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***  
  

   ستجتاح قطاع غزة "اسرائيل"لدينا معلومات مؤكّدة من دول أجنبية بأن : أحمد جبريل .1
ألمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ـ القيادة العامة، احمد  قال ا:  من زهير اندراوس-الناصرة 

 الوسائل  ىجبريل، في حديث خاص أدلي به لـ القدس العربي ان مصر والسعودية واألردن حاولت بشت              
ابتزاز النظام في سورية بمواضيع متعددة وخاصة في موضوع لبنان وفلسطين وكذلك فـي الموضـوع                

فتا الى ان هذه الدول الثالث كانت في زعامة الدول المواليـة ألمريكـا، أو كمـا                 العراقي وااليراني، ال  
  .أسماها بدول عرب أمريكا

المخطط المطروح في المنطقة هو ضرب سورية، وليس حزب اهللا، وهذا يعني انهاء الوضـع               وأضاف  
جهز جيشه ليكـون    أنا أقول ان باراك ي    . في لبنان، وحصار ايران واضعافها وأضعاف المقاومة العراقية       

  .قادراً على مواجهة سورية وأيضاً لبنان في نفس الوقت
 أكشف لك هنا للمرة األولي، أنه لدينا معلومات سربت من مصادر غربية متعـددة انـه خـالل          قال أنا و

األسابيع القادمة سيقوم الكيان الصهيوني باجتياح قطاع غزة، واغتيال القادة السياسيين والعسكريين الكبار             
لحركة حماس، وفي أثناء هذا االجتياح سيطلق العنان لمحمود عباس ليستنكر هذا العدوان باالتفاق، كمـا                

والمصادر الغربية، التي ال اريد الكشف عنها، أكدت لنا ان االجتياح بالتنسيق مـع               .مررت لنا المصادر  
الى قطاع غـزة لحمايـة      عباس، سيتم خالل عشرين يوماً، وبعد االجتياح ستدخل قوات دولية ومصرية            

 . عباس
  5/4/2008القدس العربي 

  
   "أوضاع الالجئين الفلسطينيين في لبنان" بعنوان يصدر كتاباً" الزيتونة" .2

أوضاع "أصدر مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات في بيروت، كتاباً جديداً بعنوان            :فلسطين/بيروت
عهم الديموغرافية والقانونية والتعليمية واالجتماعيـة،      ، يعرض فيه أوضا   "الالجئين الفلسطينيين في لبنان   

  .كما يعرض مشاريع التسوية السياسية المتعلقة بالالجئين، مفرداً فصالً خاصاً لمأساة مخيم نهر البارد
وقد شارك في إعداده    .  صفحة من القطع الكبير    196محسن محمد صالح في     . ويقع الكتاب الذي حرره د    
أمل عيتاني، وزياد الحسن، وعلي هويدي،      : في الشأن الفلسطيني في لبنان، وهم     ستة باحثين متخصصين    

  .ومحمود حنفي، ومعين مناع، ونافذ أبو حسنة
ويظهر الكتاب أن الفلسطينيين في لبنان يعانون من حرمانهم من عدد من الحقوق المدنيـة بحجـة منـع               

ية بيئة طاردة للفلسطينيين، الفـتاً االنتبـاه إلـى         توطينهم، وهو ما جعل البيئة السياسية والقانونية اللبنان       
حقيقة أن الفلسطينيين ال يرغبون أصالً في التوطين، وإنما يرغبون بمعاملة إنسانية عادلة، غير مرتبطة               

  .بإعطائهم الجنسية أو الحقوق السياسية الخاصة بأقرانهم اللبنانيين
لفلسطينيين وحرمانهم من حقـوق الحيـاة اإلنـسانية        ويرى الكتاب أن االحتجاج بأن اإلبقاء على معاناة ا        

الكريمة يعين على استمرار اهتمامهم بقضيتهم هي حجة غير مستندة إلى أي أسس صـحيحة، مبينـاً أن                  
استمرار المعاناة يدفع الفلسطينيين للهجرة إلى دول أوروبا الغربية وأمريكا وكنـدا وأسـتراليا وأمريكـا      

  .الجنوبية
يين الذين حصلوا على حقوقهم المدنية في البالد العربية لم ينـسوا قـضيتهم، ولـم                وأوضح أن الفلسطين  

يتوقفوا عن العمل على تحرير أرضهم، ومثال ذلك الفلسطينيون في سوريا، وكذلك في الكويـت التـي                 
  .شهدت نشأة حركتي فتح وحماس في الخارج

موضوعية، ويستعين بالكثير من الجداول     ويتميز الكتاب بأنه موثق من الناحية العلمية، ومكتوب بطريقة          
  .واإلحصائيات التي تدعم الحقائق والمعلومات الواردة في نصوصه
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  5/4/2008صحيفة فلسطين 
  

   القصة الحقيقية لبرنامج دحالن للسيطرة على األجهزة األمنية:فراس برس .3
ن الوقـائي تـواردت     حسب معلومات مؤكدة من داخل أحد فروع جهاز األم        : ديما عبد السالم   –القاهرة  

 للشؤون األمن القومي ورئيس جهاز األمن الوقـائي الـسابق            الفلسطيني أنباء حول قيام مستشار الرئيس    
الفار من غزة بتشكيل مجموعات مناصرة له من داخل األجهزة األخرى وال سيما جهاز األمن الوقـائي                 

 الموثوقة فقد قـام محمـد دحـالن         وحسب هذه المصادر   .داخل الضفة الغربية وجهاز المخابرات العامة     
باالجتماع بعدد كبير من أفراد وعناصر من جهازي المخابرات العامة واألمن الوقائي في الضفة وطلب               

ما ذا سنستفيد لو آزرنا محمد      "منهم العمل معه والتحالف معه، وكان رد هذه الجماعات وبالحرف الواحد            
ت إما بالمال أو بالسلطة والترقيات والتعيين في مناصب          فوعد دحالن هذه المجموعا    "دحالن ووقفنا معه؟  

  ).هذا الكالم نص حرفي من المصدر( مقابل العمل معه عند اللزوم ".عالية
إال أن معلومات مؤكدة    . وعلى الرغم من نفي الرئيس عباس أكثر من مرة بعدم وجود نية لدمج األجهزة             

آلن وأن محمد دحالن يشكل امتـداداً لجهـاز األمـن           تفيد وتؤكد أن عملية التجنيد الزالت جارية حتى ا        
الوقائي في غزة إلى الضفة ويعمل على تشبيكه مع عناصر الضفة المناوئة له وذلك بعد نجاحه من إعادة                  
تجنيد عدد من العناصر في القاهرة وجعلهم على اتصال وتنسيق معلوماتي دائم وعالي المستوى، وقد أكد                

لوقائي بحدوث واقعة للتخابر مع عناصر دحـالن فـي القـاهرة وتـسريب              ذلك قيام أحد ضباط األمن ا     
معلومات له حول إحدى القضايا في الضفة والتي من المفروض أن يعمل بها الجهاز في الضفة، وهنا ال                  
بد أن نشير إال أن ما يقوم به دحالن وجماعته ال يدخل في إطار التنسيق األمني بين فروع الجهاز وإنما                    

 تم ذلك بيكون سيطر على الضفة       وإذا الضفة   في األمنية األجهزةحاولة سيطرت رجاالته على     في إطار م  
  .الفلسطينيوالقرار 

  5/4/2008فراس برس 
  

  " حكومة فياضىانتفاضة عل"موظفو الحكومة الفلسطينية يتحدون ويهددون بـ .4
ـ   الفل األراضيهددت نقابة لعمال القطاع العام في       :  محمد السعدي  -رام اهللا    انتفاضـة  "سطينية الجمعة ب

 اإلضـراب  وسـعوا    إذا قال انه سيقتطع من مرتبـاتهم        أنضد حكومة رئيس الوزراء سالم فياض بعد        
 فياض غير قـانوني وان العمـال يرفـضون          إجراء إن :وقال بسام زكارنة رئيس نقابة العمال      .الحالي
 يـدفع المبـالغ     أن فياض علي    جبارإل تقتضيه الظروف    إجراء سيتخذون أي    إنهموقال لرويترز    .التهديد

 العمال يمكـنهم القيـام      إن :وأضاف. المستحقة لهم وان فياض يدفعهم نحو القيام بانتفاضة ضد سياساته         
ضراب المحدود الحالي ليس له دافـع       ن اإل إ :وقال.  مطالبهم ى تلب أن إلى اجل غير مسمي     إلى بإضراب
  .سياسي

  5/4/2008القدس العربي 
  

  رفض الدولة ذات الحدود المؤقتةويدعو إلىيطالب بوقف المفاوضات البرغوثي  مصطفى .5
مصطفى البرغوثي من خطورة استمرار     . العام للمبادرة الوطنية الفلسطينية النائب د      األمين حذر   :رام اهللا 

 الدوليـة   واألعراف بكل القواعد    اإلسرائيليالمفاوضات الجارية في ظل التوسع االستيطاني واالستخفاف        
 حلول انتقالية جزئية وتحويل فكـرة  أو دولة في حدود مؤقتة     أساس والترويج لفكرة الحل على      انيةواإلنس

وقال خالل مؤتمر صحفي عقده في استوديوهات رامتان في          . مبادئ جديد  إعالن مجرد   إلىالحل النهائي   
يستخدم كوسـيلة    نسف الحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني وس      إلىيا من تلك الحلول سيؤدي      أن  إ :رام اهللا 
 زعزعـة الـشرعية    إلى إضافة غطاء لالستمرار في عمليات الضم والتهويد التي تقوم بها           إسرائيللمنح  
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 جانب تعميق   إلى المتحدة ذات الصلة     األممالدولية للحقوق الوطنية الفلسطينية خاصة ما تتضمنه قرارات         
 ورفع الغطاء عـن     إسرائيلاوضات مع    وقف المف  إلىودعا البرغوثي    .االنقسام الحاد في الصف الوطني    

 فـي   وأشكالهوقف االستيطان بكل صوره      : لثالثة شروط هي   إسرائيل حتى تذعن    اإلسرائيلية اإلجراءات
 .القدس والضفة ووقف البناء في جدار الفصل العنصري ورفع الحصار عن قطاع غزة

 5/4/2008الحياة الجديدة 
  

  ألردننفي قرب عودة لواء بدر من ايالعميد فرج  .6
 العميد ماجد فرج مدير االستخبارات العسكرية الجمعة صحة التقـارير التـي         ىنف:  أشرف الهور  -غزة  

تحدثت عن قرب عودة لواء بدر الفلسطيني الموجود في األراضي األردنية للعمل في الـضفة الغربيـة                 
ـ  .بهدف حفظ األمن هناك    ة عن كتيبة من أفراد      ما ننتظر قدومه من األردن عبار      ":القدس العربي "وقال ل

 قـدرة األجهـزة     ىوأكد عل . وستعود لممارسة مهامها    حفظ األمن،  ى للتدرب هناك عل   إلىاألمن ذهبت   
ن ما يعيق عمـل     أ إلى، الفتاً   إليها القيام بالمهام الموكلة     ىاألمنية الموجودة في مناطق الضفة الغربية عل      
 مقـصود  اإلسـرائيلي  هذا التخريب    أنوضح  أو .ياإلسرائيلهذه األجهزة في الوقت الحالي هو االحتالل        

بهدف تخريب مسار عملية السالم ، مؤكداً التزام السلطة الفلسطينية بكل ما التزمت به سياسياً في حفـظ                  
  .األمن

 تهـدف   إنهـا واتهم العميد فرج جهات فلسطينية مسلحة بالعمل لصالح أجندات خارجية، لم يسمها وقال              
ـ   تعيـث   أن هذه الجهات تريد أن تخرب عملية السالم، وتريـد           :وقال ."لسلطةتخريب انجازات ا  "أيضاً ل

  .خراباً في داخل المجتمع الفلسطيني، ولها ارتباطات بجهات خارجية، ال تعمل وفق المصلحة الفلسطينية
  5/4/2008القدس العربي 

  
  "الوطني الفلسطيني" لحل خالفات األعضاء في تحضيرية لجنة .7

تدرس اللجنة التحضيرية للمجلس الوطني الفلسطيني تشكيل لجنة مصغرة لحل          : دين نادية سعد ال   - عمان
وقالـت مـصادر   . الخالفات القائمة بين بعض األعضاء حول آلية عقده مما يعرقل خطوات التئامه قريباً       

ترتيبات جارية حاليا لعقد اجتماع قريب للجنة التحضيرية للبحث في مسألة تـشكيل اللجنـة               "مطلعة إن   
مصغرة التي قد تسهم في تذليل اإلشكاليات والخالفات القائمة بين بعض األعضاء حول آليـة وكيفيـة                 ال

  ". انعقاد المجلس المقبل
  5/4/2008الغد األردنية 

  
   البرغوثيالشيخ مجدطالب عباس بمحاسبة قتلة ت  هنيةحكومة .8

إلمام مجد البرغوثي، بعد أن     يوسف المنسي، وزير العدل في حكومة هنية، بمحاسبة قتلة ا         . طالب د  :غزة
أكد تحقيق اللجنة البرلمانية المحايد ضلوع المخابرات التي يرأسها توفيق الطيراوي فـي تعذيبـه حتـى               

لجنة التحقيـق البرلمانيـة لتقـصي       " إلى أن    ،)4/4(وأشار المنسي في تصريح له يوم الجمعة         .الموت
واية التي ذكرتهـا حركـة حمـاس والحكومـة          الحقائق في وفاة الشيخ مجد البرغوثي، أكدت صحة الر        

