
  
  
  
  
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  حكومة هنية المقالة تبحث عن مسوغات قانونية لتوسيعها
  يدفع ثمنه الفلسطينيون" حريق ""حماس" و"فتح"صراع : "الجهاد"
  في تاريخها اليوم تبدأ أكبر مناورات "إسرائيل"

   مليار دوالر في مؤتمر فلسطين لالستثمار1,5 مشروعا بقيمة 45
 "إسرائيل"مرشحو الرئاسة االمريكية يتسابقون لالحتفال بذكرى قيام 

رزوق  و م ام   : أب ة الع ي نهاي ف
ازن و م صة أب ن ق ستريح م  سن
سًا     اره رئي ن اعتب نتوقف ع وس

    شرعيًا
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   وسنتوقف عن اعتباره رئيساً شرعياًفي نهاية العام سنستريح من قصة أبو مازن: مرزوقأبو  .1

أعلن نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس موسى ابو مرزوق ان اسرائيل             : سينة محمود  –دمشق  
س نقلته مصر الى اسرائيل ثم ابلغت مصر حماس         رفضت الهدنة في الضفة والقطاع بعد اقتراح من حما        

وقال ان حركته لن تسلم الجندي االسرائيلي جلعاد شاليت قبل االفراج عمـن طلبـت حمـاس                  .بالرفض
ـ      .االفراج عنهم من فلسطينيين في السجون االسرائيلية       بـان  " القـبس "واعترف ابو مرزوق في حديث ل

تصر على الخطأ وان عناصرها موضع محاسـبة دائمـة          حماس ارتكبت اخطاء، لكنه قال ان حركته ال         
ولتوضيح ما قال، اشار الى ان رجل شرطة حماس كان مقـاتال علـى               .وان معاملتهم للجمهور تتحسن   

 يتعامل من دون سالح ومن خالل اجراءات ضبط واحضار المخالفين           – بعد تدريبه    –الحدود وهو االن    
  .وتدوين المذكرات

ما دام االحتالل قائمـا،     " حماس" عن المقاومة التي اعتبرها مصدر شرعية        ورفض ابو مرزوق التنازل   
فاسدة سياسيا وتجاريا، وتغش في     "وبرر اصرارها على عدم تسليم غزة الى السلطة الوطنية بان السلطة            

، وتتعاون مع من اعتبرهم اعداء مثل محمد دحالن، الذي قال انه كان يجري              "االسمنت والهواتف النقالة  
وطالب الدول العربية بأال تثق في الطبقة السياسية الفلسطينية، مؤكدا ان           . ره، ليخلف محمود عباس   تحضي
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تؤيد اجراء انتخابات تشريعية مبكرة وترفض االنتخابات الرئاسية، الن والية عباس ستنتهي هذا             " حماس"
  .العام

سنتوقف عن  : اية العام؟ قال  وردا على سؤال حول ماذا ستصنع حماس بعد ان تنتهي والية ابو مازن نه             
  .اعتباره رئيسا شرعيا، وسنستريح من قصة ابو مازن

ولو في جزر القمر ورفضها االفراج عن جلعاد شـاليت قبـل            " فتح"للتحاور مع   " حماس"وكرر استعداد   
  .واال سيظل عندنا وسنساوم على عظامه" حماس" اسيرا فلسطينيا طلبتهم 350االفراج عن 

  6/4/2008القبس الكويتية 
  

   المقالة تبحث عن مسوغات قانونية لتوسيعهاهنيةحكومة  .2
ـ    : غزة أن حكومة إسماعيل هنيـة المقالـة تبحـث عـن           " الشرق األوسط "ذكر مصدر فلسطيني مطلع ل

وأضاف المصدر أن قراراً بهذا الشأن مـا زال يـصطدم           . مسوغات قانونية لتوسيعها وضم وزراء جدد     
ض الوزراء الجدد على المجلس التشريعي، إلـى جانـب ضـرورة            بعقبات دستورية منها ضرورة عر    

واسـتدرك  . إدالئهم القسم أمام الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وهو أمر مستحيل في الوقـت الحـالي              
المصدر أن قراراً نهائياً بهذا الشأن سيتأثر بمصير المبادرة اليمنية، منوهاً الى أنـه قبـل إعـالن هـذه              

نحو توسيع الحكومة قوياً، موضحا أنه بعد التوقيع على إعـالن صـنعاء، جمـدت               المبادرة كان التوجه    
حماس كل اجراءاتها بهذا الشأن خوفاً من أن يتم تفسيرها من قبل أبو مازن وحركة فتح والوسطاء بـين                   

وأشار المصدر الى أنه فـي      . الجانبين على أنه مؤشر على نية حماس تعميق االنقسام الفلسطيني الداخلي          
، وتنصل حركة فتح منـه،      "إعالن صنعاء "قاب التصريحات التي أدلى بها ابو مازن بعد التوقيع على           أع

