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   دولة بنهاية العام إقامةعباس يشكك في ..  لدفع السالم أردنية-فلسطينية  -قمة مصرية  .1

 شهدت القـاهرة أمـس قمـة        : جيهان الحسيني  ،القاهرة نقالً عن مراسلتها في    3/4/2008الحياة  نشرت  
، سبقتها  عباس والرئيس   الملك عبد اهللا الثاني    و مباركطينية ضمت الرئيس     فلس - أردنية   -ثالثية مصرية   

 عبـاس    الحقـاً  إليهااهللا الثاني انضم     جلسة محادثات بين مبارك وعباس، ثم محادثات بين مبارك وعبد         
  .لبحث جهود دفع عملية السالم وكل ما يتعلق بالقضية الفلسطينية

ارك إنهما بحثا نتائج قمة دمشق والمداوالت التي جرت خاللها          وقال عباس عقب المحادثات الثنائية مع مب      
عن القضية الفلسطينية، وكذلك نتائج لقاءاته مع رايس، والتي انصبت على بحث آفاق المستقبل في مـا                 

أطلع مبارك على نتائج زيارتـه لكـل مـن الـسعودية واألردن،             " إلى أنه    وأشار. يتعلق بعملية السالم  
وأعلن أنـه سـيزور      ".اها مع خادم الحرمين الشريفين، وكذلك مع العاهل األردني        والمحادثات التي أجر  
 الجاري وروسيا من دون أن يحدد موعدا لذلك، بهـدف دفـع عمليـة الـسالم     23الواليات المتحدة في  

يكون "في المفاوضات، بحيث    " تقدم" موسكو بتحقيق    إليهورهن انعقاد المؤتمر الذي دعت      . والمفاوضات
وسئل عباس إذا كان هناك تقدم في المحادثات مع الجانـب            ".لما قد تسفر عنه المحادثات المباشرة     داعماً  

الحديث يجري في العمق، وال استطيع الحديث عن تقدم ما لم يحدث كتابة عما يتم               : "ي، فأجاب سرائيلاإل
 تبادل آراء وحـوار     ، مشيراً إلى أن ذلك لم يحدث حتى اآلن، وأن الحديث اآلن عبارة عن             "االتفاق عليه 

حديث جدي يصل إلى حد االلتزام بين جميـع األطـراف المعنيـة،             " وجود   أكدلكنه  ". ونقاش في العمق  
 لنصل فيه إلى اتفاق علـى القـضايا         2008ية واألميركية، بضرورة استغالل عام      سرائيلالفلسطينية واإل 

 استطيع أن أجزم أنه سـيتم تحقيـق         ال: "وفي حين أعرب عن أمله في التوصل إلى اتفاق، قال         ". النهائية
  ".2008بنهاية عام ) إقامة الدولة الفلسطينية(الهدف المنشود 

ورداً على سؤال إذا كان حدث تقدم بين حركتي فتح وحماس فـي إطـار المبـادرة اليمنيـة والجهـود                  
والتي تتـألف   مبادرة صنعاء ال تختلف عن المواقف والمبادئ التي كنا ننادي بها            : "عباسالمصرية، قال   
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من مجموعة من المبادئ أهمها عودة حماس عن انقالبها في غزة، والقبول بالشرعيات التي ألزمنا أنفسنا                
كانت هناك أثناء توقيع االتفاق آراء متناقضة       "وعبر عن أسفه ألنه     ". بها، ثم الذهاب إلى انتخابات مبكرة     

فية إلزام حماس بالتنفيذ والتطبيق الفوري للمبادرة       نريد اآلن إعادة التفكير في كي     ... بين األطراف المعنية  
وأشار إلى المساعي المصرية إلحداث تهدئة في غزة، مؤكداً أن المساعي المصرية والمبـادرة              ". اليمنية

  ".ألنهما لمصلحة الشعب الفلسطيني"اليمنية أمران مختلفان، لكنهما ليسا متناقضين 
صرية السفير سليمان عواد إن القمة الثالثية ركزت على القضية          رئاسة الم المن جانبه، قال الناطق باسم      

المستوطنات غير مشروعة، وليست هنـاك مـستوطنات شـرعية           "إنوقال رداً على سؤال     . الفلسطينية
وأعرب عن أمله في تحقيق الوعد األميركي بإقامة الدولة الفلسطينية خالل العـام              ".وأخرى غير شرعية  

...  بناء المـستوطنات   إسرائيلكيف يتحقق هذا الوعد في الوقت التي تواصل فيه          "الحالي، إال أنه تساءل     
إقامة هذه المستوطنات تقتل أي احتمال للتوصل إلى اتفاق السالم كما تقتل احتماالت تنفيـذه فـي حـال                   

  ".التوصل إليه
ـ          : "وعن المصالحة بين فتح وحماس، قال      دو مبـشرة   حتى اآلن الفرصة ال تبدو سانحة، واآلمـال ال تب

غير أنه أوضح أن جهـود مـصر مـستمرة          ". بإمكان تحقيق اختراق في تطبيع العالقات بين الحركتين       
 من دعوات ألن تتولى مـصر واألردن        "إسرائيل"عواد عما يطرح أحياناً في      " الحياة"وسألت   .وستستمر

ية، وسبق أن تحدثت    رائيلإستلك بالونات اختبار    : "إدارة قطاع غزة والضفة الغربية على التوالي، فأجاب       
 التنصل من   إلى عما يسمى الخيار األردني أو خيار غزة أوالً وغير ذلك، وكلها محاوالت تهدف               إسرائيل

  ".مسؤولية السالم
 وفي وقت الحق، عقد وزيرا خارجية مصر أحمد أبو الغيط واألردن صـالح الـدين البـشير مـؤتمراً                  

، مع تقـويم متعمـق      ية ركزت على بحث الوضع العربي عموماً       أشارا خالله إلى أن القمة الثالث      صحافياً
وقال أبو الغـيط    . للوضع الفلسطيني والمفاوضات وجهود دفع عملية السالم وكيفية تنفيذ المبادرة العربية          

وعن ما إذا كان هناك تخوف من ضغوط أميركيـة علـى             .إن المحادثات تطرقت إلى نتائج قمة دمشق      
ليست لدينا في مصر مخاوف من زيارة عبـاس         : "ة لواشنطن، قال أبو الغيط     خالل زيارته المرتقب   عباس

وشدد علـى أن    ".  مايو المقبل  / ستعود للمنطقة مجددا في أيار     رايسلواشنطن، فالجهد األميركي مستمر و    
الموقف العربي الممثل في الرؤية الفلسطينية المدعومة أردنياً ومصرياًَ هو الذي يكفل اإلطار وصـمام               "

يعد خطوة على   ) في خصوص رفع حواجز في الضفة     (ي  سرائيلوقال إن اإلجراء اإل   ". ان للفلسطينيين األم
  .ورحب البشير باألمر وطلب استمرار هذه اإلجراءات وزيادتها. الطريق يجب أن تتبعها خطوات

وزير األردني، فأكد في رده على السؤال نفسه أن الموقف المشترك لمـصر واألردن هـو دعـم                  الأما  
الشعب الفلسطيني والسلطة برئاسة عباس للوصول إلى الحقوق المـشروعة للـشعب الفلـسطيني وفـق      

  .والمبادرة العربية" خريطة الطريق"مرجعيات عملية السالم وعلى رأسها 
 على سؤال حول ما إذا كانـت        حمد أبو الغيط رداً   أقال  : نقالً عن الوكاالت   3/4/2008السفير  وأوردت  

العـرب يتمـسكون بهـذه      " للسالم ستظل مطروحة من دون تحديد سقف زمني لها، إن            المبادرة العربية 
المبادرة، ويدفعون بها، وإننا في سبيل تحقيق السالم واالستقرار في المنطقة ال نضع سقفا زمنيا، وإنمـا                 

  ".  بأن تلتزم بالتجاوب مع الطرح العربي، ونصمم على ذلكإسرائيلنطالب 
 أبو الغيط حمد   أ قال :منتصر رحمي ،  القاهرة نقالً عن مراسلها في    3/4/2008الشرق القطرية   وأضافت  

 كانت هناك حاجة لعقدها على مستوى عدد        وإذا.. فكرة القمم التشاورية المصغرة ما زالت مطروحة      "ن  إ
  ".محدود من القادة فان مصر ال تمانع في ذلك

تحدث باسم الرئاسة المصرية أن بالده تبذل       أكد الم  :القاهرةمن   3/4/2008االتحاد اإلماراتية   وجاء في   
هما تحقيق التهدئة بـين الجـانبين       "جهودها على الساحة الفلسطينية على محورين متوازيين ومتزامنين         

ي بما يتيح الفرصة لتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني في الضفة وفي غـزة وفـتح               سرائيلالفلسطيني واإل 
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ية مماثلة تتم في الضفة بشكل شبه يومي،        إسرائيلد لممارسات   المعابر في غزة وإنهاء الحصار ووضع ح      
هنـاك دوالً   "وأضاف عـواد بـالقول إن       . "أما المسار الثاني فهو تهدئة وتهيئة األجواء بين فتح وحماس         

عديدة تحاول الدفع في هذا التوجه مثل السعودية من خالل اتفاق مكة ومحاولة الرئيس اليمنـي مـؤخراً                  
  ."ن الفرصة ال تبدو سانحة واآلمال ال تبدو مبشرة بين فتح وحماسولكن حتى اآلن فإ

  
  طبعة جديدة من المبادرة اليمنية قريباً .2

أكد العضو العربي في الكنيست أحمد الطيبـي         : وديع عواودة، يوسف كركوتي    - دمشق،  القدس المحتلة 
 على اتصال مـع الـرئيس       أن الرئيس اليمني يستعد إلطالق مبادرة جديدة لرأب الصدع الفلسطيني وأنه          

عباس ومع رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل لهذا الغرض، في وقت تنشط مصر علـى                 
وقال الطيبي الذي يزور اليمن إن الرئيس اليمني أبلغه خالل لقـاء جمعهمـا               .خط المصالحة الفلسطينية  

وطني الفلسطيني لحيز التنفيذ بعد     أمس أن صالح سيباشر بخطوات عملية إلخراج مبادرة اليمن للوفاق ال          
صالح بحسب بيان الطيبي أن االنقسام الفلسطيني يشكل        الرئيس  وكرر   .تعديلها بحيث تكون أكثر وضوحاً    

يين ودعا لتغليب المصلحة الوطنية على أية مصلحة أخرى مؤكدا حيويـة وحـدة              سرائيل لإل ربحا صافياً 
  .القضية والشعب والسلطة في فلسطين

  3/4/2008ماراتية الخليج اإل
  

   يرفض عرًضا مصريا بلقاء مشعل في القاهرةعباس .3
أكدت مصادر مطلعة أن اللواء عمر سليمان مدير المخابرات المصرية لم يستطع إقناع             : كتب محمد هاني  

الرئيس الفلسطيني محمود عباس بعقد لقاء مشترك بينه وبين خالد مشعل رئيس المكتب السياسي لحركة               
اهرة؛ لمحاولة رأب الصدع بين فتح وحماس لمحاولة تبديد التحفُّظات حول إعالن صنعاء،             حماس في الق  

ـ   .عباسوذلك خالل لقاٍء عقده أمس سليمان مع         إن اللقاءات التـي    ): إخوان أون الين  (وقالت المصادر ل
د حوار بـين     كانت تُوحي ببداية انفراج لعق     اإلفرنجيعقدها سليمان من قبل مع وفد فتح برئاسة عبد اهللا           

حماس وفتح، لكن الجهود المصرية المبذولة تبددت بما قام به أبو مازن، مشيرةً إلى أن قرار أبو مـازن                   
وأشارت المصادر إلى أن اتصاالٍت بين المـسئولين المـصريين           .في قبول الحوار أو رفضه ليس بيديه      

مع قادة فتح؛ لتذليل العقبات أمـام       وقيادة حماس قد ُأجريت، وأبدت حماس ترحيبا في إطار عقد لقاءات            
المبادرة اليمنية، لكنها في الوقت نفسه أبدت قلقَها من رفض عباس المستمر للحوار، وحملتـه مـسئوليةَ                 
إجهاِض كلِّ الوساطات العربية من أجل رْأِب الصدع في الساحة الفلسطينية، وإنجاز حوار وطني بـين                

  .الحركتين
  2/4/2008إخوان أون الين 

  
  في غزةاإلنسانيحذر من خطورة الوضع وي.. نهاء حالة االنقسامإ إلىالبرغوثي يدعو  .4

مصطفى البرغوثي من خطورة تـردي      .مين العام للمبادرة الوطنية الفلسطينية النائب د      أل حذر ا  :رام اهللا 
عرب عن دهشته من استمرار الصمت الـدولي حيـال اسـتمرار            أو . في قطاع غزة   اإلنسانية األوضاع

كـد  أو . الحياة كالعالج والدواء والغذاء    أساسيات في حصارها لقطاع غزة وحرمان شعبنا من         "رائيلإس"
 تستغل حالة االنقسام في الساحة الفلسطينية للتنكيل بشعبنا وتكريس الفصل بـين             "إسرائيل" أنالبرغوثي  

مهمشة على المـصالح     تغليب مصالح شعبنا وفئاته الفقيرة وال      إلى األطرافودعا جميع    .الضفة والقطاع 
 ضد قضيتنا الوطنية والمشروع الوطني      "إسرائيل" خطورة ما تحيكه     إلىالحزبية والفئوية الضيقة والتنبه     

 األوان آنوشـدد البرغـوثي انـه        . في تاريخ قضيتنا   واألدق األصعب في مرحلة هي     الذي بات مهدداً  
 .وتعيد اللحمة الداخليةالستعادة الوحدة الوطنية التي تنهي حالة االنقسام والفرقة 
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 3/4/2008الحياة الجديدة 
  

   تؤيد تبادل أراض مقابل الممر اآلمن  الفلسطينية السلطة:الهباش .5
 إمكانيـة  كشف وزير الزراعة وزير الشؤون االجتماعية د محمود الهباش، عن            : ملكي سليمان  -رام اهللا   

 ممر آمن يـربط     إقامة على   يةسرائيلاإلقة   مقابل المواف  "إسرائيل" مع   األراضيمحدودة لتبادل محدود في     
ن الموقف الفلسطيني هو ضد االستيطان القديم والجديد والمستقبلي فهو غيـر            إالضفة بقطاع غزة، وقال     

 في بناء المستوطنات وتوسيعها يعني نسف عملية        "إسرائيل"مشروع حسب القانون الدولي وان استمرار       
 األراضـي  تقوم على كافـة      أنلسالم وان الدولة الفلسطينية يجب       تريد ا  "إسرائيل" كانت تريد    إنالسالم  
 إليه الذي يستند    األساس إن  وأضاف . نقبل بأقل من ذلك    أن وال يمكن    1967  التي احتلت عام   ةالفلسطيني

 الدولـة   وإقامـة الرئيس عباس هو الرغبة في تحقيق تسوية عادلة ولذلك فانه يبدي تفاؤله بتحقيق السالم               
 .2008ل العام الحالي المستقلة خال

 3/4/2008الحياة الجديدة 
  

  سيطرة حرس الرئاسةوحماس تؤيد ..  غزة إنهاء قضية معابرإلى حكومة فياض تسعى .6
ألمحت مصادر فلسطينية مقربة من حكومة فياض، وحركـة          : رائد الفي منتصر حمدان    -  رام اهللا  ،غزة