الشرعية بقيادة األستاذ إسماعيل هنية، حول مالبسات استشهاد الشيخ مجد البرغوثي علـي يـد أجهـزة                 
يلجم هذه األجهزة القمعيـة     "ودعا المنسي رئيس السلطة محمود عباس بأن         ".حكومة رام اهللا الالشرعية   

، مطالباً إياه أيضاً    " بحق أبناء شعبنا الصابر في الضفة الغربية       الفاسدة، ويمنعها من ممارساتها اإلجرامية    
بمحاسبة المجرم توفيق الطيراوي الذي أخذ على عاتقه تنفيذ مخطط العدو بضرب المقاومة، من خـالل                "

وطالب وزير العدل، رئـيس الـسلطة بإصـدار          .، وفق التصريح  "عمليات التنسيق األمني مع االحتالل    
كل أشكال التنسيق األمني الذي هو شكل       "ن في الضفة بعدم التعاون مع العدو، ووقف         أوامره ألجهزة األم  
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، وكذلك  )13(نصوص الدستور التي تمنع التعذيب خصوصا المادة        "، كما وطالبه بتطبيق     "مجمل للعمالة 
وخلـص  ".نصوص مواد قانون اإلجراءات الجزائية الخاصة بالتحقيق واالستجواب والقـبض والتفتـيش           

يعيد اللحمة للـشعب    "ي إلى مطالبة عباس باحترام الدستور والقانون، وأن يقيل حكومة فياض وأن             المنس
 الفلسطيني ليتحد في مواجهة االحتالل

  4/4/2008المركز الفلسطيني لإلعالم 
  

  قرب غزة ويصيب كبير مساعديه ديخترقناص يطلق النار صوب  .9
 الداخلي اإلسرائيلي أفي ديختر بجروح متوسطة       صيب كبير مساعدي وزير األمن    ُأ:  أشرف الهور  -غزة  

الجمعة بعد تعرض موكبه إلطالق نار من قناص فلسطيني خالل قيامه بجولة تفقدية على حدود قطـاع                 
  .غزة الشمالية برفقة وفد يهودي كندي

وقالت اسرائيل ان ماتي غيل ويعمل رئيساً لمكتب ديختر أصيب بجروح متوسطة جراء تعرضه إلطالق               
ر من قبل قناص فلسطيني من قطاع غزة، عندما كان موجودا في نقطة رصد قرب قرية نيـر عـام                    النا

 شمال قطاع غزة، بمعية الوزير ديختر الذي كان يقوم          ىالتعاونية القريبة من حدود بلدة بيت حانون أقص       
لمنـاطق  بجولة في المنطقة برفقة وفد من المنظمات اليهودية في كندا، لالطالع على األوضـاع فـي ا                

  .اإلسرائيلية المحيطة بقطاع غزة
وبحسب المعلومات فإن الوزير االسرائيلي الذي نجا من الهجوم انبطح على األرض ، خشية من اصابته                

ونقل عن ديختر    .من األعيرة النارية التي أطلقت على شكل صليات متتالية أطلقها القناص على الموكب            
رفت بشكل ممتاز وردت سريعاً على مصادر النيـران حتـى           قوله عقب انتهاء الهجوم قوات الجيش تص      

ونقل مساعد ديختر الى     .أسكتتها ومن ثم تم استدعاء سيارات االسعاف التي نقلت الجريح الى المستشفي           
 دقائق،  10وبحسب أحد أعضاء الوفد فإن الهجوم استمر حوالي          .مستشفى برزيالي لتلقي العالج الطبي    

  .لموجودين رفع رأسهلم يستطع خاللها أحد من ا
وعقب العملية تبنت كل من كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس ومجموعة حماة األقصى التابعة               

وقال أبو عبيدة النـاطق      .لكتائب األقصى الجناح العسكري لحركة فتح مسؤوليتهما المشتركة عن الهجوم         
ي الذي كان موجودا في المكان ترقبا لقـدوم         باسم القسام لـ القدس العربي لقد استهدف القناص الفلسطين        

 حالة من الهلع والخوف انتشرت في       ىوأوضح في روايته عن القناص انه رأ       .الوفد الوزير ديختر نفسه   
المكان الذي أطلق عليه النار، وان جنود االحتالل كانوا عاجزين عن تحديد مصدر إطالق النار أو الرد                 

  .عليها 
  5/4/2008القدس العربي 

  
   مسؤولية إغالق معبر رفح "إسرائيل"ل عباس و تحّم"حماس" .10

قال خليل الحية النائب عن حركة حمـاس فـي المجلـس            : غزة من   5/4/2008العرب القطرية   ذكرت  
إن معبر رفح يـأتي علـى       "التشريعي الفلسطيني في تصريحات وزعها المكتب اإلعالمي لحماس أمس          

، " يعودوا باالحتالل إلى قطاع غزة بعد أن رحـل عنـه           حدود فلسطينية مصرية فلماذا يصر البعض أن      
وأشار إلـى أن حمـاس       .مضيفاً أنه ال أحد يملك أن يلوم الشعب الفلسطيني إذ ما انفجر بسبب ما يعانيه              

ولكن المصريين ليسوا   "طرحت على مصر رؤيتها حول المعبر وهي واقعية وتتعامل مع كل األطراف،             
 هو الرئيس عباس وفريق رام اهللا واالحتالل، والمصريون لـن يكونـوا             وحدهم بالميدان والعقبة األكبر   
  . بالظالمة والمقيدة2005ووصف الحية اتفاقية المعبر عام  ".فلسطينيين أكثر من الفلسطينيين

قال فوزي برهوم الناطق باسم حماس  :عن كفاح زبون من رام اهللا 5/4/2008 الشرق األوسط ونشرت
الحتالل غير معني بوقف العدوان وفك الحصار، ولألسف فان رئيس السلطة ا"ان " الشرق األوسط"لـ
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واتهم برهوم عباس بأنه يعرقل التوصل الى اتفاق شامل عبر تمسكه باتفاقية ". غير معني بفتح المعبر
وقال . وشككت حماس امس بقدرة مصر على التوصل الى اتفاق تهدئة شامل". األمنية "2005المعبر 

إن حوارات التهدئة لم تفض  حركة، بينهم أمين سر كتلة حماس البرلمانية مشير المصريقياديون في ال
 .الى نتائج، متهمين إسرائيل بإفشالها

يحيـى  " حمـاس "قال النائب في المجلس التشريعي عن        :غزة من   5/4/2008االتحاد اإلماراتية    ونقلت
مع الجانب المـصري بـشأن      " حماس"ة  إن االتصاالت التي تجريها الحكومة الفلسطينية وحرك      : "موسى

موضوع المعبر ما تزال مرتبطة بجس نبض األطراف التي لها عالقة، كالرئاسة الفلسطينية التي لم تبلغ                
  ".موافقتها بعد للمصريين، وأيضا الطرف اإلسرائيلي

ـ                "وأضاف   درج حتى اآلن لم ينجز أي شيء في هذا الجانب، والحديث عن فتح المعبر لفترات معينة، ين
  ".تحت إطار الحاالت االستثنائية االضطرارية وال يلبي الحاجات الفلسطينية المطلوبة

  
   "حماس" غير معنية بالتهدئة مع "إسرائيل": قدورة فارس .11

ـ       " فتح" عضو اللجنة الحركية العليا لحركة       قال: رام اهللا  قـدس  "قدورة فارس في تصريحات خاصـة لـ
إسرائي غير معنية بالتهدئة على اإلطالق، وهي تريد أخذ فرصـة           أعتقد أنه حتى اآلن يبدو أن       ": "برس

استعدادا الجتياح موسع في غزة، والسبب برأيي في ذلك أنهم ال يريدون فتح ثغرة من خـالل التوصـل        
تكون مدخال للعالم كي ستحدث مباشرة إلى حماس، ولذلك هم حذرون وال يريدون             " حماس"إلى اتفاق مع    

لهذا السبب، ويأخذون من هذا الوقت فرصة لالستعداد للحملـة الموسـعة            " حماس"التوصل إلى هدنة مع     
وأعرب فارس عن مخاوفه مما يمكن أن يترتب عن أي تصعيد عسكري ضد غـزة علـى                  ".على غزة 

  .جميع المستويات اإلنسانية والسياسية
 4/4/2008قدس برس

  
  لويتهم أمن االحتالليسيرون بنا نحو الدمار وأو" فتح"قادتنا في :  الزبيديزكريا .12

، في حديث له لصحيفة     "كتائب األقصى "أوضح الناشط زكريا الزبيدي، المعروف بكونه من قادة         : رام اهللا 
لقـد كـذبوا علينـا، الـسلطة        "، وقـال    "كذابون"، أن كالً من سلطة عباس وسلطات االحتالل         "هآرتس"
ها داخل مقراتها وال نتـدخل فـي أي عمـل           ، السلطة وعدتنا بأننا بعد ثالثة أشهر نبقى خالل        )إسرائيل(و

وعـدونا بوظـائف،    "وأضاف الزبيدي قوله لقد      ".سنتلقى العفو، وانتهت األشهر الثالثة ولم يحدث شيء       
وأيضاً هذا لم يتم، البعض منّا يتلقى راتباً قدره ألف وخمسمائة شيكل شهريا، ماذا تستطيع أن تفعل بمبلغ                  

قد كذبوا على الجميع، لقد ميزوا بين أعضاء الكتائب الحقيقيين الـذين            مثل هذا؟، تشتري بمبة لألوالد؟ ل     
وهم في الواقع   ) أنهم أعضاء في كتائب األقصى    (دمروهم وبين من أطلقوا على أنفسهم مثل هذه التسمية          

  ".كانوا يعملون لصالح السلطة
ال السلطة خالل اشتباك مـع      ماذا تفعل السلطة لمن يقرر االستمرار، إذا قُتل أحد رج         "وأضاف الزبيدي   

 شيكل شهرياً، رغـم أن راتبـه كـان          250اإلسرائيليين؛ فإن المخصص الذي ستتلقاه عائلته ال يتجاوز         
 شيكل، لماذا؟ حتى ال يفكر أحد منهم في تنفيذ عمليات، هذه هي الخطة الوحيدة لـدى الـسلطة،                   2000

  ".األمن اإلسرائيلي، أمن االحتالل يسبق أمن المواطنين
حين يدخل جيب لقوات االحتالل إلـى أحـد       "وروى زكريا الزبيدي شاهداً نموذجياً على ما يحدث، قائالً          

المخيمات؛ فإن السلطة ال تفعل شيئاً، وإذا أطلق أحد ما النار باتجاه الجيب فإنها تذهب وتعتقلـه فـوراً،                   
، "، وهو صاحب البيت، المعلِّـم     اليوم ضابط الشعب الفلسطيني هو الجنرال دايتون، جميعهم يعملون عنده         

 السلطة لم تعد قائمة"وأكد أن."  
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إن خطأ أبو مازن أنه يراهن فقط على جولة المفاوضات، لكن ماذا يحدث لو              "واختتم الزبيدي حديثه قائالً     
، ستكون هنا حرب، ليس 2008فشلت؟ ما هي خطته حينها؟ أنا أقول إذا لم تقم دولة فلسطينية حتى نهاية               

، سـوف يطـرد     )سـلطة عبـاس   (أو بين فتح وحماس؛ وإنما ضد السلطة الفلـسطينية          " سرائيلإ"ضد  
  ".الفلسطينيون السلطة من هنا

  4/4/2008المركز الفلسطيني لإلعالم 
  

  التدخالت في الشأن الفلسطيني تزيد االنقسام انقساماً: حواتمة .13
نايف حواتمـة خـالل لقـاء لـه اليـوم           دعا األمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين        : القاهرة
مع األمين العام لجامعة الدول العربية في القاهرة، جميع فصائل المقاومة إلى تنفيـذ            )4/4 (]أمس[الجمعة

التـي  " اتفاقات المحاصصة واالحتكار الثنائية بين فتح وحماس      "قرارات االجماع الوطني، والتراجع عن      
وطالب حواتمة جامعة الدول العربية بوقـف التـدخالت العربيـة            .زادت االنقسام انقساماً، وفق تعبيره    

االنقـسام  "ورأى أن هذه التدخالت تسعى الى تعميق        . واألقليمية والدولية في الشؤون الفلسطينية الداخلية     
  .وتوسيعه" المدمر

 4/4/2008قدس برس
  

  "تحف"ـناصر القدوة يستقيل من عضوية اللجنة التي تحضر لعقد المؤتمر السادس ل .14
علمت القدس العربي من مصدر فتحاوي مطلع أن ناصر القدوة استقال مؤخراً من             : أشرف الهور  -غزة  

عضوية اللجنة التحضيرية للمؤتمر السادس لحركة فتح، بسبب خالفات كبيرة مع بعض أعضاء اللجنـة               
جنة صـياغة  وأوضح المصدر الفتحاوي الذي رفض كشف اسمه انه استقال أيضاً من رئاسة ل      .المركزية

وبحـسب   .البرنامج السياسي الجديد للحركة، الذي تعكف فتح على صياغته القراره في المؤتمر السادس            
المصدر فان من بين األسباب التي دعت الدكتور القدوة لالستقالة احساسه بحبك مـؤامرة مـن بعـض                  

ة المركزية حـال عقـد      القيادات بهدف تدميره سياسياً، لتدمير فرصته في الحصول على مقعد في اللجن           
  .المؤتمر السادس 