وشدد المصدر على أن هناك حاجة لتوسيع الحكومة، ال سيما بعد           . عاد الحديث بقوة عن توسيع الحكومة     
لعسكري بغـزة،   ان تبقى فقط اربعة وزراء من اعضاء حكومة الوحدة الوطنية التي انهارت بعد الحسم ا              

وشدد على أن األعباء الملقاة على كاهل أربعة من الـوزراء يجعـل مـن               . في يونيو من العام الماضي    
وأكد المصدر أنه في حال اتخاذ قرار نهائي بتوسيع         . المستحيل ان تقوم الحكومة بدورها على أكمل وجه       

، مثل وزارة الداخلية التي يشغلها      الحكومة، فإنه سيتم التركيز على ضم وزراء لشغل الوزارات الرئيسية         
رئيس الوزراء إسماعيل هنية، ووزارة الصحة التي يشغلها باسم نعيم، الذي يشغل باإلضافة إليها ثـالث                

. وزارات، ووزارة التعليم التي يشغلها محمد اآلغا، والذي يشغل ايضا ثالث حقائـب وزاريـة أخـرى                
اً الى أنه فيما يتعلق بالوزارات الصغرى سيتم تكليف         وتوقع المصدر ان يتم ضم سبعة وزراء جدد، مشير        

  . وزير بعدد من الوزارات
  6/4/2008الشرق األوسط 

  
   تنتظر تقريرا أمريكيا إلعالن موقفها من الحواجزالسلطة .3

قال رئيس الوزراء الفلسطيني سالم فياض ان السلطة تنتظر تقريـرا مـن             : فرح سمير  -القدس المحتلة   
( لمراقب حول الحواجز التي اعلنت اسرائيل ازالتها في الضفة الغربية، قبل ان تقرر              الفريق االميركي ا  

الحديث يدور عن خمسين ساترا ترابيا لكننا نتكلم عـن مجمـوع            "وقال فياض ان    . موقفها منها ) السلطة
  ". حاجزا580سواتر وحواجز وادوات اعاقة يتجاوز عددها 

وة تسهيالت فهي محدودة جدا ، هناك حصار شـامل ونحـن            اذا كانت ما اعلنته اسرائيل خط     " واضاف  
  ". نريد ان ينتهي

  6/4/2008عكاظ 
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   عباس يفوض مصر التباحث مع حماس:شعث .4
 قال نبيل شعث امس إن الرئيس عباس فوض القيادة المصرية بالقيام بالمباحثات             : وكاالت –غزة  /رام اهللا 

ن تلك المباحثات تـشمل تعزيـز الهدنـة بـين           وقال شعث إ   .واالتصال بحركة حماس بشأن عدة قضايا     
وأضـاف شـعث إن      .الجماعات الفلسطينية المسلحة في منطقة غزة التي تسيطر عليها حماس وإسرائيل          

فتح الحدود بين مصر وغزة والتوسط في تبادل االسرى بين حماس وإسرائيل وإستناف المباحثات بـين                
  . تقوم حركة فتح بمراقبة ودعم تلك المباحثاتوطبقا لشعث  .حماس وفتح أيضا من بين الموضوعات

  6/4/2008الرأي األردنية 
  

  يناشد العالم التدخل لحماية القدس من التهويد" التشريعي" .5
وجه مقرر لجنة القدس في المجلس التشريعي الفلسطيني احمد أبو حلبيـة أمـس ،               :  سمير حمتو  -غزة  

ري لحماية المدينة المقدسة من خطر التهويد ، والتدخل         نداء عاجال الى جميع الجهات الدولية للتحرك الفو       
لوقف العدوان على الشعب الفلسطيني بصورة عامة ومدينة القدس بصورة خاصـة ، وإطـالق سـراح                 

. األسرى والنواب المعتقلين في السجون االسرائيلية ووقف قرار سحب هويات بعضهم وترحيل عائالتهم            
سة القدس في مؤتمر صحفي عقد بغزة ، الحكومـة الفلـسطينية            وطالب أبو حلبية وهو ايضا رئيس مؤس      

كما أهاب بـرئيس الـسلطة      . المقالة والمفاوض الفلسطيني بالعمل على وقف االنتهاكات في مدينة القدس         
محمود عباس والمفاوض الفلسطيني وقف كافة اللقاءات مع قادة االحتالل التي تعمل على سـلب حريـة                 

   .الفلسطينيين وتهويد القدس
ودعا نواب المجلس التشريعي عن دائرة القدس الى العمل على فضح سياسة االحتالل وإجراء اتصاالت               

وطالب أبو حلبية األطراف الموقعة على اتفاقية جنيـف         . محلية ودولية لوقف االعتداء على مدينة القدس      
ر بتحمل مسؤولياتها والعمـل     الرابعة والمنظمات الدولية واإلقليمية ومنظمة العفو الدولية والصليب األحم        

  .على إلزام االحتالل باحترام االتفاقيات الموقعة وحماية الشعب الفلسطيني ومدينة القدس
  6/4/2008الدستور 

