
  
  
  
  
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  عبد ربه يدعو للرد على تكثيف االستيطان بوقف المفاوضات
   في االنتخابات فعلينا تسليمها السلطة والرئاسة"حماس" فازت وإذاهنية معتدل : الرجوب

  لن يكون هناك جلوس على طاولة الحوار قبل ذهاب هنية إلى منزله: ألحمدا
  "فتح"قرار وشيك بفصل أو تجميد عضوية دحالن في : الشرق القطرية

   تعالج ما يواجههم التيسياسيةالمرجعية الفلسطينيي لبنان غياب  مشكلة: شاهدمؤسسة 

فياض يواجه النقابات ويهـدد
.. بعقاب المضربين عن العمـل    

  والنقابات تهدد بالتصعيد
  

 ٤ص ... 

 ٤/٤/٢٠٠٨١٠٣٩الجمعة



  

  

 
 

  

            ٢ ص                                   ١٠٣٩:      العدد                     ٤/٤/٢٠٠٨الجمعة : التاريخ

    :السلطة
 ٥   عبد ربه يدعو للرد على تكثيف االستيطان بوقف المفاوضات .٢
 ٥  واالستقرار في المنطقةاألمن االحتالل واالستيطان لن يحققا :فياض .٣
 ٥  يؤكد مواصلة خنق ومحاصرة المدن والقرى ويةإسرائيلعريقات ينفي وجود تسهيالت  .٤
 ٦  المقبليونيو/ شعث يتوقع انعقاد مؤتمر موسكو في حزيران .٥
 ٦  القمة الثالثية أكدت التمسك بالمبادرة العربية: عريقات .٦
 ٦   حكومة فياضىتعديل وزاري علإجراء يؤكد اتخاذ قرار  وينتقد المالكي األحمد .٧
 ٧   الشيخ مجد البرغوثيوفاةالمسؤولية عن والمخابرات لجنة تحقيق برلمانية تُحمل السلطة  .٨
 ٧   اب المقدسيين  قرار سحب هويات النوإللغاء وإسالمييطالب بتدخل عربي " التشريعي" .٩
 ٧  الهدف من اختطافنا هو محاصرة الحكومة وشل التشريعي:  المعتقلونالنواب والوزراء .١٠
 ٧   مليون دوالر كمنحة للسلطة الوطنية٤٤ تقديم حوالي تعتزمالنرويج : سفير فلسطين .١١
    

    :المقاومة
 ٨   في االنتخابات فعلينا تسليمها السلطة والرئاسة"حماس" فازت وإذاهنية معتدل : الرجوب .١٢
 ٨   تنتقد تصريحات عباس بشأن التهدئة وتطالب بتدخل دولي لفك الحصار"حماس" .١٣
 ٨   طاولة الحوار قبل ذهاب هنية إلى منزلهلن يكون هناك جلوس على: األحمد .١٤
 ٩    انتهى إلى طريق مسدود"حماس" و"فتح"الحوار بين : حواتمة .١٥
 ٩  ي علي غزةسرائيل تحذر المجتمع الدولي من نتائج تجاهله للحصار اإل"حماس" .١٦
 ٩  ضخامة مشاريع االستيطان تؤكد هشاشة مشاريع التسوية:  المقاومةلجان .١٧
١٠  "فتح"قرار وشيك بفصل أو تجميد عضوية دحالن في : الشرق القطرية .١٨
١٠  جهاد  تعترف بأنها فشلت ثالث مرات في محاوالت الغتيال ابو"إسرائيل": بعد عشرين عاما .١٩
١٠   اجتماع فلسطيني موسع يناقش أوضاع عين الحلوة  .٢٠
    

    :يسرائيلاإلالكيان 
١٠   سورية تقلل من احتمال وقوع حرب وشيكةإلىية إسرائيلرسائل تهدئة  .٢١
١١  رق سورياليبرمان يهدد بقتل األسد وح .٢٢
١١   معيقا للحركة٥٠ تبلغ السلطة بأنها أزالت حاجزا قرب رام اهللا و"إسرائيل" .٢٣
١٢   على معاودة احتالل القطاعإسرائيلانقسام في : باراك .٢٤
١٢   يعتقدون أن اليسار لم يعد قائمايسرائيلمن الجمهور اإل% ٥٥: استطالع .٢٥
١٢    في غزةاألنفاق المصرية ضد باإلجراءات تشيد "إسرائيل" .٢٦
١٣   ية غاضبة على توقف النائب الطيبي في بيروت إسرائيلردود فعل  .٢٧
١٣  ر في غزة جلعاد شاليط إلى درجة رقيب أولترقية الجندي المأسو .٢٨
    

    :األرض، الشعب
١٣   تعالج ما يواجههم التيسياسيةالمرجعية الفلسطينيي لبنان غياب  مشكلة: شاهدمؤسسة  .٢٩
١٣   ألف بيت في القدس والحفريات تنهش األقصى٢٠الهدم يهدد  .٣٠
١٤   غزةحصار حول  يبعث برسائل احتجاج إلى مسؤولين أوروبيينالخضري .٣١
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١٤   غزة عبر معبر رفحإلىعودة عالقين فلسطينيين  .٣٢
١٤  ة المراكز الحقوقيين وباحثي الصحافيعلىعتداءات يدين اال ي في غزةمركز حقوق .٣٣
١٤  غزة مهددة بشلل تام بسبب أزمة الوقود: تحقيق .٣٤
١٥  في آذار الماضياإلسرائيلي  مواطنا قتلوا بنيران االحتالل ١١٥: تقرير .٣٥
١٥  ة األقصى شهيداً من األطفال خالل انتفاض٩٥٩هناك : اإلحصاء المركزي .٣٦
١٦  مئة مواطن في شمال غزة منذ بداية العامأكثر من االحتالل قتل : تقرير .٣٧
١٦   مواطنين فلسطينيين بينهم امرأة في محافظة خانيونس٧قوات االحتالل تعتقل  .٣٨
١٦  لسطيني في الخليل بزعم محاولة خطف سالحهجندي يطلق النار على ف .٣٩
١٦  العربية لحماية الطبيعة تحتفل بزراعة الشجرة المليون في األراضي الفلسطينيةالمنظمة  .٤٠
١٦  الغالبية تطالب حماس بالتراجع عن سيطرتها على قطاع غزة :استطالع .٤١
١٧  ي عمل في مقبرة أم الرشراش اإلسالميةأ تمنع تنفيذ إسرائيليةمحكمة  .٤٢
   

   :اقتصاد
١٧ %٤,٦نسبة األطفال العاملين في فلسطين : الجهاز المركزي لإلحصاء .٤٣
   

   :صحة
 ١٨  ١٢٢د ضحايا الحصار إلى  يرفع عد في قطاع غزةاستشهاد مريض .٤٤
   

   : األردن
١٨   اتخاذ موقف حازم في مواجهة المخططات الصهيونية إلى يدعو اإلسالميالمؤتمر  .٤٥
   

   :لبنان
١٨  مزاعم عن هجوم لحزب اهللا والجيش اللبناني يعلن وقوفه مع المقاومة .٤٦
   

   :ي، إسالميعرب
١٩   ندعم إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس: رئيس الوزراء الكويتي .٤٧
١٩  " نكون يقظين ألي عدوانأنلكن يجب "المعلم اعتبر السالم خياراً استراتيجياً لبالده  .٤٨
١٩   لألونروا اإلماراتن دوالر مساعدات من مالييأربعة  .٤٩
١٩  حركة مصرية تعد لمصالحة فلسطينية .٥٠
   

   :دولي
٢٠ لطرح ورقة تفاوضية تخدم بوش وأولمرتالفلسطينية   تضغط على السلطةأمريكا .٥١

   
    :مختارات

٢٠  حربينخالل  مليون قنبلة عنقودية ضربت العراق ٥٥هناك : مم المتحدةاأل .٥٢
    

    :حوارات ومقاالت
٢٠  محمد اسحق الريفي. د.أ... الكيان الصهيوني أضعف مما نتصور .٥٣
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٢٢   وليد محمودخالد... في ثالث مراحل..  وعملية السالم"إسرائيل"األردن و .٥٤
٢٤  أحمد ماهر... مالحظات حول تقييمات القمة .٥٥
٢٦  سليمان صالح. د. أ... ولكن لماذا؟.. بوش متفائل بتحقيق السالم هذا العام .٥٦
    

 ٢٨  :كاريكاتير
***  

  
  والنقابات تهدد بالتصعيد.. هدد بعقاب المضربين عن العملفياض يواجه النقابات وي .١

 حذر رئيس الحكومة الفلسطينية : محمد يونس،رام اهللا  نقالً عن مراسلها في    ٤/٤/٢٠٠٨الحيـاة   نشرت  
 وجود بعد آخر غيـر      إلىسالم فياض بخصم اجر كل يوم يضرب فيه الموظفون الحكوميون، مشيرا            .د

وقـال   .تشهدها المؤسسات الحكومية، بما فيها المدارس في الضفة الغربية         التي   اإلضراباتنقابي لسلسلة   
 إضـرابات  سلسلة   إلى في مؤتمر صحافي عقب اجتماع خاص عقدته حكومته لدرس لجوء النقابات             أمس

 إصدار الحكومة ستطلب من الرئيس      إن،  األسعارللمطالبة برفع الرواتب وتعويض الموظفين عن ارتفاع        
  . بمقاضاة النقاباتاإلضراب للمتضررين من مرسوم رئاسي يسمح

 إن: " الذي تقوده نقابات واتحادات تابعة لحركة فتح، قال فياض         لإلضراب البعد السياسي    إلى إشارةوفي  
 معظم مطالب النقابات لُبي،     إن :وقال ". لتسلم الحكومة مهماتها   األولى األسابيع بدأ منذ    باإلضرابالتلويح  

 يومـا   ١٤ الطالب فقدوا    أن وأضاف". إضراب ألي   إطالقاال مبرر    "أن معتبرا    انه في طريقه ليلبى،    أو
 بدل غـالء  % ٢٧ حكومته منحت الموظفين زيادات بنسبة       أن إلى وأشار. اإلضراباتدراسيا جراء هذه    

 من تلك التي منحهـا القطـاع الخـاص          أعلى إنهامعيشة في السنوات الثالث الماضية، وهي نسب قال         
 حكومته لن ترفع الرواتب ألن أمامها استحقاقات مالية كبيرة للعاطلين           إنوقال فياض    ).% ١٤(لموظفيه  

  .  خاصة في قطاع غزة المحاصرأعدادهمعن العمل وللفقراء الذين تتزايد 
وقـال  . لكن النقابات ردت بشدة على تهديدات فياض واعتبرتها مساً بحرية العمل النقابي في فلـسطين              

ـ     العام التحاد  األمين عالميـاً،  إ النقابات سترد على فياض سياسـياً و       إن" الحياة" المعلمين جميل شحادة ل
  . فياض يستهدف العمل النقابي بصورة غير قانونيةإنمضيفا 

ـ          ثالث نقابات ستلتقي السبت المقبل      إن" الحياة"وقال الناطق باسم نقابة الموظفين العموميين بسام حدايدة ل
 على رأسها حماية العمـل      وأصبحت مطالب النقابات تغيرت اآلن      إنيفا  للرد على رئيس الحكومة، مض    

  . ردا على القرارإضرابات تتخذ النقابات سلسلة أنورجح . النقابي في فلسطين
اهللا  وقال الكاتب عبـد   .  مراكز قوى في حركة فتح تقف وراء بعض خطوات النقابات          أنويرى مراقبون   

ـ  كما قال الكاتب   .  بعض قيادات فتح   إلى إشارة، في   "رك كرسي الحكم  هناك من ال يريد ت    ": "الحياة"عواد ل
 السياسي في عهد حكومة حماس،      اإلضراب تحمل دائما بعدا سياسيا، واستخدم       اإلضرابات: "خليل شاهين 

 ضد حكومة فياض، وبين الموظفين الساعين لزيارة رواتـبهم          أطرافلكن اآلن هناك التقاء مصالح بين       
  ". الفلسطينيةاألراضي الذي شهدته بعد الغالء الفاحش

قال رئيس نقابة    :منتصر حمدان ،  رام اهللا  نقالً عن مراسلها في    ٤/٤/٢٠٠٨ الخليج اإلماراتية    وجاء في 
تجاوز كل الخطوط الحمر فيما يتعلـق بالحريـات العامـة والعمـل             "الموظفين بسام زكارنة إن فياض      

عالء وإقصاء وتخطط للمس بالحريـات العامـة،        ووصف حكومة فياض بأنها حكومة است      ".الديمقراطي
وأعلن زكارنة إبقاء مجلس النقابة في حالة انعقاد دائم للتعامل مع ما وصفه بإعالن الحرب التـي شـنها            

 .فياض، على التحرك النقابي
 إنقال بسام زكارنـة      : وليد عوض  ،رام اهللا  نقالً عن مراسلها في    ٤/٤/٢٠٠٨القدس العربي   وأضافت  

 عقب تراجع الحكومـة عـن وعـود قطعتهـا سـابقا      اإلضرابموظفين الحكوميين قررت تنفيذ   نقابة ال 
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وناشد زكارنة الرئيس عباس ورؤساء الكتل البرلمانية وأعضاء التشريعي للتـدخل            .باالستجابة لمطالبنا 
. ر مشروع لضرب العمل النقابي وشله نهائيا منـذ أشـه          بإعدادالعاجل لحماية الديمقراطية متهما فياض      

 النقابات مع الوزراء المفوضين قائال انه       إليهافياض برفض كافة االتفاقات التي توصلت       .تهم زكارنة د  او
 . رقيب كما يعتقدأوال يعترف بالشراكة ويقرر من طرف واحد دون حسيب 

ـ                 ا ومن جهتها دعت الكتل البرلمانية الفلسطينية بما فيها التابعة لحركة فتح الحكومة للتراجع عـن قراره
 أية إصدار الفلسطيني، ومطالبة الرئيس عباس بعدم       األساسي االحتجاجي حقا كفله القانون      اإلضرابكون  

  . اإلضرابمراسيم تلزم الموظفين بعدم 
  
  عبد ربه يدعو للرد على تكثيف االستيطان بوقف المفاوضات  .٢

دعا أمـين   : أرناؤوطالرؤوف    عبد ،رام اهللا  نقالً عن مراسلها في    ٤/٤/٢٠٠٨الوطن السعودية   نشرت  
 -سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ياسر عبد ربه إلـى وقـف المفاوضـات الفلـسطينية                  

ية نشاطاتها االستيطانية على األرض الفلسطينية، محمـالً        سرائيلية في حال واصلت الحكومة اإل     سرائيلاإل
ال يمكننا مواصـلة المفاوضـات والعمليـة        "وأضاف  . الواليات المتحدة عدم قدرتها على تحقيق السالم      

 ".ي وعدم رغبة من جانب الواليات المتحدة في فعل شـيء بـشأن ذلـك              إسرائيلالسياسية في ظل خداع     
 إلى المفاوضـات والحـوار وبـذل الجهـود          إسرائيلحيث تدعو    "،ووصف عبد ربه األمر بأنه مؤامرة     

وأضاف أن ما يحدث هو تغيير      ". وة على األرض  السياسية بينما ال يرى الفلسطينيون أي صدى لهذه الدع        
 .الحقائق على األرض واالستفادة من الوضع اإلقليمي والدولي لتنفيذ هذا المخطط

عبد ربه إلى   ياسر  أشار  : )أ.ب.د( ، ونقالً عن وكالة   رام اهللا من   ٤/٤/٢٠٠٨األيام الفلسطينية   وأوردت  
 ويجـب   إسـرائيل  أوجدتهابيرة موازية لألزمة التي     أن تخلق أزمة ك   "أنه يتعين على السلطة الفلسطينية      

إننا بذلك  "وقال   ".ننا غير قادرين على االستمرار في المفاوضات السياسية        إ ..كفى .. نبدأ بالقول  أنعلينا  
أمام أزمة كبرى في العملية السياسية والمفاوضات وأمام أزمة كبرى إقليمية ودولية بعد أنابوليس الـذي                

