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 31  :كاريكاتير
***  

  
  اواألردن وأمريك" إسرائيل" بموافقةلمحاربة حماس شكل وحدة خاصة تالسلطة : هآرتس .1

إن السلطة الفلسطينية شكلت وحدة فلسطينية خاصـة بموافقـة          : "العبرية" هآرتس"قالت صحيفة    :القدس
ألمريكية، مهمتها ضبط األمن ومحاربة حركة حماس في الـضفة           واألردن والواليات المتحدة ا    "إسرائيل"

 ضابطاً وجندياً مـن قـوات األمـن         620وجاء في تقرير نشرته الصحيفة العبرية، أمس، أن          ".الغربية
الوطني يتلقون تدريبات بناء على طلب إسرائيلي على أيدي ضباط أردنيين بتمويل من الواليات المتحدة               

ن أفراد هذه الوحدة قد تم اختيارهم بعناية فائقة وقد تلقوا تدريبات خاصة، حتـى               وأوضحت أ ". األمريكية
وبحسب الخطـة األمنيـة للـسلطة       . أنهم في الجيش اإلسرائيلي يتحدثون عن هذه الوحدة بأنها قوه فعلية          

إلى الضفة الغربية، وسـتكون مـن       ) يوليو/ مطلع تموز (الفلسطينية، فإن هذه الفرقة ستصل في الصيف        
  .من خمس فرق مكلفة بحفظ النظام في الضفة ومواجهة حماسض

 زار الوحدة الـشهر     ىتقرير هآرتس، أن وزير الداخلية في حكومة فياض عبد الرزاق اليحي          الوورد في   
إن هذا الجيش لن    : " قوله ىونقلت هآرتس عن اليحي    .الماضي وتحدث إليهم عن الدور الذي سيقومون فيه       

أنـتم  : "، وتابع مخاطباً أفراد الوحدة قـائالً      " ولكنه سيتبع السلطة الفلسطينية    ،يتبع أي فصيل من الفصائل    
 ألن الصراع معها لم يؤد حتـى اآلن إال لمعانـاة شـعبنا              ،لستم موجودين هنا من أجل مواجهة إسرائيل      

  ".عليكم أن تثبتوا لإلسرائيليين أن لديكم القدرة على العمل والنجاح.. وبدون نتائج إيجابية
 فضل الحديث أمام الجنـود بالـصورة        ىإن الوزير اليحي  : "الصحافي اإلسرائيلي الذي أعد التقرير    وقال  

أو األردنيين  ،   أو من األمريكيين   ، ولكن كل المشاركين والمهتمين بهذه الفرقة سواء من السلطة         ،الضبابية
هـم ال   : "وأضاف". أو اإلسرائيليين يعلمون أن الهدف الذي وضعوه واضح للجميع وهو محاربة حماس           

يعتمدون فقط على التدريبات التي يتلقونها، إنما يعتمدون على دافعية هؤالء الـشبان والـروح القتاليـة                 
وأشار التقرير إلى أن أسماء الجنود تم فحصها على أيدي أجهزة األمن الفلسطينية مـن الناحيـة                  ".لديهم

 من قبل جهـاز     "إسرائيل"ة في أي أعمال ضد      عدم المشارك (كما تم فحصها من الناحية األمنية       . الجنائية
 شخصاً  20 "إسرائيل"، وقد رفضت    "إرهابية"الشباك للتأكد من عدم مشاركة أي واحد منهم في أي أعمال            

وأشار التقرير إلى أنهـم فـي        .منهم  فقط، كذلك تم فحص األسماء لدى المخابرات األمريكية واألردنية          
، حيث إن هذه الفرقة األولى التي مـرت         "أبناء دايتون "الفرقة بأنها   السلطة الفلسطينية يتحدثون عن هذه      

هو تجهيز أربعة فـرق أخـرى بـنفس         " كيث دايتون " كما أن الهدف لدى السلطة و      ،بتجهيزات أمريكية 
 سـيارة جيـب،     148 وافقت مؤخراً على تجهيز الفرقة بحـوالي         "إسرائيل"وبحسب هآرتس فإن    . الحجم

. مساعدة أخرى؛ إال أنه حتى اآلن لم توافق على مالبس واقية من الرصاص            ومالبس وأحذية وتجهيزات    
وأشارت .  في تجهيز هذه الفرقة، وفق زعم الصحيفة       "إسرائيل"ورغم ذلك فإن السلطة سعيدة من تعاون        

إلى أن الطاقم المساعد لدايتون يشرف اآلن على إقامة مجموعة تخطيط استراتيجي في وزارة الداخليـة                
 وعن التجهيـزات والقواعـد   ،والً عن كل األجهزة األمنية الفلسطينيةؤاض، والذي سيكون مس   لحكومة في 
ولكنها تبشر بعهد جديـد     "إن هذه الفرقة وحدها لن تغير الصورة القائمة عن السلطة،           : وقالت .التابعة لها 

  .ا، على حد قوله"تستطيع السلطة وأجهزتها األمنية مواجهة الخطر الذي تشكله حركة حماس
 القادم سيتم إرسال وحدة خاصة أخـرى إلـى          يوليو/ ويقول المسؤولين الفلسطينيون انه في مطلع تموز      

  ". األردن، حيث يقوم دايتون بمرافقة الوحدة من لحظة إقامته ويقدم للسلطات اإلسرائيلية قائمة بحاجاتها
  7/4/2008صحيفة فلسطين 
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  "إسرائيل"ال حل بأي ثمن مع  :عباس عشية لقائه أولمرت .2
 أعلن الرئيس محمود عبـاس      : جيهان الحسيني  ،القاهرة نقالً عن مراسلتها في    7/4/2008الحياة  نشرت  

، وذلك عشية اجتماعه في القدس مع رئـيس         "بأي ثمن " اتفاق سالم مع إسرائيل      إلىمس انه لن يتوصل     أ
 القدس وبيت لحـم     إلقليمي المنتخبين   األعضاءوقال عباس خالل استقباله     . ولمرتأالوزراء اإلسرائيلي   

 حل لقضايا الحل النهـائي،      إلىنتفاوض بجدية، وحريصون على التوصل      : "في مقر الرئاسة في رام اهللا     
ضرورة استغالل الفرصة المتاحة لتحقيق السالم من اجل        "وشدد على   ".  الحل لن يكون بأي ثمن     أنعلى  

  ".خدمة القضية الفلسطينية
، "ينتظر معاودة المفاوضات بفـارغ الـصبر       "أولمرت أن" فرانس برس "وأكد مسؤول إسرائيلي لوكالة     

االجتماعات بين القادة ستواصل التركيـز      ). أنابوليس في   أطلقتالتي  ( تنجح العملية    أننأمل في   : "مضيفا
  ".األساسيةعلى القضايا 

ـ           ول بعـد   ألنـه األ  " الحاسم والمهم "في غضون ذلك، وصف مستشار عباس السياسي نمر حماد اللقاء ب
. انقطاع فترة طويلة منذ تعليق اللقاءات بينهما على خلفية التصعيد العسكري اإلسرائيلي األخير في غزة              

ـ   لكل الخطوات التـي جـرت،        وتقويمياً  إجمالياً أن لقاء عباس وأولمرت سيتناول بحثاً     " لحياة"وأوضح ل
ت الوضع النهائي، الفتاً إلى أن جميـع         مفاوضا إلىسواء على مستوى اللجنة الثالثية األمنية، أو بالنسبة         

  .ما سيبحث في هذا اللقاء سيطرحه عباس على الرئيس األميركي خالل القمة
ن  إ صائب عريقـات  قال  :  علي الصالح  ،لندن نقالً عن مراسلها في    7/4/2008 الشرق األوسط وأوردت  

قضايا الحل النهـائي     مراجعة سير مفاوضات     األول..  بنود 3 يتضمن    عباس أولمرت  قمةأعمال  جدول  
ـ  .الست  األولـى  هو مراجعة تنفيذ استحقاقات المرحلـة  "األوسطالشرق "والبند الثاني كما قال عريقات ل

من خريطة الطريق المعنية بوقف االستيطان وفتح مكاتب منظمة التحرير الفلسطينية في القدس ووقـف               
البند الثالث يتمحور حول قطـاع غـزة         و .ئا منها شي  إسرائيلاالعتداءات وهي االستحقاقات التي لم تنفذ       

 . فتح المعابر وملف التهدئةوإعادةوعلى وجه الخصوص المطالبة برفع الحصار عنه 
رئيس عباس  ال أن أمسعلن صائب عريقات    أ.): ب.ف.ا(نقالً عن وكالة     7/4/2008الدستور  وأضافت  

  .ي خريطة الطريق بان إسرائيل لم تنفذ سطرا واحدا من التزاماتها فأولمرتسيبلغ 
  

   سيذهب إلى واشنطن ناطقاً باسم اإلجماع العربيعباس: عمرو .3
 أولمرت - لقاء عباس    أهمية رأى نبيل عمرو مستشار الرئيس الفلسطيني أن         : جيهان الحسيني  -القاهرة  

 أو تأجيل طرح بعض قضايا الوضع الدائم، لكن عباس يطـرح  إسقاطتتجسد اآلن في أن إسرائيل تحاول  
اءاته، بما فيها اللقاء المزمع عقده اليوم، استمرار التفاوض على قضايا الوضع الدائم، وفي الوقـت                في لق 

ـ     على األرض، موضحاً أن هذه اللقاءات تضمن أيـضاً عـدم           " خريطة الطريق "نفسه بدء التنفيذ الفعلي ل
على التفاوض علـى     أن اإلسرائيليين ُأرغموا     إلىولفت  . التضحية بأي قضية من قضايا الوضع النهائي      

وشدد على أنه رغم النتائج المتواضعة لهذه المفاوضات، إال أنها ضرورية وال بـد مـن                . جميع القضايا 
ـ  . االستفادة منها  في النهاية ال تستطيع إسرائيل أن تظل متشددة تماما فـي كـل             ": "الحياة"وقال عمرو ل

 رغـم   أولمـرت جدوى لقاءات عباس    وسئل عمرو عن     .أميركية، ونفى عمرو وجود تطمينات      "القضايا
، الفتاً إلى أن لقاء     "هل لو توقفت هذه اللقاءات سيتجمد االستيطان؟      : "استمرار االستيطان، فأجاب متسائال   

  . هو استجابة لرغبة دولية بضرورة عقد هذه اللقاءاتوأولمرتعباس 
 إلىعباس سيذهب   : "اب عمرو  الزيارة المرتقبة التي سيقوم بها الرئيس عباس لواشنطن، أج         إلىوبالنسبة  

أنا لدي المبادرة العربية، وأنا مـدعوم مـن         : واشنطن ناطقاً باسم اإلجماع العربي، وسيقول لألميركيين      
السعوديين والمصريين واألردنيين ومن باقي الدول العربية، وبالتالي فإنني قادم ألعكـس وجهـة نظـر          

 واضحة تنمو في العالم العربي، وسـيحذّر اإلدارة         اإلحباطالعرب جميعا، وسيقول لهم إن هناك حالة من         
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 ومن حال االحتقان القوية نتيجـة عـدم         اإلحباطاألميركية من عدم اإلقدام عما يمكن أن يخفف من هذا           
، مشيرا إلى أنه حتى على صعيد الحواجز الموجودة في الـضفة            "حدوث تقدم على صعيد العملية السلمية     

وعمـا يتـردد مـن       .لتها بشكل واقعي يمكن للمواطن الفلسطيني أن يلمسه       الغربية لم يتم تخفيفها أو إزا     
أبو مازن لن يوقع على ورقة لـم  : "ضغوط أميركية قد تمارس على الرئيس الفلسطيني في واشنطن، قال       

  ". مرحلة الورقإلىأننا لم نصل " بـ أخيرا، مشيرا إلى ما أعلنه عباس "يشارك في صوغها
  7/4/2008الحياة 

  
  أعوام 10منذ   استفحاالًاألكثر 2008 و".أنابوليس" منذ  ضعفا20ًاالستيطان زاد : ثيالبرغو .4

 هو العام   2008 عام   أن العام للمبادرة الوطنية الفلسطينية      األمينكد النائب مصطفى البرغوثي     أ :رام اهللا 
 وقـال    .أعوامشرة   الفلسطينية منذ ع   األراضي استفحاال في النشاطات االستيطانية اإلسرائيلية في        األكثر

 . مما كان عليه الحـال قبـل ذلـك          بمقدار عشرين ضعفاً   أنابوليسن وتيرة التوسع االستيطاني زاد منذ       إ
 وحدة استيطانية جديدة    11332  مجموع الوحدات االستيطانية التي يتم بناؤها هو       أن إلىشار البرغوثي   أو

 مستوطن  ألف 447 في القدس تضم     12  مستوطنة  منها   133 هناك   أنوضح البرغوثي   أو .أنابوليسمنذ  
 اآلن إسرائيل تقوم    أن إلىشار  البرغوثي    أو.  مستوطن آالف بؤر استيطانية يقطنها ثالثة      105 جانب   إلى

 وحدات استيطانية يتم بناؤها في جبـل        307 مستوطنة والقدس بينها     101 الشقق السكنية في     آالفببناء  
 في  1700 في جيلو و   3000 وحدة في تل البيوت و     440 و  وحدة جديدة في جبل المكبر     630غنيم و   أبو  

 في جبعات   750 في راموت و   1200 في النبي يعقوب و      400غنيم و أبو   في جبل    1000بسغات زئيف و  
 . نقاط استيطانية جديدة5 وأيضاًزئيف 

 7/4/2008الحياة الجديدة 
  

  اء مشعلورفض طلباً من الشرع للق... عباس صد محاولتين لألسد وموسى للوساطة .5
ـ    تكدأ: حسام كنفاني  قبل توجهه لحـضور    ، أن الرئيس عباس تلقّى      "األخبار" مصادر فلسطينية مطلعة، ل

من وزير خارجيته رياض المالكي اقتراحاً لوزراء الخارجية العـرب فـي مـا              القمة العربية في دمشق     
درة اليمنية، الثاني بـالجهود     األول ترحيب بالمبا  "من ثالثة بنود،     "إعالن صنعاء " و اليمنيةيخص المبادرة   

وكان من المفترض أن تعـرض      ". العربية إلنجاز مصالحة وطنية فلسطينية، الثالث تبني إعالن صنعاء        
 قرر قبول أول بندين من االقتـراح        عباسالبنود على القمة العربية لتبنيها إذا وافق عليها عباس، إال أن            

  ".باعتبار ذلك أحد متطلبات الحوار الوطني"ع عن االنقالب وشطب الثالث، مجدداً مطالبة حماس بالتراج
الوساطات بدأت من اللحظة األولى لوصول عباس إلى العاصمة السورية؛ أول من قام بها األمين العـام                 

كان متحمساً للغاية القتـراح البنـود       "لجامعة الدول العربية، عمرو موسى، الذي تشير المصادر إلى أنه           
إال أن أبو مازن أحبط وساطة موسى فـي مهـدها وأبلغـه، بحـسب               ". ن ذلك بحماسة  الثالثة ودافع ع  

". إعالن صنعاء وحوار ال ينتهي    "المصادر، أنه مستعد للموافقة على المبادرة اليمنية من دون الحاجة إلى            
بعد ذلك  على حماس أن تعلن موافقتها أوالً على بنود المبادرة اليمنية من دون تحفظ أو تعديل و               "وتابع أن   

  ".ندرس اآلليات بما في ذلك آليات الحوار
الوساطات لم تنتِه عند هذا الحد، فخالل لقاء الرئيس السوري بشار األسد والـرئيس الفلـسطيني علـى                  

الرؤية قائمة على أن تقوم السلطة بتقـديم        "وقالت المصادر إن    . هامش القمة، عرض األسد رؤيته للحل     
رة اليمنية، على أن يتم الطلب من حماس أن تقدم رؤيتها، ثم يجري النظر في               رؤيتها لمنهجية تنفيذ المباد   

عباس رفض عرض األسد، وأبلغه بأن حماس تتلقى األموال         "وأكّدت المصادر أن     ".أمر الحوار الوطني  
األسد رأى أن تلقي مساعدات مـن اإلخـوان         "وأضافت إن   ". من إيران ومن جماعات اإلخوان المسلمين     