  5/4/2008القدس العربي 
  

  إلى عقد مؤتمرها لتصحيح وضعها واسترداد قوتها" فتح"مصر تدعو  .15
الحركـة  " تقويـة "ضرورة  " فتح"أكد مسؤولون مصريون لقيادات في حركة       :  جيهان الحسيني  -القاهرة  

ـ   وقالت  . والعمل على استرداد ثقة الشارع الفلسطيني بها       إن القـاهرة   " الحيـاة "مصادر مصرية مطلعة ل
إحداث توازن في الساحة الفلسطينية بين الحركة والتيار اإلسالمي الذي تمثله          "من أجل   " فتح"معنية بتقوية   

، وأبلغـتهم أن    "محمل الجد "بأخذ هذا األمر على     " فتحاوية"، مشيرة إلى أن القاهرة طالبت قيادات        "حماس
  .الستعادة ثقة الشارع الفلسطيني بها" فرصة سانحة"ظيمه قريبا يمثل مؤتمر الحركة المزمع تن

برئاسـة  " فتح"أن رئيس االستخبارات المصرية الوزير عمر سليمان اجتمع مع وفد من            " الحياة"وعلمت  
عضو اللجنة المركزية عبداهللا االفرنجي الذي زار القاهرة أخيرا، ونصحه باإلسراع في عقـد مـؤتمر                

  .الحركة
سليمان أبدى شديد حرصـه     "في القاهرة بركات الفرا الذي حضر اللقاء ان         " فتح"ممثل  " الحياة"لـ  وقال  

على وحدة الشعب الفلسطيني وضرورة التخلص من االنقسام، ونصح وفد فتح بضرورة عقـد مـؤتمر                
ب قيـادات   أشهمية اإلعداد الجيد للمؤتمر من أجل تجديد الحركة وإعادة هيكلتها وانتخا          "، مؤكدا   "الحركة

سليمان أكد لهم أن الحديث عـن إصـالح منظمـة التحريـر             : "وأضاف". جديدة شابة تكتسب شرعيتها   
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مكانتهـا فـي    " فـتح "، كما طالب باستعادة     "الفلسطينية ال يمكن إال أن يكون متوافقا مع إعادة تقوية فتح          
  .الشارع الفلسطيني وإعادة عالقتها بالشعب من خالل استرداد ثقته بالحركة

سليمان حذر من أنه ما لم يتم ذلك، فإن الحركة ستخسر أي انتخابات مبكرة، وقـال لنـا إذا   : "وقال الفرا 
وضع فتح الحالي له انعكاساته الـسلبية علـى         ... استمرت األوضاع كما هي فإنكم أنتم الذين ستخسرون       

في المفاوضات مع   الشأن السياسي والمفاوضات مع إسرائيل، ويجب تصحيح وضعها حتى تحققوا تقدما            
  ".إسرائيل

المشكلة داخل الحركة هي أن     "ان  " الحياة"نبيل عمرو لـ    " فتح"من جانبه، قال عضو المجلس الثوري في        
الوضع القيادي ضعيف فيما الوضع القاعدي يتقدم ويقوى، لذلك يجب عقد مؤتمر الحركة ألنه سيـشكل                

  ".حال جوهرياً لقضايا فتح المعوقة لتقدمها
  5/4/2008الحياة 

 
   من سجن الجيند بنابلس"كتائب االقصى" من  مطاردا12ًرار ف .16

مساء اليوم الجمعة من سجن الجيند      ) مجموعات فارس الليل   ("قصىكتائب األ "مطاردا من   12 فر   :نابلس
وقال مهدي أبو غزالة قائد كتائب االقصى بنـابلس          .غرب نابلس بعد عراك مع قوات األمن الفلسطيني       

أننا خرجنا بالقوة من سجن الجينـد بعـد المعاملـة           " معا"في اتصال هاتفي مع وكالة انباء     الفارين   واحد
 بالجيند علـى أيـدي قـوات األمـن          4الوحشية والقاسية التي تعرض لها أبناء كتائب االقصى في قسم           

ت إن قوات األمن المقنعة هاجمت المطلوبين من كتائب األقصى واعتد         :" وأضاف أبو غزالة   ".الفلسطيني
أننا لن نعود رغم أننا ملتزمين التزاما كامال بالهدنـة والتهدئـة مـع              :"وأكد أبو غزالة   "عليهم بالضرب   
  ."الجانب اإلسرائيلي

  4/4/2008القدس الفلسطينية 
  

  للجيش اللبناني" عين الحلوة"فصائل التحالف تنفي التوصل إلى صيغة لتسليم المطلوبين في  .17
، خالل زيارة قام بها الوفد لنائب أسامة سعد         محمد ياسين الفلسطينية  لف   التحا  فصائل اكد أمين سر  : صيدا

القمم العربية منذ نشوئها كانت تقدم باستمرار التنازالت تلو التنازالت لمصلحة المشروع            " ان   في صيدا، 
 االسرائيلي، ولكن القمة العربية في دمشق ارست ووضعت حال اولويـا لعـدم تقـديم ايـة              -االميركي  

بعض ما ذكرته وسائل االعالم عن التوصل الى صيغة وآلية لتسليم مطلوبين في             "ونفى  ". ت جديدة تنازال
اللقاءات التي عقدت مع قيادة الجيش في الجنوب لم نتحدث فيها           : "، وقال "مخيم عين الحلوة لقيادة الجيش    

الملف بما يـضمن أمـن      عن تسليم مطلوبين انما تم الحديث عن افكار لمعالجة كل القضايا المتعلقة بهذا              
  ". مخيم عين الحلوة وعدم تكرار ما حصل

  5/4/2008السفير     
  

   الفلسطينية تواصل إطالق قذائف الهاون باتجاه قوات االحتاللالفصائل .18
أبـو  " ملم، تجاه موقـع      80 قذائف هاون عيار     4أعلنت سرايا القدس مسؤوليتها عن إطالق       : ألفت حداد 
كما وتمكنت ألوية الناصر صـالح       . شرق مخيم المغازي وسط قطاع غزة      العسكري اإلسرائيلي " مطيبق

  . قذائف مساء اليوم الجمعة6الدين من قصف تجمع آلليات االحتالل اإلسرائيلي شرق البريج بـ
  4/4/2008 48عرب
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  قطاعال االمني المصغر يطالب بتنفيذ عمليات كبرى في : يؤكد جاهزية جيشهاشكنازي .19
رائيلية عن بعض الوزراء االعضاء في المجلس الوزاري للشؤون االمنية والـسياسية            نقلت االذاعة االس  

مطااللبتهم صباح اليوم بخلق ردع جديد للعمليات التي ينفذها مقاومون فلسطينيون من قطاع غـزة بمـا                 
ان العمليات المنطلقة من قطاع غزة      "وقال االعضاء    .سرائيل  افيها اطالق لصواريخ على بلدات جنوب       

. مبينين ضرورة خلق وسيلة ردع من نوع اخـر        " ال تطاق وان عمليات التصدي ال تخلف اي قوة ردع         
يحاولون االستمرار في اطالق القذائف الصاروخية وقذائف الهاون        " واشار الوزراء الى ان الفلسطينيين      

سيطلب من جـيش    انه  " مؤكدين  " ونيران القناصة الى حد ال يجلب ردا عسكريا اسرائيليا واسع النطاق          
االحتالل خالل االيام القالئل القادمة عرض خطة على المجلس الوزاري لوقف حوادث اطالق النار من               

  .من قطاع غزة" قطاع غزة
وكان رئيس أركان الجيش اإلسرائيلي الجنرال جابي أشكنازي امس الجمعة إن الجـيش مـستعد لتنفيـذ                 

ونقلـت اإلذاعـة    .ذا قررت الجهات الـسياسية ذلـك   عملية عسكرية واسعة في قطاع غزة على الفور إ        
سنعمل في القطاع إذا قررت الجهات السياسية المختصة القيـام بعمليـة            "اإلسرائيلية عن أشكنازي قوله     

وجاءت هذه التصريحات عقب إصابة مساعد وزير األمن اإلسرائيلي آفي ديختـر             ".واسعة النطاق هناك  
وكـان   . السياج الفاصل شرق بلدة بيت حانون شمال قطاع غـزة          بنيران مسلحين فلسطينيين بالقرب من    

 التي تنظم رحالت إلى البالد في إطار حملة إعالمية مؤيـدة            cicديختر يستضيف وفدا كنديا من منظمة       
  .إلسرائيل، إلطالعهم على األوضاع في قطاع غزة بالمنظور اإلسرائيلي

  5/4/2008وكالة سما 
  

  "شرعيتها"لحرب على " إسرائيل" يخشى أن تضطر رامون .20
حاييم رامون، من أنه فـي حـال عـدم          " اإلسرائيلية"حذر النائب األول لرئيس الحكومة       :القدس المحتلة 

نفسها تحارب  " إسرائيل"والفلسطينيين في غضون السنتين المقبلتين، ستجد       " إسرائيل"التوصل التفاق بين    
لإلدارة في تـل    " اإلسرائيلي"ن العامين للمركز    وذكر رامون أمام منتدى المديري     .وجودها" شرعية"على  

والسلطة الفلسطينية اآلن، هو التوصل إلى اتفاق مبادئ يتم من          " إسرائيل"أبيب، أن هدف المحادثات بين      
وحول قضية حق العودة    . خالله رسم مبادئ اتفاق دائم، لضمان أن يحظى االتفاق بموافقة عربية ودولية           

واضح للجميع أن حق العودة الفلسطيني سيكون فقط إلى الدولـة           "ر رامون أنه    لالجئين الفلسطينيين، اعتب  
 ".الفلسطينية

  5/4/2008الخليج اإلماراتية 
 

   أميركية حول إيران وحزب اهللا- اسرائيلية سريةمحادثات : يديعوت .21
امس أن محادثات سرية أجريت بين كبـار المـسؤولين فـي اإلدارة             " يديعوت  "ذكرت صحيفة   : عمان
وقالت  .ميركية ، وبين مستشاري رئيس الحكومة اإلسرائيلية إيهود أولمرت ، بشأن إيران وحزب اهللا             األ

، ومستشار رئيس الحكومة السياسي، غادرا السبت الماضي إلى          الصحيفة أن مدير مكتب رئيس الحكومة     
من القـومي سـتيف     واشنطن ، والتقوا كبار المسؤولين في اإلدارة األميركية ، وعلى رأسهم مستشار األ            

واضافت أن الطرفين ناقشا عددا من القضايا المرتبطة بالبرنامج النووي اإليراني ، ومواضـيع               .هادلي
  ".حساسة تتصل بحزب اهللا"أخرى وصفت بأنها 

  5/4/2008الدستور 
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  إسرائيليون يصدرون المواد الكيماوية الخام لصناعة المتفجرات إلى الضفة .22
 تسرب األسلحة والمواد المتفجرة من "إسرائيل"في الوقت الذي تحارب فيه :  نظير مجلي- تل أبيب

قطاع غزة إلى الضفة الغريبة، خوفا من صنع صواريخ تطلق باتجاه تل أبيب وغيرها من المدن الكبرى 
 نفسها إلى "إسرائيل"القريبة، تم الكشف عن عمليات تسريب مواد تستخدم في صنع المتفجرات، من 

فقد أعلنت قوات الجيش وحرس الحدود العاملة في الضفة الغربية عن مصادرة أكثر من  .ةالضفة الغربي
واألسمدة المختلفة، التي نقلت ) حامض الكبريتيك والبوتاسيوم(خمسة أطنان من المواد الكيماوية 
 لتر من حامض 300وكان آخر عمليات النقل التي صودرت، . بشاحنات إسرائيلية الى الضفة الغربية

وقال الناطق العسكري ان هذه الظاهرة، أي نقل . لكبريتيك، ضبطت فجر أمس عند مدخل مدينة قلقيليةا
الماضي، ) شباط(شاحنات إسرائيلية للمواد الكيماوية إلى الضفة الغربية، بدأت تكتشف منذ نهاية فبراير 

 . أطنان ونصف الطن5وانه خالل الفترة حتى يوم أمس تم ضبط حوالي 
  5/4/2008وسط الشرق األ

  
  فشل مشروع إسرائيلي الستعادة المهاجرين .23

أمس إن المشروع الحكومي اإلسرائيلي القنـاع       " هآرتس"أكد تقرير لصحيفة    :  برهوم جرايسي  -الناصرة
 في السنوات األخيرة للعودة إليها، لم يحقق حتى اآلن الهدف المرجـو    "إسرائيل"اليهود الذين هاجروا من     

وكانت الحكومة اإلسرائيلية قد أقرت      . آالف شخص من أصل مئات اآلالف      4رابة  منه، إذ تجاوب معه ق    
قبل أشهر قليلة خطة لتحفيز أكبر عدد ممكن من حملة الجنسية اإلسرائيلية، الذي هاجروا إسرائيل فـي                 

 عاما على قيامها، وتقول تقديرات رسمية صـادرة         60 بمناسبة   "إسرائيل"السنوات األخيرة، بالعودة إلى     
 قرابة مليون شـخص، مـن       "إسرائيل" عاما هاجر    60ن ديوان رئاسة الحكومة اإلسرائيلية، إنه خالل        ع

 ألف شخص ال يزالون على قيد الحياة، ويعيشون في أوطانهم األصلية أو فـي دول                850بينهم أكثر من    
  .أخرى