  ". النطالق العملية السياسية والتفاوضيةأكد وقف االستيطان
  
  واالستقرار في المنطقةاألمن االحتالل واالستيطان لن يحققا :فياض .٣

 التنمية لتعزيز صـمود     أهميةسالم فياض على    .دفلسطيني  كد رئيس الوزراء ال   أ : مازن بغدادي  -قلقيلية  
 عزون عتمة المعزولـة خلـف        قرية أهالي، واعدا   األراضيشعبنا في ظل سياسة االستيطان ومصادرة       

ثنـاء  أقوالـه أ  جاءت   . االرتوازية بالتيار الكهربائي   اآلبارالجدار بصيانة شبكات المياه والكهرباء وربط       
 للتنمية والمتمثل بروضة ومركز     األلمانيةبرعاية الوكالة   ) فلسطين نحو المستقبل  (تدشينه باكورة مشاريع    

سياسـة االسـتيطان واالحـتالل هـي مـن       إلى أن شار أو .ثقافي نسوي بقيمة تزيد عن المليون شيقل   
ننا ندعم ونشجع كل المبادرات السلمية لمقاومـة        إ: وقال . واالستقرار األمنالسياسات الفاشلة ولن تجلب     

 .األرضالجدار العنصري، وسنواصل تقديم الدعم الممكن لتجسيد الصمود على هذه 
  ٤/٤/٢٠٠٨الحياة الجديدة 

  
   ويؤكد مواصلة خنق ومحاصرة المدن والقرىيةإسرائيلتسهيالت عريقات ينفي وجود  .٤

ية السلطة الفلسطينية والواليات المتحدة أنها أنهـت        سرائيل أبلغت السلطات اإل   : محمد ابو خضير   -القدس
 معيقـا   ٥٠تطبيق التسهيالت الرئيسية التي تعهدت بها للفلسطينيين خالل زيارة رايس األخيرة، وأزالت             

  .رق في الضفة الغربية وحاجزا ثابتا واحدا قرب رام اهللاعلى مفارق الط
 ال صـحة   انـه "القـدس "صائب عريقات رئيس دائرة شؤون المفاوضات الفلسطينية لـ     .بدوره صرح د  

وقال عريقات لقد أجريت اتصاالت مع جميع المحافظات في الضفة الغربيـة فـور               .يةسرائيلللمزاعم اإل 
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أي شيء من الحصار والحواجز والعقبات والكنتونات والـسجون التـي           سماع الخبر فتبين انه لم يتغير       
  . على شعبناإسرائيلفرضتها 

 ٤/٤/٢٠٠٨القدس الفلسطينية 
  
  المقبليونيو/ شعث يتوقع انعقاد مؤتمر موسكو في حزيران .٥

 مـؤتمرا   أنأكد نبيل شعث المبعوث الخاص للرئيس الفلسطيني أمس في موسكو           .): ب.ف.أ (–موسكو  
وزيـرة  (عربت رايـس    أ"قائال   .يونيو في العاصمة الروسية   / حزيران قد يعقد في     األوسطشرق  حول ال 

 يعقـد اللقـاء فـي       أنونحن كذلك نفضل    . عن موافقتها على هذا الموعد التقريبي     ) األميركيةالخارجية  
 دة رئيـساً   تنتخب الواليات المتح   أن وننتظر   األيدي نبقى مكتوفي    أنال يمكننا    "وأضاف". يونيو/ حزيران
  ". جديدأمريكي العملية التفاوضية قبل انتخاب رئيس إلحياءولقاء موسكو هو الفرصة الوحيدة . جديداً

  ٤/٤/٢٠٠٨عكاظ 
  
  القمة الثالثية أكدت التمسك بالمبادرة العربية: عريقات .٦

صـائب عريقـات    . قال مسؤول ملف المفاوضات في منظمـة التحريـر د          : جيهان الحسيني  -القاهرة  
 الفلسطينية التي استضافتها القاهرة أول مـن أمـس          - األردنية   -إن القمة الثالثية المصرية     " حياةال"لـ

التأكيد أن هناك موقفا عربيا موحدا يدعم القضية الفلـسطينية ويؤكـد أن     : تركزت على ثالث قضايا هي    
عي الهادفـة إلـى     مبادرة السالم العربية هي خيار استراتيجي، ودعم الجهود المصرية الشاملة والمـسا           

يين لفتح المعابر ورفع الحـصار عـن الـشعب          سرائيلالتوصل إلى تهدئة شاملة متزامنة ومتبادلة مع اإل       
 إلى أن المجال     وأشار .الفلسطيني، والوضع الفلسطيني الداخلي وضرورة إعادة اللحمة للصف الفلسطيني        

وأضـاف عريقـات أن      .نظمة التحرير مفتوح أمام حركة حماس للعودة عن انقالبها والقبول بالتزامات م         
، نافياً إمكان   "أنابوليسالرئيس عباس متمسك بقرارات الشرعية الدولية وخريطة الطريق ونتائج اجتماع           "

ولفت عريقات إلى أن تحقيق السالم هـو حاجـة           .خضوعه ألي ضغوط سواء كانت أميركية أو غيرها       
يين في اتجـاه الـسالم،      سرائيلدرون على دفع اإل   األميركيون قا : "ومصلحة أميركية أيضا، وقال عريقات    

ونطلب منهم القيام بدورهم كوسيط أساسي ورئيسي لتحقيق السالم إذا كانوا حقاً راغبين في أن يـشاهدوا         
  ".رؤية الرئيس بوش تتحقق خالل العام الحالي

  ٤/٤/٢٠٠٨الحياة 
  
  حكومة فياض ىتعديل وزاري علإجراء يؤكد اتخاذ قرار  المالكي وينتقد األحمد .٧

 تعديل وزاري علي    بإجراء قرارا   أن األحمد رئيس كتلة فتح البرلمانية عزام        أكد : وليد عوض  -رام اهللا   
 في ندوة عقدها مساء الليلة قبـل         وأوضح .سالم فياض اتخذ  .د الفلسطينية برئاسة    األعمالحكومة تسيير   

ال قائما وسيتم في اقـرب فرصـة،        ن قرار التعديل الوزاري لحكومة فياض ال ز       إالماضية في بيت لحم     
ن قرارا قد اتخذ في ذلك االتجاه من قبل الرئيس عباس وبحضور وموافقة فيـاض وكـان                 أ إلىومشيرا  

رياض . د فياضوانتقد األحمد وزير الخارجية واإلعالم في حكومة         .األحمد في هذا االجتماع، حسبما قال     
 يكف عن مثـل هـذه       أن المالكي   ى عل األحمدوقال   . وجود مثل هذا التعديل    ىالمالكي الذي سبق وان نف    

  .آراؤهماألقوال وعندما يتم اتخاذ قرار بتعديل الحكومة فان الوزراء عادة ال يسألون وال تؤخذ 
  ٤/٤/٢٠٠٨القدس العربي 
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   الشيخ مجد البرغوثيوفاةالمسؤولية عن والمخابرات  برلمانية تُحمل السلطة تحقيقلجنة  .٨
 عـن وفـاة     فلـسطينية مـسؤولية الـسلطة ال    " محايـدة " تقصي حقائق برلمانيـة       قررت لجنة  :رام اهللا 
 اعتقالـه لـدى احـد    أثنـاء  في شباط المنصرم ]قيادي من حركة حماس  [ مجد البرغوثي  ]الشيخ[المواطن
شكلة من النواب ممثلي القوائم     وحملت اللجنة الم   . باعتباره شهيداً  أمس برام اهللا، وأوصت     األمنية األجهزة
انية والنائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي حملت جهاز المخابرات العامة ومسؤوليه المـسؤولية             البرلم

 لمعاقبـة   اإلجراءات والقانونية والوظيفية عن وفاة البرغوثي وطلبت من الرئيس عباس باتخاذ            األخالقية
 .ر تقـديمهم للقـضاء     التستر عب  أو تنفيذه   أو أمر بإصداركل المتورطين في قضايا تعذيب معتقلين سواء        

وشكك  . صفحة تشمل استنتاجاتها وتوصياتها    ٢١تقريرها الذي تضمن عبر     عباس  وسلمت اللجنة الرئيس    
 تـضخم   أن إلى الفتا   وأسبابها التي ساقها تقرير الطب الشرعي بشأن الوفاة         األسبابالتقرير صراحة في    

 . قاطعة ونهائية للوفاةسباباًأ  يوما٤٠ًبعد  التي لم تذكر لكنه لم يقدم األسبابعضلة القلب قد يكون احد 
 ٤/٤/٢٠٠٨الحياة الجديدة 

  
   قرار سحب هويات النواب المقدسيينإللغاء وإسالمييطالب بتدخل عربي " التشريعي" .٩

  طالب رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني باإلنابة أحمد بحـر بالتـدخل إللغـاء قـرار               : د ب أ   -غزة  
ووصف بحر في رسالة بعثها إلى عمـرو         .لفلسطينيين عن مدينة القدس    سحب هويات النواب ا    إسرائيل

جامعة العربية، وأكمل الدين اوغلو األمين العام لمنظمة المؤتمر اإلسالمي، ورؤساء        لموسى األمين العام ل   
ـ         وناشد بحر امين    ".العنصري والجائر "البرلمانات العربية واإلسالمية، قرار سحب هويات نواب القدس ب

" التعسفية الظالمـة  "عة ورؤساء البرلمانات التحرك الفوري والعاجل للمطالبة بوضع حد لإلجراءات           الجام
 بحق النواب والوزراء المقدسيين، وبذل كّل الجهـود إلطـالق سـراح األسـرى               إسرائيلالتي تقترفها   

  . نائبا٥٠ًالفلسطينيين وبينهم ما يقارب 
  ٤/٤/٢٠٠٨الدستور 

  
  الهدف من اختطافنا هو محاصرة الحكومة وشل التشريعي: قلون المعتالنواب والوزراء .١٠

، على أن الهدف الرئيسي     "مجدو المركزي "أكد عدد من النواب الفلسطينيين المختطفين في سجن          :رام اهللا 
ي لتحقيقه من وراء اعتقالهم، هو ضرب التجربـة الديمقراطيـة           سرائيلالذي تسعى سلطات االحتالل اإل    

النائب الشيخ حامد البيتاوي إلى أن محاصرة الحكومة الفلسطينية وشل عمل المجلـس             وأشار   .الفلسطينية
التشريعي وإفشال جميع شعارات التغيير واإلصالح التي رفعت في االنتخابات هي األهداف الحقيقية التي              

سـتيائه  عن ا " احمد الحاج علي  "وعبر النائب    .أراد االحتالل تحقيقها من وراء اختطاف النواب والوزراء       
نسانية التي يحياها النواب واألسرى داخل السجون والتي من مفرداتها          الشديد من الظروف االعتقالية الإل    

ووصف النائب خالد يحيى محاكم االحتالل      . التفتيش المهين والطعام القليل واالنقطاع عن العالم الخارجي       
صور، على ضرورة رأب الصدع والخـالف       وشدد النائب ياسر من   . بالهزلية وغير القانونية والالإنسانية   

 .وضرورة الوحدة بين شطري الوطن الضفة وغزة" حماس"و" فتح"بين حركتي 
  ٤/٤/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 

  
  مليون دوالر كمنحة للسلطة الوطنية٤٤ تقديم حوالي تعتزمالنرويج : سفير فلسطين .١١

لحكومة النرويجية تعتزم تقديم منحة للسلطة      أكد ياسر النجار سفير فلسطين لدى مملكة النرويج أن ا         : وفا
  مليـون دوالر أمريكـي،   ) ٤٤,٤٢( مليون كراون نرويجي أي ما يعادل نحـو    ٢٢٨الوطنية الفلسطينية   
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سيتم صرف هذه المنحة خالل شـهر       : وقال .وسوف تعلن ذلك رسمياً خالل مؤتمر لندن للدول المانحة        
 .تب الموظفين، وكذلك لدعم قطاعي التعليم والصحةأبريل الحالي لدعم موازنة السلطة ودفع روا

  ٣/٤/٢٠٠٨وكالة األنباء الفلسطينية وفا 
  
   في االنتخابات فعلينا تسليمها السلطة والرئاسة"حماس" فازت وإذاهنية معتدل : الرجوب .١٢

القيادي في حركـة فـتح لـصحيفة معـاريف           العقيد جبريل الرجوب،      قال : زهير اندراوس  -الناصرة  
على سؤال الصحيفة حول االنتقـادات الموجهـة اليـه بـسبب دفعـه              في رده   أمس الخميس،   ،  العبرية

القافلة تسير ولتبقـى الكـالب      : للمفاوضات بين حماس وفتح العادة اللحمة بين أبناء الشعب الواحد قائالً          
 أن العنف لـن     وزاد قائالً انه يتحتم على الفلسطينيين أن يتوصلوا الى مصالحة داخلية، مشيراً الى            . تنبح

  .يجلب للشعب الفلسطيني اال الدمار
علينا أجراء االنتخابات وتقبـل النتـائج بـروح         : أما فيما يتعلق باالنتخابات القادمة فقال العقيد الرجوب       

ديمقراطية للغاية، واذا فازت حركة حماس في االنتخابات فعلينا، نحن في حركة فتح، ان نقوم بتـسليمها                 
عيل هنية، رئيس الوزراء الفلسطيني المقال، فقال الرجوب انـه فلـسطيني، ابـن              أما عن اسما  . السلطة

فلسطيني، وأنا أعرفه جيداً، وأنا ال أستطيع أن أقرر له أين يكون وأين ال يكون، بحـسب رأيـي، فـان                     
 اسماعيل هنية هو رجل معتدل وبراغماتي، واذا فاز في االنتخابات على رئاسة السلطة الفلسطينية، فعلينا              

  .تسليمه المفاتيح، على حد تعبيره
أما بالنسبة لرئيس الوزراء اولمرت فقال الرجوب انه يتكلم بصورة جيدة وحتى أحسن من يوسي بيلين،                

ي، ولكن عملياً، أكّد الرجوب، فان اولمرت هو أسوأ         سرائيلالمحسوب على ما يسمى اليسار الصهيوني اإل      
ي سـرائيل ن ناحية أخرى كال الرجوب المديح لوزير األمن اإل        م. من النائب اليميني المتطرف ايفي ايتام     

ايهود باراك، وقال انه يتحتم على حركة فتح أن توطد العالقات معه، ألنه احدى الشخصيات المؤثرة جدا                 
 .في السياسة الداخلية والخارجية في الدولة العبرية

  ٤/٤/٢٠٠٨القدس العربي 
  
  ئة وتطالب بتدخل دولي لفك الحصار تنتقد تصريحات عباس بشأن التهد"حماس" .١٣

 عباس عن    الرئيس ، سامي أبو زهري، تصريحات    "حماس"وصف القيادي في حركة     :  حامد جاد  - غزة
كالم ال عالقة له    "، بأنها   "إسرائيلاتفاق مختلف األطراف على ضرورة التوصل إلى تهدئة، بما في ذلك            "

ي تصر فيه قوات االحتالل على العـدوان فـي غـزة            في الوقت الذ  " مستغربة"، مشيراً إلى أنها     "بالواقع
االحتالل ال يزال يرفض أي تهدئة، ونحن سنوفر الحماية لشعبنا بكـل            "وشدد على أن    . والضفة الغربية 

تبرئة لالحتالل، ألنه   "، معتبراً كالم عباس بمثابة      "الوسائل الممكنة وجاهزون للتعاطي مع جميع الخيارات      
  ".ل نيات االحتالل، وهو نهج اعتمده الرئيس دائماً في إثبات نيات االحتالليعطي انطباعاً مغلوطاً حو

  ٤/٤/٢٠٠٨الغد األردنية 
  
  لن يكون هناك جلوس على طاولة الحوار قبل ذهاب هنية إلى منزله: األحمد .١٤

كة قال عزام األحمد رئيس كتلة فتح البرلمانية في المجلس التشريعي الفلسطيني إن الحركة متمس             : رام اهللا 
وأكد األحمد في ندوة سياسية ببيت لحـم بالـضفة           . بالمبادرة اليمنية، ولن تسحب توقيعها عن االتفاقية      

الغربية أن حركة فتح تتمسك بالمبادرة اليمنية كما هي، ولن يتم سحب توقيعها عن المبادرة، مشيرا إلـى             
ين شوهت ومست موقف الوفد     بعض التصريحات والمواقف التي أدلى بها بعض المسؤولين الفلسطيني        "أن  