 توافق فلسطيني بـشأن الـسيطرة       إلىصل   في التو  اإلسراع وجود محاوالت حثيثة من اجل       إلىحماس،  
وأكد الناطق الرسمي باسم حكومـة       . المتفاقمة في القطاع   األزمةعلى المعابر وبخاصة معبر رفح إلنهاء       

 اإلدالء قضية المعابر إال انه رفض       إنهاءوجود جهود مكثفة من اجل      " الخليج"ـرياض المالكي ل  . د فياض
اً مضنية في هذا المضمار وعلينا االنتظار لمعرفـة نتـائج هـذه              مازلنا نبذل جهود   إننا"وقال   .بتفاصيل
  ."الجهود

 حمـاس تؤيـد سـيطرة       أن" الخليج"ـيمن دراغمة ل  أ.، د واإلصالح النائب عن كتلة التغيير      أكدفي حين   
 وفق اتفاق واضح لذلك     األمنية اإلجراءات تكون   أنحرس الرئاسة على المعابر وان ما تريده هو ضمان          

ورغم تأكيده عدم وجود معلومات تفصيلية لديه بشأن وجود اتصاالت تجريها            . المشتركة ارةباإلدتطالب  
  . مع حماس إال انه يستبعد وجود مثل هذه االتصاالتفياضحكومة 

  3/4/2008الخليج اإلماراتية 
  

   أن تتمسك حماس بغزة"إسرائيل"من مصلحة : الداخليةالشكعة غير متفائل بحل األزمة  .7
 كشف غسان الشكعة عضو اللجنـة التنفيذيـة لمنظمـة التحريـر             : محمود برهم  -معا خاص   - نابلس

 أن دعوات سـتوجه فـي القريـب         الفلسطينية أنه سيخوض االنتخابات البلدية القادمة في نابلس، مؤكداً        
ـ    أو .العاجل لعقد المجلس الوطني الفلسطيني      أن  إسـرائيل أن من مصلحة    " معا"ضاف في حوار خاص ل

أنـه  " :وقال . الحالية بين فتح وحماس    األزمةبقطاع غزة وأن ترفض كل المبادرات لحل        تتمسك حماس   
 تتخلى عن االنقالب    أن الحالية بين فتح وحماس آلن حماس تريد أن تتحاور قبل            األزمةغير متفائل بحل    

ف وأضـا  ".هل جوع أبناء قطاع غزة والحصار عليهم سيحل القضية        "الذي قامت به في القطاع متسائال       
وأكـد أن    . انتخابات تشريعية ورئاسـية مبكـرة      إجراء الحالية هو    األزمة للخروج من    األنسبن الحل   إ

 على انه وبالرغم مـن      مؤكداً تكون منظمة من أجل تحسين شروط التفاوض السياسي،          أنالمقاومة يجب   
 لتغييـر   نسعى أنب   ويج باإلرهابيينفان جزءا ليس بسيطا من الغرب يتهموننا        "عدالة القضية الفلسطينية    

  ".صورتنا في العالم من خالل تنظيم عمل المقاومة
  2/4/2008وكالة معاً اإلخبارية 
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  يوفر الغطاء لكافة المؤسسات اإلعالمية والحقوقية للعمل بحرية" التشريعي: "بحر .8

ان  أكد الدكتور أحمد بحر رئيس المجلس التشريعي باإلنابة أن المجلس التشريعي يعمل على ضـم               :غزة
حقوق اإلنسان ويوفر الغطاء الشرعي والقانوني للمؤسسات اإلعالمية والحقوقية للعمل بكامـل الحريـة              
وفق ما أقره النظام والقانون، وأن تعمل بحرية كاملـة، دون أي اعتـراض، وأن تعمـل المؤسـسات                   

ل زيارة قام بهـا     جاءت أقوال بحر خال    .اإلعالمية والحقوقية في الوقت نفسه بروح المصداقية والحيادية       
الفلسطينية ومؤسسة الضمير لحقوق اإلنسان، على رأس       " الرسالة"إلى صحيفة    2/4/2008يوم األربعاء   

  .وفد برلماني من المجلس التشريعي
  2/4/2008المركز الفلسطيني لإلعالم 

  
  األدويةتبادل االتهامات بين وزير الصحة في حكومة فّياض وشركة الجالء لتوريد  .9

 أمسبو مغلي   أفتحي  . تبادل وزير الصحة في حكومة تسيير األعمال في رام اهللا د           :ي صّباح  فتح -غزة  
وكانت الشركة طالبت في مناشدة نـشرتها        .لألدوية في قطاع غزة   " الجالء"االتهامات بالفساد مع شركة     

  الرئيس عباس ورئيس حكومته سالم فياض      أمسعلى صدر الصفحة األولى في إحدى الصحف المحلية         
فـي مناقـصة    )  شيكل 3.4الدوالر يساوي   ( مليون شيكل    50 مغلي بدعوى إهداره نحو      أبوبالتحقيق مع   

  .لألدوية لصالح وزارة الصحة
باستيراد أدوية من الخارج برقم تسجيل خاص بالتبرعـات         " مغلي في تصريحات باتهام الشركة       أبوورد  

شركة الجالء تبيع أدوية للمواطنين كانـت   "إنل وقا. في قطاع غزة" للشعب الفلسطيني وبيعها للمواطنين   
  ".تحصل عليها من خالل التبرعات

  3/4/2008الحياة 
  

  جسَّس على حزب اهللا يت"األمن الوقائي" جهاز: وثائق .10
كشفت وثائق رسـمية فلـسطينية      :  أحمد شاكر  ،رام اهللا  نقالً عن مراسلها في    3/4/2008األخبارجاء في   

 الفلسطيني في قطاع غزة، بالتجسس وجمع معلومـات أمنيـة وعـسكرية             عن قيام جهاز األمن الوقائي    
ي عن أماكن تخزين األسلحة الخاصة بحزب اهللا، والتكتيكـات التـي            سرائيلخطيرة لمصلحة االحتالل اإل   

وتشير الوثائق، التي حِصل عليهـا بعـد         .يقوم بها من عمليات تجنيد وإعادة ترتيب أوضاعه العسكرية        
 ونشرتها مواقع حماس أمس، إلى قيـام األمـن          2007 يونيو/  حزيران 14 غزة في    الحسم العسكري في  

الوقائي بجمع معلومات عن إعادة حزب اهللا ترتيب وضعه العسكري وتسليحه فـي بيـروت والجنـوب                 
  .يين خالل الشهرين المقبلين من تاريخ الوثيقةسرائيلالستعداده لمعركة حتمية مع اإل

ولإلطـالع علـى    :  هذه الوثائق نقالً عن مصادر خاصة في غزة        2/4/2008موقع فلسطين اآلن    ونشر  
 .اضغط هنا، الرابعة اضغط هنا، الثالثة اضغط هنا، الثانية اضغط هنااألولى : الوثائق

  
  في مخيم البداوي" الكفاح المسلح" لنشر تتجهمنظمة التحرير  .11

نشغلت األوساط الفلسطينية في مخيم البداوي بمـا يتـردد مـن            ا: إبراهيمعمر   -شمال لبنان   / البداوي
أحاديث عن قرار اتخذته قيادة منظمة التحرير الفلسطينية في لبنان، يقضي بنقل تجربة الكفاح المسلح من                

ـ  .  مهمة حفظ األمن في مخيم البداوي      إليهمخيمات الجنوب واإليعاز      إلـى " السفير"وأشارت المعلومات ل
 في مخيم   األقصىمئة عنصر من فصائل منظمة التحرير، برئاسة مسؤول كتائب شهداء           أن ما يقرب من     

 والعتـاد والـزي العـسكري       باألسلحة الشوك، تم تدريبهم في اآلونة األخيرة وجهزوا         أبوالبداوي علي   
  .  في البداوياألمنالموحد الذي يرتديه عناصر الكفاح المسلح، وباتوا جاهزين الستالم مهمة حفظ 
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ـ       لكن  هذا القرار اتخـذ مـن دون التنـسيق أو           إن" السفير" مصادر في قوى التحالف الفلسطيني قالت ل
 إجماع والى اتفاق سياسي مسبق، وانه ال يمكن         إلىأن مثل هذا القرار يحتاج      "وأوضحت  . التشاور معها 

نظمة التحريـر،   اتفاق سياسي بينها وبين مإلى يبصر النور في الوقت الراهن في حال لم يتم التوصل     أن
 بـاقي   إلى من مسؤولية الجميع وال يمكن لفريق اتخاذ قرار كهذا من دون الرجوع              األمن أنعلى قاعدة   

  ".الفرقاء
  3/4/2008السفير 

  
  ية أميركية تفشل االتفاق بين الفلسطينيين إسرائيل ضغوط :غازي حمد .12

 باسم رئيس الحكومة الفلـسطينية  والناطق السابق " حماس"أكد القيادي في حركة     :  ضياء الكحلوت  -غزة  
" هناك مشكلة داخل حركة فتح تتمثل في عدم التوحد علـى موقـف واحـد              "المقالة غازي حمد أمس أن      

  ". بعض التيارات والجهات بداخل هذه الحركة ال تريد الدفع باتجاه الحوار مع حماس"مشيراً إلى أن 
تح األغلب يريد الحوار، ويريد أن نبني على إعالن         التوجه العام لدى قيادة ف    :أقول بشكل عام  : "وقال حمد 

ال أخفي أن هناك    "ولكنه تابع   ". صنعاء وان نتفق ونستمر وهذا المسته من خالل الحديث مع الكثير منهم           
ية بل وتهديدات بقطع االتصاالت والمفاوضات والمعونات، إذا تم الحوار مـع            إسرائيلضغوطا أميركية و  

 مطمئن أن هناك توجها قويا في داخل حركة فتح يريد أن يـصل لحـوار                ولكن بشكل عام أنا   .. حماس
   ".وطني شامل مع حماس

وحول ما تناولته الصحف من أن رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل أرسل رسالة إيجابية                
علمه أنا شخصياً ليس لدي معلومة في هذا الموضوع، ولكن ما أ          : "للرئيس عباس، قال القيادي في حماس     

أن هناك محاوالت للتوصل إلى استكمال ما تم التوافق عليه في إعالن صنعاء، كـي ال تنقطـع شـعرة                    
معاوية، وكي ال توقف األمور، موضحاً أنه وجد إصراراً خالل اتصاالت أجراها مع العديد من قيـادات                 

 ".الن صنعاءحماس وفتح على ضرورة استكمال وتواصل المباحثات وعدم االنقطاع والتعاطي مع إع
  3/4/2008العرب القطرية 

  
  "حماس"ال أحد من صناع القرار في المنطقة يستطيع تجاهل رؤية : محمد نصر .13

كافة األطراف العربية ذات الصلة بالشأن الفلسطيني إلى العمل مـن أجـل             " حماس"دعت حركة   : دمشق
تلف الفصائل الفلسطينية، بـدءاً     رأب الصدع الفلسطيني بناء على ما تم التوصل إليه من اتفاقيات بين مخ            

ـ " إعالن صنعاء "وصوالً إلى   " اتفاقية القاهرة "من    ".اتفاق مكة المكرمة  "و "وثيقة الوفاق الوطني  "مروراً ب
، فـي  "قدس برس"محمد نصر، في تصريحات خاصة لـ     " حماس"وأعلن عضو المكتب السياسي لحركة      

بأي جهد عربي   " حماس"بد اهللا الثاني، ترحيب حركة      تعليق له على القمة الثالثية بين مبارك وعباس وع        
نحن نرحب بأي جهد عربي من أجل التوسط للحـوار الـوطني   "للمصالحة الوطنية الفلسطينية، لكنه قال  

الفلسطيني؛ على أساس المصالح الوطنية العليا للشعب الفلسطيني وبما ينسجم مع االتفاقيات الفلـسطينية              
  ".وراً باتفاقية القاهرة واتفاق مكة المكرمة، وصوالً إلى إعالن صنعاءمر من وثيقة الوفاق الوطني

 2/4/2008قدس برس
  

  ية تستهدف إجهاض جهود التهدئة سرائيلاالغتياالت واالعتقاالت اإل: مشير المصري .14
قدس "في تصريحات خاصة لـ مشير المصري، النائب عن حماس في المجلس التشريعي،  انتقد :غزة
واالعتقاالت في الضفة " القسام كتائب"مقاومي  ية ضدسرائيلهجمات االستنزاف اإل استمرار ،"برس

ال يريد تهدئة متبادلة ومتوازنة وشاملة "ي سرائيلالغربية، واعتبر ذلك دليالً واقعياً على أّن الجانب اإل
قليمية والدولية يين إلى اغتنام فرصة الجهود اإلسرائيلالمصرياإل ودعا ".وإنما تهدئة ميدانية من دون ثمن



  

  

 
 

  

            10 ص                                   1038:         العدد                  3/4/2008 خميسال: التاريخ

والتجاوب معها للتهدئة وعدم االنجرار وراء أحالم رئيس الوزراء إيهود أولمرت ووزير دفاعه إيهود 
استمرار العدوان يعني أّن خيارات المقاومة مفتوحة، وبالتأكيد فإّن التصعيد  إّن"وقال المصري  باراك،

ّددين من المقاومة، ألّن إيهود أولمرت العسكري يعني أّن عشرات اآلالف من الصهاينة سيكونون مه
  .، على حد تحذيره"وإيهود باراك يغامران بهم ألجل مصالحهم، وعليهم أن ينتبهوا لذلك

 2/4/2008قدس برس
  

  مارس الماضي/ آذار خالل  شهيدا18ً تقديم صاروخا و216 تعلن إطالق "سرايا القدس" .15
" جهادية"في فلسطين، إحصائية وصفها بأنها " القدسسرايا "أصدر اإلعالم الحربي التابع لـ : رام اهللا

مارس الماضي، أشار فيها إلى العمليات التي نفذها مسلحو الحركة واستهدفت مواقع / رخالل شهر آذا
ي، كما كشفت سرائيلي، بما فيها المستوطنات، والتصدي لعمليات التوغل اإلسرائيللالحتالل اإل

التي " الجهادية"وجاء في اإلحصائية  .طوا للحركة خالل نفس الفترةاإلحصائية عن عدد الشهداء الذين سق
ي بينهم مسؤول سرائيل مجاهداً من سرايا القدس ارتقوا إلى العلياء جراء العدوان اإل18أن "صدرت 

يين إسرائيلاإلعالم الحربي في شمال قطاع غزة، حسن شقورة، فيما أعلنت قوات االحتالل مقتل جنديين 
  ".ي شرق موقع كيسوفيم شرق خانيونسإسرائيلبوة ناسفة بجيب خالل تفجير ع

 216ية بـ إسرائيلوأشارت سرايا القدس، إلى أن مسلحوها قصفوا خالل الشهر الماضي بلدات ومواقع 
ية التي كانت تتوغل في سرائيلصاروخاً وقذيفة هاون، باإلضافة إلى استهداف اآلليات العسكرية اإل

  .وعبوات ناسفة" أر بي جي" قذائف 6، إضافة إلى مناطق متفرقة من القطاع
 3/4/2008قدس برس

  
    سقطوا في القدس8مارس بينهم /آذار في ياًإسرائيل 12 تعلن قتل" كتائب القسام" .16

أعلنت كتائب القسام، أمـس أنهـا       : ، ووكاالت غزة من   حامد جاد    عن   3/4/2008الغد األردنية   ذكرت  
 .الماضـي  مارس/ نفذتها خالل شهر آذار   " في عمليات مقاومة  "ن   آخري 79يا وأصابت   إسرائيل 12قتلت  

