء

يتقدم الدكتور محسن صالح مدير مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات، وأسرة تحرير نشرة فلسطين 
اليوم، وسائر موظفي مركز الزيتونة بخالص التعازي لألستاذ الدكتور أحمد مشعل، نائب رئيس الجامعة 

سائلين اهللا عز وجل أن يتغمد الفقيدة برحمته ويدخلها فسيح . لدتهالعربية المفتوحة في األردن، بوفاة وا
  .جنانه، وأن يلهم أهلها الصبر والسلوان

من الجدير بالذكر أن الدكتور أحمد مشعل شارك في كتابة الفصل المتعلق باالقتصاد في التقرير 
  .2007، ويشارك في كتابة الفصل نفسه في تقرير 2006االستراتيجي الفلسطيني لسنة 
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   ورايس تقول إن محادثات السالم على المسار الصحيح..عباس يؤكد التزامه بعملية السالم .1

قال الرئيس الفلسطيني في عمان،      :وكاالتال  ونقالً عن  عمان،من   1/4/2008الخليج اإلماراتية   نشرت  
 ختام لقاء ثـان،  ي االثنين المقبل، وقال في مؤتمر صحافي في    سرائيلأمس، إنه سيلتقي رئيس الوزراء اإل     

أنا واثق من أننا سنصل إلى اتفـاق سـالم          "خالل يومين، من المحادثات مع وزيرة الخارجية األمريكية         
 والواليات المتحدة وبقية األطراف األخرى نعمل بجد للوصول إلى          إسرائيل ألننا نحن و   2008شامل عام   
ن تكون هناك هذه االتفاقية التي تؤسس        أ 2008نريد مع نهاية عام      " الرئيس عباس  وأضاف". هذا االتفاق 

نؤكد التزامنا بعملية السالم وتنفيذ كل جهد ممكن من اجـل تنفيـذ التزامـات               "وقال  ". الدولة الفلسطينية 
 التزاماتها بوقف االستيطان وإطالق سراح المعتقلين عادة        إسرائيلأملنا أن تنفذ    "وتابع  ". خارطة الطريق 

أننا "وأكد   ".2000 ما كانت عليه قبل عام       إلى األوضاع   وإعادةس الشرقية   فتح المؤسسات المغلقة في القد    
سنبذل كل جهد ممكن للتوصل إلى اتفاق سالم وحل المسائل المتعلقة بالوضع النهائي فـي مـا يتعلـق                   

نحن نؤيد كافـة الجهـود      "وأضاف  ". بالقدس والحدود والمستوطنات والالجئين والمياه واألمن واألسرى      
هذا ما تقـوم    "، مشيرا إلى أن     "تثبيت التهدئة ورفع الحصار عن قطاع غزة وإعادة فتح المعابر         المبذولة ل 
االستمرار في مساعدتنا إليصال المواد الغذائية والوقود والميـاه  "وأوضح انه طلب من رايس     ". به مصر 

ي الـرئيس  وفيما أعلن عباس أنـه سـيلتق   ". إلى قطاع غزة والقيام بخطوات عملية من اجل فك الحصار         
األمريكي في الثلث األخير من الشهر الحالي، عبر عن تقديره للجهود التي يبذلها بوش ورايـس لجعـل                  

عاما للسالم وعاما لتنفيذ خارطة الطريق وقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السالم العربية             "2008عام  
  . وأكد التزام السلطة بالتسوية".ورؤية الرئيس بوش إلقامة دولتين إضافة إلى قضايا الوضع النهائي

التوصـل  " إن   همن جانبها، شاركت رايس عباس التفاؤل ذاته، وقالت في المؤتمر الصحافي المشترك مع            
، وإذ اعتبـرت رايـس أن       "يين أمر يمكن تحقيقه قبل نهاية العام      سرائيلالتفاق سالم بين الفلسطينيين واإل    

وأضافت ". أثق تماماً أن هذا الهدف يمكننا الوصول إليه       "االستيطان ال يتماشى وخارطة الطريق، أضافت       
  . المفاوضات مستمرة ولن تتأثر بأي شيء على األرضإن

شعرت : "قالت كوندوليزا رايس :عمر عساف، عمان نقالً عن مراسلها في    1/4/2008النهـار   وأضافت  
 جـادون فـي     أنهـم ) ألحـد ا(وأمس  ) االثنين(يين اليوم   إسرائيلخالل لقاءاتي مع مسؤولين فلسطينيين و     

 هناك عملية سـالم جـادة ويـسيرون فـي الطريـق             أنلكنني شعرت   ... مساعيهم وأمامهم عمل شاق   
 .ووعدت بمتابعة مقررات مؤتمر أنابوليس وكل محور من محاوره وتحسين حياة الفلسطينيين            ".الصحيح

، أميركـي نـاك تـدخل      كان ه  إذاوسئلت عن عدم مشاركة عدد من الدول العربية في قمة دمشق وعما             
  .فأجابت بان الدول العربية هي التي تتخذ قراراتها بنفسها وهي صاحبة القرار بحضورها أو عدمه

: كفاح زبون و محمد الدعمه     ورام اهللا،  عمان نقالً عن مراسليها في    1/4/2008الشرق األوسط   وأوردت  
 للمفاوضـات    يعتبر اسـتئنافاً   مرتبأول لقاء عباس    إنقال كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات،       

ـ  ، لكنه  أخرى عملية السالم دفعة     إلعطاء بأولمرت عباس وافق على االجتماع      إن" األوسطالشرق  "وأكد ل
 كل ال يتجزء، كما ابلغها برفضه       وإنهاابلغ رايس خالل محادثاتهما انه يرفض تجزئة قضايا الحل الدائم،           



  

  

 
 

  

            5 ص                                    1036:         العدد                  1/4/2008الثالثاء : التاريخ

ية سـرائيل ن يكون الفلسطينيون يثقون بالنوايـا اإل      أ عريقات   نفىو. القاطع الستمرار العمليات االستيطانية   
 ".نحن غير مطمئنين"قائال 

  
 "غير جدية" دعوته دأبو ردينة يعو... غزة   لزيارة عباس يرفض دعوة مشعل .2

 رد دعـوة    إلـى سارع الرئيس الفلسطيني محمود عباس      : عمانمن   1/4/2008الشرق األوسط   نشرت  
 من عمان   السياسي لحركة حماس خالد مشعل بزيارة غزة إلجراء مناقشات قائالً         وجهها له رئيس المكتب     

ن أن على حماس    أجدد موقفنا   أ"وأضاف   ". جواب إلى أساساً ال يحتاج    ألنهال جواب على هذا السؤال       "إن
تتراجع عن انقالبها وتعلن التزامها بالشرعية الفلسطينية والعربية والدوليـة وان نـذهب معـا سـوية                 

هذا هو ما ورد في المبادرة اليمنية التي اعتمدتها القمة العربيـة فـي               "أن إلى، مشيرا   "تخابات مبكرة الن
  ". التزمت حماس بالعودة عن االنقالبإذادمشق ونحن ملتزمون بها 

ـ    إعالنوقال عزام األحمد رئيس كتلة فتح البرلمانية، والذي وقع           ": األوسطالشرق  " صنعاء مع حماس، ل
 مازن ال   وأبو يطلب مثل هذا الطلب،      أن غزة، مشعل غير مؤهل      إلىل حتى يدعو الرئيس     من هو مشع  "

عنـدما يكـون     "وأضاف" متمرد"وشبهها بإقليم   " عصيان" غزة في حالة     األحمدواعتبر  ".  بلده إلىيدعى  
عـود   طبيعتهـا، وت   إلى األمور هناك، وعندما ترجع     إلى متمرد في البلد فال يذهب رأس البلد         إقليمهناك  
وحول اتهامات حماس للسلطة، بوأد المبادرة اليمنيـة، قـال           ". مازن الوقت  أبو، سيختار   األمنية األجهزة

حماس ال تريـد    "وتابع  "  مازن لم يئدها، حماس لم توافق عليها، والرئيس اليمني يعرف ذلك شخصيا            أبو"
 إلـى  التنفيذ يحتاج    أن أؤكد وأناالمبادرة، تريد حوارا حول المبادرة، نحن نوافق على المبادرة كما هي،            

  ". يلغوا انقالبهمأنحوار، لكن لن نجلس مع حماس قبل 
وصف الناطق الرسـمي  : حمد رمضانأ ،رام اهللا نقالً عن مراسلها في 1/4/2008 المـستقبل   وجاء في 

  ".غير جدية" ردينة دعوة مشعل لعباس بأنها أبوباسم الرئاسة الفلسطينية نبيل 
  

   األجهزة األمنية تجسست على عباس البتزازه:مصادر فلسطينية .3
كشفت مصادر فلسطينية عن وثائق رسمية تؤكد قيام جهات لم يكشف عن هويتها، يعتقد أنها جهاز                 :غزة

يونيـو الماضـي،    / حزيـران األمن الوقائي في قطاع غزة، ما قبل عملية الحسم العسكري في منتصف             
نية صغيرة الحجم في أماكن دقيقـة يـستخدمها رئـيس           وزرع أجهزة الكترو  " تجسس وتنصت "بعمليات  

اإللكترونـي فقـد    " فلـسطين اآلن  "وبحسب موقع    .السلطة محمود عباس في مكاتبه وغرفه الخاصة جدا       
، 19/6/2005عن عملية تجسس تم ضبطها في       " سري للغاية "كشفت هذه الوثائق الرسمية المصنفة تحت       
خابرات العامة لما يسمى طاقم الفنية الخاصة للقيام بعمليـات          وذلك بعد تكليف مباشر من رئيس جهاز الم       

  .فحص لمكتب الرئيس عباس والمكاتب المجاورة له
  1/4/2008صحيفة فلسطين 

  
  العليا الفلسطينية توقف العمل ببراءة الذمة .4

وقف  قراراً تمهيدياً ب   أمس أصدرت محكمة العدل العليا الفلسطينية       : كامل جبيل وعلي سمودي    -رام اهللا   
العمل بقرار مجلس الوزراء المتعلق ببراءة الذمة، ومطالبة المجلس بتبيان األسباب التـي تحـول دون                
إلغائه، وذلك اثر التماس تقدم به مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق اإلنسان بواسطة محامييه بـسام                

  .كراجه وملفينا الخوري
  1/4/2008القدس الفلسطينية 
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  عباس وتحيلها ل2008موازنة  تقر  فياضحكومة .5
مليـار   3.337أقرت الحكومة، أمس، مشروع موازنة عامة للعام الجاري حجمها           :كتب حسام عز الدين   

وقال وزير اإلعالم ريـاض      . مليوناً نفقات تطويرية   492 مليار دوالر إنفاق جاٍر، و     2.845 دوالر، منها 
ولم يورد المـالكي حجـم       .اس للمصادقة عليه  إن الحكومة سترفع مشروع الموازنة للرئيس عب      : المالكي

 مـن مـسؤول فيهـا       أكثراإليرادات المتوقعة ليتسنى معرفة حجم العجز، لكن الحكومة قالت على لسان            
 مليار دوالر مساعدات من المـانحين لتمويـل الموازنـة           1.6 حوالي   إلى الماضي، إنها بحاجة     األسبوع

  .العامة للعام الجاري
  1/4/2008األيام الفلسطينية 

  
   يصدر مرسوماً بتغيير مسمى وكالة وفا إلى وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينيةعباس .6

محمود عباس مرسوماً بدمج الهيئة العامة لالستعالمات بوكالـة األنبـاء           الفلسطيني  أصدر الرئيس   : غزة
  ).وفا(ية ، وتغيير مسمى الوكالة إلى وكالة األنباء والمعلومات الفلسطين)وفا(الفلسطينية 

  31/3/2008دنيا الوطن 
  

  لتهم الموجهة إليهانفي يرفض االعتراف بشرعية محاكمته وي النائب األسير الطيراوي .7
 الفلسطيني والقيادي في حركة فتح، األسير       النائبجمال زحالقة، بزيارة    .دالعربي في الكنيست    قام النائب   

 االعتـراف طيراوي خـالل اللقـاء رفـضه        وقد أكد ال  . جمال الطيراوي، في سجن مجيدو أمس، األحد      
وعرض الطيراوي المشاكل الصحية التي يعاني       .بشرعية محاكمته ونفيه بشكل قاطع للتهم الموجهة إليه       

منها وحرمانه من العالج المالئم لها، إذ يعاني من التهابات رئوية متكررة وآالم مبرحـة فـي العمـود                   
  . في أسفل البطن وما زال يعاني آثارهااعتقالهاحية قبل الفقري وفي المعدة، وقد أجريت له عملية جر

  31/3/2008 48عرب
  

   لتبرير العدوان عليها  "حماس" تبالغ في قوة "إسرائيل": مشعل .8
القـدرات  "إن  " أسوشييتد بـرس  " رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل لوكالة          قال: وكاالت

في محاولة لتبرير عدوانه ولتبرير اعتداءات أكثر ووحشية        العسكرية لحماس متواضعة، لكن العدو يبالغ       
 إسرائيل"وتابع ان   ". هذا ما يجعل عملنا اكثر فعالية     . سالحنا متواضع لكن إرادتنا كبيرة    "مضيفا ان   " أكبر

يين يريدون حربـا  سرائيلان المحافظين الجدد في أميركا واإل   . واميركا تقرعان طبول الحرب في المنطقة     
 ". حـزب اهللا  "، وذلك في اشارة الى حماس و      " توازن القوة واالنجازات التي حققتها المقاومة      جديدة، لقلب 

 إسـرائيل ولفت مشعل الى ان المحادثات حول التهدئة، التي توسطت فيها مصر، تعثرت بعدما رفضت               
  . طلب حماس ان تشمل غزة والضفة الغربية معا

  1/4/2007السفير 
  

  "حماس" و"فتح"ن ال وساطة مصرية بي: اإلفرنجي .9
قال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح عبد اهللا اإلفرنجي امس إن مصر ال تلعـب دورا                :  د ب أ   -غزة  