وأضاف أنه المفوض والمخول بإصدار المواقف والتصريحات وأنه سيرد علـى            ".الفلسطيني إلى صنعاء  
إن ما جرى   "وقال   . أية تشويهات قد تصدر من هنا وهناك حول موقف حركة فتح وما جرى في صنعاء              
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د ومن أجل عـدم المـس بـالموقف         التوقيع عليه في صنعاء ليس اتفاقا وإنما نص وإعالن لكسر الجمو          
لقد قلنا إنه لن يكون هناك جلـوس        : وقال". اليمني، وإلبقاء الفرصة أمام الرئيس اليمني إلنجاح المبادرة       
وحدة الوطن ووحدة السلطة برئاسـة      " حماس"على طاولة الحوار قبل أن يذهب هنية إلى منزله، وإعالن           

  . طاولة ونبحث خالفاتنا، وأنه في حال تم ذلك نجلس على ال"أبو مازن"
 النائب قيس عبدالكريم أن وفد صنعاء هو وفد منظمة التحرير وليس وفد حركـة فـتح، وأن                  أكدبدوره،

ليس في نيتها الحوار أو االتفاق، وأن أجندتها تهدف إلى تكريس           " حماس"الكثيرين منا كانوا يلمسون أن      "
 اليمنية هي فرصـة لتـصحيح صـورة الواقـع           ، مؤكدا أن المبادرة   "واقع االنفصال بين جناحي الوطن    

 . الفلسطيني بعيداً عن الشروط المسبقة
  ٤/٤/٢٠٠٨العرب القطرية 

  
   انتهى إلى طريق مسدود "حماس" و"فتح"الحوار بين : حواتمة .١٥

 اعتبر نايف حواتمة االمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين ان الحوار بين حركتي              : قنا –تونس  
ودون ان يحمل المسؤولية الي طرف في ذلك اكد          .س الفلسطينيتين قد انتهى الى طريق مسدود      فتح وحما 

التونسية نشرته امس على اهمية ان يعلم الجميـع ان التنـاقض            "الشروق  " حواتمة في تصريح لصحيفة     
ان يلجـأ   والخالف ال يجب ان يكون اال مع االحتالل وليس بين ابناء القضية الواحدة وعلى انه ال يجوز                  

ان اية مبادرة او تسوية لالزمة تقوم علـى اسـاس اقتـسام              ونبه الى  .اي احد للسالح لحسم اي خالف     
السلطة بين فتح و حماس لن تنجح مؤكدا على انه ال سبيل امام الفلسطينيين سـوى الحـوار الـوطني                    

 .المتكافىء الذي يضم كافة الفصائل
  ٤/٤/٢٠٠٨الوطن القطرية 

  
   غزةىي علسرائيلتمع الدولي من نتائج تجاهله للحصار اإل تحذر المج"حماس" .١٦

قال فوزي برهوم الناطق باسم حماس في تصريح صحافي تلقت القدس العربـي              : أشرف الهور  -غزة  
نسخة منه ان استمرار التجاهل االقليمي والدولي للوضع الكارثي والمأسوي في غزة تداعياته خطيـرة،               

وطالب بـ عـادة    .اته تجاه النتائج الكارثية المترتبة على هذا التجاهل       وعلى الجميع ان يقف عند مسؤولي     
ية وأمريكية على شـعبنا اسـتهدفت       إسرائيلتقييم المواقف العربية والدولية ازاء ما يجري من ممارسات          

وقال ان هذا الضغط الخطيـر علـى   .الحياة اليومية ، منذراً بوقوع الكوارث االنسانية والصحية والبيئية       
ن ونصف مليون فلسطيني في غزة يجب ان يقرأ نتائجه الجميع، فال يعقل أن يبقى العـالم متفرجـاً                   مليو

  .على شعبنا وهو يذبح ويموت بهذه الطريقة 
  ٤/٤/٢٠٠٨القدس العربي 

  
  ضخامة مشاريع االستيطان تؤكد هشاشة مشاريع التسوية:  المقاومةلجان .١٧

أمام ضخامة مشاريع االستيطان المطروحة، والتي كان "ه قالت ألوية الناصر صالح الدين إن: ألفت حداد
 وحدة استيطانية في األراضي الفلسطينية، تؤكد على ١٩٠٠آخرها الخطة االستيطانية والتي ستشمل بناء 

، والتي لن تحقق شيئا، إضافة إلى عدم مقدرتها "الهزيلة"هشاشة مشاريع التسوية والسالم التي وصفتها 
ودعت المفاوض العربي والفلسطيني  . لم يبق شيء للمفاوض حتى يتفاوض عليهوقف االستيطان الذي

 .إلى عدم الرهان كثيراً على اإلدارة األمريكية
  ٣/٤/٢٠٠٨ ٤٨عرب
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  "فتح"قرار وشيك بفصل أو تجميد عضوية دحالن في : الشرق القطرية .١٨
يـد عـضوية محمـد      كشفت مصادر فلسطينية مطلعة عن أن قرارا وشيكا يقضي بفصل أو تجم           : عمان

وأضافت المصادر أن هذا القرار سيتخذ على خلفية دور دحالن           .بات قيد اإلعداد  " فتح"دحالن في حركة    
وهو ما بينه تقريـر لجنـة       . ، ثم هربه من ساحة المواجهة     "حماس"في اشعال الحرب في غزة مع حركة        

" فـتح "مسؤولين في حركـة     التحقيق في التقصير الذي حدث في غزة، وسرب لوسائل اإلعالم من قبل             
كذلك تضيف المصادر أن دحالن، وإن كان يعمل بالتنسيق مع الرئيس الفلسطيني، فإنـه كـان                . مؤخرا

وتكشف عن أنه يقوم حاليـا بتـرويج اشـاعات          ". حماس"يضمر االنقالب عليه في حالة انتصاره على        
يله مسؤولية ما جرى فـي  تستهدف شخص عباس حاليا، فضال عن التحريض العلني على الرئيس، وتحم        

  .غزة
 ٤/٤/٢٠٠٨الشرق القطرية 

  
  جهاد  تعترف بأنها فشلت ثالث مرات في محاوالت الغتيال ابو"إسرائيل": بعد عشرين عاما .١٩

ية، سـرائيل كشف تقرير صحافي مطول نشرته أمس صحيفة معاريف اإل         : من زهير اندراوس   -الناصرة  
حاول ثالث مرات متتاليـة     ) االستخبارات الخارجية (ي  سرائيلاستناداً الى مصادر أجنبية، أن الموساد اإل      

  . أبو جهاد، اال أنّه فشل فشالً ذريعاً خليل الوزيراغتيال
 ان خليل الوزير، الذي كان الرجل الثاني في منظمة فتح، واعتبر قائد االنتفاضة              ىيشار في هذا السياق ال    

ابريل من العام   /  في السادس عشر من شهر نيسان      ، اغتيل في العاصمة التونسية    ١٩٨٧األولى في العام    
  .، أي بعد اندالع االنتفاضة بأربعة أشهر١٩٨٨

  ٤/٤/٢٠٠٨القدس العربي 
  
    فلسطيني موسع يناقش أوضاع عين الحلوة اجتماع .٢٠

ترأس قائد الكفاح المسلح الفلسطيني في لبنان، منير المقدح، الول مرة منذ تعيينه فـي منـصبه                 : صيدا
فـي  " فـتح "جتماعا موسعا للفصائل الفلسطينية في مخيم عين الحلوة، حضره امين سر حركـة              الجديد، ا 

وأعـضاء  " انصار اهللا "منطقة صيدا وليد ورد، وممثلون عن القوى االسالمية، قوى التحالف الفلسطيني،            
خيرة فيه،  نوقشت في االجتماع االوضاع في مخيم عين الحلوة بعد االحداث اال          . لجنة المتابعة الفلسطينية  

وتم التأكيد على دعم لجنة المتابعة الفلسطينية كمرجعية للمخيم، ودعم الكفاح المسلح الفلسطيني، والتأكيد              
على ضرورة استكمال انتشاره في مناطق المخيم كافة، وانعقاد اللقاء التشاوري الموسع بشكل دوري كل               

  . خمسة عشر يوماً
  ٤/٤/٢٠٠٨السفير     

  
  ية الى سورية تقلل من احتمال وقوع حرب وشيكةائيلإسررسائل تهدئة  .٢١

بعث كبار المسؤولين في الدولة العبرية أمس برسائل تهدئة علنية إلى سورية             :  أسعد تلحمي  -الناصرة  
، وتنفي أن تكـون    "يةسرائيل اإل -ال أساس لألنباء عن توتر على الحدود السورية         "يين تقول ان    سرائيلواإل

" حـزب اهللا  "جمة سورية، لكنهم أرفقوا هذه الرسائل بتحذير شديد اللهجة لدمشق و             نية لمها  إسرائيللدى  
  .إسرائيلمن عواقب شن هجوم ضد 

 متيقنة جداً من أن ليست لديها       إسرائيلبما أن   : "وقال النائب األول لرئيس الحكومة حاييم رامون لإلذاعة       
ي، فإن مخاطر نشوب    إسرائيل على هجوم    نية لمهاجمة سورية، واألخيرة من جهتها تقول إنها سترد فقط         

  ".مواجهة عسكرية ضئيلة جدا
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 نُصبت في سورية    إسرائيلية ربطت بين أنباء عن أجهزة تنصت ايرانية على          سرائيلوكانت الصحف اإل  
 إجراء تدريب واسـع     إسرائيلواستدعاء األخيرة قوات احتياط، وبين قرار الحكومة األمنية المصغرة في           

، "حزب اهللا " األسبوع المقبل لفحص جهوزيتها لهجوم صاروخي ايراني أو سوري أو من             للجبهة الداخلية 
والنية إلعادة توزيع الكمامات الواقية من أسلحة غير تقليدية على المواطنين تحسباً لـصواريخ إيرانيـة                

 أللمانيـا   ي ايهود باراك إرجاء زيارته    سرائيلوسورية، كما ربطت المسائل كلها مع قرار وزير الدفاع اإل         
وولّدت هذه األنباء مجتمعة عناوين صاخبة في الـصحف أمـس، اذ            . التي كانت مقررة األسبوع المقبل    

 من عملية  إسرائيلأعصاب مشدودة في أعقاب مخاوف      : "بعنوان يقول " يديعوت  "خرجت كبرى الصحف    
فة صفحاتها األولـى    وأفردت الصحي ". ي على عملية كهذه   سرائيلتفجير كبيرة، وخشية سورية من الرد اإل      

سعي الرئيس السوري الى بلوغ قدرات نووية بمساعدة كوريا         "لتحليالت معلقين عسكريين تناولت أيضاً      
  ".الشمالية

ليس واضـحاً بـل يثيـر االسـتغراب     "وقال رامون في حديثه اإلذاعي إن ما يحصل في األيام األخيرة     
وزاد ان  . توتر ال أساس لـه مـن الـصحة        ، مضيفا ان اشاعات تخلق عناوين في الصحف عن          "الشديد
لكـن لألسـف ال     " تدرس باستمرار ما إذا كان ممكناً الخوض في مفاوضات السالم مع سورية،              إسرائيل

 لمهاجمة سـورية، وأقتـرح أال       إسرائيلال نية لدى    : "وتابع". تزال األخيرة تشكل جزءاً من محور الشر      
بان عن توتر من دون أن يستند األمـر إلـى شـيء             نكرر سيناريو الصيف الماضي عندما تحدث الجان      

  ".حقيقي
واستهجن رئيس الهيئة السياسية واألمنية في وزارة الدفاع عاموس غلعاد اعتماد وسائل اإلعالم العبريـة          

ال نلمس أي استعدادات خاصة علـى       : "وقال تقارير صحافية عربية دولية وهمية وليست صحيحة      "على  
، وحزب اهللا ال يعتزم إطالق صـواريخ        إسرائيلا فإن سورية ال تريد مهاجمة       الحدود الشمالية، وبتقديرن  

  ". ، أو أن يبادر إلى هجوم على الحدودإسرائيلعلى 
ي الجنرال دان هارئيل قال هو أيضاً أن ال مـصلحة ألي            سرائيلوكان نائب رئيس هيئة أركان الجيش اإل      

 أن يتـذكر  إسرائيلعلى كل من يحاول المس ب   طرف في مواجهة عسكرية، لكنه اضاف مهدداً أنه ينبغي          
  ".أنها الدولة األقوى في المنطقة، وأن ردنا سيكون شديداً ومؤلماً

  ٤/٤/٢٠٠٨الحياة 
  
  ليبرمان يهدد بقتل األسد وحرق سوريا .٢٢

أرض “هدد وزير الشؤون االستراتيجية المستقيل أفيجدور ليبرمان بتحويل سـوريا إلـى     :القدس المحتلة 
بإطالق برنامج نووي خالل جنازة والـده       ” يةإسرائيل“تل الرئيس األسد الذي اتهمته تقارير       ، وق ”محروقة

ستقتل األسد وأفراد   ” إسرائيل“وقال ليبرمان في تصريح لإلذاعة العبرية إن        . الرئيس الراحل حافظ األسد   
 .أسرته وتنهي نظامه في حال نشبت الحرب مجدداً

  ٤/٤/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 
 
   معيقا للحركة٥٠ تبلغ السلطة بأنها أزالت حاجزا قرب رام اهللا و"ئيلإسرا" .٢٣

تستخدم كحواجز طرق " سواتر ترابية" معيقا ٥٠ امس إنها أزالت إسرائيلقالت : كفاح زبون - رام اهللا
في الضفة الغربية، تلبية لوعود قطعتها لوزيرة الخارجية االميركية رايس، اثناء زيارتها االخيرة، بتقديم 

وابلغ مكتب وزير الدفاع إيهود باراك، في رسالة، السفير األميركي ريتشارد . تسهيالت للفلسطينيين
 ٥٠شرقي رام اهللا، اضافة الى " ريمونيم"جونس، ورئيس الوزراء الفلسطيني سالم فياض، بإزالة حاجز 

  .معيقا
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اريح مرور لمئات التجار وجاء في الرسالة أنه في األيام المقبلة ستطبق باقي التسهيالت، كمنح تص
 .الفلسطينيين وأخرى لمسؤولين مهمين، وذلك بالتنسيق مع حكومة فياض

  ٤/٤/٢٠٠٨الشرق األوسط  
  
   على معاودة احتالل القطاعإسرائيلانقسام في : باراك .٢٤

ي المسؤولين المصريين مؤخرا بأنـه يواجـه        سرائيلأبلغ ايهود باراك وزير الدفاع اإل     :  الشرق - عمان
ي احتالل قطـاع    سرائيل على رفض معاودة الجيش اإل     إسرائيلتتمثل في اجماع القوى اليمينية في       مشكلة  

مـصدر  " الـشرق "كشف ذلـك لــ      . غزة، في حين أن القوى اليسارية مجمعة على ضرورة فعل ذلك          
في القطاع، في حـين    " حماس"ي بهذا يرفض اسقاط حكومة      سرائيلفلسطيني مطلع، وأضاف إن اليمين اإل     

وأضاف المصدر أن األمور تتجه بشكل تـدريجي إلـى   . ي إلى تحقيق هذا الهدفسرائيل اليسار اإل يسعى
إعادة بسط سلطة األردن على الضفة الغربية، وسلطة مصر على القطاع، مشكلتان معا وصاية عربيـة                

  .على إدارة فلسطينية للخدمات المحلية
 ٤/٤/٢٠٠٨الشرق القطرية 

  
  ي يعتقدون أن اليسار لم يعد قائماسرائيلإلمن الجمهور ا% ٥٥: استطالع .٢٥

هذا . ي نزوحا نحو اليمين، وتتالشى الفوارق بين ما كان يعتبر يسارا وبين اليمين            سرائيليشهد المجتمع اإل  
ي أن اليسار لم يعد قائما علـى أرض         سرائيلمن الجمهور اإل  % ٥٥ حيث أشار     ما أكده استطالع للرأي   

  .يين أن حزب العمل ال يمكن اعتباره حزبا يسارياسرائيلمن اإل% ٦٧في حين يرى . الواقع
ي يرون أن   سرائيلفقط من الجمهور اإل   % ١٠أن  " غيئوكارتوغرافيا"ويظهر االستطالع الذي أجراه معهد      