أصـابت مروحيـة     "1967وذكرت الكتائب في بيان وزع على الصحافيين أنها وألول مرة منـذ عـام               
 قذيفة باتجاه بلدات ومواقع     534 صاروخا و  89ية بنيران مضادات أرضية عدا عن إطالق قرابة         إسرائيل

يين من بيـنهم رئـيس      سرائيل بعضها عن إصابة عشرات المستوطنين اإل      ية أسفر إسرائيلوآليات عسكرية   
 . هذه األرقام أو تنفها حتى اآلنإسرائيلولم تؤكد . المحاذية لشمال قطاع غزة" بلدية سديروت

يين إسرائيلوقالت الكتائب كذلك، إنها تمكنت من قتل ثمانية : غزة من 2/4/2008قدس برسوأضافت 
ذكور، وهو اليوم الذي نفذ فيها الفدائي عالء أبو دهيم عملية القدس والتي أدت في السادس من الشهر الم

  .يين وجرح العشرات دون أن تبنى الكتائب العملية رسمياإسرائيلإلى مقتل ثمانية 
  

  بالتراجع عن سيطرتها على غزة النجاح االحوار" حماس"يطالب " فتح"قيادي في  .17
صوت (يادي في حركة فتح تيسير نصر اهللا في اتصال مع إذاعة             أكد الق  :، وكاالت  الضفة الغربية  -غزة
إلجراء أي حوار بين حركتي فتح وحمـاس        " أجواء إيجابية " ضرورة تهيئة    ، على أمس المحلية،   )القدس

البـد أن   "قال نـصر اهللا      و .على حد وصفه  " التي يجب أن تتراجع عن سيطرتها بالقوة على قطاع غزة         "
واقع، أما إن بقيت األمور على مـا هـي عليـه، فعلـى أي شـيء يـتم                   نرى أشياء تنفذ على أرض ال     

ال بد أن يتم التعاطي     ..اإلشارات التي تأتي من قبل بعض المسئولين في حماس إشارات ايجابية          ..الحديث
وجود فساد داخل حركـة     "ومن جهة أخرى، أكد نصر اهللا        ".معها وفق ما سيتم تنفيذه على ارض الواقع       

" فـسادا "على قطاع غزة يـشكل      " بالقوة"مشددا على أن سيطرة حماس      " ية الفلسطينية فتح والسلطة الوطن  
  .أيضا
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وذكرت  .أمس حركة حماس باعتقال سبعة من عناصرها في قطاع غزة          إلى ذلك اتهمت كتائب األقصى    
ن أثناء إقامة حفل تأبين ناشطين لكتائب األقصى اقتحمت قوات كبيرة من المـسلحي            "الكتائب في بيان أنه     

التابعين لحركة حماس الحفل لتخريبه بالقوة، إلى جانب وضع كمائن مسلحة في الـشوارع والطرقـات                
 ".المؤدية إلى مكان المهرجان

  3/4/2008الغد األردنية 
  

 ومتابعة ما تم البدئ فيه بصنعاء" المبادرة اليمنية"يجب عدم تجاهل : الصالحيبسام  .18
عام حزب الشعب النائب بسام الصالحي ان معيار صحة ما قال امين :  رومل شحرور السويطي-نابلس 

تم في اليمن بخصوص المبادرة اليمنية النهاء االنقسام بين فتح وحماس، يتمثل في نتائج العملية التي 
يمكن تحقيقها بما ينهي حالة االنقسام ويسمح باعادة توحيد النظام الفلسطيني والوحدة السياسية لالراضي 

أمس، عن اعتقاده أن المبادرة اليمنية يجب " الحياة الجديدة"رب الصالحي في تصريح لـواع. الفلسطينية
عدم تجاهلها ومتابعة ما تم البدء فيه بصنعاء، مضيفا ان هذه العملية تحتاج الى مساندة عربية جادة 
 ومتابعة حثيثة خاصة من السعودية ومصر وسوريا الى جانب اليمن ورئيس الجامعة العربية عمرو

موسى، واعرب عن اعتقاده ان وجود دعم عربي فاعل وتحريك موضوع الحوار على أسس صحيحة 
 .سيضع جميع االطراف أمام استحقاق ملموس في انهاء االنقسام

 3/4/2008الحياة الجديدة 
  

  الخاسر األكبر من غياب الوحدة الوطنية" فتح": نخبة من السياسيين والمثقفين .19
 المركز الفلسطيني للديمقراطية والدراسات ورشة عمل في مقـره بمدينـة            نظم :أمين أبو وردة   - نابلس

نابلس في الضفة الغربية بمشاركة نخبة من المثقفين واألكاديميين والسياسيين الفلسطينيين، حيث تمحـور            
ستكون الخاسـر   " فتح“أن  واستنتج المجتمون   ". فرص وتحديات .. إعالن صنعاء “موضوع الورشة حول    

 حال عدم نجاح أي من المبادرات العربية والمحلية في استعادة الوحدة الوطنية لما كانت عليه                األكبر في 
الذي يسعى  ") يسرائيلاإل"األمريكي و (من قبل االنقسام، مرجعين ذلك إلى طبيعة المخطط العام الخارجي           

  . الطرقإلى إضعاف الحركة الفلسطينية والسعي إلى تعميق الهوة في الداخل الفلسطيني بشتى
  3/4/2008الخليج اإلماراتية 

  
   أكبر مناورة وتقرر الشروع بتوزيع الكمامات الواقيةىية تصادق علسرائيل اإلالحكومة .20

 االنترنت أمـس األربعـاء أن المجلـس         ى عل "يديعوت"أفاد موقع صحيفة     : زهير اندراوس  -الناصرة  
ـ     ي المصغر للشؤون السياسية واألمنية صادق       سرائيلالوزاري اإل   اجـراء أكبـر     ىأمـس األربعـاء عل

وأضاف الموقع أن المناورة تشمل كافـة الـوزارات         . المناورات خالل السنوات األخيرة للجبهة الداخلية     
والسلطات المحلية والمؤسسات التعليمية، وتهدف الي االستعداد لسيناريو تعرض الجبهة الداخلية لهجمات            

ف في تدريبات ميدانية وفي تفعيل غـرف الطـوارئ   وسيشارك في المناورات عشرات اآلال . صاروخية
  . والتنسيق

ية، ستبدأ المناورات المزمع اجراؤها األسبوع المقبل بعقـد جلـسة خاصـة             سرائيلوبحسب المصادر اإل  
للحكومة يوم األحد، فيما ستعقد يوم االثنين جلسة خاصة للمجلس الوزاري المـصغر تحـاكي اجتماعـا                 

  . للمجلس أثناء الحرب
 أن صفارات االنذار ستنطلق في كافة أنحاء الدولة العبرية يوم الثالثاء المقبل وستتركز              ى الموقع ال  وأشار

التدريبات في هذا اليوم علي ادارة كافة السلطات والتنسيق فيما بينها خالل حرب يـتم فيهـا التعـرض                   
وزادت  . المختلفـة  للقصف بالصواريخ، وتشمل التدريبات قيادة الجبهة الداخليـة والـسلطات المحليـة           
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 "راحـل  "ية قائلة ان التدريبات والمناورات ستديرها ما تسمي بسلطة الطوارئ الوطنية  سرائيلالمصادر اإل 
والتي تم تأسيسها في اطار استخالص العبر من حرب لبنان الثانية، وهي مسؤولة عن اعـداد الجبهـة                  

قرر المجلس الوزاري المصغر أيـضا      و . الداخلية لحاالت الطوارئ وعالج مشاكله في أوقات الطوارئ       
البدء في توزيع الكمامات الواقية من األسلحة غير التقليدية علي جميع مواطني الدولـة العبريـة، وقـد                  

  . هذا االقتراحىية التي بادرت السرائيلأنيطت هذه المهمة بوزارة األمن اإل
يدات الخارجية بقيـام دول وتنظيمـات        خلفية تنامي التهد   ىي فان القرار اتخذ عل    سرائيلووفق الموقع اإل  

 خـالل   ىوقالت مصادر أمنية رفيعة المـستو      .بقصف الدولة العبرية بالصواريخ التقليدية وغير التقليدية      
ي سـرائيل ي، ان الحكومة ال تريد أن تدخل الجمهور اإل        سرائيلجلسة المجلس الوزاري، كما أكد الموقع اإل      

ية ان  سـرائيل  الحكومة اإل  ى ذلك، أضافت المصادر، انه يتحتم عل      في حالة من الهلع والهستيريا، ولكن مع      
 هجوم بالصواريخ التي تحمـل رؤوسـا كيماويـة          ىي ال سرائيلتكون جاهزة المكانية تعرض العمق اإل     

  .وبيولوجية
  3/4/2008القدس العربي 

  
   بيت استيطاني جديد في قلب الضفة الغربية1900 .21

أمس النقاب عن أن وزارة البناء واإلسكان فـي         " يديعوت  "كشفت صحيفة   : برهوم جرايسي  - الناصرة
 بيت استيطاني في مختلـف أنحـاء        1900ي أقرت بشكل نهائي مشاريع لبناء       سرائيلحكومة االحتالل اإل  

وتنضم هذه البيـوت آلالف      .الضفة الغربية، وأنها حصلت أيضا على مصادقة وزير األمن إيهود باراك          
ى اإلعالن عنها بشكل أسبوعي تقريبا، في داخل القدس المحتلة وضواحيها،           البيوت االستيطانية التي يجر   

 6500ي سيشرع خالل األشهر القادمة ببناء ما ال يقـل عـن             سرائيلوبعد جمع البيانات فإن االحتالل اإل     
 ألـف   40بيت استيطاني في جميع أنحاء الضفة الغربية، عدا عن حديث عن مشروع استراتيجي لبنـاء                

  .ي في القدس ومحيطها خالل السنوات القليلة القادمةبيت استيطان
 وحـدة   158وحسب ما نشرته الصحيفة أمس، سيتم توسيع المستوطنات خالل العام الحالي، وسيتم بناء              

 وحـدة فـي   160و" بيتار عيليت" وحدة في   682، الواقعة غربي بيت لحم، و     "أفراتا"سكنية في مستوطنة    
 302، وهي مستوطنات تقع شمال القدس المحتلـة، و        "غفعات زئيف " وحدات في    510و" غفعات بنيامين "

المحاذية لمدينـة الخليـل     " كريات أربع " وحدة في    48، شرقي القدس المحتلة، و    "معاليه أدوميم "وحدة في   
كـذلك هنـاك     . ، جنوب غربي مدينة نابلس، في وسط الضفة الغربيـة         "أريئيل" وحدة في    48المحتلة، و 

 استيطانيا للمتدينين األصوليين في حي مستقل، على أن تكون تابعـة لمـستوطنة               بيتا 330مشروع لبناء   
  . غفعات زئيف، شمال القدس

  3/4/2008الغد األردنية 
  

  من قوات بدر إلسقاط حكومة هنية 600ية دخول إسرائيل عن موافقة معلومات .22
 جنـدي   600فقت على ادخال     وا إسرائيلاألردنية أن   " الحقيقة الدولية " ذكرت أسبوعية    :"الشرق "-عمان  

جيش التحرير الفلسطيني المرابطة في األردن إلى مدينة جنين تمهيدا لمشاركتها في اسقاط             "من قوات بدر  
 رجل تلقوا في األردن تدريبات      1500في قطاع غزة، ويبلغ تعداد قوات بدر نحو         " حماس"حكومة حركة   
  ." شرطية بتفوق

  3/4/2008الشرق القطرية 
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  سلطة خاصة للهدم وتعديالت قانونية:  لهدم البيوت العربيةخطة جديدة .23

كشف وزير الداخلية مئير شطريت االسبوع الحالي في الكنيست عن خطة جديدة لتكثيف : رامي منصور
.  قوانين جديدة تسهل إصدار أوامر الهدم وتنفيذها4وتنص الخطة سن . هدم البيوت في البلدات العربية

بهدف توفير أدوات " ستصادق قريباً على تعديالت على قانون التنظيم والبناء وقال شطريت إن الحكومة
األول، زيادة فترة أمر : التعديالت األربعة التي تعدها الحكومة هي ".أفضل للدولة لتنفيذ قانون والبناء

الهدم اإلداري من شهر إلى ثالث شهور، والثاني الحد من صالحية المحاكم في إصدار قرار تجميد 
ألوامر الهدم من طرف واحد، وإجبارها على بحث طلب التجميد بحضور الطرفين المواطن والسلطة، 
والتغيير الثالث هو نزع صالحية المحاكم بأصدار قرار تجميد أوامر الهدم في حال االستمرار في البناء 

، اي منع استعمال أما الرابع فينص على منع ما يعرف بتغيير االستعمال. بعد إصدار أمر إداري بوقفه
اي بناء لغير الغرض الذي استصدرت رخصة ألجله، مثل تحويل مباني زراعية الى قاعات افراح او 

  .بيوت للسكن
  2/4/2008 48عرب

  
   ينوي القيام بحملة الطالق سراح مروان البرغوثيبيرتس .24

 في مقـر حـزب      ي السابق عمير بيرتس خالل اجتماع عقد      سرائيلالمح وزير الجيش اإل   : معا–بيت لحم   
العمل بمدينة تل ابيب الى نيته تنظيم حملة تهدف الى اطالق سراح امين سر حركة فـتح فـي الـضفه                     

بعد االعياد اليهودية انوي تنظيم سلسلة من االجتماعـات         "وقال عمير بيرتس     .الغربية مروان البرغوثي    
الى قائد فلـسطيني يقـدره الـشعب        مع ذوي القتلى اليهود وان النظر في اعينهم واقول لهم بأننا بحاجة             

واضاف بيرتس ان دمج محمـود عبـاس    ".الفلسطيني ويستطيع فرض اي اتفاق سياسي يتم التوصل له       
 .ومروان البرغوثي سيعطي فرصه حقيقية الحترام اي اتفاق يتم التوصل اليه 

  2/4/2008وكالة معاً اإلخبارية 
  

   تباطؤ فعلي لالقتصادستتسبب في األزمة المالية األميركية: إسرائيل .25
 البروفيسور ستانلي فيشر من أن األزمـة الماليـة األميركيـة            إسرائيلحذر محافظ بنك    : حلمي موسى 

ي، وستقود إلى تراجع نسبة النمو وضـرب المنظومـة          سرائيلستتسبب في تباطؤ فعلي في االقتصاد اإل      
، الذي قدمه أمس، عن حالة االقتصاد       وبدا فيشر متشائما في التقرير      2008.المالية والبورصة في العام     

وخفض التقرير نسبة النمـو     .  وأرسله إلى الحكومة واللجنة المالية في الكنيست       2007,ي للعام   سرائيلاإل
 في المئة، خالفا للعام الماضـي       3.2 بحيث باتت في حدود      2008ي للعام   سرائيلالمقدرة في االقتصاد اإل   

ية عن الغايات المحددة    سرائيلشر من أن انحراف الحكومة اإل     وحذر في  .  في المئة  5.5حيث وصلت إلى    
. يسـرائيل سيعرض االقتصاد لضربات شديدة، بينها رفع قيمة الفائدة واهتزاز الثقة الدولية باالقتصاد اإل            