  ".ير مقبول في سورياالمسلمين غ
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خالل كلمته في الجلسة المغلقة للقمة العربية، التي قطع خاللها الطريـق             رد عباس على الوساطات جاء    
أولها الموافقة علـى    "على أي محاولة عربية إلعادة العالقة مع حماس قبل تحقيق مجموعة من الشروط              

لى ما كانت عليه، عندئذ يجري درس الخطوات        االنتخابات الرئاسية والتشريعية وعودة األمور في غزة إ       
وأشارت المصادر إلى أن كلمة عباس لـم        ". ال حوار قبل التراجع عن االنقالب     "، مشدداً على أن     "التالية

  .تلقَ اعتراضاً من أحد، ما فسر قبوالً بشروط الرئيس الفلسطيني
لجمعه مع رئيس المكتب السياسي     كذلك فإن عباس صد محاولة من نائب الرئيس السوري فاروق الشرع            

وقال المصادر إن عباس وجه مجموعة من االنتقادات إلى مشعل ووصـفه بأنـه              . لحماس، خالد مشعل  
  ".رجل غير نزيه ومخادع"

  7/4/2008األخبار
  

   يعده قانونياًبحرو... قريباً" التشريعي"هنية يعرض حكومة موسعة على  .6
، النقاب عن   "الخليج"ـفلسطينية المقالة برئاسة إسماعيل هنية ل     كشفت مصادر رسمية في الحكومة ال      :غزة

أن هنية يدرس عرض وزارته الموسعة على المجلس التشريعي قريباً لنيل الثقة، بما يضمن تسهيل تأدية                
وقالت المصادر التي طلبت عدم الكشف عن اسمها، أن الحكومـة الموسـعة              .الحكومة لمهامها اإلدارية  

زيراً، بغية تخفيف األعباء اإلدارية عن وزراء حكومة الوحـدة الوطنيـة الـذين               و 15 إلى   10ستضم  
استمروا على رأس عملهم وتحملوا ضغوطاً كبيراً جراء توليهم أكثر من حقيبة وزارية خـالل الـشهور                 

  .العشرة الماضية
قـانوني ال   أمـر   "من جهته اعتبر رئيس المجلس التشريعي باإلنابة أحمد بحر أن توسيع هنية لحكومته              

إذا ما تقدم طلب إلى المجلس التشريعي من أجل توسيع الحكومة فإنه ال مانع              "، مشيراً إلى أنه     "غبار عليه 
 ."لديه

  7/4/2008الخليج اإلماراتية 
  

   الفلسطيني يعمل إلصدار قانون يتيح مالحقة مجرمي الحرب اإلسرائيليينالتشريعي .7
 إقرار قانون جديد يتيح مالحقة مجرمـي        إلىالفلسطيني   يسعى المجلس التشريعي     : فتحي صباح  –غزة  

. الحرب اإلسرائيليين المسؤولين عن ارتكاب عمليات قتل واغتيال ومجازر في حق الشعب الفلـسطيني             
قـانون  " بمناقشة مواد مسودة مـشروع       أمسوشرعت اللجنة القانونية في المجلس التشريعي اعتباراً من         

إلعدادها وطرحها كمشروع قانون أمام المجلس      " مي الحرب اإلسرائيليين  الهيئة الفلسطينية لمحاكمة مجر   
وعقدت اللجنة ندوة ناقشت فيهـا بنـود مـسودة مـشروع             .لمناقشتها وإقرارها وفقاً لألصول التشريعية    

القانون، بمشاركة عدد من النواب والمحامين والخبراء في القانون الدولي، وممثلين عن مجلـس العـدل                
وبحث المشاركون سـبل محاكمـة       .ة المحامين ومنظمات حقوق اإلنسان وناشطين وغيرهم      األعلى ونقاب 

مجرمي الحرب وطرق مالحقتهم وحصر الجرائم ومرتكبيها وكيفية إعداد الملفات الخاصة بالمحاكمـات             
  .في المستقبل

  7/4/2008الحياة 
  

   بين فياض ونقابات الموظفين إلى القضاء يحيل خالفاًعباس .8
اصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس، قرارا يعطي : رام اهللامن  7/4/2008  األوسطالشرقنشرت 

 محكمة العدل العليا لوقف إلى، باللجوء اإلضرابالحق، لمجلس الوزراء أو أي جهة متضررة من 
ويأتي هذا القرار بناء على طلب من مجلس  . في حال كان يلحق ضرراً بالمصلحة العامةاإلضراب
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ويلزم القرار المحكمة .  دعت لها نقابات العاملين في السلطة الفلسطينيةإضراباتواجهة الوزراء، لم
 . من تاريخ تقديمهأيامبالبت في الطلب وإصدار قرارها في موعد أقصاه ثالثة 

 رحبت نقابة العاملين في : نائل موسى ،رام اهللا  نقالً عن مراسلها في    7/4/2008الحياة الجديدة   وجاء في   
العمومية، واالتحاد العام للمعلمين بتحفظ على الفور بالمرسوم الرئاسي واعتبره نقيباهمـا بـسام     الوظيفة  

 الذي نص عليـه     اإلضراب الدستوري في    اإلضرابزكارنة، وجميل شحادة على التوالي تكريس للحق        
لعموميـة  ، لكن نقابات المهن الصحية وشركاءها في قطاعي التعليم والوظيفـة ا           األساسيوكفله القانون   

 .ابتكرته على حرية العمل والنضال النقابي وناشدا الرئيس رده
  

 والنقابات للتمسك بوسائل الحوارفياض  برلمانية تدعو حكومة كتلأربع  .9
 علي مـصطفى    أبو كتل برلمانية وهي كتلة فتح وقائمة البديل وقائمة          أربع دعت   : نائل موسى  -رام اهللا   

ة الجتماع تشاوري اليوم في مقر المجلس التشريعي برام اهللا من اجل            وقائمة فلسطين المستقلة نواب الضف    
صدرت الكتل والقوائم البرلمانية، بيانا مشتركا على ضوء        أو . بين الحكومة والنقابات   األزمةمتابعة تفاقم   

 دعت فيه الرئيس للتدخل العاجل بثقله السياسي والمعنوي من اجل حل الخالف قبل              األزمةمخاطر تفاقم   
بعيدا عن لغـة      التمسك بوسائل الحوار المعتادة لحل الخالف القائم بينهما        إلىتدعو الحكومة والنقابات     أن

وجددت الكتل رفضها المس بحق وشرعية التنظيم النقابي لنقابات العاملين والموظفين            .التصعيد والوعيد 
 الكتل عن   وأعربت كما   األساسي  حقهم بالمطالبة بحقوقهم المشروعة التي كفلها لهم القانون        أووالمعلمين  

 .األزمة قوانين جديدة تفاقم إلصدار القائمة األزمةرفضها الستغالل 
 7/4/2008الحياة الجديدة 

  
   عناصر من فتح يحرقون مقر الحركة الرئيسي في غزة": المقالةالداخلية" .10

 من الشبان أقدمت فجر     قالت مصادر أمنيه في الحكومة الفلسطينية المقالة إن مجموعة        .): أ.ب.د( –غزة  
حراق أجزاء كبيرة من المبنى، وتمكنـوا       إ على اقتحام مقر مرجعية حركة فتح غربي مدينة غزة، و          أمس

إنه تـم   "وقال إيهاب الغصين مدير المكتب اإلعالمي لوزارة الداخلية المقالة في بيان صحفي              .من الفرار 
ويجري مالحقتهم لتقديمهم إلى العدالة رافـضا       التعرف على هويات الشبان الذين أقدموا على هذا العمل          

من أحرق المقر هم عناصر من حركة فتح قطعت رواتبهم من قبل          " وأضاف". أي ذريعة للقيام بهذا الفعل    
 منذ أشهر وأنهم حسب التحقيقات أكدوا قيامهم باالتصال برام اهللا في محاوالت             األعمالحكومة تصريف   

وأكـد  ". االستماع لهم وأنهم قاموا بهذا العمل احتجاجا على قطع الرواتب         إلعادة رواتبهم، إال أنه لم يتم       
  ".إن هذه الطريقة مرفوضة"الغصين رفض حكومة حماس لهذا العمل، قائال 

  7/4/2008الدستور 
  

  سائق فتوحتوجيه تهمتي استغالل الوظيفة العامة والتهرب الجمركي ل:  العامالنائب .11
 النيابة العامـة فـي قـضية        أجرتها المغني إنه تبين من التحقيقات التي         قال النائب العام احمد    :بيت لحم 

سائق رئيس المجلس التشريعي الـسابق      (  زايدة   أبو بها رجائي    أدلىتهريب الجواالت واالعترافات التي     
ـ       .أنه هو الذي قام بذلك لوحده     ) روحي فتوح  انه تم توجيه   " معا"وأضاف النائب العام في حديث خاص ل

 النيابة العامة تقـوم     أنمؤكدا  ,  زايدة أبوتغالل الوظيفة العامة والتهرب الجمركي للمتهم رجائي        تهمتي اس 
  . شركائه في عملية التهريبإلىبالتحقيق مع المتهم للوصول 

  6/4/2008وكالة معاً اإلخبارية 
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   تطالب إسرائيل بالتحقيق في تهريب األدويةالسلطة .12
لصحة الفلسطينية من الحكومة اإلسرائيلية فتح تحقيق جنائي في طلبت وزارة ا: وديع عواودة -حيفا 

ووجهت المحامية نائلة عطية من حيفا أمس  .كميات من الدواء إلى األراضي الفلسطينية" تهريب"ظروف 
) وزارة الصحة الفلسطينية( قالت فيه إن موكلتها ،كتابا إلى المستشار القضائي للحكومة اإلسرائيلية

 وذكرت باتفاقية باريس التي ،مية ضخمة من الدواء إلى أراضي السلطة دون مصادقتهافوجئت بإدخال ك
 .توجب مصادقة خطية من وزير الصحة الفلسطينية على إدخال األدوية إذا كانت في شكل معونات

 6/4/2008الجزيرة نت 
  

    دمرت أكثر من مليون شجرة زيتون"إسرائيل"الوضع الزراعي كارثي و:  الهباشمحمود .13
إن الوضع الزراعـي فـي   : قال وزير الزراعة الفلسطيني محمود الهباش : محمد جمال-القدس المحتلة  

 خطورة المخططات اإلسرائيلية الرامية     إلىالضفة الغربية وغزة كارثي بكل ما للكلمة من معنى، مشيراً           
سـتهداف   الفلسطينية في الغـور وجنـوب الـضفة وا        األراضي ضم ومصادرة مساحات واسعة من       إلى

ـ  .الصيادين في القطاع    ألـف   370 السلطة تعمل على مشروع استراتيجي لزراعـة         إن: "الشرق"وقال ل
 دمرت خالل السنوات السبع     إسرائيل  وأشار إلى أن   . المشاتل الفلسطينية بالضفة   أنتجتهاشجرة حمضيات   

الميـاه الفلـسطينية     من مليون شجرة زيتون في الضفة الغربية وسرقت كميات هائلة من             أكثرالماضية  
 المستوطنات في الضفة وجدار الفـصل العنـصري         إلىواستولت على مناطق زراعية واسعة وضمتها       

 تصدير المنتجات الزراعية    تمنعوالتهم عشرات اآلالف من الدونمات في الضفة من المناطق الخصبة،           
غزة، ففي هذا الموسـم منـع       قطاع   الخارج وتمنع التبادل السلعي الزراعي بين الضفة و        إلىالفلسطينية  
 خسائر تقدر بعـشرات الماليـين مـن         إلى أدى تصدير منتوج الفراولة من غزة ما        اإلسرائيلياالحتالل  
  .الدوالرات

  7/4/2008الشرق القطرية 
  

   بين عباس ومشعل في دمشق  سري تنفي عقد لقاء"حماس" .14
في تصريحات خاصة   ركة حماس   حقال الدكتور إسماعيل رضوان القيادي في       :   ضياء الكحلوت  -غزة  
لم يجر لقاء بين مشعل وعباس في دمشق عقب القمة العربية، مؤكـداً فـي الوقـت ذاتـه                ": العرب"لـ  

ال يوجد مفاوضات سرية وال اتـصاالت        ": وأضاف رضوان  .استعداد حركته لحوار جاد مع حركة فتح      
  .حاورة حماس، مرجعا ذلك لعظم الضغوط على عباس لعدم م"وال تفاوض مع أبومازن

نقل أمس عن مصادر شرق     " تيك ديبكا "وكان موقع مقرب من االستخبارات العسكرية اإلسرائيلية يدعى         
أوسطية وأميركية وإسرائيلية خاصة عن أن مفاوضات سرية تجري بين أبومازن ومشعل منـذ حـوالي                

من الشخصيات المقربـة     مضيفا أن كال من أبومازن ومشعل شكال قنوات سرية تم تشكيلها             ،ثالثة أسابيع 
وجهـا  "الرئيس عباس التقى سراً رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل            وأكد أن   , جدا منهما 

  . في دمشق خالل انعقاد القمة العربي وقد تم التوصل بينهما على اتفاق يشتمل على خمسة بنود" لوجه
، ينص على أن يقبل عباس دعـوة مـشعل          قال وبحسب الموقع االستخباري اإلسرائيلي، فإن البند األول       

ولكن بعد أن يتوصل إلى استنتاج مفاده أنه لن يستطيع الحصول على تنازالت أخرى              , لزيارة قطاع غزة  
  .من إسرائيل واألميركيين

وينص البند الثاني على تشكيل حكومة وحدة وطنية تشكل كلها من شخصيات تكنوقراطية وال تـضم أي                 
 من فتح، فيما ينص البند الثالث على أن يتم اإلعداد إلجراء انتخابات رئاسية              شخصيات ال من حماس وال    

  .2006وتشريعية دون تغيير النظام الداخلي لالنتخابات لعام 
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وقال الموقع إن البند الرابع ينص على أن تشكل كل من حماس وفتح لجنة للحـوار االسـتراتيجي فـي                    
ي تجري مع رئيس الوزراء اإلسرائيلي إيهود أولمـرت         إطارها يعلن أبومازن عن وقف المفاوضات الت      

  .على أساس أن تلك المفاوضات عقيمة ال أمل منها, ووزيرة الخارجية اإلسرائيلية تسيبي ليفني
األولى لجنة اإلصـالح الـسياسي فـي منظمـة          , أما البند الخامس فإنه يدعو لتشكل ست لجان مشتركة        

تحديد السبل لكي تصبح حماس جزءا ال يتجـزأ مـن المنظمـة             ومهمة هذه اللجنة    , التحرير الفلسطينية 
بمعنى آخر حول كيفية إشراك     , واللجنة الثانية يتم تشكيل لجنة إصالحات في األجهزة األمنية الفلسطينية           

تشكيل لجنه لمواجهـة االسـتيطان اإلسـرائيلي        , حماس في األجهزة األمنية الفلسطينية، واللجنة الثالثة      
أما اللجنة الخامـسة    ,  تشكيل لجنة لوقف عملية تهويد القدس ووقف البناء اإلسرائيلي فيها          واللجنة الرابعة 

أما اللجنـة الـسادسة فتكـون لإلشـراف علـى           , فتشكل لمتابعة الشتات الفلسطيني في كل أنحاء العالم       
  .االتصاالت التي تجري مع إسرائيل

ي بلوره مع خالـد مـشعل علـى الملـك           وحسب المصادر اإلسرائيلية، فقد عرض أبومازن االتفاق الذ       
  .السعودي عبداهللا وعلى الرئيس حسني مبارك خالل زيارته لكل من السعودية والقاهرة قبل أيام

من جانب آخر، ذكرت المصادر أن أولمرت ورايس يعلمان عن المفاوضات التي أجراها أبومازن مـع                
كل مـن أولمـرت ورايـس    ولكن , ال ضدهخالد مشعل ولكنهما لم يكشفان عن األمر وحتى إنهما لم يعم     

يعلمان بأن أبومازن يلوح بالمسدس المشحون بالمفاوضات مع حماس بهدف إجبار إسرائيل واألميركيين             
 .على تقديم تنازالت أكبر للسلطة

