
  
  
  
  
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  طلبنا رسمياً وساطة الجزائر لمصالحة الفلسطينيين مع بعضهم: حمدان
  فتوح يعتذر للقيادة والشعب بسبب قضية التهريب والنائب العام يؤكد عدم تبرئة أحٍد

  ٢٠١٠االحتالل يعتزم استكمال البناء في جدار الفصل حتى مطلع 
   شاحنة غذائية لغزة خالل شهر١٢٢٢ ماليين لتر وقودا صناعيا و٩: مصر

  وضع السجناء في العالم أحسن من أوضاع سكان غزة: األونروا

 أولمرت يفشل في    -لقاء عباس   
يؤكـد  قريع  و... احتواء الخالف 

  السلطة لديها خطوط حمراءأن 
  

 ٤ص ... 

 ٨/٤/٢٠٠٨١٠٤٣الثالثاء



  

  

 
 

  

            ٢ ص                                   ١٠٤٣:         العدد                  ٨/٤/٢٠٠٨ الثالثاء: التاريخ

    :السلطة
 ٥  تحذّر من أوسلو جديدة تفّرط بالمزيد من حقوق وثوابت الشعب الفلسطينيالمقالة الحكومة  .٢
 ٦ تعديل حكومتي الضفة وغزة ومخاوف من تكريس االنقسام الفلسطيني: تحقيق .٣
 ٧  تسريع الجهود لفتح معبر رفحالحكومة المقالة تطالب مصر ب .٤
 ٧  حكومة فياض تحتكم للقضاء في شأن اإلضراب .٥
 ٧  وقوائم برلمانية تشكل لجنة لاللتقاء بالحكومة والنقابات من اجل استئناف الحوار كتل .٦
 ٧  ة والشعب بسبب قضية التهريب والنائب العام يؤكد عدم تبرئة أحٍدفتوح يعتذر للقياد .٧
 ٨  بالوقوف وراء استمرار فرض الحصار على غزة رام اهللا سلطةالحكومة المقالة تتهم  .٨

    
    :المقاومة

 ٨  أبريل/ نيسان ١٨في اتصاالت لترتيب لقاء في دمشق بين مشعل وكارتر  .٩
 ٨  القيام بتحرك واسع لرفع الحصار عن غزةبصيام يطالب البرلمانات العربية  .١٠
 ٩    بسبب الضغوط األمريكية واإلسرائيلية "فتح" تستبعد نهاية قريبة لصراعها مع "حماس" .١١
 ٩   من قطاع غزة الصواريخ اطالق وقفى اتفاق الفصائل المسلحة علتنفي "حماس" .١٢
 ٩ عناصرها يليين وأمريكيين خالل التحقيق معباشراك محققين إسرائ حماس تتهم اجهزة االمن .١٣
١٠  سطينيين مع بعضهمطلبنا رسمياً وساطة الجزائر لمصالحة الفل: حمدان .١٤
١٠  الفصائل الفلسطينية تنتقد لقاءات عباس أولمرت وتطالب بوقفها .١٥
١١  لبحث االنقسام الداخلي" حماس"تعقدان لقاءاً مشتركاً مع " الديمقراطية"و" الشعبية" .١٦
١٢  اتفاق صنعاء ولد ميتا لعدم توفر النوايا اإليجابية: "الجهاد"ـين العام لنائب األم .١٧
١٢  المقاومة تتمسك بشروطها بشأن صفقة شاليت": لجان المقاومة" .١٨
١٢   تنفي زيارة وفد لها إلى مصر لبحث التهدئة" الشعبية" .١٩
١٢  بعرقلة مفاوضات التهدئة" إسرائيل"تتهمان " الجهاد"و" حماس" .٢٠
١٣   "إسرائيل"ليلى خالد تطالب اسبانيا بمقاطعة  .٢١
١٣  حركة فتح لن تغيب عن الساحة السياسية لكنها لن تكون موحدة: بالل الحسن .٢٢
    
    :يسرائيلاإلان الكي
١٣  ٢٠١٠االحتالل يعتزم استكمال البناء في جدار الفصل حتى مطلع  .٢٣
١٣   بن اليعيزر يهدد بتدمير إيران في حال شنها هجوماً على الدولة العبرية .٢٤
١٤   اكات حكومة اولمرت منذ انابوليسمنظمة إسرائيلية ترصد انته .٢٥
١٤  منظمة يمينية إسرائيلية تطالب أولمرت بالتهديد بقتل أسرى حماس .٢٦
١٤   رفضت نشر قوات خاّصة في الخليل"إسرائيل" .٢٧
١٤  اراض فلسطينية ذات ملكية خاصةمستوطنة عوفرة اقيمت على : رامون .٢٨
١٥   تسوق أسلحتها في أمريكا الالتينية"إسرائيل" .٢٩
١٥ المناصرة للسالم في القدس" رام اف ام"الشرطة اإلسرائيلية تغلق مقر اذاعة  .٣٠
    

    :األرض، الشعب
١٥  قامة فيها يصلون إلى تشيلي لإل فلسطينياً الجئا٣٩ً .٣١
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١٥  نفاق في محيط المسجد األقصىالتحذير من اتساع نطاق حفر األ .٣٢
١٦  أزمة الوقود تتفاقم في قطاع غزة بعد قرار رفض تسلّم الكميات المقلّصة من إسرائيل .٣٣
١٦   بقطع الرواتب عن اآلالف من موظفي غزة حكومة فياضهميتمركز حقوقي  .٣٤
١٦  المطالبة بتوحيد الحركة العمالية النقابية في غزة والضفة .٣٥
١٧  يفكرون بالهجرة% ٤١ويعانون من البطالة % ٣٣ :"مراقب غزة"تقرير .٣٦
١٧   سجون االحتاللفيانتهاكات قاسية بحق القاصرين األطفال : تقرير .٣٧
١٧  لم أكن أتصور أن عالم االحتالل بهذه القسوة: أصغر أسير فلسطينيرسالة من  .٣٨
١٨   في غزة االسرىصام االسبوعي لذويجواء االعتأاالنقسام الداخلي سيطر على  .٣٩
١٨   وتودي بحياتهحافلة للمستوطنين تدهس فتى فلسطينياً .٤٠
١٨  يتام فلسطين األكثر قهرا في ظل الحصار وممارسات االحتاللأ .٤١
١٨   للنكبة٦٠انطالقة فعاليات إحياء الذكرى ال نون يعل نابلس في مخيم بالطة أبناء .٤٢
١٨   الفلسطيني-اإلسرائيلي االحتالل يغلق إذاعة في القدس تروج للحوار  .٤٣
١٩   العنف ضد النساءالفقر وانتشار البطالة والعادات من أهم أسباب ممارسات: استطالع .٤٤
١٩   تؤرق صبايا فلسطين وتسجل أرقاماً قياسية"العنوسة" :تحقيق .٤٥
   

   :اقتصاد
١٩ قطاع غزةفي الحياة االقتصادية تحذير من نتائج انهيار  .٤٦
   

   :صحة
 ٢٠   شهيدا١٢٥ً إلى حصيلة شهداء غزة من المرضى نتيجة الحصار ترتفع .٤٧
   
   :ةبيئ
 ٢٠  بيت حانون تهدد بالتخلص من نفاياتها أمام معبر ايريز احتجاجاً .٤٨
   

   : األردن
٢٠ رئيس وزراء األردن يؤكد مركزية القضية الفلسطينية في المنطقة والعالم .٤٩
   

   :لبنان
٢٠  ة تعكس العدوانية تجاه لبنانيسرائيلاإل المناورات: جنبالط .٥٠
٢١    ي على الشبكة الهاتفية اللبنانيةإسرائيلتشويش  .٥١
   

   :عربي، إسالمي
٢١  شهر شاحنة غذائية لغزة خالل ١٢٢٢ ماليين لتر وقودا صناعيا و٩: مصر .٥٢
٢١  تعبث في دارفور" إسرائيل: "أمين عام المجلس السوداني .٥٣
   

   :دولي
٢١   وضع السجناء في العالم أحسن من أوضاع سكان غزة: األونروا .٥٤
٢٢   "يائيلسراإل"األمم المتحدة تبدأ توثيق أضرار الجدار  .٥٥
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٢٢  فياض تقرير تطبيق مشروع شراكة الجوار األوروبيةنا سلم: المفوضية األوروبية .٥٦
٢٢  "يسرائيلاإل"وزير الخارجية السويدي يعبر عن قلقه من النشاط االستيطاني  .٥٧
٢٣  ت سرية بين مستشارين للرئيس عباس واولمرترايس عرضت اتصاال .٥٨

   
    :يرارقت

٢٣   صراع كبير مع حركة حماس في قطاع غزةإلى في الطريق "إسرائيل": واشنطن بوست  .٥٩
    

    :حوارات ومقاالت
٢٤  فهمي هويدي... هيا بنا نخطف القضية .٦٠
٢٧  عريب الرنتاوي... "فرصة السالم"بمناسبة " الالجئين"عن  .٦١
٢٨  هاني المصري... ما سر تفاؤل الرئيس أبو مازن؟ .٦٢
٢٩  افرايم هليفي... في المعادلة السياسية" حماس"حان الوقت إلدخال  .٦٣
٣١  عبد الستار قاسم. د....CIAفلسطينيون تدربهم  .٦٤
    

 ٣٢  :كاريكاتير
***  

  
  السلطة لديها خطوط حمراءيؤكد أن قريع و...  أولمرت يفشل في احتواء الخالف-لقاء عباس  .١

أنهى : سعد تلحمي وأ محمد يونس،الناصرة ورام اهللا  نقالً عن مراسليها في   ٨/٤/٢٠٠٨الحيـاة   نشرت  
الرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء اإلسرائيلي إيهود أولمرت أمس لقاء هو الـسادس منـذ مـؤتمر                 
أنابوليس، من دون تحقيق أي تقدم يحرك المفاوضات المتعثرة بين الجانبين بسبب توسيع الدولة العبريـة                

فاوضات في منظمة التحريـر صـائب        رئيس دائرة الم   قالو .مخططاتها االستيطانية في القدس المحتلة    
عريقات في مؤتمر صحافي عقب االجتماع إن االستيطان احتل حيزاً كبيراً من االجتماع الذي شارك فيه                

عرض الرئيس عباس فـي االجتمـاع خـرائط ووثـائق حـول             : "وأضاف. رئيسا الوفدين المفاوضين  
 الخالف  أنسلمية، لكنني استطيع القول     االستيطان، وقال ألولمرت إن استمراره يقوض صدقية العملية ال        

ولفت إلى أن عباس طالب الجانب اإلسرائيلي بتنفيذ المرحلة األولـى           ". بيننا في هذا الشأن ما زال عميقاً      
اتفقـا  "ن عباس وأولمرت    إ : عريقات  وأضاف .كما اتفق عليه في مؤتمر أنابوليس     " خريطة الطريق "من  

هنـا دور مهـم     : "لكنه استدرك قـائالً   ".  قبل نهاية العام الحالي    على استمرار الجهود للتوصل إلى اتفاق     
وفي شأن التسهيالت المعيشية في الضفة، قال عريقات إن إسرائيل وافقـت خـالل               ".للجانب األميركي 

االجتماع على منح بطاقات هوية لنحو عشرة آالف مواطن يعيشون في الضفة وقطاع غـزة مـن دون                  
. قطاعال مبعداً من الضفة إلى      ٢٦أمس موافقته على عودة أربعة من أصل        وأبلغ أولمرت عباس    . بطاقات

 رفض العرض اإلسرائيلي، مصراً على عودة جميع أفـراد المجموعـة الـذين              عباسوقال عريقات إن    
 تغييـر   أيوجود  عريقات  ونفى   .٢٠٠٢ أبريل   /أبعدتهم إسرائيل من منطقة بيت لحم إلى غزة في نيسان         

إسرائيل ما زالت تفرض     "أن ساترا ترابيا في الضفة، مؤكدا       ٥٠ إسرائيل إزالة    إعالن بعد   األرضعلى  
  ".نظاماً محكماً من اإلغالق

خطوطا حمرا لن يتم تجاوزهـا فـي        " لدى السلطة الفلسطينية     إن" فرانس برس "قريع، لوكالة   أحمد  وقال  
المفاوضات والوضع على   : ركز على نقطتين   "وأولمرت لقاء عباس    أن، مضيفا   "المفاوضات مع إسرائيل  

، خصوصا استمرار االستيطان والحواجز العسكرية وغيرها من االنتهاكـات التـي تقـوم بهـا              األرض
  ".إسرائيل ضد شعبنا
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 عباس  أن" فرانس برس " الناطق باسم رئاسة الحكومة مارك ريغيف لوكالة         أكدوفي الجانب اإلسرائيلي،    
 اإلذاعة العامة إن    وأفادت".  اتفاق تاريخي قبل نهاية السنة     لىإالتوصل  " هدفهما   أن التأكيد   أعادا وأولمرت
 بحثا في ما أنجزته طواقم المفاوضات حتى اآلن، وذلك بحضور قريع وليفنـي، واتفقـا علـى                  الحانيين

على "مواصلة لقاءاتهما بهدف التوصل بحلول نهاية السنة الجارية إلى مسودة اتفاق على التسوية الدائمة               
عن مصادر في مكتب أولمـرت قولهـا قبـل انعقـاد            " هآرتس"ونقلت صحيفة    ".طريقأساس خريطة ال  

االجتماع إن رئيس الحكومة يريد تعميق تدخله في المفاوضات مع الفلسطينيين بهدف التوصل إلى أكبـر                
  .قدر من التفاهمات على أكبر عدد ممكن من القضايا

صائب عريقات عن تلقي    .كشف د  :دس المحتلة القورام اهللا   من   ٨/٤/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية   وأوردت  
عباس وعدا إسرائيليا بدراسة إمكانية اإلفراج عن مروان البرغوثي ضمن دفعة أسرى جديدة كان عباس               

وحسب عريقات فإن عباس طالب باإلفراج عن األسـرى         .  أولمرت معطالب باإلفراج عنهم خالل اللقاء      
  .رغوثيبمن فيهم القيادات السياسية وعلى رأسهم الب

 عريقـات   أكد صائب :  كفاح زبون  ،رام اهللا  نقالً عن مراسلها في    ٨/٤/٢٠٠٨الشرق األوسط   وجاء في   
وشدد على ضرورة توفير    .  وفتح المعابر والتوصل لتهدئة     عن غزة  نه يدعم جهود مصر لرفع الحصار     أ

  . وعدم استغالها كسيف مسلط على رؤوس الفلسطينييناإلنسانيةحاجات غزة 
 أنسؤال حول تصريحات ليفني التي وضعت خطوطا حمـراء ألي اتفـاق، قـال عريقـات              وردا على   

 حارسـا علـى     أقف أن ال استطيع    أنا"وقال عريقات   .  الوضع النهائي  أعمالخطوطها الحمر هي جدول     
شفاه المسؤولين اإلسرائيليين، وال يمكن تصور اتفاق بدون القدس والحـدود والالجئـين والميـاه، وال                

 سالم عليه   إلىبار أحد على اتفاق سالم، لكن سالمنا لن يكون بأي ثمن، والذي يريد التوصل               نستطيع إج 
  ". يعرف ما هي حدود هذا السالمأن

متحـدث  الطاهر النونـو     إلى أن    دم انتوس ، آ القدس نقالً عن مراسلها في    ٧/٤/٢٠٠٨رويترز  وأشارت  
وتبـادل  " قـادة االحـتالل   "تماعات مـع     استمرار االج  إن في قطاع غزة قال      ]هنية[باسم حكومة حماس  

  ".االحتالل"يوفر سوى غطاء العتداءات  االبتسامات والقبالت ال يخدم الشعب الفلسطيني وال
  
  تحذّر من أوسلو جديدة تفّرط بالمزيد من حقوق وثوابت الشعب الفلسطينيالمقالة الحكومة  .٢

مـع  " الـسلطة "ام فريـق مفاوضـات       حذّرت حكومة تسيير األعمال برئاسة إسماعيل هنية من قي         :غزة
، وقالـت الحكومـة،     "بمفاجئة الشعب الفلسطيني من اتفاق أوسلو جديدة يفرط في حقوق شعبنا          "الصهاينة  

 إنها تتابع عن كثب المخرجات اإلعالميـة        ،على لسان المتحدث باسمها طاهر النونو في بيان صحفي له         
لمفاوض مع قادة االحتالل الـصهيوني والتـي كـان          للقاءات المتواصلة التي يعقدها الطرف الفلسطيني ا      

آخرها اللقاء بين رئيس السلطة محمود عباس ورئيس حكومة الكيان الصهيوني إيهود أولمرت، والـذي               
وصل إلى اللقاء الخامس عشر على التوالي، يضاف إلى مجموعة من اللقاءات السرية والعلنيـة التـي                 

  .سالم فياض وباراكتجري بين أحمد قريع وتسيبي ليفني وبين 
وحذّرت الحكومة من أن هذا التعتيم اإلعالمي في ظل اإلصرار على تواصل هذه اللقاءات ولو كان على                 

قد يفاجأ شـعبنا وامتنـا باتفاقـات هزيلـة          "وقع الدماء الفلسطينية أو على وقع الحصار الظالم والقاسي          
ية وطنية، يتم خاللها استغالل معاناة شعبنا       وتسويات باهتة كما حدث في اتفاق أوسلو بعيداً عن أي مرجع          

والظروف الصعبة التي يعيشها جراء العدوان والحصار للتنازل عن ثوابتنا وحقوقنا الوطنية، ال سيما في               
  ".ظل الالءات الصهيونية المعروفة في قضيتي القدس والالجئين

  ٨/٤/٢٠٠٨المركز الفلسطيني لإلعالم 
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 وغزة ومخاوف من تكريس االنقسام الفلسطينيتعديل حكومتي الضفة : تحقيق .٣
تستعد كل من الحكومة المقالة بقطاع غزة التي يرأسها إسماعيل هنيـة            : عاطف دغلس  -الضفة الغربية   

وحكومة تسيير األعمال في الضفة الغربية برئاسة سالم فياض إلجراء تعديل على وزارات كل منهمـا،                
 حكومة غزة أو لتوسيع الشراكة السياسية كمـا فـي حالـة             سواء بهدف توزيع العبء كما هو الحال في       
  .حكومة فياض، وفقا لما طالبت به حركة فتح

وقال أحمد يوسف المستشار السياسي لرئيس الحكومة المقالة بقطاع غزة إن التعديل ال يزال قيد الدراسة                
حملون عبء أكثـر    وإن ما طرح مجرد أفكار، لكن الهدف هو التخفيف عن كاهل بعض الوزراء الذين ي              