  . للرئيس شمعون بيريز أمس األول" اتجاهات النمو في االقتصاد" عن إسرائيلوسلم فيشر تقرير بنك 
  3/4/2008السفير 

  
  "الشرق األوسط الجديد"سابق ينعى " يإسرائيل "وزير .26

األسبق شلومو بن عامي، إن أمريكا فشلت في        " يسرائيلاإل"قال وزير الخارجية     :"الخليج"القدس المحتلة   
وكتب بن عامي في صـحيفة      ". السحر قد انقلب على الساحر    "إنشاء شرق أوسط جديد، ولخص رأيه بأن        

 سنوات من على متن سفينة سالح الجـو  5الرئيس األمريكي جورج بوش قبل العبرية أن بيان   " يديعوت"
، كان تعبيراً عن العجرفة والغطرسة المفرطـة تمامـاً          "المهمة قد أنجزت  "أن  " افراهم لينكولن "األمريكي  
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قد أدت إلى انتصار استراتيجي في الحرب األوسع نطاقا         "الجنرال بتروس   " هجمة"مثل تقديره الحالي أن     
 ". إلرهابضد ا

  3/4/2008الخليج اإلماراتية 
  

    جنوبي لبنان صيدامدينةندوة حول حق العودة في تقيم  ثابت الفلسطينيةمنظمة  .27
ـ    : صيدا ـ     الفلسطينية  للنكبة 60ضمن فعاليات إحياء الذكرى ال  ليـوم األرض،    32 ولمناسبة الذكرى الـ

 هامة الفلسطينية لحق العودة ثابت تحدث في       ندوة سياسية أقامتها المنظ     جنوبي لبنان  استضافت بلدية صيدا  
 علي هويدي،   لمنظمةممثل رئيس المجلس البلدي عفيف حشيشو، والمحامي فارس عبدو، واألمين العام ل           

قدم عرضاً توضيحياً للتوزيع الجغرافي والديموغرافي للفلسطينيين في العالم، مسلطاً الضوء علـى             الذي  
 من خالل التمهيد الذي رسمه االنتداب       48 أن النكبة بدأت قبل عام        ومؤكداً ،أوضاع الالجئين في الشتات   

  .البريطاني على فلسطين
  3/4/2008السفير 

  
  شيليت  دولة من العراق إلى فلسطينياً الجئا83ً نقلأنباء عن  .28

 من الالجئين الفلسطينيين في مخيم التنف على الحدود السورية          ذكرت مصادر فلسطينية أن عدداً    : رام اهللا 
 أحد الالجئين الفلسطينيين في العراق أن        حيث أكد  .شيليدولة ت  سيغادرون العراق متوجهين إلى      ،لعراقيةا

 أن الجئين آخرين سيغادرون فـي      كما . سيغادر يوم السبت المقبل     فلسطينياً 83الفوج األول والمكون من     
  . أيضاًشيليتالقريب العاجل إلى 

  2/4/2008وكالة سما 
  

   البداوي والباردللفلسطينيين في مخيمي  توزع مساعدات عينية في لبنانفتححركة  .29
لى الالجئين  إة  يوزعت حركة فتح بالتعاون بين هيئتي اإلغاثة اللبنانية والفلسطينية، مساعدات عين          : البارد

 وفد ضـم  . ، ضمن حملة شملت المئات من العائالت       شمالي لبنان  الفلسطينيين في مخيمي البداوي والبارد    
بـو  أممثل الهيئة الفلسطينية فتحـي      وحمد عويدات،   أل األمين العام للهيئة العليا لإلغاثة العقيد         ممث الوفد
  .عردات، ومسؤولين عن فتح واللجنة الشعبية في الشمالال

  3/4/2008السفير 
  

  ديرة في القدسأ 3بطريركية الروم األرثوذكس تعيد فتح  .30
بطريركيـة  الن أمي باسم الكنيـسة االرثوذكـسية،     قال االب عيسى مصلح، الناطق الرس     : القدس المحتلة 

البطريرك المعـزول   من  وامر  أديرة في القدس كانت مغلقة لعدة سنوات ب       أعادة فتح وتفعيل ثالثة     إقامت ب 
  . جميعها تقع بمقربة من كنيسة القيامة في البلدة القديمةمشيراً إلى أن. ايرينيوس

  3/4/2008الرأي األردنية 
  

  داخل الخط األخضرسيع مستوطنة حريش في وادي عارة  لتويإسرائيلمخطط  .31
كشف يوم أمس النقاب عن مخطط أخطبوطي لتحويل مستوطنة حريش          :  حسن عبد الحليم   -تقرير خاص   

 في  ، ألف يهودي  130 إلى مدينة يهودية حريدية تتسع لنحو         داخل الخط األخضر،   الواقعة في وادي عارة   
ويتـضح أن سياسـة الـسلطات        .دا من القرى العربية وأراضيها    قلب التجمع السكاني العربي وتلتهم عد     

ية الرافضة لتوسيع المخططات الهيكلية للقرى العربية في وادي عارة وما يرافقها مـن سياسـة    سرائيلاإل
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كانـت  عدم منح تراخيص بناء وما يتبعها من سياسة هدم المنازل التي تصاعدت في السنوات األخيرة،                
  .المخططهذا  ةخدمل

  2/4/2008 48عرب
  

  في النقب في قريتي طويل أبو جروال وعمرة مساكنية تهدم سرائيلالسلطات اإل .32
، على هدم العديد من المنازل والخيام وحظائر الغنم فـي قريتـي             يةسرائيلاإلأقدمت لجنة التنظيم والبناء     

يشار إلـى   ا   فيم . عائلة بدون مأوى   18عمرة وطويل أبو جروال غير المعترف بهما في النقب، وخلفت           
تواصل هدم البيوت في القرى العربية غير المعترف بها، رغم ادعـاء وزيـر              ية  سرائيلاإلأن السلطات   

الداخلية، مائير شطريت، بأنه تم تجميد أوامر الهدم لمدة عام، إلى أن تنتهي لجنة غولدبرغ مـن تقـديم                   
اطنين العرب في النقب على ملكيـة        بشأن النزاع بين السلطات والمو     يةسرائيل اإل توصياتها إلى الحكومة  

  .األراضي
  2/4/2008 48عرب

  
   بحق األسرىيسرائيل اإلمطالبة بلجان دولية لفضح جرائم االحتالل .33

كشف سكرتير العالقات الخارجية في الهيئة العليا للدفاع عن األسرى فـي سـجون االحـتالل                : رام اهللا 
جـل  أفلسطيني رسمي للجامعة العربية مـن       ي، عصام بكر، عن وجود تحضيرات لزيارة وفد         سرائيلاإل

مناقشة آليات تفعيل القرار الذي اتخذته الجامعة وتبنته قمة دمشق باعتبار يوم السابع عشر من نيسان يوم                 
طالبت الهيئة بتشكيل لجان تحقيق دولية وأهلية تتولى الكشف عن حقيقة ما يعيـشه              قد  و .األسير العربي 

 دعت إلى تنظيم أوسع مساندة شعبية لقضية األسرى الذين يتعرضون           األسرى في سجون االحتالل، فيما    
  .ألبشع سياسات القمع واإلذالل

  3/4/2008الخليج اإلماراتية 
  

 يةسرائيل سيئة في السجون اإلسيرة يعيشون ظروفاًأسير وأ 11400: تقرير .34
سرى داخل السجون أصدر نادي األسير الفلسطيني في محافظة بيت لحم تقريرا عن أوضاع األ: بيت لحم

ية وذلك لمناسبة قرب إحياء فعاليات يوم األسير الفلسطيني في السابع عشر من نيسان الحالي، سرائيلاإل
 أسير 11400ن العدد اإلجمالي وصل إلى أكثر من أ أن أعداد األسرى في ازدياد كبير، وحيث أكد

 هي األسوأ واألصعب في  ومركز توقيف يعيشون ظروف سجنا30ًوأسيرة موزعين على أكثر من 
 أن المحافظة  تعرضت إلى حملة ،نادي في بيت لحمالوقال عبد اهللا الزغاري مدير  .تاريخ السجون

 أسير وأسيرة خالل األشهر الثالثة الماضية 95اعتقل الذي ي سرائيلاعتقاالت كبيرة على يد الجيش اإل
 . بالمؤبدات منهم أحكاما62ًيرة، يقضي  أسير وأس1245ليرتفع عدد األسرى من أبناء المحافظة إلى 

أن عدد األسرى في هذا السياق،  كما ذكر .ال زلن رهن االعتقال أسيرات 10 هناكوأوضح التقرير أن 
، منهم عدد من األسرى المصابين من قبل الجيش قبل اعتقالهم  أسيرا45ًالمرضى من أبناء المحافظة بلغ 
  . أسيرا95ًبين أن األسرى اإلداريين يصل عددهم إلى فيما  .وال زالوا بحاجة للعالج الطبي

  3/4/2008الحياة الجديدة 
  

   مريضا15ًخالل آذار الماضي بينهم من الخليل  مواطنين 103اعتقال : تقرير .35
ن قوات االحتالل اعتقلت خـالل آذار       أمس،  أصدره نادي االسير الفلسطيني بالخليل،      أقال تقرير   : الخليل

ن من بين المعتقلين    ألى  إحتجاز في المحافظة، مشيراً     ا خالل مداهمات وعمليات      مواطنين 103الماضي،  



  

  

 
 

  

            16 ص                                   1038:         العدد                  3/4/2008 خميسال: التاريخ

ن عـدد المعتقلـين     أواعتبر التقرير    . عاماً 18عمارهم عن   أ فتى ممن تقل     11 طالباً و  22 مريضاً و  15
ية منذ بداية العام الجـاري،      سرائيلخالل الشهر الماضي، يشكل مؤشراً على تصاعد عمليات االعتقال اإل         

  . مواطن300حيث اعتقل خالل تلك الفترة من الخليل والبلدات المحيطة نحو 
  3/4/2008األيام الفلسطينية 

  
 زوج األسيرة نورا الهشلمون يدخل في إضراب عن الطعام تضامناً مع زوجته  .36

أكدت األسيرة المحررة رجاء الغول من مركز األسرى للدراسات أن أسرى النقب أكدوا لها، أن األسير                
حمد الهشلمون قد بدأ منذ يوم االثنين باإلضراب المفتوح عن الطعام تضامناً مع زوجته األسيرة نـورا                 م

تم نقلهما مـن سـجن النقـب        قد  الهشلمون وذلك بصحبة األسير خليل عواودة، كما أكدوا أن األسيرين           
 .لمعتقل مجهول

  2/4/2008مركز األسرى للدراسات 
  

   فلسطينيا في أنحاء متفرقة من الضفة الغربية18االحتالل يعتقل  .37
 18 أن جيش االحـتالل اعتقـل        ،أعلنت مصادر فلسطينية أمس   :  وكاالت - حامد جاد  - الضفة الغربية 

 كمـا   . من مدينة رام اهللا لم تعرف هويتـه         طالباً هم في أنحاء متفرقة من الضفة الغربية، من بين        فلسطينياً
 بعد مرور يـومين فقـط علـى         اعتقل من مخيم عسكر في مدينة نابلس،         المعتقلين شاباً  ذكر أن من بين   

  .اإلفراج عنه من سجون االحتالل
  3/4/2008الغد األردنية 

  
   الفلسطينيين الشهر الماضي الفلتان األمني منتضاعف عدد قتلى: تقرير .38

أنهـا   ،طن في بيان صدر عنها أمـس      الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق الموا    ذكرت  :  رويترز -رام اهللا   
لـى  إضافة  إمني والفوضى الداخلية    ألنفالت ا  جراء حوادث اإل    مواطناً 20ذار مقتل   آرصدت خالل شهر    

علـى  قتلـوا    مواطنين   10 في حين أن   ،عدم توفر شروط السالمة العامة في مناطق السلطة الفلسطينية        
،  قتلوا في قطاع غـزة      مواطناً 12ين القتلى   من ب أن  ت  حضووأ. 2008الخلفيات ذاتها خالل شهر شباط      

ة الثأر  ي قتلوا على خلف   ،ن عشرة من بين القتلى    لفتت إلى أ  و. خرين قتلوا في الضفة الغربية    االثمانية  ال فيما
  .في حوادث جرت في محافظات الضفة الغربيةقتلوا  منهم 7 ،والشجارات العائلية

  3/4/2008الدستور 
  

   باإلفراج عن معتقلين فلسطينييناعتصام في غزة لمطالبة مصر .39
 أمام مقر اللجنة الدوليـة    لهم ناشد أهالي المعتقلين الفلسطينيين في السجون المصرية خالل اعتصام         :غزة

 كما  .طالق سراح أبنائهم فوراً   إ، العمل على    تهكومح و المصريللصليب األحمر في مدينة غزة، الرئيس       
عيات حقوق اإلنسان المصرية النظر في قـضايا أبنـائهم           المحاكم المصرية ومجلس الشعب وجم     واطالب

رئاسـة الـسلطة    في هـذا الـسياق      ودعوا   .الذين صدر قرار باإلفراج عنهم منذ سنوات ولم  يتم تنفيذه          
والحكومة المقالة والقوى الوطنية واإلسالمية ووسائل اإلعالم بالوقوف إلى جانبهم والتحرك لمـساعدتهم             

  .إلطالق سراح أبنائهم
  3/4/2008خليج اإلماراتية ال

  
   في غزة  الشرعي يتعرض لمذبحةلقضاءا: التميمي .40
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 بضرورة استقالل القضاء الشرعي ووحدته وضرورة عـدم         ،أمس،   طالب الشيخ تيسير التميمي    :د ب ا  
 لوقف المذبحة التي يتعـرض لهـا هـذا          إقحامه بالخالف السياسي الدائر على الساحة الفلسطينية، داعياً       

منـع  ، حيث ت   إلى أن حماس تتدخل في شئون الجهاز القضائي في القطاع          مشيراً.  قطاع غزة  الجهاز في 
  .قضاة المحاكم الشرعية من دخولها وأداء عملهم فيها بالقوة

 3/4/2008البيان اإلماراتية  
  

   فريضة شرعية الفلسطينيةالمصالحة الداخلية: مفتي نابلس .41
ن الـدين   أ ،نابلس في الضفة الغربية الشيخ أحمـد شـوباش        قال مفتي محافظة     : أمين أبو وردة   - نابلس

 فتح وحماس أن يتوجهوا نحو إصالح       حركتياإلسالمي يفرض على أبناء الشعب الفلسطيني خاصة أبناء         
  .ذات البين، والعمل على نزع فتيل الفتنة ورأب الصدع الحاصل منذ عدة أشهر

  3/4/2008الخليج اإلماراتية 
  

   في الضفة الغربية ضحايا لجدار الفصل العنصري..تأطفال العبارا: تحقيق .42
 دقيقة كانت كافية لتجسيد معاناة طلبة مدارس بلدة الرام، ممن يتوجهون إلى مدارس              15 :فادي العاروري 

في ضاحية البريد ومدينة القدس، فهم ليسوا كغيرهم من األطفال ممن يستقلون الباصات الخاصة، بل هم                
منذ أقل من عام أنجزت حكومة      ف . المعاناة الفلسطينية الكبيرة بطريقتهم الخاصة     من األطفال الذين يعيشون   