  7/4/2008العرب القطرية 
  

  عقد المؤتمر السادس لفتح العام الجاري وليست هناك أعذار لتأخيره:  عباسمحمود .15
أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس زعيم حركة فتح امس األحد ان حركته على             :  أشرف الهور  -غزة  

أعتاب عقد مؤتمرها السادس هذا العام، مشيراً الى انه ال توجد أعذار لتأخير عقده، وتعهد بعـرض أي                  
  .حل سلمي مع اسرائيل في استفتاء ليقول الشعب كلمته 

عدد من قيادات فتح في مدينتي القدس وبيت لحـم، الـذين جـرى              وشدد الرئيس عباس خالل استقباله ل     
وقـال اآلن   . انتخابهم مؤخراً على ضرورة عقد المؤتمر من خالل تذليل كافة العقبات التي تواجه انعقاده             

نستطيع القول بأننا على أبواب المؤتمر السادس للحركة، وليس هناك أي أعذار لتـأخير المـؤتمر عـن              
  .تكملة المسيرة للوصول الى المشروع الوطني موعده، ألننا نريد 

ورأى الرئيس عباس انه باجراء االنتخابات الداخلية للحركة في األقاليم فان حركته تضع اللبنات األولـى            
  .العادة بنائها 

وأكد عباس ان فتح في سباق مع الزمن، النجاز مجموعة من المهمات، أهمها مؤتمر الحركة، مشيراً الى                 
وتابع وفتح بخير وهي تـسير بخطـوات ثابتـة          . نت حركة فتح بخير فكل األمور تكون بخير       انه اذا كا  

واكد عباس في كلمته أنتم اآلن في موقع المسؤولية عن حركـة فـتح              . الستعادة مكانة الحركة الطبيعية   
ئ ومستقبلها، لذلك يجب ان تكونوا بقدر هذه األمانة الملقاة على عاتقكم، للوصول بـالوطن الـى شـاط                 

  .األمان، ألن فتح هي عنوان المشروع الوطني 
  7/4/2008القدس العربي 

  
   البرغوثي يتهم اللجنة المركزية لفتح بـ العجز والوهن والضعفمروان .16

 االسير مروان البرغوثي احد قادة حركة فتح امس في مقابلة مع صحيفة             قال:  من وليد عوض   -رام اهللا   
 فتح تتحمل المسؤولية عن الفشل في االنتخابات وذلـك ألن الـشعب             االيطالية ان قيادة حركة   ) الستامبا(

الفلسطيني لم يحجب االصوات عن فتح بل منحها اصواتا اكثر ولكن حالة الفوضى وتعدد المرشحين ادى                
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الى هذه النتيجة اضافة الى فشل عملية السالم وانهيار السلطة الوطنية واعادة احتالل الـضفة الغربيـة                 
 فيها واغتيال ياسر عرفات واعتقال االالف من كوادر حركة فتح ومناضليها اضافة الى              ومناطق السلطة 

فساد العديد من قياداتها أدى الى مثل هذه النتيجة، وانا على قناعة تامة ان الجمهور الفلـسطيني سـيمنح             
ه جديـدة   ثقته لحركة فتح في االنتخابات القادمة شريطة اجراء تغيير حقيقي لدى قيادتها ووجـود وجـو               

  .يحترمها الشعب الفلسطيني ورموز ليس لهم عالقة بالفساد والعجز والفشل 
حركة فتح حركة عظيمـة     : وعن االوضاع الداخلية لحركة فتح وتهمة الفساد الموجهة لها قال البرغوثي          

 ولكنها في المقابل عجزت عـن     ... 1948 بعثت الهوية الفلسطينية من تحت رماد النكبة الفلسطينية عام        
تجديد بنيتها الداخلية وتكلست الهيئات القيادية فيها وتقودها لجنة مركزية تعيش حالة من العجز والـوهن                
والضعف كما أنها لم تنجح في استبعاد رموز الفساد السياسي والمالي واالداري من صفوفها ولـم تجـر                  

هيار السلطة في غـزة ولـذا   عملية محاسبة او مراجعة ذاتية خاصة بعد خسارة االنتخابات التشريعية وان        
  .حركة فتح تحتاج الى التجديد والتغيير الحقيقي

وبشأن ترشيح نفسه لالنتخابات الرئاسية للسلطة قال البرغوثي في اللحظة التي يعلن فيهـا ابـو مـازن                  
  .انسحابه سأتقدم لترشيح نفسي، ومضيفا هذه المرة سأفوز بانتخابات نزيهة تقف فتح خاللها وراء فوزي 

ن سيطرة حماس على قطاع غزة بقوة السالح قال البرغوثي ان ما جرى في قطاع غزة أمر مؤسف                  وع
ويدعو لأللم والحزن ألننا أردنا بناء نظام ديمقراطي ال مكان فيه للعنف وسفك الدماء واسـتخدام القـوة                  

 شهد لها العـالم  للسيطرة بل أحترام قواعد العمل الديمقراطي وقد نجحنا في اجراء انتخابات حرة ونزيهة            
بأسره وكان على حماس ان تشكر حركة فتح للقيام بهذه الخطوة ومع هذه الدرجة غير المـسبوقة مـن                   
النزاهة في العالم العربي ال ان تقوم بضرب هذه التجربة الديمقراطية الوليدة والفتية وأعتبر ان ما قامت                 

  .به حماس في غزة الحق ضرراً كبيراً بالقضية الفلسطينية 
وبشأن استمرار حالة االنقسام ومخاطرها على مستقبل القضية الفلسطينية شدد البرغوثي على ان وحـدة               
الوطن الفلسطيني ووحدة الشعب ووحدة القضية ووحدة السلطة ووحدة النضال والبرنـامج هـي شـرط                

 مزيـد مـن     اساسي ومركزي النجاز الحقوق الوطنية الفلسطينية وان حالة االنقسام القائمة ستؤدي الـى            
التدهور الداخلي وهذا أمر يجب ان يتوقف وان تعود الوحدة والتالحم بين ابنـاء الـشعب الواحـد وان                   
الخطوة االولى تأتي من خالل التراجع عن الحسم العسكري في غزة واعادة السلطة الى الـرئيس ابـو                  

ات تشريعية ورئاسية حتى    مازن والى التوافق على حكومة فلسطينية جديدة، واالتفاق على موعد النتخاب          
نهاية العام الحالي، اضافة الى ذلك بناء مؤسسة أمنية وطنية عـصرية ومهنيـة، تـدافع عـن الـوطن                    

 .والمواطن وتحتكم للقانون وتكون بعيدة عن الفصائلية والحزبية
  7/4/2008القدس العربي 

  
   تنفي علمها بنية مصر استضافة حوار فلسطيني "حماس" .17

نفي أيمن طه القيادي في حركة حماس لـ القدس العربي علم حركته بنية القاهرة              :  أشرف الهور  -غزة  
وقال طه نحن في حماس لم توجه        .استضافة الفصائل الفلسطينية قريباً لحل الخالفات الفلسطينية الداخلية       

طينية، مشيراً  لنا أي دعوة للذهاب الى القاهرة للقاء القيادة المصرية واجراء لقاء موسع مع الفصائل الفلس              
وذكـر طـه     .في الوقت ذاته الى ان حركته ال تمانع في اجراء مثل هذه اللقاءات حال تلقيها دعوة بذلك                

بموقف حركته القاضي باشراك كل الفصائل الفلسطينية في قرار اقرار التهدئة مع اسرائيل، وقال من هذا                
وأشار طه في هذا السياق الى       .اء الخالف المنطلق نحن ال نمانع بمشاركة الجميع في أي لقاء يسعى النه          

ان اللقاءات التي أجرتها وفود قيادية من حماس مؤخراً مع المسؤولين المصريين، لم تناقش باستفاضـة                
 خالل حديثه على شروط حماس القاضية بأن تكون شـمولية،            وجدد .موضوع حل الخالفات الفلسطينية   

  .ومتزامنة، تضمن فتح المعابر وفك الحصار
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ان موقع فلسطين اليوم الموالي لحركة الجهاد االسالمي نقل عن القيادي في الحركة خالد البطش قوله                وك
هناك نية تتجه لدى القيادة المصرية، لتوجيه دعوات للفصائل الفلسطينية، للمشاركة في اجتماع سيعقد فى               

الوضع الفلـسطيني الـداخلي،     القاهرة، خالل األسابيع القادمة، لمناقشة جملة من القضايا، وعلى رأسها           
  .وموضوع الحصار والمعابر والتهدئة

  7/4/2008القدس العربي 
  

  تدعو مصر إلى إعادة تقييم موقفها من طبيعة الخالف الفلسطيني الداخلي" حماس" .18
امس األحد المواقف المصرية األخيرة إزاء الوضـع        " حماس"انتقد مصدر مسؤول في حركة      ): وكاالت(

 .في التعامل مع طرفي الصراع الفلـسطيني الـداخلي        " تفقد التوازن "راً أن مصر بدأت     الفلسطيني، معتب 
ودعا المصدر في حماس في تصريحات نقلتها مواقع تابعة للحركة، الحكومة المصرية إلى إعادة تقيـيم                

والوقوف على ذات المسافة من طرفي الخالف بما يخـدم          "موقفها من طبيعة الخالف الداخلي الفلسطيني       
هذا شيء مؤسف ال نريده في      : "وتابع". هدف رأب الصدع الداخلي وليس تغليب طرف على حساب آخر         

حركة حماس ألننا معنيون بعالقة جيدة ومتوازنة، والشواهد على ذلك كثيرة، ففي الوقت الذي تكتفي فيه                
ـ                قطوا فـي   مصر باستقبال قادة حماس من خالل مسؤولين أمنيين مصريين، تستقبل قادة فتح الـذين س

االنتخابات استقباالً رسمياً، كما جرى مؤخرا من استقبال وزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط لوفد               
  ".من فتح الذي ترأسه عبداهللا اإلفرنجي

ووصل االمر الى منع بعض قيادات حماس من الحصول على تأشيرة لـدخول القـاهرة               "واردف بالقول   
  ". كما جرى مع عضو المكتب السياسي للحركة محمد نزال قبل أيامللمشاركة في لقاءات إعالمية هناك،

وأشار إلى أن كل قيادات فتح التي تزور القاهرة تهاجم حماس من داخلها بمن في ذلك الرئيس الفلسطيني                  
وال يقتصر األمر على هذا فحسب، بل إن القاهرة تؤوي مجموعـات مـن              : "محمود عباس نفسه، وقال   

  ".حزيران األخيرة في غزة/ أحداث يونيوالقتلة الذين فجروا 
  7/4/2008الخليج اإلماراتية 

  
  ترفضان نشر قوات عربية في قطاع غزة" الجهاد"و" حماس" .19

 القيادي في حركة حمـاس      شدد   :عن أشرف الهور مراسلها من غزة      7/4/2008 القدس العربي    ذكرت
 تسيطر على غزة الرافض لنـشر   على موقف حركة حماس التي، في حديث لـ القدس العربي،    طهأيمن  

 تحدثت عـن اعطـاء مـصر موافقـة           وكانت أنباء  .دون أخذ موافقة الحركة   ] في قطاع غزة  [أي قوات   
  .السرائيل على نشر قوات عسكرية عربية ومصرية في قطاع غزة تعمل بهدف حل األزمة

ال يمكن أن يـتم     جهاد  القيادي في حركة ال   ، وقال خالد البطش     هذه القوات رفضت حركة الجهاد نشر     كما  
وتـابع   .نشر أي قوة مهما كانت رايتها أو علمها دون أن يتم توافق فلسطيني وطني على هذه الخطـوة                 

المطلوب ليس نشر قوات عربية في غزة، بل انهاء األزمة الداخلية ليعود الجميع صفاً واحداً لمواجهـة                 
ر مفيد بل على العكس، سيكرس االنقسام       وأكد البطش ان نشر أي قوات عربية أمر غي         .العدو الصهيوني 

  .الداخلي
قال فوزي برهوم، الناطق : غزةعن صالح النعامي مراسلها من  7/4/2008 الشرق األوسطوأضافت 

بلسان الحركة، إن حماس لم تتلق أي اقتراح بهذا الخصوص من الحكومة المصرية وممثليها خالل 
مثلي الفصائل الفلسطينية والمسؤولين المصريين في مدينة اللقاءات العديدة التي أجريت اخيراً بين م

، شدد برهوم على أن مصر أو أية دولة عربية ال يمكن أن "الشرق األوسط"وفي تصريحات لـ .العريش
الحكم حكومة وحدة وطنية لها "تفكر في إرسال قوات عربية الى قطاع غزة، في الوقت الذي تتولى فيه 

إذا كان هناك طرف عربي معني بحل "وأضاف ". وم بواجباتها على أكمل وجهاجهزتها األمنية التي تق
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األزمة في غزة، فعليه أوالً أن يطبق مقررات الجامعة العربية برفع الحصار عن الشعب الفلسطيني 
واعتبر برهوم أن وجود أي قوة ". ومساعدته على استكمال مشروعه التحرري، وإنهاء أزمته الداخلية

  . طاع غزة سيكون عديم الفائدة ألن المشكلة ال تتعلق بقلة قوات أمنية، بل بوجود احتاللعربية في ق
  

  "   فبركة إعالمية"بشأن صفقة التبادل " حماس"دعوة نائب أولمرت للحوار مع : برهوم فوزي .20
التصريحات التي أدلى بها نائب رئيس الـوزراء الـصهيوني باسـتعداده            " حماس"عتبرت حركة   ا: غزة
". فبركة إعالمية "حول قضية الجنود األسرى لدى الحركة والحزب بأنها         " حزب اهللا "و" حماس"ار مع   للحو

نسخة منه  " المركز الفلسطيني لإلعالم  "وأكد فوزي برهوم، المتحدث باسم الحركة، في بيان صحفي تلقى           
ء فشلها فـي معالجـة      تكبدت فشالً ذريعاً جرا   "، أن حكومة االحتالل الصهيوني      )6/4(]أمس[اليوم األحد   

ملف الجندي األسير جلعاد شاليط وأسراها لدى المقاومة اللبنانية، وهم يريدون أن يغطوا على هذا الفشل                
على نائب رئيس الـوزراء     "وأضاف برهوم أنه    ". بخروج وزير يصرح بمثل ذلك، ضمن فبركة إعالمية       

وار مع حركة حماس، وهو يعلم أن حركة        اإلسرائيلي أن يذهب باتجاه حكومته بدالً من أن يفتح قنوات ح          
الضغط )  اإلسرائيلي الوزير(، وعليه   "حماس معنية بإطالق سراح األسرى الفلسطينيين وإنهاء هذا الملف        

على حكومته من أجل إنجاح الجهد المصري وبلورة مواقف إسرائيلية جدية إلطـالق سـراح الجنـدي                 
  ". األسير جلعاد شاليط

  6/4/2008م المركز الفلسطيني لإلعال
  

  وفد من الشعبية والديمقراطية في القاهرة لمناقشة التهدئة وتوقع اعالنها الشهر الحالي .21
توجه أمس األحد كل من جميل مجدالوي، عضو المجلس التـشريعي، وعـضو             :  أشرف الهور  -غزة  

لى القـاهرة   المكتب السياسي للجبهة الشعبية، وصالح زيدان عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية ا           
  .الجراء حوارات هناك، بناء على دعوة مصرية

وكشف رمزي رباح عضو المكتب السياسي للديمقراطية لـ القدس العربي ان الحوارات ستركز علـى               
مواضيع التهدئة والحصار والحوار الداخلي، موضحاً ان هذه اللقاءات ستركز بالدرجـة األولـى علـى                

لوفد مع القيادة المصرية، موضوع التهدئة مع اسرائيل، شـرط ان           وقال سيناقش ا   .الموضوعين األولين 
تكون متبادلة ومتزامنة وتشمل الضفة، وموضوع فتح المعابر خاصة معبر رفح البري، بما يضمن تواجد               

  .الرئاسة لالشراف عليها
، يقوم  ورأى رباح انه حال انهاء هذه الملفات سيكون أمر الدعوة لحوار وطني يجمع الفصائل سهال جداً               