وأوضح يوسف في حديثه للجزيرة نت أن التعديل يأتي بغية التخفيف من معاناة الناس               .من حقيبة وزارية  
عبر تفاعل الوزراء واهتمامهم بالوضع الداخلي، والتحرك سريعا لوضع حلول ورؤى للتعـرف علـى               

ة والقطاع، ووصـف مـا      وأكد أن حركة حماس سعت دوما لمنع تكريس االنفصال بين الضف          . المشاكل
ونفى يوسف أن يكون تعديل حكومـة هنيـة          .يجري تحركا من باب التخطيط وليس تكريس وضع قائم        

تكريسا لحالة االنقسام داخل الساحة الفلسطينية، ووصف ما يجري توسعة وزارية لحكومة قائمة بالفعـل               
ال تفاصيل واضحة حتـى اآلن  تتصدى لمواجهة الصعاب الداخلية وليس تشكيل حكومة جديدة، مؤكدا أن   

 جهات داخل مؤسسة الرئاسة     يوسفواتهم   .بشأن هذا التعديل، وألمح إلى إمكانية قبول أشخاص مستقلين        
وحمل يوسف الرئيس عباس المسؤولية     . في رام اهللا بتعزيز حالة االنقسام وإفشال جهود الوساطة العربية         

 أمله بأن يبذل عباس جهـودا لتـشجيع الحـوار           وأعرب يوسف عن  . الكبرى في استمرار حالة االنقسام    
والتعاطي اإليجابي مع المبادرة اليمنية والعودة للساحة الفلسطينية والعربية، وتمنى أن يتحرك عباس بما              

 . تستوجبه المصلحة الفلسطينية العليا، حسب تعبيره
حركته لتوسـعة حكومـة     من جهته، أكد عضو اللجنة الحركية العليا لحركة فتح زياد أبو عين أن دعوة               

فياض تأتي كحق طبيعي لها باعتبارها من قادت السلطة في سنوات طوال وأنها جـزء ال يتجـزأ مـن                    
ولذا ال بد أن يكون لها دور فاعل في الحكومة وذلك للتصدي للمـشروع              "الخارطة السياسية الفلسطينية،    

لجزيرة نت إن أية حكومـة فلـسطينية        وقال في حديث ل    ".اإلسرائيلي القاضي بتدمير القضية الفلسطينية    
وأوضح أن فتح ستضيف حالـة نوعيـة تـدعم الـسياسة            . ينبغي أن تأخذ األبعاد السياسية في تشكيلها      

الفلسطينية والقاعدة الجماهيرية للحكومة وتعزز قدرة السلطة على المساهمة في حل القـضايا المختلفـة               
ة لحركة فتح في حكومة فياض أو غيرها ستظهر بدم          وأشار أبو عين إلى أن أي مشاركة قادم        .بالمجتمع

جديد في تمثيلها السياسي مستعينة بالكفاءات والخبرات التي ستساهم في التـصدي لمخطـط االحـتالل                
ودعـا إلـى إشـراك      . اإلسرائيلي وانتهاكاته اليومية وتعطيله للمفاوضات واستغالله االنقسام الفلسطيني       

واتهم أبو عين حركـة حمـاس بمـا          .ي المجتمع المدني بأية حكومة    فصائل منظمة التحرير كافة وممثل    
وصفه بخدمة المشروع اإلسرائيلي عبر تكريس حالة االنقسام، مشيرا إلى أن تعديل حكومة فياض لـيس                

ما قامت به حماس بغزة خـدم مـشروع إسـرائيل بتعطيـل القنبلـة               "هو ما يعزز هذا االنقسام وقائال       
 ". الوطنالديمغرافية وتواصل أشقاء

إذا "أما المحلل السياسي طالل عوكل فيرى أن أية تعديالت على الواقع القائم ال تخدم الفلسطينيين، وقال                 
كانت أي جهة مخلصة بالذهاب لمصالحة وطنية وحوار، فمن المفترض أال تجري أي تغييرات، خاصـة    

تغييرات مؤشرات على خطوات    وأوضح للجزيرة نت أن هذه ال      ".من هذا النوع، لها بعد قانوني وسياسي      
كبيرة ال تدل على نوايا إيجابية تجاه الحوار وتؤثر على استمرار االنقسام، مؤكدا أن كل طرف سـيبرر                  

 .ما أقدم عليه من تعديل للواقع القائم متذرعا بأن هذا التغيير يستلزم خدمة الجماهير
 ٧/٤/٢٠٠٨الجزيرة نت 
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  جهود لفتح معبر رفحالحكومة المقالة تطالب مصر بتسريع ال .٤
طالبت حكومة هنية المقالة، مصر بالوفاء بالتزاماتها تجاه الشعب الفلـسطيني فـي تـسريع               : ألفت حداد 

الجهود لفتح معبر رفح الحدودي، مع اإلشارة إلى أن ما فاقم أزمة الوقود هو انتهاء المخزون الذي أدخل                  
فتح معبر رفح هـو حـق       "رين، مشددة على أن     خالل فترة فتح الحدود الفلسطينية المصرية قبل نحو شه        

حكومة الدول العربية للتحرك بشكل فوري لوقف هذه الجريمة البشعة          الودعت   ".فلسطيني وواجب عربي  
  .المرتكبة بصمت ضد الشعب الفلسطيني

  ٧/٤/٢٠٠٨ ٤٨عرب
  
  حكومة فياض تحتكم للقضاء في شأن اإلضراب .٥

ريـاض  . الفلـسطينية د   األعمـال سمي باسم حكومة تـسيير       وزير الخارجية والناطق الر     أعلن :رام اهللا 
المالكي، عزم حكومته على التوجه للقضاء الفلسطيني لحسم الخالفات القائمة مع النقابـات واالتحـادات               

 للمـوظفين الـذين     إضرابالمهنية، مجددا في الوقت ذاته تأكيد عزم الحكومة على خصم راتب كل يوم              
 رئـيس نقابـة     وأكد .كي يتحدث في مؤتمر صحافي عقب جلسة الحكومة       وكان المال  .يتغيبون عن العمل  

استعداد النقابة للتوقيع على اتفاق مع الحكومة يقضي بتعهد الحكومة          " الخليج"ـالموظفين بسام زكارنة، ل   
  .اإلمكانياتبدفع كل ما عليها من استحقاقات والتزامات للموظفين حسب 

  ٨/٤/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 
  
  ئم برلمانية تشكل لجنة لاللتقاء بالحكومة والنقابات من اجل استئناف الحواروقوا كتل .٦

 تشكيل لجنة برلمانية لتجتمع مـع       أمس قررت كتل وقوائم في المجلس التشريعي        :نائل موسى  -رام اهللا   
. الحكومة والنقابات من اجل استئناف الحوار، للتوصل إلى حل سريع يلبي مصالح الجميع وفق القـانون               

 فـي   أمـس  ونقابية عدة شهدتها رام اهللا       وسياسية ومنفصلة بذلتها جهات برلمانية      ةحثيث جهود   إطار في
 علـي مـصطفى وفلـسطين       وأبونواب من كتلة فتح وقوائم البديل        وعبر   .األزمةمسعى لتطويق وحل    
  مما وصلت إليه األزمة نتيجة تعنت طرف ومحاولة فرض إرادته على طـرف             همالمستقلة عن استغراب  

النواب في   وقرر .آخر، بعيدا عن لغة الحوار وااللتزام بالقانون األساسي والقوانين واألنظمة المعمول بها           
ختام اجتماعهم التشاوري االجتماع مع الرئيس عباس في أقرب فرصة لمناقشة كافة القضايا التـي تهـم                 

تبنى النواب مجـددا البيـان      و .شعبنا في ظل غياب المجلس التشريعي كمؤسسة برلمانية تشريعية رقابية         
، الذي دعا إلى الحوار وأبدى اسـتعداد الكتـل          األول أمسالصادر عن الكتل والقوائم البرلمانية السابق       
 .والقوائم االنتخابية للتدخل من أجل حل األزمة

 ٨/٤/٢٠٠٨الحياة الجديدة 
  
  دم تبرئة أحٍد والنائب العام يؤكد ع...فتوح يعتذر للقيادة والشعب بسبب قضية التهريب .٧

 فـي خطـوة وصـفها       :يوسف الشايب ،  رام اهللا  نقالً عن مراسلها في    ٨/٤/٢٠٠٨الغد األردنية   نشرت  
المراقبون بالجريئة، أقدم روحي فتوح الممثل الشخصي للرئيس الفلسطيني، ورئيس المجلس التـشريعي             

 الهواتف الخليوية،   جهزةأالسابق، على االعتذار من شعبه وقيادته عن تبعات ما حدث في قضية تهريب              
إنني "وقال فتوح، خالل مؤتمر صحافي في رام اهللا، أمس           ).جسر اللنبي ( في سيارته عبر معبر الكرامة    

هنا أتقدم باالعتذار لسيادة الرئيس محمود عباس إلدراكي ثقل هذا الموضوع عليه، وبخاصـة المواقـع                
ة السياسية ولجميع أخوتي وأخواتي في حركة فـتح،         االعتبارية، التي شغلتها مع سيادته، كما أتقدم للقياد       

ولعموم الشعب الفلسطيني في الوطن والشتات وألسرانا األبطال في سجون االحتالل، ولجميـع األخـوة               
والزمالء وبخاصة لمن انتخبوني في محافظة رفح، ولمن تضامن معي من رفح وحتى جنـين، وكـذلك                 
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قائي وشقيقاتي باالعتذار، وأقول للجميع آسف عما سببته        أسرتي ووالدي ووالدتي وزوجتي وأوالدي وأش     
وأعلن فتوح انه سيقف جانبـا ويعطـي         ".لكم جميعاً من حرج وعلى أساس مسؤوليتي األدبية عما حدث         

منذ اللحظة األولى قررت كما تعلمـون أن أجمـد          "نفسه فترة للتفكير كي يقرر ما سيفعله مستقبال، وقال          
 ".ع نفسي بتصرف النائب العام، وخاطبت سيادة الرئيس أبو مازن بذلكالعمل بمسؤولياتي، وأن أض

إعالن موقف فتوح جاء بعد يوم واحد على        إلى أن   ام اهللا   من ر  ٨/٤/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية   وأشارت  
ورأى   .صدور قرار النائب العام باتهام سائق فتوح رجائي أبو زايدة، بالمسؤولية عن عمليـة التهريـب               

ر النائب العام إعادة اعتبار له من الناحية القانونية وأنه وضع األمور في نصابها من هـذه                 فتوح في قرا  
 .الناحية

ـ   قال  : رام اهللا من   ٨/٤/٢٠٠٨الشرق األوسط   وجاء في    التحقيق "ن  إ :"األوسطلشرق  "النائب العام قال ل
 كان فتوح يعلـم     إذال ما   وردا على سؤا  . ، سائق فتوح  " زايدة أبوال يزال مستمرا لمعرفة شركاء رجائي       

 المغني انه لـم     وأكد".  ال يعلم، التحقيق ال يزال مستمراً      أوال نقول انه يعلم     "بقضية التهريب، قال المغني     
 . ، وان التحقيق ما زال مستمرا لكشف شركائهاإلطالقيتم تبرئة أحد على 

  
  ار على غزةبالوقوف وراء استمرار فرض الحص رام اهللا سلطةالحكومة المقالة تتهم  .٨

اتهمت الحكومة المقالة في غـزة      :  سمير حمتو  ،غزة نقالً عن مراسلها في    ٨/٤/٢٠٠٨الدستور  نشرت  
رجاالت في السلطة الفلسطينية لم تسمها بالوقوف وراء استمرار فرض الحصار على قطاع غزة ومنـع                

وحـذرت الحكومـة     .اءتوريد الوقود للقطاع ما دامت حكومة هنية قائمة، مهددة بالكشف عن تلك األسم            
 في مؤتمر صحفي من االنعكاسـات والنتـائج المترتبـة علـى             هاعلى لسان طاهر النونو الناطق باسم     

  .الحصار
اتهم وزيـر االقتـصاد فـي       : حامد جاد نقالً عن مراسلها في غزة،       ٨/٤/٢٠٠٨الغد األردنية   وأوردت  

 الحـصار   أنمعتبـرا   "لسوالر والوقود    بالوقوف وراء أزمة ا    فياضالحكومة المقالة زياد الظاظا حكومة      
اإلسرائيلي يأتي بدعم من حكومة رام اهللا التي أبلغت بحسبه المتعاونين معها في غزة، على أن تدفع لهم                  

  ".أرباحهم التي يخسرونها مقابل عدم دخول الوقود وبقاء الضغط على الشعب الفلسطيني
  
  أبريل/ نيسان ١٨اتصاالت لترتيب لقاء في دمشق بين مشعل وكارتر في  .٩

ـ   :  إبراهيم حميدي  -دمشق   أمس إن اتصاالت تجري لترتيب لقاء بـين        " الحياة" قالت مصادر فلسطينية ل
خالد مشعل والرئيس األميركي السابق جيمي كارتر في دمـشق          " حماس"رئيس المكتب السياسي لحركة     

" جدول أعمال "باً إلعداد   وأوضحت أن مساعدين لكارتر سيصلون إلى سورية قري       .  الشهر الجاري  ١٨في  
وفي حال حصول اللقاء، فإنه سيكون األرفع بين مشعل ومسؤول أميركـي   .اللقاء ومكانه وموعده الدقيق  

التقوا في الفترة السابقة ديبلوماسيين وموظفين كباراً كانوا يعملون         " حماس"سابق، علما أن مسؤولين في      
أن كارتر لن يلتقي قيـادة الحركـة        " حماس"ؤول في   وأوضح مس . في إدارة الرئيس السابق بيل كلينتون     

لقاء كهـذا دليـل   "بصفته رئيساً سابقاً، بل بصفته رئيسا للمؤسسة التي تحمل اسمه، قبل أن تشير إلى أن     
إلى أنه ال يمكن تجاوز حماس لدى الحديث في الوضع الفلسطيني ألنها حقيقة واقعة فشلت كل محاوالت                 

  ".إفشالها
  ٨/٤/٢٠٠٨الحياة 

  
  القيام بتحرك واسع لرفع الحصار عن غزةبصيام يطالب البرلمانات العربية  .١٠

في المجلس التشريعي البرلمانات العربية واإلسالمية      " حماس"طالب سعيد صيام رئيس كتلة حركة       : غزة
القيام بفعاليات وتحرك واسع لرفع الحصار الخانق عن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، والـذي طـال                 
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وحث، في تصريح    .احي الحياة، والذي ينذر بكارثة إنسانية في حال ظل الصمت هو سيد الموقف            كافة من 
الشعوب والهيئات والمنظمات فـي     ) ٧/٤ (]أمس[االثنين  نسخة منه   " المركز الفلسطيني لإلعالم  "له، تلقى   

 صيام، وهو قيادي    واعتبر .الدول العربية واإلسالمية باستمرارية الفعاليات تضامناً مع القطاع المحاصر        
أقل ما يمكن أن يقدمـه هـؤالء        "ووزير الداخلية األسبق، التحرك العربي واإلسالمي       " حماس"في حركة   

  ".األشقاء تجاه شعب يواجه ظلم االحتالل وعدوانه
  ٨/٤/٢٠٠٨المركز الفلسطيني لإلعالم 

  
    سرائيليةبسبب الضغوط األمريكية واإل "فتح" تستبعد نهاية قريبة لصراعها مع "حماس" .١١

ماس التوصل إلى نهاية قريبة للصراع الدائر بينها وبين حاستبعدت حركة : محمد عبد العاطي -الدوحة 
والسلطة الفلسطينية، وأرجعت ذلك إلى ما وصفته بالضغوط األميركية واإلسرائيلية على  حركة فتح

بدء حوار مباشر يخرج رئيس السلطة محمود عباس، مشيرة إلى أن هذه الضغوط هي التي تمنعه من 
وأكدت حماس على لسان عضو مكتبها السياسي محمد نزال في حوار مع . بنتائج مهمة، على حد قولها

الجزيرة نت أنها لو ضمنت نزاهة االنتخابات القادمة لنافست على منصب رئيس السلطة نفسه، ولن 
صولها على أي دعم تقني أدى ونفت الحركة ح. تكتفي بمقاعد المجلس التشريعي كما فعلت في الماضي

  .إلى زيادة مدى صواريخ القسام سواء من سوريا أو إيران أو حزب اهللا
 وردا على سؤال عن ما إذا كان بإمكان حماس االعتراف بإسرائيل مقابل إقامة دولة فلسطينية على 

إنها ستستمر و" الكيان الغاصب"، قال نزال إن الحركة لن تعترف بهذا ١٩٦٧حزيران /  يونيو٤حدود 
 وأوضحت حماس أن أي حوار بينها وبين  .١٩٤٨في المقاومة حتى تحرير فلسطين التاريخية بحدود 

فتح والسلطة البد أن يتضمن االتفاق على إصالح منظمة التحرير الفلسطينية وإعادة تشكيل المجلس 
يادات األمنية التي اشتهرت الوطني الفلسطيني، ودمج أجهزة األمن في جهاز واحد أو جهازين، وإبعاد الق

عن السلطة، فضال عن " تبعيته"كما شددت على ضرورة إصالح القضاء وفك ". تخريبي"بلعب دور 
 ".الفساد المستشري في جسد السلطة الفلسطينية"وضع آليات إلنهاء 

 ٨/٤/٢٠٠٨الجزيرة نت 
  
  غزة من قطاع  الصواريخ اطالق وقفى اتفاق الفصائل المسلحة علتنفي "حماس" .١٢

 فوزي برهوم المتحدث باسم حماس صحة ما ذكر من تقارير عن جود توافق              ىنف:  اشرف الهور  -غزة  
بين الفصائل الفلسطينية المسلحة في غزة يقضي بوقف عمليات اطالق الصواريخ على البلدات واألهداف              

ية اجتيـاح واسـعة     اإلسرائيلية المحيطة بالقطاع بهدف سحب الذرائع والمبررات من إسرائيل لتنفيذ عمل          
وقال برهوم لـ القدس العربي هذا حديث عار عن الصحة، ومجرد فبركات اعالمية، تهـدف                .ضد غزة 

  .الى استمزاج موقف حماس لصالح جهة معينة 
وجدد موقف حركته من التهدئة مع إسرائيل، بحيث تكون متزامنة ومتبادلة وشـاملة لكافـة األراضـي                 

  . جديد في المساعي التي تقوم بها مصر للتوصل الى تهدئة مع إسرائيل الفلسطينية، الفتاً الى أنه ال
  ٨/٤/٢٠٠٨القدس العربي 

  
   عناصرهاحماس تتهم اجهزة االمن باشراك محققين إسرائيليين وأمريكيين خالل التحقيق مع  .١٣