وقال اإلفرنجي في تـصريحات نقلهـا موقـع         . وسيطا حاليا الستئناف الحوار بين حركتي حماس وفتح       
إن مصر تريد وترغب    "الماضيين  االلكتروني عقب ترؤسه وفدا لفتح زار القاهرة اليومين         " فلسطين اليوم "

ووصـف المـسؤول     "في أن تكون راعية لمنظمة التحرير الفلسطينية وللشرعية الفلسطينية بشكل عـام           
ايريدون الدخول في هذا الموضوع كوسطاء بيننـا وبـين          ال  اال انهم   "الفلسطيني الدور المصري بالكبير     

م ذكره في أكثر من مرة وهـو االلتـزام          مشيرا إلي أن المصريين لديهم تصور واضح ت       " حركة حماس 
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بالشرعية الفلسطينية وااللتزام بالوحدة الوطنية وعدم السماح النفصال قطاع غزة عن الـضفة الغربيـة               
  .كونه يضر بالكيان الفلسطيني

  1/4/2008الدستور 
  

   مستعدة الستقبال عباس في غزة"حماس: "فوزي برهوم .10
ال أحد يمنع أو    " "صوت القدس "فوزي برهوم، أمس، إلذاعة     " حماس" المتحدث باسم حركة     قال: )أ.ب.د(

يشترط على الرئيس عباس أن يأتي لقطاع غزة للمناقشة والمحاورة حول الوحدة الوطنيـة الفلـسطينية                
نحن على استعداد تام الستضافة الرئيس وإجـراء        "وأضاف  ". وتوحيد الصف والكلمة والموقف السياسي    

  ".لجة كافة قضايا الخالف الداخلي ونحن نرحب بهذه الزيارةحوار مباشر وشامل معه لمعا
  1/4/2008الخليج اإلماراتية 

  
   دعوة مشعل للحوارفتحرفض  د يؤكّالزعارير .11

دعوة رئيس المكتـب الـسياسي لحركـة        " فتح" وصف فهمي الزعارير، المتحدث باسم حركة       : رام اهللا 
زة بأنها تفتقر إلى اللياقـة الـسياسية، وطالـب          خالد مشعل للرئيس محمود عباس بالقدوم إلى غ       " حماس"

وقال الزعارير في تصريح خـاص لــ        . قبل الحديث عن الحوار   " االنقالب"بالتراجع أوالً عن ما سماه      
أعتقد أن هذه الدعوة تحمل خبثاً إعالمياً وتفتقر إلى اللباقة السياسية، ذلك أن الذي حـدث                "،  "قدس برس "

كان األجدر بمشعل أن يبحث عن آليات       "وتابع الزعارير قائالً    ". حماس"كة  في غزة هو انقالب نفذته حر     
  ".التراجع عن االنقالب قبل أن يوجه هذه الدعوة، باعتبار أن ما تم في غزة هو حالة تمرد وعصيان

دون شروط لن تُـدرس     " حماس"وأكد الزعارير أن دعوة مشعل للرئيس عباس لزيارة غزة والحوار مع            
  .وال داخل السلطة" فتح"ل أصال داخ

  31/3/2008قدس برس
 

  "فتح"و" حماس"المبادرة اليمنية تنقصها الجدية وال بد من حوار سري بين : قدورة فارس .12
، قدورة فارس، فارس أن يكون لديـه أي شـعور           "فتح"نفى عضو اللجنة الحركية العليا لحركة       : رام اهللا 

، وأكـد   "حماس"و  " فتح"تنجح في كسر الحاجز بين حركتي       بخيبة األمل ألن القمة العربية في دمشق لم         
فارس أن المبادرة اليمنية لم تكن لديها من مقومات الجدية ما يجعلها قادرة على إنهاء الخالف بين حماس                  

أنا مقتنع من أنـه إذا  "لم يكن إالّ للمجاملة ال أكثر وال أقل، وقال   " إعالن صنعاء "وفتح، وأن التوقيع على     
أن يتم وقف الحمالت اإلعالميـة بـين        ) فإن األمر يقتضي  (ناك جدية للحوار بين فتح وحماس؛       كانت ه 

الطرفين أوالً، وقيام مفاوضات سرية بين وفدين من الحركتين يناقشان بهدوء كل نقاط الخالف الرئيسية               
ئي يتم البحث عـن     بعيدا عن ضغط اإلعالم والقوى اإلقليمية والدولية، وعندما يتم التوصل إلى اتفاق نها            

هذه هي اآللية الوحيدة إلنهاء الخالف الخـالف بـين          "، وقال   "رعاية عربية له، وهي متوفرة والحمد هللا      
    .، على حد تعبيره"حماس وفتح، وما عداها ليس إال مضيعة للوقت

 31/3/2008قدس برس 
  

13. الحتالل  بجراح في اشتباكات مع جيش اآخرين وإصابة "القسام"ين من استشهاد مقاوم  
واصيب اخران في اشتباكات مسلحة مع قوات اسرئيلية خاصـة           استشهد مقاومان من كتائب القسام    : غزة

  وقالت مصادر طبية فلسطينية ان عبـد        .توغلت في منطقة واد السلقا وسط قطاع غزة فجر اليوم الثالثاء          
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ية خاصـة   إسـرائيل  مع قـوات     اهللا، ويحيى البراق من كتائب القسام استشهدا فجرا في اشتباكات مسلحة          
  .توغلت في واد السلقا، فيما اصيب اخران بجراح، نقال على اثرها الى المستشفى

  1/4/2008وكالة سما 
   

   القمة إلفشالورايس جاءت ... الموقف األوروبي من حماس متقدم لكنه غير كاف: رضوان .14
إن الـدعوات   " "فلـسطين "س لـ   قال الدكتور إسماعيل رضوان المتحدث باسم حما        :منال زهير  - غزة

ال بد أن تتحول إلى إجراء عملي وفعلي للحوار معها واالعتـراف            " حماس"األوروبية للحوار مع حركة     
بإرادة واختيار الشعب الفلسطيني واالعتراف بالحكومة الشرعية المنتخبة التي جـاءت عبـر انتخابـات               

باشرة أعمالها برئاسة رئيس الوزراء الفلـسطيني       ، التي تقوم بم   "حكومة الوحدة الوطنية  "تشريعية نزيهة   
إسماعيل هنية، كذلك رفع الحصار الظالم المفروض على الشعب الفلسطيني من خالل فتح جميع المعابر،               

وأكد رضوان أن زيارة رايس للمنطقـة        ".ووقف التدخالت الخارجية المتعلقة بالشأن الفلسطيني الداخلي      
القمة وإحباط كل محاولة عربية الحتضان المواقف التي تدعم القـضية           جاءت ألجل التأثير على قرارات      

، مطالبـا المجتمـع   "يسرائيلإن هذا هو المتوقع بعد كل زيارة، مزيداً من التصعيد اإل: "الفلسطينية، وقال 
 .الدولي التدخل للحيلولة دون وقع هذه االعتداءات

  1/4/2008صحيفة فلسطين 
  

  "إسرائيل"اللقاءات األمنية مع وقف  تطالب عباس ب"قصىكتائب األ" .15
 امس االثنين الرئيس الفلسطيني محمود عباس لوقف اللقاءات         قصىدعت كتائب األ  :  أشرف الهور  - غزة

وطالبت الكتائب في بيان تلقت القدس العربي نسخة         .إسرائيلاألمنية التي تجريها السلطة الفلسطينية مع       
ة األجهزة األمنية بالكف عن مالحقة المقاومين فـي الـضفة           منه الرئيس عباس بـ اصدار أوامره لقياد      

ية واألمريكية عن اعطاء تـسهيالت      سرائيلواعتبرت الكتائب األحاديث اإل    .الغربية ألنهم هم حماة الوطن    
 ان زيارة وزيـرة     قصىوأكدت كتائب األ   .للفلسطينيين مجرد ادعاءات، ووصفتها كذر الرماد في العيون       

كوندوليزا رايس للمنطقة تهدف لضرب الوحدة الوطنية ولتدمير المقاومة الفلسطينية          الخارجية األمريكية   
  .ولجلب المصائب لشعبنا، والمزيد من الحصار والخنق و الممارسات الصهيونية القمعية بحق شعبنا

  1/4/2008القدس العربي 
  

  ة والقطاععباس غارق في أوهام السالم ورايس توفر الغطاء لعدوان جديد في الضف: حماس .16
رشـوة سياسـية    "دعوة رئيس السلطة محمود عباس لزيارة واشنطن بأنها         " حماس"اعتبرت حركة   : غزة

ما يريده شعبنا هو حريـة      "، مؤكدة على أن     "مقابل أثمان سياسية وأمنية على حساب المصالح الفلسطينية       
تعبيـر عـن   "م الحالي هـو  ورأت الحركة أن تأكيد عباس على ثقته بتحقيق سالم شامل في العا        ".ودولة

الغرق في أوهام السالم التي جربها الشعب الفلسطيني طويالً دون أن يحصل منها علـى شـيء سـوى                   
  ".المزيد من العدوان والتنكر للحقوق الفلسطينية

وقال الدكتور سامي أبو زهري المتحدث باسم الحركة، خالل مؤتمر صحفي عقده مساء اليـوم االثنـين                 
 تعقيباً على المؤتمر الصحفي الذي عقدته وزيرة الخارجية األمريكية كونداليزا رايس            ، في غزة،  )31/3(

إن هدف زيـارة    "ورئيس السلطة عباس في عمان بعد ظهر االثنين، وما تخلله من تصريحات سياسية،              
 رايس إلى المنطقة ذات أبعاد أمنية وسياسية، فعلى الصعيد األمني تهدف الزيارة إلـى تنـسيق الجهـد                 

ي مع أجهزة أمن سلطة رام اهللا لالستمرار في ضرب قوى المقاومة في الضفة الغربيـة، إلـى                  سرائيلاإل
  ".ية على غزةسرائيلجانب توفير الغطاء لجولة جديدة من الحرب اإل

  31/3/2008المركز الفلسطيني لإلعالم 
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   تطالب أجهزة عباس بإطالق سراح معتقليها ووقف مالحقة المجاهدين"الجهاد" .17

طالبت حركة الجهاد  في فلسطين األجهزة األمنية الخاضعة إلمرة رئيس السلطة محمود عبـاس               : جنين
بإطالق سراح معتقليها في الضفة الغربية المحتلة، محملة إياها مسؤولية إيقاف المجاهدين على الحواجز              

 في شـمال الـضفة، فـي        وقال الشيخ عبد الفتاح خزيمية، القيادي في الحركة        .التي تقيمها تلك األجهزة   
مـن بـاب تجربتنـا      : "اإللكتروني التابع لحركة الجهاد اإلسالمي    " فلسطين اليوم "تصريح أدلى به لموقع     

السابقة مع السلطة وخاصة بعد تطبيق الحملة األمنية في مدينة نابلس، فـنحن نـشك بوعـود الـسلطة                   
في حين يتعرض مجاهدونا للخطر جـراء       الفلسطينية والتي تقول أن هذه الحملة هي ضد الفلتان األمني،           

تقوم السلطة الفلـسطينية    "وأوضح القيادي خزيمية     ".محاوالت سحب سالحه أو توقيفه تحت هذا اإلطار       
باحتجاز عدد من المخلين باألمن وتسحب سيارتهم وتقوم بإطالق سراحهم خالل اليوم نفسه، لكن منذ ما                

بتهمة قيادة سـيارة غيـر      " سرايا القدس "ز أحد مجاهدي    يزيد عن أحد عشر يوماً ال زالت السلطة تحتج        
  ".مرخصة، وكان االحتجاز بالرغم أن أنه معروف لديها بأنه أحد مجاهدي السرايا

  31/3/2008المركز الفلسطيني لإلعالم 
  

  ستكون مكررة ولن تخرج عن سياق القرارات السابقة  العربية قرارات القمة: "الشعبية" .18
فـي  ) 30/3(الشعبية أن نتائج القمة العربية التي اختتمت أعمالها أمـس األحـد              الجبهة   اعتبرت: غزة

العاصمة السورية دمشق ال تؤثر كثيراً، باعتبار أنها ال تتغير كثيراً من حيث القرارات والبيان الختامي،                
معربة عن اعتقادها أن هذه القرارات ستكون مكررة ولن تخرج عن سياق القـرارات الـسابقة للقمـم                  

ورأى عضو اللجنة المركزية للجبهة الشعبية كايد الغول في تصريح له أن الهدف الرئيسي من                . العربية
غياب بعض الزعماء عن القمة، هو إضعاف مكانة سوريا المستضيفة وتوجيه رسالة صريحة لسوريا أن               

ية، وإنمـا   ائيلسـر استمرار موقفها في إطار الممانعة سيجعلها عرضة للضغوط ليس فقط األمريكية واإل           
العربية من أجل تغيير موقفها والتوافق مع المناخ العام الذي تسعى اإلدارة األمريكية لفرضه في المنطقة                

  . ارتباطاً لمصالحها
 31/3/2008قدس برس

  
   وحدة استيطانية جديدة في القدس الشرقية600اإلعالن عن   .19

أعلنت بلدية القدس أمس : برهوم جرايسي- الناصرة نقالً عن مراسلها   1/4/2008الغد األردنيـة    نشرت  
 وضمتها فـي العـام    إسرائيل وحدة سكنية في القدس الشرقية التي احتلتها         600عن قرب البدء في إقامة      

ي، سـرائيل  أمس أن االحـتالل اإل     ،"السالم اآلن "وعلى الصعيد ذاته أكد تقرير صادر عن حركة          .1967
طان في جميع أنحاء الضفة الغربية، ومن كال طرفـي جـدار            ومنذ انعقاد مؤتمر أنابوليس، كثف االستي     

وقالت الحركة، في تقريرها عن الربـع األول         .الفصل العنصري، وفي المستوطنات والبؤر االستيطانية     
 مستوطنة، كذلك فإن البنـاء      120 مستوطنة من أصل     101من العام الحالي، إن البناء االستيطاني شمل        

وتـشمل   . بإزالتها منذ أكثر من خمس سنوات      إسرائيلطانية، التي التزمت    جار في عشرات البؤر االستي    
  .شمال شرق القدس" بسغات زئيف" وحدة سكنية في حي 600ية إقامة إسرائيلخطة 