االحتالل المرحلة األخيرة من بناء الجدار العنصري الذي فصل بين الرام والقدس، حيث أحكم إغالقـه                
اطنين ويبقى المنفذ الوحيد للمـو     .النسبة الباقية خاضعة لرقابة يومية من قبل االحتالل       فيما  ،  %95بنسبة  

وطلبة المدارس االبتدائية، عبارات تقع تحت الجدار قبالة حاجز ضاحية البريد، تستخدم أصـالً كمكـب                
 بعـد اجتيـاز   وعلى الطرف اآلخر من الجـدار،        .مخلفات الصرف الصحي صوب المناطق الفلسطينية     

يـران   كب نمستنقع ضخم من مخلفات الصرف الـصحي، ومقطعـا        يوجد  العبارات لجهة ضاحية البريد،     
للجدار من جهتي الشمال والغرب، حيث ال مجال للفرار، وال طريق إلى القدس إال عبر حاجز ضـاحية                  

  .البريد العسكري
  3/4/2008األيام الفلسطينية 

  
   غزة يناشدون العالم التدخل إلنقاذ نظرائهم في الخليل بعد إغالق الجمعيات الخيريةأيتام .43

  في مدينة غزة، أمام مقر األمم المتحدةلهم خالل اعتصام من أيتام قطاع غزة ناشد العشرات: غزة
 للجمعيات "إسرائيل"مراكز حقوق اإلنسان بالتدخل لتجنيب نظرائهم في الخليل ويالت التشرد بعد إغالق 

ومن جهتها، اعتبرت اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار، أن تهديد االحتالل بإغالق  .الخيرية هناك
يرية في الخليل بالضفة الغربية المحتلة، هو جزء من الحرب والحصار على ومصادرة الجمعيات الخ

واعتبرت أن االحتالل يستغل الصمت العالمي على حصار غزة، وعدم التحرك  .الشعب الفلسطيني
  .الجدي والفاعل لكسره، ليتمادى في عدوانه وحصاره على الضفة الغربية

  2/4/2008 قدس برس
   

   تعافي عام في االقتصاد الفلسطيني الكلي العام الماضي يشير إلى المركزي لإلحصاءهازالج .44
أعلن الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني عن التقـديرات األوليـة للحـسابات            : خلف خلف  - رام اهللا 

ففي الوقـت   . ، والتي تظهر نمواً في الناتج المحلي اإلجمالي       2007  من العام  القومية الربعية للربع الرابع   
عن الربع الثاني، سجل الربع الرابـع       % 0.6 تراجعاً بنسبة    2007فيه الربع الثالث من العام      الذي سجل   

% 10.8 بلـغ    2006 ونمواً عن الربع المناظر مـن العـام          ،مقارنة بالربع الثالث  % 0.8نمواً بما نسبته    
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 سنة األسـاس    علماً أن % 10.5 بنسبة   2005باألسعار الثابتة، بينما تراجع عن الربع المناظر من العام          
كما تشير التقديرات األولية باألسعار الثابتة إلى حدوث نمو في قيمة الناتج المحلـي اإلجمـالي                . 1997
  .2006مقارنة مع العام % 0.7 بنسبة 2007للعام 

  1/4/2008موقع ايالف 
  

   تغزو السوق الفلسطيني وتنافس الصناعات المحلية الصينبضائع: تحقيق .45
 الفلسطيني الوحيد الذي ينـتج الكوفيـة        ، خمسة عقود  ى مد ى الحرباوي عل  اسر ي ظل:  رويترز -الخليل  

غالق مصنعه قبل عامين النه لم يستطع        لكنه اضطر إل   .التقليدية في مصنع صغير للنسيج بمدينة الخليل      
ن إلـى أ   حيث أشـار  .  في المئة عن أسعاره    40أن ينافس المنتجات الصينية التي كانت تباع بسعر يقل          

كمـا أن   ،ن لديهم صناعة متطورة للغزلأل ،تأتي رخيصة من الصين واليابان واالردن وسورية البضائع  
 وعلى الرغم مـن     . والمناطق الفلسطينية المحتلة   "إسرائيل"رخص من الموجود في     أيدي العاملة هناك    األ
ـ           تُعد  الخليل أن ، كانـت   دوياً أكبر المدن الفلسطينية والمشهورة بالصناعات الجلدية والخزف المصنوع ي

عمال الذين يكـافحون    موجة البضائع الصينية رخيصة الثمن هي القشة التي قصمت ظهر بعير رجال األ            
  بالغاً  حركة البضائع والتي ترفع التكلفة وتلحق ضرراً       ى عل "إسرائيل"بالفعل لمواجهة القيود التي تفرضها      

ية سـرائيل بلدية أن المنافـسة والقيـود اإل   الذكر خالد العسيلي رئيس     في هذا الصدد ي   و. بالنمو االقتصادي 
 ألـف شـخص     17غالق أبوابها واالستغناء عـن      إ ىحذية في المدينة عل    مصنع لأل  200أجبرت زهاء   

 سوق  ،يسرائيل بسبب الحصار اإل    أيضاً ن الصناعة في الخليل فقدت    مضيفاًً أ . أصبحوا عاطلين عن العمل   
ية سـرائيل  الـسوق اإل    الوقت الذي تتقلص أمامها    في. من سوقها الفلسطيني  % 50غزة الذي كان يشكل     

  .جراءات التي تتخذها قوات االحتالل لإلنتيجةً
  2/4/2008القدس العربي 

  
  تحذير من كارثة صحية في قطاع غزة في ظل ارتفاع عدد الشهداء من المرضى .46

ة تعـرض   حذرت وزارة الصحة في الحكومة الفلسطينية المقالة من خطور        :  وكاالت - حامد جاد  -غزة  
ي وإغالق المعابر، في وقت ارتفعـت فيـه         سرائيلقطاع غزة لكارثة صحية جراء استمرار الحصار اإل       

وأكـدت أن   .  خالل الشهور التـسعة الماضـية       مريضاً 121حصيلة شهداء الحصار من المرضى إلى       
 نهيار خاصة فـي ظـل عـدوان       إلقطاع ومنظومة الخدمات الصحية تبقى مهددة با      الالوضع الصحي في    

وأشـارت   .ي متزامن مع الحصار الخانق المفروض، والذي أجهز على اإلمكانات المتواضـعة           إسرائيل
وزارة إلى أن التهديد المستمر بقطع التيار الكهربائي وعدم السماح بتزويد القطاع بالوقود الالزم أثـر                ال

ء استخدامها لفتـرات    على األجهزة والمعدات وتسبب في تعطل المولدات الكهربائية في المستشفيات جرا          
 عن استـشهاد مريـضين       كانت قد أعلنت   مصادر طبية فلسطينية   ويشار في هذا السياق إلى أن        .طويلة

  .منعت سلطات االحتالل مغادرتهما القطاع لتلقي العالج الالزم في الخارج
  3/4/2008الغد األردنية 

  
  اة مرضى فلسطينيين بالمسؤولية عن وف"إسرائيل"تقرير لمنظمة الصحة العالمية يتهم  .47

 يتناول حقبة زمنية تمتـد مـن شـهر تـشرين األول             ،رصد تقرير لمنظمة الصحة العالمية    : ألفت حداد 
 حالة وفاة في قطاع غزة نتيجة للحصار ومنع السلطات          32 ،الماضي حتى الثاني من آذار السنة الجارية      

 فلسطينيون أن حاالت الوفاة أكثـر       فيما أشار مسؤولون   .ية المرضى من الخروج لتلقي العالج     سرائيلاإل
قطـاع منـذ    ال مريض توفوا في     100ن أكثر من    أ موضحين. بكثير مما جاء في التقرير، والمعاناة أكبر      
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 خروج للعالج أشار التقرير إلى أن عدد طلبات ال       و . للخروج  بعد رفض منحهم تصاريح     الماضي حزيران
يؤكـد أن الـسلطات      كمـا    .على قطاع غزة  ونسبة الذين رفضت طلباتهم زادت بعدما سيطرت حماس         

ية رفضت تقديم األرقام الخاصة بعدد المرضى من قطاع غزة الذين منحـوا تـصاريح العـام                 سرائيلاإل
نفى أحدهم مسؤولية االحـتالل     حيث   ،يون التنصل إسرائيل على التقرير حاول مسؤولون      ورداً .الماضي

  .ع أن الحديث يدور عن مرضى بحاالت خطيرة باالحتياجات األمنية م متذرعاً،عن حاالت الوفاة
  2/4/2008 48عرب

  
  في شباط" إسرائيل" طن خضاراً وفواكه إلى 3700األردن صّدر  .48

بلغـت إحـصائية    : "قال امين سر جمعية مصدري الخضار والفواكه عبد الرحمن غيـث          : رداد القالب 
الخضار والفواكه في حـين   طن من   3700، خالل شهر شباط الماضي،      "إسرائيل"صادرات األردن إلى    

  .  طنا922استورد األردن من الخضار والفواكه خالل الشهر نفسه 
، خالل موسم الزيتون الماضي كميات كبيرة مـن الزيتـون   إسرائيلوأضاف غيث أن األردن صّدر إلى     

وطالب بإيقاف عمليات التصدير من الخضار والفواكه فـي         .  طن يوميا  300 إلى   200الحب بمعدل بلغ    
لظروف الحالية بسبب وجود نقص في السوق األردنية من الخضار والفواكه األمر الذي أدى إلى رفـع                 ا

اآلن بحاجة إلى الخضار والفواكـه      " إسرائيل"وبحسب غيث فإن    . أسعارها في السوق في اآلونة األخيرة     
تـستورد  " إسـرائيل "بسبب النقص الحاصل بسبب وقف الصادرات الفلسطينية من غزة مشيرا إلـى أن              

بإعادة التعبئة والتغليـف للمنتجـات      " يونسرائيلاإل"الخيار والباذنجان إضافة إلى البندورة ويقوم التجار        
  ".إسرائيل"األردنية وإعادة تصديرها إلى أوروبا وذلك بكتابة إنتاج 

  3/4/2008العرب اليوم 
  

  األردن ال يشارك عباس اإلفراط في التفاؤل بشأن عملية السالم .49
شفت مصادر وثيقة اإلطالع في عمان عن أن األردن طلب من الجانب األميركي، وكرر ذلـك                ك: عمان

على مسامع كونداليزا رايس وزيرة الخارجية األميركية خالل جولتها األخيرة في المنطقة، أن تتدخل في               
 وتـرى  .الجارية لتقديم حلول وسط تضّيق الفجـوة بـين الطـرفين       " يةسرائيلاإل"المفاوضات الفلسطينية   
يـصعب  "وتقـول   ". ال تقدم جوهرياً في المفاوضات بانتظار تدخل أميركي فاعل        "المصادر األردنية أنه    

على المراقب السياسي أن يجد تفسيرا لتفاؤل الرئيس الفلـسطيني بالتوصـل إلـى اتفـاق سـالم مـع                    
 رسمية وصريحة تؤكـد     "يةإسرائيل"قبل نهاية العام الحالي في ظل وقائع ميدانية ومواقف          " يينسرائيلاإل"

وتتساءل المصادر عما إذا كان عباس يستند في تفاؤله إلى ما يدور في اللقاءات بين أحمد                ". استحالة ذلك 
، واجتماعات الطواقم التفاوضية، وهي ما تشير التقارير        "يةسرائيلاإل"قريع وتسيبي ليفني وزيرة الخارجية      

تحديد قضايا المفاوضـات    "هريا، إذ جرى االتفاق على      الصحافية إلى أنها حققت تقدما محدودا وليس جو       
لكن من دون بوادر اتفاق على التفاصيل مثلما كان الحال في جوالت المفاوضـات الفلـسطينية                " النهائية

  .منذ اتفاق أوسلو وحتى اآلن" يةسرائيلاإل"
  3/4/2008الشرق القطرية 

  
  لفلسطينية السائدة ندوة حول الخيارات السياسية األردنية في ظل األوضاع ا .50

تباينت آراء المتحدثين في ندوة الخيارات السياسية األردنية في ظل األوضاع السياسية            :  الدستور –عمان  
الفلسطينية، التي نظمتها لجنة حماية الوطن ومقاومة التطبيع النقابية بمجمـع النقابـات المهنيـة حـول                 

ل رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النـواب         وقا. الخيارات والبدائل المطروحة أمام صناع القرار     
محمد أبو هديب ان الخيار الوحيد للسياسة الخارجية األردنية يرتكز على ضرورة إقامة دولة فلـسطينية                
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إن األردن وفي سبيل هذا الهدف عمل وال يزال مـع كافـة             : وأضاف. على التراب الوطني الفلسطيني   
وأشار . إلقامة الدولة الفلسطينية باعتبارها خيارا استراتيجيا لألردن      األطراف العربية والدولية بشكل جاد      

إلى إن األمة تعيش أدق واخطر مراحلها، وان تغليب المصلحة القطرية على القومية هو السائد في ظـل                  
  . اختالل موازين القوى وعدم قدرة النظام الرسمي العربي على لعب دور مؤثر في الملفات العربية

وهر السياسة الخارجية األردنية بالنسبة للقضية الفلـسطينية يقـوم علـى إقامـة الدولـة                وأوضح أن ج  
الفلسطينية على التراب الوطني الفلسطيني وعاصمتها القدس، ورفض الحديث عن أي خيار آخر، والعمل              

بة لـالردن   السياسي الجاد مع كل األطراف الفاعلة العربية والدولية لتنفيذ هذا الخيار االستراتيجي بالنس            
وفلسطين على حد سواء، والرفض القاطع ألي صيغة فدرالية أو كنفدرالية إال بعد إقامة الدولـة وتـوفر                  

  . اإلرادة الشعبية لدى الشعبين
إن األردن أكثر دولة مهـددة مـن        : نائب األمين العام لجبهة العمل اإلسالمي الدكتور رحيل غرايبة قال         

ن يكون في صفه العربي وان يكون جزءا من مشروع عربي إسالمي            ، وان ما يحقق مصلحته أ     "إسرائيل"
  . نهضوي ووحدوي، وطالب غرايبة األردن بأن يكون محايدا في التعامل بين السلطة وحركة حماس

إن الثوابت األردنية تكمن برفض الوطن البديل والتشديد علـى حـق            : المحلل السياسي ناهض حتر قال    
  .طينية بأن تكون أكثر انحيازا للثوابت الفلسطينية الفلسطينيةالعودة، مطالبا السلطة الفلس

  3/4/2008الدستور 
  

  تخوف من تكرار تجربة البارد في عين الحلوة: التحالف الفلسطيني .51
ان الوضع االمني في عين     "كشف أمين سر تحالف القوى الفلسطينية في لبنان محمد ياسين           : محمد صالح 

، الفتا  " وانه لتاريخه لم يتم ترسيخ حالة الهدوء بشكل نهائي في المخيم           الحلوة غير مطمئن على االطالق،    
تخوف عارم لدى الفلسطينيين في لبنان من تكرار تجربة مخيم نهر البارد في مخيم عين الحلوة من                 "الى  

وابدى ياسين تخوفه من ان تكون االشتباكات االخيرة في مخيم عين الحلوة هي             . "خالل التدمير والتهجير  
لجولة االولى على طريق انهاء المخيم كعاصمة للشتات الفلسطيني، وتحويله من قضية سياسـية وحـق                ا