 ألـف   15ى األقل    مليون دوالر، إلقناع عل    40 مليون إلى    35ورصدت الحكومة ميزانية تتراوح ما بين       
، وتقديم محفزات مالية، مثل تأمين صحي مجاني ومـنح ماليـة مباشـرة،          "إسرائيل"شخص بالعودة إلى    

  .ومساعدة بالحصول على عمل مالئم، وقروض مالية مسهلة، وغيرها
  5/4/2008الغد األردنية 

  
   تقاطع مؤتمرا لمناهضة العنصرية"إسرائيل" .24

جية اإلسرائيلية أمس أنها قررت مقاطعة المؤتمر الدولي لمناهـضة           أعلنت وزارة الخار   - الغد -الناصرة
، وأن الواليات المتحدة ستحذو حذوها بناء على تنسيق واتفاق، وهـذا            "مؤتمر دوربان الثاني  "العنصرية،  

  .خوفا من أن تكون السياسة اإلسرائيلية في مركز أعمال المؤتمر
طعة المؤتمر الذي من المفترض أن يعقد في النصف         أمس إن الوزارة قررت مقا    " هآرتس"وقالت صحيفة   

، وأن هذا الموضوع جرى التداول به بين وزيـرة الخارجيـة اإلسـرائيلية              2009األول من العام القادم     
تسيبي ليفني، ونظيرتها األميركية كونداليسا رايس، واتفقتا على مقاطعة المؤتمر، مع إبقاء الباب مفتوحا              

 التراجع عن موقفها هذا، بأن تقدم لهـا ضـمانات     "إسرائيل"وتشترط   .ظروفللتراجع في حال تغيرت ال    
بعدم توجيه انتقادات للسياسة اإلسرائيلية تجاه الشعب الفلسطيني، كما جرى في أعمـال المـؤتمر األول                

 .2001الذي عقد ألول مرة في العام 
  5/4/2008الغد األردنية 
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  طيران اإلسرائيليمجندة عربية مسلمة في وحدة خاصة بسالح ال .25

انضمت فتاة عربية مسلمة بطريق الخطأ إلى وحدة النخبة  : عبد الرؤوف أرناؤوط: القدس المحتلة
وتخدم هذه المجندة العربية . وذلك للمرة األولى في تاريخه, للبحث واإلنقاذ في سالح الطيران اإلسرائيلي

وتعتبر  .بات لتصبح ممرضة في الطائراتعلى أن تتلقى قريبا التدري, "669"اآلن كممرضة في الوحدة 
واحدة من أفضل وحدات النخب في الجيش اإلسرائيلي ومهمتها األساسية هي إنقاذ وإخالء " 669"الوحدة 

فيما تعمل الوحدة أيضا على , الجنود الجرحى من مناطق القتال في غالب األحيان تحت النيران القوية
  .دث الكارثيةإنقاذ المدنيين الذين يصابون في الحوا

 5/4/2008الوطن السعودية  
 

  ألف عربي ال يساوون طالباً في المدرسة الدينّية:  إلياهوحاخامال .26
دعا الحاخام الرئيسي السابق إلسرائيل، مردخاي إلياهو، الحكومة إلى اتخاذ قرار ببناء مستوطنة 

إذا أخذ : "بما يرد في التلمودواستدل على دعوته . ومدرسة دينية مع كل قتيل إسرائيلي يسقط في عملية
لكنه أوضح أنه ". وكل ما أخذوه سيعيدونه أكثر.  ماالً، فإنهم سيعيدونه ذهباً"إسرائيل"الغوييم من شعب 

أن ألف "، و"في حالة كهذه، مقتل ثمانية من طالب مدرسة هراف في القدس، ال يوجد ما يمكن إعادته"
ورأى الحاخام الرئيسي لرمات غان، يعقوب أريئيل،  ".نيةعربي ال يساوون طالباً واحداً من مدرسة دي

مباشرة بعد تنفيذ العملية في المدرسة الدينية في القدس " أن تدمر منزل المخرب"أنه كان على الدولة 
  .المحتلة

  5/4/2008األخبار
 

  محاكمة ضباط في الجيش اإلسرائيلي بتهمة حرق علم الدولة العبرية .27
الشرطة العسكرية اإلسرائيلية، ان المحاكم العسكرية ستشهد ألول مرة في كشف النقاب في  :تل أبيب

وكانت قيادة  .تاريخها، محاكمة عدد من طالب كلية الضباط بتهمة إحراق العلم اإلسرائيلي وأهانته
الجيش اإلسرائيلي قد صعقت، عندما سمعت عن إحراق العلم اإلسرائيلي في هذه الكلية، التي تعتبر أقدم 

وهو محروق وملقى على األرض وإلى جانبه  فقد عثر على العلم، " إسرائيل"كلية حربية في وأهم 
، مما يعني ان من أحرق العلم كان لديه كل الوقت ليحتفل بعمليته وكانت لديه الروح من الكحول زجاجة 

انية أن يكون وقد ثارت الشكوك بداية حول امك . يحترق"إسرائيل"المعنوية لتناول الكحول وهو يرى علم 
فاتضح ان الشكوك تدور في األساس .  أو من سكان الضفة الغربية48الفاعلون عربا، من فلسطينيي 

 حول مجموعة من الطلبة الغاضبين
  5/4/2008الشرق األوسط 

  
  الفلسطينية للنكبة 60 الذكرى الـ لبنان لمناسبةمعرض وندوة في .28

  لبنان، معرض  -جتماعية وجمعية نساء من أجل القدس       افتتحت جمعية القدس الثقافية اال    : زينة برجاوي 
 في قصر االونيسكو برعاية عزمي بشارة الذي لم يتمكن من           "التراث الوطني الفلسطيني االول في لبنان     "

ـ  وذلك  سباب طارئة،   الحضور أل   ممثـل منظمـة     رهاحـض وقـد    . لنكبة فلسطين  60لمناسبة الذكرى ال
 ،شفيق الحـوت كلمـة للمناسـبة      وقد ألقى   . ت نيابية ودبلوماسية  التحرير في لبنان عباس زكي، وفاعليا     

كواحد من خير العقول الفلسطينية المناضلة وصاحب النظريـة المثيـرة           " بشارة   عزمي ب بالتنويه هااستهل
 عن أسفه لعـدم      كما أعرب في سياق كلمته     . "هتمام والنقاش والعالقة الجدلية بين المواطنية والقومية      لإل

لـى  إ الوطنية والوصـول بهـا       ةحركاللساعة من إيجاد اإلطار الجبهوي القادر على قيادة         التمكن حتى ا  
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 جبهة وطنية، لكنها بعيـدة عـن الكونفدراليـة،           التحرير نه رغم اعتبار منظمة   أورأى  . مشارف النصر 
ني  أن يتضح للمسؤول الفلسطي    وأشار إلى ضرورة  . وتعتبر ملتقى لفصائل ثورية مختلفة في أيديولوجياتها      

كان من الممكن الخلـط     حيث  ان السلطة ومنظمة التحرير هما مؤسستان مختلفتان عن بعضهما البعض،           
  .بين االثنتين فقط خالل عهد ياسر عرفات

  5/4/2008السفير 
  

 منذ اتفاق انابوليسسقطوا  طفالً 39 شهيداً بينهم 344 هناك: البرغوثيمصطفى  .29
نه منذ أ ،برغوثي خالل مؤتمر صحفي عقده في رام اهللا الذكر مصطفى : الحياة الجديدة-رام اهللا 

 1502 بـ "سرائيلإ"حيث قامت .  %300سرائيلية بنسبة نابوليس حتى اليوم زادت الهجمات اإلأ
 في  ارتفعت نسبة الهجماتمشيراً إلى أن.  غزةقطاع  على799 و الغربية في الضفة703 منها ،هجوماً

  شهيدا344ً نأكد أو. جمات ال عالقة لها باطالق الصواريخن تلك الهأمما يؤكد % 46الضفة الى 
ن عدد أوضح أو.  طفال39ً في القطاع بينهم 307 في الضفة و37منهم سقطوا خالل هذه الفترة، 

 مشيراً.  أيضاً طفال76ً في القطاع بينهم 797 في الضفة و397 منهم  جريحا1194ًالجرحى وصل الى 
فراد الجيش قتلوا أ بينهم خمسة من سرائيلياًإ 15 قتلوا خالل تلك الفترة بلغ سرائيليين الذينن عدد اإلألى إ

نه ومنذ بدأ الحديث عن أ من جهة أخرى ذكرو . الفلسطينيشعبالخالل هجمات كانوا ينفذونها ضد 
 منهم 1852 ،منذ انابوليس  مواطنا2175ًل ااعتقسجل  فيما اًسيرأ 788فرج عن أ ،بوادر حسن النوايا

ن التوسع االستيطاني أكد  أما على صعيد االستيطان فقد أ. طفال24ً في القطاع بينهم 323فة وفي الض
 121 ن هناكأ موضحاً. المؤتمر ما كان عليه الحال قبل حد عشر ضعفاًأنابوليس بوتيرة تفوق أزاد منذ 
يقطنها  بؤر استيطانية 105لى جانب إ ،لف مستوطنأ 447 في القدس تضم 12 في الضفة ومستوطنة

ن ببناء االف الشقق السكنية في  تقوم اآل"سرائيلإ"ن ألى  وأشار في هذا السياق إ.الف مستوطنآثالثة 
ستيطاني ن التوسع اإلأ مؤكداً. سرائيلي مستوطنة في الضفة والقدس بقرار من وزارة الجيش اإل101

 ارتفع من هان عددأ على صعيد الحواجز، ذكرو .نابوليسأستيطانية جديدة منذ إ وحدة 11332شمل 
 إلى ومن جهة أخرى لفت . طياراً حاجزا364ً ، إضافة إلى حاجزا580ًلى إنابوليس أ منذ  حاجزا521ً

ن أرض الواقع هو نفس خطة شارون ومن بعده اولمرت والتي تنص على أ على "سرائيلإ"ن ما تقوم به أ
 الغربية ستضم من مساحة الضفة% 46ا اليقل عن من أ و،جدار الفصل العنصري هو الحدود النهائية

 مليون متر مكعب من مياه 800 ـحواض المائية واالحتفاظ بن هذا يعني ضم غالبية األأ بيناًم. إليها
إلى  .من مصادر المياه الفلسطينية% 80 مليون متر مكعب لتستولي بذلك على 932صل أالضفة من 

ضع االنساني في قطاع غزة بسبب استمرار الحصار ومنع المرضى حذر البرغوثي من خطورة الوذلك 
 1627ن ألى إخير شارت في تقريرها األأان منظمة الصحة العالمية  مبيناً .من السفر للعالج في الخارج

  .ية لحظة بسبب حرمانهم من العالجأ معرضون للموت في مواطناً
  5/4/2008الحياة الجديدة  

  
   قلقة من توسيع دائرة االضراب تضامناً مع األسيرة الهشلمونة اإلسرائيلي السجونإدارة .30

أكد رأفت حمدونة مدير مركز األسرى للدراسات، أن إدارة مصلحة السجون وخاصة فى سجن النقـب                
قلقة من توسيع دائرة االضراب المفتوح عن الطعام فى السجون تضامناً مع األسيرة نـورا الهـشلمون،                 

وفى سياق آخر أكد أسامة     . تسعة من أسرى النقب إلى سجون أخرى منعاً لذلك        وعلى هذه الخلفية تم نقل      
 أن األسرى فى السجون اتخذوا قراراً باإلضـراب ليـوم           ،الغول مدير دائرة اإلعالم فى وزارة األسرى      
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 داعين الكل لمساندتهم والعمل على      17/4/2008واحد عن الطعام بمناسبة يوم األسير الفلسطيني الموافق         
  .ق سراحهم وتحقيق حريتهمإطال

  4/4/2008مركز االسرى للدراسات 
  

    السجون اإلسرائيلية خلف قضبان31البرغوثي يدخل عامه الـنائل األسير  .31
األسير نائل البرغوثي يدخل اليوم السبت عامـه الواحـد          ، أن   قال مركز أحرار لدراسات األسرى     :غزة

حينهـا   وكان   4/4/1978يث كان قد اعتقل بتاريخ      والثالثين في األسر خلف قضبان سجون االحتالل، ح       
  .يعتبر ثاني أقدم األسرى الفلسطينيينهو و،  عمره من20في الـ

  5/4/2008صحيفة فلسطين 
  

  الضفة الغربية في عرفاتياسر االحتالل يهدم نصباً تذكارياً ل .32
ت االحتالل قامت بهدم    ن قوا أ مواطنون في قرية كفر قدوم شرق قلقيلية في الضفة الغربية             ذكر :رام اهللا 

النصب التذكاري للرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات، مؤكدين أن عملية الهدم تمت خـالل اقتحـام                
  . بمداهمة عدد من المنازل من دون اإلبالغ عن اعتقاالتوالقيامآليات االحتالل العسكرية للبلدة، 

  5/4/2008الخليج اإلماراتية 
  

   في انفجار جسٌم مشبوه من مخلفات االحتاللغزة في إصابة مواطنين فلسطينيين .33
أصيب موطنان فلسطينيان، جراء انفجار جسم مشبوه من مخلفات االحتالل، غـرب موقـع              : ألفت حداد 

 حدهماصفت المصادر الطبية حالة أ    حيث  العسكري شمال شرق خان يونس جنوب قطاع غزه،         " السريج"
عتين على إصابة مقاوم بعد خـوض رجـال المقاومـة           ذلك بعد أقل من سا    قد حدث    و .ببالغة الخطورة 