ي ايهـود   سـرائيل أبلغ رئيس الـوزراء اإل     :وليد عوض  -رام اهللا    1/4/2008القدس العربي   أوردت  و
 ستواصـل البنـاء فـي       إسرائيلخالل اجتماعهما بالقدس ان     اولمرت وزيرة الخارجية االمريكية امس      

  .ية في أي اتفاق سالمسرائيل تحت السيادة اإلىمستوطنات القدس الشرقية كونها ستبق
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  "تجربونا "ال: باراك يحذر حزب اهللا وسوريا .20
 قوله،  ي ايهود باراك  سرائيليديعوت أمس عن وزير الجيش اإل     "نقلت صحيفة    :عبدالرحيم حسين  -رام اهللا 

 ال تزال هي الدولة األقوى فـي نـصف قطـر            إسرائيل، ف "أال يجربونا "اقترح على سوريا وحزب اهللا      "
، جاء ذلك خالل لقاء باراك الثاني بوزير الخارجية األميركية كونـدوليزا رايـس،              "كم من القدس  1,500

، وجـاءت   "اهللا لن تمر مرور الكرام عن أي هجوم تقوم بـه سـوريا أو حـزب                 إسرائيل"حيث أكد أن    
فـي حـين كـشفت       .في جنوب لبنان في األشهر األخيرة       " حزب اهللا "تهديدات باراك على خلفية تعاظم      

يين من اعادة تسلح حـزب اهللا بـآالف         سرائيلية عن قلق كبير في صفوف القادة اإل       إسرائيلمصادر أمنية   
  .الصواريخ وتجنيد اآلآلف من المقاتلين الجدد

 1/4/2008االتحاد اإلماراتية 
  

  يجب ترسيم الحدود مع الفلسطينيين قبل اخالء المستوطنين: ليفني لرايس .21
ية، تسيبي ليفني، في مؤتمر صحافي، األحد،       سرائيلقالت وزيرة الخارجية اإل    : زهير اندراوس  -الناصرة  

 انها تعتقد أنه يجب ترسيم الحدود المستقبلية قبل تنفيذ عملية اخالء للمستوطنين شـرق جـدار الفـصل                 
العنصري، ويأتي ذلك ردا على اقتراح بهذا الشأن من المتوقع أن تطرحه رايس، بعد أن كان قد استمعت                  

وقالت ليفني أيضا انها بعـد تجربـة فـك           .اليه من الوزير عامي أيالون في زيارتها األخيرة قبل شهر         
و أنه يتحـتم علـى      االرتباط أحادي الجانب عن الفلسطينيين في قطاع غزة، تعلمت درسا لن تنساه، وه            

الحكومة تقديم الدعم المالي والمعنوي للمستوطنين الذين يرغبون في مغادرة المـستوطنات االحتالليـة              
ية قائلة، كما أفاد موقـع صـحيفة    سرائيلوزادت الوزيرة اإل   .والعودة الى داخل ما يسمى بالخط األخضر      

ين، فانه يجب على الحكومة أن تتيح لـه          على االنترنت انها تعتقد أن من استوطن في مكان مع          "يديعوت"
اال أنها أضافت أنه بالرغم من ذلك، فانها تعتقد ان ذلك ال يـزال              . مغادرة المكان بموجب سلم أولوياتها    

من السابق ألوانه، ألنه لم يتم بعد ترسيم الحدود المستقبلية في المفاوضات، ولذلك يوجد صـعوبة فـي                  
  .بلورة ذلك في تشريع قانوني مفصل

  1/4/2008القدس العربي 
  

  باراك يدغدغ مشاعر عائالت قتلى الحرب ويدعو أولمرت لالستقالة .22
ي إيهود باراك زعيم حزب العمل هجوماً غير مباشر على رئيس سرائيل شن وزير الدفاع اإل:وكاالت

زير بن حكومته إيهود أولمرت، داعياً إياه إلى االستقالة والدعوة إلى انتخابات مبكرة، فيما سخر الو
 ".انهض وانتحر وانا لست معك"اليعازر الذي ينتمي لحزب العمل همساً من باراك متهكما عليه بالقول 

ية ثكلى قُتل إسرائيلأن تصريح باراك جاء، خالل لقائه مع عائالت " يديعوت أحرونوت"وذكرت صحيفة 
واتفق ". عاصفاً وصعباً"، وتم وصف اللقاء بأنه كان )2006صيف ( لبنان الثانية  حربأبناؤها خالل

باراك مع العائالت الثكلى على أنه على ضوء االستنتاجات الخطيرة التي وردت في تقرير لجنة 
  .فينوغراد، التي حققت في إخفاقات الحرب على لبنان، كان على أولمرت االستقالة من منصبه

وأضاف بن ". نتحر وأنا لست معكإذا أراد النهوض واالنتحار، فليقم وي"وقال بن اليعازر عن باراك إنه 
وزير الدفاع يجلس مع رئيس الوزراء، يشربان ويأكالن ما "اليعازر عن العالقات بين باراك وأولمرت 

  ".هذه قصة حقيقية. يخرج باراك إلى الخارج ويبدأ الجنون... يقارب ثالث ساعات
  1/4/2008البيان اإلماراتية 
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  "الحل الدائم" في اطار 48دون ترحيل فلسطينيي يين يؤيسرائيلمن اإل  %75 :استطالع .23
 في المئة من المشاركين يؤيـدون       75 أن   إسرائيلأظهر استطالع للرأي العام في      :  رامي منصور  -يافا  

وبين االستطالع الـذي     . مع السلطة الفلسطينية  " الحل الدائم " من أرضهم في إطار      48ترحيل فلسطينيي   
في إطار  " في المئة من المستطلعين قالوا       25أن  " تلفزيون الكنيست "الح  لألبحاث لص " بانلس"أجراه معهد   

 في  29 فيما قال    ،48تسوية إلقامة دولة فلسطينية هناك شرعية للمطالبة بترحيل فلسطينيين في اراضي            
علـى أسـاس    "و في المئة قالوا إنهم يؤيدون الترحيـل         28 ،48المئة إنهم يؤيدون ترحيل كل فلسطينيي       

 في المئة إنهم يؤيدون     19وقال   .  أي ترحيل غير الموالين للدولة العبرية      ،للدولة العبرية "  عدمه الوالء أو 
  .48ترحيل فلسطينيي 

  1/4/2008الدستور 
  

  المجلس اليهودي العالمي يعارض تقسيم القدس .24
 قال رئيس المجلس اليهودي العالمي رونالد الودر في حـوار نـشرته            :وكاالت -جمال ابراهيم  -القدس

االلمانية امس، إن حل إقامة الدولتين من الممكن أن يساهم في إحالل السالم بين الطرفين،               " بيلد"صحيفة  
القدس مدينة يهودية يعيش فيها مسلمون ومسيحيون وسيواصلون العيش         : "لكنه عارض تقسيم القدس وقال    

  ".هوديسيكون الحل صعبا ولكن المدينة ال يجب أن تخضع للتقسيم فهي مركز ي. فيها
  1/4/2008االتحاد اإلماراتية 

  
  يسعون إلى صرف النظر عن التقرير" يونإسرائيل"مسؤولون : عضو في لجنة فينوغراد .25

التي حققت في نتائج    " يةسرائيلاإل"اتهم يحزقئيل درور، عضو لجنة فينوغراد        :القدس المحتلة آمال شحادة   
لى صرف النظر عن تقرير اللجنـة واسـتنتاجاته         بالسعي إ " يينإسرائيل"فشل الحرب العدوانية، مسؤولين     

الخطرة، ورأى ضرورة إحداث شبه انقالب في كل ما يتعلق بعملية اتخاذ القرارات الـسياسية األمنيـة،                 
في حاجة إلى عقل حكومي مركزي متفوق في كل ما يتعلق بالمواضـيع الـسياسية               " إسرائيل"وقال إن   
تفكير االستراتيجي لدى القيادتين السياسية والعسكرية، ومواصـلة  غياب ال"وانتقد ما أطلق عليه     . واألمنية

، واعتبر ما يحدث نتيجة لعدم توازن بـين         "منح مكانة كبيرة للجيش في اتخاذ القرارات السياسية األمنية        
  .االعتبارات العسكرية والسياسية

  1/4/2008الخليج اإلماراتية 
  

  أخريين يمتلكهما سالحها الجوي" 16اف "الكشف عن مواد مسرطنة في طائرتي ": إسرائيل" .26
فـي  " فورمالديهيـد "ذكرت االذاعة العبرية الرسمية انه بعد الكشف عن المادة المسرطنة           : القدس المحتلة 

، قبل أكثر من أسبوع، تم العثور على المادة ذاتها في طائرتين أخريين من الطـراز                " إيي 16اف  "طائرة  
وبحـسب سـالح الجـو       . بفحص عشر طائرات من الطراز نفـسه       يسرائيلويقوم سالح الجو اإل   . نفسه
ي فإن احتماالت إصابة الطيارين بالسرطان هي ضئيلة، وذلك ألن التعرض للمادة بمعدل عـدة               سرائيلاإل

وتقول مصادر عسكرية إن أحدا مـن       . ساعات يوميا ولمدة سنوات هو ما يؤدي إلى اإلصابة بالسرطان         
  . في الطائرةالطيارين لم يقض مثل هذا الوقت

  1/4/2008وكالة سما 
  

  يين اصالح سياراتهم في الضفةسرائيلالمصادقة على مشروع قانون يحظر على اإل .27
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يين سـرائيل صادقت الكنيست مساء أمس بالقراءتين الثانية والثالثة على مشروع قانون يحظـر علـى اإل              
الخاضعة لسيطرة أمنيـة    ) B(نفة  اصالح سياراتهم في أراضي السلطة الفلسطينية بما فيها المناطق المص         

وسيكون كل من يخالف هذا القانون عرضة لعقوبة السجن لمـدة أقـصاها              .ية في الضفة الغربية   إسرائيل
وأوضح النائب الليكودي موشيه كحلون الذي اقترح مشروع هذا القانون انه يهـدف الـى              .ثالث سنوات 

 .اتجة عنها و المقدرة بمئات ماليين الشواكل سنوياًمنع سرقات السيارات والفساد والخسائر االقتصادية الن
  1/4/2008القدس الفلسطينية 

 
  حولت نهر األردن إلى أنبوب للمجاري" إسرائيل" .28

أن استمرار تصريف المجاري غير المعالجة أو المعالجة جزئيـاً          " يةسرائيلاإل"أفادت وزارة حماية البيئة     
ونقلت شبكة األنباء اإلنـسانية     ". إسرائيل"للتلوث الخطير في    في األنهار والجداول يعتبر المصدر األول       

عن مسؤولي الوزارة أنه على الرغم من أن البلديات هي المسؤولة عن معالجة ميـاه الـصرف                ) إيرين(
بالقرب من  " كيشون"كما تعرض نهر اليركون في المنطقة الوسطى للتلوث، في حين تلوث نهر              .الصحي

م نهر األردن من آفة التلوث، حيث قال هيليل كالسمان من سـلطة المنتزهـات               مدينة حيفا،  كما لم يسل     
يتم تصريف مياه الصرف الصحي التي لم تخضع سوى لمعالجة أساسـية فـي              "والمحميات الطبيعية إنه    

  ".المنطقة الجنوبية لنهر األردن مما يحوله إلى أنبوب للمجاري
  1/4/2008الخليج اإلماراتية 

  
   مليار دوالر سنويا لتهويد القدس1.5 تنفق"إسرائيل ":خبير فلسطيني .29

 تخطط لتقـسيم الـضفة      "إسرائيل"ن  أكشف الخبير الفلسطيني خليل التفكجي      : جمال المجايدة  -أبو ظبي   
نفاق والحواجز وعزلهـا    وصالها باأل ألى عدد من الكانتونات ومحاصرتها بالمستوطنات وتقطيع        إالغربية  

ن ن حكومة اولمرت تركت قطاع غزة لحماس وتعمل اآل        أ أشار إلى و. اًعن غور االردن وعن غزة تمام     
ن ما يجـري اآلن     موضحاً أ وأكد أن المخطط االستيطاني اإلسرائيلي مستمر،       .  الغربية على ضم الضفة  

العمل جار على الـربط بـين        نأ وبين   .2004هو خطة استيطانية وافقت عليها اإلدارة األمريكية عام         
، فيما يتم العمل لبناء ما قد يسمى دولة فلـسطينية، متواصـلة             كون دولة مترابطة جغرافياً   المستوطنات لت 

ن تصور أولمرت، هو إقامة دولة فلسطينية على نحـو          حيث أ ، عبر بعض األنفاق والطرق،      "مواصالتيا"
ـ   % 42 ة من األراضي الفلسطينية، أي ما يعرف بالمناطق أ و ب في اتفاقات أوسلو، بحيث تكـون الدول

مـن أراضـي القـدس      % 35 تم مصادرة نحو      قد هأن ذكر  أما عن القدس، ف    .الفلسطينية في قطاع غزة   
، هـا  العرب من   الشرقية  ألفا من سكان القدس    125نحو    جدار الفصل العنصري   في حين أخرج  الشرقية،  
اقع جديد فـي     لفرض أمر و    مليار دوالر سنوياً   1.5 تنفق مبالغ كبيرة تصل إلى       "إسرائيل" الى أن    مشيراً

يتضمن إخراج عدد كبير من     الذي  القدس، بما في ذلك مخطط من األنفاق واإلنشاءات في القدس القديمة            
  .2020سكان البلدة القديمة عام 

  1/4/2008عكاظ 
  

    الغربية ألف دونم من الضفة 50 صادر ي"الجدار: "غسان الخطيب .30
ن هناك ثالثة طرق لمصادرة وسرقة أ  قال وزير العمل الفلسطيني السابق غسان الخطيب،:غزة

 االستيالء عليها، والثانية من "إسرائيل"ـإصدار أوامر تبيح لها ب أوالتتمثل" إسرائيل"األراضي من قبل 
تنفذ ا الثالثة فيم ،خالل إرسال قطعان المستوطنين لالستيالء على األراضي التي يريدون بحماية الجيش