  .العودة لالجئين الى بؤرة امنية لمجموعة من المطلوبين
  3/4/2008السفير 

  
 االستيطانية " يةسرائيلاإل"وزير الخارجية المصري ينتقد النشاطات  .52

ية التوسعية في األراضـي     سرائيلغيط بشدة، أمس النشاطات اإل    انتقد وزير الخارجية المصري أحمد ابوال     
الفلسطينية المحتلة، واعتزام دولة االحتالل بناء مئات الوحدات االستيطانية الجديدة في القـدس المحتلـة               

هذه السياسة تخـرب جهـود ومحـاوالت        " وأكد أبو الغيط في تصريح للصحافيين، أن      . والضفة الغربية 
ئم على العدل برعاية الواليات المتحدة قبل نهاية العام الجاري كمـا تعهـد بـذلك                التوصل إلى سالم قا   

  . "الرئيس األميركي جورج بوش
  3/4/2008البيان اإلماراتية  

  
  الرئيس اليمني يؤكد عزمه على مواصلة الجهود لرأب الصدع الفلسطيني .53

رار الجهود التي يبذلها لرأب أكد الرئيس اليمني علي عبد اهللا صالح عزمه على استم:  وفا–صنعاء 
الصدع الفلسطيني، وقال أنه على اتصال بالرئيس محمود عباس ومع رئيس المكتب السياسي لحركة 

إن االنقسام "وأضاف . حماس خالد مشعل، من أجل إخراج المبادرة إلى حيز التنفيذ ودفعها إلى األمام
صلحة الوطنية على أية مصلحة أخرى، ويجب تغليب الم" يينإسرائيل"الفلسطيني هو ربح صاف للـ

  ".مؤكدا وحدة القضية والشعب والسلطة في فلسطين
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  3/4/2008الحياة الجديدة 
  

  الظواهري يجدد تهديده بمهاجمة اليهود وينتقد حماس .54
وخارجهـا  " إسرائيل"جدد أيمن الظواهري، الرجل الثاني في القاعدة، تهديده بمهاجمة اليهود داخل            : دبي
" إسرائيل"د اخواننا المسلمين بأننا سنسعى بأقصى ما نستطيع الن ننزل الضربات باليهود داخل              نع: "قائالً

في الحرب في   " االنتصار"بعد  " إسرائيل"وقال ان القاعدة ستتحول الى قتال       ". وخارجها بعون اهللا وتوفيقه   
فلـسطينية قـال    وفي اجابته على سؤال عن السبب وراء انتقاده حركـة حمـاس االسـالمية ال              . العراق

في الهجمات بصواريخ القسام على البلدات      " قتل من ال يجوز قتله من االطفال      "الظواهري ان السبب هو     
  ". يةسرائيلاإل"

  3/4/2008رويترز 
  

  إيران تنفي وسورية تؤكد بناء محطات تنصت إيرانية في سورية ضد تل أبيب .55
ن إيران أقامت عدداً من محطات التنصت ا" يونإسرائيل"قال مسؤولون أمنيون :  منال لطفي-لندن 

وقد أكد ". يةسرائيلاإل"المتطورة في سورية قبل أشهر، وذلك العتراض ورصد االتصاالت العسكرية 
 اإليرانية بالبرلمان السوري، محمد حبش وجود هذه المنصات، بينما -رئيس لجنة العالقات السورية 

 . دمشق هذه التقاريرنفى المستشار االعالمي للسفارة اإليرانية في
  3/4/2008الشرق األوسط 

  
  العثور على ثالثة أنفاق بين مصر وغزة .56

عثرت السلطات المصرية على ثالثة أنفاق تستخدم للتهريب على الحدود بين مـصر وقطـاع               : ب.ف.أ
وقـال المـصدر نفـسه ان       ". فرانس برس "غزة، وقامت بتدميرها، بحسب ما أفاد مسؤول أمني لوكالة          

 التي عثر عليها صباح األربعاء شمال رفح داخل حقل كانت فارغة، لكن آثار أقدام تثبت أنه تـم                   االنفاق"
  .، الفتا الى أنه تم تدميرها من دون اعتقال اي شخص"استخدامها أخيرا

  3/4/2008الخليج اإلماراتية 
  

  لدفع عملية السالماألسبوعان القادمان سيشهدان تحركات مكثفة : مسؤول اميركي .57
أن :  محمد شاكر عبد اهللا و محمـد أبـو خـضير           -رام اهللا    من 3/4/2008 القدس الفلسطينية    ذكرت

مسؤول اميركي كبير صرح، أمس، ان األسبوعين القادمين سيشهدان تحركات مكثفة تقـوم بهـا االدارة            
رايس للمنطقة  لتعهداتها األخيرة التي تقدمت بها خالل زيارة كوندوليزا         " إسرائيل"االميركية لمراقبة تنفيذ    

وقـال المـسؤول   . مؤخرا وخصوصا ما يتعلق بإزالة عدد من الحواجز العسكرية في الـضفة الغربيـة        
ان زيارة الرئيس بوش للمنطقة منتـصف       "األمريكي، في لقاء مع الصحف الفلسطينية في رام اهللا امس،           

مرة أخرى واردة وكمـا ان      كما ان إمكانية لقائه مع الرئيس عباس        " إسرائيل"أيار المقبل ستقتصر على     
رايس ستعود الى المنطقة مرات عديدة خالل الفترة المتبقية من والية الرئيس بوش لدفع العملية السلمية                

واعاد المسؤول االميركي، الذي فضل عدم ذكر اسمه، التأكيد على انطباع رايس حول             . قدما نحو االمام  
وأعرب عـن   . ولها لكافة القضايا بما فيها قضية القدس      وشم" يةسرائيلاإل "–جدية المفاوضات الفلسطينية    

القلق إزاء التوسع االستيطاني المتواصل، مشيرا الى ان الجنرال فريزر المبعوث االميركي لمتابعة تنفيذ              
، سيصل الى المنطقة األسبوع القادم لتقييم الوضع علـى األرض كمـا ان كـل                "خريطة الطريق "خطة  

كثيف االستيطان تتم متابعتها عن قرب أوال بأول وإعداد تقارير حولها ترسـل             لت" يةسرائيلاإل"النشاطات  
  .إلى واشنطن بشكل دوري
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أن المسؤول األمريكي أعـرب خـالل اجتماعـه مـع           : رام اهللا  3/4/2008 الخليج اإلماراتية    وذكرت
  .الصحفيين أمس، عن قلقه من تصاعد التحريض ونشاطات المستوطنين في الضفة

  
  إلى إنهاء المواجهة بينهما" يينسرائيلاإل"الفلسطينيين وموسكو تدعو  .58

والفلسطينيين بأسرع وقت، وأشار    " يينسرائيلاإل"دعت موسكو إلى إنهاء المواجهة المسلحة بين        : موسكو
بيان الخارجية الروسية، صدر عقب لقاء الوزير سيرجي الفروف في موسكو مع النائب نبيل شعث، إلى                

بأسـرع وقـت    " يينسرائيلاإل"ضرورة وقف المواجهة المسلحة بين الفلسطينيين و      أنه جرى التأكيد على     
كما جـرى التأكيـد     . ووقف اإلرهاب والعنف اللذين يعاني منهما في النتيجة السكان المدنيون المسالمون          

ـ               ارة على أهمية استعادة الوحدة الفلسطينية من أجل إنجاح عملية التسوية وإقامة الدولة الفلسطينية، واإلش
إلى مواصلة روسيا المساهمة بقسطها في الجهود الرامية إلى إحالل سالم وطيد وشامل في المنطقة على                
أساس القانون الدولي المتعارف عليه بما في ذلك في سياق التهيئة لعقد لقاء دولي جديد حـول الـشرق                   

  .األوسط في موسكو
 3/4/2008الخليج اإلماراتية 

  
  را يؤكد على حقوق الالجئين اليهود  األميركي يصدر قراالنواب .59

لالجئـين  " حـق العـودة   "أقر مجلس النواب األميركي، في محاولـة إلسـقاط          :  محمد سعيد  -واشنطن  
ـ            ، يعتبر اليهود   "إسرائيل"الفلسطينيين، قرارا غير ملزم للرئيس األميركي أعده عدد من النواب الموالين ل

سطين المحتلة أو في دول أخرى الجئين، ويطالب الحكومـة          الذين تركوا الدول العربية واستوطنوا في فل      
. األميركية بإدخال مضمون القرار في كل قرار دولي يتحدث عن حل لقـضية الالجئـين الفلـسطينيين                

، الذي تم التصويت عليه باإلجماع يوم الثالثاء، بأن مئات          185ويزعم قرار مجلس النواب األميركي رقم       
طردوا أو أجبروا على ترك بيوتهم من الدول العربية بسبب الصراع           "عي أنهم   اآلالف من اليهود الذين يد    

ـ  ويزعم القرار أن عدد اليهود الذين تركوا البالد العربية بـسبب           ". يعتبرون الجئين " يإسرائيل"العربي ال
  . ألف يهودي850وصل في حينه إلى " يإسرائيل" الـ–الصراع العربي 

 سـنة ، أي قبـل ظهـور         2500كانوا يعيشون في الدول العربية منذ       ويدعي واضعو القرار أن اليهود      
كما يشير القرار إلى مذكرة التفاهم التي وقع عليها الرئيس األمريكي السابق جيمـي              . اإلسالم بألف سنة  

 والتـي   1977 في حينه موشي ديان في الرابع من تشرين االول عـام             إسرائيلكارتر ووزير خارجية    
  ".لالجئين العرب والالجئين اليهود يناقش في إطار القوانين التي اتفق عليهاحل قضية ا"أقرت بأن 

ويطالب القرار الرئيس األميركي بأن يصدر أوامره لمندوب أميركا لدى األمم المتحدة وايـة محادثـات                
أن يتناول كل قرار متعلق بتسوية شـاملة ودائمـة للـصراع            "ثنائية أو متعددة األطراف بأن يعمل على        

ي حل كل القضايا العالقة المعنية بالحقوق الشرعية لكافة الالجئين في الشرق األوسط             سرائيل اإل -ربي  الع
  ".بمن فيهم اليهود والمسيحيون وغيرهم من المهجرين من دول المنطقة

 3/4/2008الدستور 
  

 ضغوط صهيونية أمريكية المتداح الكيان في الكتب الفلسطينية .60
 صعدت منظمة يهودية أمريكية من ضغوطها اإلعالمية على الفلـسطينيين،           : أمريكا إن أرابيك   -واشنطن

بشكٍل كاٍف في الكتـب الدراسـية فـي فلـسطين،           " إسرائيل"وانتقدت السلطة الفلسطينية لعدم ذكر دولة       
وطالبت بإلغاء أي دروس أو معلومات تنتقد الكيان الصهيوني أو اليهود مما يتعلَّمه الطالب الفلسطينيون؛               

واتهمت اللجنة األمريكية اليهوديـة، وهـي إحـدى         . وصا الكتب التي أشرفت عليها حركة حماس      خص
جماعات الضغط الموالية للكيان الصهيوني والتي تتحدث باسم يهود الواليات المتحدة، في تقريٍر جديـٍد               
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اليهوديـة  واشـترطت اللجنـة     . في كتبهم المدرسـية   " بشيوع كراهية اليهود والغرب   "لها، الفلسطينيين   
في كتبهم المدرسية قبل أن يوقّع االحتالل على        " إسرائيل"األمريكية في تقريرها قيام الفلسطينيين بامتداح       

األمريكي إلى دعـوة عالميـة لجميـع        " يسرائيلاإل"وخلص التقرير   . اتفاقية سالم وتحقيق هدف دولتين    
تب المدرسية الفلسطينية مـن انتقـاد       األطراف في العالم لتكثيف الضغوط على محمود عباس؛ لتنقيح الك         

  .وضرورة االعتراف بها كدولة على أرض فلسطين" إسرائيل"
  2/4/2008إخوان أون الين 

  
  ؟"إسرائيل"كيف يساهم مدخنو األمة اإلسالمية في بقاء  .61

كشفت صحف أوروبية النقاب عن حملة واسعة من اإلعالنات الرسمية والقويـة والمباشـرة              : بيت لحم 
بينت الـصحف أن رئـيس      حيث  ". إسرائيل"بقاء  في   ةساهمللمن في كل أنحاء أوروبا وأمريكا       تُدشن اآل 
 وهو  ، لقتل أوغاد العرب   "إسرائيل"ـللقهوة ّصرح مؤخراً أنه سيضاعف التبرعات ل      " ستار بوكس "شركة  

 ،"وريسفيليب م "شركة  كما أن   . ته من أرباح شرك   "إسرائيل"ـالمعروف بأنه يدفع ملياري دوالر سنوياً ل      
وعليه فإن  ،  من أرباحها % 12 ، بمقدار "إسرائيل"ـلسجائر تدفع بدورها التبرعات بصفة يومية ل      لالمنتجة  

  . مليون دوالر12 كل صباح "إسرائيل"ـمدخني العالم اإلسالمي يدفعون ل
  3/4/2008شبكة فلسطين اليوم اإلخبارية 

  
   األسوأ بعد إيرانإسرائيلصورة : دولياستطالع  .62

لى الواليات المتحدة تحّسنت    إن نظرة العالم    أ ،هر استطالع للرأي أجرته هيئة االذاعة البريطانية      أظ: لندن
 17سـتطالع   الشـمل ا  قد  و .يرانإ في المرتبة قبل االخيرة قبل       "إسرائيل"، في حين حلّت      ما أخيراً  نوعاً

ذ قـال   إ. 2007م  عـا   دولة، واستغرق انجازه ثالثة اشهر ابتداء من تشرين الثاني         34ألف شخص في    
فـي اسـتطالع العـام      % 57 نظرة سلبية، مقارنة مع      "إسرائيل"لى  إنهم ينظرون   أمن المشاركين   % 52

  .الماضي
  3/4/2008الحياة 

  
  هل هي دفاعية أم هجومية: يةسرائيلالمناورات اإل .63

ل المذهبيـة   ية المتفوقة، وما تـزا    سرائيليون واقعين ضمن دائرة وهم القوة اإل      سرائيلما يزال اإل  : الجمل
ي االسـتراتيجي   سرائيلية تقوم على أساس اعتبارات أوهام مذهبية التفوق العسكري اإل         سرائيلالسياسية اإل 

  .والتكتيكي على بقية دول المنطقة
  :ماذا تقول المعلومات والتسريبات العسكرية األخيرة* 

، نقالً عن موقـع ويرليـد       تقرير استخباري نشره موقع جيوبوليتيكال مونيتور، وموقع غلوبال ريسيرتش        
  :تريبيون أشار إلى اآلتي

 إلجراء تدريبها العسكري األكبر الذي يتعلق باعتبارات الطوارئ لمواجهـة           إسرائيل تخطط   –تل أبيب   «
وقد حضرت الحكومة لتدريبات خمسة أيام خالل شهر        . الهجمات الصاروخية المكثفة من سوريا وإيران     

ضربات الصاروخية التقليدية وغير التقليدية من جانب سوريا، إيـران،          نيسان تتعلق بسيناريو التعرض لل    
 بأن التدريب سيختبر رد فعل الطوارئ إضافة إلى إجالء المدن           -يونسرائيلاإل-وقال المسؤولون   . لبنان

  .»التي تضربها صواريخ العدو
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تم .  الطوارئ الوطنية   نيسان، وقد تم تنظيمها بواسطة مفوضية      6التدريبات تمت جدولتها بحيث تبدأ يوم       
م كجزء من التوصيات المرفوعة بسبب حرب حزب اهللا التي حدثت قبل ذلك             2007إنشاء المفوضية عام    
  .إسرائيل صاروخ في 4500بعام، والتي سقط فيها 