فقط أن هذه األفكار ضرورية أكثـر       % ٣في حين يعتقد    . األفكار السياسية اليسارية ما زالت ذات فعالية      
  .من أي وقت مضى

ي يعتقدون أن حزب العمل لم يعد لديه تعريف سياسي          سرائيلمن الجمهور اإل  % ٢٢ االستطالع أن    وبين
من المشاركين مـا زالـوا      % ١٤وفقط  . أن حزب العمل حزب يميني صرف     % ٨في حين يرى    .محدد

  .يعتقدون أن حزب العمل يقف على رأس معسكر اليسار
  ٣/٤/٢٠٠٨ ٤٨عرب

  
   في غزةاألنفاقرية ضد  المصباإلجراءات تشيد "إسرائيل" .٢٦

بـالجهود  " تـشيد  إسـرائيل ي في القاهرة شالوم كـوهين ان  سرائيلقال السفير اإل :  ب. ف.  أ - القاهرة
واوضح في لقاء    .التي قامت بها مصر ضد انفاق اقيمت تحت حدودها مع قطاع غزة           " الحقيقية والصادقة 

مـن هـذه االنفـاق      " ية والصادقة لالنتهاء  نحن ممتنون جدا لهذه الجهود الحقيق     "صحافي مساء االربعاء    
وحول المباحثات بين السلطات المـصرية وحركـة حمـاس           .المخصصة لتهريب االسلحة والمتفجرات   

ي ان بالده لم يتم ابالغها حتى       سرائيلللتوصل الى تسوية جديدة بشأن مركز رفح الحدودي قال السفير اإل          
. بهذا الشأن " التعبير عن وجهات نظرنا   "لى موقف مصر ثم     ا" علينا ان نستمع  "وقال   .االن بهذه التطورات  

وحـول   ".قريـب "واكد ان زيارة لرئيس جهاز المخابرات المصرية عمر سليمان ال تزال مقررة لوقت              
على حد علمنا انه حي وفـي صـحة         "واوضح   .مصير شاليط ، قال السفير ان مصر تواصل وساطتها        

  .مع مدير المخابرات اللواء عمر سليمانمضيفا ان امر جلعاد شاليط سيبحث " جيدة
  ٣/٤/٢٠٠٨موقع ايالف 
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  ية غاضبة على توقف النائب الطيبي في بيروتإسرائيلردود فعل  .٢٧
ي أحمد الطيبي االنتقادات التي وجهت له       سرائيل وصف النائب العربي في الكنيست اإل      : د ب أ   -تل ابيب   

ية إن الطائرة التي    سرائيللطيبي في تصريح لالذاعة اإل    وقال ا  ".المبالغ فيها "بشأن زيارته الى بيروت بـ      
استقلها في طريقه من اليمن إلى األردن توقفت في العاصمة اللبنانية لمدة ساعة واحدة فقط ، مؤكداً انـه                   

وكان الطيبي قد زار اليمن للمشاركة في مهرجان اقيم بمناسبة يـوم            . لم يلتق أيا من المسؤولين اللبنانيين     
والتقى الطيبي على هامش الزيارة الرئيس اليمني علي عبد اهللا          .  يحيه الفلسطينيون كل عام    االرض الذي 

  .صالح وناقش معه الجهود الرامية لتحقيق المصالحة بين حركتي فتح وحماس
وأثارت زيارة الطيبي لبيروت ردود فعل غاضبة في صفوف اعضاء الكنيـست مـن الكتـل اليمينيـة                  

يعوت احرونوت في موقعها على االنترنت ان شكوى قدمت للشرطة ضـد            وذكرت صحيفة يد  .المتطرفة
  ".إسرائيلالقبض عليه لدى عودته الى "الطيبي بسبب زيارته بيروت ، تطالب ب

  ٤/٤/٢٠٠٨الدستور 
 

  ترقية الجندي المأسور في غزة جلعاد شاليط إلى درجة رقيب أول .٢٨
ي سـرائيل فيع الرتبـة العـسكرية للجنـدي اإل       تر, أمس الخميس , يةسرائيلقررت رئاسة هيئة األركان اإل    

أن شاليط رقي إلى درجة     " يديعوت  "وبينت صحيفة    .جلعاد شاليط   , المأسور لدى فصائل المقاومة بغزة      
  ".شاليط"ويأتي هذا القرار بعد يومٍ واحد من تأكيد أولمرت أنه قلبه يعتصر على حياة الجندي , رقيب أول

  ٤/٤/٢٠٠٨شبكة فلسطين اليوم اإلخبارية 
  
   تعالج ما يواجههم التيسياسيةالمرجعية الفلسطينيي لبنان غياب  مشكلة: شاهدمؤسسة  .٢٩

 عـن أوضـاع     ٢٠٠٧تقريرها السنوي لعام    ) شاهد( أطلقت المؤسسة الفلسطينية لحقوق اإلنسان    : بيروت
رى تتمثل في   المشكلة الكب "ن  ألى  إحقوق الالجئين الفلسطينيين في لبنان، في مؤتمر صحافي، خلصت فيه           

عدم وجود مرجعية سياسية قوية تعالج التحديات التي تعصف بالوجود الفلسطيني في لبنان، تكـون إمـا                 
اللجان الشعبية في المخيمات    "ن  ألى  إ ، مشيرةً "منتخبة وهو المفضل أو يتم التوافق عليها في الحد األدنى         

ن رفض التوطين المنصوص عليـه      أ"ى  لإ في تقريرها    المؤسسةونبهت   ."تقوم بدور جزئي ومحدود جداً    
كمـا  ،  "في مقدمة الدستور اللبناني ال يعني إطالقاً حرمان الفلسطيني من حقوقه تحت أي ذريعة كانـت               

 مدنياً فلسطينياً في أزمة مخيم نهر البارد، وجرح عشرات آخـرين نتيجـة              ٣٢ سقوطتوقف التقرير عند    
 أي تحقيق علني ال مـن       مبيناً أن  وتنظيم فتح اإلسالم،     للمعارك الضارية التي نشبت بين الجيش اللبناني      

لفت التقرير الى أن قرار وزير العمل المستقيل طراد حمادة          كما  .  فتح رغم ذلك   جهة قضائية أو عسكرية   
  .بالسماح للفلسطينيين بالعمل في بعض المهن لم يكن له أثر نوعي على واقع الفلسطينيين في لبنان

  ٤/٤/٢٠٠٨الحياة 
  

  ألف بيت في القدس والحفريات تنهش األقصى٢٠ يهدد الهدم .٣٠
ية التي تعارض قيام اإلحتالل بهدم المنازل الفلسطينية، سرائيل اإل"الكاد" كشفت مؤسسة :القدس المحتلة

 ألف منزل في مدينة القدس مهددة بالهدم بحجة البناء من دون ترخيص، في الوقت ٢٠عن أن أكثر من 
ام للجبهة اإلسالمية المسيحية حسن خاطر، عن أن ما يجري في مدينة القدس الذي كشف فيه األمين الع

حياء في البلدة من سياسة تهويدية سواء كان فوق األرض من استيطان واستيالء على األراضي واأل
القديمة وضواحي القدس الشرقية أو أسفلها خاصة المسجد األقصى وقبة الصخرة، هو جزء يسير 

ن هناك تعتيماً كامالً وشبه مطلق عما يجري من حفريات أسفل المسجد أوأوضح  .وصغير من الحقيقة
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 أن ال احد يستطيع معرفة أين وصلت تلك وأضاف بالقول، .األقصى وقبة الصخرة والبلدة القديمة ككل
  . جداً أن كل المؤشرات تؤكد أن االعتداء خطير مؤكداً،الحفريات

  ٤/٤/٢٠٠٨البيان اإلماراتية 
  

   غزةحصار حول يبعث برسائل احتجاج إلى مسؤولين أوروبيين الخضري .٣١
وجه جمال الخضري رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار، رسائل لعدد من المسؤولين : ألفت حداد

مارسه من ابتزاز واستهتار بحياة يي لوقف ما سرائيلاألوربيين، دعاهم فيها للضغط على االحتالل اإل
 لتحرك دولي على كافة داعياً .ل تقليص كميات الوقود المزودة لقطاع غزةالفلسطينيين، وخاصة من خال

 الصعد، واستخدام كل الوسائل إلنقاذ مليون ونصف المليون إنسان يعيشون في أسوأ الظروف، ويتفنن
  . في تعذيبهم وحصارهماالحتالل

  ٣/٤/٢٠٠٨ ٤٨عرب
  

   غزة عبر معبر رفح   إلىعودة عالقين فلسطينيين  .٣٢
مـس  أ أعلن   ياً مصر ياًمنأ اًمصدرأن  :  د ب أ   نقال عن غزة  والعريش  من   ٤/٤/٢٠٠٨ستور  الدنشرت  

ضافة الـى المرضـى     إفتح معبر رفح للسماح بعودة العالقين الفلسطينيين فى سيناء إلى قطاع غزة             عن  
خر، قالت وزارة الـصحة     آعلى صعيد   و. الفلسطينيين الذين تم عالجهم فى مستشفيات القاهرة والعريش       

 مريـضاً فـي     ٦٧ية منعت   سرائيلسلطات اإل الن  أ ،ي الحكومة الفلسطينية المقالة في إحصائية أصدرتها      ف
لم ترد على طلبـات سـفر       ، كما أنها    قطاع غزة من السفر لتلقي العالج في الخارج خالل آذار الماضي          

  . مريضاً خالل الشهر ذاته٤١١
ل ودخبسمحت أمس أن السلطات المصرية : من غزة والوكاالت ٤/٤/٢٠٠٨ البيان اإلماراتية وذكرت
مصدر ، بحسب ما ذكر  سيارة من سيارات الفلسطينيين المحتجزة في سيناء منذ ثالثة أشهر٥٠حوالي 

  .أمني مصري
  
   المراكز الحقوقيةين وباحثي الصحافيعلىعتداءات يدين اال ي في غزةمركز حقوق .٣٣

عتداءات التي يتعرض لهـا     دانته لإل إاإلنسان، عن   مركز الفلسطيني لحقوق    العبر  :  سمية درويش  -غزة  
 يدي افراد شرطة الحكومة المقالة في قطاع غـزة، مؤكـداً          أالصحافيون وباحثو المراكز الحقوقية على      

عالمية وتوثيقيـة مـنهم     إعتداء، ومصادرة مواد    حد باحثيه الميدانيين، واثنين من الصحافيين لإل      أتعرض  
  .خالل مهمة عمل وسط قطاع غزة

  ٤/٤/٢٠٠٨الجريدة الكويتية 
  

  غزة مهددة بشلل تام بسبب أزمة الوقود: تحقيق .٣٤
استفحلت أزمة الوقود في غزة بسبب تقليص سلطات االحتالل الكميات الواردة إلى            :  فتحي صباح  -غزة  

واختفـت  . القطاع منذ اشهر، ما تسبب في تعطيل كثير من أوجه الحياة، خصوصاً حركة المواصـالت              
ت األجرة، ومثلها من السيارات الخاصة ومئات الشاحنات من الشوارع جراء نفاد المخزون             آالف سيارا 

اثرين وقوفاً في شوارع    نوبدت مألوفة في األسابيع األخيرة رؤية عشرات الغزيين مت         .من محطات الوقود  
لهـم أو   القطاع وعلى الطرق الرئيسة في المناطق المختلفة في انتظار أي سيارة تقلهم إلـى أمـاكن عم                

 ظاهرة الطوابير أمام المخابز ومحطات الوقـود،         أيضاً، وبرزت في األسابيع األخيرة    .لقضاء مصالحهم 
يذكر على هـذا    . حتى أن بعضها امتد في طوابير مؤلفة من صفين أو ثالثة صفوف لنحو كيلومتر واحد              

ع السلطة الفلسطينية بتوريد    ية المتعاقدة م  سرائيل اإل "دور ألون "لشركة  تسمح  سلطات االحتالل   الصعيد أن   
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وفي حين تسمح بتوريد نحو     . وقود السوالر مرة واحدة أسبوعياً، ومثلها لوقود البنزين وبكميات قليلة جداً          
 ميغاوات من التيـار     ٥٥ مليون ليتر من الوقود الصناعي لمحطة توليد الطاقة ال تكفي سوى لتوليد              ٢,٢

 في المئة من    ٣٠ ألف ليتر من السوالر أسبوعياً تمثل نحو         ٨٠٠الكهربائي، فإنها ال تسمح سوى بتوريد       
 . في المئة فقط من حاجة غـزة       ٦ ألف ليتر من البنزين أسبوعياً، أي ما يعادل          ٧٠حاجة القطاع، ونحو    

ظاهرة بيع الوقود في غالونات في السوق السوداء بأسعار خيالية          برزت  وبسبب النقص الحاد في الوقود،      
اضطر كثير من أصـحاب الـسيارات ذات         في حين    .ة أضعاف السعر الرسمي   تصل إلى خمسة أو ست    

ن كلفة تركيب نظام التحويل تبلغ نحو       أ محرك البنزين إلى تحويل نظام التشغيل إلى الغاز الطبيعي، علماً         
 إن حاجة القطاع مـن      ،قال مركز الميزان لحقوق اإلنسان    ومن جهته   ).  دوالر ٤٠٠نحو  ( شيكل   ١٢٠٠

 طناً مـن  ٢٥٠ ألف ليتر من البنزين، و٢٠٠إلى أكثر من نصف مليون ليتر يومياً، ونحو السوالر تصل   
 ألف ليتر يومياً، إضـافة      ١٦٠ آالف سيارة أجرة في القطاع تستهلك        ٨ أن هناك    موضحاً. الغاز الطبيعي 
لف  أ ٨٠ قاطرة تستهلك    ١١٣٦ ألف ليتر يومياً، و    ١٣ شاحنة تستهلك عادة أكثر من       ٢٦٠٠الى أكثر من    

وأشار إلى أن المتوسط اليومي      .ليتر يومياً، فضالً عن الرافعات ومركبات نقل تجارية وباصات وغيرها         
 طناً مـن    ٢٠٥٣٠ ليتراً من الوقود الصناعي، و     ٣١٤٦٧٠لتوريد الوقود خالل الشهر الماضي بلغ نحو        

  . ليتراً من البنزين فقط١١٠٦٥ ليترات من السوالر، و١٢٢٣٠٩الغاز، ونحو 
  ٤/٤/٢٠٠٨اة الحي

  
   في آذار الماضييسرائيل اإل مواطنا قتلوا بنيران االحتالل١١٥: تقرير .٣٥

ية بحـق  سرائيل عن االنتهاكات اإل تقريراً مؤسسة الضمير لحقوق االنسان  تأصدر : اشرف الهور  -غزة  
ع غـزة    أثناء عملياتها العسكرية في قطا     قتلتن قوات االحتالل    أكد  ، أ الفلسطينيين في شهر اذار الماضي    

كما أن   مواطنين من الضفة الغربية،      ١٠منهم يقطنون قطاع غزة، و    ١٠٥،   مواطناًً ١١٥والضفة الغربية   
 كمـا   .عدموا خارج نطاق القانون   أ  مواطناً ٢٠ من المدنيين قتلوا أثناء التوغالت المتكررة، و       ٥من بينهم   

 في قطاع غزة جراء المنع من       ىمرض حالة وفاة بين ال    ١١وثق التقرير خالل الفترة الزمنية التي يغطيها        
  مواطناً ٣١٣ الماضيشهر  الن قوات االحتالل اعتقلت خالل      أظهر  أكما   .السفر لتلقي العالج في الخارج    

غلبهم تم احتجازهم أثناء عمليات التوغل فـي قطـاع          أ ، من قطاع غزة    مواطناً ٨٠من الضفة الغربية، و   
  .غزة

  ٤/٤/٢٠٠٨القدس العربي 
  

   شهيداً من األطفال خالل انتفاضة األقصى٩٥٩هناك : ياإلحصاء المركز .٣٦
كد جهاز اإلحصاء المركزي الفلسطيني، أن المجتمع الفلسطيني مجتمع فتي حيث تقدر نسبة من               أ :رام اهللا 