جدار "حصاءات فلسطينية كشفت أن إن وذكر أ .مليات شراءعبر شراء أراض من عرب، أو تزوير ع
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 وعزل قرابة ثالثة ، ألف دونم من أراضي الضفة الغربية50الفصل صادر وحده حتى اليوم قرابة 
 مستوطنة 200أضعاف هذا الرقم، بمجموع تشكل نسبته أكثر من ثلث مساحة الضفة، فيما تحتل نحو 

 400 في المئة من مساحتها، ويقطن في هذه المستوطنات قرابة 5 مقامة على أراضي الضفة حالياً قرابة
 في المئة من 80القدس وحدها نحو حولت في " إسرائيل"وأشار من جهة أخرى إلى أن  ."ألف مستوطن

المدينة إلى مناطق يهودية، وفرضت على العرب المقيمين في المناطق المتبقية قيوداً معيشية صارمة 
عدد "تشير تقديرات جهاز اإلحصاء المركزي الفلسطيني إلى أن إلى ذلك  .وءتهدف إلى ترحيلهم بهد

 مليوناً، قرابة سبعة 11الفلسطينيين في الضفة وغزة خالل السنوات العشرين المقبلة سيصل إلى نحو 
ماليين منهم يعيشون في الضفة التي ستقل مساحتها بعد إنهاء مخططات االستيطان عن أربعة آالف 

  ." كيلومترا360ًبع، فيما سيعيش البقية في قطاع غزة الذي تبلغ مساحته كيلومتر مر
  1/4/2008البيان اإلماراتية 

  
  أثرياء عرب يتهافتون على شراء منازل يافا القديمة: يديعوت أحرونوت .31

 ونال فلسطينيون وعرب يتهـافت    ومأأصحاب رؤوس    أن    يديعوت احرونوت  ذكرت:  حسن مواسي  -يافا  
ديمة في حي العجمي على شاطئ يافا المحتلة، حيث يدور الحديث عن أمالك نـادرة               على شراء بيوت ق   

وتشير الصحيفة إلى أن هذه المنازل والعقارات مهجورة، وبعـضها           . متر عن البحر   100على أقل من    
نه على الرغم من الطلب العـالي،       أو. مرشح للهدم، إال أن طاقتها الكامنة تكمن في قربها من خط المياه           

ض أصحاب األمالك، وبعضهم من الكادحين، بيع منازلهم لليهود، فيما يبيعونها ألصحاب األموال من              يرف
آنغلـو  "أكد مدير عام    في هذا الصدد    و. الدول العربية، ممن يبدون االستعداد لدفع ماليين الدوالرات نقداً        

 ممن يبحثون   "إسرائيل" ثرياء العرب من خارج    من األ  عاموس غلزار، أنه يمثل عدداً    " ساكسون تل أبيب  
  .ن عملية بيع العقارات تجري من خالل محامين من لندن وباريسأو. عن أراض في حي العجمي

  1/4/2008المستقبل 
  

  الحركة االسالمية تنجز مشاريع بقيمة نصف مليون دوالر ضمن معسكر دعم النقب .32
لمشاريع التـي أعلنـت عـن       لي ا ا خالل االسبوع الح   48أراضي  نجزت الحركة اإلسالمية في     أ: القدس

، وذلك عبر معسكر التواصل الثالث لدعم صمود األهل في          32يوم األرض الـ    ل إحياءتنفيذها في النقب    
بلغت تكاليف   حيث   .النقب في ظل ممارسات ومخططات الترحيل والتهويد من قبل المؤسسة اإلسرائيلية          

 تنفيذ  ه الداخل الفلسطيني، حيث تم خالل     هل الخير في  أمعسكر أكثر من نصف مليون دوالر، جمعت من         ال
 في القرى والتجمعات والمـضارب غيـر         مسجداً 11 وترميم   ، للعائالت المحتاجه   بيتاً 24بناء وصيانه   

 مدرسـة   11 ودهان وصيانه وبناء معرشات وزراعة اشتال الزيتون وتـسييج           ،المعترف بها في النقب   
  .لنشاطات وغيرها من ا عائالت7ابتدائية واستصالح اراضي 

  1/4/2008وكالة معاً اإلخبارية 
  

 راضي مملوكة للبطريركية االرثوذكسية في القدسأ باعوا إسرائيليينحكم على ال .33
 بالسجن ،مس، أحكمت المحكمة االسرائيلية المركزية في القدس: عيسى الشرباتي - القدس المحتلة

راض مملوكة للبطريركية أوراق وبيع أزييف سرائيليين متهمين بتإالفعلي والغرامات المالية العالية على 
حد المتهمين أ ياالرثوذكسية في القدس بشكل وهمي، في قضية استغرق التحقيق فيها مدة طويلة، فيما بق

يشير تقرير اللجنة التي شكلتها السلطة الفلسطينية للتحقيق في قضية تسريب  وفي هذا الصدد .اًفار



  

  

 
 

  

            14 ص                                   1036:         العدد                  1/4/2008الثالثاء : التاريخ

لى تورط محاسب في البطريركية يدعى إرائيلية قبل عدة اعوام سإمالك البطريركية لجهات أعقارات و
  .باباديموس في صفقات مشبوهة

 1/4/2008الحياة الجديدة 
  
  

   نساء خالل آذار6 طفال و15 بينهم  فلسطينيا121ً االحتالل يقتل: تقرير .34
 والدوليـة  دائرة العالقات القومية     أن: رامي دعيبس  نقالً عن مراسله     31/3/2008 48 عرب أورد موقع 

، بيـنهم    فلسطينياً  مواطناً 121 قوات االحتالل قتلت     ، أن    في تقريرها الشهري   في منظمة التحرير ذكرت   
أسـير فـي    ، في حين توفي      معظمهم في قطاع غزة    2008 مارس   / نساء خالل شهر آذار    6 و  طفالً 15

 470بلـغ   فقد  حتالل  عدد الجرحى الذين أصيبوا برصاص اال      أما   .سجون االحتالل نتيجة اإلهمال الطبي    
لحصار الجائر المفروض علـى     ا نتيجة    توفوا  من المرضى   مواطناً 12 وبينت أن  . طفالً 47 بينهم   مصاباً
، بسبب عدم سماح سلطات االحتالل نقلهم الى خارج القطاع للعالج ، معظمهم من األطفـال                غزةقطاع  
وخـالل  غزة  تها العسكرية في قطاع     ن قوات االحتالل اعتقلت خالل عمليا     إلى أ ونوهت الدائرة   . الرضع

 ليصل عدد االسـرى فـي        مواطناً 465المداهمات الليلية في الضفة الغربية وعلى الحواجز العسكرية،         
ن قوات االحتالل واصلت سياسة هـدم المنـازل         أظهر التقرير   أو .سيرأ الف   11سجون االحتالل نحو    

ذريعة عدم الترخيص خاصـة فـي القـدس          تحت    منزالً 27 هدمت خالل الشهر نحو      حيثالفلسطينية،  
 حيث أعلنت سلطات االحتالل عن      ،تسارعت وتيرة االستيطان   وفي المقابل    .المحتلة وفي محافظة الخليل   

 ولمـرت جدار العنصري، كما طرحت حكومـة ا      ال دونما، في محافظة الخليل لصالح بناء        776مصادرة  
 المحتلة بغية تكثيف االستيطان فيها وتـسريع        عطاءات لبناء منازل للمستوطنين داخل وفي محيط القدس       

  .تهويدها
 عدد الشهداء لهذا العـام      أن شهداء شهر آذار المنصرم رفع        :غزة من   1/4/2008  قدس برس  وذكرت

شهر المنصرم األكثـر    الويعتبر   . شهيداً 5274نتفاضة األقصى إلى    إ شهداء شهيداً، ليرتفع عدد     300 إلى
عتبر األول من هذا الشهر اليوم األكثر دموية في تاريخ الشعب الفلـسطيني              شهراً، بينما ي   16دموية منذ   

 شهيداً جميعهم قضوا في قطاع غزة، فيما استشهد فـي الـضفة             68، حيث سقط فيه     67منذ حرب سنة    
الغربية ثمانية فلسطينيين، وفي القدس المحتلة استشهد عالء أبو دهيم منفذ عملية القدس التـي أوقعـت                 

شهر ستة فلسطينيين في ثالث عمليات اغتيـال،        الواغتالت قوات االحتالل خالل      . إسرائيليين ثمانية قتلى 
 شهيداً، سـقطوا    28ليرتفع بذلك عدد الفلسطينيين الذين سقطوا في االغتياالت منذ بدء السنة الجارية إلى              

من العمر، ليرتفـع    طفالً فلسطينياً هم دون سن الثامنة عشرة         17 أيضاًواستشهد   . عملية اغتيال  13في  
قتلت قوات االحتالل فـي      إلى ذلك فقد     . طفالً 35بذلك عدد الشهداء األطفال منذ مطلع العام الجاري إلى          

 ومن جهة أخـرى     . شهيداً، جميعهم سقطوا في عملية الشتاء الساخن       101األسبوع األول من هذا الشهر      
 فلـسطينياً سـقطوا   370 فلسطينياً، بينهم    1205 منذ أسر الجندي جلعاد شاليط،       االحتالل قتلت قوات  فإن  

  .منذ اجتماع أنابوليس؛ معظمهم سقطوا في قطاع غزة
  

   ها واالعتداء على طالباقتحام حرمب  تتهم الشرطةغزةفي جامعة األزهر  .35
 اتهـم  ،نائب رئيس جامعة األزهر في مدينة غزة جبر الـداعور   أن  : غزة من   1/4/2008 الحياة   نشرت

ارة الداخلية في حكومة الوحدة المقالة باقتحام حرم الجامعة واالعتداء بالضرب علـى  الشرطة التابعة لوز  
حماس  التابعة ل  ن طالب الكتلة االسالمية    وأوضح أ  .عدد من الطالب وطردهم منها مع عدد من األساتذة        

ـ   إاقتحموا حرم الجامعة بمساندة من عناصر الشرطة، واحتجزوا أفراد أمن الجامعة ثم دخلوا               اني لـى مب
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يهاب الغـصين نفيـاً     إالناطق باسم وزارة الداخلية     ومن جهته نفى    . الجامعة وعلقوا رايات حماس عليها    
ن مبيناً أ و أساتذة،   أو اعتدوا بالضرب على طالب      أقاطعاً أن يكون رجال الشرطة دخلوا الحرم الجامعي         

وأشـار  . ى طلب من مجلس إدارتها    لدى الشرطة تعليمات مشددة بعدم الدخول الى أي جامعة إال بناء عل           
الى وقوع مشادات واشتباكات باأليدي بين طالب الكتلة االسالمية وطالب من منظمة الشبيبة الفتحاويـة               

ن الشرطة ستتخذ   أ الفتاً إلى . لشيخ أحمد ياسين في الجامعة    لفي الجامعة على خلفية إقامة مهرجان تأبين        
ن طالبـاً مـن     أقالت مصادر حقوقية    من جهتها   و .ته الباطلة إجراءات قانونية ضد الداعور بسبب اتهاما     

و أالكتلة االسالمية بدأوا اإلعداد للمهرجان التأبيني رغم وجود قرار لدى إدارة الجامعة بمنع أي نشاطات                
احتفاالت ألي من الكتل الطالبية داخل أسوار الجامعة، األمر الذي تسبب في وقوع االشتباكات باأليـدي                

  . المهرجانبعد انتهاء
معركة نسائية اندلعت   أن  : غزة من   1/4/2008 الجريدة الكويتية     مراسلة صحيفة  سمية درويش وذكرت  

وأفاد طالب وشهود عيان، بأن اشـتباكات        .داخل حرم جامعة األزهر، بين طالبات حركتي فتح وحماس        
مـن  و .تُحمد عقباهـا  الطالبات اندلعت من دون تدخل العنصر الرجالي حتى ال تفضي إلى معركة قد ال               

رغم قطع التيار الكهربائي عن جامعة األزهر للحيلولة دون تنظـيم المهرجـان، تـدخلت               جهة أخرى و  
  . الجامعة اإلسالمية، وأمدت أنصارها بالكهرباء"الجارة"
  

  تشكيل لجنة وطنية لألزمات في غزة  .36
اللجنـة الوطنيـة     عن تـشكيل     ،مسأ ،أعلنت مؤسسات رسمية وخاصة في قطاع غزة      :  د ب أ   -غزة  

لألزمات والتي ستشرع باالتصال بالحكومتين في قطاع غزة ونظيرتها برام اهللا، والجانـب اإلسـرائيلي               
أيضاً للضغط عليهم حتى تكون هناك مقاومة لما وصفته بالقرار اإلسرائيلي الجائر بحق غزة في أزمـة                 

  .الوقود
  1/4/2008الدستور 

  
  ن مع غزة رسائل دعم وصمود للشعب الفلسطينيالفعاليات العالمية للتضام: الخضري .37

اعتبر رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار جمال الخضري المسيرات التضامنية مع قطاع غزة              :غزة
وقال خالل كلمتـه فـي       . بأنها رسائل دعم وصمود للشعب الفلسطيني       المحاصر في كافة أنحاء العالم،    

إن هذه الفعاليات رسائل لسكان غزة أنهم        "، ومرسليا في فرنسا   فعاليات تضامنية مع غزة في مدينتي ليون      
شكر فرنسا علـى    من جهة أخرى    و ".ليسوا وحدهم في الميدان، ما دام أحرار العالم يقفون إلى جوارهم          

 موقفها المتضامن وإدانتها للحصار اإلسرائيلي الظالم، داعياً الحكومة الفرنسية التخاذ مواقف أكثر إلزاماً            
  .من أجل رفع الحصار عن قطاع غزة" ئيلإسرا"لـ

  31/3/2008 قدس برس
  

  يوم األسيرحياء مناسبةإ في الشتات ب الفلسطينيشعبالبناء أهمية مشاركة أكد يؤفروانة  .38
 شعبالناشد مدير دائرة اإلحصاء بوزارة األسرى والمحررين، عبد الناصر فروانة، كافة أبناء : رام اهللا