  .اشتباكاً مسلحاً قرب تلك البوابة
  4/4/2008 48عرب

  
  يؤكدون عدم ازالة أي حاجز احتاللي في الضفة الغربيةمواطنون .34

 لم تقم بإزالة أية "إسرائيل" أن  الغربية، أكد عدد من مواطني قرى شمال الضفة: عاطف أبو الرب-جنين
وأشار مواطنون الى أن ما قامت به يشكل واحدة من عمليات .  من مداخل القرىحواجز عسكرية

حيث أحضرت جرافات أغلقت بواسطتها طرقات . التضليل التي تمارسها في إطار الحمالت اإلعالمية
زراعية، وقام فريق تصوير بالتقاط صور لهذه المداخل، وبعد ذلك بدأت نفس الجرافات بإعادة فتح هذه 

  .غادرت المنطقة بعد أن كررت العملية حوالي عشر مرات، وذلك لترويج فكرة إزالة الحواجزالطرق، و
  5/4/2008الحياة الجديدة  

  
  معتقالً في االعتداءات اإلسرائيلية األسبوع الماضي 56 مصاباً و12 شهداء و6 .35

لسطيني لحقوق  أفاد التقرير األسبوعي حول االنتهاكات اإلسرائيلية الذي يصدره المركز الف:غزة
 جراء اعتداءات قوات 56 آخرون، واعتقل 12 أصيب وا، فيما ستة مواطنين استشهد، أناإلنسان

  .غزة خالل األسبوع الماضيقطاع  و الغربيةاالحتالل في الضفة
  3/4/2008وكالة األنباء الفلسطينية وفا 

  
   لسرقة كهوف تاريخية العنصريالجدارمسار االحتالل حرك  .36
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فـي الـضفة    " إسـرائيل " الذي تبنيه    يديعوت احرونوت أمس عن ازاحة مسار الجدار      رت  ذك: آي.بي.يو
تـزعم   حيـث    . مليون عـام   50 كهفاً كلسياً عمرها     50 الى الشرق لضم مناطق يوجد فيها نحو         الغربية

   قامت بذلك، أنها "سرائيلإ"
  

  . بهابعدما اكتشفت أن هذه الكهوف توجد تحت المسار المخطط وأنها ال تريد المس
  5/4/2008الخليج اإلماراتية 

  
   جدار الفصل العنصري لمقاومةطريقة شعبية جديدة مبتكرة .37

 يتمــثل بمـد     جدار الفصل العنصري،   لمواجهة نمطاً جديداً ابتكر فلسطينيون   :  امجد سمحان  - رام اهللا 
ل تحويله أللبان وأجبان    أنابيب بين جانبي الجدار لنقل الحليب مباشرة من األغنام إلى أوعية بالستيكية، قب            

 قرية فلسطينية، مثل قرية فالميـة،       70 نحو    مع االشارة في هذا السياق، إلى أن هناك        .تُباع في األسواق  
وعزون عتمة، وجيوس، ستفقد مصادر رزقها بسبب مصادرة أراضيها أو عـزلها عن مصادر الميـاه               

أفاد تقرير  قد  و .حسب التقديرات اإلسرائيلية   ب 2008التي التهمها الجدار، الذي سينتهي بناؤه بحلول عام         
 ألف فلسطيني من هذه القرى سيعيشون في        80 عن الحملة الشعبية لمقاومة الجدار أن نحو         صدر مؤخراً 

ظروف حصار مشدد، كون الجدار أحاط ببعضها من ثالثة جوانب ويحيطها من الجانب الرابـع الخـط                 
  .ية، تخضع لحراسة مشددةاألخضر، أو معسكرات جيش ومستوطنات إسرائيل

  5/4/2008السفير 
  

 صابة العشرات بحاالت اختناق في مسيرة بلعين االسبوعيةإ .38
  الذكرى الثانية،مسأ ،سرائيليونإحيا اهالي قرية بلعين ومتضامنون دوليون وأ : نائل موسى-رام اهللا 

 بمسيرة حاشدة فرقتها ري، نتيجة بناء جدار الفصل العنصراضيهم المهددةأوالثالثين ليوم األرض، فوق 
صابات بحاالت وقعت عشرات اإلأقوات االحتالل بالرصاص المغلف بالمطاط والقنابل الغازية التي 

  .ختناق وقادت الى مواجهاتإ
  5/4/2008الحياة الجديدة  

  
  في بيت لحمإصابة طفلين واعتقال متضامنين في مسيرة ضد الجدار  .39

مس، لمسيرة أان في قمع قوات االحتالل، يتضامنان أجنبأصيب طفالن واعتقل م:  وفا-بيت لحم 
جدار ال على مصادرة األراضي لصالح احتجاجية في قرية المعصرة جنوب بيت لحم، احتجاجاً

كان العشرات من أصحاب األراضي ومتضامنون أجانب ومن حركة السالم  حيث .العنصري
  .اللجنة الشعبية لمقاومة الجداراإلسرائيلية، خرجوا في المسيرة األسبوعية التي تنظمها 

  5/4/2008الحياة الجديدة  
  

   يؤّيدون إيران نووّية48من فلسطينّيي % 48: استطالع .40
، يعتقدون بأنه ينبغي السماح إليـران       48من عرب   % 48 أن   ،أظهر استطالع للرأي أجرته جامعة حيفا     

ال تكون إسرائيل دولـة     "غبتهم بأن   دعم الكبير إليران ينبع من ر     هذا ال  أن   اًوضحم. بتطوير سالح نووي  
  ."يقوم في وجه إسرائيل دول عربية أو إسالمية قوية تكبحها"نطالقاً من أنه ينبغي أن إ، أو "قوية

 5/4/2008األخبار
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  2002 مليون دوالر من الهيئات المالية العربية منذ 299 الفلسطينيون تلقوا :خوري .41
في صندوق النقد العربي سعيد خـوري، أن المؤسـسات          أعلن ممثل فلسطين     : إبراهيم محمود  -صنعاء  

المالية العربية ساهمت بتمويل البرنامج العاجل لدعم الشعب الفلسطيني، طيلة الـسنوات الماضـية منـذ             
وأوضح أن قيمـة المـساعدات للمؤسـسات         . مليون دوالر  299ـ، ب 2002إطالق مبادرة الجزائر عام     
 مؤسسة وجمعية أهلية فلسطينية استفادت من دعم        120والر، وأن    مليون د  83التعليمية الفلسطينية بلغت    

أن الهيئـات    كما   . مليوناً لحماية القدس، وتثبيت المقدسيين فيها      11 مليون دوالر، كما خصص      21قيمته  
 مليون دوالر لتأهيل المناطق الصناعية وتطويرها في غزة والقدس ونـابلس والبيـرة              12.8قدمت نحو   

 مليون دوالر للمستشفيات والمراكـز الـصحية، ووفـرت األجهـزة            8.4ت  وخصص .وجنين وسلفيت 
ـ      مليون  19.6ص  يخص كما كان هناك ت    . مركزاً طبياً  64 مستشفى و  38والمعدات وقطع الغيار الالزمة ل

 كمـا   .دوالر إلعادة إنشاء البنية التحتية وتأهيل المساكن التي دمرتها اإلجتياحات اإلسرائيلية المتكـررة            
ليون دوالر للمشاريع الطارئة، التي غطت أنشطة اإلعمار الطارئ للمساكن وتأهيل المبـاني              م 15قدمت  

  .وترميمها وإعادة بناء المباني التاريخية في نابلس أو القدس والخليل
 5/4/2008الحياة 

  
   ضحية124 إلى  من المرضىوفاة رضيع ترفع عدد ضحايا حصار قطاع غزة .42

 بالغ مـن    رضيعللجنة الشعبية لمواجهة الحصار، رامي عبده، عن وفاة         الناطق باسم ا  أعلن  : ألفت حداد 
 من ضـحايا الحـصار      124 الضحية   ، وهو يعد   من وجود ثقب في القلب      بسبب معاناته   شهراً 14العمر  

كانت المصادر الطبية أعلنت عن وفاة مواطنة نتيجة تأخير سـفرها           ، بعد أن    المفروض على قطاع غزة   
 43 ألطفـال و    وفاة  حالة 24هناك  أن  قد ذكر قبل وفاة الرضيع      عبده  كان  و . مرة لتلقي العالج ألكثر من   

 حالة مرضية توفيت على معبر رفح والمعابر األخرى بسبب إعاقـات            32حالة من النساء، يضاف إليها      
  .معبرالقوات االحتالل وإغالق 

 4/4/2008 48عرب
  

 بياتصدير األردن منتجات زراعية إلسرائيل يثير استهجانا شع .43
ـ         :  عمان -محمد النجار    موجة " إسرائيل"أثار الكشف عن تصدير األردن كميات من الخضار والفواكه ل

من " اإلسرائيلية"من االستنكار الشعبي، في الوقت الذي استمرت فيه عمليات استيراد كميات من الفواكه              
منتجات الزراعيـة أنهـا     وزاد من حجم االستنكار الشعبي لخطوة تصدير ال       . قبل عدد محدود من التجار    

لكـن  . لبعض المـواد % 100جاءت في وقت ارتفعت فيه أسعار الخضار بنسب كبيرة محليا زادت عن           
ـ              سببا " إسرائيل"أمين سر جمعية مصدري الفواكه والخضار عبد الرحمن غيث نفى أن يكون التصدير ل

 الرئيـسي لغـالء أسـعار       الـسبب "وقال غيث   ". كان بكميات محدودة  "الرتفاع األسعار كون التصدير     
الخضروات هو أن العرض أقل من الطلب، إضافة إلى أن هناك ارتفاعا عالميا في أسـعار المنتجـات                  

  ".الزراعية نظرا الرتفاع مدخالت اإلنتاج الزراعي وارتفاع أسعار الطاقة
 4/4/2008الجزيرة نت 

  
  مين جريح أصيبوا بالقنابل العنقودية خالل عا200 قتيال وأكثر من 27 .44

مسؤولة البحث الميداني لدى  االمم " مركز التنسيق لنزع االلغام"الناطقة الرسمية باسم أعلنت  :بيروت
 بعد انتهاء 2006، أمس، ان عدد االصابات بالقنابل العنقودية منذ صيف العام المتحدة في جنوب لبنان

 قتيال والجرحى معظهم 27ينهم  اصابة بين المدنيين، ب292، بلغت "اسرائيل"حرب تموز بين حزب اهللا و
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وقد بلغ عدد االصابات المباشرة للعاملين في نزع القنابل العنقودية والذخائر . أصيبوا باعاقات دائمة
من الجيش اللبناني )  جريحا34 قتيال و13( اصابة بين قتيل وجريح 47والقذائف غير المنفجرة، 

  .  موقعا ملوثاً بالقنابل العنقودية965، تم تحديد كما أنه، حتى اآلن. والمنظمات الدولية واليونيفيل
  

 االمم المتحدة ةلباطم على رغم تكرار "قلة المعلومات هي العائق االكبر واألهم"واعتبرت ان 
، لكن دون أي تجاوب المواقع الجغرافية التي ضربت بالقنابلتزويدها بمعلومات عن  "سرائيلإ"ـل
 ."إسرائيلي"

  5/4/2008الشرق األوسط 
  

  دليل ضعف ونحن ال نخشاها" االسرائيلية" المناورة: حزب اهللا .45
كل المناورات " جيدا"أكد حزب اهللا على لسان مسؤوله في منطقة الجنوب الشيخ نبيل قاووق، انه يراقب 

ان "معتبرا ". ال يستخف بجدية تهديداتها"، لكنه في المقابل "ال يخشى هذه المناورات"، وأنه "االسرائيلية"
ان استنفر جيشه ومؤسساته " االسرائيلي"المناورة هي نقطة التحول الثانية، اذ لم يسبق للجيش هذه 

من جهته، دعا رئيس مجلس الوزراء اللبناني فؤاد السنيورة ". ليستعدوا لمواجهة احتماالت الحرب القادمة
قيام بها عند حدودها ال" اسرائيل"التنبه الى أال تشكل المناورة التي تنوي "قوات يونيفيل، أمس، لـ

الشمالية، ذريعة اضافية لتخرق األجواء اللبنانية أو لتقوم بأي عمل يصعد التوتر في جنوب لبنان، 
ودعا الجيش اللبناني الى اتخاذ التدابير الالزمة للحفاظ على ". 1701ويشكل خرقاً للقرار الدولي الرقم 

 ".رائيلياس"سالمة المواطنين اللبنانيين والتصدي ألي خرق 
  5/4/2008الشرق األوسط 

  
 "إسرائيل"تزايد التعاون بين االتحاد األوروبي و .46

وأن وتيـرة   " إسـرائيل "ذكر تقرير صادر عن االتحاد األوروبي، الخميس، أن هناك تقاربا بينه وبـين              
محاربـة  "، خاصة في مجـالي التعـاون االقتـصادي و         2007التعاون بينهما تزايدت كثيرا خالل العام       

وصدر هذا التقرير السنوي عن المفوضية األوروبية لتطبيق سياسة الجوار األوروبية، التـي             ". رهاباإل
في مجاالت عدة بينها، السياسة والثقافة والصحة والقضاء        " إسرائيل"تدقق في التقدم السنوي لعالقاتها مع       