وأكد رباح على    .، ووثيقة الوفاق الوطني   2005على أساس اتفاق القاهرة الذي أبرمته الفصائل في العام          
وتوقـع المـسؤول فـي الجبهـة      .وجود جهود حثيثة للوصول الى تهدئة تلبي طموح الشعب الفلسطيني        

ال هناك فرصة ان يتم االعـالن       الديمقراطية ان يتم االعالن عن التهدئة خالل الفترة القليلة القادمة ، وق           
 .عن الوصول اليها هذا الشهر 

  7/4/2008القدس العربي 
  

  رفضنا عرضاً إسرائيلياً للتهدئة في غزة فقط : عزامنافذ  .22
إن االتـصاالت   " العرب"في تصريحات خاصة بـ      قال نافذ عزام القيادي البارز في حركة الجهاد       : غزة

توقفت منذ عشرة أيام، بعد رفض الفصائل عرضا إسرائيلياً عبر          مع المسؤولين المصريين حول التهدئة      
وأشار عزام إلى أنه ال جديد في قضية التهدئة التـي طرحتهـا             . مصر يقضي بتهدئة في قطاع غزة فقط      

الفكرة طرحها اإلخوة المـصريون علينـا ونحـن درسـناها     "مصر على حركتي حماس والجهاد، وقال   
  ". رح أو فكرة تتماشي مع مصالح شعبنا وتخفف من معاناتهموناقشناها ومستعدون لنقاش أي ط
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وفي موضوع آخر، رجح عزام أن توجه القيادة المصرية، الدعوة للفصائل الفلسطينية لحضور اجتمـاع               
 الفلسطينية والحصار المفروض    -موسع في القاهرة لمناقشة قضايا الحوار الداخلي والعالقات الفلسطينية          

  . ئة مع إسرائيل وقضية المعابر المغلقةعلى قطاع غزة والتهد
  7/4/2008العرب القطرية 

  
  عضوية القدوة في اللجنة التحضيرية مهمة تنظيمية وليست وظيفة ليستقيل منها: بلعاوي .23

كشفت القدس العربي الجمعة عن استقالة الدكتور ناصر القدوة من عضوية            بعدما   : أشرف الهور  -غزة  
، وهو ما دفع حكـم بلعاوي عضو اللجنة المركزية          السادس لحركة فتح   تمراللجنة التي تحضر لعقد المؤ    

وذكر بلعـاوي فـي تـصريح صـحافي ان        . الى دعوة القدوة الى التراجع عن موقفه باالستقالة        للحركة
  .عضوية ناصر القدوة في اللجنة التحضيرية مهمة تنظيمية، وليست وظيفة ليستقيل منها

  7/4/2008القدس العربي 
  

  تدعو عباس لفصل دحالن من حركة فتح" األقصىئبكتا" .24
 إلى فصل ومحاسبة القيادي البارز في حركة ، في بيان،دعت كتائب األقصى:  د ب أ، وائل بنات- غزة

ودعت  .فتح محمد دحالن، وجميع الفاسدين من الحركة، وأشادت باألصوات المنادية بفصله ومحاسبته
د عباس بأن ال يسمح للتيار المعطل داخل حركة فتح والذي ال شهداء األقصى الرئيس الفلسطيني محمو

تعنيه مسيرة هذه الحركة بل يسعى إلى تدميرها إلنشاء كيانات بديلة بالضغط على الشرفاء والوطنيين من 
أمثال القائد أبو اللطف، فاروق القدومي، مطالبة عباس بالطلب من القدومي بالعودة إلى مكانته والعمل 

 .رار في إصالح حركة فتحعلى االستم
 7/4/2008الوطن السعودية  

  
  باإلفراج عن آخر معتقل لها بأمن الدولةمصر  تطالب "حماس" .25

طالب مشير المصري أمين سر كتلة حماس في المجلـس التـشريعي والقيـادي بحمـاس                : محمد هاني 
 أمن الدولة ال يـزال      السلطات المصرية بإتمام وعودها في اإلفراج عن معتقلي حماس لديها، موضحا أن           

ونفى المصري ما نشرته بعض وسائل اإلعالم العربية مـن أن            .يحتجز لديه القيادي القسامي أيمن نوفل     
السلطات المصرية تختطف أحد مجاهدي القسام أيمن نوفل على خلفية التخطيط الغتيـال أحـد رمـوز                 

ـ  .حركة فتح داخل األراضي المصرية     لمختطف نوفل من كتائب القـسام      إن ا ": إخوان أون الين  "وقال ل
 115من المحافظة الوسطى اختطفته السلطات المصرية دون أن توجه له أي تهمة، كما اختطفت قرابـة                 

  .مقاوما من القسام أفرجت عنهم في دفعاٍت، وأبقت على نوفل في سجونها
  6/4/2008إخوان أون الين 

  
   من أنصار الحركةتتهم األجهزة األمنية في الضفة باعتقال عشرة" حماس" .26

امس األجهزة األمنية الفلسطينية التابعة لوزارة الداخليـة فـي          " حماس"اتهمت حركة    :رائد الفي  -غزة  
وأشارت الحركة في    .حكومة تسيير األعمال، باعتقال عشرة من أنصار الحركة اول امس السبت بالضفة           

وفي محافظة الخليـل أوضـح       .بيت لحم بيان إلى اعتقال األجهزة األمنية خمسة فلسطينيين من محافظة          
وفي محافظة طوباس أشار البيان إلى اعتقال األجهـزة األمنيـة ثالثـة              .البيان اعتقال فلسطينيين اثنين   

  .ينفلسطيني
  7/4/2008الخليج اإلماراتية 
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   حماس ولكن بمقدورنا هزم سورية وحزب اهللاىال نستطيع القضاء عل: باراك .27
خرج وزير األمن االسرائيلي ايهود باراك، عن المألوف وقـال بـصراحة             :  زهير اندراوس  -الناصرة  

ـ                  حركـة   ىمتناهية، موجها حديثه الي الوزراء في حكومة اولمرت، ان من يعتقد أنه يمكن القـضاء عل
 خطأ، وهذا أول اعتراف اسرائيلي رسمي، من الرجل الثاني في الدولة العبرية بعجـز               ىحماس، فهو عل  

حالمها وأحالم الواليات المتحدة األمريكية والدول األوروبية وبعض الدول العربيـة  اسرائيل عن تحقيق أ   
" معـاريف "وقالت صحيفة    . محور دول االعتدال، حسب التصنيف األمريكي االسرائيلي       ىالمحسوبة عل 

ة في عددها الصادر أمس األحد ان أقوال وزير األمن باراك ستنشر خالل األيام القليلة القادمة في صحيف                
األلمانية، حيث أدلي وزير األمن بمقابلة مطولة للصحيفة تحدث فيها عن آخر المـستجدات              ) دير شبيغل (

  .في منطقة الشرق األوسط
  7/4/2008القدس العربي 

  
  في المفاوضات مع الفلسطينيين" خطوط حمراء" تتحدث عن ليفني .28

لتي تترأس وفد المفاوضين االسرائيلييين     اعلنت وزيرة الخارجية االسرائيلية تسيبي ليني ا      : القدس المحتلة 
ونقلت  ".لديها خطوط حمر وهي ليست على استعداد لتخطيها       "مع الفلسطينيين لتسوية النزاع ان اسرائيل       

يتوجب على االسرة الدولية ان تفهم ان السرائيل خطوطا         "االذاعة العسكرية االسرائيلية عن ليفني قولها       
اثارت ليفني خصوصا الخطوط الحمراء المتعلقة بمسائل اساسية فـي          و ".حمراء ليست مستعدة لتخطيها   

وجاء كالم ليفني خالل لقاء مع االنجيلـي         , النزاع االسرائيلي الفلسطيني مثل القدس والحدود والالجئين      
   ".المسيحيون من اجل اسرائيل"مؤسس حركة , االميركي المتطرف جون هاجي

  7/4/2008وكالة سما 
  

  مرت بإعطاء الضوء األخضر للجيش لوقف إطالق الصواريخ من غزة يطالب أولديختر .29
دعا وزير األمن الداخلي اإلسرائيلي آفي ديختر، أولمرت األحد إلى عقد جلسة للحكومـة              : القدس المحتلة 

أو المجلس الوزاري المصغر للمصادقة على خطة أعدها الجيش لوقف إطالق القذائف الصاروخية مـن               
المجلـس  "قوله إن    ذاعة اإلسرائيلية عن ديختر قوله خالل جلسة مجلس الوزراء          ونقلت اإل  .قطاع غزة 

وطالب ديختـر    ".الوزاري أصدر تعليمات للجيش قبل أسبوعين بالعمل على وقف اإلطالق وليس تخفيفه           
وقف إطالق النار من قطاع غزة ولـيس        "بإعطاء الضوء األخضر للجيش من أجل العمل على ما أسماه           

  ".تخفيفها
  7/4/2008كالة سما و

 
   الشاباك يعارض إزالة حواجز إسرائيلية في الضفةرئيس .30

 يوفال ديسكين امس معارضـته      "الشاباك"أبدى رئيس جهاز األمن العام اإلسرائيلي       :  د ب أ     -تل أبيب   
ونقلت اإلذاعة اإلسرائيلية عـن      .إلزالة حواجز إسرائيلية في الضفة الغربية ومنح تسهيالت للفلسطينيين        

طالما لم يتم إغالق الثغرات في الجدار األمنـي         "يسكين قوله خالل جلسة مجلس الوزراء األسبوعية إنه         د
الفاصل وتخصيص األموال الستكمال إقامته فإن إزالة الحواجز من شوارع رئيسية في الضفة الغربيـة               

  ". سيكون خطيرا
  7/4/2008الدستور 
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  إشعال الشّمال ونريد السالم مع دمشق يطمئن سورية ولبنان لسنا معنيين بأولمرت .31
بعثت إسرائيل برسائل طمأنة علنية إلى سورية ولبنان تقول فيها إن المناورات            :  أسعد تلحمي  -الناصرة  

لهجمات صاروخية  " الجبهة الداخلية "لفحص جهوزية   " 2نقطة تحول   "التي بدأتها أمس واطلقت عليها اسم       
  ..ططات إسرائيلية سرية لهجوم على سوريةبأسلحة غير تقليدية، ال تخفي أي مخ

وقال رئيس الحكومة اإلسرائيلية ايهود اولمرت في تصريحه األسبوعي لوسائل اإلعالم في مستهل جلسة              
هـذه  "الحكومة إن إسرائيل ليست معنية أبداً بإشعال الشمال، وأن وجهتها للسالم مع سورية، مضيفا أن                

 المؤسسات المختلفة على التحرك في أوقات األزمات وتحـضير          المناورات تهدف إلى التأكد من قدرات     
  ".الجبهة الداخلية لسيناريوهات مختلفة

كل األنباء عن توتر في الشمال يمكن أن تكون أكثـر           . ال يعدو األمر كونه مناورة ال تخفي شيئا       : "وتابع
هذه المناورات  ... فسيراً آخر ال نملك خططاً سرية، وما من داع لدى أحد ألن يعطيها ت           ... اعتداالً وتهدئة 

وأعتقد أن السوريين يعرفون هذا األمر، وال سبب لديهم إلعطاء هـذه            ... ليست جزءاً من أي شيء آخر     
من الحرب  روتينية مستوجبة في إطار استخالص العبر       "ووصف التدريبات بأنها    ". المناورة تفسيراً آخر  

السوريون يعرفون ذلك جيداً، وأرجو أن يفهموا هذه الحقيقة بالـشكل المناسـب             : "، مضيفا )"على لبنان (
على الحدود مع لبنـان     (وشدد على أن إسرائيل ال تتطلع إلى أي مواجهة عنيفة في الشمال             ". والمسؤول
من جهتهـا، قالـت      ".السوريينبل قلنا أكثر من مرة اننا معنيون بإجراء مفاوضات سالم مع            ) "وسورية

ال حاجة لنبعث لسورية بأي رسالة ألن األخيرة تعرف بالضبط مـاذا            "وزيرة الخارجية تسيبي ليفني إنه      
  ".يحصل

  7/4/2008الحياة 
  

  "حزب اهللا"لرسم مخاطر " مغنية" اإلسرائيلية تشكل طاقماً خاصاً حمل اسم االستخبارات .32
عن تشكيل االستخبارات اإلسـرائيلية     , عبرية النقاب أمس األحد   كشفت مصادر إعالمية     -القدس المحتلة 

رداً على اغتيال قائـدها العـسكري       " حزب اهللا "لطاقم خاص لرسم المخاطر التي تتهدد إسرائيل من قبل          
إنه بعد شهرين من اغتيال عماد      ":"معاريف"وقال المراسل العسكري لصحيفة      .األبرز الشهيد عماد مغنية   

ستخبارات اإلسرائيلية تشكيل طاقم خاص لرسم المخاطر المحتملة على إسرائيل من قبل            مغنية، قررت اال  
ـ       , ""حزب اهللا " يضم ممثلين رفيعي المـستوى مـن       " طاقم مغنية "مشيراً إلى أن هذا الطاقم الذي أسمي ب

أجهزة األمن اإلسرائيلية بهدف تحليل أنواع التهديدات التي يمكن أن تتعـرض لهـا إسـرائيل وكبـار                  
  . مسؤوليها في الداخل والخارج

أفلح فـي إدخـال     " حزب اهللا "إن هناك اقتناعاً لدى االستخبارات اإلسرائيلية بأن        :" ومضى المراسل يقول  
رجاله إلى عدد من أجهزة االستخبارات في دول ضعيفة في آسيا وأميركا الجنوبية وفي أفريقيـا، وانـه                  

  ".روبايحتفظ بخاليا قادرة على العمل في أميركا وأو
  7/4/2008شبكة فلسطين اليوم اإلخبارية 

 
  سورياتل أبيب وواشنطن تنسقان الكشف عن تفاصيل قصف المنشأة النووية في  .33

في عددها الصادر أمس األحـد النقـاب عـن ان           ) هآرتس(كشفت صحيفة   : زهير اندراوس  -الناصرة  
 بشأن الكشف عن تفاصيل القصف الجوي       الدولة العبرية والواليات المتحدة األمريكية تنسقان فيما بينهما       

ونقـل مراسـال      2007من العـام    ) سبتمبر(الذي نفذ في دير الزور في سورية في السادس من أيلول            
الصحيفة عاموس هارئيل وباراك رافيد، عن مصادر أمريكية واسرائيلية متطابقة ان الحديث عن منـشأة               

وتوقعت الصحيفة ان يقوم مسؤولون أمريكيـون        .ليةنووية قامت دمشق ببنائها بمساعدة من كورية الشما       
بالكشف عن التفاصيل في مناقشات الكونغرس خالل الشهر الجاري، بالرغم مـن معارضـة األجهـزة                



  

  

 
 

  

            17 ص                                   1042:         العدد                  7/4/2008 اإلثنين: التاريخ

وأضافت الصحيفة، استنادا الي نفس المصادر، أنه بحسب تقديرات ديـوان رئـيس              .األمنية في اسرائيل  
الرئيس جورج بوش، فانه من الممكن الكشف عن التفاصـيل          الوزراء االسرائيلي ايهود أولمرت وادارة      

وبحسب الصحيفة  . اآلن، ألن احتماالت تصعيد الوضع األمني من قبل سورية، ردا علي الهجوم، ضئيلة            
فان التفاصيل المشار اليها سيتم الكشف عنها من قبل كبار المسؤولين في االدارة األمريكية، في شهادتهم                

  .نغرسأمام لجنة تابعة للكو
  7/4/2008القدس العربي 

  
   ماليين شيكل لترميم وتوسيع حواجز الضفة الغربية8 يخصص راكاب .34

راك خصص مبلغ ثمانية ماليـين شـيكل لتوسـيع وتـرميم خمـسة              اأن ب "هآرتس"ذكر موقع صحيفة    
 في الضفة الغربية، حيث سيقوم الجيش بتركيب أجهـزه الكترونيـة متطـورة لتفتـيش                "معابر"حواجز
وأشـارت   .ينيين المارة عبر الحواجز عن بعد، ودون االحتكاك بالجنود اإلسرائيليين وجها لوجـه   الفلسط