 مواطن يعيشون   ٣،٧٦١،٦٤٦ عاما حوالي مليون وتسعمائة ألف طفل، من اجمالي          ١٨تقل أعمارهم عن    
يـة  ن عدد الشهداء منـذ بدا      وذكر في هذا السياق أ     .٢٠٠٧في الضفة الغربية وقطاع غزة مع نهاية عام         

  شهيداً ٣٨٤ من األطفال، منهم      شهيداً ٩٥٩ شهيد منهم    ٥،٢٦٤انتفاضة األقصى وحتى نهاية شباط، بلغ       
ومن . ١٩٤٨ في قطاع غزة، باإلضافة إلى شهيدين في األراضي المحتلة عام            ٥٧٣في الضفة الغربية و   

ـ            جهة أخرى  ت تحتجـز    أظهرت بيانات وزارة شؤون األسرى والمحررين أن سلطات االحتالل ما زال
  . في سجونها، يحتجز معظمهم في سجن هشارون طفال٣٤٤ً

  ٤/٤/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 
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 مئة مواطن في شمال غزة منذ بداية العامأكثر من االحتالل قتل : تقرير .٣٧
اً، بينت ي في شمال قطاع غزة تقريرسرائيل أصدرت المبادرة المحلية لمواجهة العدوان اإل:وفا -جباليا 

قطاع، الوات االحتالل نفذت منذ بداية العام الجاري أكثر من عشر عمليات توغل في شمال  أن قفيه
 . معظم إصاباتهم خطيرة ومتوسطة٢٥٠ طفال وسبع نساء، كما جرحت ٣٦ مواطن بينهم ١٠٢وقتلت 

 من حاالت اإلعاقة بسبب البتر واستخدام قوات االحتالل ألسلحة محظورة دوليا، وأوضح أن هناك عدداً
وتطرق التقرير إلى عمليات  .خاصة في محرقة جباليا التي نفذها االحتالل في شباط وأوائل آذار

هناك عشرات المعتقلين منذ مطلع العام موضحاً أن االعتقال المتواصلة التي تنفذها قوات االحتالل، 
اضى هدم عدد من المنازل وتجريف مساحات واسعة من األر أشار إلى عمليات كما .وحتى اآلن

  .الزراعية في بيت حانون وبيت الهيا وجباليا
  ٤/٤/٢٠٠٨الحياة الجديدة 

  
   مواطنين فلسطينيين بينهم امرأة في محافظة خانيونس٧قوات االحتالل تعتقل  .٣٨

 صباح الخميس، سبعة مواطنين بينهم امرأة، شرق بلدة القرارة في محافظـة             االحتاللاعتقل  : ألفت حداد 
 من منازل   بلدة وداهمت عدداً  الية خاصة شرق    إسرائيلأن توغلت قوة     بعد   ،خان يونس جنوب قطاع غزة    

 أن رجـال المقاومـة   واأضـاف ، الذين  أفاد شهود عيان  بحسب ما   المواطنين وفتشتها وعبثت بمحتوياتها،     
  . إصابة مقاومينى ما أدى إل، للقوات المتوغلة في المنطقةواالفلسطينية تصد

  ٣/٤/٢٠٠٨ ٤٨عرب
  

  ار على فلسطيني في الخليل بزعم محاولة خطف سالحهجندي يطلق الن .٣٩
أطلق أحد جنود االحتالل النار على فلسطيني، بالقرب من مستوطنة كريات أرباع في الخليل، ما أدى 

فلسطيني حاول خطف سالح الزعم االحتالل أن  حيث .إلى إصابته، وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العالج
  .دث وقع خالل مظاهرات تم خاللها رشق قوات االحتالل بالحجارةأن الحا وقد ذكر .جنودالأحد 

  ٣/٤/٢٠٠٨ ٤٨عرب
  

  العربية لحماية الطبيعة تحتفل بزراعة الشجرة المليون في األراضي الفلسطينيةالمنظمة  .٤٠
 انتهت المنظمة العربية لحماية الطبيعة من زراعة مليون شجرة فـي األراضـي              : هالة الخياط  -عمان  

لتبدأ حملـة المليـون الثـاني       ،   سنوات ٥محتلة ضمن حملة المليون شجرة التي أطلقتها قبل         الفلسطينية ال 
 جدير بالذكر فـي هـذا الـسياق أن    .باتجاه إعادة تأهيل األراضي الزراعية التي جرفتها قوات االحتالل  

 معظمهـا مـن شـجر       ٢٠٠٥ - ٢٠٠١ شجرة اقتلعت في الفترة الواقعة مـابين         ١،٣٩٠،٠٠٠حوالي  
ن، كما أن عملية بناء جدار الفصل العنصري في الضفة الغربية المحتلـة دمـرت المزيـد مـن                   الزيتو

  .األراضي الفلسطينية الزراعية
  ٤/٤/٢٠٠٨الغد األردنية 

  
 الغالبية تطالب حماس بالتراجع عن سيطرتها على قطاع غزة :استطالع .٤١

شارات عبر الهاتف في الفترة الواقعة  استطالع للرأي نفذته مؤسسة الشرق األدنى لالستفي جاء :رام اهللا
حماس بالتراجع عن سيطرتها طالبوا من الفلسطينيين % ٧٢ ، أن٢٠٠٨ آذار واألول من نيسان ٣٠من 

على قطاع غزة وإعادة الوضع إلى ما كان عليه قبل الرابع عشر من حزيران من العام الماضي، مقابل 
من الفلسطينيين يعتقدون أن فتح أكثر % ٥٨ أن وأظهرت النتائج .ذلكدعوها إلى الحفاظ على % ٢٨

تسعى إلى حل الصراع هي التي يعتقدون أن حماس % ٤٢ على حل الصراع الداخلي، مقابل إصراراً
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أن حماس فشلت في جلب االستقرار إلى قطاع غزة، مقابل % ٦٩أكد من جهة أخرى و .الداخلي أكثر
 فشلت في هاحركة يعتقدون أنالمن مؤيدي % ٢٧أن   مع اإلشارة إلى. ذلكيؤكدون أنها نجحت في% ٣١

، قتهم بقيادات حماسوضعوا ث% ٣٣ مقابل ،عن ثقتهم بقيادات فتح% ٥٠عبر  إلى ذلك .جلب االستقرار
أن حماس أكثر تماسكاً من فتح % ٥٣وبالرغم من ذلك، أشار  .يثقون بكال القيادتين% ١٧ في حين أن

  مع العلم.أن الحركتين على نفس المستوى من التماسك% ١٩ر عكس ذلك، فيما اعتبقالوا % ٢٨مقابل 
أن حماس أكثر % ٥٨يرى  كما .من مؤيدي فتح يعتقدون أن حماس أكثر تماسكاً من حركتهم% ٣٦أن 

أن الحركتين % ١٢ ، بينما اعتبركثر تنظيماًهي األاعتبروا أن حركة فتح % ٢٩تنظيماً من فتح مقابل 
 أن حماس تمتلك تنظيماً  أيضاًمن مؤيدي فتح يعتقدون% ٤٣أن  اإلشارة إلى تجدرو .بحاجة إلى التنظيم
كما أن غالبية ممن ال يثقون بأي فصيل موجود على الساحة الفلسطينية يعتقدون أن  .أكثر من حركتهم

أنهم يؤيدون توقيع معاهدة % ٦٤أكد  على صعيد آخر، . أيضاً من فتحأكثر تنظيم وتماسكاًهي حماس 
من المستطلعين أنه ال يوجد % ٧٠  فيهيرىفي الوقت الذي و %.٣٦ مقابل معارضة "إسرائيل" سالم مع

وجود شريك للسالم في الجانب % ٧٩ يؤكدي، سرائيلشريك للسالم مع الفلسطينيين في الجانب اإل
 عن إسرائيلحماس إلى تغيير موقفها الداعي إلى إزالة % ٥٨دعا من جهة أخرى، و .الفلسطيني
إطالق الصواريخ % ٥٥من جهة ثانية، عارض  و.طالبوها بالتمسك بهذا الموقف% ٤٢، مقابل الوجود

من % ٢٨ل حم إلى ذلك ."إسرائيل"تنفيذ عمليات تفجيرية داخل % ٥٩في حين أيد ، من قطاع غزة
الفلسطينيين حماس مسؤولية تدهور األوضاع في األراضي الفلسطينية على مختلف األصعدة، مقابل 

 ينحركتالحملوا % ٤٢في حين أن . خرينذلك آل% ٩ عن ذلك، بينما حمل حملوا فتح المسؤولية% ٢١
ن شعبية فتح في األراضي الفلسطينية تصل إلى إووفقاً لالستطالع، ف .معاً مسؤولية تراجع األوضاع

ي ال يثقون بأي فصيل سياسأنهم % ٣٨  اعتبرفي المقابل، و%.١٩شعبية حماس ، بينما بلغت %٣٨
، في %٤٢وتظهر النتائج أن شعبية فتح ترتفع في قطاع غزة لتصل إلى  .موجود على الساحة الفلسطينية

 أن حكومة فياض% ٤٧ رأىوحول الحكومة الشرعية،  %.٣٤تنخفض في الضفة لتصل إلى حين أنها 
أن % ٢٣في حين رأى   هي الشرعية،حكومة المقالة برئاسة هنية الأن% ٣٠هي الشرعية، بينما رأى 
من أن الحكومات التي تولتها فتح كانت أكثر % ٦٠أشار في هذا الصدد و .الحكومتين ال شرعية لهما

أما حول الثقة بمحمود  .قالوا أن حكومة حماس كانت أكثر فساداًَ% ٤٠فساداً من حكومة حماس، مقابل 
  .ةيثقون بهني% ٣٦يثقون بعباس مقابل % ٦٤ن إعباس مقارنة مع إسماعيل هنية، ف

  ٤/٤/٢٠٠٨الحياة الجديدة 
  

 ي عمل في مقبرة أم الرشراش اإلسالميةأ تمنع تنفيذ يةإسرائيلمحكمة  .٤٢
ية، أمس، أن يبقى القرار االحترازي الذي سرائيلأقرت محكمة الصلح اإل:  كامل ابراهيم-القدس المحتلة 

لبت بشكل نهائي في األمر يمنع تنفيذ أي عمل في مقبرة أم الرشراش اإلسالمية في إيالت سارياً حتى ا
وكانت مؤسسة األقصى إلعمار المقدسات اإلسالمية قد استصدرت في كانون أول . في جلسة قادمة

  .الماضي أمراً احترازياً شامالً ومؤقتاً يمنع تنفيذ أي عمل في المقبرة ومحيطها القريب
  ٤/٤/٢٠٠٨الرأي األردنية  

 
  % ٤,٦عاملين في فلسطين نسبة األطفال ال: الجهاز المركزي لإلحصاء .٤٣

الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني حول ظروف      أجراه  بينت نتائج أحدث مسح     : خلف خلف  - رام اهللا 
، أن نسبة األطفال العاملين سواء بأجر أو مـن دون           ٢٠٠٧عمل ونشاط األطفال الفلسطينيين خالل العام       

.  في قطاع غـزة    %١,٧ و لضفة الغربية في ا % ٦,٥من إجمالي عدد األطفال، بواقع      % ٤,٦أجر بلغت   
 يعملـون   %٢٠,٩ األطفال العاملين يعملون لـدى أسرهم من دون أجر، مقابـل            من% ٧٤أن  كما تبين   
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أن ما   أظهرت   البياناتأن   ،٢٠٠٦جاء في التقرير حول الفقر لعام       إلى ذلك   . مستخدمين بأجر لدى الغير   
ديها طفل واحد على األقل متواجـدة فـي الـضفة           من إجمالي األسر الفقيرة التي ل     % ٦٣,٦ال يقل عن    

تبين اإلحصاءات الديمغرافيـة واتجاهاتهـا فـي المجتمـع          كما  . في قطاع غزة  % ٣٦,٤الغربية، مقابل   
الفلسطيني، أن األطفال سيشكلون األغلبية في المجتمع لعدة سنوات قادمة، حيث تعتبر خـصوبة المـرأة                

 الستمرار تمتع األطفال باألغلبيـة فـي        اًي رئيس طفال المتدنية سبباً   ومعدالت وفيات األ   ،الفلسطينية العالية 
 أن األسرة الفلسطينية تتشكل في وقت مبكر، حيث يبلغ معدل           ،٢٠٠٦لعام   حول ا  وتفيد البيانات  .المجتمع

 تشير البيانات األولية لعام     ومن جهة أخرى  .  للذكور  عاماً ٢٥، و  عاماً ١٩عمر األنثى عند الزواج األول      
لــعام بلـغ مـا      هـذا ا   إلى أن عدد طلـبة المدارس فــي األراضـي الفلـسطينية ل            ٢٠٠٨ /٢٠٠٧
تشير البيانـات إلـى أن      كما  . %٥٠ طالب وطالبة، تشكل اإلناث منهم ما نسبته         ١،١٠٣،٨٠١مجموعه

-١٩٩٤/١٩٩٥هناك زيادة مضطردة في أعداد الطلبة في المدارس بـشكل ملحـوظ خـالل الفتـرة                 
قد و. الفترةهذه  خالل  % ٧٨,٦ت نسبة الزيادة في المرحلتين األساسية والثانوية        ، حيث بلغ  ٢٠٠٧/٢٠٠٨
، أما في الضفة الغربية فقد بلغت نـسبة         %٩٠,١الزيادة الكبيرة من نصيب قطاع غزة حيث بلغت         كانت  

  .%٥٦,٥الزيادة خالل الفترة نفسها 
  ٣/٤/٢٠٠٨موقع ايالف 

  
  ١٢٢ الحصار إلى  يرفع عدد ضحايا في قطاع غزةاستشهاد مريض .٤٤

أعلنت اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار في قطاع غزة، أمس، عن استشهاد مريض فلسطيني، مـا                :غزة
 المتحدث باسم اللجنـة رامـي عبـده أن          د أشار وق. ١٢٢يرفع عدد ضحايا الحصار من المرضى إلى        

  . بمغادرة القطاع لتلقي العالجلمريضسلطات االحتالل رفضت مراراً السماح ل
  ٤/٤/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 

  
   المؤتمر االسالمي يدعو الى اتخاذ موقف حازم في مواجهة المخططات الصهيونية  .٤٥

انه يتابع ببالغ القلـق واالسـى       : أصدر المؤتمر االسالمي لبيت المقدس بيانا قال فيه       :  الدستور –عمان  
ناء المـستوطنات سيتواصـل فـي       الشديدين استمرار سلطات االحتالل الصهيونية واعالنها رسميا ان ب        

 وحدة سكنية جديدة فـي      ٦٠٠سيبدأ قريبا ببناء    " يسرائيلاإل"ضواحي القدس الشرقية وان مجلس البلدية       
ويناشد المؤتمر االسالمي لبيت المقـدس زعمـاء العـرب          . مستوطنة شمال شرق مدينة القدس الشريفة     

كدوا للعالم اجمع انه ال يمكن احالل الـسالم فـي           والمسلمين بتجميد خالفاتهم الثانوية وتوحيد كلمتهم ليؤ      
من االراضي العربية المحتلة خاصة القـدس       " يةسرائيلاإل"الشرق االوسط بدون انسحاب قوات االحتالل       

ويدعو المؤتمر االسالمي الحكومات العربية والهيئات االسالمية والعربيـة ومنظمـة االمـم             . الشريف
ئات االنسانية العالمية لحقوق االنسان الى التحرك الـسريع وان تـسهم            المتحدة واالتحاد االوروبي والهي   

  .بدور فاعل في وقف هذه الجرائم واالعتداءات على االرض والسكان وايقاف عمليات االستيطان فورا
  ٤/٤/٢٠٠٨الدستور 

  
 مزاعم عن هجوم لحزب اهللا والجيش اللبناني يعلن وقوفه مع المقاومة .٤٦

 تقـدر   "يةإسرائيل"، أن مصادر عسكرية     "يديعوت أحرونوت "ذكرت صحيفة   : ت الوكاال -القدس المحتلة   
وأضـافت  . مخاض والدة هجوم حزب اهللا سيكون بعد أسبوعين على مرور ذكرى أربعين مغنيـة              بأن