عمل بـين الجـانبين عمـق       وفي المجال السياسي، اشار التقرير إلى أن برنامج ال        . واالقتصاد وغير ذلك  
وقـال  . والفلـسطينيين " إسرائيل"الحوار بينهما وخصوصا فيما يتعلق باحتماالت التوصل إلى اتفاق بين           

فيما يتعلق ببرنامج العمـل فـي   " إسرائيل"أي تناول للعالقات الثنائية بين االتحاد األوروبي و    "التقرير إن   
 العربـي المتواصـل     -عتبـار الـصراع اإلسـرائيلي     إطار سياسة الجوار األوروبية يجب أن يأخذ باال       

تجاه األقلية العربية وخاصـة     " إسرائيل"وانتقد التقرير سياسة    ". والتطورات السياسية في الشرق األوسط    
التمييز ضد المواطنين العرب البدو في النقب فيما يتعلق بهدم بيوتهم واستمرار عدم االعتراف بعدد كبير                

وفيمـا  . ى التمييز ضد جهاز التعليم العربي مقارنة مع جهاز التعليم اليهودي          وتطرق أيضا إل  . من قراهم 
ـ           الخـانق المفـروض    " إسرائيلي"يتعلق بالوضع في الضفة الغربية وقطاع غزة انتقد التقرير الحصار ال

كما انتقد استمرار التوسع االستيطاني في الضفة الغربية والقدس الشرقية واستمرار وجـود          . على القطاع 
  .لحواجز العسكرية في الضفة، وأشار إلى أن عدد هذه الحواجز قد تزايدا

  4/4/2008المشهد اإلسرائيلي 
  

  تقويم فرنسي ايجابي لسير االصالحات االقتصادية الفلسطينية .47
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قيم مصدر فرنسي مطلع، أمس، ايجاباً النهج المتبع في االراضي الفلـسطينية            :  أرليت خوري  -باريس  
ديسمبر الماضي فـي بـاريس،      / لمانحة للدولة الفلسطينية، الذي عقد في كانون األول       منذ مؤتمر الدول ا   

ورأى أن آلية الرقابة التي وضعت عقـب        . على رغم أن حرية التنقل لم تشهد تحسناً ملحوظاً حتى اآلن          
ـ         "اجتماع الدول المانحة في باريس       ي سرعت وتيرة المساعدات التي حصلت عليها السلطة الفلسطينية الت

وذكر المصدر أن فرنسا قدمت فـي       ".  مليون دوالر على سبيل دعم الموازنة، وهذا رقم جيد         525تلقت  
 مليون دوالر إلى وزارة المال      150 مليون دوالر، كما قدمت الواليات المتحدة        36فبراير الماض   / شباط

  . األول من السنةالفلسطينية، وأن هذه األموال سمحت للسلطة الفلسطينية بأن تصمد على مدى الفصل
 5/4/2008الحياة 

  
  تطالب بتنفيذ توصيات لجنة التحقيق بمقتل مجد البرغوثي" هيومان رايتس ووتش" .48

السلطة الفلسطينية الـى أن تنفـذ       " هيومن رايتس ووتش  "دعت منظمة مراقبة حقوق االنسان      : آي.بي.يو
 ومقتل االمام مجد البرغوثي أثناء      فوراً التوصيات التي خلص اليها تحقيق المجلس التشريعي حول تعذيب         

احتجازه، وطالبتها بمحاسبة عناصر األجهزة األمنية التي انتهكت القانون الفلسطيني والدولي بالتسبب في             
واتهمت المنظمة قوات األمن التابعة للسلطة بارتكاب انتهاكات أخرى للقانونين الفلسطيني والدولي            . قتله

يتم اخطار البرغوثي والرجلين المحتجزين معه في الوقت نفسه بأسباب          في تعاملها مع القضية، حيث لم       
كما اتهمت المنظمة حركة حمـاس  . االعتقال ولم يسمح له بمقابلة محام وحرم من الرعاية الطبية العاجلة 

بارتكاب انتهاكات جسيمة بحق األشخاص المشتبه في عضويتهم في حركة فتح في قطاع غـزة شـملت                 
 والتعذيب واالستخدام المفرط للقوة في تفريق المسيرات والتسبب في وفاة المحتجـزين          االحتجاز التعسفي 
  .أثناء االحتجاز

  5/4/2008الخليج اإلماراتية 
  

  المحافظون الجدد يدعون حكومة بوش إلى مقاطعة مؤتمر مناهضة العنصرية  .49
ـ حث عدد من اليهود والمحافظين الجدد األميركيين الم       :  محمد سعيد  -واشنطن   ، حكومة  "إسرائيل"والين ل

الرئيس األميركي جورج بوش على مقاطعة مؤتمر ديربن الثاني لمناهضة العنصرية، الذي يعقـد فـي                
 من هؤالء بنشر إعالنات بارزة في صحف أميركيـة          25جنوب أفريقيا في أوائل العام المقبل، حيث قام         

مقاطعة وعدم المشاركة في تمويل المؤتمر      يحثون فيها وزيرة الخارجية األميركية كوندوليسا رايس على         
  .وممارساتها في المنطقة العربية" إسرائيل"الذي سترأسه ليبيا وإيران وكوبا بدعوى تحوله لحدث ينتقد 

 5/4/2008الدستور 
  

  بعضهم يستعد لالنفصال بالضفة .50
  نقوال ناصر

 الدعوة إليه ضمن خيارات عديدة      لقد كان إجراء انتخابات مبكرة خيارا ما زالت الرئاسة الفلسطينية تكرر          
جرى تداولها منذ وقت مبكر جدا لالنقالب على نتائج االنتخابات التشريعية التي وضعت حمـاس فـي                 

 ، غير ان ما تناقلته وسائل إعالم خالل األسبوع          2006موقع الشريك في صنع القرار الوطني أوائل عام         
 عن احتمال اللجوء الى هذا الخيار في الـضفة          الماضي على لسان معاونين كبار للرئيس محمود عباس       

قبل انتهاء والية الرئيس اوائل العام المقبل بحجة عدم حدوث فراغ يعطي لحكومة االحتالل              " فقط"الغربية  
اإلسرائيلي ذريعة عدم وجود حكومة شرعية فلسطينية كمسوغ جديد للتنصل من توقيع اتفاق مع الجانب               

 وطنية لها ابعاد خطيرة على الوحدة االقليمية بين قطاع غزة والضفة التـي              الفلسطيني إنما ينذر بمغامرة   
  .لم تتوقف الرئاسة عن اتهام حماس بتقويضها 
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والمثير لالستغراب ان يجري تعويم خيار كهذا عبر وسائل إعالم االحـتالل فـي وقـت ال توجـد أي                    
فاوضـات وال أي ضـمانات دوليـة    استراتيجية وطنية وال أي قيادة فاعلة وال أي اطار عمل واضح للم         

لنتائج أي اتفاق يتم التوصل اليه وال أي مشاركة دولية في التفاوض ، حيث ترك المفاوض الفلـسطيني                  
لرحمة اختالل ميزان القوة لصالح االحتالل ، وال أي وقف لالستيطان ودون ان تعطي دولة االحـتالل                 

  ! مصري في االيام مؤخرا للجانب الفلسطيني أي شيء ، كما كتب الزميل هاني ال
مع دولة االحتالل الذي يتخذ منه الدعاة لمغامرة كهذه ذريعة          " توقيع اتفاق "ومما يثير االستهجان اكثر ان      

لإلقدام على مغامرتهم  يصبح مع كل يوم جديد أبعد من أي وقت مضى بدليل تراجع كل اركان فريـق                    
على وعد الرئيس االميركي جورج بوش لهم باقامـة         التفاوض الفلسطيني عن تفاؤلهم السابق الذي بنوه        

يناير المقبل نتيجة النهيـار عمليـة انـابوليس التـي           / دولة فلسطينية قبل انتها واليته في كانون الثاني         
يجمعون على انها تتحطم اآلن على صخرة استشراء سرطان االستيطان اليهودي خصوصا فـي بيـت                

ي اكثر تواضعا فيما يعد شعبه به ، اذ تراجع المفـاوض عـن              المقدس ، بحيث اصبح المفاوض الفلسطين     
، قبل ان يشكك الـرئيس      " الوضع النهائي "وعده بدولة  بنهاية العام الحالي الى وعده باتفاق على قضايا            

عباس في القاهرة يوم االربعاء الماضي في احراز أي تقدم حتى النجاز متواضع كهـذا لـم تـتمخض                   
مايو المنصرم  / عين مع رئيس وزراء حكومة االحتالل ايهود اولمرت منذ ايار           لقاءاته الدورية كل اسبو   

 لقاء سريا غير اللقاءات العلنيـة حـسب         50التي زادت على    (وال االجتماعات السرية لفريقه المفاوض      
  .عن كتابة حرف واحد فيه )  الشهر الماضي30يديعوت احرونوت في 

مبكرة بذريعة انقاذ اتفاق لن يتم ، بعد ان تهافتت وانهارت كـل             لماذا إذن التهافت على اجراء انتخابات       
المسوغات التي كانت الرئاسة تتذرع بها للتهافت عليه حتى لو كان تابيد االنقسام الوطني ثمنا للوصـول                 
اليه ، وهل يوجد أي تفسير مقنع لمواصلة اللهاث وراء هذا التهافت غير التورط في رهانات عقيمة على                  

المتحدة ، تورط لم يعد اصحابه قادرين على االنفكاك منه ويصرون على االستمرار فيـه حـد                 الواليات  
وسلخها عن الجسم الوطني في مغامرة سيكون تابيد االنقسام الوطني حـد            " فقط"االنفالت بالضفة الغربية    

ر ال  االنفصال االقليمي نتيجة مؤكدة لها ، وكذلك توريط مصر في تحمل مسؤولية قطـاع غـزة كخيـا                 
مهرب منه في ظل الحصار المحكم الذي يفرضه االحتالل على القطـاع ، او تحويـل المواجهـة مـع                    

  .االحتالل هناك الى مواجهة فلسطينية مصرية ، وهو ما ال يخفي االحتالل انه هدف يسعى اليه 
 الغربيـة   خيار اللجوء الى انتخابات تشريعية ورئاسية في الضفة       " مسؤول فلسطيني رفيع المستوى   "سوغ  

ان االسرائيليين لن يعودوا قادرين على القول إنه ال يوجد احد يسلمون الـسلطة إليـه؛ إذ                 :" بالقول" فقط"
كما قال هذا المسؤول ليديعوت احرونوت االسرائيلية يوم االربعـاء          " ستكون هناك حكومة منتخبة جديدة    

لكي تكون هـذه االجهـزة      " بوتيرة عالية يتقدم  "الماضي ، مضيفا ان اصالح االجهزة االمنية الفلسطينية         
. بنهاية العام كما يأمل مسؤولو سلطة الحكم الذاتي         " قادرة على فرض النظام واالمن في الضفة الغربية       "

لن "ولم يفت هذا المسؤول تسويغ المغامرة الوطنية التي يحض عليها بمسؤولية حماس عنها الن الرئيس                
اذا لم تتراجـع  ...  انتخابات رئاسية وتشريعية في الضفة الغربية       يكون امامه أي خيار غير االعالن عن      

  " !حماس عن االنقالب
الموهوم ومسوغا لفشلهم ، فـوزيرة      " شركاء السالم "قميص عثمان لكل موبقات     " االنقالب"لقد اصبح هذا    

ارتها قبـل    عندما سئلت في رام اهللا، خالل زي       -على سبيل المثال  -الخارجية االميركية كوندوليزا رايس     
ـ           : االخيرة اوائل الشهر المنصرم    انقـالب  "لماذا لم تحقق عملية انابوليس اية نتائج حملت المـسؤولية لـ

، غاضة النظر عن حقيقة ان عملية انابوليس نفسها ما كان لها أن تنطلق اصال لو لم يحدث ذاك                   " حماس
م واتفاقيات اوسلو المنبثقة عنهـا هـو        متجاهلة كذلك الحقيقة االهم، وهي ان فشل عملية السال        " االنقالب"

السبب الذي دفع الشعب الفلسطيني الى البحث عن بدائل لهما، لدى حماس تحديدا، مما اوصل الحركـة                 
الفلسطينية التي يحاول الشريك الفلسطيني منذ ذلك الحـين حرمانهـا واختطافهـا منهـا               " الشرعية"الى  
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 قاربت شرعية هذا الشريك على االنتهاء ، دفع الـرئيس           واحتكارها لنفسه ليحاول البعض اآلن ، بعد ان       
شـريك  "الى تجديدها بمغامرة غير محسوبة العواقب الوخيمة المترتبة عليها ، فقط من اجـل ان يبقـى                  

  .     في عربة سالم توقف محركها عن العمل منذ بدأت " فلسطيني
 زالوا يجدون في الحسم العسكري الـذي        إن الذين انقلبوا على الخيار الديموقراطي للشعب الفلسطيني ما        

يونيو الماضي ذريعة التهامها باالنقالب، بالرغم من تتالي انكـشاف          / اضطرت حماس إليه في حزيران      
حـسب  ) 2001(فاذا كان التنسيق االمني طبقا لخطة تنيت        . االدلة على تورطهم هم في االنقالب عليها          

غير كافية إلثبـات     ) 27/11/2007( الثالثة في انابوليس     التي اعتمدها الشركاء  ) 2003(خريطة الطريق 
التورط الفلسطيني في االنقالب على حماس ، فقد جاءت لتثبت ذلك الوثائق السرية التي كـشفتها مجلـة                  