بزعم ازدياد عمليـات   الصحيفة أن أول حاجز سيتم توسيعه وترميمه هو حاجز حوارة القريب من نابلس       
  .العثور علة أحزمة وعبوات ناسفة مع فلسطينيين يحاولون اجتياز الحاجز

  7/4/2008وم اإلخبارية شبكة فلسطين الي
  

  البدء في بناء مشفى تحت األرض بمنطقة حيفا" معاريف" .35
، أمس إن إسرائيل بدأت األسبوع الماضـي ببنـاء          "معاريف"قالت صحيفة   : برهوم جرايسي  -الناصرة  

وحسب ما نشر، فإن المستـشفى       .مستشفى ضخم، في منطقة حيفا لمواجهة أي هجوم كيماوي أو نووي          
 750 متر مربـع، ويـستوعب       4500 منها تحت األرض، ومساحة كل طابق        3وابق،   ط 5سيتكون من   

وستكون آليـة خاصـة      . ساعة من دون أي اتصال بالعالم الخارجي       72سريرا، وبإمكانه أن يعمل لمدة      
الستقبال المصابين، من دون أن يتأثر المستشفى من البيئة الخارجية، وال حتى مما قد تنقلـه الـسيارات                  

 من مواد سامة، وقد جرى التخطيط على أن يكون بإمكان المستشفى أن يغير كـل طواقمـه                  والحافالت
ومخزونه المتنوع، من مواد طبية وغذائية وطاقة في غضون خمس ساعات، ليكون جاهزا مـن جديـد                 

 .للعمل بشكل ينقطع فيه عن العالم الخارجي
  7/4/2008الغد االردنية 

  
   لقيامها60فال بالذكرى الـ مليـون دوالر لالحت28: "إسرائيل" .36

 مليون دوالر على االحتفـاالت بالـذكرى الـستين لقيامهـا،            28 أعلنت إسرائيل أمس أنها ستنفق       :أب
وقالت الـوزيرة االسـرائيلية      . وتتضمن استعراضات جوية وحفالت موسيقية وعروضا بأضواء الليزر       

إن جزء من الميزانية سيستخدم في مشاريع       روحاما أفراهام بليال ان بعض االحتفاالت قد بدأ، مشيرة الى           
 كيلومتر، ورصيف للمشاة    1200تمتد لما بعد احتفاالت العام الحالي، بينها إنشاء مسار للدراجات بطول            

وأقرت بليال بالحساسية التي تثيرهـا    1948.يحيط ببحيرة طبرية وتجديد النصب التذكارية لحرب العام         
 مشيرة الى أن برنامج العام الحالي سيشمل ورشة عمـل حـول             48,ـهذه االحتفاالت، لدى فلسطينيي ال    

ومن المتوقع أن يزور إسرائيل في تلك الـذكرى،          . التعايش بين الشبان اليهود والعرب، ومهرجانا بدويا      
زعماء من مختلف أنحاء العالم وشخصيات أخرى، بينها الرئيس األميركي جورج بوش الذي يصل فـي                

  .  أيار المقبل14
  7/4/2008لسفير ا  
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  2005 من العام الحالي هو األكثر دموية منذ العام األولالربع : تقرير .37

أصدر مركز الميزان لحقوق اإلنسان تقريراً مفصالً عن جرائم الحرب االسرائيلية           :  فتحي صباح  -غزة  
ينيين قياساً بـاألعوام     شهد ارتفاعاً كبيراً في عدد الشهداء الفلسط       ، الذي في الربع األول من العام الحالي     

 امـرأة، فـي     15 طفالً  و   42 شهيداً في قطاع غزة، من بينهم        247  حيث سقط  .، بحسب التقرير  السابقة
 46 في العام الذي سبقه، و     36حين استشهد ثمانية فلسطينيين فقط خالل الربع األول من العام الماضي، و           

لى أن قوات االحتالل دمرت خـالل الربـع         إ وأشار . طفالً وامرأة واحدة   15، من بينهم    2005في العام   
ي منـزل   أ مواطناً، فيما لم تدمر      1837 منزالً يقيم فيها     289األول من العام الحالي في قطاع غزة نحو         

 15، و 2006خالل الفترة نفسها من العام الماضي، ودمرت خمسة منازل خالل الفترة نفسها من العـام                
استعرض المركز الدمار الذي لحق باألراضي الزراعيـة         كما   .2005منزالً خالل الفترة نفسها من العام       

والمنشآت الصناعية والتجارية والمركبات التي دمرتها قوات االحتالل خالل الربـع األول مـن العـام                
  .الحالي مقارنة مع األعوام الماضية

  7/4/2008الحياة 
  

   الغربيةتهاكات في الضفةنلإل لم تقم بواجبها في التصدي يةحقوقالمنظمات ال: أبو شمالة .38
  لمنظمـات     شديداً نسان في قطاع غزة نقداً    و شمالة مدير مؤسسة الضمير لحقوق اإل      أبوجه خليل   : غزة

التصدي لالنتهاكات التي تحـدث فـي منـاطق         بياها  إ  مطالباً ،حقوق اإلنسان في الضفة الغربية المحتلة     
ثبـت تـورط جهـاز    الـذي أ ي ثتل مجد البرغـو أن تقرير لجنة التحقيق في مق    لىإ منوهاً .مختلفة منها 

أن األجهزة االمنيـة فـي       مضيفاً   . هو دليل حي على جسامة االنتهاكات      ،المخابرات في الضفة في وفاته    
و أنتماء الـساسي     حالة اعتقال على خلفية اإل     1500 حزيران حتى اآلن نفذت ما يقارب        14الضفة ومنذ   

وفي سؤال عن   .  على جمعيات ومؤسسات واغالق عدد منها      لى اعتداءات إضافة  إحرية الرأي والتعبير،    
نـه  أال  ، إ هناك تطور نسبي مقارنة باالشـهر الماضـية        أن   أوضاع حقوق االنسان في قطاع غزة، بين      

لى الوقوف  إ الحكومة    داعياً ، أن هناك انتهاكات الزالت ترتكبها عناصر األجهزة االمنية        بالقول،استدرك  
  .بة المسئولين عنهاأمام هذه االنتهاكات ومحاس

  6/4/2008وكالة سما 
  

  نورا الهشلمون توقف إضرابها عن الطعاماألسيرة .39
 أوقفت إضرابها عن الطعام على ،ن األسيرة نورا الهشلمونأ ،مسأ ،أفادت المحامية بثينة دقماق: رام اهللا

أخيها وأبنائها إثر جلسة تمت معها من قبل مدير السجن وعدها خاللها بالسماح لها بزيارة زوجها و
 متمنية أن تعود 2008 / 11/6االداري السابع لها في الحكم تنهى سوأكدت المحامية ان األسيرة  .الستة

  .ألهلها سالمة
 7/4/2008الحياة الجديدة  

  
  النّقابات الفلسطينية تعلن خطوات احتجاجية بموازاة مرسوم رئاسي لمقاضاة المضربين

راضي الفلـسطينية رفـضها قـرارات مجلـس          الوظيفة العمومية في األ    جددت نقابة العاملين في   : لندن
جـاء  و.  من اليـوم  بدء فعاليات احتجاجية اعتباراًالمتعلقة باالضراب، مؤكدةًفي الضفة الغربية الوزراء  

ضراب في الخدمة المدنية، وذلك بناء على        لتنظيم اإل  ذلك في وقت أصدر الرئيس عباس مرسوماً رئاسياً       
لى محكمـة   إمجلس وألي جهة متضررة من االضراب اللجوء        لجلس الوزراء يعطي الحق ل    تنسب من م  
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لـى تنظـيم   إ إن المجلس دعا ،مس، أنقابة بسام زكارنةالفي غضون ذلك، قال رئيس     .هالعدل العليا لوقف  
  .مسيرة للموظفين بعد غد تتوجه الى مقر مجلس الوزراء في رام اهللا احتجاجاً

  7/4/2008الحياة 
  

  جراء تعرض منزل عائلته للقصف بقذيفة دبابة إسرائيلية في غزة شهاد طفل فلسطينياست .40
أعلنت مصادر طبية فلسطينية عن استشهاد طفل فلسطيني وإصابة آخرين : ألفت حداد ورأفت الكيالني

 .حد المنازل شرق مخيم البريح وسط قطاع غزةأحينما أطلقت مدفعية إسرائيلية إحدى قذائفها تجاه 
ن قوات إسرائيلية معززة بالدبابات توغلت في المنطقة المذكورة وسط إطالق نار إ شهود عيان فوحسب
  .كثيف

  6/4/2008 48عرب
  

   طفل استشهدوا منذ بدابة انتفاضة األقصى 900: اتحاد لجان المرأة .41
ـ     900ن أكثر من    ، أ قال اتحاد لجان المرأة للعمل االجتماعي في قطاع غزة        : غزة ذ  طفل استـشهدوا من

ن ثلث المرضى الذين استشهدوا فـي الحـصار         كما أ  ،بداية انتفاضة األقصى جراء العدوان اإلسرائيلي     
 طفل الزالوا   300 أكثر من    ، فيما هناك  من األطفال هم  المفروض على قطاع غزة منذ حزيران الماضي        

  .يقبعون خلف القضبان
  6/4/2008وكالة معاً اإلخبارية 

  
  الجاري طفالً منذ بداية العام94االحتالل قتل :  حقوقيتقرير .42

 قتلوا على يد قوات االحتالل  طفال49ًن أفرع فلسطين  -أعلنت الحركة العالمية للدفاع عن األطفال: وفا
إضافة إلى إصابة ما ،  فلسطينياً طفال55ً قتل 2007إلى انه خالل العام  مشيرة . الجاريمنذ بداية العام

 تم زجهم في المعتقالت بناء 30 آخرين من ضمنهم 700 يقارب من  واعتقال ما، طفال345ًال يقل عن 
 خالل العام الماضي استخدام ما ال يقل كما تم أيضاً. على أوامر االعتقال اإلداري دون تهمة أو محاكمة

 بعد  طفال17ً أصيب ما ال يقل عن فيما. عن أربعة أطفال كدروع بشرية من قبل جيش االحتالل
ن سيادة القانون في ألى إ ، الحركةمن جهة أخرى أشارتو .قبل المستوطنينعتداء عليهم من اإل

شهد  2007العام ، مبينةً أن  على حياة األطفالاألراضي الفلسطينية وانتشار األسلحة الخفيفة يشكل تهديداً
 أطفال قتلوا في شهر حزيران خالل 10شتباكات الفصائلية، من ضمنهم بسبب اإل  طفال27ًقتل م

 إلى أنالسراج أياد  الدكتور من جهة أخرى لفت.  حماس على قطاع غزةإلى سيطرةك التي أدت المعار
 ويمثل ،من إجمالي عدد السكان% 50 سنة يشكلون ما يزيد على 18األطفال الفلسطينيين تحت سن 

ة ن اإلحصاءات تشير إلى زيادألى إ منوهاً من عدد السكان، %45الذين هم دون الخامسة عشرة حوالي 
من األطفال % 76عدد األطفال الذين يعيشون في أسر تعيش تحت خط الفقر باإلضافة إلى ما يزيد على 

، من إجمالي عدد الشهداء% 18ن األطفال الشهداء بلغوا ما نسبته أيمنعهم الفقر من متابعة تعليمهم، كما 
  . طفال وطفلة350 ال يزال يقبع في سجون االحتالل حوالي في حين

 7/4/2008لجديدة  الحياة ا
 

   بشرية في رفح احتجاجاً على ارتفاع األسعارسلسلة .43
شبكة المؤسسات األهلية نظمت في مدينة رفح جنوب         أن   :غزة من   7/4/2008 الخليج اإلماراتية    نشرت

 على ارتفاع أسعار البضائع والمواد الغذائية في القطاع، نتيجـة           قطاع غزة أمس، سلسلة بشرية احتجاجاً     



  

  

 
 

  

            20 ص                                   1042:         العدد                  7/4/2008 اإلثنين: التاريخ

 ةربمع . عن توفير احتياجاته االساسية    هو ما يزيد من هموم المواطن العاجز أصالً       ، و الحصارالستمرار  
 لمالحقة التجـار الـذين يحتكـرون المـواد          عن استيائها الشديد لعدم تحريك أية جهة في القطاع ساكناً         

  .التموينية ويتالعبون بأسعارها مع غياب الرقابة
ن وعمـال ونـساء     ي ومـوظف  اًنوابأن  : غزة مراسلها من    حفتحي صبا  عن   7/4/2008 الحياة   وأضافت

ن الغالء  أ ،واعتبر أحد المشاركين، النائب عن حركة فتح أشرف جمعة         . في االعتصام  واوفعاليات شارك 
 ملحاً ومسبباً قوياً إلعادة الوحدة الوطنية واللُحمة الفلـسطينية          اًمرأفي السوق الفلسطينية في القطاع بات       

من سكان القطاع البـالغ     % 80 أن أكثر من      في هذا السياق،   يذكر فيما   .جدل او المماطلة  بشكل ال يقبل ال   
عددهم نحو مليون ونصف المليون فلسطيني، يعيشون تحت خط الفقر ويتلقون إعانات ومساعدات غذائية              

  .%70ونروا، فيما تبلغ نسبة البطالة نحو ال ا وكالةمن
  

   سوء التغذيةمن أطفال غزة يعانون% 71:  الصحةوزارة .44
مـن  % 71كثر من    أ نأ ، قالت وزارة الصحة في الحكومة الفلسطينية المقالة في غزة         :حامد جاد  -غزة  

وضـاع   من تدهور األطفال القطاع يعانون سوء التغذية ونقصاً حاداً في مكونات الغذاء االساسي محذرةً   أ
لمفروض على القطـاع، يـشكل      أن استمرار الحصار ا   من  وحذرت   .الصحية نتيجة الحصار االسرائيلي   

،  حالـة  124 الحصار بلغ     هذا   ن عدد حاالت الوفاة جراء    ألى  إ  بإعدام اآلالف من المرضى، الفتةًً     قراراً
  . شهيداً طفال35ًكثر من كان من بينهم أ

  7/4/2008الغد األردنية 
  

 يئاً ما زال بط الفلسطينيالتحسن في مؤشرات الحالة الصحية للمواطن:  المركزياالحصاء .45
استعرض الجهاز المركزي لإلحصاء الواقع الصحي في األراضي الفلسطينية، عشية اليوم : رام اهللا

على وفيات األطفال دون % 5.5لى انخفاض بنسبة إ اًمشير،  السابع من نيسان فيالعالمي للصحة
ارت أش كما .، وارتفاع بسيط في قطاع غزة2006 - 2000بين عامي الغربية الخامسة في الضفة 

، حيث 2006  و2004البيانات إلى أن هناك ثباتاً على معدالت الخصوبة خالل الفترة ما بين عامي 
 5.4في الضفة و 4.2، بواقع 2006 مولود لكل امرأة في األراضي الفلسطينية في أواخر العام 4,6بلغت 

الفترة، نفس الل من جهة أخرى لم يحصل تقدم يذكر في مجال الحد من وفيات الرضع خ .في قطاع غزة
،  وأشارت البيانات إلى أن قطاع غزة سجل 2006 لكل ألف والدة حية في العام 25,3إذ بلغ المعدل 

 أسرة ما زالت ال تحصل على مياه 76،134وبين التقرير أن . في الضفة 22.9، مقابل 28,8 بلغ معدال
 مياه الشرب اآلمن خالل شرب آمنة، على الرغم من حصول تقدم على نسبة األسر التي تحصل على

وفي موضوع األمراض المزمنة، أشارت البيانات إلى أن هناك ارتفاعاً . 2006 - 2004الفترة ما بين 
 إلى أن 2006عام وتشير بيانات ال. 2006 – 2004األمراض خالل الفترة هذه في انتشار % 31,1قدره 
يلة من وسائل تنظيم األسرة في سنة المتزوجات ال يستخدمن أي وس) 49-15(من النساء % 49,8

في حين  من األزواج ال يستخدمون أي وسيلة، 250،135األراضي الفلسطينية،  أي أن هناك حوالي 
أشارت  كما .يرغبن باستخدام وسائل تنظيم األسرة وال يستخدمنهامن النساء %  12,5أن هناك تبين 