المصادر ذاتها أن هذه التقديرات تتالءم مع انتهاء مؤتمر القمة العربية الذي عقد في دمـشق األسـبوع                  
وقت التنفيذ أصبح خلف الزاوية،     "لذلك فإن   . ع قدرات حزب اهللا التنظيمية والعسكرية     الماضي، وأيضا م  

موازاة ذلـك، أعلـن العمـاد       في  ". وال عجب في أن التوتر عند الحدود آخذ بالتصاعد نحو ذروة قريبة           
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  على لبنان وستفكر كثيرا قبـل      ٢٠٠٦ لم تهضم بعد نتائج حرب يوليو        "إسرائيل"ميشال سليمان، عن أن     
وشـدد  . ان تقدم على مغامرة جديدة ألنها تريد حربا مضمونة النتائج وإال ستكون نتائجها وخيمة عليهـا               

سيقف جنبا الى جنب مع المقاومة في       " على أن الجيش     ، اللبنانية "السفير" في تصريحات لصحيفة     ،سليمان
، "يونسرائيلاإل"ما يتصور   العدوان لن يكون نزهة ربيعية ك     "، وقال   "يإسرائيل"حال تعرض لبنان لعدوان     

 ."لن يتراجع أمام أي تهديد"وان الجيش في الجنوب 
 ٤/٤/٢٠٠٨البيان اإلماراتية 

  
  ندعم إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس : رئيس الوزراء الكويتي .٤٧

مع عبر الشيخ ناصر محمد األحمد الصباح، رئيس الوزراء الكويتي، في حوار :  عبداهللا القاق-الكويت 
ضد الفلسطينيين، داعياً إلى إزالة " يةسرائيلاإل"القدس الفلسطينية، عن استنكاره للممارسات القمعية 

إن الكويت تقف إلى جانب الشعب الفلسطيني إلقامة "وقال . المستوطنات ورفع الحصار الظالم عن غزة
ولي عهده األمين نواصل دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف وإننا بناء على توجيهات االمير و

دعمنا السياسي واإلنساني للقضية الفلسطينية ومساندة نضال الشعب الفلسطيني في مواجهة الممارسات 
حتى يتمكن من إستعادة حقوقه الوطنية وإقامة دولته المستقلة " يسرائيلاإل"القمعية لقوات اإلحتالل 
تعرب عن أملها في نجاح المساعي المبذولة إن الكويت : "وأضاف الصباح" . وعاصمتها القدس الشريف

على المستويات كافة إلحالل السالم الدائم والعادل في المنطقة خاصة في األراضي الفلسطينية المحتله 
  " .وعودة أراضي الجنوب اللبناني والجوالن الى لبنان وسورية

  ٤/٤/٢٠٠٨القدس الفلسطينية 
  
  "لكن يجب ان نكون يقظين ألي عدوان"لبالده المعلم اعتبر السالم خياراً استراتيجياً  .٤٨

وسورية، امس، رسائل التهدئة مرفقة بتحذيرات متبادلة من " إسرائيل"تبادلت :   ابراهيم حميدي-دمشق 
". حرب وشيكة"عواقب شن هجوم، وذلك في اعقاب االنباء التي تحدثت عن استعدادات لدى الجانبين لـ

خيارا " المعلم، تعقيباً على الموضوع، أن بالده التي اتخذت السالم وقد قال وزير الخارجية السوري وليد
وزاد انه يجب ان تكون سورية ". إسرائيل"يجب ان تكون يقظة الي عدوان يمكن ان تقوم به " استراتيجيا

  ".مستعدة للدفاع عن نفسها ضد اي عدوان"
  ٤/٤/٢٠٠٨ الحياة 

  
  نروا   ماليين دوالر مساعدات من االمارات لالوأربعة .٤٩

أعلنت دولة اإلمارات العربية المتحدة توزيع الجزء الثاني من حزمة المساعدات التي :  د ب أ-غزة 
وقال بيان صادر . قدمتها بقيمة أربعة ماليين دوالر لوكالة االونروا، لدعم عمليات االغاثة في قطاع غزة

ثة ماليين دوالر من اإلمارات ليتم تسلمت في األسبوع الماضي مبلغ ثال"عن الوكالة الدولية امس أنها 
".  مليون شخص١،١توزيعها على شكل مساعدات غذائية لالجئين الفلسطينيين في غزة والبالغ عددهم 

ووقعت الوكالة مع مؤسسة خليفة بن زايد، التي تأسست حديثا وتتخذ من أبو ظبي مقرا لها، اتفاقية، 
  . يون دوالر إضافية لشراء بعض المواد الضروريةامس، تقوم بموجبها المؤسسة بتقديم ما قيمته مل

  ٤/٤/٢٠٠٨الدستور 
  

  حركة مصرية تعد لمصالحة فلسطينية .٥٠
، وهي حركة مصرية، "الجبهة العربية المشارِكة للمقاومة الفلسطينية"تقدمت :  محمد عبدالحفيظ-القاهرة 

البت الحركة، في بيان أمس بمبادرة الستعادة الوحدة الفلسطينية على أسس وطنية وديموقراطية، وط
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األول، بإنهاء الصدام الدائر بين حركتي فتح وحماس، من أجل السيطرة على األجهزة األمنية، وذلك 
االتفاق على استقاللية هذه األجهزة وإعادة بنائها تحت قيادة لجنة ضباط مهنية توافق عليها كل "بـ

  ".الفصائل الفلسطينية بمشاركة عربية
  ٤/٤/٢٠٠٨ية الجريدة الكويت

  
 لطرح ورقة تفاوضية تخدم بوش وأولمرتالفلسطينية  امريكا تضغط على السلطة .٥١

 وبالتعاون مع دول عربيـة      "إسرائيل"ذكرت مصادر دبلوماسية مطلعة أن االدارة االمريكية بالتنسيق مع          
ة التفاوض  محددة في مقدمتها السعودية، تضغط على السلطة الفلسطينية لطرح ورقة أو أفكار حول مسير             

من شأنها التراجع عن المرجعيات وما تم االلتزام به في لقاء انابوليس واالبتعاد عن قرارات الـشرعية                 
وقالت المصادر أن التحرك االمريكي في هذا االتجاه يحظى بموافقة بعض القيادات الفلـسطينية               .الدولية

نسق بشأن بنود الورقة التي طلبتها امريكا       وتحديدا تلك التي ما زالت تتمسك بوثيقة جنيف وهذه القيادات ت          
 بعلم ايهود اولمرت، غير أن المصادر اشارت الى أن الرئيس محمود عباس ما              "يةإسرائيل"مع شخصيات   

وكشفت المصادر أن الورقة المذكورة هي صيغة معدلة لمبادرة السالم العربية            .زال يرفض هذا االقتراح   
مرات القمة ودفعت هذه الدول بها باالتفاق مع امريكا لتقوم السلطة           فشلت دول عربية في تعديلها عبر مؤت      

الفلسطينية بطرحها وكأنها مبادرة وورقة فلسطينية، وأضافت المصادر أن االدارة االمريكية  تسعى مـن           
 ."يسرائيلاإل"خالل الورقة الفلسطينية الى التغطية على فشلها واستغاللها تبريرا للتراجع 

  ٣/٤/٢٠٠٨ية المنار الفلسطين
  

  حربينخالل  مليون قنبلة عنقودية ضربت العراق ٥٥هناك : مم المتحدةاأل .٥٢
لقيت على العراق فـي حربـي       أ مليون قنبلة عنقودية     ٥٥ن  أمم المتحدة   أكدت األ : أسامة مهدي  - لندن

  االف منطقة داخل   ٤ن هناك   ، كما أ  ٢٠٠٣خيرة التي اسقطت نظامه السابق عام        واأل ١٩٩١الكويت عام   
 ٢٠٠٦غير المنفجرة في عـام        ربع ضحايا الذخائر    أن قدرت ومن جهة أخرى     .البالد متضررة بااللغام  

يقدر خبراء غربيـون    إلى ذلك   .  ضحية هم من األطفال تحت سن الثمانية عشرة سنة         ٥٦٥البالغ عددهم   
ـ إ فيما تؤكد منظمات     ، الفاُ ٦٥٦خيرة من العراقيين بحوالي     عدد ضحايا حرب العراق األ     سانية دوليـة   ن

  .عدد قد بلغ مليونا ونصف المليون قتيلالن أوعراقية 
  ٤/٤/٢٠٠٨موقع ايالف 

  
  الكيان الصهيوني أضعف مما نتصور .٥٣

  محمد اسحق الريفي. د.أ
بدأت حالة من عدم الثقة بالقادة السياسيين والعسكريين تغمر المجتمع الصهيوني، ظهر ذلك مـن خـالل             

محللين السياسيين الصهاينة والغربيين، الذين يعتقدون بأن القادة الصهاينة         كتابات العديد من المفكرين وال    
  .عاجزون عن مواجهة التحديات التي تهدد كيانهم وغير قادرين على إخراجه من مآزقه

فالنكسات السياسية والعسكرية التي لحقت بالكيان الصهيوني جعلـت المفكـرين الغـربيين والـصهاينة               
وامل الضعف الداخلية للمجتمع الصهيوني، وبدأت تسود قناعـة لـدى هـؤالء             يحولون اهتمامهم إلى ع   

المفكرين بعدم جدوى الحلول أحادية الجانب التي تسابق الحكومة الصهيونية الزمن من أجل فرضها على               
أرض الواقع، وبعدم جدوى تجاهل الشعب الفلسطيني وقواه السياسية الفاعلة وتحديداً حركة حماس، وبأن              

  . التسوية الحالية متهورة وال أساس لهاعمليات
لقد بات واضحاً في أذهان الصهاينة أن جيلهم الحالي لن يكون قادراً على تحقيق التسوية التـي يطمـح                   

، وأن على المجتمع الصهيوني أن يحـشد قـواه          "سالم حقيقي "إليها، وأن هذا الجيل لن ينعم بما يسمونه         
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وبعبـارة  .  ليه أن يتحمل نتائج حرب جديدة قد تُفرض عليـه         الداخلية لمنع خوض حرب جديدة، وأن ع      
أخرى، فإن الكيان الصهيوني بدأ ينتقل من حالة الهجوم على لغيره إلى حالة الدفاع عن الـنفس، ومـن                   
حالة التوسع واالنتشار إلى حالة التقوقع واالنعزال، ومن حالة االنتصار بالرعب إلى حالـة االستـسالم                

  ...للخوف والرعب
 كفرد في المجتمع الـصهيوني وكمقاتـل        –مقاالً عبر فيه    " هآرتز"أمس في صحيفة    " آري شافيت "ب  كت

 عن مدى يأسه وإحباطه بسبب حالة التيه والـضياع التـي يعيـشها الكيـان                –وقائد عسكري صهيوني    
هاينة الصهيوني، وبسبب حالة الضعف الشديد التي يعاني منها المجتمع الصهيوني، والفتقار القادة الـص             

إلى رؤى واضحة وأجندات حقيقية لمواجهة التحديات التي تكاد تعصف بالكيان الصهيوني، مركزاً على              
 –  في الوقت المناسـب       –ضرورة حشد كل القوى الداخلية التي تمكن الكيان الصهيوني من االنسحاب            

  .م كما انسحبت فرنسا من الجزائر١٩٦٧من األراضي الفلسطينية المحتلة عام 
صد شافيت بذلك التوصل إلى تسوية سلمية مع الفلسطينيين، وذلك عبـر إيجـاد شـريك فلـسطيني                  ويق
ويرى شـافيت أن علـى الجيـل        .  ، ودون القيام بحلول أحادية الجانب من الطرف الصهيوني        )حقيقي(

الصهيوني الحالي أن يعمل على إدارة الصراع مع العرب والفلسطينيين وليس على حل هذا الـصراع،                
ك بسبب عدم قدرة جيش االحتالل الصهيوني على االنتصار على المقاومـة اللبنانيـة والفلـسطينية،               وذل

مؤكداً على أن الحلول أحادية الجانب ال تحقق للكيان الصهيوني ما يطمح إليه من أمن وسالم، ومعبـراً                  
س لهـا وال تـشكل       متهورة وال أسا   – ومن بينها عملية أنابوليس      –عن قناعته بأن كل عمليات التسوية       

  .سوى فقاعات كبيرة يمكن أن تنفجر في أي لحظة
قبل أسبوعين، مقالة حول انتصار     " يديعوت أحرنوت "، فقد كتب في     "غي بخور "أما المستشرق الصهيوني    

حركة حماس في تكتيك الرموز، حيث عبر الكاتب عن خيبة أمله من قيادات الكيان الصهيوني التي تفتقر                 
 إلى الرمزية السياسية والعسكرية، وذلك لعجز تلك القيادة عن االنتصار علـى             –  بحسب وجهة نظره   –

المقاومة الفلسطينية، وال سيما بعد فشل جيش االحتالل الصهيوني في تحقيق أهدافه العسكرية لالجتيـاح               
  .المتكرر لغزة 

 الصهيوني بسبب   وال شك أن خيبة أمل المستشرق الصهيوني بخور تعبر عن الشعور السائد في المجتمع             
انتصار حركة حماس في معركة األذهان والوجدان، بل إن الشعور بالخيبـة واإلحبـاط، نتيجـة هـذا                  

الـصهيوني،  ) المشروع(االنتصار، يسيطر على اإلدارة األمريكية والحكومات الغربية الداعمة للمخطط          
لمتحدة األمريكية والداعم للكيـان     الذي تقوده الواليات ا   " المجتمع الدولي "األمر الذي زاد من عمق مأزق       

  .الصهيوني
فقد نجحت حركة حماس في المحافظة على التفاف الشعب حولها وتأييده لها، رغم قيام الكيان الصهيوني                
والواليات المتحدة وسلطة رام اهللا بتحريض الشعب الفلسطيني ضد حركة حماس وتأليبه عليها، وذلك من               

تبات وكل وسائل زيادة معاناة الشعب، وعبر الدعاية المضادة الهادفة          خالل الحصار والتجويع وقطع المر    
  ...إلى تشويه صورة حركة حماس والمقاومة

كما تحولت حركة حماس لدى الشعوب العربية واإلسالمية إلى رمز للمقاومة ضد االحـتالل والعـدوان                
عاطفهم، األمـر الـذي يخـشاه       والهيمنة األمريكية، ما جعلها تكتسب ثقة العرب والمسلمين وتأييدهم وت         

فالصهاينة واألمريكيون والغربيون يخشون من نجاح حركة حمـاس         .  الصهاينة ويحسبوا له ألف حساب    
فأسلمة الصراع تخلق معايير مغايرة لمعايير األعداء فيمـا يتعلـق بالنـصر             .  في أسلمة الصراع معهم   

والكرامة واألمة، ال يوجد نصر وال هزيمة،       والهزيمة وحسابات الربح والخسارة، فعند الدفاع عن الوطن         
  .وال يوجد ربح وال خسارة، وإنما يوجد شيء واحد فقط، وهو القيام بالواجب

إن الصهاينة يدركون مدى خطورة تعاطي العرب والمسلمين مع القضية الفلسطينية في إطارها اإلسالمي              
ونجاح حركة حماس في التأكيـد      .  ة واإلسالمية والتأكيد على أبعادها الحقيقية بالنسبة لوجود أمتنا العربي       
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على أسلمة الصراع مع الصهاينة يمثل ضربة قاسية وقاصمة للمشروع الصهيوني، مـا جعـل العـدو                 
الصهيوني يشعر بالهزيمة المؤلمة، وبفقدان قياداته أي رمزية حقيقية، وبعجز المجتمع الـصهيوني عـن               

  ...تحمل معاناة الحرب وتقديم التضحيات
ك فإن الكيان الصهيوني أضعف مما نتصور، فالمجتمع الصهيوني مجتمع ضـعيف يهـدده الفـساد                لذل

واالنقسام والتمركز حول الذات والرعب من المقاومة، وجيش االحتالل فقد قدرته على الردع واالنتصار              
وا رمـزيتهم   على المقاومة، وقادة الكيان الصهيوني أصبحوا مراهقين سياسياً وعسكرياً وأخالقياً، وفقـد           

وقدرتهم على القيادة واإلنجاز، وأصبحوا بال رؤى واضحة أو أجندات حقيقية، وكل همهم الفـوز فـي                 
  !!وكما يقول شافيت فإن قادة الكيان الصهيوني يقودونه إلى مكان مجهول .االنتخابات