  
  في جنين" حملة أمنية"مالمح  .6

بدأت معالم حملة أمنية جديدة تتضح في مدينة جنين شمال الضفة الغربية، التي تراها الواليات المتحـدة                 
. ”إسرائيل“الختبار مدى قدرة السلطة الفلسطينية على العمل وكبح جماح المقاومة بتدخل أقل من              معيارا  

وقال مسؤولون أمريكيون وأوروبيون إن عملية نشر للقوات في المدينة ستبدأ خالل أسـابيع باسـتخدام                
  .األعضاء الحاليين في قوة األمن الوطني التابعة للرئيس محمود عباس والشرطة

 اختبارا  2002 جنين وهي معقل قديم للمقاومة ومسرح معركة بطولية مع قوات االحتالل عام ،             وستكون
وقال مسؤول أمريكي كبير إن واشنطن تريد أال يقتـصر          . مهما لقدرة السلطة على كبح جماح المقاومين      

نظمـات  انتشار القوات في جنين على محاربة االنفالت األمني وانما يمتد إلى مالحقـة مـا سـماها الم                 
وذكر مسؤولون أنه مع ارتفاع نسبة البطالة بشكل حاد ستصاحب حملة جنين األمنية سلسلة               .”اإلرهابية“

  . من مشاريع التنمية
 فردا بالفعل، وإنه قـد      250وقال العقيد سليمان عمران الذي يقود قوة األمن الوطني في جنين إن هناك              

كـل شـيء تحـت      “وهو رئيس مجلس عشائر جنين      وقال أبو علي    . يتمكن بسرعة من استيعاب المزيد    
  .”إنها مجرد أسباب سياسية.. السيطرة فما الحكمة من إرسال قوات هنا

وترى إدارة بوش نشر القوات في جنين فرصة لتصحيح بعض من أوجه القصور التي ظهـرت خـالل                  
من بين  “مريكي الكبير   وقال المسؤول األ  . الحملة األمنية التي شنها عباس في بادئ األمر في مدينة نابلس          
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” اإلسـرائيلية “األمور التي تعلمناها في نابلس هي أنه ينبغي أن يكون هناك تنسيق أفضل بـين القـوات         
  .”الفلسطينية) السلطة(و

  6/4/2008الخليج اإلماراتية 
  

  "الجيرة" أوروبي خالل أيام لتفعيل اتفاقية - فلسطيني اجتماع .7
ط في حكومة تصريف األعمال الفلسطينية سمير عبد اهللا النقـاب           كشف وزير التخطي  :  د ب أ   -رام اهللا   

امس عن عقد اجتماع خالل األيام المقبلة بين السلطة واالتحاد األوروبي لتفعيل العمـل باتفاقيـة حـسن        
إننا نرتبط مع االتحاد االوروبى حيث كنا قـد         "وقال عبداهللا في اتصال مع إذاعة صوت فلسطين          .الجيرة

التي تنطوي على تعاون في مختلف المجاالت واآلن نحن على          1967اقية الشراكة في عام     وقعنا على اتف  
التي يعقدها االتحاد األوروبي مع جيرانه في أوروبا الـشرقية وفـي           " الجيرة"أبواب تفعيل العمل باتفاقية     

درة علـى   إن االتحاد األوروبي يرى اآلن السلطة الفلسطينية باتت قـا         "وأضاف   ".جنوب البحر المتوسط  
مشيرا إلى قنوات الدعم األوروبي األخرى للسلطة       "االستفادة من هذه االتفاقية وإمكانية تفعيل العمل بها ،        

  .وعبر اآلليات المباشرة" بيجاس"منها قنوات الدعم المباشر عبر آلية 
  6/4/2008الدستور 

  
  ال نية إلشراك فصائل في توسيع حكومة هنية:  العبادسةيحيى .8

نفى يحيى العبادسة النائب في المجلس التشريعي عن كتلة التغيير واإلصـالح امـس أن               :  د ب أ   -غزة  
يشمل توسيع الحكومة المقالة فى غزة مشاركات من فصائل فلسطينية جديدة وان التوسيع سـيكون فـى                 

وأوضح العبادسة أن التوسيع في الحكومة ال يهدف لتعميـق االنقـسام ،              .نفس االطار وفى نفس الوجهة    
شددا على جاهزية الحكومة المقالة لحوار مفتوح غير مشروط مع حركة فتح ، للوصول لتوحيـد كـل                  م

  .الشأن الفلسطيني
  6/4/2008الدستور 

  
  أبو مازن يطالب أولمرت بوقف االستيطان ورفع حصار غزة: عبد اهللا عبد اهللا .9

عبد اهللا عبـد    .  الفلسطيني د  قال رئيس اللجنة السياسية في المجلس التشريعي      : عبد القادر فارس   -غزة  
اهللا إن لقاء الرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء اإلسرائيلي أيهود أولمرت غدا االثنين يدخل في إطار                

مشيرا الى ان اللقاء جاء بعد تـدخل طـرف ثالـث            ,الصراع الذي يجري حتى على طاولة المفاوضات        
  .متمثل في الواليات المتحدة واللجنة الرباعية 