قال فوزي برهوم المتحدث باسم حماس      : غزةعن اشرف الهور من      ٨/٤/٢٠٠٨ القدس العربي    ذكرت
من خالل متابعتنا لملف االعتقال السياسي في الـضفة الغربيـة،           "مؤتمر صحافي عقده بمدينة غزة      في  

ثبت بشكل قاطع ان    (..) وشهادات المعتقلين السياسيين من ابناء حماس وطرق وأساليب وآليات التحقيق           
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عباس وفياض  األطقم المكلفة بالتحقيق مع رموز وأبناء وأنصار حركة حماس وكتائب القسام في سجون              
  ."هي أطقم تحقيق فلسطينية إسرائيلية وأمريكية

وذكر برهوم ان هؤالء المحققين تمرسوا على أساليب تحقيق وتعذيب مماثلة في بشاعتها لما يستخدم في                
سجون غوانتاناموا وأبو غريب، معتبراً أن هذه األطقم شكلت بقرار من فريزر ودايتون ، وهما جنراالن                

  .ضمن طواقم الوساطة األمريكية الحالل السالم بين الفلسطينيين واإلسرائيليينأمريكيان يعمالن 
واتهم المتحدث باسم حماس الجنرال دايتون بالقيام بنفسه على ادارة أجهزة أمن عبـاس فيـاض ويقـود                  

التـي  اجتماعاتها ويتخذ القرارات التي تقوم بتنفيذها باستخدام أبشع أساليب التحقيق والتعذيب والتنكيل، و            
  .راح ضحيتها الشيخ المجاهد الشهيد مجد البرغوثي 

وحمل برهوم الرئيس الفلسطيني محمود عباس والدكتور سالم فياض رئيس الوزراء المسؤولية الكاملـة              
القانونية واألخالقية عن جريمة قتل الشيخ مجد البرغوثي، وعن حياة كل المعتقلين السياسيين في سجون               

  .السلطة وحكومة فياض 
الـدور المـسؤول    "ـوأشاد برهوم، ب   :غزةعن رائد الفي من      ٨/٤/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية   وأضافت  

والجهد الكبير الذي بذلته لجنة التحقيق البرلمانية المستقلة في مقتل البرغوثي، حيـث حملـت الـسلطة                 
 زيـارة قطـاع     ودعا اللجنة إلى   .في رام اهللا  " المخابرات) جهاز(مسؤولية وفاته تحت التعذيب في سجن       

  .غزة لالطالع على أحوال السجون واالطمئنان على انه ال وجود ألي اعتقاالت سياسية في القطاع
  
  طلبنا رسمياً وساطة الجزائر لمصالحة الفلسطينيين مع بعضهم: حمدان .١٤

قال اسامة حمدان عضو المكتب السياسي لحركة حماس وممثلهـا فـي لبنـان فـي                :  د ب أ   -الجزائر  
" لقد طلبنا رسميا وساطة الجزائر لمصالحة الفلـسطينيين مـع بعـضهم           "رت في الجزائر    تصريحات نش 

نتمنى من الجزائر ان تلعب دورا فـي        " واضاف ".تلقى ردا ايجابيا من طرف الرسميين الجزائريين      "وانه
ونأمل من الرئيس بوتفليقة ان يبذل جهدا في هذا االطار الن صـوت             . مصالحة الفلسطينيين مع بعضهم   

حركة فتح هي المسؤولة عن االزمة بين الفلسطينيين        "وتابع حمدان   ". لجزائر مسموع كثيرا في فلسطين    ا
وكشف  ".ارادت فرض اتفاقيات اوسلو مع إسرائيل على الجميع       .. النها لم تحترم ارادة الشعب الفلسطيني     

 وطلب مـساعدة    ان المسؤول في حركة فتح محمد دحالن حاول االطاحة بالرئيس الراحل ياسر عرفات            
  . حماس لكن الحركة رفضت، مشيرا إلى ان الحركة ستشارك في االنتخابات الرئاسية العام المقبل

  ٨/٤/٢٠٠٨الدستور 
  
  الفصائل الفلسطينية تنتقد لقاءات عباس أولمرت وتطالب بوقفها .١٥

مة لقاء الرئيس محمود عباس برئيس الحكو     " حماس"وصفت حركة   : غزة من   ٨/٤/٢٠٠٨الحياة  ذكرت  
، وقال الناطق باسم الحركة سامي أبو زهري فـي          "خدمة لالحتالل "اإلسرائيلية ايهود أولمرت امس بأنه      

 أولمـرت   -رفضها استمرار لقاءات عبـاس      "ان الحركة تعبر عن     " الحياة"تصريح أرسل نسخة منه لـ      
ل الجرائم الصهيونية   ألنها توفر غطاء لالحتالل لالستمرار في مسلسلي االستيطان والتهويد وتبرير مجم          

ابو مازن  ) الرئيس عباس (يناقض االدعاءات التي أطلقها     "وأضاف ان اللقاء     ".في حق الشعب الفلسطيني   
بأن ال لقاءات مع االحتالل إال بعد وقف العدوان، ما يؤكد أن تلك التـصريحات كانـت مجـرد خـداع               

  ". ودغدغة لعواطف الشعب الفلسطيني
إننا في حماس نؤكد أن لقاء الرئيس عباس برئيس         : "فوزي برهوم في تصريح   وقال الناطق باسم الحركة     

وشن برهوم  ". وزراء الحرب اإلسرائيلي هو مهزلة، وإدارة للظهر لعذابات وتضحيات الشعب الفلسطيني          
إن الرئيس عباس أصبح فاقداً لإلرادة وال يملك قراراً بوقف          : "هجوماً الذعاً على الرئيس الفلسطيني قائال     

  ".و تعليق المفاوضاتأ
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 تلقـى مكتـب     حركـة حمـاس   ذكر بيان    :رام اهللا، دمشق   من   ٨/٤/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية   وأضافت  
أصبح فاقداً لإلرادة وال يملك قراراً بوقف أو تعليق ما يتعـرض  "في دمشق نسخة منه أن عباس   " الخليج"

مريكية وتحديداً بعد أن عزل نفـسه  له الشعب الفلسطيني، وخاصة في قطاع غزة، سوى تنفيذ األوامر األ          
عن المعادلة الفلسطينية، وأصبح مرتهناً بالكامل لتلك األوامر حفاظاً على مصالحه الشخصية على حساب              

، وفقاً لتعبير حماس في بيانها الذي أضاف أن استمرار هذه اللقـاءات             "المصالح العليا للشعب الفلسطيني   
  .وابتهبات يشكل أكبر خطر على حقوق شعبنا وث

أعلن المتحدث باسم   : الوكاالت  مراسلها من غزة،   وائل بنات  عن   ٨/٤/٢٠٠٨الوطن السعودية     ونشرت  
لجان المقاومة الشعبية أبو مجاهد أن موقف المقاومة من التفاوض مع العدو اإلسرائيلي والتي ترى فيهـا             

 ولن تكون نتيجتها النهائية     ضرباً من ضروب العبثية وال تخدم القضية الفلسطينية ومرفوض رفضاً قاطعاً          
  . إال في صالح االحتالل الصهيوني

قال داوود شهاب الناطق باسم     : من أشرف الهور مراسلها من غزة      ٨/٤/٢٠٠٨ القدس العربي    وأورت
حركة الجهاد ان اللقاءات تشرع عمليات القتل واالستيطان وبناء الجدار والتهويد التي تنتهجهـا حكومـة     

وأشار الى ان إسرائيل تستفيد من استمرار عقد اللقاءات بهدف ايهـام الـرأي العـام                 .العدو اإلسرائيلي 
وقال هذا أمر مرفوض والمفاوضـات   .العالمي بأن هناك عملية سلمية يجري اإلعداد لها مع الفلسطينيين    

  .لم تحقق شيئا للفلسطينيين، ووعودات إقامة دولة فلسطينية نهاية العام الجاري كاذبة ولن تتحقق
كذلك انتقد ناطق باسم الجبهة الشعبية اللقاء، في الوقت الذي تستمر األسباب التي بسببها جرى تعليق هذه                 

وطالب بوقف تام ونهائي للمفاوضات، مشيرا الى انها ال تخدم سوى االحتالل وحليفتـه اإلدارة     .اللقاءات
وأشار الـى ان اسـتمرار مـا         .طنيةاألمريكية وتلحق أفدح األذى والخسارة بشعبنا ووحدته وأهدافه الو        

وصفها بـ المفاوضات السرية أو المعلن منها، فيما يتسارع وبتكثف االستيطان في مدينة القدس والضفة               
وطالب بوقف كل اللقاءات والمفاوضات واعطاء األولوية لحماية الجبهة الداخليـة والعـودة             . الفلسطينية

عي واستئناف الحوار الوطني الشامل علـى أسـاس وثيقـة           باألمور الى نصابها الوطني القانوني والشر     
الوفاق الوطني واعالن القاهرة وفق استراتيجية وقيادة وطنية موحدة تحـت رايـات منظمـة التحريـر                 

 .الفلسطينية المرجعية العليا والممثل الشرعي الوحيد 
قدورة فارس  " فتح"ة  أكد عضو اللجنة الحركية العليا لحرك     :  رام اهللا من   ٧/٤/٢٠٠٨قدس برس  وكتبت

ـ    أن مفاوضات من دون سقف زمني وال نتائج ميدانية ال جدوى من            " قدس برس "في تصريحات خاصة ل
من حيث المبدأ تقبل بالمفاوضات إذا كانت مسقوفة زمنيا، وإذا كانت تحقـق             " فتح"حركة  : "ورائها، وقال 

 بالمفاوضات من أجل المفاوضـات بـال        ال تقبل " فتح"نتائج على األرض، لكن الغالبية العظمى من أبناء         
أنا شخصيا مع وقف هذه المفاوضات فورا ألنها لم تحقق أي نتائج            "فارس   وقال   ".نتائج وال سقف زمني   

على أرض الواقع، ويجب إعالم جميع المؤسسات الدولية من مجلس األمن إلـى الرباعيـة بـأن هـذه                   
بل إنها مضرة به وبمستقبله ال سيما فـي ظـل           المفاوضات غير مجدية وغير مفيدة للشعب الفلسطيني،        

   .من السلطة" فتح"وأشار فارس إلى أن هذا الموقف يعكس موقع  .، على حد تعبيره"استمرار االستيطان
  
  لبحث االنقسام الداخلي" حماس"تعقدان لقاءاً مشتركاً مع " الديمقراطية"و" الشعبية" .١٦

مـساء  " حماس"لقاء مع قياديين من     " الديموقراطية"و  " يةالشعب"إلى ذلك، عقد قياديون من الجبهتين       : غزة
كما بحثت  ". فتح"و  " حماس"أول من امس ناقشوا خالله حال االنقسام الفلسطيني وسبل رأب الصدع بين             

" الجهـاد "و  " حماس"األطراف الثالثة التهدئة والحصار والمعابر ونتائج اللقاءات التي عقدها قياديون من            
  .ين مصريين في هذه القضايامع مسؤولين أمني

  ٨/٤/٢٠٠٨الحياة 
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  اتفاق صنعاء ولد ميتا لعدم توفر النوايا اإليجابية: "الجهاد"ـنائب األمين العام ل .١٧
أكد الحاج زياد النخالة، نائب األمين العام لحركة الجهاد، أن حماس وفتح لم تراعيا الـشعب الفلـسطيني       

نعاء بقدر مراعاة الدولة المضيفة، مشيرا إلـى أن الـشعب           خالل تواجد وفديهما في العاصمة اليمنية ص      
وقـال   .الفلسطيني كان ينتظر اتفاقاً يخرجه من حالة االنقسام وتداعياتها على بنية المجتمـع الفلـسطيني    

النخالة في مقابلة خاصة إن اتفاق صنعاء ولد ميتا لعدم توفر النوايا اإليجابية وعاد الجميع باتفـاق مـع                   
  .ي ولكن ليس اتفاقاً فلسطينياًالرئيس اليمن

  ٨/٤/٢٠٠٨شبكة فلسطين اليوم اإلخبارية 
  
  المقاومة تتمسك بشروطها بشأن صفقة شاليت": لجان المقاومة" .١٨

موقـف  "قال المتحدث الرسمي باسم لجان المقاومة الشعبية أبو مجاهد في بيان صحافي أمس، إن               : غزة
والذي ترى فيه ضرباً مـن ضـروب        ] صفقة األسرى حول  [المقاومة من التفاوض مع العدو الصهيوني       

العبثية ال تخدم القضية الفلسطينية ومرفوض رفضاً قاطعا، ولن تكون نتيجته النهائيـة إال فـي صـالح                  
تصريحات يشاي يمكن قراءتها في إطار االستهالك الداخلي صهيونيا مـن أجـل             : "وأضاف ".االحتالل

رة الحكومة الصهيونية التي ال ترغب في إنهاء هذا الملـف           تهدئة عائالت الجنود الصهاينة وتجميل صو     
إال وفق لرغباتها واشتراطاتها التي ترفضها المقاومة وتصر على مطالبها العادلة باإلفراج عن األسـرى               

 ".من السجون الصهيونية
  ٨/٤/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 

  
  تنفي زيارة وفد لها إلى مصر لبحث التهدئة " الشعبية" .١٩

إن "لألنباء  " قدس نت "وقالت مريم أبو دقة عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لوكالة           : ب أ  د   -غزة  
األنباء التي تحدثت عن تواجد وفدين من الجبهتين في مصر هي عارية عن الصحة ، مـشيرة إلـى أن                    

متزامناً سفر عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية والنائب في المجلس التشريعي جميل المجدالوي جاء              
  .مع سفر عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية صالح زيدان

  ٨/٤/٢٠٠٨الدستور 
 
  بعرقلة مفاوضات التهدئة" إسرائيل"تتهمان " الجهاد"و" حماس" .٢٠

إن النوايـا  : "قال عضو المجلس التشريعي الفلسطيني عن حركة حماس مشير المصري: فتحية الدخاخني 
ائل كانت مرتبطة بتحقيق تقدم في مسار المفاوضات من أجل التهدئـة،            المصرية لعقد حوار شامل للفص    

وحذر المصري في تـصريحات      ". فشل الجهود المصرية   ى إل ىلكن التعنت اإلسرائيلي في هذا الشأن أد      
 إغالق ملف التفاوض حول التهدئة لتكون المقاومة سيد         ىمن أن يؤدي هذا الفشل إل     " المصري اليوم "لـ  

  .الموقف
ه، أوضح القيادي في حركة الجهاد ا، نافذ عزام، أن هذه الدعوة المصرية تم طرحها قبل حوالي                 من جانب 

أسبوعين لكن لم يتم تجديد الحديث بشأنها، موضحاً أنها كانت محاولة لترتيب الوضع الفلسطيني كامتداد               
  للجهود التي بذلت في هذا اإلطار من خالل المبادرة اليمنية، 

إن التعنت اإلسرائيلي في مسألة التهدئة عرقل هذه الجهود، مشيراً إلـي            " صري اليوم الم"وقال عزام لـ    
  .أن االتصاالت مع مصر لم تتوقف في هذا الشأن

  ٧/٤/٢٠٠٨جريدة المصري 
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   "إسرائيل"ليلى خالد تطالب اسبانيا بمقاطعة  .٢١
ي امس االسـبان بمقاطعـة   المجلس الوطني الفلسطين طالبت ليلى خالد عضو:  د ب أ -) اسبانيا(أوبييدو  

وكانت خالد تتحدث أمام مـؤتمر       .المنتجات اإلسرائيلية فيما حثت مدريد على عدم التعاون مع إسرائيل         
. عقد في كلية التاريخ بجامعة أوبييدو شمال أسبانيا بمناسبة االحتفال بيوم األرض الفلسطيني هذا االسبوع              

  ". وخاصة في قضايا التسلح"رائيل وشددت في كلمتها على أهمية عدم التعاون مع إس
  ٨/٤/٢٠٠٨الدستور 

  
  حركة فتح لن تغيب عن الساحة السياسية لكنها لن تكون موحدة: بالل الحسن .٢٢

ـ         : باريس أن يكون  " قدس برس "استبعد الكاتب واإلعالمي الفلسطيني بالل الحسن في تصريحات خاصة ل
ب المقاومة والتحـول إلـى حركـة بنـاء          سواء الداعي إلى شط   " فتح"عمق الخالف بين جناحي حركة      

: مؤسسات الدولة المدنية أو الفريق الداعي إلى استمرار المقاومة، عائقا أمام انعقاد المؤتمر، لكنـه قـال                
بضرورة عقد المؤتمر، لكن الخالفات ال تزال كبيرة وعميقة بـين       " فتح"يوجد إصرار كبير داخل حركة      "

ؤتمر كلمت ازدادت الخالفات، وبرز للعيـان فريقـان مختلفـان           ، وكلما اقترب موعد الم    "فتح"مكونات  
حركة تحرر وطني، وفريق آخر يريد االنتقـال بهـا إلـى            " فتح"فريق يرى في حركة     : تصورا ومنهجا 

  ".حركة مدنية للبناء
وحذر الحسن من أن عدم حسم الخالف والتوصل إلى أرضية وفاقية بين التصورين سيؤدي بالـضرورة                

  .إلى مجموعة من الكتل" فتح"كة إلى تفكيك حر
واعتبر الحسن أن استقالة أو إقالة وزير الخارجية الفلسطيني السابق الدكتور ناصر القدوة مـن اللجنـة                 

  .التحضيرية للمؤتمر تعكس حجم الخالف السياسي الدائر هذه األيام في سياق اإلعداد للمؤتمر
 ٧/٤/٢٠٠٨قدس برس

  
  ٢٠١٠في جدار الفصل حتى مطلع االحتالل يعتزم استكمال البناء  .٢٣

ذكرت مصادر إسرائيلية أمس أن حكومة االحتالل اإلسـرائيلي         : )وكاالت( - برهوم جرايسي  -الناصرة
 كيلومتر متبقيـة    ٣٠٠، أي بناء    ٢٠١٠تعتزم االنتهاء من بناء جدار الفصل العنصري حتى نهاية العام           

ويبلغ طول جـدار الفـصل العنـصري         .ر بليون دوال  ١،٦٦ شهرا، وبتكلفة مالية تصل إلى       ٢٠خالل  
 كيلومترا منه، في قلب القدس المحتلة، وأنجز حتـى اآلن بنـاء             ٥٠ كيلومترا، حوالي    ٧٩٠المخطط له،   