بارتفاع  ون من قصر القامة المزمن أو الحاد، طفل يعان100 أطفال من بين كل 10أن هناك إلى بيانات ال
في % 12,4في الضفة مقابل % 7,9، وبلغت هذه النسبة 2006-2004بين  خالل الفترة ما% 3قدره 

  .قطاع غزة
  7/4/2008الحياة الجديدة  
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  موظفو االونروا يضربون عن العمل اليوم لتجاهل مطالبهم .46
، أمس، اجتماعا قـرروا     "األونروا"لجان العاملين في وكالة     عقد ممثلو مجالس    :  ريما أبوالهيجاء  -عمان  

فيه التوقف عن العمل ليوم كامل اليوم، بمشاركة كافة العاملين في قطاعات المعلمين والخدمات العامـة                
، بعد رفض إدارة الوكالة تنفيذ مطالبهم بزيادة الرواتب وتحـسين           "األونروا"والعمال وموظفي رئاسة في     

  . م المعيشيةأوضاعهم وظروفه
وأوضح مصدر مطلع الى ان اللجنة رفعت مذكرة إلى المفوض العام للوكالة كارين أبو زيد توضح فيها                 

بعملية التضليل التي وقعت بين المطالب األساسية للعاملين وبين ما تم نقله مـن معلومـات                "ما وصفته   
  ".  في الوكالةإليها، ما نجم عن صدور قرارات ال تنسجم مع مستوى مطالب العاملين

  7/4/2008الدستور 
  

   االردن تتسلم تبرع كهربا ء اربد الغاثة الفلسطينييننهرمؤسسة  .47
تسلمت المديرة العامة لمؤسسة نهر االردن فالنتينا قسيسيه، امس، من مدير عـام شـركة               :  بترا -عمان

لحملة التـي تنفـذها     دنانير في اطار ا   ) 13704(كهرباء محافظة اربد المهندس احمد ذينات شيكا بمبلغ         
المؤسسة بالتعاون مع الهيئة األردنية الخيرية الهاشمية الغاثة الفلسطينيين في قطاع غزة تحـت شـعار                

 . شمعة دفء في ظالم غزة
  7/4/2008الرأي األردنية 

  
  لست مطمئناً للوضع األمني في صيدا وعين الحلوة: أسامة سعد النائب  .48

 النائب على ان االوضاع االمنيـة       ي الناصري النائب اسامة سعد    رئيس التنظيم الشعب  شدد  : محمد صالح 
في مخيم عين الحلوة ما تزال مفتوحة على كل المخاطر، النه ليس هناك مرجعية سياسية فلسطينية تشكل                

في حال عـدم انـشاء      "وكشف سعد انه    . والعربية وغيرها " االسرائيلية"ضمانة لمنع االختراقات االمنية     
ينية الموحدة واستمرار الحالة الراهنة على حالها في المخيم اي المراوحة االمنية، فاننـا              المرجعية الفلسط 

نخشى على الوضع االمني الفلسطيني من اي تدهور، الننا في حالة من القلـق علـى مـصير شـعبنا                    
طـار  الفلسطيني وعلى امن مدينة صيدا من تفجير محتمل اذا لم تسارع الفصائل الفلسطينية الى ايجاد اال               

السياسي التنسيقي الجامع لها، واذا ما استمرت السلطة اللبنانية في التعاطي مع الوضع الفلسطيني علـى                
هذا النحو، نظرا لما يعاني منه الشعب الفلسطيني في المخيمات من اوضاع صعبة على كل المـستويات                 

وقـال  ". رضة لكل المخـاطر   المعيشية والخدماتية واالمنية وهذا بحد ذاته يؤدي الن تكون المخيمات ع          
نحن نحمل الفصائل الفلسطينية والسلطة اللبنانية مسؤولية اية حوادث امنية قد تحصل في مخيم عـين                :"

ونفى سـعد  ". الحلوة او في مدينة صيدا، الن اي خلل امني قد ال يبقى محصورا ضمن مخيم عين الحلوة         
  . ذباتهابشدة دخول التنظيم الشعبي في المحاور الفلسطينية وتجا

  7/4/2008السفير 
  

    األسرى تشهد دفعاً جديداً مفاوضات .49
أكدت مصادر فلسطينية واسعة االطالع  أن عملية التفاوض بين حزب اهللا في لبنان والجانـب                : رام اهللا 

قد شهدت فـي    "عبر الوسيط األلماني، الذي يمثل األمين العام لألمم المتحدة بان كي مون،             " اإلسرائيلي"
الذي كان قد تعمد في مرحلة معينة       " اإلسرائيلي"ألخيرة، تزخيماً ملحوظاً في وتيرتها من الجانب        اآلونة ا 

  ".إهمال هذا الملف السياسي األمني بإيحاءات خارجية
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أراد أن يعطي إشارات إيجابية في موازاة قـراره         " اإلسرائيلي"يبدو أن الجانب    " وقالت المصادر نفسها    

  ". ية، وقد أدى ذلك الى تسريع حركة المفاوضات وتبادل االقتراحاتبتنظيم المناورة الحال
  7/4/2008السفير 

  
  خطة سورية لحل األزمة الفلسطينية .50

بوصفها رئيسة مجلس القمة    أكد وزير الخارجية السوري وليد المعلم ان سوريا،         :  محمد ظروف  -دمشق  
يني ـ الفلسطيني، وانهاء االزمة بين حماس  مشروع يهدف إلى احياء الحوار الفلسط ستبدأ بتنفيذ ،العربية

وأشار . وفتح، وتكوين رأي عام فلسطيني موحد تجاه قضايا السالم والدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني             
المعلم إلى ان سوريا تدعم الجهود والمبادرة اليمنية لحل االزمة بين حماس وفتح، مبينا ان الرئيس بشار                 

 تزويده بمقترحاتهما للتوصل الى اقتراح وسـطي يرضـي الطـرفين،            االسد طلب من قيادتي الحركتين    
وبشأن الجوالن، اكـد المعلـم انـه ال         . محذرا من استمرار المفاوضات في ظل هذا الخالف الفلسطيني        

مناص من عودته الى السيادة السورية كامال، مشيرا الى جهوزية الجانب السوري الستئناف مفاوضـات               
يطة أال تكون هذه المفاوضات على حساب المسار الفلسطيني، واعرب عن خيبة            شر" اسرائيل"السالم مع   

لم تتحركا باتجاه السالم، داعيا     " اسرائيل"امل سوريا من مرحلة مابعد مؤتمر انابوليس مؤكدا ان اميركا و          
   .للخضوع لعملية السالم" اسرائيل"العرب الى التوقف عند هذه المحطة، ورؤية كيف يمكن الضغط على 

  7/4/2008الوطن القطرية 
  

  في الجوالن" اإلسرائيلية" ضحايا األلغام شخصاً 531 .51
 202 إصابة منهم    531في الجوالن العربي السوري المحتل      " اإلسرائيلية"بلغ عدد ضحايا األلغام     : دمشق

وقـال  .  بإعاقات دائمة ومزدوجـة    329 شهيداً وإصابة    17قضوا نحبهم معظمهم من األطفال، وسقوط       
ما زالـت   " إسرائيل"ر لصحيفة الثورة المحلية، بمناسبة يوم التوعية العالمي من مخاطر األلغام، إن             تقري

تضرب عرض الحائط بجميع المعاهدات واالتفاقيات الدولية التي تدعو لحظر صـناعة وانتـشار وزرع            
  .التوقيع عليها" إسرائيل"األلغام واالتجار بها ومنها اتفاقية أوتاوا، التي ترفض 

  7/4/2008الخليج اإلماراتية 
  

  في شيخوختها" إسرائيل" .52
  سليم الحص

والكيان الصهيوني، ظاهراً، صامد منيع في وجـه كـل         . بعيد ميالدها الستين هذه السنة    " إسرائيل"تحتفل  
استطاع تحييد دولة عربية ذات شأن متميز هي مصر، إذ فاز باتفاق صـلح              . القوى العربية المحيطة به   

 ثم تمكن من تحييد قوة عربية مجاورة أخرى بعقد صلح مـع األردن فـي عـام                  1979معها في عام ،   
  . فبقي من قوى المواجهة في الجانب العربي، إلى فلسطين، سوريا ولبنان1994،

  .جسدت فلسطين وجه المأساة بأحلك صورة، ووجه البطولة بأبهى صورة
فبقرار من رأس الـشرعية     .  لها في فظاعتها   فلسطين عنوان قصة فاجعة قلما شهد تاريخ اإلنسانية نظيراً        

وما كان ذلك ليتحقق، وسط     . الدولية، مجلس األمن، قُسمت فلسطين ليقام على أرض عربية كيان يهودي          
مقاومة الشعب الفلسطيني الباسلة، إال باقتالع عشرات األلوف من العرب من بيـوتهم عنـوة، وإحـالل                 

ومـا كـان    . صي األرض برعاية دولية فاجرة، ليحلوا محلهم فيها       غرباء، وفدوا بأسلحتهم الفتاكة من أقا     
فكان الثمن الذي دفعه الشعب الفلسطيني باهظاً، على حساب دماء أعداد ال تُحصى مـن               . ذلك ليتم سلمياً  

هذا الشعب وأرواحهم، وتشريد مئات األلوف حلّوا الجئين في مخيمات داخل األرض المحتلة وفي أقطار               
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انت الحصيلة مشهداً مأساوياً أفرخ أزمة مزلزلة كان الوطن العربي بأسره مسرحاً لها،             ك. عربية مجاورة 
  .فلم يسلم من تداعياتها المباشرة أو غير المباشرة شعب من شعوب هذه األمة

هذا وجه المأساة في فلسطين الذبيحة، أما وجه البطولة فيتجلى في صمود خارق للشعب المنكوب، فهـو                 
وة في الشرق األوسط، مدعومة من أعظم قوى العالم، لم يستسلم ولم يقنط بعد سـتين         في مواجهة أعتى ق   

سقطت األرض في يد العـدو      . سنة على نكبته، ال بل سطّر في سفر التاريخ صفحة مضيئة من الصمود            
الغاشم ولم تسقط القضية على الرغم من كل ما تعرض له هذا الشعب األبي من عنت على يد اإلجـرام                    

انت تطارده أنّى حل، وما ناله من جور األنظمة العربية وإهمالها، وفي حاالت مشهودة ما كان من              التي ك 
تواطؤ من جانب بعض األنظمة مع حاضني الصهيوني في المجتمع الدولي من الـذين يرفعـون زوراً                 

يس الحـضارية   هذه القيم التي تُعد من الثوابت في المقاي       . شعارات الحرية والديمقراطية وحقوق اإلنسان    
  .ُأهدرت بال هوادة في فلسطين على مرأى من العالم المتحضر وسمعه

الشعب الفلسطيني رفض سوء المصير الذي شاءه له الصهيوني ومعه أعظم قوى العالم، ولو أن ذلك كله                 
 نُفذ باسم الشرعية الدولية، فعبر هذا الشعب المناضل عن رفضه للواقع المفروض عليه بصموده العظيم،              

بمواصلة نضاله، بمقاومته العنيدة ولو باأليدي العارية، ووقف المواطن العربي في كل مكان وقفة وفـاء                
فكان من جراء   . أمينة إلى جانب أخيه الفلسطيني، ففرضت فلسطين نفسها عنواناً لقضية العرب المركزية           

            ت المنطقة العربية، كان مـن      هذا الواقع األليم أن بقيت فلسطين ماِثلة في خلفية حالة من االضطراب عم
تجلياتها تظاهرات عاِرمة وتحركات صاِخبة وانقالبات عسكرية متتالية وقالقل قضت مضاجع مسؤولين            

  .ما كانوا يوماً على مستوى المسؤولية القومية
ـ                   ع بعد ستين عاماً على والدة الكيان الصهيوني، يظهر للعيان جلياً أن هذا الكيان العدواني لم يعـد يتمتّ

باألمان وال يشعر باالطمئنان، بل هو يدرك أنه يقف على مفترق مصيري أمام تعاظُم مد المقاومة داخل                 
اعتاد هذا الكيان الفاجر أن يحمي نفـسه بـالبطش،          . فلسطين كما في الجوار العربي، وبخاصة في لبنان       

العربـي علـى الـصمود      بقوة السالح، باإلرهاب المتمادي الذي مارسه ويمارسه، إال أن قدرة الشعب            
  .والتصدي لم تكن في حسبان هذا العدو اللئيم

فبفـضل  . ستون سنة مرت ولم يستسلم اإلنسان العربي، فإذا بالعدوان أمام مشهد جديد لم يكـن يتوقعـه                
المقاومة في فلسطين ولبنان وصمود الشعب العربي على العهد في كل مكان، يواجه العدوان اليوم تحوالً                

وذلك بعـدما   . في غير مصلحة العدوان ومآربه التوسعية     " اإلسرائيلي" مسار الصراع العربي       جذرياً في 
فقـد أظهـرت    . استيقن العرب أن جبه العدو الصهيوني ال يكون بالحروب التقليدية بل بالمقاومة الشعبية            

جيش الصهيوني بما   التجارب أن ال ِقبل للعرب بالتصدي للعدوان المتمادي بجيوش نظامية نظراً لتفوق ال            
. يمتلك من أسلحة وعتاد وتكنولوجيا متطورة وإمكانات مادية هائلة، تمده بها أقوى دول العالم وأغناهـا               

  .فجاءت المقاومة في فلسطين ولبنان لتفضح مواِطن ضعف هذا الجبار المصطنع ووهنه
مة لبنان بيروت بعـد احتاللهـا       المقاومة الوطنية لم تمكّن االحتالل الصهيوني من البقاء طويالً في عاص          

 أيـار   17 فكان عليه أن يخليها بال قيد وال شرط، حاول أن يجني ثمناً باهظاً عبـر اتفـاق                   ،1982عام  
المشؤوم، إال أن الشعب اللبناني سرعان ما لفظ هذا االتفاق وأسقطه، واضطر االحتالل إلى الجالء عـن                 

ن دون أي مقابل، فلم يبقَ في يده سوى مـزارع شـبعا    م2000أيار عام  /  مايو 25األرض اللبنانية في    
وسجلت المقاومة صموداً أسطورياً فـي وجـه        . التي كانت وما زالت تحكمها معطيات وظروف خاصة       

بهزيمته فـي واقـع     " اإلسرائيلي" فاعترف   2006تموز ، / الماِحق إبان حرب يوليو   " اإلسرائيلي"العدوان  
واضـطرت قـوات    . قات حول مجريات تلك الحرب ونتائجهـا      الحال عبر ما كان من مساءالت وتحقي      

االحتالل إلى الجالء عن قطاع غزة تحت ضربات المقاومة من دون محادثـات أو اتفاقـات، ولـو أن                   
  .السلطة الصهيونية ما زالت تمارس شتى ألوان العدوان واإلرهاب على شعب غزة الباسل
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فلم يعـد   . ومجراه" اإلسرائيلي"جه الصراع العربي      مع غلبة منطق المقاومة في الجانب العربي تبدل و        
وقد تولّد عن هذا الواقع المـستجد معطيـات ال تبعـث       . يشعر باالستقرار واألمان كما كان    " اإلسرائيلي"

االطمئنان في نفوس المعتدين ومن هم وراءهم، من ذلك أن ميزان حركة الهجرة الوافدة والمغادرة، كما                
مار المستوردة والمصدرة، كالهما أخذ ينحـو منحـى سـلبياً مـن الزاويـة               ميزان حركة أموال االستث   

  .، وهذا ينذر الكيان الصهيوني بأوخم العواقب مع الزمن"اإلسرائيلية"
  .أمست في الستين من عمرها أشبه بالشيخ الهِرم، أما العرب ففي حال مرضية تسمى الشرذمة" إسرائيل"

 التوقيع على صلح مع العدو الصهيوني، بدليل ما يصدر عن بعض            يبدو كأن الدول العربية متهاِفتة على     
المسؤولين العرب من مواقف في هذا الصدد، وبدليل ما يدور على مستوى ما يـسمى مبـادرة عربيـة                   