نحن نحاول ترجمة مواقف الطرف الثالث إلى أفعال ضاغطة على إسرائيل لـيس فقـط فـي                 واضاف  
االستيطان ولكن لوقف كل الممارسات من حصار غزة وإغالق المعابر والهجمات اليوميـة ومـصادرة               

نحن ال  : وردا على سؤال عن امكانية تعديل المبادرة اليمنية قال عبد اهللا          . األراضي ومحاولة عزل القدس   
طالب بتعديالت بل بتطبيق وتنفيذ بنودها السبعة ومحاولة االلتفاف من حماس واعتبار أنها إطار للحديث               ن

نحن قلنا إن نقطة البدء في الحوار الفلسطيني هـو التراجـع عـن               .والحوار هو تهرب من المسؤولية      
  .االنقالب وتداعياته

  6/4/2008عكاظ 
  

   تلفزيون فلسطيننمر حماد ينفي وجود قرار بفصل موظفين من .10
نفى نمر حماد المستشار االعالمي للرئيس محمود عباس وجـود أي           :  رومل شحرور السويطي   -نابلس  

ان هنـاك لجنـة     " الحياة الجديدة "وقال في اتصال هاتفي مع      . قرار بفصل موظفين من تلفزيون فلسطين     
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 موظفا الى   89نة أوصت بنقل    خاصة إلعادة تقييم أداء عدد من الموظفين في التلفزيون، موضحا ان اللج           
وأكد أن خبر الفصل عار عن الصحة تماما، مشيرا الى ان           . ديوان الموظفين بهدف التقييم وليس الفصل     

  . موظف اداري يعملون بالتلفزيون الفلسطيني ويجب العمل على تنظيم عملهم1000هناك 
  6/4/2008الحياة الجديدة  

  
  " ضيةالق"تشيد بموقف بوتفليقة إزاء " حماس" .11

أشاد أسامة حمدان القيادي في حركة حماس وممثلها فـي لبنـان بموقـف الـرئيس                : UPI –الجزائر  
وقال حمدان الذي يزور الجزائر حاليا بدعوة مـن          .الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة من القضية الفلسطينية     

حمد اهللا أن أشقاءنا في     نحن ن : "وهي أحد أركان االئتالف الحاكم    ) اإلخوان المسلمين (حركة مجتمع السلم    
الجزائر على أفضل حال تجاه فلسطين، ووجدناهم متتبعين ألدق التفاصيل وكأنهم يعيشون علـى أرض               
فلسطين لحظة بلحظة، ولعل آخر هذه المواقف الموقف الذي عبـر عنـه فخامـة رئـيس الجمهوريـة                   

نـصرة القـضية    : ى مـسألتين  حيث أكد عل  ) في دمشق (في اجتماع القمة العربية     ) عبدالعزيز بوتفليقة (
المبـدأ الثابـت    "من ناحية أخرى قال حمدان إن        ". الفلسطينية ودعم أبنائها، ودعم المصالحة الفلسطينية     

للشعب الفلسطيني هو عدم االعتراف بالدولة العبرية، ووجوب مواصلة الكفاح المـسلح حتـى النـصر                
لفوري لحماس للتوقيع على اتفاق صنعاء المبرم مع        االستعداد ا "، مؤكدا   "النهائي، قدوة بالثورة الجزائرية   

  .الشهر الماضي" حركة فتح
  6/4/2008العرب القطرية 

  
  "إسرائيل" باستئناف المباحثات مع عباس دعمها لتوجه تعلن "فتح" .12

لتوجه الرئيس عباس السـتئناف المفاوضـات مـع         "أعلنت حركة فتح دعمها     :  نادية سعدالدين  - عمان
كـالالجئين والقـدس    "  والبحث عن إمكانية لالتفاق على قـضايا الوضـع النهـائي           الجانب اإلسرائيلي 

الجانـب الفلـسطيني    "وقال الناطق باسم الحركة جمال نزال إن         .والمستوطنات والحدود والمياه واألمن   
يدرك تماماً بأن إسرائيل ال تريد التفاوض وال الحل وال االنسحاب، مثلما يتوقع استمرارها في التهـرب                 

وأضـاف   ".ن االتفاق، وهي نفس االسباب التي تسعى حماس إليها حيث ترفض التفاوض مع إسرائيل             م
ـ  الفرصة اليوم مواتية إليجاد ضغط دولي على إسـرائيل لتلبيـة مطالـب             "من رام اهللا إن     " الغد"نزال ل

ر تـشرين   مـن شـه  27الذي عقد في   " الشعب الفلسطيني وتنفيذ ما تم التوافق عليه في مؤتمر أنابوليس         
  . في الواليات المتحدة األميركية2007نوفمبر/ الثاني

هناك تباينات في وجهات النظر بين أعضاء اللجنة التحـضيرية للمـؤتمر            "من جانب آخر، قال نزال إن       
الحركة تقوم منذ أكثـر مـن       "ولفت إلى أن     ".السادس لحركة فتح حول البرنامج السياسي المزمع طرحه       