، ثـم  ٢٠٠٧ كيلومترا، وكان من المفترض ان يتم االنتهاء من الجدار حتى نهاية العـام الماضـي      ٤٩٠
، وادعت  ٢٠١٠هر تاريخ جديد وهو مطلع العام       إال أنه أمس ظ    .٢٠٠٨جرى الحديث عن منتصف العام      

المصادر اإلسرائيلية إن الموازنة العامة لم تدرج بندا واضحا لبناء الجدار العنصري، الـذي مـا يـزال           
  . كيلومتر متبقية٣٠٠ بليون دوالر، من اجل إنجاز ١،٦٦بحاجة إلى 

  ٨/٤/٢٠٠٨الغد األردنية 
  
  نها هجوماً على الدولة العبريةبن اليعيزر يهدد بتدمير إيران في حال ش .٢٤

هدد وزير البنى التحتية بتدمير إيران في حال شنت هجوماً على إسرائيل، وقال             :  أسعد تلحمي  -الناصرة  
لن يسارعوا إلى مهاجمة إسرائيل إلدراكهم أبعاد هذا الهجـوم ومعـرفتهم أيـضاً قـوة                "إن االيرانيين   

 برد إسرائيلي شديد سيجلب الدمار والخراب على األمة         سيقابل"وأضاف أن أي هجوم إيراني      ". إسرائيل
من خالل حليفيها حزب اهللا وسـورية، وتزودهمـا سـالحاً           " إسرائيل"تستفز  "وزاد أن إيران    ". االيرانية

في مواقعها الخلفية، قال    " إسرائيل"وعن المناورات التي تشهدها      ".كثيراً، ما يستوجب منا مواجهة األمر     
ليست مشهداً عبثياً أو سيناريو خيالياً، بل أن المستقبل قد يكون أصـعب أضـعاف مـا                 "بن اليعيزر إنها    
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، مشيراً إلى أنه في الحـرب       "نحن إزاء واقع أصبحت فيه الجبهة الداخلية جبهة قتال        : "وأضاف". نعرف
 وسـط (المقبلة سيكون سكان المدن المحاذية للحدود مع لبنان أكثر أماناً من سكان تل أبيـب والقـدس                  

وشدد على أنـه    ". في ضربة البداية إلى مئات الصواريخ     " إسرائيل"ألنني أتوقع أن تتعرض     ") "إسرائيل"
 ".لن يكون هناك أي مكان في الدولة ليس في مدى صواريخ سورية وحزب اهللا"

  ٨/٤/٢٠٠٨الحياة 
 
  منظمة إسرائيلية ترصد انتهاكات حكومة اولمرت منذ انابوليس .٢٥

اإلسرائيلية امس ، ان إجـراءات      " عير عميم "كشف تقرير اصدرته منظمة     : الجمال جم -القدس المحتلة   
وليس تشكل تقويضا للثقة بـين الجـانبين الفلـسطيني          بحكومة تل ابيب في القدس الشرقية منذ مؤتمر أنا        

  .واإلسرائيلي ، ومن شأنها أن تفاقم الوضع في المدينة بشكل خطير
زا للتسوية السلمية ، أضحى مؤتمر أنابوليس نقطـة انطـالق           عوضا عن لعبه دورا محف    "وقالت المنظمة   

ويرصد تقرير المتابعة الذي تقدمه المنظمة األعمال       ".ألنشطة إسرائيلية أحادية الجانب في القدس الشرقية      
في القدس الشرقية في الفترة التي أعقبت مؤتمر أناوليس ، وتأثيرها على فرص             " إسرائيل"التي قامت بها    
   .٢٠٠٨ تسوية سياسية في القدس حتى نهاية العام التوصل إلى

  ٨/٤/٢٠٠٨الدستور 
  

  منظمة يمينية إسرائيلية تطالب أولمرت بالتهديد بقتل أسرى حماس .٢٦
ردا على تصريحات الرجل الثاني في حركة حماس، موسى أبو مرزوق، التي : نظير مجلي: تل أبيب

اليمينية اإلسرائيلية " الماغور" شليط، توجهت منظمة لمح فيها الى قتل الجندي اإلسرائيلي األسير، جلعاد
 .برسالة الى رئيس الوزراء، ايهود أولمرت، تطالبه فيها بالتعامل بالمثل مع أسرى حماس والتهديد بقتلهم

وجاء في الرسالة، التي وقعها رئيس المنظمة، أرييه بخراخ، أن على حماس ومؤيديها أن يفهموا أن لكل 
فإذا استمروا في اخفاء المعلومات عنا حول شليط، ومنعوا زيارة الصليب األحمر "ا فعل رد فعل مناسب

 . اليه، فينبغي أن نقطع الزيارات عن أسرى حماس ونكف عن اعالن مكان وجودهم
  ٨/٤/٢٠٠٨الشرق األوسط 

 
   رفضت نشر قوات خاّصة في الخليل"إسرائيل" .٢٧

 قوة خاصة من قوات األمن الوطني في مدينـة          عرض السلطة الفلسطينية نشر   " إسرائيل"رفضت   -لندن
الخليل في الضفة الغربية، لكنها وافقت بعد مشاورات مع الواليات المتحدة على نشر القوة فـي مدينـة                  

العبرية عـن مـسؤولين امنيـين إسـرائيليين ان الـسلطة           " هآرتس"ونقلت صحيفة   . جنين بدال من ذلك   
 جندياً في الخليل    ٦٢٠ة التي تدربت في االردن والمؤلفة من        الفلسطينية اكدت اهمية تمركز القوة الخاص     
. في المدينة " حماس"هناك ومواجهة الشبكة القوية لحركة      " فتح"لتعزيز السلطة الفلسطينية وسيطرة حركة      

لكن المؤسسة االمنية اإلسرائيلية عارضت خيار الخليل بسبب التوتر بين الفلسطينيين والمستوطنين فيها،             
  .شار القوة في جنين المعزولة نسبيا والبعيدة عن اي مركز سكاني إسرائيليوفضلت انت

  ٨/٤/٢٠٠٨الحياة 
  

  مستوطنة عوفرة اقيمت على اراض فلسطينية ذات ملكية خاصة: رامون .٢٨
ان نائـب رئـيس     " العبرية في عددها الصادر اليـوم الثالثـاء       " هآرتس"قالت صحيفة    -القدس المحتلة   

ـ          الوزراء اإلسرائيلي حاي   قبل شهرين  " كنيست"يم رامون قال خالل جلسة امام لجنة الرقابة العامة التابعة ل
، أم المستوطنات في شمال الضفة الغربيـة،        "عوفره" منزال في مستوطنة     ٤٥٠ان جميع المنازل وعددها     
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وكانت هذه هي المرة االولى التي يقـر فيهـا مـسؤول             .بنيت على اراض فلسطينية ذات ملكية خاصة      
يلي رفيع المستوى في منتدى رسمي بأن اول مستوطنة في شـمال الـضفة بنيـت علـى اراض                   إسرائ

  .فلسطينية خاصة
  ٨/٤/٢٠٠٨وكالة سما 

  
   تسوق أسلحتها في أمريكا الالتينية"إسرائيل" .٢٩

بكثافة في معرض صناعات الطيران في سـانتياغو        " اإلسرائيلية"شاركت الصناعات العسكرية    : ب.ف.أ
 شـركة   ١٣وعرضـت    .أسبوع في عاصمة الشيلي ويعتبر األهم في أمريكا الالتينيـة         الذي نظم طوال    

وقال الخبير الشيلي خوسيه هيغـويرا الـذي         ".اإلسرائيلي"لصناعة معدات الدفاع في الجناح      " إسرائيلية"
تشارك في هذا المعرض منذ مطلـع       " إسرائيل"المتخصصة في شؤون الدفاع إن      " جينز"يعمل مع مجلة    

في المعرض تهدف إلى المحافظـة أو احيـاء         " إسرائيل"مشاركة  "وأوضح ان   . ات القرن الماضي  ثمانين
  ".العالقة التي تقيمها مع أمريكا الالتينية بشكل عام والشيلي بشكل خاص

  ٨/٤/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 
  

  المناصرة للسالم في القدس" رام اف ام"الشرطة اإلسرائيلية تغلق مقر اذاعة  .٣٠
في مدينة القدس وصادرت " رام اف ام"داهمت الشرطة اإلسرائيلية مساء امس مقر اذاعة  - رام اهللا

أجهزة االرسال واحتجزت موظفيها واقتادتهم للتحقيق وأغلقت االذاعة بحجة انها لم تحصل على 
ونقلت وسائل اعالم إسرائيلية عن يائيل شالفي  .ترخيص األمر الذي نفاه المسؤولون عن االذاعة

طلبنا من الشرطة اغالق المحطة في القدس ألنها تبث "متحدث باسم وزارة االتصاالت اإلسرائيلية قوله ال
يذكر ان االذاعة تسعى الى تعزيز .وقال ان موجات البث تؤثر على اشارات المطار". دون ترخيص

عام وبتمويل من الحوار بين اإلسرائيليين والفلسطينيين وبدأت ارسالها من رام اهللا والقدس قبل نحو 
تدخلنا في القدس النها "واضاف الناطق . وواصلت اإلذاعة بثها من مقرها في رام اهللا. جنوب افريقيا

 ".اراض إسرائيلية، والحال مغايرة في رام اهللا
 ٨/٤/٢٠٠٨الحياة الجديدة 

  
  قامة فيها  يصلون إلى تشيلي لإل فلسطينياً الجئا٣٩ً .٣١

 ١١٧صل مـا مجموعـه      أ من    فلسطينياً  الجئاً ٣٩ولى من   أ دفعة   وصلت:  ا ف ب ، د ب أ       -سانتياغو  
مضوا عامين في مخيم التنف علـى الحـدود بـين سـوريا             أن  أقامة فيها بعد    مس لإل ألى تشيلي   إ الجئاً

وسوف تـوفر الـسلطات      .عن السلطة الفلسطينية في تشيلي     حيث استقبلتهم السلطات وممثلون    .والعراق
بالتعـاون مـع     وذلك   .يين خدمات السكن، والعمل، والتعليم، والرعاية الصحة      التشيلية لالجئين الفلسطين  

  . ألف شخص٣٠٠الجالية الفلسطينية هناك والتي تضم أكثر من 
  ٨/٤/٢٠٠٨الدستور 

  
 نفاق في محيط المسجد األقصىالتحذير من اتساع نطاق حفر األ .٣٢

مس، من حفر سلطات االحتالل أ حذر حاتم عبد القادر رئيس ملف القدس بحركة فتح، : وفا-القدس 
إحداث تصدعات في إلى يهدف ذلك ن أ اًوضح م.نفاق بالقرب من الجدار الغربي للمسجد األقصىاأل

نفاق تشترك مع شبكة من ن هذه األأ إلى الفتاً أساسات المسجد وفي العقارات التاريخية في البلدة القديمة،
أكد مواطنون من جهة أخرى،  . المسجد األقصىنفاق التي كانت حفرتها سلطات االحتالل أسفلاأل
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نهم بدأوا يشعرون ويلمسون آثار الحفريات  أمقدسيون يقطنون بالقرب من محيط المسجد األقصى،
  . بفعلها تزداد التصدعات في مبانيهم وعقاراتهمتيالمتواصلة والمستمرة أسفل المسجد ال

  ٨/٤/٢٠٠٨الحياة الجديدة  
  

  إسرائيلطاع غزة بعد قرار رفض تسلّم الكميات المقلّصة من أزمة الوقود تتفاقم في ق .٣٣
، قررت لجنة إدارة األزمات االقتصادية في القطاع الخاص في قطاع غزة امـس             : فتحي صباح  -غزة  

 الناطق باسم اللجنة، نائب رئيس جمعية أصحاب شـركات البتـرول فـي القطـاع محمـود                  على لسان 
لى أجل غير مسمى ما لم تُرفع القيود        إمقلصة من سلطات االحتالل      عدم تسلم كميات الوقود ال     ،الخزندار

ي سـرائيل وقال الخزندار، إن األزمة الناجمة عن القـرار اإل         .المفروضة على توريد الوقود الى القطاع     
وآثارها الخطيرة على المجتمع الفلسطيني تحمل مضاعفات خطيرة قد تؤدي الى أزمة غذائيـة خطيـرة                

نتيجة تمردها علـى القـانون      "ية تبعات هذه األزمات     سرائيل الحكومة اإل  حمالًًم. انيةوصحية وبيئية وانس  
دور السلطة والحكومة فـي رام اهللا  حول و ."الدولي االنساني واستمرار حصارها الجائر على قطاع غزة 

 أنه طُلب أن تكون أزمة الوقود علـى رأس جـدول            أكدفي ظل هذا الصمت المطبق حيال هذه األزمة،         
ن الحكومة المقالة تحصل علـى كميـات        من أ ورداً على ما يشاع     . يإسرائيل -عمال أي لقاء فلسطيني     أ

ن الجمعية تتسلم نحو ثلثي الكمية الواردة من الوقود، ما          أشار إلى أ  كبيرة من الوقود المورد الى القطاع،       
ن هـذه الكميـات     مبينـاً أ  . اً آالف ليتر يومي   ١٠ن الحكومة المقالة تحصل على نحو ثلثها البالغة         أيعني  

ن أ ياً من جهة أخرى،   فان. نسانية ولقطاع الزارعة والصيد والمطافئ وغيرها     إتأخذها الحكومة ألغراض    
 أن الشركات تدفع أثمان الوقود المورد الى الـسلطة فـي             أي استحقاقات مالية، مؤكداً    "إسرائيل"ـيكون ل 

شعبية لمواجهة الحصار جميع وسائل المواصالت والـسائقين        إلى ذلك، دعت اللجنة ال     .رام اهللا أوالً بأول   
  .الى اإلضراب عن العمل غداً احتجاجاً على استمرار تقليص كميات الوقود الواردة الى قطاع غزة

  ٨/٤/٢٠٠٨الحياة 
  

   بقطع الرواتب عن اآلالف من موظفي غزة حكومة فياضهميتمركز حقوقي  .٣٤
  فيـاض،  ام زكارنة، استعداد النقابة للتوقيع على اتفاق مع حكومة        كد رئيس نقابة الموظفين بس     أ :رام اهللا 

 إلى ذلك   .يقضي بتعهد الحكومة بدفع كل ما عليها من استحقاقات والتزامات للموظفين حسب االمكانيات            
 عن اآلالف من موظفي     ،انتقد مركز حقوقي فلسطيني قيام حكومة فياض بما سماها سياسة قطع الرواتب           

 موظفاً مدنياً وعسكرياً منذ سيطرة حماس       ٣٢٦١٥ طال   ذلك سكان غزة، مشيراً إلى أن       القطاع العام من  
  .على قطاع غزة

  ٨/٤/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 
  

  المطالبة بتوحيد الحركة العمالية النقابية في غزة والضفة .٣٥
طالب خبراء ومختصون فلسطينيون خالل ورشة عمل نظمها مركـز الميـزان            : خلف خلف  - رام اهللا 

 بتوحيد الحركة العمالية النقابية في غزة والضفة الغربيـة، مؤكـدين أن             ،لحقوق اإلنسان في قطاع غزة    
العمل النقابي يعاني من عدة إشكاليات، منها، التعصب الحزبي، وحالة االنقسام الحاصـلة بـين الـضفة                 

  .الغربية وقطاع غزة منذ نحو تسعة شهور
  ٧/٤/٢٠٠٨موقع ايالف 
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  يفكرون بالهجرة% ٤١ويعانون من البطالة % ٣٣ :"زةمراقب غ"تقرير .٣٦
 الشهري الذي يرصد انطباعـات      "مراقب غزة "نتائج  ،   أصدرت شركة الشرق األدنى لالستشارات     :غزة

الغزيين حول األوضاع السياسية واالقتصادية التي يعيشها قطاع غزة مـع تواصـل إغـالق المعـابر                 
من المواطنين عـاطلين    % ٣٣وكشفت النتائج أن     .ة واسعة ية بشن عمليات عسكري   سرائيلوالتهديدات اإل 

. يعملون جزئياً لبضع ساعات أو أيام     % ١٤ ، في حين أن   في الضفة الغربية  % ١٥عن العمل مقارنة مع     
من نقـص فـي     % ٧٠ يعاني و .في الضفة الغربية  % ٤٢ مقارنة مع    ،تحت خط الفقر  % ٦٤ يعيش   كما

صعوبة أكبـر   % ٩٤وفي نفس السياق، يجد     . اد في األدوية  من نقص ح  يعانون  % ٧٩، و المواد الغذائية 
تدفع األوضاع الصعبة فـي القطـاع       كما  .  غزة في توفير البضائع والسلع منذ سيطرة حماس على قطاع        

أن األوضاع االقتصادية تراجعت    % ٩٤يعتقد   فيما   .من الموطنين إلى التفكير بالهجرة إلى الخارج      % ٤١
فقط بتخـزين المـواد الغذائيـة       % ٢٦وفي محاولة لتدبر األمور، يقوم       .منذ سيطرة حماس على القطاع    

تمـوين  % ٤٧في المقابل، ال يـستطيع       .األساسية الستخدامها عندما تنقطع من األسواق نتيجة لإلغالق       
أنهم ليسوا بحاجة لتخـزين المـواد       % ٢٧في حين يعتقد     .عائالتهم بالمواد الغذائية وتخزينها في بيوتهم     

أنـه يمكـن   % ٢٧ رأى و،أنه ال يمكن الحصول عليه نهائياً     % ٧٠وبالنسبة لتوفر الوقود، أكد      .التموينية
أن مـصدر تمويـل     % ٢٦يعتقد   من جهة أخرى،     .أنه متوفر دائماً  % ٣ في حين اعتبر  الحصول عليه،   

% ١١وأن يكون تمويلها من دول أخرى مثل سوريا،         % ٣١  بينما رجح  حماس الرئيس يأتي من إيران،    
مـن  % ٥ و ،تبرعات من المـواطنين فـي غـزة       % ٧ و ،من الضرائب % ١٠ و ،من التهريب رأوا أنه   

% ٥٠يـشعر    إلى ذلك    .من مصادر أخرى  أنها  % ١٠ في حين ذكر  الغرامات والتراخيص واإليرادات،    
أن % ١٨ ، بينما يفيـد    بأمان أكثر  يشعرون% ٣٢مقابل   ،من سكان القطاع بأمان أقل بعد سيطرة حماس       

  .لم يتغير األمن واألمانشعورهم ب
 ٧/٤/٢٠٠٨وكالة معاً اإلخبارية 

  
   سجون االحتاللفيانتهاكات قاسية بحق القاصرين األطفال : تقرير .٣٧

 طفل أسير ال زالـوا فـي الـسجون والمعـتقالت            ٣٤٤أفاد مركز األسرى للدراسات أن هنالك قرابة        
اعتقالها، واألسيرة الطفلة غادة ابـو عمـر    نجبته أمه بعد    أية من بينهم الطفل يوسف الزق الذي        سرائيلاإل