  ٤/٤/٢٠٠٨صحيفة فلسطين 
  
  في ثالث مراحل..  وعملية السالم"إسرائيل"األردن و .٥٤

  د محمودخالد ولي
 التي دشنت مرحلـة  إسرائيلبعد ما يقرب أربعة عشر عاماً على توقيع معاهدة وادي عربة بين األردن و       

ي من خالل موافقة االطراف المعنية على التخلي عـن االشـكال            سرائيل اإل –جديدة في الصراع العربي     
 بديال منها، وما رافق ذلك      السابقة من الحروب والمواجهات العسكرية واختيار طريق المفاوضات السلمية        

من رهانات على العملية السلمية التي بشرت في البداية بالتنمية االقتصادية واالزدهار الذي سيعقب هـذه       
العملية، اال أن هذه الرهانات كانت مختلفة عن الطموح وما لبثت أن تراجعت في ضـوء عـدم التـزام                    

ية مع الفلسطينيين وتعثر عملية السالم على المـسار         يلسرائ باالتفاقات المبرمة، والممارسات اإل    إسرائيل
ية مرحلة يمكـن    سرائيلي، ما أدى الى دخول العالقات االردنية اإل       سرائيلي والسوري اإل  سرائيلاللبناني اإل 

  . وصفها بالسالم البارد
 عبـد   ربما لهذا االسباب وغيرها هو ما دعا عشرة نواب اردنيين تقديم اقتراح الى رئيس مجلس النواب               

 والذي يتضمن قانونا مقترحا اللغاء قانون تصديق معاهدة سالم بين           ٢٠٠٨-٣-٢٦الهادي المجالي يوم    
، األمر الذي أثار انتباه العديد من المراقبين حول اهمية استمرار           ١٩٩٤لسنة) ١٤( رقم   إسرائيلاالردن و 

عاهدة أصبح حبرا على ورق فـي       هذه المعاهدة ومدى استفادة األردن منها من منطلق ان الواقع لهذه الم           
ي سـرائيل يين والتعنت اإل  سرائيلظل الطريق المسدود الذي وصلت اليه عملية السالم بين الفلسطينيين واإل          

  . في عدم دفع استحقاق العملية السلمية في المنطقة
 علـى   منح االعتراف لكيان قـام    ) ١٩٩٤(لسنة  ) ١٤(القانون رقم   "وعزا النواب تقديم االقتراح إلى أن       

االغتصاب وانشأ دولة على حساب الشعب الفلسطيني الشقيق الذي شرد من وطنه وهو كيان ال يقيم وزنا                 
الذي يضمن حق العـودة والتعـويض لالجئـين       ) ١٩٤(لقرارات االمم المتحدة وفي مقدمتها القرار رقم        

  ".الفلسطينيين
ع معادة السالم بثالث مراحل قصيرة       بعد توقي  إسرائيلكما هو معروف فقد مرت العالقات بين االردن و        

، المرحلة األولـى يمكـن تـسميتها        إسرائيلتزامنت مع التغيرات الجارية على صعيد سلطة الحكم في          
وهي المرحلة التي كان فيها رابين ثم بيرس على رأس الحكم في            ) ١٩٩٦-١٩٩٤(بمرحلة السالم الحار    

أمـا  . ية وزخم االتفاقات والبروتوكـوالت المبرمـة       وتميزت بكثرة اللقاءات واالتصاالت الثنائ     إسرائيل
وهي فترة تميزت بتـوتر العالقـات       ) ١٩٩٩-١٩٩٦(المرحلة الثانبة فهي تلك التي تمتد ما بين أواسط          

 وادى انتهـاج    ١٩٩٦ مـايو    – بزعامة نتنياهو في نهاية ايـار        إسرائيلنتيجة صعود الليكود للحكم في      
و سياسة تصعيدية في موضوعي المستعمرات والقـدس الـى اثـارة            ية بزعامة نتنياه  سرائيلالحكومة اإل 

مظاهر القلق لدى صانع القرار االردني ازاء سياسات حكومة الليكود لم تلبث أن تصاعدت علنـا مـن                  
 من مـساس بالمقدسـات      إسرائيلخالل كتلة المعارضة في مجلس النوات التي دانت ونددت بما تقوم به             
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األمر الذي أدى لتصاعد    . ية لبناء مستوطنات جديدة في الضفة الغربية      رائيلساالسالمية وكذلك الخطط اإل   
 وحتى على الصعيد الرسمي فقد انخفضت بصورة        إسرائيلحدة المعارضة الشعبية لسياسات التطبيع مع       

عما كانت عليـه فـي   % ٢٠ بنسبة ١٩٩٦ سنة  إسرائيلعامة اللقاءات والزيارات المتبادلة بين االردن و      
وفي تلك الفترة كانت االنظار تتجـه       .  لقاء على مستوى القمة    ١٥ زيارة منها    ٤٢ابق، إذ بلغت    العام الس 

ية وخصوصا أن الليكود برئاسة نتنياهو أضفى حالة من التراجـع والجمـود             سرائيلصوب االنتخابات اإل  
  .على عملية السالم في تلك الفترة

والذي فشلت فيه مفاوضات الوضـع      ) غاية اليوم  ل -١٩٩٩(أما المرحلة الثالثة فهي تلك التي امتدت من         
النهائي واندلعت في تلك المرحلة انتفاضة االقصى نتيجة زيارة ارئيل شارون للحـرم القدسـي الـذي                 

يين ما تزال تداعياتها تلقي بظاللهـا علـى         سرائيلسرعان ما اشعل مواجهات دامية بين الفلسطينيين واإل       
، أعلن االردن وقف اجراءات تعيين سـفير اردنـي          إسرائيلفاهم مع   ونتيجة تعثر الت  . المشهد لغاية االن  

وبـسبب ضـغط    .  عدد الدبلوماسيين في سفاراتها لـدى االردن       إسرائيل كما قلصت    إسرائيلجديد لدى   
 في االراضي الفلسطينية فقد اسـتمر       إسرائيلاالنتفاضة الفلسطينية وعلى الرغم من إدانة االردن سياسة         

ومنـذ  . ل السالم في المنطقة معتبرا أن القضية الفلسطينية هي اساس الـصراع           في جهوده من اجل احال    
ية ضد الشعب الفلـسطيني الـى تـصعيد احتجـاج           سرائيلذلك التاريخ الى اآلن أدت التدابير القمعية اإل       

 واغالق السفارات والممثليـات     إسرائيلمنظمات المجتمع المدني االردني والدعوة الى قطع العالقات مع          
  . غير آبهة باليد الممدودة لها للسالمإسرائيلية في العواصم العربية من قبيل أن سرائيلمكاتب اإلوال

ية منذ اندالع انتفاضة االقـصى      سرائيليبدو واضحاً أن ثمة حالة من الفتور شهدتها العالقات األردنية اإل          
 ألطول فتـرة متواصـلة       عززها غياب السفير األردني عن الساحة الدبلوماسية في تل أبيب          ٢٠٠١عام  

 تجـاه  إسرائيلوترك إدارة الشؤون الثنائية للقائم باألعمال كاحتجاج على االستخدام المفرط للقوة من قبل        
 العنف وتحقيق تقدم في عمليـة الـسالم؛         إسرائيلالشعب الفلسطيني وربط األردن ارجاع السفير بإيقاف        

ه تام لمعظـم االتـصاالت الـسياسية والدبلوماسـية          فمنذ ذلك الوقت يالحظ المراقبون أن ثمة تغييبا شب        
ولقاءات التعاون الثنائي بين الطرفين وقد كان لوسائل االعالم االردنية الرسمية دور فـي ابقـاء تكـتم                  
وسرية على تلك اللقاءات، إذ اتبعت أسلوب الحذر الشديد بسبب حساسية الرأي العام األردني فـي هـذا                  

مة مع أحزاب المعارضة التي تطالب بوقف كافة أشـكال التطبيـع مـع              الموضوع ومنعاً إلحراج الحكو   
  .ية في عمان واألردنية في تل أبيبسرائيلوإغالق السفارة اإل, إسرائيل

ية سـرائيل كما يبدي الجانب االردني الرسمي حالة من الترقب حول ما تشهده الساحتان الفلـسطينية واإل              
ستئناف عملية السالم بين الجانبين، وتبقى حالـة مـن          والصورة غير الواضحة في ظل غياب أي أفق ال        

ي والفلسطيني ستلقي بظاللها    سرائيلالحذر تنتاب صناع القرار في االردن ألن أي انتكاسة في المشهد اإل           
على األردن وسيكون لها تداعياتها على األمن الوطني والسياسي األردني، وفي ظل التعثر الذي تـشهده                

ية تجاه مشروع الـوطن     سرائيلجس التوطين هو الذي يؤرق األردن فاإلشارات اإل       عملية السالم يبقى ها   
البديل لم تفقد زخمها حتى بعد توقيع اتفاقيات اوسلو ووادي عربة، وهي ماتزال جـزءا ال يتجـزأ مـن                    

ي للتخلص من مشكلة القضية الفلسطينية، وهي بديل موجود دائمـا           سرائيلمساحة التفكير االستراتيجي اإل   
  .ية تتراجع حينا وتتقدم أحياناسرائيلرؤية االحزاب والقوى اإلفي 

ية وخالل هذه المراحل الثالث ثمة دبلوماسـية اردنيـة          سرائيلثالث مراحل مرت بها العالقة االردنية اإل      
حكيمة تضغى على تصريحات المسؤولين االردنيين تجاه ما يجري غربي نهر االردن ومع األخذ بعـين                

خطوة اردنية ستقاس بمردودها على صعيد المصلحة الحيوية، ويبقى التباطؤ المرحلـي            االعتبار بأن أي    
التي سيمضي عليها   -ية  سرائيلي القائم في اطار معاهدة السالم االردنية اإل       سرائيلفي التعاون االردني اإل   

كيـة   مرتبطا بصورة مباشرة بما يجري من تطـورات دراماتي         -في تشرين االول القادم اربع عشرة سنة      
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ي الفلسطيني مع األخذ بعين االعتبار أن أي تقدم أو أي انتكاسـة فيهمـا               سرائيلعلى صعيد المشهدين اإل   
  .سيتأثر بها االردن بشكل طردي

  ٤/٤/٢٠٠٨الغد األردنية 
  
  مالحظات حول تقييمات القمة .٥٥

  أحمد ماهر
 في دمشق مؤخراً، لست أريد أن أدخل في السجال حول توصيف القمة العربية العشرين التي انعقدت

مرة بأنها فاشلة ومرة بأنها ناجحة، فلست أعرف المعايير التي استندت إليها تلك التوصيفات التي يبدو 
وعلى الرغم . لي أن الكثير منها يستجيب العتبارات شخصانية اعتمدت على من حضر ومن لم يحضر

عما كنت أؤمل فيه من حضور جميع من أني شخصياً كنت قد أعربت في أكثر من مقام شفاهة وكتابة، 
الزعماء لتتاح لهم فرصة لنقاش واسع وصريح حول المشاكل التي تتعرض لها األمة العربية، وهو أمل 
لم يتحقق ألسباب قد نختلف حول كنهها، خاصة وأنها ليست واحدة عند الجميع، على الرغم من ذلك، 

 .ت الضروريةفإن محاولة الحكم الموضوعي تقود إلى بعض المالحظا
 كانت ممثلة رسميا في المؤتمر، وبصرف النظر عن - ما عدا لبنان -أوالها أن جميع الدول العربية 

مستوى التمثيل، وهو قرار سيادي يرجع إلى أسباب من حق الزعماء أن يقدروها وفق رؤيتهم، فإنه 
 وفقا - فإن مواقفه -فيرا  نائبا للرئيس أو وزيرا أو س-مهما كانت شخصية الجالس على مقعد الدولة 

صحيح أن األمر في .  تلزم دولته بصرف النظر عن أي اعتبار آخر-ألبسط قواعد القانون الدولي 
الواقع والنتائج يختلف وفقاً لوزن الجالس على المقعد، لكن هذا ال ينفي أن مواقفه بالرفض أو الموافقة أو 

 .التحفظ أو االمتناع، مواقف تلزم دولته
ة الثانية هي أنه يبدو لي أن عدد رؤساء الدول الذين حضروا، لم يختلف إال قليال عن متوسط المالحظ

وقد ال أكون رجعت في ذلك إلى إحصائيات دقيقة، لكن يبقى مع ذلك مزيج من . الحضور في قمم أخرى
ت وطنية األمل الذي لم يتحقق وخيبة األمل ألنه لم يتحقق ألسباب أثق أنها كلها ترجع إلى اعتبارا

وقومية قدرها الزعماء بصرف النظر عن محاوالت تشويش وتشويه وإيحاءات مغلوطة صدرت من 
عواصم بعيدة يبدو أنها تخصصت في محاوالت الوقيعة كجزء من مخططات ال أظن أنه من الضروري 

 . البلبلةتكرارها، فكلنا نعرفها ونعرف سوء النوايا التي تنطلق منها عابرة المحيط األطلنطي لتنشر
وال أريد . وال أريد أن أترك نقطة الحضور وعدم الحضور قبل أن أعرب عن أسفي لعدم حضور لبنان

أن أتحدث عن فرصة ذهبية أو غير ذهبية، لكنها كانت على أية حال فرصة، لكي تؤكد الحكومة اللبنانية 
 التي كانت تعتبرها حكومة أنها الممثل الشرعي المعترف به عربيا دون تحفظ، فقد وجهت إليها سوريا

وقد قيل . غير شرعية، الدعوة رسميا للحضور، وهو موقف جديد يدعم في تقديري موقف تلك الحكومة
إن الدعوة سلمت إلى وزير مستقيل، والواقع أن استقالة هذا الوزير لم تقبل رسميا، بدليل أن األخ العزيز 

بة، كما أن الوزير المستقيل يتوجه من وقت إلى آخر الذي يباشر العمل كوزير للخارجية هو وزير باإلنا
 .إلى مقر الوزارة، بل ويوقع قرارات إدارية تتعلق بتعيينات في ديوان عام الوزارة

وأعتقد أن اإلقرار الرسمي والعلني أمام العالم كله من جانب دمشق بحكومة الرئيس فؤاد السنيورة، كان 
وقد أكون .  ـ حتى إذا كان ضيقاً ـ للتحرك نحو تسوية لبنانيةسيشكل فيما أتصور خطوة هامة تفتح باباً

مخطئا، لكن ألم يكن األمر يستحق المحاولة، خاصة أن الحكومة اللبنانية كانت ستحظى داخل المؤتمر 
وعلى ذكر التسوية اللبنانية، فمع ترحيبي بتأكيد المبادرة العربية . بمساندة من أطراف عربية فاعلة

مين العام لمواصلة جهوده المضنية، فقد طرحت مؤخراً خالل مناقشة تلفزيونية فكرة البدء وباستعداد األ
بانتخاب رئيس الجمهورية الذي اتفق الجميع على اسمه، والذي يعرف الجميع أنه قريب من سوريا، أو 

 بأن على األقل ليس بعيدا عنها، على أن يتم بعد ذلك النظر في تطبيق بقية البنود مع ضمان عربي
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تحقيق الوحدة الوطنية سيضمن عدم قدرة أي طرف على إعاقة عملية إعادة بناء الكيان السياسي على 
أسس وطنية، وأن النظام االنتخابي سيكون قادرا على االستجابة إلى االعتبارات التي أثيرت لضمان 

 .عليه في الطائفحقوق جميع األطراف في إطار وحدة وطنية حقيقية وفقاً لما كان قد تم االتفاق 
والمالحظة الثالثة، هي أن بيانات وقرارات القمة لم تتضمن في الواقع جديداً، فهي كسابقاتها كررت 
. مواقف ال نعرف ـ كما لم نكن نعرف بالنسبة لقمم أخرى ـ مدى القدرة على وضعها موضع التنفيذ

 بعض تلميحات باحتمال سحبها، وإذا كان قد أضيف في بعض التصريحات إلى المبادرة العربية للسالم
فإني ال أعرف مدى جدية هذا األمر، فالمبادرة تبقى أوضح طرح شامل وواقعي لشروط التسوية العادلة 
والشاملة بعيداً عن متاهات خرائط الطريق الوهمية والجوالت العاقرة لمسؤولين أمريكيين وأوروبيين 