اء فيها من خالل إجراء انتخابات قاعدية طالت عدداً كبيراً مـن المـدن إليجـاد                عامين على تجديد الدم   
  ".قيادات جديدة ومتجددة وبناء األرضية المناسبة لعقد المؤتمر

  6/4/2008الغد األردنية 
  

  يدفع ثمنه الفلسطينيون " حريق ""حماس" و"فتح"صراع : "الجهاد" .13
مد الهندي الصراع الدائر بين حركتي فتح وحمـاس         مح وصف القيادي في حركة الجهاد    :  د ب أ   -غزة  
جاء ذلـك    ".الحريق الذي ال يستحق أن يدفع الفلسطينيون ثمنه في سجن غزة ومعازل الضفة الغربية             "بـ

عقب أطالق شخصيات اعتبارية ومجتمعية في مدينة غزة امس االجتماع التأسيـسي لمـؤتمر الوفـاق                
الساحة الفلسطينية من حالة الصدع التي ألمـت بهـا جـراء            الوطني الفلسطيني ، والذي يرمي إلخراج       
  . االنقسام الداخلي بين حركتي فتح وحماس
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وانتقد الهندي بصفته رئيس المؤتمر االستمرار في كيل االتهامات وإصدار المراسيم بين الحركتين وعدم              
ـ     "التحرك لتأسيس المؤتمر الوطني الفلسطيني ، متسائالً         شاريع الـسالم وكـل     هل نستطيع ومعنا كل م

األصدقاء أن نحرك حاجزاً من حواجز الموت في الضفة الغربية أو نخرج مريضاً للعالج قبل أن يسلب                 
  ".الروح في غزة

ال يستحق أن يدفع ثمن هـذا       .. شعبنا ال يمكن أن يبقى رهينة لهذا االنقسام ، شعب فلسطين            "وتابع يقول   
وخـتم   ".لثمن ال في سجن غزة وال في معـازل الـضفة          الصراع مرتين ، فليس هناك ما يستحق هذا ا        

  ".إذا لم نضغط اليوم من أجل الوفاق الفلسطيني ، فإننا سندفع ثمناً أكبر مع مرور الوقت"بالقول
  6/4/2008الدستور 

   
  تقليص خدماتها" األونروا"ترفض قرار " فتح" .14

فـي تـصريح      فـتح البرلمانيـة    النائب ماجد أبوشمالة عضو المجلس التشريعي عن كتلة       قال  : )أ.ب.د(
القاضي بحرمان الموظفين من برنـامج الخـدمات        " االونروا"قرار وكالة   ، في حديثه عن     صحافي أمس   

هذا القرار تعسفي ألنه ال يميز أو يأخذ في االعتبار الحاالت المسحوقة والتـي ال               "إن  : االغاثية الطارئة 
تأخذ من السلطة الفلسطينية مساعدات أو هبات وهم        تعتبر من ذوي الدخل إذ ان هذا القرار شمل شرائح           

 ".ليسوا من الموظفين إضافة إلى من يعملون على بند البطالة المؤقتة وهذا القرار كارثة إنسانية حقيقية
  6/4/2008البيان اإلماراتية 

  
   تنفي استهداف األطفال والنساء"حماس" .15

لألنبـاء امـس إن     " وكالة قدس نت  "صريح لـ   قال القيادي في الحركة اسماعيل رضوان في ت       : )أ.ب.د(
ال تقصد من وراء صواريخها قتل األطفال ولكن المعركـة الـدائرة بـين الفلـسطينيين                "حركة حماس   

واإلسرائيليين قد تعتريها قتل بعض األطفال، وقوات الجيش اإلسرائيلي هي التي تقصد قتـل األطفـال                 
  ".حابهاوالنساء وتدمير المساجد والمنازل على رؤوس أص

  6/4/2008البيان اإلماراتية 
  

   تنفذ عمليتين ضد قوات االحتالل وسط وشمال قطاع غزة" الناصرألوية" .16
أعلنت ألوية الناصر صالح الدين، الذراع المسلح للجان المقاومة الشعبية، مسؤوليتها عن : ألفت حداد

زة، بقذيفة هاون صباح اليوم قصف تجمع آلليات االحتالل اإلسرائيلي شرق مخيم البريج، وسط قطاع غ
بعبوة " هامر"كما وتمكنت األلوية في وقت الحق من استهداف جيب عسكري إسرائيلي من نوع  .السبت

أن "أكدت ألوية الناصر في بيانين منفصلين لها  و.ناسفة جانبية شرق المقبرة الشرقية، شمال قطاع غزة
م االحتالل التي ترتكب يوميا بحق أبناء الشعب هذه العمليات تأتي في إطار الرد الطبيعي على جرائ

  ".الفلسطيني والحصار الظالم الذي يفرضه االحتالل اإلسرائيلي على قطاع غزة
  5/4/2008 48عرب