إننا نرى في أي حال ضرورة التركيز على حـق          . والضغط األمريكي في هذا االتجاه سر معلن      . للسالم
ئين، إلى فلسطين، كل فلسطين في امتدادها التاريخي من البحر إلى النهر، بذلك             العودة لالجئين، كل الالج   

التي قد تستبطن   " الحل العادل لقضية الالجئين   "المهم أال نؤخذ بمقولة     . يستعيد العرب بعض حقهم السليب    
  .قبوالً بمبدأ توطين الالجئين بعيداً عن ديارهم في مقابل تعويض ما

 العرب على التوقيع مع العدو يجب أال يلزم الشعب العربي الذي يفترض فيه أن               ختاماً، إن تهافت الحكام   
يواصل مقاومته للعدوان ولو سلمياً، ولنا أن نتلمس في المهاتماغاندي القدوة الحسنة، إذ كانت مقاومتـه                

  .االحتالل البريطاني للهند سلمية، غير مسلحة
  7/4/2008الخليج اإلماراتية 

  
   وسقف المناورة لدى أطرافهاالتسوية العتيدة .53

  ياسر الزعاترة
ثمة أسباب قوية وملحة ما زالت تحفز األطراف الثالثة المعنية بالمفاوضات السرية والعلنية الجارية على               

فهنا ثمة ثالثة زعماء يشكل الخروج باتفاق        .المضي قدما نحو تحقيق اتفاق ما ، نهائياً كان أم شبه نهائي           
  .حد منهم ضرورة ملحةتسوية بالنسبة لكل وا

األول هو الرئيس األمريكي جورج بوش الذي يريد إنجازاً للدولة العبرية التـي نفّـذ معظـم خطواتـه                   
السياسية والعسكرية منذ مجيئه إلى السلطة على إيقاع مصالحها ، بل هواجسها ، بدءا من تمريـر قتـل                   

حتالل العراق إلعادة تشكيل المنطقـة      عرفات وكتاب الضمانات الشهير الذي منحه لشارون ، ومرورا با         
على مقاس التسوية الصهيونية ، وليس انتهاء بالتشجيع على حرب لبنان وتغطية االعتداءات المتواصـلة               
على الفلسطينيين ، وبالطبع من خالل مساومات وصفقات مع القوى الدولية وضـغط متواصـل علـى                 

  .األنظمة العربية المعنية بالملف الفلسطيني
المستند إلى أساطير توراتية عبأه بها سـادته        ) العقائدي(وأ أن الموقف بالنسبة إليه لم يعد هو ذاته          واألس

القساوسة اإلنجيليون في الكنائس المعمدانية الجنوبية إياها ، بل تجاوزه إلى مـصلحة شخـصية تتعلـق                 
  .بصورته كزعيم ، وأخرى حزبية تتعلق بفرص الجمهوريين في االنتخابات المقبلة
شكّل حزباً له   ) شارون(الثاني هو إيهود أولمرت الذي جاءته الزعامة بمحض الصدفة على أنقاض زعيم             

من القدس إلى الالجئين إلى المستوطنات وشـكل        : أجندته السياسية المعروفة فيما يتعلق بتفاصيل التسوية      
ك الرؤية ، إضافة إلـى واقعـه        سيظل محكوماً لتل  ) أي أولمرت (الدولة الفلسطينية العتيدة ، ما يعني أنه        

السياسي الخاص كرجل يريد االحتفاظ بالزعامة ، وليس له سوى اتفاق يرضي المجتمع اإلسرائيلي فـي                
  .ظل مزايدة شركائه ومعارضيه من اليمين ، بل حتى من اليسار

يعتقـد أن   الثالث هو الرئيس الفلسطيني الذي يريد إثبات جدوى مساره السياسي الذي ال يؤمن بسواه ، و               
عليه تنفيذ مشروعه بصرف النظر عن الشعبية وموافقة اآلخرين ، فكيـف إذا تكفّـل لـه األمريكيـون                   
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بإسكات الوضع العربي ، إلى جانب تطبيع الوضع الداخلي الفتحاوي الذي صار محكوما لواقع الـسلطة                
  .وامتيازاتها ، إلى جانب توحده خلف روحية الثأر من حركة حماس

 بالضرورة أن كل شيء على ما يرام ، فما يريده أولمرت ومن ورائه بوش ال ينسجم مع ما                   ال يعني ذلك  
يريده عباس ، والمفاوضات الجارية إذا لم تكن قد توصلت إلى اتفاق ينتظر الوقت المناسب لإلعالن عنه                 

جئين ، بـل    ، فهي تصطدم بعقبات حقيقية يعتقد أن ملف القدس هو أهمها بعد التنازل عن حق العودة لال                
ربما الموافقة على فكرة الدولة اليهودية ، إضافة إلى البعد الذي ال يقل أهمية ممثالً في الموافقة على مبدأ                   

، ومعهـا أراضـي     ) المستوطنات الكبيـرة  (تبادل األراضي الذي يخص بالطبع أراضي الضفة الغربية         
  .القدس الشرقية بعد حسم موضوع الغربية قبل التفاوض

س يريد إنجازاً على صعيد ملف القدس يعوض التنازالت األخرى ، وهنا ال يبدو مستبعداً أن                محمود عبا 
يحصل على أجزاء من القدس الشرقية يقيم عليها عاصمته العتيدة ، وهي أجزاء ضمت إلى المدينة ولـم                  

 علـى   تكن جزءا منها ، مثل أبو ديس والمناطق واألحياء العربية األخرى التي يـشكل سـكانها عبئـاً                 
  .اإلسرائيليين

إذا عجز مسلسل التفاوض عن التوصل إلى حل على هذا الصعيد فـستعود اللعبـة إلـى ذات المـسار                    
الشاروني التقليدي ، أي الدولة المؤقتة على قطاع غزة وما يتركه الجدار من الضفة الغربية ، فيما يترك                  

  . دولتين جارتينما تبقى من ملفات إلى أجندة التفاوض مثل أي نزاع حدودي بين
والنتيجة هي تأبيد النزاع ، حتى لو كان باإلمكان الحديث الحقاً عن تنـازالت شـكلية أخـرى يمكـن                    

  .الحصول عليها بعد أن يثبت الفلسطينيون جدارتهم بالعيش كجيران لشعب اهللا المختار
ضة األقـصى وغـزو     إنها صفقة ذكية كان يمكن أن تمر لو كنا في أجواء أخرى مختلفة ، أما بعد انتفا                

العراق وانتشار روحية المقاومة والرفض بين الفلسطينيين وجماهير األمة ، فإن مرورها يبدو مـستحيال               
  .بكل المقاييس حتى لو مررتها حركة فتح والمجموعة التي تحتكر النطق باسم منظمة التحرير
  7/4/2008الدستور 

  
   والفلسطينيين"إسرائيل" حّل الدولتين بين سقوط .54

  تريك سيلبا
. إنه ألمر مفروغ منه اآلن أن حّل النزاع الفلسطيني اإلسرائيلي عبر قيام دولتَين أصبح ضرباً من الخيال                

  . ميت تماماً- هذا إذا كان مشروعاً حقيقياً -فالمشروع 
وما زال بعض السياسيين الغربيين، ومن بينهم الرئيس األميركي جورج بوش اإلبن، يتملّق حول فكـرة                

بيـد أن   . دولة فلسطينية مستقلّة وقابلة للحياة، تعيش جنباً إلى جنب مع إسرائيل في سـالم وأمـن               إقامة  
  .أفعالهم تناقض أقوالهم

 سواء من الواليات المتحـدة أو أوروبـا أو          -والواقع اليوم ان ما من ضغط فعال يمارس على إسرائيل           
 الفلسطينية، أو إنهاء توسعها االسـتيطاني أو         لوضع حد الحتاللها األراضي    -حتّى الدول العربية نفسها     

 - ويجب أن يكون ضغطاً شـديداً        -وفي غياب ضغط من هذا النوع       . الموافقة على إقامة دولة فلسطينية    
  .لن تنصاع إسرائيل

منذ تأسيس دولة إسرائيل على أنقاض فلسطين العربية منذ ستة عقود، حاولَت سحق أي انطالق للقوميـة     
إذ ما زالت إسرائيل تعتقـد أن أي تنـازل          . يبقى هذا العزم حقيقياً اليوم بقدر ما كان آنذاك        و. الفلسطينية

 من شأنه ان يقـوض شـرعية        - وأي إقرار منها بمسؤوليتها في تجريدهم من ممتلكاتهم          -للفلسطينيين  
  .الدولة اإلسرائيلية
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سواء أتت العبارة على لسان جـورج بـوش          -لغزاً قاسياً   " دولة فلسطينية "وبالتالي، يعتبر التفوه بعبارة     
أما عندما تأتي العبارة على لسان رئـيس        . االبن أو الرئيس الفرنسي نيكوال ساركوزي أو أي زعيم آخر         

  .الوزراء اإلسرائيلي إيهود أولمرت فهي تمرين فاضح في السخرية والنفاق
يها المستوطنات اإلسرائيلية والمنـاطق     حتّى اآلن، هناك مساحة أربعين بالمئة من الضفّة الغربية تقوم عل          

العسكرية المقفلة والمحميات الطبيعية والطرقات المخصصة لإلسرائيليين فقط والجدار الفاصل المشيد في            
وقـد أصـبحت    . أما الجزء المتبقي من الضفة فمقسم بإقامة مئات الحواجز        . عمق األراضي الفلسطينية  

ين العربية، مفصولةً بشكل كامل تقريباً عما تبقـى مـن الـضفّة             القدس الشرقية العربية، أي قلب فلسط     
  .الغربية بحلقة من المستوطنات اليهودية

) وكالة الغوث الدولية إلغاثة وتشغيل الفلسطينيين الالجئين فـي الـشرق األدنـى            (عندما بدأت األونروا    
  .م الجئ فلسطيني معوز ألف اس900، كانت سجالّتها تضم نحو 1950عام ) مايو(عملياتها في أيار 

.  ماليين ونصف مليون الجئ تقريباً في غزة والضفّة الغربية واألردن ولبنان وسـورية             4أما اليوم فثمة    
وأرغم الحصار اإلسرائيلي سكّان غزة، البالغ عددهم مليون ونصف نسمة، على التوسل للحصول علـى               

  .إليهم األونروا من رزم الطعاملقمة عيشهم، وهم باقون على قيد الحياة بفضل ما تقدمه 
إلى متى يمكن أن تبقى هذه االنتهاكات؟ قمع إسرائيل للفلسطينيين هو انتهاك صارخ للقـانون اإلنـساني                 

  .فمن األسهل له استنكار أعمال الصين في التيبت. الدولي، ولكن العالم يشيح بنظره
هـل  . الـسؤال األول مـالي    . ين بارزين يدفعنا الوضع الحالي في األراضي الفلسطينية إلى طرح سؤالَ        

 مليون دوالر الذي تحتاجه هذا العام لتمويل صـندوقها العـام وتلبيـة              750تستطيع األونروا جمع مبلغ     
  .حاجات الطوارئ؟ قد يكون الجواب ايجابياً على األرجح

خفيف تأنيـب   والحال انه من المرجح ان يدفع المجتمع الدولي هذا المبلغ، وإن متأخراً وعلى مضض، لت              
  .الضمير وللتعويض عن عدم قدرته على التأثير على السلوك اإلسرائيلي

إلى متى سيتحمل الفلسطينيون ظروف حياتهم الحالية المريعـة         . أما السؤال الثاني فيدفع أكثر إلى التفكير      
 المجتمع   قبل أن ينفجروا؟ تشير االستطالعات إلى تطرف حاد في         - واحتضار الحلم بالعيش في دولة       -

ال شـك أن    . الفلسطيني، مع إدراكه أكثر فأكثر أن إسرائيل لن تتخلّى عن شيء عن طريـق التفـاوض               
 ولـن   -محادثات أولمرت المخيبة لآلمال مع رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس لم تصل إلى مكان               

  .تصل
ين اللتَين سبقتها واللتَين انـدلعتا فـي        يتوقّع بعض المراقبين اندالع انتفاضة ثالثة أكثر عنفاً من االنتفاضتَ         

بيد أن بعض المراقبين اآلخرين يـرون أن روح القتـال بـدأت             .  على التوالي  2000 و 1987العامين  
  .بالضمور في نفوس الفلسطينيين

 بفعل البطالة، وسوء التغذية، واالقتصاد المنهار، والقيود الشديدة على          - بشكل مفتعل    -فقد ضعفوا كثيراً    
ـجن أكثـر مـن                تحررة، واغتياالتها المـستهِدفة، وسآالف  10كهم، فضالً عن غارات إسرائيل المتكر 

  .فلسطيني في ظروف قاسية
قد ال يتمكن هذا القمع طبعاً من منع كّل الهجمات على األهداف اإلسرائيلية، سواء داخـل إسـرائيل أم                   

، ما يكسب   "إرهاباً"ة سيشجب على الفور ويعتبر      بيد أن اندالع العنف الفلسطيني بين الفينة والفين       . خارجها
  .إسرائيل تعاطفاً دولياً

يذهب بعضهم إلى حد القول إن األراضي الفلسطينية المحتلّة هي الموازي اإلسرائيلي للضواحي المتمردة              
جـد  فمثلما تهب هذه الضواحي بغضب من حين إلى آخر ويتمّ إخمادها، لن ت            . على تخوم المدن الفرنسية   

إسرائيل أن الحفاظ على الهدوء في األراضي المحتلة مسألة تتعدى قدراتها، وإن كان ذلك يعنـي قتـل                  
  .بضع مئات من األشخاص كّل سنة
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على الحدود مع لبنان وقطاع غزة المتاخمة إلسرائيل صعوبة أكبر          " حماس"و  " حزب اهللا "ويشكّل وجود   
ولكنّهما في األساس   . مع إسرائيل " توازن رعب " عبر إيجاد    ألنهما يسعيان إلى امتالك القدرة على الردع      

أكثر بقليل من مجرد حركتَي مقاومة للدفاع عن الذات، ويشكّالن إزعاجاً كبيراً للدولة اليهودية القوية من                
  .دون تشكيل خطر على وجودها

المراقبة األمنية الدائمة    و -في أي حال، يبدو أن القادة اإلسرائيليين يعتبرون أن القليل من العنف العربي              
 هو ثمن يستحقّ دفعه للسيطرة واالسـتيالء التـدريجي          -المطلوبة إلبقاء هذا العنف ضمن حدود مقبولة        

  .على فلسطين التاريخية كاملةً
يقال إن دافيد بن غوريون ذرف دموعاً مريرة على تفويت فرصة االستيالء على كامل الضفة الغربيـة                 

ومن الواضح أن خلفاءه    . ، عندما تم دحر الدول العربية     1948ن العرب في العام     وطرد ما بقي من السكّا    
فبقاء حدود إسرائيل غير مرسومة بشكل نهائي حتّى اليوم ليس          . لم يتخلّوا عن هذا الهدف على اإلطالق      

  .مسألة بال طائل
أرض " بادعائـه أن     مع إحكام سيطرة اليمين الديني المتطرف على الحكومة اإلسرائيلية وأخذها رهينـةً           

كلّها هدية من اهللا وال يمكن التخلّي عنها، من غير المفاجئ أن يعجز إيهود أولمرت عن تفكيك                 " إسرائيل
  .نقطة غير شرعية واحدة، على الرغم من وعوده لجورج بوش االبن

مال السبع فـي    متّى تم القضاء على حلم الدولة الفلسطينية؟ قد يلوم المؤرخون في المستقبل سنوات اإله             
عهد جورج بوش، فضالً عن التأثير الكبير على إدارته الذي يمارسـه المحـافظون الجـدد الموالـون                  

  .إلسرائيل والمعارضون تماماً لقيام دولة فلسطينية
 اإلسرائيلي قد تـم     -وأي دور كان في وسع االتحاد األوروبي االضطالع به لدفع عملية السالم العربي              

قام توني بلير، رئيس الوزراء البريطاني السابق، بشق أوروبا من خالل انحيازه إلـى              التخلّي عنه حين    
 -وبأي حـال، يعتبـر النـزاع العربـي          . جانب المحافظين الجدد األميركيين في الحرب على العراق       