عادة اإلعتبار لقضية األسرى باعتبارها قضية مركزية يجب أن تقف إات  في الوطن والشتالفلسطيني
 وبهذا الشأن دعا الرئاسة .دائماً على سلم أولوياته واهتماماته وعلى رأس أجندة القادة السياسيين

لى توجيه رسائل لسفارات وممثليات دولة فلسطين في كافة أنحاء العالم تطالبها فيها بضرورة إ الفلسطينية
شاركة الفاعلة في احياء الذكرى الرابعة والثالثين ليوم األسير الفلسطيني الذي يصادف السابع عشر الم

  .قامة عدد من األنشطة والفعاليات لنصرة األسرىإمن نيسان الحالي، عبر تنظيم و
  1/4/2008الحياة الجديدة 
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  نين واألطفال فلسطينياً وتقرير يكشف تركيز االعتقاالت على المس14االحتالل يعتقل  .39

، أربعة عشر مواطناً فلسطينياُ في مناطق مختلفـة         )31/3(اعتقلت قوات االحتالل، فجر االثنين      : رام اهللا 
ن أمن جهة أخرى قال نادي األسـير الفلـسطيني،           و .من الضفة الغربية المحتلة، بدعوى أنهم مطلوبون      

مناطق الضفة الغربية تـستهدف القاصـرين       القوات اإلسرائيلية وخالل اعتقاالتها اليومية التي تشنها في         
نادي إما من خالل باحثيه أو من       الوكبار السن والمرضى، وهذا ما اتضح من خالل بحث ميداني أجراه            

خالل محاميه الذين يستمعون إلى شهادات لذوي المعتقلين أو للمعتقلين أنفسهم أثناء زياراتهم في أمكـن                
 مواطناً فلسطينياً، حيث تشير    15معتقلين في اليوم الواحد يبلغ نحو       وأشار إلى أن متوسط عدد ال     . التوقيف

 أسير ُأطلق سـراح     700اإلحصائيات المختلفة إلى أنه جرى وخالل األشهر الستة الماضية اعتقال نحو            
  . ظل أغلبيتهم في غياهب السجون اإلسرائيليةفيما عدد منهم، 

  31/3/2008 قدس برس
  

  الفعاليات التضامنية مع االسرىاعتصام في غزة يطالب بتفعيل .40
سرى الذين لم يتمكنوا من الوصول الى هالي األزمة الوقود معاناة جديدة ألأضافت أ : نفوذ البكري-غزة 

مقر اللجنة الدولية للصليب االحمر للمشاركة في اعتصامهم االسبوعي في الوقت المحدد في ظل 
بنائهم ألم يمنع االهالي من طرح معاناتهم ومعاناة ذلك ن أال إ ،انخفاض عدد السيارات وتوقف معظمها

وتجديد مطالبتهم للمؤسسات االنسانية والدولية بالتدخل لتحسين االحتياجات وتوفير الرعاية الطبية 
وقال موفق حميد مسؤول العالقات العامة بجمعية حسام لالسرى  .الالزمة لالسرى خاصة المرضى منهم

همية تعزيز المشاركة أ اً مؤكد،حاجة للمزيد من الفعاليات المتواصلةن قضية االسرى بأ ،والمحررين
  .الجماهيرية والفصائلية تجاه تلك القضية من خالل المشاركة الفاعلة في يوم االسير

  1/4/2008الحياة الجديدة 
  

  استشهاد فلسطيني بنيران مستوطن بزعم أنه حاول تنفيذ عملية طعن .41
ستوطنين في شارع يربط بين مستوطنتي عاليه وشـياله، بـين رام اهللا             استشهد فلسطيني بنيران أحد الم    

نقـل المـستوطن     و .ونابلس في الضفة الغربية، وذلك بزعم أنه حاول طعن أحدهم بسكين كانت بحوزته            
، إلـى   هاسـارع النـاطق بلـسان     ، التي   الذي أطلق النار إلجراء تحقيق معه من قبل الشرطة اإلسرائيلية         

 سرايا  -كتائب االقصى  ومن جهة أخرى ذُكر أن       .النار كان بهدف الدفاع عن النفس     التصريح بأن إطالق    
سـرائيلي بـالقرب مـن      إأن أحد مقاتليها استشهد خالل محاولة خطف جنـدي          أعلنت  النضال والعودة   

 على المجازر االسـرائيلية     في إطار الردود على جريمة اغتيال عماد مغنية، ورداً        ، وذلك   مستوطنة شيلو 
  .ع غزةفي قطا

  31/3/2008 48عرب
  

  اشتية يطالب منظمة العمل الدولية بخلق برامج للتشغيل قصير األمد في فلسطين .42
، أمـس،   "بكـدار "عمـار   طالب محمد اشتية، رئيس المجلس االقتصادي الفلسطيني للتنمية واإل        : رام اهللا 

 خلق بـرامج للتـشغيل      منظمة العمل الدولية بضرورة تقديم المساعدات الطارئة للشعب الفلسطيني عبر         
قصير األمد في االراضي الفلسطينية، من أجل مواجهة تفاقم مشكلة الفقر والبطالة اآلخذين فـي التزايـد          

  .بالتزامن مع تدهور األوضاع السياسية العامة
  1/4/2008األيام الفلسطينية 
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  رفع الحد األدنى لرؤوس أموال المصارف في فلسطينسلطة النقد ت .43
كشف محافظ سلطة النقد الفلسطينية جهاد الوزير عن قيام سلطة النقد بإصـدار              :بو وردة  أمين أ  -نابلس  

تعليمات للمصارف العاملة في فلسطين تقضي برفع الحد األدنى لرأس المال الـالزم لمزاولـة العمـل                 
  هدف زيادة مقدرة المصارف على امتصاص أية خسائر قد تـنجم           ، ب  مليون دوالر  35المصرفي ليصبح   

  
المخاطر المختلفة التي تواجهها، وتعزيز وتدعيم المراكز المالية للمصارف بما يحقق تعزيز متانـة              عن  

  .وسمعة الجهاز المصرفي
  1/4/2008الخليج اإلماراتية 

  
   فلسطيني لتحسين وضع المخيمات-حوار لبناني  .44

سطيني، عقد لقاء حـوار      الفل - في الشمال ولجنة الحوار اللبناني    " فتح"بدعوة من المكتب الطالبي لحركة      
وأشار مستشار رئيس    .في مخيم البداوي  " تعزيز الذاكرة واآلفاق  ،   الفلسطينية –العالقات اللبنانية   "عنوانه  

أن اللجنة وبتعليمات من الرئيس فؤاد السنيورة، قررت تحـسين الوضـع            "لجنة الحوار زياد الصايغ الى      
ادة التمثيل الديبلوماسـي بـين الـشرعيتين اللبنانيـة          االجتماعي واالقتصادي للفلسطينيين في لبنان وإع     

وتحدث المستشار القانوني لمنظمة التحريـر فـي      ".والفلسطينية وضبط السالح وتنظيمه داخل المخيمات     
ان القضية الفلسطينية كانت دوماً في الـذاكرة        "لبنان ومسؤول االعالم في الشمال مرعي ناصر، معتبراً         

  ".تماعيةاللبنانية السياسية واالج
  1/4/2008المستقبل 

  
  وحدة مصرية خاصة لرصد وتدمير األنفاق الحدودية مع غزة     .45

، امس، إن الجيش المصري يشكل اآلن "يةسرائيلاإل" "جيروزاليم بوست"قالت صحيفة :  د ب أ-تل أبيب 
ناء إلى وحدة خاصة لرصد وتدمير األنفاق المستخدمة لتهريب األسلحة والمتفجرات من شبه جزيرة سي

إن من المتوقع نشر أنظمة "قولهم " يسرائيلاإل"ونقلت الصحيفة عن مسؤولين في الجيش . قطاع غزة
أميركية الصنع لرصد األنفاق على طول محور صالح الدين بين سيناء وقطاع غزة في نيسان الحالي 

ن المصريين يعملون أ"وأكد المسؤولون للصحيفة ". لتستخدمها القوات المصرية في تدمير هذه األنفاق
لتشكيل فريق صغير من قوات النخبة مهمتها الدخول إلى األنفاق وزرع متفجرات داخلها وتدميرها 
وحتى اآلن كانت القوات المصرية تدمر مداخل األنفاق فقط حين اكتشافها ما كان يسمح للفلسطينيين 

الجديدة تدريبات على أيدي مهندسين تلقت هذه الوحدة "وقالت الصحيفة ". بإعادة ربط النفق بمدخل جديد
مؤخرا وتجولوا في محور صالح الدين واجتمعوا مع أعضاء في وحدة " إسرائيل"أميركيين زاروا 

  ".ومرروا معلومات حيوية مطلوبة لرصد األنفاق إلى القوات المصرية يسرائيلالهندسة التابعة للجيش اإل
  1/4/2008الدستور 

  
  ش للتضامن مع غزة دولة من الوصول إلى العري13األمن المصري يمنع نشطاء  .46

 دولة عربية وأجنبية من الوصول إلى الحدود المصرية مع 13منعت الشرطة المصرية نشطاء من : غزة
قطاع غزة الفلسطيني، للقيام بوقفة احتجاجية ضد حصار الفلسطينيين وتسليم شاحنة مساعدات غذائية 

 ناشطاً من أعضاء اللجنة الدولية 15نشطاء الذين تم منعهم بلغ إن عدد ال"وقالت مصادر أمنية .  وطبية
على غزة، وهم يمثلون دول هولندا والنمسا وفرنسا واسبانيا واليونان " يةسرائيلاإل"لمناهضة الحرب 

وأضافت انه تم ". وايطاليا والنرويج وتركيا واسكوتلندا والباسيك، إضافة إلى األردن وفلسطين والهند
د أثناء توجه الوفد إلى العريش؛ ومنها إلى الحدود مع غزة لتسليم المساعدات وتنفيذ وقفة احتجاز الوف
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وأثار تصرف الشرطة المصرية غضب أعضاء الوفد الذين عبروا عن احتجاجهم، وأصروا . احتجاجية
 بأن على الوصول إلى مدينة العريش سيراً على األقدام، لكن مسؤولي األمن حاولوا إقناع أعضاء الوفد

  .الوضع األمني على الحدود مع غزة ال يسمح لهم بالوصول إلى مدينة العريش
  

وبرر مسؤول مصري عدم السماح بعودة المصريين في غزة إلى مصر رغم حملهم وثائق مصرية بأن 
  .أسباب دخولهم إلى غزة غير معروفة

  1/4/2008شبكة فلسطين اليوم اإلخبارية 
  

  لتخطيط الغتيال أحد رموز فتحاعتقال قسامي في مصر أتهم با .47
 ،ن عنصرا من كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس          أكشفت مصادر مصرية موثوقة     

كان يخطط الغتيال احد رموز حركة فتح داخل        "يدعى ايمن نوفل معتقل حاليا في مصر، مشيرة الى انه           
وجهاز مباحث امن الدولة يحقـق      ... ة آلية   اعتقل وبحوزته متفجرات وبندقي   "، وانه   "االراضي المصرية 

امر يمـس بـأمن     "واستبعدت استجابة مطلب حماس االفراج عنه قريبا، مشيرة الى ان ذلك            . "معه حاليا 
كما اكدت عدم وجود معتقلين آخرين من حماس في مصر غيره بعد ان اطلقت السلطات               . "مصر القومي 

ذ قال القيادي فيها وزيـر      إككت في الرواية المصرية،     اال ان حماس ش   .  من كوادر الحركة   33قبل ايام   
فهو بحكم  ... ن يكون كادرا في موقع المسؤولية تورط في عمل كهذا            أ ستبعدأ"الصحة السابق باسم نعيم     

  ."موقعه في كتائب القسام ال يتحرك من دون سالح
  1/4/2008الحياة 

  
  تموت من جديد إحياءها سنابوليعملية السالم التي حاول مؤتمر أ: موسى .48

بعد عودته من القمة العربية في دمشق قال األمين العام للجامعة العربية من :  سوسن أبو حسين-القاهرة 
الواضح ان عملية السالم التي حاول مؤتمر انابولس احياءها تموت من جديد وأعاد موسى السبب االول 

 والتي تغير التركيبة السكانية فى فرض سياسة االستيطان" إسرائيل"لموت السالم الى استمرار 
ورفض موسى ما اسماه بالفتات الذي تعطيه . والجغرافية وتعد لمخطط بعيد عن المصلحة العربية

للفلسطينيين وتسميه تقدما في عملية السالم مشيراً إلى أنه إجراء للفت النظر بعيدا عن المسائل " إسرائيل"
 .الرئيسية وأهمها موضوع االستيطان

  1/4/2008وسط الشرق األ
  

  "يةسرائيلاإل"الجامعة العربية تحث المجتمع الدولي على مجابهة المخططات  .49
طالبت جامعة الدول العربية المجتمع الدولي، في بيان لها بمناسبة يوم االرض، باالضطالع : )وام(

التي " يةيلسرائاإل"بمسؤولياته تجاه الشعب الفلسطيني، وحثته على التحرك الفوري لمجابهة المخططات 
تهدف إلى االستيالء على االراضي الفلسطينية المحتلة، مما يجعل اقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات 

وقالت الجامعة، إن سياسة المصادرة وابتالع . السيادة المتصلة والقابلة للحياة حلماً صعب المنال
المتعاقبة لالستيالء على اراضي " يةئيلسرااإل"االراضي الفلسطينية هي المنهج الذي اتبعته الحكومات 

  . الفلسطينيين، كما استمرت نشاطها االستيطاني بصورة متصاعدة
  1/4/2008الخليج اإلماراتية 

  
  رايس تطلب حرية التنقل للفلسطينيين من جنين إلى الخليل .50
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تسهيالت التي  ان وزيرة الخارجية األميركية، رايس التي امتدحت ال       " يةإسرائيل"كشفت مصادر   : تل أبيب 
لحياة الفلسطينيين، أبلغت أيهود باراك ورئيس الوزراء ايهود أولمرت         " يسرائيلاإل"عرضها وزير الدفاع    