  
  باإلضرابات المناهضة لحكومة فياض تها  تنفي عالق"فتح" .17

 بين إضرابات   نفى فهمي الزعارير المتحدث باسم حركة فتح أمس صحة تقارير ربطت          : DPA-رام اهللا 
نقابية مناهضة لحكومة تصريف األعمال برئاسة سالم فياض وتوجهات في فتح إلجـراء تعـديل فـي                 

وأكد الزعارير في تصريح صحافي مكتوب عدم وجود أية عالقة للخطـوات التـي تتخـذها                . الحكومة
رابات الموظفين  مشدداً على أن إض   , النقابات بشكل مباشر أو غير مباشر بأي إطار قيادي في حركة فتح           

إن حركة فتح إذا قررت أطرهـا       "وقال   ". عمل نقابي غير سياسي يرتبط بمصلحة أعضاء هذه النقابات        "
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القيادية إجراء تعديل وزاري فإن الحكومة الحالية ال يمكن أن تـستمر مهمـا كانـت اإلرادة الـسياسية                   
  ". وبغض النظر عنها, األخرى سواء كانت خارجية أو داخلية

  6/4/2008لقطرية العرب ا
  

   والجهاد تعلن مسؤوليتهاقباطيا في   تعلن عن إصابة ضابط في اشتباكاتاالحتاللقوات  .18
اعترفت قوات االحتالل مساء اليوم بإصابة ضابط برصاص المقاومة الفلسطينية في بلدة قباطيا جنوبي 

شفى العفولة، واصفة وأوضحت أن الضابط تلقى العالج في المكان ثم نقل إلى مست. جنين فجر اليوم
  . أن عناصرها أصابوا جنديا إسرائيليا، في بيان،وأكدت سرايا القدس .إصابته بالطفيفة

  5/4/2008 48عرب
  

   تبدأ أكبر مناورات في تاريخها اليوم"إسرائيل" .19
، اليوم األحـد، أكبـر      )راحيل(تبدأ سلطة الطوارئ الوطنية في إسرائيل       : حسن مواسي  -القدس المحتلة 

وقالـت مـصادر     . ، والذي يستمر حتى يوم الخميس المقبـل       1948وتمرين عسكري منذ العام     تدريب  
ستشمل تدريبات وتمارين عسكرية في الجبهة الداخليـة        " نقطة التحول الثاني  "عسكرية إسرائيلية إن خطة     

وتشمل الخطـة تفعيـل كـل هيئـات          .اإلسرائيلية، وتنطلق بجلسة طوارئ لمجلس الوزراء اإلسرائيلي      
 على لبنان، وأنـه سـيتم       2006لطوارئ في إسرائيل، وهي جزء من استخالص العبر من حرب تموز            ا

 . اليوم إطالق حال الطوارئ هذه بتقديم نائب وزير األمن اإلسرائيلي متان فلنائي إجراء تقـويم الوضـع                
العسكرية بالتوازي  جلسة إلدارة التدريبات والتمارين     ) راحيل(وغداً االثنين تعقد سلطة الطوارئ الوطنية       

مع انعقاد المجلس الوزاري المصغر للشؤون األمنية والسياسية في الحكومة اإلسرائيلية وبالتنـسيق مـع             
جميع مركبات هيئة الطوارئ، حيث سيتم إجراء تدريب لكافة هيئات الطوارئ التي تشمل قيـادة قيـادة                 

اإلطفاء ونجمة داود الحمراء وعناصـر      ، والوزارات الحكومية وسلطة     )فيكود هعورف (الجبهة الداخلية   
  .الشرطة اإلسرائيلية

ومن الثالثاء حتى الخميس ستجري سلسلة من التدريبات ومناورات عسكرية في مختلف أرجاء إسرائيل،              
حيث تطلق صفارات اإلنذار بعد غد، وسيتم إدخال الطالب إلى المالجئ، فيما يعلن عنها فـي وسـائل                  

  .ام هيئات طوارئ محلية في كل بلدة في إسرائيلاإلعالم المختلفة، كما ستق
واألربعاء، سيتم إجراء تدريبات على نشاط قوات الطوارئ على مختلف الـسيناريوات بينهـا سـيناريو                

، وسـقوط   )الجرمق(يتضمن مواد كيميائية خطيرة في خليج حيفا، وعملية إنقاذ في الناصرة وفي ميرون              
رى تدريبات مرة أخرى على سيناريو سقوط صاروخ كيميائي         ويوم الخميس، ستج   .صاروخ غير تقليدي  
وبحـسب التقـارير     .في العفولة باستيعاب المصابين في سقوط الصاروخ      " هعيميك"حيث يقوم مستشفى    

  . اإلسرائيلية، فإن هذه التدريبات هي األولى من نوعها من ناحية حجمها
  6/4/2008المستقبل 

  
  ق سراح مروان البرغوثيبن إلعيزر واستخدام مسيء لقضية إطال .20

حذر وزير البنى التحتية، بنيامين بن إلعيزر، من أن انهيار المفاوضات مع الفلسطينيين سيقود إلى خيار 
الدولة الواحدة، ودعا إلى إطالق سراح القائد األسير مروان البرغوثي معتبرا أنه الوحيد القادر على 