يذكر أن المئات مـن مجمـوع       فيما  . ابنة األسيرة خولة زيتاوي والتى تبلغ من العمر سنة وسبعة اشهر          
من جهتـه   و . عاما فى االعتقال   ١٨ لحظة اعتقالهم، وتجاوزوا سن       كانوا أطفاالً  ١١,٥٠٠البالغ  األسرى  

 حمدونة أن األسرى األطفال يتعرضون النتهاكات صارخة        أوضح مدير مركز األسرى للدراسات رأفت     
  .تستوجب تدخل المسئولين والمؤسسات ووزارة األسرى والمحررين والمنظمات الحقوقية

  ٥/٤/٢٠٠٨مركز االسرى للدراسات 
  

  لم أكن أتصور أن عالم االحتالل بهذه القسوة: أصغر أسير فلسطينيرسالة من  .٣٨
يوسف الزق، رسالة مؤثرة من داخل زنزانة والدته، يطالـب          وهو  ني،  صغر أسير فلسطي  أوجه   :رام اهللا 

 تحمل في طياتها    كما أنها العالم فيها بالعمل على إنهاء معاناته وأمه وبقية االسيرات في سجون االحتالل،             
 تصور أن عالم االحتالل بهذه القسوة، وأن      ين  يكلم  وهو يشير إلى أنه     .  في األسر  معاناة الطفل واألم معاً   

ـ   الذي ارتكبه لكي   ذنب متسائالً عن ال   .في دنياهم من يحمل هذه الهمجية والعنجهية وكل هذا الحقد          يش يع
  .صرخة الحياة بين كتل اسمنتية سميكة في السجون

  ٨/٤/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 
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  في غزة االسرىجواء االعتصام االسبوعي لذويأاالنقسام الداخلي سيطر على  .٣٩
 لم تعد التصريحات الصادرة عن القوى الوطنية واالسالمية ومناشدتهم للدول :نفوذ البكري - غزة

بنائهم في سجون أهالي االسرى وقضية أالعربية والمؤسسات الدولية تلقى االهتمام والثقة من قبل 
شكال القمع أ لممارسة كافة "إسرائيل"ـعطت فرصة لأن حالة االنقسام السياسي أ خاصة و،االحتالل

ووقف برنامج الزيارات خاصة ألهالي غزة ما يتطلب من تلك الفصائل العودة للحوار والتعذيب 
  .والتركيز على القضايا الوطنية والداخلية

  ٨/٤/٢٠٠٨الحياة الجديدة 
  

   وتودي بحياتهحافلة للمستوطنين تدهس فتى فلسطينياً .٤٠
" ألون موريه "تفافي لمستوطنة    بحافلة مستوطنين على الطريق االل     استشهد فتى فلسطيني، دهساً   : الوكاالت

وادعـت  . هأغنام كان يرعىحيث أثناء محاولته عبور شارع التفافي،     ،  المقامة على أراضي شرق نابلس    
تجمع في أعقاب الحادث عدد مـن   في حين .ية أن ما حصل ال يعدو كونه حادث طرق  سرائيلالشرطة اإل 

وقام جنود االحتالل الذين وصـلوا إلـى        . الحجارةية ب سرائيلالشبان الفلسطينيين وقاموا برشق الحافلة اإل     
  .المكان بتفريقهم بواسطة إطالق العيارات النارية

  ٧/٤/٢٠٠٨ ٤٨عرب
  

  يتام فلسطين األكثر قهرا في ظل الحصار وممارسات االحتالل أ .٤١
تشير معطيات اإلحصاء الفلسطيني إلى أن عدد األطفال في فلسطين حوالي مليـون             :  سمير حمتو  -غزة  
 مواطن يعيشون في الضفة الغربية وقطاع غزة مع نهايـة          ٣٧٦١٦٤٦مائة ألف طـفل من إجمالي      وتسع
 تحول عشرات اآلالف من األطفال الفلسطينيين إلى أيتام وبال معيل خـالل انتفاضـة               ، وقد ٢٠٠٧عام  

ية األقصى الحالية بعدما قتلت قوات االحتالل حوالي خمسة آالف فلسطيني وفق تقديرات مؤسسات حقوق             
 صعبة تؤثر في بنيتهم الجسمانية والتعليمية والصحية خاصة فـي  ويواجه هؤالء األيتام ظروفاً . فلسطينية

  .ظل غياب الدعم العربي واإلسالمي 
 ٨/٤/٢٠٠٨الدستور 

  
   للنكبة ٦٠انطالقة فعاليات إحياء الذكرى ال يعلنون  نابلس فيأبناء مخيم بالطة  .٤٢

مخيم بالطة لالجئين الفلسطينيين شرق مدينـة نـابلس فـي الـضفة      تجمع في    : أمين أبو وردة   - نابلس
الغربية، حشد من األكاديميين والمهتمين بقضايا الالجئين بدعوة من المجلس الشعبي لالجئـين لإلعـالن            

  . للنكبة بأساليب وأشكال جديدة٦٠عن انطالقة فعاليات إحياء الذكرى ال 
  ٨/٤/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 

  
   الفلسطيني-ي سرائيلاإلق إذاعة في القدس تروج للحوار االحتالل يغل .٤٣

 من العاملين، وصادرت معدات، في اذاعـة        ية عدداً سرائيلاعتقلت الشرطة اإل  :  احمد رمضان  -رام اهللا   
.  الفلـسطيني  -ي  سـرائيل قيمت لتشجيع الحوار اإل   أالناطقة باللغة االنكليزية في القدس، والتي       " آر ايه ام  "

  .نها تخرق القانونأن المحطة غير مرخصة، فيما نفت اإلذاعة أ ،يةسرائيلتصاالت اإلوقالت وزارة اال
  ٨/٤/٢٠٠٨المستقبل 
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  العنف ضد النساءالفقر وانتشار البطالة والعادات من أهم أسباب ممارسات: استطالع .٤٤
سائية  قامت مؤسسة صوت المجتمع بالتعاون مع مركز البرامج الن: باسم أبو شارب-محافظة الوسطى

في مخيم المغازي بمحافظة الوسطى بتنفيذ دراسة ميدانية حول العنف ضد المرأة على خلفيات اجتماعية 
من نساء أفراد العينة شاهدن % ٧٤,٦وحسب النتائج فإن  . بتمويل من االتحاد األوروبي،في قطاع غزة

أسباب  وحول .مختلفةتعرضن للعنف بأشكال % ٤٢,٣أن  كما أحد أشكال العنف الممارس ضد النساء،
بينما  بسبب الخروج من المنزل دون علم الزوج،  ذلكأن% ٤٥،٦يرى ، ممارسة الرجل للعنف الجسدي

منهن يرين أنه لرفض % ٢٣،٣منهن أنه لرفض المرأة أن يشتمها أو يهينها الزوج، و % ٣١،١ يرى
المالبس من األسباب التي منهن أن حرق الطعام أو % ١٧،٧يرى بينما المرأة إعطاء زوجها راتبها، 

أن الفقر وانتشار البطالة من أهم  % ٦٤،٦يرى  إلى ذلك .تؤدي إلى ممارسة العنف الجسدي على النساء
العادات والتقاليد  % ٣٨،٩بنسبة أسباب ممارسة العنف بشكل عام ويأتي في المرتبة األولى، يليه 

يرين أن حالة  % ١٩،٥فراغ، وأخيراً البسبب  % ٢١،٩ألوضاع السياسية، ول% ٢٣،٢ السائدة، ثم
  .الفلتان والفوضى من أسباب ممارسة العنف ضد النساء بشكل عام

  ٨/٤/٢٠٠٨الحياة الجديدة  
  

   تؤرق صبايا فلسطين وتسجل أرقاماً قياسية"العنوسة" :تحقيق .٤٥
العنوسة فـي   أظهر تقرير إحصائي فلسطيني حديث، ارتفاعاً كبيراً في معدالت          :  بديعة زيدان  –رام اهللا   

من % ٣٩,٣أن  إلى  صفوف الفلسطينيات، إذ أشار الجهاز المركزي لإلحصاء في األراضي الفلسطينية،           
، كانت تتحدث   ٢٠٠٠دراسات أجريت قبل عام     مقارنة مع   ، وهي نسبة كبيرة جداً،      "عوانس"الفلسطينيات  

أن عـزوف الكثيـر مـن       ويرى الباحث االجتماعي أحمد قاسم،       .عن نسبة ال تزيد عن خمسة في المئة       
الشباب الفلسطيني عن الزواج يعود في معظمه إلى أسباب اقتصادية بحتة، تتعلق بعدم حـصول الكثيـر                 

عدد من شابات اليـوم منغلقـات علـى         " مضيفاً أن    .منهم على وظيفة سواء في القطاع العام أو الخاص        
لمشكلة العنوسة،   ت اقتراحات الحلول  تتفاو إلى ذلك    ."أنفسهن، وغير مستعدات للعمل يداً بيد مع الشريك       

ماكن االختالط العامة كالحدائق والمتنزهات التي يمكن أن تمنح الشبان والـشابات            أمن توفير المزيد من     
 إلى اقتراح بعضهم إنشاء بنك للزواج، بحيث توضع في قاعـدة            ،فرصة االلتقاء صدفة بشريك المستقبل    

وهناك من يتمنى علـى الحكومـة، ورجـال          .راغبين بالزواج البيانات معلومات عن الشبان والشابات ال     
األعمال الميسورين، إنشاء صندوق لإلقراض بغرض الزواج، وبشروط ميسرة، في حين يتجه بعـضهم              

برزت تجربة رائدة لجمعيـة      كما   ."رأسين في الحالل  "اآلن إلى إنشاء فضائيات أو مواقع إنترنت لتوفيق         
العوانس، وأرامـل الـشهداء، هـي        لقت سلسلة برامج لتزويج الفتيات    أط، حيث   الفالح الخيرية في غزة   

دعا الشيخ تيسير التميمي،    من جهته   و .األولى من نوعها على المستوى العربي في إطار مكافحة المشكلة         
المغاالة بالمهور، وحفالت الزفاف الباهظة التكاليف التي عادة ما تقـام           ن  األسر الفلسطينية إلى التخلي ع    

اقترح أن يقوم األغنياء بمساعدة الفقراء على الزواج، عبر تقديم الزكـاة،             كما   .من التقليد األعمى  بدافع  
بدأت بعض الشركات المحلية القيام بحمالت تجارية        ومن جهة أخرى     .وذلك في اطار التكافل االجتماعي    

ة الزفـاف، شـريطة     ، والتعهد بتكاليف حفل   "بيت الزوجية "لتشجيع الزواج، باإلعالن عن عروض لتأثيث       
  .التزام العريس بتسديد تلك المبالغ بالتقسيط الشهري

 ٨/٤/٢٠٠٨الحياة 
  
  قطاع غزةفي الحياة االقتصادية تحذير من نتائج انهيار  .٤٦

حذرت أوساط فلسطينية من الخطر الداهم الذي أصـاب جميـع نـواحي الحيـاة               :  غزة - ردينة فارس 
أكد رجل  في هذا الصدد    و .ذي بات ينذر بكارثة بيئية وإنسانية     االقتصادية واالجتماعية والصحية األمر ال    
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 أن القطاع الخاص تلقى ضربة أصابته بالشلل التام حيث توقـف عـن العمـل                ،األعمال علي أبو شهال   
 ٤٠٠٠  مـن كنتيجة مباشرة لعدم إدخال المواد الخام وشطب كود غزة الجمركي والحصار مـا يقـارب             

 أن القطاع الخاص الـذي يـزود        الفتاً إلى .  عامل عن العمل   ١٥٠٠٠٠مصنع ومؤسسة وتوقف حوالي     
 مليـون   ٧٠-٦٠صلت في العام الماضي حوالي      التي و  و ،السلطة الفلسطينية بحصة األسد في ميزانيتها     

  . بدأ ينهار،دوالر شهريا
  ٨/٤/٢٠٠٨عكاظ 

  
   شهيدا١٢٥ًحصيلة شهداء غزة من المرضى نتيجة الحصار ترتفع إلى  .٤٧

ر طبية فلسطينية عن وفاة مواطن مريض بسبب منعه من ِقبل سلطات االحتالل مـن               أعلنت مصاد : غزة
وباستشهاده يرتفع عدد الشهداء من المرضى جـراء        . مغادرة قطاع غزة لتلقي العالج الالزم في الخارج       

  .الحصار المفروض على قطاع غزة منذ عدة أشهر إلى مئة وخمسة وعشرين مواطناً
  ٧/٤/٢٠٠٨وكالة سما 

 
   حانون تهدد بالتخلص من نفاياتها أمام معبر ايريز احتجاجاًبيت .٤٨

حذرت اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار بأن بلدية بيت حانون شمال غزة قد تلجـأ              :  غزة - ردينة فارس 
 فـي حـال     ، الذي تسيطر عليه قوات االحـتالل      "ايريز"بيت حانون   إلى التخلص من النفايات أمام معبر       

أنه إذا تم إغراق غزة بكارثة بيئية فإن مـدن          مفادها   ،ات الوقود كرسالة لالحتالل   استمر النقص في إمداد   
  .االحتالل لن تكون بمنأى عن هذه الكارثة

  ٨/٤/٢٠٠٨عكاظ 
  
 رئيس وزراء األردن يؤكد مركزية القضية الفلسطينية في المنطقة والعالم .٤٩

زية القضية الفلسطينية في المنطقة  امس، على مرك،كد نادر الذهبي رئيس وزراء األردنأ: ا وف-عمان 
 خالل لقائه في العاصمة األردنية عمان امس وزير الخارجية السويدي كارل ،وأشار الذهبي .والعالم

بيلت، إلى دعوة الملك عبداهللا الثاني لألطراف الدولية الفاعلة ومنها االتحاد األوروبي لدعم المفاوضات 
 على الوفاء بالتزاماتها تجاه الفلسطينيين "إسرائيل"، وحث "يسرائيلاإل"الجارية بين الطرفين الفلسطيني و

خاصة ما يتعلق بتسهيل انتقال المواطنين الفلسطينيين بين المدن، ووقف االنتهاكات والهجمات العسكرية 
وأكد الذهبي ضرورة استمرار الدعم المالي واالقتصادي من االتحاد األوروبي للسلطة  .والمستعمرات

 الفلسطينية، مشيراً إلى الدور البناء الذي يمكن لالتحاد األوروبي أن يلعبه في دفع عملية السالم الوطنية
 ".يينسرائيلاإل"بين الفلسطينيين و

 ٨/٤/٢٠٠٨الحياة الجديدة 
  
  ة تعكس العدوانية تجاه لبنانيسرائيلاإلالمناورات : جنبالط .٥٠

، ورأى أنها تعكس "إسرائيل"ورات التي تجريها علق النائب وليد جنبالط على المنا: وكاالتالبيروت، 
العدوانية تجاه لبنان، وأضاف إنها تؤكد مرة جديدة انه إذا كان هناك من حرب فلبنان هو مسرحها 

لكن . وجدد دعوته إلى حصر السالح بيد الدولة. الوحيد، متحدثا عما أسماه تقاطعا مصلحيا مع سوريا
على سوريا أو " يإسرائيل"يورة أكد أن لبنان لم ولن يقبل أبداً بأي اعتداء رئيس الوزراء اللبناني فؤاد السن

  .تعرضها لطلقة واحدة
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وردا على سؤال للسنيورة بشأن اتصاالت مع اإلدارة األمريكية أو انه حصل على تأكيدات بعدم توجيه 
تواصل " إسرائيل"بأن ضربة لجنوب لبنان، قال انه لم يقم بإجراء اتصاالت جديدة، مذكِّراً " إسرائيل"

  .خروقاتها وترفض إطالق األسرى أو تسليم خرائط عن األلغام
 ٨/٤/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 

  
  ي على الشبكة الهاتفية اللبنانيةإسرائيلتشويش  .٥١

 منذ بعد ظهر أمس، واستعداداً لبلوغ مناورته ، بدأ"يسرائيلاإل"أكدت مصادر أمنية لبنانية أن الجانب 
ها اليوم، حملة تشويش واسعة على مجمل شبكة االتصاالت الهاتفية الثابتة والخلوية في العسكرية ذروت

   . في اجتماعات الناقورة"يسرائيلاإل"ومن المتوقع أن يثير الجانب اللبناني هذا الخرق  .لبنان
  ٨/٤/٢٠٠٨السفير 

  
   شاحنة غذائية لغزة خالل شهر١٢٢٢ ماليين لتر وقودا صناعيا و٩: مصر .٥٢

لمساعدات التي بعثت بها مصر إلي غزة خالل الثالثين يوما األخيرة تسعي عمليا لتحقيق معاناته أكدت ا
وذلك من خالل عدد الشاحنات التي أرسلت محملة بالوقود , وكسر الحصار الظالم المفروض عليه

  . الصناعي والغاز والمواد الغذائية وقوافل االغاثة االنسانية
 ٨٨ن قطاع غزة حصل ـ خالل الثالثين يوما األخيرة ــ علي نحووكشفت آخر االحصائيات عن أ

من % ٦٠وهو ما يغطي نحو, مليون لتر مكعب من الوقود الصناعي لتشغيل محطة كهرباء غزة
 طنا متريا ٥٠٥٠كما حصل القطاع علي نحو.  مليون لتر شهريا١٤االحتياجات الفعلية للقطاع والبالغة
  .  طنا متريا٧٠٢٠حيث تبلغ احتياجاته الشهرية نحو,  المنزليمن غاز الطهي الالزم لالستخدام

 ماليين لتر من الديزل الالزم لتشغيل المركبات ٤وقدمت مصر لقطاع غزة نصف مليون لتر بنزين و
وفيما يتعلق . وآبار المياه ومولدات الكهرباء كمساهمة في إنهاء أزمة الوقود والطاقة في القطاع

 شاحنة تابعة للقطاع الخاص ١٢٢٢ذائية وقوافل االغاثة االنسانية فقد تم ادخالبالشحنات من المواد الغ
  .إلى غزة

 شاحنة مقدمة من وكالة األونروا، كما بعث برنامج الغذاء ١٢وأوضحت االحصائيات أنه تم إدخال
وبعثت مصر أيضا .  شاحنات أدوية ومعدات طبية١٠ شاحنة، وبعث الصليب األحمر الدولي٥٠العالمي

 شاحنة مواد أساسية من دقيق وأرز وزيوت ٨٣ شاحنة أخرى منها٨٤طاع غزة عبر منفذ كرم أبوسالملق
  .إلى جانب شاحنة محملة باألدوية