زي ال  فألمانيا التي ما زالت تكفّر عن ماضيها النا       . اإلسرائيلي موضوعاً يقسم أوروبا بدالً من ان يوحدها       
  .يمكنها أن تمارس أي ضغط على إسرائيل نيابة عن الفلسطينيين

وخالل الزيارة االخيرة للمستشارة االلمانية أنغيال مركل إلى القدس بالكاد ذكرت الفلسطينيين المعـذّبين              
والتهديـدات  "وقالت إن أمن إسرائيل من مـسؤولية ألمانيـا،          ". هجمات حماس اإلرهابية  "باستثناء شجب   

هة إلينا أيضاًالموجهة إليكم تهديدات موج."  
فقد عانوا من الخالفات فيما بيـنهم فـي معظـم حقبـات             . كالعادة، كان الفلسطينيون أسوأ عدو النفسهم     

تاريخهم الحديث، منذ اختلفوا حول الطريقة الفضلى لمقاومة تدفق المهاجرين اليهود نحو فلـسطين فـي                
  .تينالفترة الواقعة بين الحربين العالمي
  .في الوقت غير المناسب لحظوظ الفلسطينيين" فتح"و " حماس"واليوم أتى الصراع العنيف بين 

، نتيجة الوساطة اليمنية، من المصالحة في ما بينهما وإعادة تشكيل حكومـة             "حماس"و  " فتح"وإن تمكّنت   
فـأي  . حادثات السالم في الحكومة على الفور وتعلّق م     " حماس"فلسطينية وطنية، ستستغّل إسرائيل وجود      

  .حجة تكفي لوقف المفاوضات بالنسبة الى اولئك الذين ال يريدون السالم
. ال عجب بالتالي أن يكون الخيار المتاح امام الفلسطينيين هو بين االستسالم الذليل والمقاومـة المـسلّحة       

 يتالشى في البعيـد كلمـا تـم         لقد أصبح قيام الدولة الفلسطينية سراباً     . ففي الحالتين يبدو المستقبل قاتماً    
  .االقتراب منه

  5/4/2008وكالة معاً اإلخبارية 
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  عربيا" اعالن صنعاء"اسقاط  .55
  نقوال ناصر

المنبثق عنها احدث مثال علـى      " اعالن صنعاء "كان اقرار قمة دمشق العربية للمبادرة اليمنية دون اقرار          
ي يساهم في اطالة امد هذا االنقسام بكل ما يترتب          موقف عربي يتسم بانعدام للحسم ازاء االنقسام الفلسطين       

  .على استمراره من مضاعفات تجعل حله اكثر تعقيدا وابعد مناال بمرور الوقت 
طبعا ال يمكن اتهام الموقف العربي بالالمباالة ازاء االنقسام الفلسطيني الذي كان على جدول اعمال قمة                

وزراء الخارجية العرب كما ال يمكن توجيه االتهام نفسه         دمشق وقبلها قمة الرياض ناهيك عن اجتماعات        
العديدة والمتتالية لحل الخالف الفلسطيني بـدءا مـن المبـادرة           " القطرية"للعرب فرادى بدليل المبادرات     
  .القطرية وانتهاء بالمبادرة اليمنية

قـه متابعـة ملـف    لقد اخذ الرئيس السوري بشار االسد بصفته الرئيس الدوري للقمة العربية علـى عات    
في دمـشق علـى     " قمة فلسطينية "المصالحة الوطنية الفلسطينية وقالت تقارير اخبارية انه ينوي ترتيب          

  .اساس المبادرة اليمنية للمساهمة في حل انقسام احبط حتى االن كل المبادرات الفلسطينية والعربية لحله
 الرئاسـة الفلـسطينية الـى وأد هـذا          ومسارعة" اعالن صنعاء "غير ان استنكاف قمة دمشق عن اقرار        

االعالن قبل ان يجف حبره يشير بصورة واضحة الى ان العوامل الدولية وامتداداتها الفلسطينية ما زالت                
قوية لكي تحول دون انجاز المصالحة الوطنية الفلسطينية بقدر ما تشير الى وجود عوامل ذاتية فلسطينية                

صالحة ان تتم وال بد من االشارة هنا الى الجراة االدبية التي دفعـت              لدى طرفي االنقسام ال تريد لهذه الم      
عزام االحمد ، الذي وقع اعالن صنعاء عن منظمة التحرير الفلسطينية وفتح ، الى وضع اصبعه علـى                  

، أي في فـتح وحمـاس ، مـن ال يريـد             " هنا وهناك "الجرح عندما قال بوضوح ال لبس فيه انه يوجد          
  . تتمللمصالحة الوطنية ان

في قمة دمشق كان نجاحا للرئيس الفلسطيني محمود عباس بقدر ما كـان             " اعالن صنعاء "ان عدم اقرار    
توقيع هذا االعالن نجاحا للقيادة اليمنية ومبادرتها لذلك فان تراجع القمة عنه كان في الواقع انحيازا منها                 

نية وترك ارتياحا فلسطينيا عاما خلـق       للرئيس عباس بقدر ما كان تراجعا عن انجاز حققته المبادرة اليم          
تفاؤال وطنيا بان االنقسام الفلسطيني ربما خطا الخطوة االولى نحو الحل ، لكن االهم ان اسقاط االعالن                 
من البيان الختامي للقمة كان فشال لها ونكسة للمبادرة اليمنية اعادتها الى الوراء لتطيـل امـد االنقـسام                   

  .الفلسطيني
و الالحسم العربي افضل حاال ازاء اتفاق مكة الذي اعتمدته المبادرة اليمنية في نـصها               ولم يكن الحسم ا   

الذي اعتمدته قمة دمشق بدورها ، فالموقف العربي ، وفي مقدمته السعودي ، عجز عـن حمايـة هـذا                    
 االنجاز الذي اسس لشراكة وطنية في صنع القرار الفلسطيني اذ لو توفر حد ادنى من التضامن العربـي                 

 االسرائيلي التي   – االوروبي   –لحماية حكومة الوحدة الوطنية المنبثقة عن االتفاق من الحصار االميركي           
  .فرض عليها لما وقع االنقسام بل ربما كانت حظوظ عملية السالم نفسها افضل بكثير مما هي عليه اآلن

ي شنه االسبوع الماضـي ايمـن       وفي هذا السياق ال ينبغي اغفال الدالالت التي ينطوي عليها الهجوم الذ           
الظواهري الساعد االيمن السامة بن الدن زعيم تنظيم القاعدة على قيادة حماس وال دالالت ان تقتـبس                 

السعودية في افتتاحية لها يوم الخميس الماضي من رئيس المكتب السياسي للحركة            " اراب نيوز "صحيفة  
) وثيقة االسـرى  (اس وثيقة المصالحة الوطنية     حماس التزمت بحل سياسي على اس     "خالد مشعل قوله ان     

 ويسمح باقامة دولة فلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غـزة           1967يعيد اسرائيل الى حدود ما قبل عام        
في موقف حماس التي سبق لها ان       " التغير"الصحيفة السعودية بهذا    " ترحب"ل" عاصمتها القدس الشريف  

يس عباس بالتفاوض ، وهو الموقف الذي اثار غضب الظواهري          كررت تفويضها لمنظمة التحرير والرئ    
  .لكنه حتى االن ال يلقى سوى آذانا صماء من االحتالل االسرائيلي وراعيه االميركي
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ويقترن موقف حماس هذا مع تراجع كل اركان فريق التفاوض الفلسطيني عن تفاؤلهم السابق الذي بنـوه   
بوش لهم باقامة دولة فلسطينية قبل انتها واليته فـي كـانون            . على وعد الرئيس االميركي جورج دبليو     

يناير المقبل نتيجة النهيار عملية انابوليس التي يجمعون على انها تـتحطم اآلن علـى صـخرة                 / الثاني  
استشراء سرطان االستيطان اليهودي خصوصا في بيت المقدس ، بحيث اصبح المفاوض الفلسطيني اكثر              

ه ، اذ تراجع المفاوض عن وعده بدولة بنهاية العام الحالي الى وعده باتفاق على               تواضعا فيما يعد شعبه ب    
، قبل ان يشكك الرئيس عباس في القاهرة يوم االربعاء الماضي في احـراز أي               " الوضع النهائي "قضايا  

تقدم حتى النجاز متواضع كهذا لم تتمخض لقاءاته الدورية كل اسبوعين مـع رئـيس وزراء حكومـة                  
التـي زادت   (مايو المنصرم وال االجتماعات السرية لفريقه المفاوض        / ل ايهود اولمرت منذ ايار      االحتال
عـن كتابـة    )  الشهر الماضي  30 لقاء سريا غير اللقاءات العلنية حسب يديعوت احرونوت في           50على  

  .حرف واحد فيه
جديدة في المنطقـة منهـا      ويتزامن كل ذلك مع توقعات واقعية بشن حروب عدوانية اسرائيلية واميركية            

عدوان اسرائيلي على قطاع غزة وجنوب لبنان ، كما يتوقع خالد مشعل ، في وقت تنبا اركـان فريـق                    
بوش بينما يحذر علنا ايـضا حلفـاء عبـاس فـي            " رؤية"الرئيس عباس علنا بفشل حل الدولتين حسب        

ل استراتيجية عزل حمـاس     مصطفى البرغوثي وغسان الخطيب من فش     . استراتيجية السالم من امثال د    
ويطالبون بمراجعة لهذه االستراتيجية تقترن بتعليق او وقف المفاوضات العقيمة مع اسرائيل لينضم اليهم              

  .سالم فلسطيني من وزن ياسر عبد ربه" بلدوزر"خالل االسبوع الماضي 
 شـهرا   15ل   جولة لوزيرة الخارجية االميركية كوندوليزا رايس في المنطقـة خـالل ا            14ان حصيلة   

المنصرمة وبعد اكثر من اربعة شهور على اطالق عملية انابوليس تكاد تكون صفرا كما قالت النيويورك                
" فكل ما يحدث هـو عالقـات عامـة        . لم يتغير شيء    "تايمز في افتتاحية لها يوم االربعاء الماضي ، اذ          

" الحصيلة"فهل تكفي هذه    . ات  اميركية كما قال رئيس دائرة المفاوضات في منظمة التحرير صائب عريق          
ان تصالحت حركتا فتح وحماس كما      " انهاء المحادثات "الستمرار الرعب الفلسطيني من تهديد اسرائيل ب      

لكن ليس انهاء المحادثات هـو مـا يرعـب الرئاسـة            .  الشهر الماضي    24ذكرت صحيفة هآرتس في     
ضفة الغربية كما قطاع غزة وهنـا يـاتي   الفلسطينية بل ما يتبع انهاءها من اعادة فرض الحصار على ال         
  .دور الدور العربي المفقود سواء عبر مؤسسة القمة او دونها

لماذا اذن استمرار الرهان العربي على عملية سالم وصلت الى طريق مسدود ، وهل يوجد أي تفـسير                  
تحدة ثمنها اطالة   مقنع لمواصلة اللهاث وراء هذا الوهم غير التورط في رهانات عقيمة على الواليات الم             

الم يحن الوقت الجراء اعادة     . امد االنقسام الفلسطيني بكل المخاطر التي ينطوي عليها فلسطينيا وعربيا           
تقويم كاملة الستراتيجية السالم العربية والفلسطينية كما قال امين عام جامعة الدول العربية عمرو موسى               

  في دمشق ، تحرر الفلسطينيين من انقسامهم ؟
موقف قمة دمشق هو استمرار لنهج غير حاسم اتسمت به القمم التي سبقتها ومؤسسة جامعة الـدول                 ان  

العربية بصفة عامة في معظم القضايا العربية التي فشلت في معالجة أي منهـا ، لكـن فـي القـضية                     
لتي يونيو الماضي ا  / فلجنة تقصي حقائق ما حدث في قطاع غزة في حزيران           . الفلسطينية بصفة خاصة    

اقرتها قمة الرياض السابقة بحاجة االن الى لجنة تتقصى ما حل بها ولماذا لم تفعل شـيئا ، امـا قـرار                      
وزراء الخارجية العرب الالحق بالعمل على رفع الحصار عن القطاع فقد طواه النسيان اال عندما تـذكر                 

  .به حماس بين وقت وآخر 
كل القضايا الرئيـسية االخـرى      " علقت"سطينية مثلما   المصالحة الفل " علقت"ويبدو واضحا ان قمة دمشق      

التي عرضت عليها مانحة بذلك فسحة زمنية الختبار الوعود االميركية للعرب ولعرب فلـسطين مـنهم                
بخاصة لذلك فانها لم تحسم امرها في مصير مبادرة السالم العربية بل جددت التزامها بها لكنها تركـت                  
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يونيو المقبل وليس سـرا ان مـصير المـصالحة          / رجيتها في حزيران    مراجعتها للقاء يعقده وزراء خا    
  .الفلسطينية مرتبط ارتباطا وثيقا بمصير الوعود االميركية للرئاسة الفلسطينية 

ومما يؤكد هذا االرتباط الوثيق بين مصير عملية السالم وبين مصير المـصالحة الفلـسطينية ان كـل                  
 تكاد تكون مكتملة النهاء االنقـسام الفلـسطيني فاالجمـاع الـوطني             العوامل الفلسطينية الذاتية والعربية   

والعربي على خطورة استمرار هذا االنقسام وحيوية الوحدة الوطنية للنضال الفلسطيني وحتـى لعمليـة               
السالم نفسها يكاد يكون كامال لكن ما يحول دون تحويل االجماع الفلسطيني والعربي الى قرار ثم واقـع                  

 استمرار التعلق الفلسطيني والعربي باحتمال تدحضه كل الوقائع ان يفـي االميركـان              على االرض هو  
  .بوعودهم التي يشترطون مسبقا للوفاء بها استمرار االنقسام الفلسطيني 

يونيو المقبل املته االجندة االميركية     / ومن الواضح ان توقيت لقاء وزراء الخارجية العرب في حزيران           
 الفلسطينية عندما يلتقي الرئيـسان بـوش        –رفة ما ستتمخض عنه القمة االميركية       فقمة دمشق ارادت مع   

ومحمود عباس في الرابع والعشرين من الشهر الجاري وما ستتمخض عنه زيارة بوش السـرائيل فـي                 
 مـصرية   – فلسطينية   – اسرائيلية   –مايو المقبل وما ستتمخض عنه قمة اميركية        / الرابع عشر من ايار     

يجري الحديث عن االعداد لها في شرم الشيخ المصرية اثناء زيارة بوش ، في تجاهـل مثيـر         اردنية   –
لالستغراب لحقيقة ان الهدف الرئيسي لزيارة الرئيس االميركي المقبلة هو مشاركة اسرائيل في احتفاالتها              

ـ              ن تزيـد علـى   في الذكرى السنوية الستين لتاسيسها وان أي اجتماعات اقليمية اخرى قد تتزامن معها ل
كونها لقاءات مجاملة وعالقات عامة ال يتوقع ان ينجز بوش فيها  ما رفض انجازه طوال ثماني سنوات                  

  .من واليتيه
لقد حان  الوقت لكي يفك القادة العرب ، وفي مقدمتهم قادة فلسطين ، االرتباط بين عملية الـسالم مـع                     

 اجل تحقيق هذه المصالحة ، التي يثبت يوميـا ان           االحتالل االسرائيلي وبين المصالحة الفلسطينية ، من      
أي عملية سالم محكوم عليها بالفشل دونها ، مثلما هي عملية السالم العربية االسرائيلية محكـوم عليهـا            

غيـر  " الـراي اآلخـر   "بالفشل طالما استمر االنقسام العربي ، وقد اثبتت استراتيجية عزل او تـصفية              
لقـد تغيـر العـرب      . وان نتائجها كانت عكسية على عملية السالم نفسها         االميركي في الحالتين فشلها     

والفلسطينيون كثيرا وقد حان الوقت لكي يتغير االسرائيليون واالميركيون بعد ستين عاما من الفشل فـي                
  .امالء ارادتهم على العرب والفلسطينيين منهم بخاصة 

7/4/2008  
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