ان هذه التسهيالت ال تكفي وال تتالءم مع األجواء المناسبة لزيارة الرئيس جورج بوش، للمشاركة فـي                 
ثالثـة  " يينسـرائيل اإل"س على القـادة   وعرضت راي .  عاماً على تأسيسها   60بمرور  " إسرائيل"احتفاالت  

  :حتى منتصف الشهر المقبل، عشية قدوم بوش، وهي" إسرائيل"مطالب محددة، تريد أن تنفذها 
 تخصيص طريق واحد أو اثنين لضمان حرية التنقل للمواطنين الفلسطينيين من شـمال الـضفة                -أوال  

  ".يائيلإسر"الغربية وحتى جنوبها، من دون العبور على حاجز عسكري 
 ألف شرطي فلسطيني إلى األردن، وذلك للتدرب على حفظ النظام وسيادة القانون في              12 إرسال   -ثانيا  

  . أراضي السلطة الفلسطينية
وقالت رايس،  .  السماح للفلسطينيين من سكان الضفة الغربية بدخول قطاع غزة للزيارة واألعمال           -ثالثا  

" يينسرائيلاإل"ل التسوية الدائمة، الجارية بين الفلسطينيين و      حسب تلك المصادر، ان مفاوضات السالم حو      
تحتاج الى عدة خطوات درامية على األرض تؤدي الى احداث تغيير ملموس فـي حيـاة الفلـسطينيين                  
  . واالمتناع عن القيام بخطوات كهذه، من شأنها أن تحبط المواطنين الفلسطينيين وتقوي التيارات المتطرفة

  1/4/2008الشرق األوسط 
  

  "الجئين يهود"مجلس النواب األمريكي يخترع قضية  .51
في محاولة خطيرة لضرب حق العودة لالجئين       " الجئين يهود "اخترع مجلس النواب األمريكي قضية      : وام

وأصدر المجلس قراراً يطالب الرئيس األمريكي جورج بوش بأن تعترف الواليات المتحدة            . الفلسطينيين
وأنه يتحتم على اإلدارة األمريكية أن تضع ذلـك  " الجئين"ا الدول العربية يعتبرون بأن اليهود الذين تركو 

وحسب مصادر الكونجرس فـإن هـذا       . في كل قرار دولي يتحدث عن حل لقضية الالجئين الفلسطينيين         
طـردوا أو   " ويعترف بأن مئات اآلالف من اليهود الذين         185القرار يعتمد على قرار سابق يحمل الرقم        

  ". يعتبرون الجئين" يسرائيلاإل "–وا على ترك بيوتهم من الدول العربية بسبب الصراع العربي أجبر
  1/4/2008الخليج اإلماراتية 

  
  "إسرائيل"أوباما وهيالري وماكين يتفقون مع بوش على دعم  .52

تقريرا، امس، عن السباق الرئاسي االمريكي قالـت        " هآرتس"نشرت صحيفة   ): الترجمة(جوزيف حرب   
في نهاية المطاف يصعب على المراقب ان يجد اختالفات او فروقات في الوعـود التـي يطلقهـا                  : هفي

المرشحون الذين مازالوا يتنافسون على الرئاسة االمريكية وهم هيالري كلنتون وباراك اوبامـا وجـون               
تدخل االمريكـي   فجميعهم يريدون ال  . ماكين فيما يتعلق بالدولة العبرية وعملية السالم في الشرق االوسط         

ويعارضون حماس ويؤيدون قيام دولة فلسطينية ويدينون االرهاب الفلسطيني كما انهم جميعهم يحرصون             
وبكالم مختـصر فـانهم كلهـم       . ويعارضون بناء مستوطنات يهودية جديدة    " إسرائيل"على امن وسالمة    

اما انهـم   : ن اثنين فقط هما   يضعون انفسهم حيث تقف ادارة الرئيس بوش اليوم وهذا يعني ان ثمة خياري            
جميعا متفقون على ان الرئيس بوش قد كان مصيبا في سياسته واما ان موقفه كان ناجما عمـا تفرضـه                    

  .االوضاع السياسية العامة
  1/4/2008عكاظ 

  
  ايجابي ونؤيد تبادل أسرى بشأن شاليط" حماس"إعالن : فرنسا .53

ـ    :  وكاالت - غزة إعالن رئيس المكتب السياسي لحركة     " ر اإليجابي العنص"وصفت باريس اليوم االثنين ب
حماس خالد مشعل عن أن الجندي اإلسرائيلي المحتجز جلعاد شاليط على قيد الحيـاة ولكنهـا طالبـت                  
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إن إعالن حماس هذا يشكل عنصرا      "وقالت الناطقة باسم الخارجية باسكال اندرياني       . باإلفراج عنه فورا  
المطالبة باإلفراج عن مواطننا جلعاد شاليط ونؤيـد إجـراء تبـادل       نواصل دون كلل    "، وأضافت   "ايجابيا

، على حد تعبيرها تعليقا على مسألة إفراج إسرائيل عن سجناء فلسطينيين            "لألسرى يذهب في هذا االتجاه    
  .مقابل إطالق سراح الجندي اإلسرائيلي الذي يحمل الجنسية الفرنسية أيضا

  1/4/2008وكالة سما 
  

  لالتصاالت  " ياًإسرائيل "روسيا تطلق قمراً .54
سيطلق في أواخـر نيـسان      " زينيت"أعلنت السلطات الروسية، امس، أن الصاروخ الروسي        : يو بي آي  

وذكرت وكالة الفضاء الفدرالية الروسـية ان       .  لالتصاالت إلى الفضاء  " ياًإسرائيل"الحالي قمراً اصطناعياً    
 نيـسان   24لالتصاالت في مداره تقـرر فـي        " يإسرائيل"إطالق الصاروخ زينيت لوضع قمر صناعي       "

من ) في بايكونور  (31صاروخ اإلطالق سلم نهاية األسبوع الماضي إلى الموقع         "وأوضحت أن   ". المقبل
ـ " يسرائيلاإل"أجل أن يتم تزويده بالوقود وتجهيزه ليناسب القمر الصناعي  وتبلغ كلفة القمـر  ". 3آموس 

" 2آمـوس ـ   "و" 1آموس ـ  "ر، وهو سينضم إلى القمرين السابقين  مليون دوال170الجديد " يسرائيلاإل"
  . لتوسيع مناطق التغطية

  1/4/2008السفير 
  

  في عملية السالم" إسرائيل"كارتر يستعد لزيارة المنطقة للضغط على  .55
يستعد الرئيس األميركي السابق جيمي كارتر للتوجه الى المنطقـة علـى رأس             :  جويس كرم  -واشنطن  

 12وستبدأ المجموعة المؤلفة من     . ولية، بهدف دفع عملية السالم واالجتماع مع قيادات اقليمية        مجموعة د 
 الجاري، وستزور على مدى أسبوع كـال مـن المملكـة            13، جولتها في    "المشايخ"عضوا وتحمل اسم    

ملية وسورية للبحث في سبل دفع ع     " إسرائيل"العربية السعودية واألردن ومصر واألراضي الفلسطينية و      
  .والضغط على تل أبيب لتقديم تنازالت للفلسطينيين" السالم على صعيد شامل

  1/4/2008الحياة 
  

  في عملية السالم بالشرق األوسط" مشاركة كاملة"كلينتون تتعهد بـ .56
ستلتزم وتشارك بصورة   "قالت هيالري كلينتون، المرشحة الديمقراطي للرئاسة األمريكية، أنها         : رويترز
لشرق األوسط كرئيسة للواليات المتحدة، وستحتفظ بوجود دائم في المنطقـة لـدفع عمليـة               في ا " كاملة
خطايـا االهمـال    "وقالت كلينتون، في مقابلة األحد، ان إدارة الرئيس جورج بـوش ارتكبـت              . السالم

اعتقد ان من المهـم للواليـات المتحـدة ان          : "وأضافت كلينتون . بعدم المشاركة بدرجة أكبر   " والتفويض
اعتقد أن أحد أسباب أننا نرى وضعاً خطراً جداً هناك اآلن يرجـع  "وتابعت ". تحتفظ بدور نشط ومشارك   

إلى ان إدارة بوش أحجمت عن البقاء مشاركة، وحين شاركت جاء كثير من نصائحهم ومقترحاتهم بنتائج                
ديد الدور الذي يجب أن     والفلسطينيين في تح  " يينسرائيلاإل"وقالت كلينتون ان األمر يرجع إلى       ". معاكسة

وأضافت كلينتون ان الرئيس القادم سيكون قادراً علـى         . تلعبه حركة حماس االسالمية في عملية السالم      
  . تكوين رؤية أفضل لما ينبغي عمله لجلب السالم للمنطقة

  1/4/2008الخليج اإلماراتية 
  

  إلى وقف انحيازها ضد البدو" إسرائيل"منظمة لحقوق اإلنسان تدعو  .57
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" إسـرائيل "قالت منظمة هيومان رايتس ووتش المدافعة عن حقوق االنسان، يوم االثنين، ان على              : القدس
أن تتوقف عن هدم منازل البدو وتعين لجنة لبحث االتهامات بان سياسـتها بـشأن االرض واالسـكان                  

أثير السياسة   صفحة يدرس ت   130واصدرت المنظمة تقريرا من     . تمارس التمييز ضد هذه االقلية العربية     
الخاصة باالراضي في منطقة صحراء النقب على عشرات االالف من البدو الذين يعيـشون              " يةسرائيلاإل"

ويقول التقريـر ان    . االن في بلدات مقامة من اكواخ بصفة غير رسمية وغير معترف بها كقرى شرعية             
وطناتهم وتقـوم بـصورة     تمنع البدو من بناء منازل بشكل شرعي برفضها االعتراف بمـست          " إسرائيل"

. وفي نفس الوقت تسمح الدولة لعائالت يهودية ببناء منازل جديدة في منطقة النقب            . متكررة بهدم منازلهم  
راغبة وقادرة على بناء    " إسرائيل""وقال مدير الشرق االوسط بمنظمة هيومان رايتس ووتش جو ستورك           

سعون للتمتع باسلوب الحياة الريفية ولكن ليس للنـاس         الذين ي " يينسرائيلاإل"بلدات جديدة في النقب لليهود      
  ."الذين عاشوا وعملوا فوق هذه االرض منذ اجيال، هذا ظلم فادح

  31/3/2008رويترز 
 

  تعذيب متواصل ومحاوالت لإلسقاط وتحطيم للروح المعنوية.. األطفال األسرى .58
طينيين أن جهـاز المخـابرات      أكد فؤاد الخفش مدير مركز أحرار لدراسات األسـرى الفلـس          : رام اهللا 

يعملون لـصالحه،   " عمالء"ي مازال يبتدع طرق وأساليب جدية من أجل تجنيد األطفال األسرى            سرائيلاإل
غير آبهين لخسة الوسيلة أو الطريقة التي يقومون من خاللها بتجنيد هؤالء األطفـال للعمـل لـصالحهم                  

  .وتفتيت النسيج االجتماعي الفلسطيني
ساليب الرخيصة والخسيسة عملية تجنيد األطفال األسرى صغار السن ممن لم تتجـاوز             ومن بين هذه األ   

ـ   عام ممن انخرطوا في مقاومة االحتالل من خالل قذف الحجارة أو رفع العلم الفلسطيني               18أعمارهم ال
  .أو المشاركة في مظاهرة على ظلم وقع عليهم

  ضغوط وإهانات واستغالل وابتزاز
ـ    - واهللا   -بأم عيني أطفال    "ى  ويشير الخفش أنه رأ     عام وفي بعض األحيـان      12 لم تتجاوز أعمارهم ال

، " عام في مراكز التوقيف وفي سجون االحتالل وذلك خالل اعتقاالتي المتكررة في سجون االحتالل              14
جلست مع الكثيرين منهم وذلك من خالل عملي في وزارة شـؤون األسـرى،               "-والكالم للخفش –وإنني  

 وأسمع لما تعرضوا له من ضغوط وامتهان للكرامة وابتزاز واستغالل لضعف هذا الطفـل               وكنت أجلس 
والذي لو شاء له اهللا أن يولد في دولة ما، لكان حتما من المنعمين وممن يتوفر لهم كـل شـيء، لكـن                       

  .ظروف البالد التي تقع تحت احتالل ال يخفى على أحد
وبشكل ال يدع مجاال للـشكل أن هـذا الجـيش وهـذا             كانوا يحدثوننا عن قصص تدل      "ويضيف الخفش   

، والحديث هنا بطبيعة الحال ليس عن قتل طفل كمحمد الدرة،           "االحتالل قد فقد آدميته وتخلى عن إنسانيته      
وال قتل طفلة كإيمان حجو، ألن القتل سهل وأرحم بكثير من التعذيب والتهديد ورؤيـة دمـوع الطفـل                   

 أن يطلـق    - معدوم اإلنسانية    – أن صوته يتحشرج راجيا من عدوه        المضطهد في سجون االحتالل، كما    
  ".سراحه وأال يضربه كما يضرب الحمار

  طفل صغير في زنزانة قذرة
أن تضع طفل صغير في زنزانة لوحده لمدة أسبوع وتحقق معه علـى رشـق دوريـه                 : "ويقول الخفش 

 في السوء وأن يتم إبـراز أعـضاء         بحجارة وتهدده كل يوم بأنه سيغتصب وتجبره أن يسمع ألفاظ غاية          
تناسلية ألطفال صغار لتجعلهم يشعروا بالرعب من فداحة المنظر أمر ال يقوى على تحمله الكبيـر فمـا                  

  ".بالك بطفل صغير لم ينبت شعر وجهه ولم يشتد عوده بعد
هـو  أن تصرخ في وجه طفل كل يوم، وتهدده باعتقال شقيقته وتهديده في كل لحظة، كل ما                 : "ويضيف

  ".منافي للقيم واألخالق، أمر محطم للنفسية قاتل للروح باعث على االنتحار
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  االحتالل يستغل ضعف الطفل الفلسطيني األسير
ويشير الخفش إلى أن دولة االحتالل تستغل ضعف الطفل الفلسطيني األسير ورغبته الشديدة في اإلفراج               