  ٨/٤/٢٠٠٨األهرام المصرية 
  

  تعبث في دارفور " إسرائيل: "أمين عام المجلس السوداني .٥٣
في حوار وداني إبراهيم محمد إبراهيم، إتهم االمين العام للمجلس الوطني الس:   سيد عبد العال-القاهرة 
، الصهيونية العالمية بتأجيج الصراع في دارفور، وأضاف نعم نحن نعلم أن االجندة الصهيونية لعكاظ

  .تفتيتها" إسرائيل"تبحث عن خلق المشاكل للدول العربية، ومنها السودان التي تريد 
  ٨/٤/٢٠٠٨عكاظ 

  
   من أوضاع سكان غزة وضع السجناء في العالم أحسن: األونروا .٥٤

انتقد مدير العمليات في وكالة األونروا جون كنغ الحصار الخانق الـذي تفرضـه        :  اشرف الهور  -غزة  
وقال كنغ، في كلمة له خالل احتفال أقامته األونروا في أحـدى مؤسـساتها              . على قطاع غزة  " إسرائيل"

ان وضع الـسجناء    " يسرائيلاإل"صار  بغزة، حول ما آلت اليه األوضاع من ترد في قطاع غزة جراء الح            
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وأضاف دائما يشير الصحافيون الى غزة بأنها       . في سجون العالم أحسن من وضع السكان في قطاع غزة         
سجن مفتوح، واننا عندما نتحدث عن مستويات الخدمات والمعيشة في غزة يمكن ان نقول ان أوضـاع                 

 الى ان السجين في دول أوروبا يتلقى العناية         ولفت. السجون في الخارج أحسن من الوضع القائم في غزة        
وناشد كنغ المؤسسات والمنظمات والدول بالتحرك      . الصحية أكثر من العناية التي يتلقاها أهل قطاع غزة        

وعاد كنغ وهاجم سياسة الحصار وقال ان استمرار الحصار         . لمعرفة ماذا يعني هذا األمر لهؤالء الناس      
  . ظالم وغير شرعي

  ٨/٤/٢٠٠٨بي القدس العر
  
  " يسرائيلاإل"األمم المتحدة تبدأ توثيق أضرار الجدار  .٥٥

قال مسؤولون في االمم المتحدة، امس، ان مدير هيئة تتبع المنظمـة الدوليـة              :  رويترز –القدس المحتلة   
للجدار العـازل فـي     " إسرائيل"معنية بنظر شكاوى الفلسطينيين من االضرار التي لحقت بهم بسبب بناء            

ووصل فالديمير جورياييف المدير التنفيذي لسجل االمم       . لغربية بدأ أول مهمة له لتقصي الحقائق      الضفة ا 
وذكر مسؤول اممي ان هذه     . المتحدة لالضرار الناتجة عن بناء الجدار االحد في زيارة تستغرق أسبوعا          

.  علـى االرض   الزيارة فنية الجراء اتصاالت مباشرة مع االطراف المعنية في المنطقة ورؤية الوضـع            
ولـم يعقـب مـسؤولون      . ال تتعاون مع جهود االمـم المتحـدة       " إسرائيل"وقال مسؤولون غربيون ان     

  . على الفور" يونإسرائيل"
  ٨/٤/٢٠٠٨الدستور 

  
  فياض تقرير تطبيق مشروع شراكة الجوار األوروبيةنا سلم: المفوضية األوروبية .٥٦

انه بحث مع رئـيس     ية األوروبية في القدس     صرح جون كير ممثل المفوض    :  محمد ابو خضير   -القدس  
 حول تطبيق مـشروع     ، الذي صودق عليه يوم األربعاء الماضي      ،الوزراء سالم فياض التقرير األوروبي    

واضـاف   .شراكة الجوار األوروبية وعرض التقرير على فياض والطريقة التي تمت بها متابعة التقرير            
وبية هي خطة العمل المشترك وهي مدخل للقـضايا التـي           ان إحدى األدوات المهمة لهذه الشراكة األور      

نعتقد أنها هامة لنا ويجب مناقشتها وهذا هو مضمون احد التقارير الثالثة التي قمت بتـسليمها لـرئيس                  
الوزراء ويتعلق تقرير مهم منها باالراضي الفلسطينية المحتلة ويتطرق لما تم تنفيذه من هذه الخطة ومـا          

 ويفصل ما قمنا به منذ حزيـران        ٢٠٠٦ير عام النه اول تقرير من نوعه منذ العام          لم ينفذ بعد وهو تقر    
 ان الخطة ليست كالما في الهواء بل تتـضمن اشـياء            : وقال كير  . وحتى كانون األول الماضي    ٢٠٠٧

ملموسة ففيها ثالثة او اربعة مجاالت منها الحوار السياسي واالصالح االجتماعي واالقتصادي وقـضايا              
ة ومواضيع الطاقة والمواصالت والبيئة واحدى المهام التي نواصل القيام بها في اطـار سياسـة                التجار

فياض في اعطاء مصداقية لبرنامجه االقتصادي ليـتمكن مـن          . شراكة الجوار االوروبية هي مساعدة د     
سـتغالل او   اقناع الدول المانحة بان االموال التي تعطى لبرنامجه تنفق بافضل الطرق دون اي فساد او ا               

  .انحراف
  ٨/٤/٢٠٠٨القدس الفلسطينية 

  
 " يسرائيلاإل"وزير الخارجية السويدي يعبر عن قلقه من النشاط االستيطاني  .٥٧

" يةسـرائيل اإل"عبر وزير الخارجية السويدي كارل بيلد، اليوم، عن قلق بالده البالغ بـسبب النـشاطات                
يلد، في تصريح له عقب لقاء نظيره المصري أحمد         ودعا ب  .االستيطانية في األراضي الفلسطينية المحتلة    

، "يينسـرائيل اإل"أبو الغيط، المجتمع الدولي لتقديم الدعم الكافي للمفاوضات المباشرة بين الفلـسطينيين و            
وتم خالل  . مؤكداً أهمية خفض مستوى العنف لتمكين الجانبين من تحقيق اختراق حقيقي في عملية السالم             
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وموقـف الطـرفين    " يسرائيلاإل"ت االهتمام المشترك، وخاصة الوضع الفلسطيني       اللقاء بحث القضايا ذا   
  .سواء فيما يتعلق بالمفاوضات، أو وضع قطاع غزة باإلضافة إلى الوضع الفلسطيني الداخلي
  ٦/٤/٢٠٠٨وكالة األنباء الفلسطينية وفا 

  
  رايس عرضت اتصاالت سرية بين مستشارين للرئيس عباس واولمرت .٥٨

 دبلوماسية أن وزيرة الخارجية األمريكية كوندوليزا رايس عرضت خالل جولتها األخيـرة             قالت مصادر 
ايهـود اولمـرت ارسـال أقـرب        " يسرائيلاإل"على الرئيس الفلسطيني محمود عباس ورئيس الوزراء        

مستشاريهما الى واشنطن الدارة مفاوضات مكثفة برعاية ومتابعة قسم شؤون الشرق األوسط في وزارة              
جية األمريكية، وبمراقبة مباشرة من رايس للتوصل الى اتفاق وتفاهم على صيغة ما، يـستند الـى                 الخار

، ويقوم كبـار مستـشاري      "يسرائيلاإل"نقاط وعناوين رئيسة عرضتها رايس على الزعيمين الفلسطيني و        
 الـى   انطلقـت " يةإسـرائيل "وادعت المصادر أن شخصيات فلسطينية و     . الزعيمين بمناقشتها في واشنطن   

واشنطن سرا، في أعقاب مغادرة رايس المنطقة، وجرت مشاورات اقليمية مكثفة في األيام األخيـرة، اال                
أن ما ترغب به االدارة األمريكية لن يكون سهال، ومن شأنه خلق خالفات وانقـسامات كبيـرة داخـل                   

على سرية التفاوض دفعت    ، خاصة وأن الرغبة األمريكية في الحفاظ        "يةسرائيلاإل"الساحتين الفلسطينية و  
  .الى عدم اشراك شخصيات هامة، يفترض أن تكون مشاركة في مثل هذا التطور

  ٧/٤/٢٠٠٨المنار الفلسطينية 
  
  لى صراع كبير مع حركة حماس في قطاع غزةإ في الطريق "إسرائيل": واشنطن بوست  .٥٩

رج بوش من مخاطر    حكومة الرئيس األميركي جو   ) واشنطن بوست (حذرت صحيفة   : وكاالت/ واشنطن  
وقالت في تقرير يـوم     . ي في اللحظات االخيرة من واليتها     سرائيلالسعي التفاق سالم للصراع العربي اإل     

 - عندما تولى بوش فترة رئاسته االولـى       -االثنين إن فريق السياسة الخارجية للرئيس بوش وجه اللوم          
 لبقائه في البيت االبيض في محـاوالت        الى حكومة سلفه بيل كلينتون بسبب تعجله في اللحظات االخيرة         

وقالت الـصحيفة   .التوصل الى اتفاق سالم في المنطقة وهو ما انتهى باندالع االنتفاضة الفلسطينية الثانية      
لكن االن مع بقاء اقل من عشرة شهور للرئيس بوش في منـصبه،             "في التقرير الذي كتبه جاكسون ديل       

رايس في مسعى مماثل في اللحظة االخيرة، ومع ذلك ال يبـدو  انخرط بوش ووزيرة خارجيته كوندوليزا    
فلسطينية -يةإسرائيلانهم يدركون المخاطر المتزايدة لهذا العمل الذي قد تنتهي اليه مبادرتهم ايضا بحرب              

  ".اخرى
 إسـرائيل  مرة اخرى االسبوع الماضي للضغط من اجل وفاء          إسرائيلوقالت الصحيفة ان رايس زارت      

عت في مؤتمر انابوليس في العام الماضي، ونالت رايس فيما يبدو بعض الخطـوات التـي                بالتزامات قط 
 مـن الحـواجز     ٦٠٠اعتبرتها تقدما مثل إزالة بعض السواتر الترابية الحواجز فيما أبقت علـى نحـو               

ية كبيـرة اخـرى ربمـا قـام         إسرائيلومع ذلك، هناك اشارة     . العسكرية على الطرق في الضفة الغربية     
كمـا  - إسـرائيل ها عدد من كبار المسئولين الذين زاروا واشنطن سرا الشهر الماضي وهي ان              بتوصيل
  . في الطريق الى صراع كبير مع حركة حماس في قطاع غزة-يقولون

وقالت الصحيفة ان هذه المعركة كانت على وشك البدء قبل شهر بدعوى أن حماس بدأت للمرة االولـى                  
 باالضافة الى وابل من الصواريخ التـي كانـت تـستهدف مدينـة              اطالق صواريخ على مدينة عسقالن    

ية، همد القتال وبدأت مصر في التوسط بشأن        سرائيلوبعد سلسلة من الهجمات اإل    . سديروت لعدة سنوات  
  .هدنة اكثر استمراراً

ي ايهود اولمرت ووزير حربه     سرائيللكن المسؤولين يتصورون ان رئيس الوزراء اإل      " وقالت الصحيفة   
فهما يعترفان ان وقفا للهجمات من كل       . هود باراك ليس لديهما اهتمام يذكر بالتوصل التفاق مع حماس         اي
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 وان صراعا شامال من شبه المؤكـد انـه      -من الجانبين ربما يجعل محادثات السالم الجارية اكثر يسرا          
  ".سيقضي على عملية انابوليس

يين يرون ان المواجهة في غزة مع حماس هـو          سرائيلوقالت الصحيفة أن عددا متزايدا من المسئولين اإل       
. امر اكثر اهمية من الناحية االستراتيجية من المحادثات مع الرئيس الفلسطيني المعتدل محمـود عبـاس               

 كما قال اكثر من مسؤول للصحيفة انه ال بديل لصدام عسكري مع حماس في غزة                إسرائيلوالرؤية في   
  .وربما قبل نهاية والية بوش

تعود في جانب كبير منها الى مـا يـراه          " إسرائيلالرؤية المقيتة في    "قد الصحيفة أن ما وصفته بـ       وتعت
مسئولون على انه التهريب الكبير والمتواصل لالسلحة الى غزة برعاية ايران، وهو قـد يـؤدي الـى                  

  .مواجهة مع حماس
السلحة في محاكاة للبنية    كما ذكرت الصحيفة ان حماس تبني نظم تحصينات قوية تحت االرض وتخزن ا            
يون أن  سرائيلويزعم اإل . التحتية التي بنيت في جنوبي لبنان من جانب حزب اهللا الذي يتلقى دعما إيرانيا             

مئات من عناصر حماس يسافرون الى ايران للتدريب على اطالق صـواريخ غـراد، وهـي النـسخة                  
  .اإليرانية من صواريخ كاتيوشا السوفيتية القديمة

ي الذي افاق من االلم الدامي الذي ألم به عندما هاجم القاعدة اللبنانية             سرائيلالجيش اإل "حيفة إن   وقالت الص 
، يتدرب ضد النقاط القوية في غزة التابعة لحماس، لكن المسئولين يقولون انه كلما              ٢٠٠٦لحزب اهللا في    

فرصة حمـاس فـي الحـاق       ي على ما يراه االن تهديدا استراتيجيا، كلما زادت          سرائيلانتظر الجيش اإل  
  . بالصواريخإسرائيل في جنوب" خسائر كبيرة او ضرب مدن

  ٨/٤/٢٠٠٨وكالة سما 
  
  هيا بنا نخطف القضية .٦٠

  فهمي هويدي
ما قيل عن اختطاف إيران للفصائل الفلسطينية يسوغ لنا أن نوجه الدعوة للعرب لكـي يـسارعوا مـن                   

  ".األغيار "ملف القضية، قبل أن يستأثر به" اختطاف"جانبهم إلى 
)١(  

، في  "الشرق األوسط "وحديث اختطاف إيران للفصائل كان عنواناً رئيسياً لصحيفة         . الكالم جد ال هزل فيه    
وليست هذه هي المـرة األولـى       . آذار الماضي، منسوباً إلى أحد الزعماء العرب      /الثامن من شهر مارس   

اإليراني في الساحة العربية أصبح متـواترا       التي تطلق فيها إشارة من هذا القبيل، ألن الكالم عن الدور            
البعض تحدث عنه صراحة، وآخرون آثروا التلميح إليه عبر اإلشارة إلـى دور             . خالل األشهر األخيرة  

عزز من ذلك االنطبـاع     . لها حساباتها ومشروعها الذي ترددت أصداؤه في أكثر من قطر         " إقليمية"لقوى  
ي في العراق، وبمساندتها لحزب اهللا أصبحت لها كلمـة فـي            وغذّاه أن إيران أصبح لها حضورها القو      

واألمريكية، فإنهـا   " يةسرائيلاإل"وحين اختارت سوريا أن تصطف في المربع الرافض للمخططات          . لبنان
وحين ضاقت السبل بقوى المقاومة الفلـسطينية،       . وجدت في إيران الواقفة في ذات المربع حليفاً قوياً لها         

  .ا إال في دمشق، ولم تجد دعماً مالياً، إال من جانب إيرانفإنها لم تجد مالذ
إذا ألقيت نظرة ثانية على هذه الصورة، ستجد أن الدور اإليراني في العراق تمدد إلى حدود ال يعـرف                   

 كيلو متر، ومـن     ١٦٠٠مداها بالضبط، مستفيدا من االعتبار الجغرافي، حيث الحدود المشتركة تتجاوز           
الذي دفع أغلب الفصائل والجماعات الشيعية في العراق إلى االعتمـاد علـى الـدعم               االعتبار المذهبي،   

اإليراني، كما أن إيران وجدت في االحتالل األمريكي للعراق تهديدا مباشرا لها، وهو ما سوغ لهـا أن                  
  .يؤسس قواعد جاهزة للرد على أي عدوان أمريكي يستهدفها" فم األسد"تثبت وجودا في 
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إلى هذه العوامل لتحقيق ما تصورته مصالحها االستراتيجية، شجعها على ذلك وسـاعدها             استندت إيران   
أن المساحة العراقية بدت فارغة وأن الدولة العراقية انهارت وتحولت إلى خرائب وأنقـاض، بـالمعنيين         

وهذا الفراغ أغرى كل من له مصلحة باختراق الساحة وإثبات الحضور فيهـا، مـن               . المادي والمعنوي 
وفرق المرتزقة، إلى اإليرانيين واألتراك مـرورا بـأجهزة مخـابرات الـدول الكبـرى               " يينسرائيلاإل"

  .والصغرى
الوجود اإليراني في العراق، بما أثاره من لغط ومخاوف، ألقى بظالله على الدور اإليرانـي فـي بقيـة                   

ى األرض بسبب الجـوار     إذ في حين أنه تحول إلى وجود مادي عل        . الساحات، رغم اختالف طبيعته فيها    
المباشر في الحالة العراقية، فإنه ظل في الساحات األخرى مقصورا على المساندة والدعم ولم يترجم إلى                

والمالحظة المهمة والمثيرة لالنتباه في هذا الصدد، أن الوجود اإليراني فـي            . حضور على أرض الواقع   
إليرانية بشكل مباشـر، فـي حـين أن المـساندة      يحقق المصالح ا-أيا كان حجمه أو رأينا فيه   -العراق  

اإليرانية لسوريا وحزب اهللا والمقاومة الفلسطينية تصب بشكل مباشر في وعـاء رفـض المخططـات                
، وهو ما يشكل فى الوقت ذاته دعما غير مباشر للموقف اإليراني إزاء الضغوط              "يةسرائيلاإل"األمريكية و 

  .التي تصدر عن هذين الطرفين
)٢(  

الذي " القرن األمريكي "ذلك أن هاجس    . األمريكي في المنطقة ذهب إلى أبعد مما يخطر على البال         الدور  
أطلقه المحافظون الجدد قبل عقدين من الزمان، استثمارا لغياب االتحاد السوفييتي وانهياره، ال يزال يعد               

حتالله من تجليات ذلـك  وغزو العراق وا. أحد المحركات الرئيسية للسياسة األمريكية في الشرق األوسط      
كما ان نشر القواعد العسكرية في المنطقـة مـن التجهيـزات            . الطموح، الذي أدرج إيران ضمن قائمته     

دورها المركزي في تنفيذ السيناريو وإخراجه، فقد كان لهـا          " إسرائيل"ول  . الالزمة لتحقيق ذات الغرض   
ب مصلحة، وليـست مـساعدا أو       دورها في غزو العراق، وهي في ترتيبات ضرب إيران شريك صاح          