كون خيار أمام إسرائيل إذا ما كانت معنية بالسالم إال لن ي: "وقال بن إلعيزر .اإلمساك بزمام األمور
  ".افتراضية"معتبرا أن المفاوضات الجارية هي ". إطالق سراح مروان البرغوثي

أحترم أبو . أن إطالق سراح البرغوثي هو األمر الوحيد الذي يمكنه أن يغير الصورة : "وأضاف قائال
 السالح التي سلمناها  من ألف قطعة60ا حل بـ مازن وسالم فياض، هما شخصان جيدان، ولكن ماذ
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فعلى هذه . كل شيء تحت سيطرة حماس، وأبحث عن شخص يمكنه أن يوقع على صفقة: "وتابع". لهم
والوحيد برأيي الذي يمكنه وقف ذلك هو مروان . الوتيرة ستسيطر حماس قريبا على الضفة الغربية

  ".البرغوثي
إذا لم تتخذ الخطوة، ستقوم إلى جانب الحركتين : واحدة، وقالوحذر بن إلعيزر من فكرة الدولة ال

نحن نقود أنفسنا إلى دولة . ، حركة ثالثة من عرب إسرائيل)حماس وفتح(الوطنيتين الفلسطينيتين الحاليتين
ثنائية القومية، لهذا لدينا مصلحة أكثر من الفلسطينيين في التوصل إلى صفقة إذا كنا نريد الحفاظ على 

  ".وكمسؤول ذي خلفية أمنية أقول أنه يجب أن نكون مستعدين ألي مفاجأة. ل الصغيرة صهيونيةإسرائي
  5/4/2008 48عرب

  
  اسرائيل تتابع التطورات على الحدود الشمالية المتوترة: باراك .21

اعلن وزير الحرب االسرائيلي أيهود براك بان الحدود الشمالية تشهد في هذه االيام تـوترا إال ان                 : غزة
 .رائيل ليست معنية بتدهور االوضاع معربا عن اعتقاده بان الطرف االخر ليس معنيا بـذلك ايـضا                  إس

راك وفقـا   اوردت اقوال ب   .وأكد براك ان اسرائيل تتابع التطورات وهي على أتم االستعداد الي احتمال           
 معـاقين مـن سـالح       لما نقلته االذاعة االسرائيلية خالل أمسية اقيمت في تل أبيب الليلة تكريما لجنود            

من جهته صادق رئيس أركان جيش الدفاع الجنرال غابي اشكنازي علـى الخطـة لتـزود                 .المدرعات
وقد تم تسريع وتيرة المـشروع لتطـوير         ". نامير"القوات البرية بالدبابات وبالمدرعة القتالية من طراز        

واعتبـرت مـصادر عـسكرية        .ومن المقرر ان تدخل الخدمة في مطلع العام المقبل        " نامير"المدرعة  
  .المصادقة على هذه الخطة عالمة هامة على طريق تعاظم القوات البرية في الجيش االسرائيلي
  6/4/2008وكالة سما 

  
  للمطالبة بفتح المعبر مئات األطفال الفلسطينيين يتظاهرون على الحدود المصرية مع غزة .22

ينيين أمام معبر رفح الحدودي مـن الجانـب         تظاهر مئات األطفال الفلسط   :  شادي محمد  - مصر   –رفح  
الفلسطيني أمس السبت للمطالبة بفتح المعبر واإلفراج عن بقية المعتقلـين الفلـسطينيين لـدى الجانـب                 

 طفل فلسطيني من أيتام غزة تجمعوا أمام المعبـر مـن            300وقالت مصادر حدودية إن نحو      . المصري
ويعتمد ما يقـرب    ). نعاني من الجوع  .. نحن أيتام غزة   ( الجانب الفلسطيني حاملين الفتات مكتوب عليها     

 من سكان غزة على معونات غذائية يأتي معظمها من وكاالت للمساعدات اإلنسانية تابعة لألمم               80%من  
  .المتحدة

وأضافت أن األطفال المتظاهرين حملوا الفتات أخرى تطالب بضرورة رفع الحصار عن غزة واإلفراج              
ضحت أن حافالت فلسطينية قامت بنقل األطفال إلى الحدود المصرية وأن المظاهرة            وأو.. عن المعتقلين 

  . انتهت بعد نحو ساعتين حيث غادر األطفال منطقة الحدود
  6/4/2008العرب القطرية 

  
  تصعيد االضرابات االحتجاجية عن العمل ضد حكومة فياض .23

الضفة الغربية تصعيد إضراباتها المناهـضة      تعتزم نقابات الموظفين الفلسطينيين في       :  د ب أ   -رام اهللا   
. لحكومة تصريف األعمال برئاسة سالم فياض للمطالبة بتسريع صرف مستحقات المـوظفين المتـأخرة             

وأعلن بسام زكارنة رئيس نقابة العاملين في القطاع العام في تصريحات صحفية امس أن النقابة ستشرع                
ال يملك معلومـات حقيقيـة عـن        "مل ، متهما فياض بأنه      اعتبارا من اليوم باضرابات متصاعدة عن الع      