عن الخطة التي أقرتها إدارة بوش ونفذتها رايس ونائب مستشار االمن القـومي االميركـي               " فانيتي فير "
والرجـال الثالثـة كـانوا      (ل كيث دايتون ومساعد وزيرة الخارجية ديفيد ولـش          ايليوت ابرامز والجنرا  

 مليون دوالر إلشعال حـرب      86.4وتخصيص ميزانية قدرها    ) مرافقين لرايس في زياراتها جميعا تقريبا     
اهلية فلسطينية لالنقالب على الخيار الديموقراطي للشعب الفلسطيني بالتنسيق مع اطراف محسوبة علـى           

" الـبعض "لم يقنع البعض حتى اآلن بأن       " فانيتي فير "ح في سلطة الحكم الذاتي ، واذا كان تقرير          حركة فت 
الفلسطيني متورط فعال فربما تقنعه تصريحات المبعوث السابق للجنة الرباعية الدولية جيمس وولفنسون             

اس اللتـين اسـماهما     بين فتح وحم  " القضية"لهيئة االذاعة االسترالية، في االول من الشهر الجاري، عن          
  " .جناحي القيادة الفلسطينية"

دون "اتخذ  " هناك قرار سياسي  "بأنه كان   " لقد ظهرت الحقيقة في االسابيع القليلة الماضية      : "قال وولفنسون 
ينبغي ان يكون في األساس غزوا تقوم به قوات لفتح كان يجري تدريبها             "بما كان   " علمي ، دون علم احد    

مضيفا ان السبب وراء اغالق مكتبه الذي دفعـه         " واالستيالء على غزة  )  القطاع الى(في مصر للدخول    
، بل الواليات المتحدة وفـتح      ) إسرائيل(، وليس حتى    )إسرائيل(ان الواليات المتحدة و   "الى االستقالة كان    

  " !قد طبخوا صفقة للذهاب الى غزة وتنظيفها
ومقرونة باستمرار حصار قطاع غـزة وسياسـة        ان الدعوة الى انتخابات محصورة في الضفة الغربية         

عزل حماس التي حصدت اغلبية اصوات الناخبين في االنتخابات االخيرة هو كالم حق يراد به باطـل،                 
وال يترك مجاال للمراقب سوى ان يستنتج بأن االهداف من هذه الدعوة هي نفسها المتوخاة من االنقالب                 

 الى قلب الشرعية الفلسطينية التـي ينكرونهـا عليهـا بحجـة             على نتائج االنتخابات التي نقلت الحركة     
الذي يوجد إجماع وطني، في مقدمته حماس ذاتها ، على رفضه في الجوهر، سـواء سـمي                 " االنقالب"

  .انقالبا ام حسما عسكريا كأسلوب لحسم أي جدل وطني ، لكن البادئ كان اظلم 
 الحكم الذاتي ، عندما تجتمع اللجنـة المـشتركة فـي            لذلك فان االتحاد االوروبي ، المانح األكبر لسلطة       

التي اعتمدها  ) 2010-2008(الربيع الحالي ، ينبغي ان يراجع سياسة دعمه لخطة اإلصالح الفلسطينية            
مؤتمر المانحين في باريس التي تشمل دعم العملية الديموقراطية والتي مولت إنشاء لجنـة االنتخابـات                

التـي  " تـيم "بتمويل سياسة القفز فوق نتائج االنتخابات االخيرة عبر آليـة           المركزية لكي ال يكرر خطأه      
فبراير الماضي؛ ألن نتـائج هـذه الـسياسة كانـت عكـسية       / في شباط   " بيجاس"استبدلها االتحاد بآلية    

عمليـة  "ومأساوية على الشعب الفلسطيني وقضيته ووحدته الوطنية وهذه االخيرة شرط مسبق لنجاح اي              
ول االتحاد االوروبي إنها الهدف الرئيسي لدوره القيادي في تمويل سلطة الحكم الـذاتي ، وإال                يق" للسالم

فإن التمويل االوروبي لن يكون اكثر من تمويل لالنقسام الفلسطيني وهـدرا ألمـوال دافـع الـضرائب                  
ـ                 ة الفلـسطينية   االوروبي على عملية لن تقود أبداً الى أي سالم ألنها ال تقوم على اساس الوحدة الوطني

  .واحترام خيارات الناخب الفلسطيني 
  5/4/2008صحيفة فلسطين 
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  وحوافز السالم" رايس"حواجز  .51
  غازي العريضي

وعد الرئيس األميركي جورج بوش بالوصول إلى اتفاق سالم بين الفلسطينيين واإلسرائيليين قبل نهايـة               
نطقة في األسابيع المقبلة لمتابعة جهـوده لتنفيـذ         وأكد أنه سيعود إلى الم    . واليته، أي قبل نهاية هذا العام     

  !وعده
أوالً، ومنها انطالق إلى مفاوضات نهائية حول القضايا        " خريطة الطريق "واتفاق السالم الموعود مرجعه     

ومنذ زيارة بوش ووعده، وحكومة أولمرت      . وفي ذلك التزامات على إسرائيل يجب أن تنفذها       . األساسية
 وعدت به نفسها والشعب اإلسرائيلي، أي المزيد من التطـرف وانتهـاك كـل               لم تلتزم بشيء سوى ما    

منذ ذلك  . االتفاقات التي تم التوصل إليها مع الفلسطينيين وضرب كل آمال وإمكانيات الوصول إلى سالم             
وصـرح أحـد    . وجـرح اآلالف  ... الوقت وحتى اآلن قتل المئات من المواطنين الفلسطينيين األبريـاء         

لقد دفع الفلسطينيون حتى اآلن ألف قتيل ثمـن أسـر الجنـدي شـاليت               : "اإلسرائيليين قائالً المسؤولين  
  ".وسيدفعون ألفاً أخرى إذا ما استمروا على موقفهم

واستمرت عمليات تدمير وجرف المنازل واألراضي الزراعية، وبناء جدران الفصل العنصري، وإقامـة             
  !في كل مناسبة على يهودية دولة إسرائيل كلهاالمستوطنات، وتهويد القدس وتأكيد اإلصرار 

كل يوم تزداد الشكوك واالتهامات واإلدانات للسياسة األميركية في المنطقة المؤيدة لإلرهاب اإلسرائيلي              
  .والمناقضة لكل التصريحات الواعدة بتحقيق السالم، والمسببة للكراهية والتطرف

على وضع موضوع القـدس     " أبومازن"اتفقت مع   : "مرةرئيس الوزراء اإلسرائيلي إيهود أولمرت أعلن       
كيف تقـول   : "التقيا، فسأل أبومازن أولمرت   . بنفي هذا األمر منتقداً موقف أولمرت     " أبومازن"رد  "! جانباً

تعرف أنني في وضع حرج وحركة شاس موجودة وهي لي          : "فأجابه" ذلك ونحن لم نتفق على شيء منه؟      
لدي ناس، ماذا تريدني    " حماس"وقبل  ". حماس"فأنا لدي   " شاس"كان لديك   إذا  : فقال أبومازن "! بالمرصاد

ولماذا االستمرار في هذه السياسة؟ سكت أولمرت، وتجاوز األمـر          . أن أفعل؟ وفي األساس نحن لم نتفق      
  !واعداً بعدم تكراره

ـ                   دس إال أن ما حصل بعد ذلك كان أكثر خطورة؛ إذ لم يتصرف أولمرت على أساس وضع موضوع الق
بدأت ! جانباً، بل ذهب إلى التأكيد على أولويته، واتخذ سلسلة قرارات تطلق مشاريع استيطانية جديدة فيها              

الحكومة بتنفيذ جزء منها، وترافق ذلك مع تدهور األوضاع األمنية في غزة والضفة وإطالق صـواريخ                
  ! الفلسطينيينعلى مناطق إسرائيلية وإعالن المسؤولين اإلسرائيليين الحرب الشاملة ضد

جاءت وزيرة الخارجية األميركية كوندوليزا رايس إلى إسرائيل، التقت مـسؤولي حكومـة أولمـرت،               
والسلطة الوطنية الفلسطينية في محاولة لوضع حد للتدهور وإعادة األمور إلى نصابها، أي إلى مـا تـم                  

ئب الرئيس ديك تشيني وأطلـق      ولكن كان قد سبقها نا    . االتفاق عليه خالل زيارة الرئيس بوش كما قالت       
تصريحات تغطي الممارسات اإلسرائيلية اإلرهابية، فكيف سيكون بمقدورها النجاح في مهمتها؟ ولمـاذا             

  تتجاوب إسرائيل معها، وهي التي أخذت الكثير من الدعم والمنشطات أثناء زيارة تشيني؟
.  تعتبر نوعاً من التقليد اإلسـرائيلي      إسرائيلية رمزية " هدية"هو  " رايس"في الواقع، كل ما حصلت عليه       

فتأكيداً لحسن النوايا اإلسرائيلية ورغبة أولمرت في تنفيذ ما تم االتفاق عليه، أعلنـت حكومتـه إزالـة                  
خمسين حاجزاً من الحواجز التي تحاصر المناطق الفلسطينية وتذل المواطنين الفلسطينيين وتـتحكم فـي       

  !ة يومياًحرية تنقلهم وممارسة حياتهم الطبيعي
تقريباً من الحواجز اإلسرائيلية المنصوبة علـى       % 10والحواجز الخمسون الموعود بسحبها تشكل نسبة       

فإسـرائيل عنـدما    . واإلعالن اإلسرائيلي عن إزالتها ال يزال إعالناً وحتى لو نفذ فال قيمة له            . الطرقات
قات تبادل مع الفلـسطينيين،     كانت تضطر التفاق في أي مرحلة حول إطالق سراح أسرى في إطار صف            

كانت تدعي قيامها بخطوة كبيرة، فتقول إنها أطلقت مئات من السجناء واألسـرى الفلـسطينيين تأكيـداً                 
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لكنها مقابل المئـات كانـت تعتقـل اآلالف،         ! اللتزامها بالسالم والحرص على العالقات مع الفلسطينيين      
اليوم تعد بإزالة حاجز، فال تفعل من       . ارسة اإلرهاب وبالتالي تبقي سجونها مليئة ولعبتها مستمرة في مم       

  .جهة، وتزيد عدد الحواجز والجدران الفاصلة من جهة أخرى
في خطوة  !  وحدة استيطانية في القدس    1400باإلعالن عن إنشاء    " رايس"واألخطر من ذلك، أنها ودعت      

 ألف وحدة سـكنية فـي       40اء  تشمل بن " يوري لوبوليانسكي "تندرج في إطار مبادرة لرئيس بلدية القدس        
بإحيـاء  " شـاس "وقد تعهد أولمرت، كما أعلن حزب       "! لتسهيل حصول أزواج شبان على سكن     "المدينة  

ثمـة  "في الضفة الغربيـة، مؤكـداً أن        " بيتار عيليت " وحدة سكنية في مستوطنة      800خطط مجمدة لبناء    
 إسرائيل؟ وما عالقتها بالسالم؟ وكيف      ، التي تنفذها  "خريطة الطريق "فهل هذه هي    "! المزيد على الطريق  

  ؟"رايس"سيتحقق؟ وماذا تقول 
صحيح أنها أعلنت في نهاية زيارتها رفضها سياسة االستيطان وطالبت بوقفها، ولكن األصح أن حكومة               

فماذا ستفعل أميركا؟ ال شيء في النهاية       ". رايس"إسرائيل التزمت بسياستها المذكورة وليس بتصريحات       
  .االلتزام بدعم إسرائيلسوى تأكيد 

إن كل ما ينشر عن أعمال البنـاء الدراماتيكيـة فـي         : "، قال "إيهود أولمرت "رئيس الحكومة اإلسرائيلية    
نحن ال  . وليس من الصحيح أيضاً أننا نبني بالمخالفة لتعهدات قطعناها        . األراضي الفلسطينية غير حقيقي   

إن إسرائيل ستواصل البناء فـي القـدس        .  جديدة وال نصادر أراضي لبناء مستوطنات    . نبني مستوطنات 
والمفاوضات ستواصـل   . وهذا يجري في إطار المفاوضات    . الشرقية، وفي الكتل االستيطانية في الضفة     

  "!التقدم
يعني عمليـة بنـاء     . يعني بوضوح بناء المستوطنات في ظل المفاوضات والمفاوضات ستواصل التقدم         

  ني ذلك التقدم للوصول إلى سالم، أم التقدم نحو مزيد من االحتالل؟وهل يع. المستوطنات ستواصل التقدم
كل يوم تزداد الشكوك واالتهامات واإلدانات للسياسة األميركية في المنطقة المؤيدة لإلرهاب اإلسرائيلي              
بكل وجوهه والمناقضة لكل التصريحات الواعدة بتحقيق السالم، والمسببة بالتـالي للكراهيـة والحقـد               

  . والتطرفوالعنف
منطلق الحلول هو العمل على إزالة هذه اإلدانات التي تبدأ بتغيير الـسياسات وتفـتح األبـواب إلزالـة                   

غير ذلك فإن الصراع سيبقى مستمراً ومـن حـق          . الحواجز من طريق السالم وتعزيز الحوافز لحمايته      
  !الشعب الفلسطيني أن يدافع عن نفسه بكل الوسائل

 5/4/2008االتحاد اإلماراتية 
  

  الى انطالقة جديدة؟" فتح"هل تحتاج  .52
  راسم المدهون

  ما الذي يجري في فتح؟
يبدو السؤال ضروريا هذه األيام التي تتوالى فيها االتهامات واالتهامات المضادة بالفساد وسوء اسـتخدام               