ماتان فيلناي، نائب وزير الدفاع هو المسؤول عن التدريبات التي تهدف إلى تكامل وإدماج جهود الجيش،                
وسوف تضع التدريبات في االعتبار هجمات الصواريخ والمقذوفات التـي          . دمات الطوارئ الشرطة، وخ 

ية الجنوبية، الواقعة تحت دائرة استهداف حركة حماس المـسيطرة علـى         سرائيلسوف تستهدف المدن اإل   
  .قطاع غزة

مرت سـيعقد  التدريبات ستتضمن دوراً تقوم به الحكومة، ويقول المسؤولون بأن رئيس الوزراء إيهود أول        
يقـول المـسؤولون بـأن      . جلسة لمجلس الوزراء من أجل إصدار األوامر بالرد على ضربات العـدو           

التدريبات من الممكن إقامتها دورياً بهدف التخمين القائل بأن إيران ستحصل على القنبلة النووية مطلـع                
تبدال أقنعة الغاز التـي     ي جهداً كان يهدف إلى اس     سرائيلم أوقف الجيش اإل   2007وفي عام   . م2009عام  

  .تم توزيعها في نهاية حقبة تسعينات القرن الماضي
ية، أوردها موقع غلوبال ريسيرتش الكندي الذي أشار        سرائيل نيسان اإل  6أبرز المالحظات حول مناورات     

  :إلى نقطتين هما
  .يونسرائيلكما زعم المسؤولون اإل" تدريبات دفاعية"إن هذه التدريبات ليست • 
  .هذه التدريبات هي تدريبات هجومية تأتي ضمن أجندة أمريكية أوسع تستهدف سوريا وإيرانإن • 
  :ماذا تقول المعلومات والتسريبات السياسية األخيرة* 

ياً يجري حالياً، بهدف    إسرائيل – أمريكياً   –ي تسريباً يقول بأن تفاهماً مصرياً       إسرائيلنشر موقع إلكتروني    
  :زيران القادم، وأشارت المعلومات الواردة إلىعقد اجتماع قمة في شهر ح

قيام وزير الدفاع المصري حسين طنطاوي، ورئيس المخابرات المصرية عمر سليمان بزيارة سـرية              • 
  .إلى العاصمة األمريكية واشنطن خالل الشهر الماضي

  .عتقدم وزير الدفاع ورئيس المخابرات المصري إلى الطرف األمريكي بفكرة عقد االجتما• 
االقتراح تضمن أيضاً قيام الرئيس األمريكي جورج بوش والرئيس المصري حـسني مبـارك بقيـادة                • 

  .، الفلسطينيين، األردنإسرائيلمؤتمر قمة إقليمي مصغر يضم زعماء 
  .مكان االجتماع المقترح هو مدينة شرم الشيخ المصرية• 
ألخيرة إلى المنطقة، قامت باسـتطالع آراء       خالل زيارة وزيرة الخارجية األمريكية كوندوليزا رايس ا       • 

  . حول مدى قبولهم لفكرة عقد اجتمع قمة في شرم الشيخإسرائيلزعماء األردن والفلسطينيين و
توقيت االجتماع، بحسب اقتراح وزير الدفاع ورئيس المخابرات المصري، تم تحديده بحيـث يتوافـق               • 
  :مع
يين بالذكرى الـ   سرائيل للمشاركة في احتفاالت اإل    يلإسرائحضور الرئيس األمريكي جورج بوش إلى       * 
  .إسرائيل لقيام 60
  .زيارة الرئيس المصري األخيرة لواشنطن بمناسبة وداع بوش* 

تقول التسريبات بأن االقتراح الذي حمله المسؤوالن المصريان إلى واشنطن جاء في معـرض التمهيـد                
وأشارت التسريبات أيضاً   . ع أن تتم خالل هذا الشهر     لزيارة حسني مبارك األخيرة إلدارة بوش، والمتوق      

إلى بعض المشروطيات التي تم التطرق إليها خالل زيارة المسؤولين المصريين وخالل زيـارة رايـس                
  :األخيرة

  .أن يقدم إيهود أولمرت بعض التنازالت لصالح الفلسطينيين• 
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ة وشبه المسلحة، سواء كان انتماءهـا       أن يقوم حسني مبارك بتنظيف سيناء من كل العناصر المسلح         * • 
للقاعدة أو لحركة حماس أو الجهاد اإلسالمي أو حتى مهربي األسلحة الذين يستخدمون سيناء المـصرية                

  .ألغراض العبور وتمرير الشحنات إلى الشرق األوسط، أو الخليج العربي أو شرق إفريقيا
مة تنظيف سيناء، وهـو الـشرط المطلـوب         تم منح حسني مبارك فرصة خمسة أسابيع فقط للقيام بمه         • 

  .ياً لكي تتم االستجابة لطلب حسني مبارك بعقد قمة شرق أوسطية يقودها الرئيس بوشإسرائيل –أمريكياً 
أشار التسريب إلى أن وزيرة الخارجية األمريكية رايس تعتقد بأنه إذا انسحب المصريون مـن القيـام                 • 

يمكن إنجازها، فإنه من الممكن أن تقوم اإلدارة األمريكية بتـشجيع           بهذه المهمة، التي تبدو مستحيلة وال       
 من أجل المضي قدماً في دعم الوساطة المصرية للتفاهم مع حركة حمـاس مـن أجـل وقـف                    إسرائيل

  .إسرائيلعمليات إطالق الصواريخ والمقذوفات ضد 
  2/4/2008موقع الجمل  
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  براش أإبراهيم. د
 الرغم من التجارب المؤلمة لالتفاقات الفلـسطينية  ى المبادرة اليمنية، وعلىاتفاق حركتي حماس وفتح عل   

الداخلية بما فيها مواثيق شرف اقسموا عليها اليمين، اسعد كل فلسطيني وعربي ومـسلم وكـل محـب                  
 كل ما جري لمشروعنا الوطني      بعد. للعدالة، والعدالة ال تتجلي بقضية بمثل ما تتجلي بالقضية الفلسطينية         

 - أو نرجـو أن يكـون ذلـك    -علي يد العدو ثم علي أيادي من صيرناهم أولي أمرنا، وبعد أن تأكدت          
حركة حماس وسلطتها وحكومتها في غزة أن الحسم العسكري في غزة ال يـؤدي بالـضرورة للحـسم                  

يبقي السؤال مـشرعا، ومـاذا بعـد        السياسي وطنيا وال يحقق نصرا بل ال يعد بحد ذاته إنجازا وطنيا،             
  السيطرة علي قطاع غزة؟ 

 وأمريكا وظفا التصدع في الساحة الفلسطينية ليس        إسرائيلوبعد أن تأكدت السلطة الوطنية وحكومتها بأن        
من اجل القضاء علي نهج المقاومة فقط بل للقضاء علي خيار السالم الفلسطيني وعلي كل محاولة لبنـاء                  

 وطني حتي علي مستوي الضفة، وبعد أن أصبح كل يوم يمر إال ويرسخ التجزئة               مؤسسات وطنية وامن  
واالنفصال بين غزة والضفة ليس فقط علي المستوي المؤسساتي والوظيفي بل أيـضا علـي المـستوي                 

بعد كل ذلك بات واضحا أن ال فرصة لنجاح المشروع الوطني سياسيا كان أم مقاوما               ... النفسي والثقافي 
ر وحدة وطنية واستراتيجية عمل وطني وفي إطار قرار وطني مستقل حيث ال مجال للحديث               إال في إطا  

  .عن استراتيجية عمل وطني ما دام القرار السياسي مصادرا أو خاضعا للوصاية
الحوار كفكرة وممارسة بين حركتي حماس وفتح ليس باألمر المستحدث بل يعود لعقدين من الزمن، أي                

اس كحاملة لمشروع سياسي إسالمي مغاير للمشروع الوطني لمنظمة التحريـر          منذ أن ظهرت حركة حم    
الفلسطينية، وحيث ان الحوارات والتفاهمات بما فيها االتفاقات المكتوبة سواء التي تم التوصل لها قبل أن                

، أو  2006) ينـاير (تصبح حركة حماس جزءا من السلطة والنظام السياسي، بعد انتخابات كانون الثاني             
لتي تم التوصل لها بعد ذلك بما فيها تفاهمات مكة التي أثمرت حكومة وحدة وطنية، كلها حوارات آلت                  ا

للفشل، معني هذا أن الخالف له أبعاد متشعبة، خالف حول الثوابت والمرجعيات، حول مفهـوم الدولـة                 
موقعـة والـشرعية     وباالتفاقات ال  إسرائيلوالسلطة، ومفهوم السالم والمقاومة، خالف حول االعتراف ب       

  .الدولية وخالف حول السلطة، إنه خالف استراتيجي سياسي وإيديولوجي
نأمل أن يتم التعامل هذه المرة مع الحوار الوطني وإعادة بناء البيت الفلسطيني برؤية جديدة مستفيدة مما                 

نات عدم صيرورة   ما ضما : جري منذ االنتخابات التشريعية األخيرة، إال أن السؤال الذي يقلق الجميع هو           
المبادرة اليمنية لما آلت إليه تفاهمات مكة؟ ال شك أن المبادرة اليمنية جاءت كعناوين مختـصرة وعلـي                  
شيء من العمومية، وال نعتقد انه توجد خالقات عميقة بين حركتي حماس وفتح علي سـتة مـن بنـود                    
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 البند األول الذي يقول بعودة األمـور        المبادرة ألنها أقرب للمبادئ العامة، ولكن المشكلة تكمن في تفسير         
فالحديث عن الخالف حول ان كانت المبـادرة        . الماضي) يونيو(إلي ما كانت عليه قبل أحداث حزيران        

إطاراً للتنفيذ أم للحوار مرتبط أساسا بالبند األول، وفي واقع األمر فإن هذا البند ملتبس وغامض ويحتاج                 
  . لحوار معمق أو إلرادة وحسن نية

إذا وضعنا جانبا العراقيل المتعلقة بغياب استقاللية القرار لكال طرفي المعادلة بالرغم من أهميتها، حيـث            
ية شرطاً ضرورياً لعودة التواصل بين الضفة وغزة، وحيـث          سرائيلالجغرافيا السياسية تجعل الموافقة اإل    

لمانحة، شرطا أساسيا لقدرة السلطة     االقتصاد السياسي يجعل الموافقة األمريكية والدولية، وهي الجهات ا        
وأي حكومة ستشكل علي القيام بمهامها، وااليديولوجيا السياسية تجعل الموافقـة اإليرانيـة والـسورية               
ومراكز اإلسالم السياسي الخارجية شرطا ال يمكن تجاهله حيث الدعم المـالي والـسياسي والعـسكري                

  .لحركة حماس
مـا هـي الفتـرة      : ن القرار بيدي حركتي فتح وحماس فلنا أن نتساءل        إذا تجاوزنا ذلك مؤقتا واعتبرنا أ     

الزمنية المطلوب الرجوع إليها والتي عندها يمكن القول بان الخالف أو التصدع قـد انتهـي؟ إذا كـان                   
الجواب هو اليوم العودة لحكومة الوحدة الوطنية، فإن هذه الحكومة كانت مأزومة وشهدت أسوأ حـاالت                

 الداخلي مع استمرار الحصار علي الضفة وغزة وسقوط هذه الحكومة بـانقالب حمـاس               الفلتان والقتال 
وإذا قلنا العودة لما قبل حكومة الوحدة الوطنية،        ! بالحسم العسكري، وعليه ال يجوز العودة لوضع مأزوم       

وضي فهذا معناه العودة لحكومة حماس التي أدي فشلها والحصار المفروض عليها وعلي الشعب لحالة الف              
  .واالنفالت األمني الذي دفع األطراف لتوقيع وثيقة الوفاق الوطني ثم الذهاب لمكة

  
نعتقد أن المطلوب، إن توفرت النوايا الصادقة للمصالحة، ليس العودة لوضع سياسي في فترة معينة ألن                

روع النظام السياسي مأزوم منذ وجود السلطة الوطنية بل قبل ذلك منذ أن وجدت حركة حمـاس كمـش                 
سياسي مغاير للمشروع الوطني، وحيث ال يوجد وضع مثالي يمكن الرجوع إليه، يصبح المطلوب لـيس                
العودة بالمفهوم الزماني بل العودة بالمفهوم الموضوعي، العودة لحالة جديدة وهي اتفاق علـي الثوابـت                

بهمة ووضع النقاط علـي     الوطنية والعودة لوثيقة الوفاق الوطني بعد تخليصها من الصياغات العامة والم          
الحروف حول القضايا الخالفية الرئيسية التي لم تأخذ حقها من االهتمام في لقاء مكة، والتي هـي فـي                   
نظرنا ليست المقرات األمنية أو توزيع الحقائب الوزارية، بل الموقف من منظمة التحرير كممثلة للشعب               

حل حكومة غزة أو حـل      . إسرائيل ذلك االعتراف ب   الفلسطيني وبرنامجها واالتفاقات التي وقعتها بما في      
الحكومتين لن يحل المشكلة، عودة األجهزة األمنية والمعابر للرئاسة لن يحل المشكلة أيـضا، وإجـراء                
انتخابات مبكرة قبل االتفاق علي ثوابت ومرجعيات النظام السياسي لن يحل المشكلة أيضا حيث سـتولد                

مع االنتخابات التشريعية األخيرة التي بدال من أن تخرج النظـام مـن             االنتخابات أزمة جديدة كما جري      
  .أزمته فاقمت هذه األزمة

نجاح الحوار في التوصل لمصالحة وطنية لن يكون إال باالتفاق بداية علي استراتيجية عمل وطني بقيادة                
احدة، بـدءا مـن     حكومة وحدة وطنية يتوافق برنامجها مع قرارات الشرعية الدولية والعربية كحزمة و           

قرار التقسيم وحق عودة الالجئين إلي حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني وانتهاء بالمبـادرة العربيـة                
ان أي حوار أو تفاهمـات تترتـب عليـه، ال يحـسم             . وحق الفلسطينيين بدولة مستقلة في الضفة وغزة      

  .بإشكالية الثوابت واالستراتيجية سيكون مصيره الفشل
 كانت المبادرة اليمنية إطاراً للحوار أم بنوداً للتنفيذ يخفي نوايا عند الطرفين أو أطراف               الخالف حول إن  

في الطرفين بالهروب من المصالحة الوطنية، ألن المصالحة تتطلب أن يعترف كال الطرفين بأنه مأزوم               
د أن تعترف بأن    تكابر وال تري  ) وحركة فتح (السلطة  . ويتحمل جزءا من المسؤولية عما آلت إليه األمور       

السنوات االثنتي عشرة من حكمها ثم الحكومة التي شكلتها بعد انقالب غزة لم تنجز تقدما نحـو الدولـة                   
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الفلسطينية، والمفاوضات التي ربطت نفسها بها أصبحت ال تقل عبثية عن عبثية الـصواريخ، وحركـة                
لالعتراف والدعم الدولي دون أن     حماس ال تريد االعتراف بأنها ال يمكن أن تكون سلطة وحكومة تسعي             

 كدولة يعترف بها كل العالم تقريبا بمـا   إسرائيلتعترف بالقانون الدولي وقراراته وشرعيته وان تعترف ب       
فيها غالبية الدول العربية واإلسالمية، وإن ممارسة المقاومة خارج إطار القـانون الـدولي والـشرعية                