كة أو باستخدام مسكنات ما تلبث أن يتضح أنها ـ ممن يؤمنون فيما يبدو بمبدأ الحركة من أجل الحر
 أي حبوب ال تحتوي على أية مادة فاعلة تستخدم في تجارب "بالسيبو"وفقا للتعبير الطبي ـ مجرد 

وبالنسبة للعراق فقد صدر قرار تقليدي لم أفهم سبب تحفظ ممثل العراق عليه، إال أنه كان يريد . طبية
اسات أمريكية وعراقية خرقاء مألت شوارع العراق بالدماء والدمار من الدول العربية أن يتبنوا سي

 .وأدخلت ذلك القطر العربي العزيز في متاهات االنقسامات الداخلية والفتن الطائفية واألطماع الخارجية
 والمالحظة الرابعة تتعلق بالقضية الفلسطينية

ر بذل الجهود إلعادة اللحمة إلى ولم يغير ما حدث من حقيقة أن المطلوب قبل كل شيء هو استمرا
الذي ما زال يحاول الخروج من (الموقف الفلسطيني، وألن تضع األطراف الفلسطينية مصلحة الوطن 

قبل مصالح ضيقة ترتبط أحياناً، بمشاعر كبرياء مجروح، وأحياناً أخرى ) رحم أوضاع بالغة الصعوبة
حاولة الجادة التي قام بها رئيس اليمن للتوصل إلى ولقد كانت الم. بمصالح خارجية تختلط بأهداف داخلية

مصالحة فلسطينية محاولة مشكورة، لكنها لم تستطع التوصل إال إلى صياغة جرى تحميلها على أكثر من 
معنى، ألنها جاءت غامضة تتأرجح بين عودة األمور إلى ما كانت عليه وبين إجراء حوار، مما أتاح 

وما زال تعبير عودة األمور إلى . ان المفترض أن تكون ملزمة للطرفيناإلفالت من االلتزامات التي ك
ما كانت عليه، تعبيراً غامضاً وملتبساً، خاصة أنه يراد به أن ينطبق على غزة فقط مع أن المنطقي أن 
ينطبق على كل األوضاع الفلسطينية على كامل األراضي الفلسطينية، ألنه من غير المنطقي إجبار طرف 

 على أن يتنازل دون أن يكون هناك توازن بين شرعيتين أكيدتين - كانت أخطاؤه والمآخذ عليه  مهما-
كما أن العودة إلى األوضاع السابقة تشمل أيضا بالقطع تفويض . ألنهما نبعتا من انتخابات حرة نزيهة

ي استفتاء شعبي  على أن تعرض أية نتائج يتوصل إليها فإسرائيلرئيس السلطة الفلسطينية بالتفاوض مع 
عام، وليس من شك في أن ذلك يقوي مركز المفاوض الفلسطيني بدال من المفاوضات الحالية التي لم 
ولن تؤدي إلى نتيجة ألنها في الواقع ال تستهدف إال كسب الوقت والوقيعة بين األطراف الفلسطينية، 

المستعمرات، وفي العدوان والقتل  في ابتالع األرض الفلسطينية ببناء مزيد من إسرائيلبينما تستمر 
والتهديد، تساندها في ذلك مواقف أمريكية تعبر عنها زيارات متتالية في تتال غريب ومريب لمسؤولين 

ي سرائيلية واألمريكية من التهديد اإلسرائيلوليس أدل على الغرض الحقيقي من التحركات اإل. أمريكيين
دة وطنية فلسطينية، باإلضافة إلى أمور أخرى لعل منها بوقف أية مفاوضات إذا تم تشكيل حكومة وح

 !!"بأسلحة منزوعة السالح"تزويد السلطة الفلسطينية 
لقد آن األوان لكي يتحمل الفلسطينيون مسؤوليتهم الوطنية، وأن يساعدهم العرب جميعاً على تحقيق 

حمي القضية من وحدتهم على أسس سليمة واضحة تقدم مصلحة الوطن على المصالح الضيقة، وت
تأثيرات خارجية غالباً ما تكون لها أهداف مشبوهة وهي أيضاً مكشوفة في جميع األحوال بحيث ال يوجد 

  .عذر لمن يلدغ من جحورها مرات ومرات
  ٤/٤/٢٠٠٨الشرق األوسط  
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  ولكن لماذا؟.. بوش متفائل بتحقيق السالم هذا العام .٥٦
  سليمان صالح. د. أ

 سيتوصـلون إلـى     إسرائيليوم األحد الماضي بأنه متفائل بأن الفلسطينيين و       صرح بوش لجريدة ألمانية     
  .اتفاق قبل نهاية مدة رئاسته، وبمقتضى هذا االتفاق ستتم إقامة الدولة الفلسطينية

وأضاف بوش أن هذا االتفاق سيتحقق عندما يتم تنفيذ الشروط التي تـضمنتها خريطـة الطريـق، وأن                  
لى تعريف واضح للدولة الفلسطينية، وأنا لدي شعور بالتفاؤل بـأن ذلـك             الخطوة األولى هي التوصل إ    

  .سوف يحدث
  ولكن ما هذا التعريف؟

حاولت خالل هذا األسبوع أن أبحث عن معلومات تبرر هذا التفاؤل، أو تشير إلى ذلك التعريـف الـذي                   
  .يريده بوش للدولة الفلسطينية

ية إسرائيلري التعتيم عليها، وتشارك أطراف أمريكية و      هناك الكثير من المؤشرات على وجود أسرار يج       
وفلسطينية في تضليل اإلعالميين حتى التنكشف في وقت غير مناسب، وهذا ما حدث قبل عقد اتفاقيـات                 

  .أوسلو
وهذا الكالم ليس من قبيل الظن، ولكنه نتيجة قراءة علمية لبعض األحداث المتشابكة والتصريحات التـي                

اك ما يجري التدبير له بعيداً عن أعين وسائل اإلعالم، بحيث يتم إعالنه بشكل مفاجئ،               تجعلنا نؤكد أن هن   
.. ويجري تسويقه باستخدام القوة اإلعالمية األمريكية، والضغط على النظم العربية للقبول به كأمر واقـع   

  !ولكن كيف ولماذا؟
ر كمن يسير فوق األشواك، ولـذلك       قبل أن نحاول اإلجابة نؤكد أننا نحاول االلتزام بأقصى درجات الحذ          

سنحاول االعتماد على المعلومات التي يكون لدينا درجة كبيرة من الثقة فـي مـصداقيتها، وسـنحاول                 
  .االعتماد على التصريحات المعلنة

، وبـوش اليمكـن أن      سرائيلسبق إعالن بوش عن تفاؤله بزيارة جون ماكين امبراطور أمريكا القادم إل           
الحزب الجمهوري بدون أن يكون هناك إمكانية لتحقيـق نتـائج مهمـة لـصالح               يضحي بالزج بمرشح    

  . يمكن أن تقوي موقف ماكين في االنتخاباتإسرائيل
كما جاء إعالن بوش عن تفاؤله في وقت كانت فيه تابعته كونداليزا تزور إسرائىل، وتلتقـي بـرئيس                  

 يثق بإمكانية الوصول إلى اتفـاق سـالم         السلطة الفلسطينية محمود عباس الذي صرح بعد لقائه بها بأنه         
   .٢٠٠٨شامل في عام 

ية فإن كونداليزا قد أشارت إلى مهمة المبعوث األمريكي الجديد          سرائيلوطبقاً لما نشرته جريدة هاآرتس اإل     
وليم فرازر، وهي العمل على تحقيق الشروط التي تضمنتها خريطة الطريق في أقصر وقـت ممكـن،                 

  .تاريخاً معيناً لذلك لكنها تتوقع أن يتم ذلك قريباًوأضافت أنها لن تحدد 
  .ويمكن أن نالحظ هنا إشارة بوش ورايس لخريطة الطريق

 والسلطة الفلسطينية قد توصلتا إلى اتفاق حول سلسلة من          إسرائيلولقد قالت جريدة هاآرتس بوضوح إن       
 ويبدأ ذلك بقيام إسـرائىل بإزالـة        الخطوات التي تمهد للتوصل إلى اتفاق نهائي للسالم خالل هذا العام،          

  .يسرائيلوقد نقلت الجريدة تصريحات تؤكد ذلك لوزير الدفاع اإل..  حاجزاً في الضفة الغربية٥٠
 بمضاعفة قوات األمن الفلسطينية التابعة لعباس في الضفة الغربية، وقال مسؤولون            إسرائيلكما سمحت   

ن قد وافقوا على بذل جهودهم لمنع اإلرهاب في الضفة          أمريكيون رافقوا رايس في رحلتها إن الفلسطينيي      
  .وهذه أهم شروط خريطة الطريق.. الغربية

وفي الوقت نفسه صدر بيان أمريكي عقب اجتماع رايس مع أولمرت ورئيس الـوزراء المعـين سـالم                  
ك فـإن   فياض، وقال هذا البيان إن الرجلين قد اتفقا على خطوات محددة لتنفيذ خريطة الطريق، وعلى ذل               
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الواليات المتحدة تدعم خطة إلقامة دولة فلسطينية مستقلة، وأضاف البيان أن هذه الخطة سوف تؤدي إلى                
  .يسرائيلتحسين الحياة اليومية للفلسطينيين وتساعد على تحقيق األمن اإل

  تمهيداً لالتفاق النهائي
ين يشتكون مـن وجـود مئـات        ية وأمريكية إن الفلسطيني   إسرائيلقالت جريدة هاآرتس نقالً عن مصادر       

 حاجزاً بناء على مطالب     ٥٠ وافقت على إزالة     إسرائيلالحواجز التي تعوق تطور اقتصادهم ولذلك فإن        
  .أمريكية وذلك لدفع التفاوض حول التوصل التفاق سالم نهائي قبل نهاية هذا العام

، ووعد فيـاض    إسرائيلن أمن    اشتكت من أن قوات األمن الفلسطينية التقوم بما يكفي لضما          إسرائيللكن  
  !بأن تقوم أجهزة األمن بعد مضاعفتها بالعمل على منع اإلرهاب

كما تضمن البيان األمريكي أيضا أن الجانبين قد اتفقا على خطوات جديدة لزيادة التنمية االقتصادية فـي                 
د الـضفة   الضفة الغربية، وأن المبعوث الدولي توني بلير سوف يرعى هذه الخطوات لتطـوير اقتـصا              

الغربية لوضع األساس للدولة الفلسطينية في المستقبل، ومن بين هذه الخطـوات بنـاء مـساكن جديـدة                 
 قرية في الضفة الغربية والسماح لعدد كبير من العمال ورجال األعمال الفلـسطينيين              ٢٥للفلسطينيين في   

  .إسرائيلبالعمل داخل 
 يجب أن تعد    إسرائيلية ليفني حول أن     سرائيلرجية اإل أما أخطر تصريح فهو ذلك الذي أعلنته وزيرة الخا        

خطة لتعويض المستوطنين الذين سيتم إجالؤهم من الضفة الغربية في المستقبل، وذلك قبل التوصل إلـى        
  .اتفاقية السالم النهائية مع الفلسطينيين

ض المـستوطنين   إننا يجب أن نعمل لتعوي    : أدلت ليفني بهذا التصريح بعد اجتماعها مع رايس، وأضافت        
  .بأسرع وقت ممكن

  !دولة فلسطينية ولكن 
في المؤتمر الصحفي الذي عقدته رايس قالت إن هناك مسؤولية مشتركة لتهيئة األجواء إلنـشاء دولـة                 

 وضمان الحياة االقتصادية للفلسطينيين، ولذلك البد من اتخـاذ          إسرائيلفلسطينية على أساس ضمان أمن      
  .فلسطينيين في الضفة الغربيةخطوات جادة لتحسين حياة ال
 سوف تقوم بتحسين حياة الفلسطينيين بشرط أن يقومـوا بخطـوات            إسرائيلوعلقت ليفني على ذلك بأن      

  .جادة لضمان أمنها
يين والفلسطينيين كانت مثمرة جداً، ولكننا مازالنـا نحـاول          سرائيلوأضافت رايس إن المفاوضات مع اإل     
إننا يجـب أن  .. يةسرائيللتي يتم إطالقها من غزة على التجمعات اإل  التوصل إلى حل لمشكلة الصواريخ ا     

نتوصل إلى حل دائم لهذه المشكلة، وعندما سألها الصحفيون عن إمكانية التوصل إلى وقف إلطالق النار                
ماذا تقصد رايس بذلك، وإذا لم يكن الحل هو التوصل إلى وقف إلطالق             !!  وغزة أجابت ال   إسرائيلبين  
  !اذا يكون؟فم.. النار

ونعود إلى جريدة هاآرتس التي علقت على كـل تلـك           .. سوف نكتفي في هذه المرحلة بطرح التساؤالت      
 إسـرائيل التصريحات بأن الواليات المتحدة تكثف جهودها في هذه المرحلة إلى اتفاقية سالم نهائىة بين               

 جورج بوش للمنطقة في مايو      والفلسطينيين، وأن رايس تبذل جهدها للتوصل إلى تقدم ملحوظ قبل زيارة          
  .القادم

حتى اآلن فإن كل تلك التصريحات والمفاوضات تتركز حول تحسين حياة الفلسطينيين في الضفة الغربية               
ولكن ليس هناك أية إشـارة      .. إسرائيلوإزالة الحواجز، ومضاعفة قوات األمن الفلسطينية وضمان أمن         

لسطينية القادمة وحق العودة، وذلك فيما عدا الحديث عـن          للقضايا الكبرى وهي القدس وحدود الدولة الف      
  .يين في حالة إخالء المستوطنات في الضفة الغربيةسرائيلالتعويضات التي ستدفع للمستوطنين اإل

إن عملية بناء المستوطنات في القدس الشرقية سوف تستمر         : هناك تصريح خطير ليهود أولمرت قال فيه      
  .ية في أي اتفاقسرائيلادة اإلألن القدس سوف تظل تحت السي
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  . وحدة استيطانية في القدس الشرقية٦٠٠ أنها ستقوم ببناء إسرائيلوفي الوقت نفسه أعلنت 
وهذا يوضح أن تفاؤل بوش وكونداليزا وعباس ليس له ما يبرره إال إذا كان هناك اتفـاق علـى تخلـي                     

  .السلطة الفلسطينية عن القدس أو تأجيلها إلى مرحلة قادمة
ما أن ليفني قد أدلت بتصريح خطير آخر حيث قالت إن التوصل إلى اتفاق إلقامـة دولـة فلـسطينية                    ك

 بشأن حق العودة، وأن مشكلة الالجئين يمكن        سرائيلمرهون بانتهاء المطالب التي يوجهها الفلسطينيون إل      
  .حلها في إطار الدولة الفلسطينية فقط

 هو التوصل إلى وثيقـة مبـادئ جديـدة          إسرائيلن هدف   هناك قيادي في فتح اسمه قدورة فارس قال إ        
  .فضفاضة في معانيها وأبعادها، حمالة أوجه ولن تفيدنا نحن الفلسطينيين شيئاً

  :يتضح من ذلك أن هناك احتمالين فقط هما.. حسناً
ا ية، وتؤجل معظم القضاي   سرائيل اإل - التوصل إلى اتفاقية مبادئ فضفاضة تخدم األهداف األمريكية          - ١

المهمة إلى مرحلة قادمة، في مقابل تحسين حياة الفلسطينيين في الضفة الغربية، وقيـام قـوات األمـن                  
  .إسرائيلالفلسطينية بحماية أمن 

لمـاذا يـرفض    : ويجب أن نسأل هنـا    ..  التوصل إلى اتفاقية نهائية ولكن بدون القدس وحق العودة         - ٢
عي الفلسطيني بتحريم التنـازل عـن القـدس وحـق           عباس حتى اآلن التوقيع على قرار المجلس التشري       

  !لكنه سيؤدي إلى تفجير المنطقة.. وربما يكون ذلك هو المبرر الوحيد لتفاؤل مستر بوش.. العودة
 ٤/٤/٢٠٠٨الشرق القطرية 

  
  :كاريكاتير .٥٧
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