بالقوانين واألحكام العسكرية وتساومه على حريته      ورؤية والدته وإخوانه، باإلضافة إلى جهل هذا الطفل         
أو تخفيف حكمه مقابل اإلفراج عنه من السجون، والمقابل أن يعمل لصالحها، وال يطلب منه المحقق في                 

  .البداية إال نقل بعض األخبار البسيطة أن علم بأي خبر وان لم يعلم بشيء فال إشكال في ذلك
احل اإلغراء التي سبقها تهديد وضرب وصراخ بأن وضع والدك          ويعرج الخفش على بدء مرحلة من مر      

أو السماح له بالسفر، أي أن يحاولون إغراء هذا         ) إسرائيل(المالي سيتحسن وسنعطيه تصريح للعمل في       
  .الطفل حسب وضع أهله ووضعه، وكل ذلك بالطبع إلسقاطه في حبال العمالة

  مأساليب االحتالل تتنافى كليا مع األخالق والقي
ويشدد الخفش على أن االحتالل وأجهزة مخابراته ال يتوانون عن استخدام أي طريقة أو أي أسلوب مهما                 
كان مناف لألخالق في محاولة إسقاط اإلنسان الفلسطيني وتجنيده في وحل العمالة والخيانة، حتى وصل               

  . طفل300ل نحو األمر إلى تجنيد األطفال األسرى، والذين يزيد عددهم اآلن في سجون االحتال
ويوضح الخفش أن تقارير إخبارية قد كشفت النقاب عن ضغط مخابرات االحـتالل علـى المـواطنين                 
الفلسطينيين المرضى والجرحى وابتزازهم في حاجتهم للعالج كي يتخابروا معـه ويـزودوهم بأخبـار               

ة يتم منع الكثيرين مـن      المقاومة الفلسطينية سواء في الضفة الغربية أو في قطاع غزة، وفي أحيان كثير            
  .العالج، مع أن الحق في العالج كفلته جميع الشرائع والقوانين اإلنسانية والدولية

  "عمالء"إسقاط األطفال األسرى واستخدامهم كـ 
ويؤكد الباحث في شئون األسرى أن هناك حرب مرسومة ومدروسة ومتعمدة يسير عليها جهاز الشاباك               

تقلين بهدف زرع أكبر عدد من العمالء في صفوف هذا الشعب وبين هـذه              الصهيوني تجاه األطفال المع   
األجيال الفلسطينية وتدمير مستقبلهم، أستطيع أن أجزم وأقول أن كل األطفـال األسـرى يـتم عـرض                  
االرتباط عليه ويتم مساومتهم بشتى الوسائل وبالذات الضرب والتهديد باالغتصاب من أجل إيقاعهم فـي               

  .مستنقع العمالة
يمكن للجميع أن يتحدث عن القوانين واالتفاقيات الدولية كما يـشاء ويريـد،             : "ويستعرض الخفش بالقول  

ولكن من دون أن يكون لسكان األرض المحتلة صلة بذلك أو أي عالقة، فاألمر حين يـصل لفلـسطين                   
 للقراءة والتمني   تتوقف القوانين وتعطل االتفاقات فميثاق جنيف وحقوق اإلنسان ليس هنا للتطبيق فقط هي            

أن يأتي ذلك اليوم الذي تطبق فيه هذه القوانين على األرض المسلوبة التي يقتل أطفالها من دون حجـج                   
  ".ويؤسر الصبية فيها وتحطم نفسيتهم ومعنوياتهم من دون إبداء أسباب

صـة بهـم    ، أقر زعماء العالم بضرورة وجود اتفاقيه خاصة ألطفال العالم خا          1989ففي العام   "ويضيف  
وتهتم بأمورهم، ألنه غالباً ما يحتاج األشخاص دون الثامنة عشر إلى رعاية خاصة وحماية ال يحتاجهـا                 

  ".الكبار، كما أراد الزعماء أيضاً ضمان اعتراف العالم بحقوق األطفال
  حقوق الطفل المعدومة

أطفـال فلـسطين، كمـا      وليس  ) إسرائيل(ومن المؤكد أن المقصود هنا أطفال السويد والنمسا و        "ويردف  
 مادة، وهي توضح بطريقة ال لَبس فيها حقوق اإلنسان األساسية التي يجب أن يتمتع               54تتضمن االتفاقية   

حق الطفل في البقاء، والتطور والنمو إلـى        :  ودون تمييز، وهذه الحقوق هي     -بها األطفال في أي مكان      
ملة واالستغالل، والمشاركة الكاملة في األسرة،      أقصى حد، والحماية من التأثيرات المضرة، وسوء المعا       

  ".وفي الحياة الثقافية واالجتماعية
عدم التمييز، تضافر الجهود من أجل المصلحة       : وتتلخص مبادئ االتفاقية األساسية األربعة في     "ويوضح  

  ".الفضلى للطفل، والحق في الحياة، والحق في البقاء، والحق في النماء، وحق احترام رأى الطفل
  وقفة جدية أمام انتهاكات االحتالل
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وقد طالب الخفش في ختام تقريره الذي يتعلق بقضية إسقاط األطفال األسرى؛ المجتمع الدولي للوقـوف                
بشكل  جدي أمام هذه االنتهاكات والتداعيات على القوانين الدولية ومواثيق حقوق اإلنسان، كمـا طالـب      

ناة التي يعانيها أطفال فلسطين األسـرى والمختطفـين فـي           مؤسسات الطفل أن تسلط الضوء على المعا      
  .سجون االحتالل

  1/4/2008وكالة سما 
  

  إعالن صنعاء من البداية إلى النهاية .59
  فوزي برهوم

ما من شك أن هناك من ال يكل وال يمل من االستمرار في إغالق المنافذ وسد الطرق، ووضع العراقيل                   
ية، أو حرصاً علـى     سرائيلارتهانه بالكامل لألوامر األمريكية واإل    أمام أي توافق وطني فلسطيني، سواء ب      

  .مصالحه الخاصة المهددة باالنهيار واالندثار  فيما لو حصل هذا التوافق 
 وتعطيل كافة الملفات المطروحة فيه تعطيالً متعمداً        2005إذن ال غرابة أن يتم القفز على إعالن القاهرة          

 التوافق الفلسطيني على وجوب احترام نتائج االنتخابات التشريعية فـي           أو يتم تدمير  , دون خجل أو وجل   
، وتحالفهم مع الشيطان األكبر وأعداء الشعب الفلسطيني لتحقيق أهدافهم الشخصية المقيتـة             2006يناير  

حتى لو كان ثمن ذلك األشالء، وإعدام العلماء، وقتل األبرياء، المهم أن يبقى هؤالء وينتهي ما دون ذلك                  
الوفـاق  "وحتى وثيقة األسرى والتي بعد التوافق عيها سـميت بوثيقـة            , يدمر بأيديهم وأيدي المجرمين   و

أيضاً اغتيلت في مهدها، وقبل أن ترى النور وكأنهم يقولون ليذهب األسرى وجهدهم             " الوطني الفلسطيني 
فق الوطني، ولألسف الشديد    واجتهادهم وجهادهم المهم أن يبقوا هم ألنفسهم وخدماً لغيرهم من أعداء التوا           

ما كان ذلك ليثنيهم علـى أن       , بروزهم في ثياب الواعظين وسبوا الماكرين وطافوا حول الكعبة المشرفة         
رغم وضوح الحقيقة للجميـع وباتـت كوضـوح         . يتخلصوا من أنفسهم الشريرة ومن عبودية الشياطين      

ذي قدمه كبيرهم الـذي علمهـم الـسحر         الشمس في رابعة النهار، وشهادتهم على أنفسهم في التقرير ال         
إال أنهم يصرون علـى     , الذي فضح مخططاتهم ونُشر بكل اللغات وبالتوثيق      " فانتي فير "وتقرير  , لرئيسه

فعلتهم بل تجد المزمرين والمطبلين ومن على شاكلتهم ما زالوا يزينون لهم سوء أعمالهم بـل يـدافعون                  
ؤالء السبب الرئيس في تدمير كل شيء ولكـن ال يفتئـون            وهم يعلمون أن ه   , عنهم ويبرروا لهم فعلتهم   

ويشيرون عليهم بما ينفعهم فقـط وال يـضرهم ألنهـم           , يحللون لهم ويحرمون ويتشاورون مع أنفسهم       
ومن هنا جاء الحكم على إعالن صنعاء بـالوأد بمجـرد أن            . مدركون أن ضررهم في أي توافق وطني      

و علينا أن نتساءل لماذا سكت صوت المعطلين فجـأة          , وا به رأى النور، وقبل أن يجف الحبر الذي وقع       
 فبراير وأضاف البند    13وتنادوا كأنهم الواعظين، وقالوا وقال معهم الرئيس بعد أن ذهب إلى صنعاء في              

, "لو وافقت حماس على المبادرة نحن على استعداد أن نجلس معهـا مباشـرة ونتحـاور               " األول للمبادرة 
ك لحماس أو إحراج لها كما دأبوا كعادتهم، أو قطع الطريق أمام انجازاتها  فماذا               وربما ظنوا أن هذا شر    

,  فبراير   20انقلب السحر على الساحر، وذهبت حماس إلى صنعاء بعد أن تسلمت المبادرة في              . حصل ؟ 
وتعالت على جراح الماضـي ووافقـت       , ووضعت حماس نُصب أعينها المصالح العليا لشعبنا الفلسطيني       

وبعدها كانت المفاجأة بـأن     . ووافقت فتح بل وقعت عليها وبثت مراسم التوقيع أمام العالم         , لمبادرةعلى ا 
جاء التعطيل من مكتب الرئيس، وبعدها انتقلت حمى التعطيل إلى صنعاء حيث وفد حركة فتح ثـم إلـى          

ة ما يـدور فـي      ولكن ال أدري هل عزام األحمد ومن رافقه من المطبلين كانوا يعرفون حقيق            . المقاطعة
ال ادري، المهم شهدوا جميعاً على أنفسهم مرة أخرى وشهد العالم عليهم            ! المقاطعة أثناء مراسم التوقيع ؟    

بعد أن أتت الرياح بما ال تشتهي السفن، ألن النية كانت شركاً وفخاً لحماس دبر بليل إلحراج حمـاس،                    
د حتى اقبل بعـضهم علـى بعـض يتالومـون           إال أن حبر التوقيع لم يجف بع      .وإلقاء الكرة في ملعبها     

" رغم أن عنوان المبادرة كان واضحاً والذي وضعه الرئيس اليمني وهو            , ويحرفون الكلم عن مواضعه     
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توافـق حركتـي   : "  كلمة32، والتوقيع على النص واضح في      "تصور للحوار بين حركتي حماس وفتح       
 كيف صارت كلمة الحوار أو للحوار معناهـا فـي           ..."حماس وفتح على المبادرة اليمنية كإطار للحوار        

ربما تحتاج إلى الرجوع إلى قواميس اللغة العربية حتى يتفق          ! قاموس اللغات الفتحاوية التنفيذ او للتنفيذ ؟      
، وانتشارهم في شـتى بقـاع المعمـورة         1965ولربما لتجربة فتح في التراجم واللغات منذ عام         , عليها

  .اهم حق االجتهاد في تأويل المصطلحات والمفردات وتاريخ معظمهم الطويل أعط
ولكن بقي الجميع يعول على كالم الرئيس أبو مازن الذي ظل صامتا من سوء ما بشر به، وقلنـا وقـال              
الجميع ربما تعجل أبو ردينة وتورط نمر حماد في الحديث، أو أن نبيل عمرو هذا رأيه ألن فـتح فيهـا                     

وقلنا ال صوت يعلو فوق صوت الرئيس، ولألسف        "!! السكر زيادة   "يتها  أصوات كثيرة متناقضة لديمقراط   
عال صوت الرئيس وليته ما عال في قمة التضامن العربي إلنصاف الشعب الفلسطيني، وإذا بـه يغلـق                  

 حزيـران، مـن     15األبواب أمام الجميع ويسد المنافذ من جديد ويعود باألمور إلى ما كانت عليه قبـل                
جديدة من الفوضى والفلتان واالرتهان لألمريكان، وعلى الجميع أن ينتظر ما يخبئـه             اإلعالن عن حقبة    

  !ولكن ال أدري هذه المرة في أي زماٍن و في أي مكاٍن ؟, الرئيس من فخ جديد وشرٍك جديد لحماس
  1/4/2008صحيفة فلسطين 

  
  "الحساب المفتوح"حروب  .60

  نواف الزرو
ي سرائيلان وزير الجيش اإل   "  النقاب عن  - 2008 - 2 - 15م   يو -ي  سرائيلحينما يكشف التلفزيون اإل   

 ونقل اليه معلومة أمنية حـساسة       - األب الروحي لحزب شاس المتدين       -التقى الحاخام عوفاديا يوسف     
ومهمة وانه في اعقاب ذلك قام الحاخام يوسف باالعالن ان كتلة شاس في الكنيست لـن تنـسحب مـن                    

ي امنـون   سـرائيل يضيف المحلل السياسي في القناة الثانية للتلفزيون اإل        وحينما   ،"حكومة ايهود اولمرت  
ان كتلة شاس التي كانت تهدد كل يوم باالنسحاب من الحكومة بسبب ومن دون سبب لـم                 : "ابراموفيتش

ان شاس كانت تريـد     " وساخرا   ،فماذا قال باراك للحاخام ؟    :" ويردف متسائال    ،"تعد اآلن تريد االنسحاب   
 فما الذي عرفه الحاخام يوسف      ،ن الحكومة بسبب المنخفض الجوي واآلن تتمسك ببقائها فيها        االنسحاب م 
  ".من باراك؟

نقول حينما يكشف النقاب عن هذا االنقالب في موقف شاس من مسالة البقاء في الحكومـة بفعـل تلـك                    
سـتعدادات الحربيـة    المعلومة االمنية فاننا يمكن ان نعتبر ذلك مؤشرا دامغا في السياق على حقيقـة اال              

  ، ...ية سرائيلاإل
شارك في خطط واسـتعدادات     " البنتاغون"ية النقاب عن أن     إسرائيلوكذلك حينما تكشفت مصادر اعالمية      