  .داء أكثر مما ستنجزه للمصلحة الوطنيةالدولية سيؤلب عليها وعلي القضية من األع
وأخيرا يمكن القول إن هذا البرنامج الوطني واستراتيجية العمل الوطني، حيث لن تكون مصالحة حقيقية               
وال مشروع وطني بمعني الكلمة بدونهما، ال يعنيان التخلي عن الحق في المقاومة وال التخلي عن خيـار         

من عبثية الصواريخ ويحرر خيار الـسالم الفلـسطيني مـن عبثيـة             السالم، إنه برنامج يحرر المقاومة      
  .المفاوضات الجارية

  3/4/2008القدس العربي 
  

  من أين يأتي كل هذا التفاؤل؟ .65
  عريب الرنتاوي

قبل بضعة أيام فقط ، وفي قمة دمشق بالذات ، كان الرئيس الفلسطيني محمود عباس يهدد باالنسحاب من                  
 في عدوانها على الشعب الفلـسطيني وواصـلت اسـتيطانها ألرضـه             يلإسرائالمفاوضات إن استمرت    

ية وقرر وضـع    سرائيلوتهويدها لعاصمته ، وقد بدا أن الرجل قد ضاق ذرعا باألالعيب والمناورات اإل            
ـ   حتى  - أربع وعشرون فقط     -وما هي إال سويعات قليلة      . مع أولمرت وليفني  " المفاوضات العبثية "حد ل

ل في دمشق ، وأعلن من عمان هذه المرة ، وبعد لقاءاته مع الوزيرة رايس ، وبتفاؤل                 عاد الرئيس عّما قا   
 سيتحقق قبل   إسرائيلغير متلعثم أو مشروط ، وال تشوبه شائبة عن يمين أو شمال ، بأن اتفاقا شامال مع                  

  ). ؟، (2008نهاية العام 
لصحفيين بأن الرئيس أبلغ الوزيرة رايس      ومن رام اهللا ، كان الناطق باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة يقول ل            

وقـف  ) 1: (حرفيا بأن الشعب الفلسطيني لن يثق بمسيرة السالم إلى إذا تحققت أربـع خطـوات هـي                
مساعدة الفلسطينيين لتـسلم    ) 4...(رفع الحصار عن غزة   ) 3...(إزالة الحواجز ) 2...(االستيطان بالكامل 

  . المحاصرالمعابر ، لتسهيل حياة المواطنين في القطاع 
يـصف  ) أبـو العـالء   ( أحمد قريـع     - بحق   -ومن رام اهللا أيضا ، كان كبير المفاوضين الفلسطينيين          

ية المتكررة عن التوسعات االستيطانية الجديدة بأنها محاوالت لضرب عملية السالم ،            سرائيلاإلعالنات اإل 
ية الفلسطينية ، مغايرة    سرائيلوكان مسؤولون فلسطينيون آخرون يقدمون تقييمات لحصاد المفاوضات اإل        

  . تماما لتقديرات عباس المتفائلة
 التقديرات الفلسطينية السابقة ، يعكس واقع الحال ، كما ال ندري مـن أيـن                -ال ندري أيا من التكهنات      

يأتي الرئيس عباس بكل هذا التفاؤل وكل تلك الثقة ، ولماذا يصر الرئيس على أن يكون المتفائل الوحيد                  
هل يعرف الرئيس عبـاس مـا يجهلـه         ... بمستقبل مسار أنابوليس   - على هذا المستوى من الثقة        أقله -

اآلخرون ، هل ثمة مسار تفاوضي آخر ، يتقدم نحو ضفاف الحل النهـائي الـشامل ، وال يـدري بـه                      
   وبانتظار مفاجأة من ذات العيار ؟ 2 -هل نحن أمام أوسلو ...أحد؟

 ال تتردد على ألسنتنا وحدها ، بل وتلوكها ألسنة مسؤولين كبـار فـي               أسئلة وتساؤالت مشروعة تماما ،    
الصديقة لعباس والحليفة لخطه السياسي ، وهي تعكس قدر من القلق والبلبلة والتحسب             " عواصم االعتدال "

  .  كما قد يتضح الحقا- انعدام الثقة -، وربما 
التي تحدث عنها عباس حرفيا أمام رايس       " الخطوات األربع " لم تأخذ بأي من      إسرائيلعلى حد علمنا أن     

، فال هي أوقفت االستيطان ، وال رفعت الحصار الجائر المضروب على غزة ، وال المعابر فتحـت أو                   
 لم تأخذ بأي من المطالـب       إسرائيلوعلى حد علمنا أيضا ، فإن       ...سلمت أليد فلسطينية أو غير فلسطينية     
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اإلفـراج عـن األسـرى    : أمام رايس من نوع   " حرفيا"الرئيس  التي أسقطها أبو ردينة ولم يتحدث عنها        
والمعتقلين ، وقف العدوانات واالغتياالت واالجتياحات ، والجنوح لخيار التهدئـة الـشاملة والمتزامنـة               

  .والمتبادلة
والحقيقة أنني ال أعرف أحدا يشاطر الرئيس عباس تفاؤله المفرط هذا ، بمن في ذلك أولئك المتورطـون       

، ولست أوافق على تقديراته هذه ، حتى بفرض وجود قنوات تفاوض سرية نشطة ،               " ارة األوهام تج"في  
 ليست جاهزة اآلن ، وال      إسرائيلال نستبعدها وثمة تلميحات وتسريبات بشأنها ، فما نعلمه علم اليقين أن             

ا الحـال بالنـسبة   ، وكـذ " اتفاق شامل ونهـائي " ، وال في المدى المنظور إلبرام  2008قبل نهاية العام    
 ، والتي اعتاد مسؤولوها بدء جـوالتهم فـي          سرائيللواشنطن وإدارة المحافظين الجدد األكثر انحيازا إل      

المنطقة واختتامها بإطالق التأكيدات المتكررة على انعدام النية لديهم بممارسة أي ضغط مـن أي نـوع                 
  . الطرق من أجل السالم وإحقاق الرؤيا أو إنفاذ خريطة إسرائيلعلى 

أخيرا ، يتعين التذكير ، بأن االتفاق الوحيد الممكن إبرامه قبل نهاية العام ، هو االتفاق الذي سيتنازل فيه                   
الفلسطينيون عن القدس وحقوق الالجئين وما يقرب من ثلث إلى نصف الضفة الغربية ، فهل هـذا هـو                   

ن القيادات الفلسطينية ، وهل سـيتبقى لهـا   الذي يبشروننا به؟ ومن سيقبل به م " النهائي والشامل "االتفاق  
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  منظمة التحرير الفلسطينيةموت .66
 فاطمة شعبان

في الحوارات األخيرة بين حركة فتح وحركة حماس التي استضافتها العاصمة اليمنية صنعاء، حدثت 
عنها بما تستحق، والمفارقة هي أن وفد فتح كان في الحقيقة وفداً لمنظمة مفارقة كبيرة لم يتم التحدث 

وعندما ). فدا(التحرير لحوار مع حماس، مشكالً من فتح والجبهة الديموقراطية واالتحاد الديموقراطي 
رفضت حركة حماس التفاوض معهم على أنهم وفد منظمة التحرير، أخرجت فتح ممثلي الفصيلين 

هذه المفارقة التي مرت مرور الكرام على الساحة . ت الحوارات بين فتح وحماساآلخرين، وأصبح
الفلسطينية لها من الدالالت الكثير في تحول مكانة منظمة التحرير، التي شكلت في يوم من األيام الخيمة 

رقة الكبيرة الجامعة للطيف السياسي الفلسطيني، والتي باتت اليوم حسب السلوك الذي ظهر في صنعاء و
 .جزئية استخدامية يمكن رميها سريعاً عند الحاجة

تشكلت مكانة منظمة التحرير من تضحيات وجهود ال تحصى حتى أصبحت الممثل الشرعي والوحيد 
فتاريخياً شكل غياب اإلقليم الجغرافي مشكلة حقيقية للعمل الوطني في التعاطي مع . للشعب الفلسطيني

 أكثر من بلد عربي، إضافة لتشتتها في الوطن ذاته الذي خضع لعدة التجمعات الفلسطينية المنتشرة في
وهو ما فرض على حركة المقاومة الفلسطينية في فترات تاريخية أن تقيم سلطات موازية داخل . سلطات

وإذا كان لهذه التجربة الكثير من السلبيات، فإنها ظهرت . دول عربية، كما جرى في األردن ولبنان
هذا ما حكمته طبيعة التجربة . بارياً معمداً بالنار للتجربة الفلسطينية لم يكن تجنبه ممكناًبوصفها ممراً إج

 .الفلسطينية، وطبيعة واقع الشتات الفلسطيني، وطبيعة التداخل العربي مع القضية الفلسطينية
بالمكان بقيت رغم طبيعة العالقة المتغيرة بين منظمة التحرير والبلدان المضيفة، فإن عالقة االنتماء 

. محكومة بإيجاد صيغة عالقة مع الوطن من خارجه، أي أن أغلبية الفلسطينيين كانوا من الالجئين
وكانت هذه اإلشكالية هي التي طبعت . وبالتالي كان عليهم أن يصوغوا عالقتهم مع وطنهم من الخارج

 .وصوالً إلى تونسرحلة التجربة الفلسطينية في الخارج، بدءاً من األردن مروراً بلبنان 
لم تخلق منظمة التحرير صيغة تمثيلية تعكس العالقة بين المخيم بوصفه مركز الشتات وقلب الثورة 
ومنطلقها واإلطارات التمثيلية الفلسطينية في مؤسسات المنظمة، ولم تحاول منظمة التحرير إيجاد صيغة 
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الوجود الفلسطيني في هذا البلد أو ذاك ليس بل على العكس اعتبرت القيادة الفلسطينية أن . من هذا النوع
حاسماً في العالقة مع التجمع الفلسطيني، فلم تكن المخيمات يوماً في ظل التجربة الفلسطينية مركزاً 

فالعواصم عمان ودمشق وبيروت كانت مناطق تركز كوادر حركة المقاومة . للعمل الوطني الفلسطيني
، أي قريباً من مراكز االتصال وسلطة الدولة، حسب تحليل روز الفلسطينية ومراكز مقراتها الرئيسية

ويمكن القول بناء على التجربة الفلسطينية التاريخية، أن منظمة التحرير والفصائل . ماري صائغ
الفلسطينية لم تكن مشغولة بتحويل اإلطار الجماهيري المتعاطف والملتف حول منظمة التحرير إلى إطار 

لي للتجمعات الفلسطينية، وال هي غيرت أو حاولت تغيير العالقات االجتماعية داخل تكامل تنظيمي وتمثي
وبذلك لعب . المخيمات، بل أبقت العالقات على حالها، مستفيدة من تجاوز تمثيلها للمكان الموجودة فيه

ة الشتات الفلسطيني دوراً معوقاً في إيجاد صيغ تمثيلية صحيحة، ولعب في ذات الوقت دور الذريع
للفصائل الفلسطينية بعدم البحث عن صيغ تمثيلية مالئمة في المواقع المتاحة، وفي تجاوزها لقضايا 

وبذلك تم االعتماد على هذا الشتات وعلى عدم . التمثيل إلى القضية الوطنية بوصفها القضية الرئيسية
لفلسطينية، واستقالل هذه القيادة وجود الفلسطينيين في إقليم واحد، لتكريس احتكار التمثيل من قبل القيادة ا

عن التجمعات الفلسطينية استقالالً كامالً في المحاسبة والمراقبة، بذلك هيمنت القيادة الفلسطينية على 
 .المنظمة وعلى القرار الفلسطيني دون حسيب أو رقيب

وطنية، وبات لكل بحكم هذا الواقع تم تقديم الهوية التنظيمية للفصائل الفلسطينية على حساب الهوية ال
. إلخ مع بقاء منظمة التحرير إطاراً توحيدياً هشاً...فصيل عمله األهم من العمل الوطني، ونشيده الخاص

بذلك أعلت الفصائل من قيمة االنتماء التنظيمي على حساب االنتماء الوطني، ما شكل إرباكاً لألوساط 
يس من الغريب في مثل هذه األوضاع أن يكون التي تُعلي من االنتماء الوطني على حساب التنظيمي، ول

استعالء الهوية التنظيمية على الهوية الوطنية يفسر أسباب عزوف الكثيرين من ذوي الكفاءات من 
مختلف الميادين عن اإلسهام في الحركة الوطنية ويفسر هذا الفقر في كوادرها الوطنية التي كان عليها 

 .أن تكون دوماً في خدمة القائد األول
رغم كل العيوب التي شابت آليات التمثيل الفلسطيني، فإن التجمعات الفلسطينية حمت منظمة التحرير 

وقد عبرت االنتفاضة األولى عن . بوصفها إطارها التمثيلي وخاضت نضاالً مراً من أجل حمايته
 .ر من عقدينمصالحة التجربة الفلسطينية مع الجغرافيا الفلسطينية بعد متاهة في الخارج دامت أكث

فقدت منظمة التحرير بوصفها اإلطار التمثيلي الكثير من قوتها، ليس بفعل تخلي الفلسطينيين عنها، فقد 
حافظ الفلسطينيون على االلتفاف حول اإلطار التمثيلي، بل بفعل ضعف الفصائل الفلسطينية المشكلة له، 

لتي نمت في إطار الفصائل والمنظمة والتي وزاد من هذا الضعف البنية البيروقراطية لإلطارات العليا ا
 .أرهقت هذه المؤسسات بدالً من أن تكون أداة تفعيلها

لقد بقيت العالقة بين التجمعات الفلسطينية في أماكن تواجدها واإلطار التمثيلي الفلسطيني، عالقة مع 
ماكن التواجد الفلسطيني الوطن المتخيل ولم تتحول إلى إطار تمثيلي بالمعنى القانوني في أي مكان من أ

واإلطار التمثيلي الذي خضع النتخابات جاء من خارج أطر المنظمة وكان وليد اتفاقات . في الشتات
، وهو المجلس التشريعي، والذي كان إطاراً تمثيلياً محكوماً باتفاقات تقيده بوصفه إسرائيلأوسلو مع 

وكان المفعول القاتل لهذه االنتخابات أنها . نى السياسيمجلساً للحكم الذاتي أكثر منه إطاراً تمثيلياً بالمع
كرست واقعاً يدير سياسة فلسطينية جزئية، جعلت من الشتات الفلسطيني فائضاً عن الحاجة، وعملت 
على تدمير صورته عن الوطن الواقعي وعن الوطن المتخيل، مما أدى فعلياً إلى تفكك منظمة التحرير، 

وكل الحديث الذي يجري اليوم عن إحياء دور . ، إلقائها في سلة المهمالتوفقدان وظيفتها التمثيلية
منظمة التحرير يلخصه سلوك فتح في حوارات صنعاء، ففي أحسن الحاالت هو محاولة الستعمال 
استخدامي محدود، ويبدو فاشالً في أحسن الحاالت، وليس استعادة لدور وطني شامل، ومن يعتقد ذلك، 
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ساس لها في الواقع السياسي الفلسطيني، ويبدو أن منظمة التحرير قد ماتت ولم تجد من يبني أوهاماً ال أ
 .يدفنها، مثل الكثير من الجثث التي ما زالت تعيش في الحياة السياسية الفلسطينية

 3/4/2008الوطن السعودية 
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