شـغلوا  السلطة والنفوذ وتطال شخصيات من الصفين األول والثاني في الحركة وبالذات أولئـك الـذين                
مناصب ومواقع مسؤولة في أجهزة ومؤسسات السلطة الفلسطينية عبر مراحـل مختلفـة مـن سـنوات            

  .تأسيسها
المتابع لكل هذه االتهامات ال يملك بالضرورة إجابات شافية ، حقيقية وعادلة عنها ، وال يـستطيع تبعـا                   

ك يمتلك أسئلته الخاصة والنابعة من    لذلك تأكيدها أو نفيها عن هذا المسئول الفتحاوي أو ذاك ، لكنه مع ذل             
المتابعة ومالحظة حقائق الساحة الفلسطينية خالل العقود األخيرة، وما عاشته ومر بها من أحداث مشابهة               

  .توجب القياس وتدعو إليه
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أبرز ما تقوله تجربة العقود الماضية بوضوح هو غياب مبدأ المحاسبة في صورة شبه كلية تجعل تهمـة                  
قد يتعرض لها شخص ما وقد تتكفل بإزاحته عن هذا الموقـع القيـادي أو ذاك ،                 " زوبعة "الفساد مجرد 

ولكنها لم يحدث أن وصلت إلى حدود محاسبته وإيقاع العقوبة به وإرغامه على تسليم مـا راكمـه مـن                   
  .أموال بصورة غير مشروعة وبسبب من سطوة موقعه القيادي أو منصبه الوظيفي

غيـر موجـود    " إقرار الذمة المالية  "سبة غائب كليا وغير معمول به، بل إن مبدأ          بكالم آخر، مبدأ المحا   
أساسا كي يصبح باإلمكان القياس على هديه والحكم على نظافة يد المتهم وبراءتـه أو إدانتـه وإيقـاع                   

  .القصاص العادل والقانوني به
صنوف استغالل الموقع الـسياسي  ثمة ما تراكم عبر عقود طويلة من التجاوزات المالية واإلدارية وشتى         

والوظيفي، وهو تراكم ترافق في أغلب الحاالت مع ضعف الرقابة وغياب المحاسبة إلى الحـدود التـي                 
خلقت نوعا خاصا من مراكز القوى القادرة على إحباط أية نوايا حقيقية لإلصالح والعودة بحركة فـتح                  

سطينية، فبالرغم مما تقدمه فـتح فـي الممارسـة          إلى ممارسة دورها الفاعل والمؤثر بين الجماهير الفل       
الكفاحية الفلسطينية وبالذات في العمل المقاوم ضد االحتالل تظل حاالت الفـساد الـشائعة والمستـشرية      
قادرة على اإلنتقاص من هيبة الحركة ومن دورها وموقعها على النحو الذي تعيشه هذه األيـام والـذي                  

إلحاق هزيمتين من العيار الثقيل بالحركة التي أطلقت الكفاح المـسلّح           تسبب خالل العامين األخيرين في      
الفلسطيني ولعبت الدور األبرز في بعث الوجود الفلسطيني على الصعد العربية والدولية بل والتي تمكنت               
من إقامة السلطة الوطنية الفلسطينية التي خسرت انتخابات مجلسها التشريعي األخير على إيقاع الفـساد               

افطة رفعها خصومها، سواء كانت حاالت الفساد التي جرى الحديث عنها حقيقية أو وهمية فذلك ما ال                 كي
يدقق فيه الجمهور بالنظر الى وجود كم ال يحصى من الحاالت الحقيقية والتـي ال يمكـن دحـضها أو                    

  .إنكارها مثلما ال يجوز وطنيا التستر عليها أو تبريرها
، الثقيل على سمع البعض والذي يبدو عادة من البديهيات البـسيطة وإن تكـن               هنا ال بد من الكالم المعاد     

  هل يمكن أن تستعيد فتح وحدتها ودورها بحالتها التنظيمية والسياسية واالنضباطية الراهنة؟: الضرورية
ى أعتقد أن اإلجابة بنعم ليست أكثر من محاولة يبذلها أصحابها لتكريس واقع النفوذ الشخصي والحفاظ عل               

إن محاولة الوصول الى حالة فتحاوية صحية وفاعلة تمر من مضيق محاربة الفـساد              . المكاسب الفردية 
والتخلّص من الفاسدين وإعادة الحيوية للعالقة بين الجسم الفتحـاوي وأوسـع القطاعـات الجماهيريـة                

اهنة ليست كذلك على    الفلسطينية وهي مسألة قد تبدو للبعض بسيطة سهلة ولكنها في الحالة الفتحاوية الر            
اإلطالق بسبب من رسوخ البنى الفاسدة وسيطرتها على مفاتيح العمل التنظيمية واإلدارية خصوصا فـي               
ظل التداخل الخطير بين فتح كحركة سياسية وبين مؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية، بما هي تركيب               

  .فسادوظيفي فيه ما في السلطة عادة من إغراءات ودوافع للفساد واإل
يمكن رؤية بعض صعوبات اإلصالح في تأمل الدعوة الى عقد المؤتمر الحركي العام والتـي يتواصـل                 
ترحيلها سنة بعد سنة بل والتي يجري صراع بالغ الشراسة من أجل تطويعها كي تنسجم مع هذا التوجه                  

تشال فتح مـن كـل مـا        ال شك أن مؤتمرا فتحاويا ديموقراطيا وحقيقيا هو وحده القادر على ان           . أو ذاك 
تعانيه، لكن هذا المؤتمر وبوصفه وسيلة صار هو أيضا بحاجة ماسة الى ما يـشبه المعجـزة، مـا دام                    
سيشهد كما يفترض المنطق مراجعة حقيقية، شاملة على كل المستويات السياسية والعـسكرية والماليـة               

ذ في اعتبارها األجيال الفتحاوية الجديدة      والتنظيمية، بل يفترض أن يتوج بانتخاب قيادة جديدة للحركة تأخ         
التي اختبرت في ميادين المواجهات الشرسة مع االحتالل خالل السنوات العـصيبة الماضـية سـنوات                

  .االنتفاضتين
  هل تحتاج فتح في حالة كهذه الى انطالقة جديدة؟

الراهنة سوف يدرك الحاجة    أعتقد أن ذلك ليس من باب المبالغة وال التهويل فالناظر اليوم الى حالة فتح               
الماسة الى تلك االنطالقة الجديدة، خصوصا وأننا نعرف أن الجسم الفتحاوي بأغلبيته ال يزال في الموقع                
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الكفاحي السليم بل هو من يقدم الدور األكبر في المواجهات اليومية مع االحتالل حتى في قطـاع غـزة                   
فوفه ما يتجاوز ثلثي عدد األسـرى والمعتقلـين         وهو الذي يرزح في سجون ومعتقالت إسرائيل من ص        

الفلسطينيين كلهم واألهم من ذلك كلّه أن حركة فتح ال تزال القوة الفلسطينية األهم التي تحمل المـشروع                  
الوطني وتنتهج سياسات واقعية تحسن التعامل مع الواقع الدولي وما يشهده من تطـورات وهـي بهـذه                  

  . العدمية ومخاطرها على قضية فلسطين وكفاح شعبهاالصفة بالتحديد تواجه المشاريع
  5/4/2008الحياة 
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  عريب الرنتاوي
 -علـى مـسار التفاوضـي الفلـسطيني         " تقدم مـا  "ثمة من الدالئل والمعطيات ، ما يشير إلى حدوث          

دا عن األضواء ، والتي انتهت قبل        ليفني النشطة بصمت ، وبعي     -اإلسرائيلي ، خصوصا على قناة قريع       
  . شهرين أو أقل تقريبا ، من تشكيل اللجان الثنائية للبحث في الملفات الرئيسة للحل النهائي

وثمة معلومات تؤكد عودة المفاوضين من الجانبين إلى ملفات كامب ديفيد وطابا ، الستئناف مـا يمكـن                  
، ) العالقـة (دة للتعامل مع بعض الملفات القديمـة        استئنافه ، ولوصل ما انقطع وللبحث في مسارات جدي        

وربما لهذا السبب بالذات طغت النبرة المتفائلة على تصريحات الرئيس محمود عباس ، والتـي قابلتهـا                 
، ) أبو العـالء  (نبرة أكثر تحفظا سيطرت على تصريحات رئيس الوزراء الفلسطيني األسبق أحمد قريع             

ارق الشخصية بين الرجلين ، وليس لتضارب القنوات أو عـدم التنـسيق             والفارق بين النبرتين يعود للفو    
  . فيما بينها

 اإلسرائيلية إلـى اتفـاق      -هل يمكن أن تصل المفاوضات الفلسطينية       : السؤال الذي يطرح نفسه بإلحاح    
قلنا فـي مقالـة     . وعن أي اتفاق نتحدث؟   ...؟2008هل يمكن أن يحدث ذلك قبل نهاية العام         ..محدد؟ ،   

قة ، وفي هذة الزاوية بالذات ، أن االتفاق الوحيد الذي يمكن بلوغه بين الجـانبين ، هـو ذاك الـذي      ساب
يتضمن تنازالت فلسطينية رئيسة ، أقله في موضوعين اثنين وهما القدس والالجئون ، وأحسب أن هـذه                 

  . القاعدة ما زالت سارية المفعول ، وتتحكم بأي اتفاق يمكن أن يرى النور
كيف يمكـن   :  أن البحث يجري بكثافة لصياغة معادلة دقيقة وحساسة تجيب عن األسئلة التالية            وفي ظني 

كيف يمكن الحديث عن اتفاق نهائي      ...الوصول إلى إنشاء دولة فلسطينية مؤقتة من دون أن تسمى كذلك؟          
مـن دون أن تفـتح قـضيتي القـدس والالجئـين للبحـث والتفـاوض                " اتفاق رف "أو إعالن نوايا أو     

كيف يمكن أن يجري عرض بندي القدس والالجئين في االتفاق أو في بيان النوايا مـن دون                 ...لجديين؟ا
طريق "أن تكون هناك شبهة تنازل دراماتيكي من قبل أي من الفريقين ، أو بمعنى آخر ، كيف يمكن شق          

اجاه على شـعبيهما  حول هاتين المسألتين ، وهل باإلمكان تزويد كل من عباس وأولمرت بما يحت      " التفافي
  . ؟،"األزمة"ونخبهما السياسية من دون إثارة مشكالت ترقى إلى مستوى 

، بحيـث يـصار إلـى       " التعميم زورق النجاة  : "في ظني أن الجانبين سيلجآن إلى الحكمة الذهبية القائلة        
دا ، لننتهـي فـي   من دون أن تقول شيئا مفي" تجدد العزم"و" تؤكد النية"استعادة العبارات الفضفاضة التي    

واقع الحال ، إلى دولة فلسطينية مؤقتة ، مسيجة باتفاق إطار فضفاض ، لنعود بعد ذلك لالنخـراط فـي                    
  . ماراثون تفاوضي ال ينتهي ، ولكن بين ممثلين عن دولتين هذه المرة

ـ                   ائم كـذلك   نقول ذلك من دون أن نفترض أن هذا هو السيناريو الوحيد القائم ، فسيناريو الفشل التام ، ق
  : ومحتمل أيضا ، على أننا نأخذ بنظر االعتبار جملة من المعطيات أهمها

أنه من غير المسموح تبديد ما وصف بأنه آخر فرصة للسالم ، والمقامرة بتقويض سلطة أبو مازن                 ) 1(
  .وحكومة فياض لصالح حماس وأصدقائها وحلفائها
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" تنـازالت " ضغط كافي على إسرائيل لدفعها لتقديم        أنه من غير الممكن توقع قيام واشنطن بممارسة       ) 2(
  .جوهرية في هذين الملفين

من التنازالت خـشية    " جرعة زائدة "أنه من غير الممكن توقع قيام واشنطن بإجبار عباس على تقديم            ) 3(
عليه وعلى السلطة والحكومة ، ال سيما إن لم تنجح واشنطن في حشد الدعم العربي واإلسالمي للمفاوض             

 أردنية ، للسلطة والرئاسـة      - سعودية   -فلسطيني ، وتحديد إن لم تنجح في توفير شبكة أمان مصرية            ال
  .والحكومة

تقوم بموجبه دولة فلـسطينية بحـدود       " اتفاق رف "المخرج من كل هذه االستعصاءات ، هو التوصل إلى          
مشوار المفاوضات  مؤقتة ، تمارس بعضا من صالحياتها على بعض أراضي الضفة الغربية ، وتواصل              

ـ       المشهر دوما على رقبـة     " سيف المرحلة األولى من خريطة الطرق     "المضني ، على أن تظل خاضعة ل
  .السلطة ورأسها

نصف نجـاح   "مثل هذا االتفاق لن يصنف على أنه فشل كامل أو نجاح شامل ، بل سينظر إليه على أنه                   
لجانبين الفلسطيني واإلسرائيلي بمواصلة    وسنجد في عواصم المنطقة والعالم من سيطالب ا       " ونصف فشل 

، لقطع الطريق على التطرف والتشدد ، ولتدعيم مواقع االعتدال ومعسكره ، حتى وإن              " العمل الجيد "هذا  
  .تعين على الشعب الفلسطيني االنتظار عشر سنوات أخرى على دروب المراوحة

  5/4/2008الدستور 
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