 أحدثت انقالبا في موازين القوة بالمنطقة       ١٩٧٩محرضا فقط، ألن الثورة اإلسالمية منذ انطالقها في عام          
وتهديدا وجوديـا   " إسرائيل"كما أن مشروعها النووي اعتبر تحديا لسطوة        ". إسرائيل"لم يكن في مصلحة     

الذي أذيع مؤخرا بمثابة الخطر االسـتراتيجي األول        ) مانأ(لها، حتى اعتبره تقرير مخابراتها العسكرية       
  .٢٠٠٨الذي عليها أن تتصدى له في عام 

 كانت اإلدارة األمريكية قد أمسكت بمفاتيح الصراع        ٢٠٠٣،قبل أن تحتل الواليات المتحدة العراق في عام       
 أقـر بـه الـرئيس       وهو ما . ، حتى وجدناها وسيطا وحكما وخصما في الوقت ذاته        "يسرائيلاإل"العربي    

وهي الخلفيـة التـي     . من أوراق اللعبة السياسية بالمنطقة في يد واشنطن       % ٩٩السادات حين أعلن أن     
  .هدية من السماء واستثمرته إلى أبعد مدى" إسرائيل"سوغت تمدد الدور األمريكي المتنامي الذي اعتبرته 

 نتائج القضية الفلسطينية، حتى أزعـم       كان أحدث حلقة في مسلسل إحكام السيطرة على       " أنابولس"مؤتمر  
 ٢٠٠٧،/٢٧/١١أن توثيق اختطاف الواليات المتحدة لملف القضية تم في ذلك المؤتمر الذي عقـد فـي                 

بين أولمرت وأبومازن، وكـان     " للتفاهم المشترك "إذ فيه أعلنت وثيقة     . بدعوة ورئاسة اإلدارة األمريكية   
، وتضمنت الوثيقة إلـى جانـب       ) عربية ١٦دولة منها    ٤٠(الرئيس بوش على رأس الشهود الحاضرين       
، وإلى بـذل الجهـد      )الحظ المساواة بين االثنين   " (يسرائيلاإل"دعوتها إلى التصدي لإلرهاب الفلسطيني و     

الشروع فـورا فـي     :  تعهدا من الطرفين بما يلي     ٢٠٠٨،للتوصل إلى اتفاق بين الطرفين قبل نهاية عام       
التي نصت على حـل دائـم للنـزاع         " خريطة الطريق "ها على كل منهما     االضطالع بالواجبات التي تملي   

بقيـادة  " يةإسـرائيل  "- فلـسطينية    -وتشكيل هيئة أمريكية    . الفلسطيني على أساس دولتين   "  يسرائيلاإل"
كما تعهد الطرفـان أيـضا باالسـتمرار فـي          " خريطة الطريق "الواليات المتحدة، تكلف بمتابعة تطبيق      

إلى حين التوصل إلى معاهدة سـالم، وسـتقوم         " خريطة الطريق "هما الحالية بموجب    االضطالع بواجبات 
وإذا لـم   . وتقويمه" خريطة الطريق "الواليات المتحدة باإلشراف على تطبيق الطرفين تعهداتهما بموجب         
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تحـت  " خريطة الطريق "يتفقا على خالف ذلك، فإن تطبيق معاهدة السالم المقبلة سيكون خاضعا لتطبيق             
  .راف الواليات المتحدةإش

، لكـي   "النص الحرفـي المتـرجم    " باعتباره   ٢٨/١١في  " األهرام"لقد تعمدت استعادة النص الذي نشره       
تالحظ بنفسك أمرين، أولهما أن مرجعية االتفاق المفترض هو فقط خريطـة الطريـق، التـي أعـدتها                  

األمر الثاني أنـه    ).  خمس مرات  الحظ أنها ذكرت  ( نقطة فيها    ١٦الواليات المتحدة وتحفظ شارون على      
إلى جانب االنطالق من الخريطة أو الخطة األمريكية للحل المفترض، فإن الواليات المتحدة هـي التـي                 
ستشرف على تطبيقها في ما يخص كل جانب، وهي التي سترأس لجنة المتابعة الثالثية، أي أن األيـدي                  

  .ا وفي تحقيق هدفهااألمريكية موجودة في طبخ الفكرة وفي مراحل تنفيذه
)٣(  

أن مؤتمر أنابولس أحد أهم تطورين إيجابيين خدما        ) أمان" (يةسرائيلاإل"اعتبر تقرير المخابرات العسكرية     
، ولعلك تدرك قيمة هذه الشهادة إذا علمت        )الثاني كان أزمة الرئاسة في لبنان      (٢٠٠٧في عام   " إسرائيل"

، وأنه يقدم سنويا تقريـره االسـتراتيجي إلـى          "يةسرائيلاإل"هو أكبر أجهزة المخابرات     " أمان"بأن جهاز   
" يـديعوت أحرونـوت   "وقد بث موقع النسخة العبرية لـصحيفة        . الحكومة، وعلى أساسه تتخذ قراراتها    

. عرضا مفصال له، حين قدمه الجنرال عاموس يادين رئيس الجهاز إلى إيهود أولمرت رئيس الـوزراء               
" إسـرائيل "أولهما أنه عزز مكانة كل من       : س اكتسب أهميته من أمرين    وحسب التقرير فإن مؤتمر أنابول    

، األمـر الثـاني أن      )حيث أصبح ملف القضية في عهدة الطـرفين       (والواليات المتحدة في العالم العربي      
ومن ثم شريكا متضامنا مع واشنطن وتل أبيـب فـي           . الدول العربية أصبحت شاهدة على وثيقة التفاهم      

  .، وإيران هي المقصودة باإلشارة األخيرة بطبيعة الحال"اإلسالم المتطرف"حملة القضاء على 
حملـة  " يةسرائيلاإل"بعد مؤتمر أنابولس؟ فور انفضاض المؤتمر بدأت الحكومة         " إسرائيل"ما الذي فعلته    

حركـة الـسالم    "محمومة للتوسع االستيطاني، وهذا الكالم ليس من عندي، ولكنه ورد في تقرير نشرته              
، وذكرت فيه أنه بعد عشرة أيام من انتهاء المؤتمر شـرعت الحكومـة              )٣١/٣في  (قبل أيام قليلة    " اآلن

 مستوطنة في القدس والـضفة      ١٠١في جهد غير مسبوق في بناء آالف الشقق الجديدة في           " يةسرائيلاإل"
 شـرق   وبوجه أخص في عمق األراضي الفلسطينية الواقعـة       ). غير المرخصة (وفي البؤر االستيطانية    

 وحدة سكنية، فإنـه منـذ لقـاء         ٤٦ سوى   ٢٠٠٧وفي حين لم تبن في القدس الشرقية طيلة عام          . الجدار
وقـد صـادق وزيـر      .  وحدة سكنية في ذات المنطقة     ٧٥٠أنابولس وحتى اآلن تم طرح مناقصات لبناء        

وطنة  وحـدة فـي مـست      ٧٥٠ وحدة سكنية، من بينها      ٩٦٩مؤخراً على خطط لبناء     " يسرائيلاإل"الحرب  
، وفي الوقت الذي يتواصل فيه سباق التوسعات االستيطانية، فإن االجتماعات الفلـسطينية            "عفعات زئيف "
استمرت، سواء بين أبومازن وإيهود أولمرت، أو بين أحمد قريع رئيس الوفـد المفـاوض               " يةسرائيلاإل"

 اجتماعاً سـرياً،    ٥٠مر أنابولس   وتسيبي ليفني وزيرة الخارجية، وأذيع قبل أيام أن االثنين عقدا منذ مؤت           
ولم يعلن شيء عن نتائج تلك االجتماعات، سوى أن صـحيفة           .  ساعة ١٥٠ و ١٢٠استمرت بين ما بين     

  ".األكثر جدية منذ أوسلو"ذكرت أنها " يديعوت أحرونوت"
)٤(  

ـ                ه خـالل   ألن االستيطان المحموم بدا محرجا للجميع، وألن الفلسطينيين لم يلمسوا اية نتيجة ايجابيـة ل
األشهر الثالثة التي أعقبت مؤتمر أنابولس، فإن وزيرة الخارجية األمريكية كوندوليزا رايس أطلقت فـي               

ونشرت الحياة اللندنية أنهـا     . األسبوع الماضي تصريحات لستر العورة، دعت فيها إلى وقف االستيطان         
لطرق في الـضفة، لكـن أولمـرت         ساتراً ترابياً، تعترض ا    ٥٠على إزالة   " يةإسرائيل"موافقة  " انتزعت"

تحداها على الفور وقال إن االستيطان سيستمر، ثم تبين أن تلك السواتر أو الحواجز ليست سوى أكيـاس    
 حاجزاً عسكرياً تشل حركة الفلسطينيين في مدن        ٥٧٠رمل تم تحريكها، في حين أنه ال يزال في الضفة           

  .الضفة



  

  

 
 

  

            ٢٧ ص                                   ١٠٤٣:         العدد                  ٨/٤/٢٠٠٨ الثالثاء: التاريخ

بعد أنابولس، وكان من رأيه     " إسرائيل"ديث إلى مناورات    في لقاء أخير مع محمد حسنين هيكل تطرق الح        
أنهم كذابون ولن يعطوا شيئا يذكر للفلسطينيين، وأنه ال يصدقهم إال إذا تحدثوا عن أطماعهم التوسـعية،                 
وفي غير ذلك فإنهم يريدون كسب الوقت من خالل اإليهام بأنهم يفاوضون الفلسطينيين، ألنهم يعلمون أنه                

ثالثة، سيكون وضع المرشحين للرئاسة األمريكية قد حسم، وستصبح واشنطن مـشغولة            بعد شهرين أو    
الكالم مع إدارته من آخر نقطة وصلت إليها في مشروعها          " إسرائيل"بانتخاب الرئيس الجديد، الذي ستبدأ      

  .االستيطاني
أخرى، األمـر   إن لكل مشروعه وتحركاته على أرض الواقع التي تالمس القضية الفلسطينية بدرجة أو              

أين مشروع العرب وما هي مالمحه؟ وهل بمقـدورهم أن يخطفـوا            : الذي يطرح علينا السؤالين التاليين    
  .ملف القضية من أيدي اآلخرين؟ في األسبوع القادم بإذن اهللا نجيب عن السؤالين ونستكمل المناقشة

  ٨/٤/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 
  
  "فرصة السالم"بمناسبة " الالجئين"عن  .٦١

  عريب الرنتاوي
 فاللجـان   ،يةسـرائيل قد طرأ على مفاوضات السالم الفلسطينية اإل      " تقدما ما "ثمة ما يؤكد ومن يؤكد بأن       

 على أن هذه التأكيدات المتفائلة يجب أن ال         ،تجتمع وتبحث في كل عناوين الحل النهائي من دون استثناء         
 ومن دون لبس أو     ،وثمة ما يؤكد ومن يؤكد    . أبو مازن " جيب"قد أصبح في    " الحل النهائي "يفهم منها أن    

بأكثر مما حصل في طابـا أو       " حق العودة " بأن تقدما من أي نوع لن يطرأ على ملف           ،تمويه هذه المرة  
 ولكن من   ، فمشكلة الالجئين الفلسطينيين ستطرح على مائدة البحث       ،وثيقة جنيف في األحوال والتقديرات    

بعـض  " ووفقا لقاعدة تقول بأن حال نهائيا غير ممكن من دون عودة             ،"العودة"و" الحق"زاوية الفصل بين    
 أو معظـم    ، كل الالجئين  ،وأن حال نهائيا يبدو مستحيال إذا ما جرى االستمساك بحق الالجئين          " الالجئين
  . بالعودة إلى مدنهم وقراهم، أو حتى عدد معقول من الالجئين،الالجئين

 - أوسـلو    -ي أن تكون مفاجئة ألي من الذين تابعوا مسار مدريد            ال ينبغ  ،مثل هذه التقديرات المتشائمة   
 بأن أية تـسوية لـن       ، يدركون تمام اإلدراك   ، فكل الذين ساروا على هذا الطريق أو صفقوا له         ،أنابوليس

 وأن معالجة هذا الملف في أحسن حاالتها        ،تشتمل على حل يعيد خمسة ماليين الجئي إلى مدنهم وقراهم         
 أو باألحرى ال يحق ألحد الزعم بأنه        ، وال يجوز ألحد   ، وثيقة جنيف أو ورقة كلينتون     لن تخرج عن إطار   

 أال  ، فعودة الالجئين إلى ديارهم ممكنة فقط في حالة واحدة         ،لم يكن يعرف أو أنه كان يأمل بأكثر من ذلك         
 ال يعنـي     وهذا النوع من الهـزائم     ، تجعلها ترضخ لمثل هذا الخيار     إسرائيلوهي إلحاق هزيمة ماحقة ب    

  . وليس كدولة يهودية أو دولة لجميع أبنائها اليهود فقط، كدولة ومشروعإسرائيلسوى زوال 
 يجب أن يخضع لتشاور عميق وتوافق       ، فإن الحل النهائي في بعده المتصل بالالجئين       ،لهذا السبب بالذات  

 دولـة كـاألردن      وخـصوصا  ، والدول المضيفة لالجئين من جهة ثانية      ،بين السلطة والمنظمة من جهة    
 حال يبقي على    ، فهل سيقبل األردن على سبيل المثال ال الحصر        ، بالمائة منهم  ٤٠تستضيف ما يزيد عن     

 من سيبقى من هؤالء ومن سيعود ومن سيختار دولة          ،مليونين أو ثالثة ماليين الجئ ونازح على أرضه       
  .ر ذلك من أسئلة وتساؤالت إلى غي، ومن سيرتضي بالتعويضات وهل هي كافية،ثالثة وهل هذا متاح

على أن أهم تلك األسئلة وأشدها سخونة وأكثرها حساسية تلك التي تتصل بالحقوق المدنية والسياسية لمن                
 هل سيتمتعون بكامل حقوق     ، في األردن أو غيره من دول الشتات       ، طائعا أو مرغما   ،سيبقى من الالجئين  

 أم  ، أم مواطنين مـن أصـول فلـسطينية        ،اطنين فقط  هل سيطلب إليهم أن يكونوا مو      ،المواطنة الفردية 
 سوف تطـرح فـي      ، أسئلة الحقوق الفردية والجماعية    ، أسئلة الهوية هذه   ،فلسطينيين في هذا البلد أو ذاك     

 ، كـاألردن  ، خصوصا تلك التي تستضيف أعدادا كبيرة من الالجئين        ،غير دولة من دول اللجوء والشتات     
 ، ولمسار أنابوليس وفرصته األخيرة    ،لحل السياسي للقضية الفلسطينية   وعلى الذين يبدون حماسا ملحوظا ل     
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 هـادئ   ، عبر حوار وطني منظم    ، وأن يقدموا للمواطنين مشاريع إجابة عنها      ،أن يجيبوا عن هذه األسئلة    
  .ي أم تعثرسرائيل يمهد لما سيأتي سواء وقع االتفاق الفلسطيني اإل،وهادف

 باتت واضحة لكل من شارك فيه وتحمس له ودفـع           ،هائي ومحدداته وألنني على يقين بأن حدود الحل الن      
 لكنني أتمنى أن تـتم االسـتجابة لـدعوة          ، فإنني أعتقد أن أحدا من هؤالء لن يفاجأ بما سأقول          ،باتجاهه

 حتى ال تأخذنا التطـورات      ،التي نقترحها في هذه المقالة ومن على هذا المنبر        " العصف الذهني الوطني  "
 ،أسقط بند الالجئين بأكمله وفقا ألسوأ سـيناريو       " إعالن مبادئ " ونجد أنفسنا أمام     ،األخيرفي ربع الساعة    

  . تبعا ألفضل السيناريوهات المحتملة، بيلين- عبدربه -أو تحدث عنه بلغة كلينتون 
  ٨/٤/٢٠٠٨الدستور 

  
  ما سر تفاؤل الرئيس أبو مازن؟ .٦٢

  هاني المصري
لمفاوضات أحمد قريع وتسيبي ليفني يخوضان منـذ أشـهر          ية أن رئيسي وفدي ا    إسرائيلادعت مصادر   

 ٥٠غمار مفاوضات سرية مكثفة بعيدا عن أعين الصحافة استمرت بعض جلساتها التي بلغت أكثر مـن                 
جلسة، ساعات طويلة في فنادق مختلفة بمدينة القدس أو في شقق خاصة تعود الى أشخاص ذوي عالقـة                  

  .بالمفاوضات
لرئيس أبو مازن حين قال بعد لقائه مع رايس إنه واثق من التوصل الـى سـالم                 اما القنبلة فقد فجرها ا    

، بعد أن كان قد ألقى خطابا متشائما حول مستقبل المفاوضات امام القمة العربية فـي                ٢٠٠٨شامل عام   
ما هو سر تفاؤل وثقـة أبـو مـازن؟ وهـل صـحيح أن               : والسؤال الذي يطرح نفسه بقوة هو     . دمشق

قدما حاسما يبرر التفاؤل، أم أن أبو مازن يريد إشاعة أجواء ايجابية حتى يقلل مـن                المفاوضات حققت ت  
  اإلحباط ويساعد في زيادة فرص التوصل الى اتفاق؟

  .الشيء المؤكد أن كالً من الرئيس بوش وأولمرت وأبو مازن في حاجة ماسة الى اتفاق
أثير اإلخفاقات العديدة التي عانت منهـا       فاألول يريد أن يسجل إنجازا يبيض صفحته السوداء ويقلل من ت          

  .السياسة األميركية أثناء فترة رئاسته
 لتحقيق أقصى ما يمكن، مستفيدا      إسرائيلوالثاني يريد أن يستفيد من الفرصة التاريخية المتاحة حاليا أمام           

، سرائيلإمن وجود إدارة بوش التي تعتبر أفضل إدارة أميركية مرت على البيت األبيض في مجال دعم                 
ومن وجود أسوأ وضع عربي يعاني من االستقطاب والمحاور، وتوظيف خارطة الطريق كونهـا خطـة         

  .يسرائيلأمنية تعطي األولوية لالمن اإل
وابو مازن بحاجة الى اتفاق ألن استمرار الوضع الراهن في ظل االنقسام الفلـسطيني ومـع اسـتخدام                  

  .عدوان واالستيطان والجدار والحصار الخانق على غزة للمفاوضات للتغطية على استمرار الإسرائيل
وقبل أن نصل الى االستنتاج الطبيعي من كل ما سبق، ال بد ان نشير الى أن مـا يجـري علـى ارض                       

 في  إسرائيلفما يجري هو أن     . الواقع مخالف تماما ألجواء التفاؤل التي يشيعها أبو مازن وبوش ورايس          
بر قدر ممكن من حقائق االحتالل واالستيطان التي تجعل أكثر وأكثر           سباق محموم مع الزمن لترسيخ اك     