 على لبنان من أجل إعادة تأهيـل الجـيش          2006ي التي بدأت فور انتهاء حرب تموز        سرائيلالجيش اإل 
الحرب تصب في هذا الهدف ابتداء من الضربة الجويـة           منذ انتهاء    إسرائيلأن كل خطوات    " و ،"المهزوم

أن هنـاك   " موضحةً   ،"قرب دير الزور السورية مروراً باغتيال القيادي العسكري لحزب اهللا عماد مغنية           
 تنفذ حلقات مخططها األمني من اغتيـاالت        إسرائيل وأن   ، أمريكي مؤلف من حلقات    -ي  إسرائيلمخطط  

 - 23 -بل شهر أيار القادم ضد حزب اهللا في لبنان وقطاع غـزة              وصوالً إلى شن حروب ق     ،وتفجيرات
  . يةسرائيل فان ذلك يعتبر ايضا مؤشرا ثانيا بالغ الجدية على االستعدادات الحربية اإل،2008 "- 02

 فـان   ،"الحرب اوال ودائمـا   "ية التي تتبنى استراتيجية     سرائيلفوفق االدبيات السياسية واالجندة الحربية اإل     
غتيال عماد مغنية ما هي اال عملية في سياق مفتوح من حرب االغتياالت ومن الحرب المفتوحة                عملية ا 

 كما انها تأتي في سياق اسـتراتيجية تـيفن          ،،...ملفها ابدا " إسرائيل"في فلسطين وفي لبنان التي لم تغلق        
" إسـرائيل "مـا بـين     " الحساب المفتوح " وفي سياق حروب   ،"الحرب اوال ودائما  "ية القائمة على    سرائيلاإل

  .ولبنان المقاومة
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 وهي ان كانت في حالة      ،فتلك الدولة في حالة هجوم مفتوح على الفلسطينيين والعرب وعلى كل الجبهات           
انها ان خسرت حربا واحدة امام العـرب        "هجوم مفتوح فذلك النها تعتبر كما نظر مؤسسها بن غوريون           

، ما يعني ان تلك الدولـة قائمـة         " ال تسمح بمثل هذه الهزيمة     عليها ان " وبالتالي   ،"فان ذلك بداية نهايتها   
  . ومستمرة على الحراب والحروب المفتوحة

والمؤشرات على استعدادات تلك الدولة للحرب القادمة وهي على ما يبدو اقرب من اي وقت مضى كثير                 
ظر عدد مـن نخـبهم       الحرب القادمة كتب ون    -، وفي هذا السياق االستعدادي االعدادي للمواجهة        ..جدا

  . العسكرية وعدد من كبار محلليهم وباحثيهم االسترتيجيين 
 وقوتها الرادعة امام العالم العربي      إسرائيلان ترميم صورة    : "يإسرائيلفمنذ البدايات قال خبير عسكري      

 ، حربا اوسـع   إسرائيلان هذه الصورة لن تتحسن اال اذا خاضت         " واردف   ،"بحاجة الى عشرات السنين   
 كافـة وسـائلها     إسـرائيل على حد قوله تستخدم فيها      ) عصابات(ب دولة ضد دولة وليس حربا امام        حر

 إسـرائيل القتالية المتطورة من اجل خلق زلزال في المنطقة يزيل ما علق من شـوائب فـي صـورة                   
  )". القوية(

ـ ) سالح المدفعية (كما قال الجنراالن عوديد تيرا ورون تيرا االول عميد احتياط            اني رائـد احتيـاط     والث
 واعدائها وعلي تـل     إسرائيلان الوضع االستراتيجي في المنطقة ينذر بمواجهة قريبة بين          )"سالح الجو (

 ومن جهته كان زئيـف شـيف المعلـق          ،" معاريف -ابيب العمل علي حسم الحرب لصالحها هذه المرة         
جولـة  " هـي    - آنذاك   -ان  أن الحرب على لبن   :"يقول " - قبيل وفاته    -هآرتس كتب   "العسكري لصحيفة   

  ". ويجوز أنها ليست الجولة األخيرة،أخرى في حرب محدودة ال يوجد فيها حسم
 التـي كانـت     ،الواقع بدأ العد التنازلي استعدادا للحرب المقبلـة       : "وقالت صحيفة معاريف العبرية ايضا      

وللساسة وللجـيش    ، ويجب أن يكون من الواضح تماما للجمهور       ، مقدمة صغيرة لها فقط    2006 -حرب  
 هـذا هـو   ، واننا بدونا كذلك   ، واالسوأ من كل شيء اننا غير مستعدين لها        ،أن الحرب المقبلة على الباب    

  ".  معاريف -وقت الخالص من ذلك واالستعداد سريعا 
ويبدو ان هستيريا الحرب لديهم ارتقت الى مستوى ابادي حيث قال الجنرال اهارون حليوة قائد مدرسـة                 

اعتاد الجنود على حمل العلم الوطني والركض الـى         :"يسرائيلالعسكري للضباط في الجيش اإل    التدريب  
 لن تبقى   ، ولكن في الحرب القادمة    ،احد المباني التي تشكل رمزا لدى العدو ورفع علمه كاشارة لالنتصار          

  ". معاريف "- هكذا نحن ندرب جنودنا ،ابنية يرفع عليها العلم
يين سـرائيل ان الكثيـر مـن اإل     " ايضا عن    - 2007 - 08 - 16 - التايمز   وفي السياق تحدثت صحيفة   

 فيمـا يخـشى     ،"يعتقدون ان حربا جديدة مع حزب اهللا باتت حتمية مع إمكان ان تشارك فيهـا سـوريا                
ان تكون أكثر تعقيدا بسبب بروز قطاع غزة الذي صار يحاكي نموذج حـزب اهللا               "المحللون العسكريون   
  ".سرائيل إلعلى الخاصرة اليمنى

إن محافل أمنيـة فـي      " وفي سياق االستعدادات لهذه الحرب كشفت صحيفة معاريف العبرية النقاب عن          
يين في ظل التوتر المتـصاعد علـى الجبهـة          سرائيل دعت إلى توزيع الكمامات الواقية على اإل       إسرائيل
  ". الشمالية

 حملة لتوعية الـسكان علـى أمكـان         ي اطلق سرائيلأن الجيش اإل  "ية  إسرائيلكما كشفت مصادر عسكرية   
 ووفقـا لمـا نقلـت صـحيفة         ،2007 - 10 - 24 - المصادر العبرية    -التعرض لهجوم بالصواريخ    

ي ردا على أسئلة وكالة فرانس برس هذه التحضيرات دون          سرائيلأكد الجيش اإل  "فقد  " يديعوت احرونوت "
  ".الوساط السياسيةالدخول في تفاصيل هذه الحملة التي لن تطلق اال بقرار من ا

ية والتحليالت واالستنتاجات المستندة إلى كم هائل من المعطيـات والحقـائق            سرائيلإذن وفق االدبيات اإل   
عمليا " الحساب المفتوح " وان حروب  ،ي يبقى مفتوحاً  سرائيل اإل - فإن الملف اللبناني     ،ية واللبنانية سرائيلاإل

  .ي هي مسألة وقت وتوقيتسرائيلقائمة والمسألة في الحاصل بالنسبة للجانب اإل
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  تمخض الجبل مرة أخرى فولد إزالة حاجز .61
  هاني المصري

ي، سرائيلية ان كوندوليزا رايس تفاجأت بالسخاء اإل      سرائيلأكثر ما يثير السخرية في مسلسل التسهيالت اإل       
، مهمـا   إسرائيلل الحقاً كل ما تقوم به       وهذا يدل على ان االدارة االميركية قبلت سابقاً ومستعدة ألن تقب          

  .كان شكلياً وتافهاً
ألم يصرح ايهود اولمرت اثناء زيارة بوش االخيرة، بأن الرئيس االميركي لم يطالبنا بشيء ال نقوم بـه؟         

ي، وان واشنطن لن تـضغط علـى        سرائيلوالم يصرح ديك تشيني بأن األولوية يجب ان تكون لألمن اإل          
  .على اسرائىل ال يمكن ان يتحقق السالم العادل أو المتوازن؟ ودون ضغط إسرائيل

ية التي يمكن ان تتمخض هذه المرة عن إزالة حاجز اريحـا            سرائيلنعود مرة اخرى لمسألة التسهيالت اإل     
الن " يمكـن "وانا استخدمت كلمة    .  حاجزاً ومئات السواتر الترابية    580وخمسين ساتراً ترابياً، من أصل      

والذرائع عندها  . ية عودتنا دائماً على أنها ال تفي بتنفيذ ما تتعهد به مهما كان محدودا             ائيلسرالحكومات اإل 
واذا ". ارهابية"فهي تدعي بانها رصدت انذارات كثيرة لتنفيذ عمليات         . لعدم الوفاء بتعهداتها جاهزة سلفاً    

لى ذرائع أو تبريرات للتنـصل       عندها ال تكون بحاجة إ     إسرائيلشاءت الصدفة، وتم تنفيذ عملية فدائية ف      
  .من كل ما تعهدت به، خصوصاً فيما يتعلق بالتسهيالت التي تفيد شرائح واسعة من الفلسطينيين

اذاً تمخض الجبل وانتهت زيارة رايس الثانية خالل شهر، عن تسهيالت تتضمن اضافة الى ما ذكر آنفاً،                 
النتظار لدى عبورها ووعـد بـاراك وزيـر    تحسين نظام المراقبة على الحواجز من اجل تخفيف وقت ا    

 37 آلية مدرعة روسية الى السلطة الفلسطينية، وربـط          25جيش االحتالل بدراسة مسألة السماح بتسليم       
ية ومدينة اريحا بالشبكة االردنيـة، وأعطـى بـاراك الـضوء            سرائيلقرية فلسطينية بشبكة الكهرباء اإل    

 تصريح خاص للسماح لرجال االعمال      1500صدار   شرطي فلسطيني في جنين، وا     600االخضر لنشر   
الفلسطينيين بالتنقل بحرية اكبر في الضفة الغربية، واقامة محطات للشرطة الفلـسطينية فـي المنـاطق                

واقامة مفترق طرق للفلسطينيين في منطقة الخليل، وتسهيالت فـي التنقـل للمـسؤولين              ) ب(المصنفة  
 مناطق صـناعية فـي اريحـا        3، والدفع باقامة    )V.I.P(ت  الفلسطينيين عن طريق منح مزيد من بطاقا      

والخليل وشمال جنين، وزيادة تصاريح العمل للفلسطينيين بخمسة آالف، والموافقة على اقامة مدينة شمال              
والمالحظ في كل هـذه التـسهيالت انهـا لـم تمـس             . مدينة رام اهللا، وغيرها من التسهيالت المماثلة      

يطاني الذي اعلن اولمرت مؤخراً وبالفم المآلن انه سيـستمر فـي القـدس              المستوطنات، والتوسع االست  
والمستوطنات التي ستضمها اسرائىل في اي اتفاق نهائي، ولم يتم التطرق الـى العـدوان والحـصار                 

 بؤرة، حيث تسعى رايس الى      130واالغالق والجدار والى البؤر االستيطانية العشوائية، التي تزيد على          
ي يقضي بتعويض عن المستوطنين المقيمين فيها علماً بأن معظم هذه البـؤر قـد               سرائيلإاصدار قانون   

ية بعقد اتفاقات متالحقة مـع المـستوطنين   سرائيلبقدرة قادر عندما قامت الحكومات اإل     " قانونية"اصبحت  
تقضي بضم البؤر االستيطانية الى مساحة المستوطنات القائمة حتى مـسألة اصـدار قـانون وتطبيقـه                 
لتعويض من بقي من القاطنين في البؤر العشوائية قالت تسيبي ليفني انه ليس وقته، ويجب ان يتم عنـد                   

  .االتفاق على رسم حدود الجدار بعد استكمال بنائه
ان هذه التسهيالت تصب بتكريس واقع االحتالل وتحسين صورته عبر تلطيفه ما دامت ليست جزءاً من                

ان والعدوان والجدار وازالة البؤر االستيطانية العشوائية، كما انهـا          مخطط متكامل يتضمن وقف االستيط    
ليست مترافقة مع أفق سياسي جاد قادر على انهاء االحتالل، فحكومة اولمـرت ادخلـت المفاوضـات                 
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ية بحلقة مفرغة منذ أنابوليس حتى االن، فهي قامت بـاقرار مخططـات واسـعة               سرائيل اإل -الفلسطينية  
.  الف وحدة استيطانية في القـدس وحـدها        20بلغت حد الموافقة على اقامة اكثر من        لتوسيع االستيطان   

ية منذ  إسرائيلونشرت عطاءات لبناء آالف الوحدات االستيطانية، وزادت الحواجز، حسب تقارير دولية و           
  %.52أنابوليس وحتى اآلن بـ 

ل والمسؤولين واقامة طـرق او      كما ان جزءاً مهماً من التسهيالت يتعلق باصدار تصاريح لرجال االعما          
ممرات خاصة بهم، وهذا يزيد الهوة بين شرائح معينة وبقية الشعب ما يمس بالثقة الشعبية فـي القيـادة                   

  .والحكومة
ان تطبيق االلتزامات الفلسطينية في خارطة الطريق يصبح مصلحة فلسطينية، كما قال فياض، اذا طبقت               

يس اذا جرى عملياً على ارض الواقع تطبيق االلتزامات الفلـسطينية            االلتزامات المتعلقة بها، ول    إسرائيل
ية لخارطة الطريق التـي     سرائيل ماذا تفعل بالتزاماتها، وذلك وفقاً للقراءة اإل       إسرائيلاوالً وبعد ذلك ترى     

  .تنسفها من حيث االساس
اهميتها محدودة مـا لـم      ان كل االجراءات االمنية والمالية واالقتصادية التي قامت بها الحكومة ستبقى            

توضع في سياق مخطط متكامل يسعى لصب كل هذه الجهود النهاء االحتالل عن كافة االراضي المحتلة                
  . الذي يضمن حق العودة والتعويض194، وحل مشكلة الالجئين حالً عادالً وفقاً لقرار 1967العام 
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