  .ي الحل الوحيد الممكن عملياسرائيلمن الحل اإل
ية فان النشاط االستيطاني يشهد زخما هائال لم        سرائيلاإل" السالم اآلن "وكما أشار تقرير صادر عن حركة       

عد وتيرة االستيطان منذ مـؤتمر انـابوليس        فقد أكد التقرير تصا   . تشهده المستوطنات منذ سنوات كثيرة    
 مستوطنة فـي    ١٠١ ببناء عشرات اآلالف من الشقق الجديدة في         إسرائيلبشكل غير مسبوق، حيث تقوم      

 بؤرة عـشوائية  ٦٠، الفتا الى أن البناء مستمر في      )غير المرخصة (القدس والبؤر االستيطانية العشوائية     
ا قبل أربع سنوات، وان تصاريح البناء أعطيت حتى لمستوطنات           بتفكيكه إسرائيلمن البؤر التي التزمت     
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ي تفكيكها في إطـار سـالم دائـم مـع           سرائيلشرقي الجدار الفاصل والتي يفترض بحسب التصور اإل       
  .الفلسطينيين

 وحدة سكنية جديـدة فـي مـستوطنة         ٦٠٠ رايس بإعالن خطط لبناء      إسرائيلوفي تطور الفت ودعت     
 علقت عليها رايس بان النشاط االستيطاني ال بد أن يتوقف النه ال يتـسق               بسغات زئيف في خطوة تحد،    

  .مع االلتزامات الواردة في خارطة الطريق
إن كل الدالئل والمؤشرات والمعطيات المحلية والعربية واإلقليمية والدولية، تشير الـى صـعوبة، بـل                

نية، وان أي اتفاق سيكون سيئا، وأسوأ       استحالة التوصل الى اتفاق يحقق الحد األدنى من الحقوق الفلسطي         
فعند توقيع اتفاق أوسلو كان الفلسطينيون في وضع أفضل مما هم عليه االن، وكانـت               . من اتفاق أوسلو  

 تريد منهم االعتراف بها، وكان العرب والشرعية الدولية واألوضاع الدولية في وضع أفضل بما               إسرائيل
  .ال يقاس من الوضع الحالي

. اق، فإن ما يمكن أن يتم التوصل إليه، هو اتفاق حول الدولة الفلسطينية ذات الحدود المؤقتة               في هذا السي  
فكما الحظنا شدد بوش وأولمرت على مسألة الدولة على أساس أن قضية الالجئين قـد تـم تجاوزهـا                    

لها إلى أجـل    أما قضية القدس فسيحاولون تأجي    . إسرائيليا من خالل التأكيد على يهودية       إسرائيلأميركيا و 
وفي كل األحوال فأي اتفاق سيتم التوصل إليه سيكون إعالن مبادئ فضفاض يفـسره كـل                . غير مسمى 

طرف كما يحلو له أو اتفاقاً ليوضع على الرف، أي لن يتم تنفيذه فورا وستكون وظيفته الحقيقية التغطية                  
احتياجاتها، ويحول السلطة الفلسطينية     و إسرائيلعلى االتفاق االنتقالي الجديد، الذي يحقق أساسا اولويات         

  .المقيدة الى دولة مقيدة فاقدة للسيادة والوحدة والتواصل السياسي والبشري والجغرافي
 في ظل غياب شريك فلسطيني قوي وموحد، يصر على وجود مرجعية واضـحة وملزمـة                إسرائيلأن  

، من خالل التنافس داخل الحكومـة  للمفاوضات تستند إلى القانون الدولي، ستكون كمن يتفاوض مع نفسه    
 أن تفرض مـا     إسرائيلبين أولمرت وباراك وليفني، والتنافس بين الحكومة والمعارضة، حيث ستحاول           

تتوصل إليه بمساعدة أميركية على الفلسطينيين مطمئنة إلى أنهم ال يملكون خيارات أخرى ويواجهـون               
  .صرية وغيرهاخطر االنهيار التام وعودة الخيارات االردنية والم

بات معروفا تماما، إال لمن ال يريد       ) أو االصح ما تفرضه عليهم    ( على الفلسطينيين    إسرائيلما ستعرضه   
 يوميا علـى االرض وتريـد أن تعطيهـا الـشرعية            إسرائيلأن يصدق ما تراه عيناه من حقائق تقيمها         

  .الفلسطينية والعربية والدولية
ظهرت من خالل زيارة رايس مرتين خالل شهر واحد، وزيارة نائب           فالجهود األميركية المكثفة، والتي     

الرئيس ديك تشيني، ودعوة الرئيس الفلسطيني لزيارة واشنطن، والزيارة المقررة للرئيس األميركي فـي              
  .القادم، تنذر بأن هناك شيئا ما يلوح في األفق) مايو(أيار 

في أنابوليس من دون مرجعية واضحة وال ملزمة        فالمسار الذي بدأ    . وال يمكن أن يكون ذلك شيئا حميدا      
 إال وفقا لمالحظاتها عليها، وما يجـري علـى األرض ال            إسرائيلإال خارطة الطريق التي ال تلتزم بها        

  ما هو سر ثقة وتفاؤل الرئيس الفلسطيني؟: ويبقى السؤال معلقا. يحمل الخير وإنما ينذر بالشرور
  ٨/٤/٢٠٠٨الحياة 

 
  في المعادلة السياسية" حماس "حان الوقت إلدخال .٦٣

  افرايم هليفي
" االيـام "ية والدولية لمقابلة خالد مشعل في صحيفة        سرائيلصدى ضعيف جداً سمع في وسائل االعالم اإل       

 ١٩٦٧قال مشعل الول مرة عالنية ان حركته تعترف بحـدود حزيـران             . الفلسطينية، االسبوع الماضي  
  . تشمل قضيتي القدس والالجئينللدولة الفلسطينية وان التسوية يجب ان
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هو اعتمـد فـي     . عندما سئل مشعل ان كان هذا الموقف تكتيكيا ام استراتيجياً رد بأنه موقف استراتيجي             
ية من خالل وثيقة االسـرى،      سرائيلموقفه على موقف سجناء الحركة االسيرة الفلسطينية في السجون اإل         

  ".فتح"قوله كل الفصائل الفلسطينية بما فيها ، تلك الوثيقة التي شاركت فيها حسب ٢٠٠٦العام 
هو ال يفـصل    . مشعل يصرح بهذا الموقف أمام االجانب الذين يزورون مكتبه في دمشق منذ عام وأكثر             

في المحادثـات الخاصـة     . أمامهم مواقفه في قضيتي القدس والالجئين مثلما لم يفعل ذلك خالل المقابلة           
مسبقاً، وأوضح ان الشعب الفلـسطيني      " الجوهرية"ها في القضايا    لن تتنازل عن مواقف   " حماس"ادعى ان   

  .كله سيدعى لحسم االمر والمصادقة على هذه التسوية أو تلك في آخر المطاف
. تصريح مشعل نوع من االستجابة للمطالب االجنبية المتكررة بأن يصرح عالنية بما قاله لهم في الخفاء               

  . الحقيقية في هذه الفترةإسرائيلمصلحة عدم الرد على تصريحاته ال يتساوق مع 
 إسـرائيل ، ومشعل باعتباره احد الناطقين باسمها، ال تريد المشاركة في محادثات الـسالم مـع                "حماس"

ان حصلت على الشرعية كشريك معترف به في المعادلة الفلسطينية العامة فستترك البو مـازن     . مباشرة
لمـاذا،  . وجهاً لوجه " حماس"والحالة هذه، بأن تجلس مع ممثلي        ليست مطالبة،    إسرائيل. إدارة المباحثات 

  للمعادلة؟" حماس" واالسرة الدولية السماح بانضمام إسرائيلاذاً، ترفض 
تبـدو  " فتح. "العلنية ملزم باالعتراف بعدم وجود فرق بين الجانبين       " حماس"و" فتح"من يتمعن في مواقف     

كالهمـا لـم    . تضمين القدس والالجئين في المفاوضات    تركز على   " حماس" و ١٩٦٧كمن يتشبث بحدود    
من يقرأ خطابات ابو مازن في قمة دمشق        . تتنازال عن مواقفهما المتطرفة في هذين المجالين الجوهريين       

، ولن يجد تلميحاً علنيا ولـو ضـعيفاً لتغيـر فـي مواقـف               سرائيلسيجد فيها انتقادات حادة وشديدة إل     
  .الفلسطينيين االساسية

وفي .  في الوجود كما تطالبه االسرة الدولية      إسرائيلير مستعد للتصريح مسبقاً بأنه يعترف بحق        مشعل غ 
هل يوجد فرق   .  كدولة يهودية  إسرائيلالوقت نفسه يصر ابو مازن على عدم التصريح المسبق باعترافه ب          

  .حقيقي بين هذين الموقفين المتقابلين
من . ي االشهر االخيرة، وهي تتعطش لوقف اطالق النار        ف إسرائيلتلقت ضربات قاسية جداً من      " حماس"

هـذه هـي اللحظـة الـصحيحة        . يسعى لوقف اطالق النار يدلل على انه الطرف االضعف في المعادلة          
  .والمواتية لتحقيق تسوية مؤقتة صادقة

ية برهنت على أنها تمتلك قدرة تدميرية كبيرة لدرجة تشكل خطورة على مباحثات السالم الجار             " حماس"
رئيس وزراء السلطة، سالم فياض، صرح في مقابلة علنيـة لوسـائل            .  والسلطة الفلسطينية  إسرائيلبين  

للمجريات والتحركات السياسية، ألنه ان لم يحدث ذلك فهنـاك  " حماس"ية بأنه يؤيد ضم     سرائيلاالعالم اإل 
  .شك بأن تصل الى نهايتها الناجحة

في قطاع غـزة    " حماس"اسة في ظل االصوات المنبعثة من قادة         بجدية تغيير السي   إسرائيلان لم تتدارس    
  .ودمشق وفي الظرف المالئم لها في هذه المرحلة، فسرعان ما سنجد أنفسنا في منحدر شديد

فقد حصل عليه في االسـبوع      " حماس "- إسرائيلمن يحتاج لدليل على الوضع الهش الذي شهده توازن          
مـصير هـذا    . السابق آفي ديختر قريبة جداً    " الشاباك"ع ورئيس   الماضي عندما كانت اصابة وزير الدفا     

  .التوازن مودع بيد الصدف في اكثر من مرة
 وفـي كـل     إسرائيلفي   "إسرائيلفي االسابيع االخيرة دعا أيمن الظواهري عدة مرات لضرب اليهود و          

بالتوصل الى تفاهمات   بسبب رغبتهم المعلنة    " القاعدة"يعتبرون كفرة في نظر     " حماس"أتباع  ". مكان آخر 
، "القاعـدة "تصريح مشعل يتناقض قطبياً مع نهج       . ، ولو بصورة غير مباشرة    إسرائيلاو اتفاقيات ما مع     

  . الغتنام الفرصة التاريخية ربما لدفع العملية للجانب االيجابيسرائيلوهو دعوة إل
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  فهل عجزت عيوننا عن الرؤية؟ وهل سدت آذاننا عن السمع؟
  "يديعوت"عن 

  ٨/٤/٢٠٠٨األيام الفلسطينية 
  
 CIAفلسطينيون تدربهم  .٦٤

  عبد الستار قاسم. د
 مراكز تدريب لفلسطينيين بهدف قمع الشعب الفلسطيني المـدافع   CIAفتحت وكالة المخابرات األمريكية     

المعلن هو أن أمريكا تمول مراكز التدريب هذه، لكننا نعرف          . عن نفسه والمقاوم من أجل استرداد حقوقه      
أمريكا تمول  . أمريكا ال تمول لوجه اهللا تعالى، وال حبا بالشعب الفلسطيني، وال دعما لفقراء فلسطين             أن  

اآلن تنشط مراكز تدريب فلسطينيين في األردن لدى النظـام          . إسرائيلمن أجل خدمة أغراضها وأهداف      
  .لها مطية لألعداءالهاشمي الذي ال يتوانى عن فعل كل نقيصة من شأنها أن تفت من عضد األمة وتجع

من . تحرص دوائر المخابرات على انتقاء فلسطينيين ذوي كفاءات خاصة لتدريبهم وإعادتهم إلى فلسطين            
المطلوب أن يتميز المرشح للتدريب بالسذاجة والبله والفشل في المدرسة والحياة عموما، وأن يكون شابا               

كذلك يجب  . ة تشفع لعمر فوق الخامسة والعشرين     في مقتبل العمر ما أمكن، إال إذا كانت مؤهالته المتدني         
أال يكون له ماض وطني يشده نحو الوطن أو يجعله يفكر بعمل وطني في يوم مـا، ويجـب أن يكـون                      

من المطلوب أيضا أال يكون من أسـرة محترمـة تحـب            . متلهفا على مال بخس مغمس بالذل والمهانة      
وفوق هذا يجب أال يعرف     . يكون المرشح قد تأثر بها    الوطن، أو تتمتع بوازع وطني أو أخالقي يمكن أن          

المرشح للتدريب اهللا سبحانه وتعالى، ومن المفضل أن يكون ممـن يـشتمون األنبيـاء علـيهم الـسالم         
  .من المفضل طبعا أن يكون سيء السمعة والسلوك. ويتعرضون للذات اإللهية

قيين، أو ٍعلْقا على رأي المصريين، أو       باختصار، المطلوب أن يكون المرشح من العلوج على رأي العرا         
  .يجب أن يكون ساقطا مخنثا ويسهل تدريبه على المزيد من السقوط والتخنيث. نذال على رأي أهل الشام

ماذا يصنعون معه في األردن؟ إنهم يفهمونه بأنه يقوم بعمل وطني عظيم من أجل إقامة الدولة الفلسطينية                 
 ويشرحون له بأن هناك في فلسطين أناسا ال يريدون إقامة دولة ألن             المستقلة وعاصمتها القدس الشريف،   

مصالحهم مرتبطة بأعداء األمة مثل إيران الشيعية التي تريد أن تهيمن على أهل السنة، وهناك من يغوي                 
، وهناك رعاع يصدقون ما يقوله      إسرائيلالشباب في فلسطين ويعدهم بالجنة إذا استشهدوا في القتال ضد           

 قوية ال يمكن أن تهزم، وأمريكا تدعمها بكـل قـوة،            إسرائيلويقولون لهم بأن    . ون دينيا ووطنيا  المزايد
 علـى   إسرائيلإنهم يصورون   . وهي دولة تحترم اإلنسان وتريد أن تعيش بسالم ومحبة مع الفلسطينيين          
 علـيهم بتزييـف     وال يبخلون . أنها حمامة سالم، والمشكلة تبقى لدى المتطرفين واإلرهابيين الفلسطينيين        

الكثير من األمور لكي يولدوا لّديهم قناعات بأنهم يقومون بأعمال تخدم الوطن والمواطنين، حتى إذا عاد                
  .إلى فلسطين يحمل سيفا لقطع الرؤوس

  :أقول لهؤالء الفتية الذين يتدربون اآلن في األردن بتمويل من المخابرات األمريكية وآلبائهم وأمهاتهم
أنتم تجنـدون أنفـسكم لخدمـة       . ريق ألنكم تخدمون أعداء اهللا واألمة والشعب والوطن       أنتم تضلون الط  

 وأمريكا من الفلسطينيين    إسرائيلالصهاينة الغزاة الذين شردوا الشعب واغتصبوا الوطن، ولخدمة عمالء          
ن، وعلى  أنتم غدا ستفتحون النار على أبناء فلسطين المجاهدين والمقاتلي        . واألردنيين وغيرهم من العرب   

األقل ستواجهون شعبكم المحتج والمطالب بحقوقه بالعصي والهراوات، وستقبضون عليهم وتزجون بهـم        
صحيح أن منكم من يحتاج فتات المال التي يدفعونها لكم، لكن تذكروا أن اَألمََـة تمـوت وال                  . بالسجون

  .نحن يجب أن نعيش بشرف وأن نموت بشرف. تأكل بثدييها
كيف ال وهي التي يعطيها األمريكيون      .  بالحكومة الفلسطينية القائمة اآلن في رام اهللا       منكم من هو منخدع   

األموال العربية لكي تدفع الرواتب والمستحقات وما شابه؟ إنهم يخدعونكم ببعض المال الذي يقدمونه من               
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و مال نجس علـى     هذا المال ه  . حساب األمة العربية التي تدفع أغلب األموال التي تقدمها الدول المانحة          
الرغم من قناعتي الشخصية بأن قطاعات واسعة من الشعب الفلسطيني بحاجة إلى المال لكي تمضي في                

. إنه مال نجس ومغمس بالذل والعار والخيبة ألنه مقابل السكوت عن حقوقكم وعـن مقدسـاتكم               . الحياة
ياسة األمريكيـة واألهـداف     الحكومة القائمة حاليا ليست حكومة فلسطينية وإنما هي حكومة تخدم الـس           

وأذكركم هنا بأن الحركة الماسونية العالمية تؤمن بـضرورة عـودة        . ية، وأدلتنا على هذا كثيرة    سرائيلاإل
  .اليهود إلى فلسطين، وتؤمن بأن السالم والمحبة في العالم ال يتحققان إال ببناء هيكل سليمان

أنـا فقـط   . ضى راتبا وال يهمه إن جاع اآلخرونمنكم من سيقول بأن هذا الكاتب هو أستاذ جامعي ويتقا        
أذكركم أنني صاحب مشروع وطني للكفاية الذاتية، وقد طرحته مرارا وتكرارا من أجل أن نعتمد علـى                 
أنفسنا ونجنب أنفسنا الذل والهوان، لكن لألسف الفصائل الفلسطينية غير معنية، وقطاعات واسـعة مـن                

الشعوب العظيمة ال تعدم الحلول ألنها شـعوب حيـة          . لى الغير الشعب غير منتبهة لخطورة االعتماد ع     
  .مبدعة تأبى أن تفارق العز والكبرياء، وفقط هي األمم الذليلة التي تقبل أن ترهن لقمة خبزها لعدوها

أنتم ستأتون بعمل عظيم إذا أدرتم ظهوركم للمخابرات األمريكية والعربيـة،           : أيها الذين تتلقون التدريب   
ضنك العـيش أهـون     . بشموخ رافضين أن تكونوا وكالء أمنيين للصهاينة وأعوان الصهاينة        وإذا عدتم   

  .بكثير من أن يشار إليكم بإصبع العمالة والتخوين
  ٧/٤/٢٠٠٨المركز الفلسطيني لإلعالم 

  
  :كاريكاتير .٦٥

  

  
  ٨/٤/٢٠٠٨العرب القطرية 