". مواقف النقابات ومطالبها المنطقية أو حتى ما جرى في المفاوضات بـين ممثليـه وممثلـي النقابـات                 
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أن النقابات لم تلجا لإلضراب إال بعد إهمال جميع الرسائل واالتصاالت واالتفاقات مع حكومـة      "وأوضح  
  ".خرىفياض وإعطاء الفرصة تلو األ

  6/4/2008الدستور 
  

  مسلحون يقتلون الجئة فلسطينية وابنتها في بغداد .24
إن مسلحين، قتلوا، فجر أمس، الجئة فلسطينية وابنتها فـي          : قالت مصادر فلسطينية في العراق     :وكاالت

 وذكرت المصادر، أن مسلحين اقتحموا منزل الالجئة ليلى التي         .منطقة زيونة في العاصمة العراقية بغداد     
تسكن مع ابنتها طالبة الدكتوراة، في منطقة زيونة في العاصمة بغداد، وأطلقوا النار عليهما وأردوهمـا                

  .قتيلتين، ثم قاموا بإحراق المنزل على من فيه ليتصاعد دخان كثيف منه ويغطي سماء المنطقة
  6/4/2008صحيفة فلسطين 

  
  إسرائيل تصعد من إعتداءاتها ضد المزارعين الفلسطينيين .25

لم تتوان الجرافات اإلسرائيلية للحظة عن هدم كل ما يذكر المـرء بأرضـه،              : نجالء عبد ربه من غزة      
سياسة تتبعها الحكومـات    . ومن اإلصابة إلى تشريد الفلسطينيين من أراضيهم      ... فمن القتل إلى اإلعتقال   

مره، أفنى حياته كما يقول     زياد سرحان، في العقد األربعين من ع      . اإلسرائيلية المتعاقبة على مر العصور    
عشت في  "فهو كما يقول    . في جمع بعض األموال لشراء قطعة أرض لتكون سندا وعونًا ألطفاله السبعة           

بيت ال يتسع إلخوتي وأهلي، وأحاول جاهدا أال يعيش أطفالي كما عشت طفولتي، فجمعت ماالً وإشتريت                
  ".قطعة أرض قريبة من الحدود مع إسرائيل

ليات عسكرية إسرائيلية ترافق جرافتين توغلت في بلدة القرارة شمالي مدينة خان  يـونس               وكانت عدة آ  
وأجبرت االعتداءات اإلسرائيلية اليومية بحق المـزارعين القـاطنين فـي المنـاطق      .جنوب قطاع غزة 

، آالف المزارعين على االلتحاق بجيش البطالة وتـرك         48الحدودية على طول الحدود مع أراضي الـ        
إنهم "  إيالف  " ويقول العديد من المزارعين  ممن إلتقتهم         .نة الزراعة التي يعتاشون منها هم وأبناؤهم      مه

يخشون التوجه إلى أراضيهم وحقولهم في المناطق الحدودية خوفًا على حياتهم من القتـل أو اإلصـابة                 
 فكـروا بالتوجـه     برصاص وقذائف الجيش اإلسرائيلي، فهاجس الخوف هذا يطاردهم في كل مكـان إذا            

 عاما من سكان    75ولم يرحم الجنود اإلسرائيليون كهولة المسن حسين حمدان محمد أبو عابد             .ألراضيهم
بلدة القرارة قرب، عندما فتحوا نيران أسلحتهم الرشاشة باتجاهه، بينما كان يفلح أرضه الزراعية القريبة               

  .بلدة، فأردوه قتيالً متر عن الخط الشرقي لل700من الحدود والتي تبعد نحو 
  5/4/2008موقع ايالف 

  
   مليار دوالر في مؤتمر فلسطين لالستثمار1,5 مشروعا بقيمة 45 .26

برعاية وزيري الصناعة والتجارة المهندس عامر الحديـدي واإلقتـصاد الـوطني             : لما العبسة  -عمان  
دنيـين وفلـسطينيين    الفلسطيني محمد كمال حسونة عقدت امس جلسة للتشاور بمشاركة رجال أعمال أر           

 من أيار المقبل بمدينة بيت      23 - 21لبحث سبل دعم مؤتمر فلسطين لإلستثمار والذي سيعقد في الفترة           
وحث وزير التجارة والصناعة المهندس عامر الحديدي المستثمرين        ". شركاء في البناء  "لحم ، تحت شعار     

حكومة لجهود الـسلطة الفلـسطينية وتقـديم        األردنيين على دعم المؤتمر والمشاركة فيه ، مؤكداً دعم ال         
وأكد الوزير الفلسطيني محمد حسونة التزام السلطة الوطنية بإقامـة بيئـة             .المساعدات الممكنة إلنجاحه  

جاذبة لالستثمار ، حيث تم تشكيل لجنة وزارية لمتابعة التحضيرات والتنـسيق مـع الجهـات الدوليـة                  
  .والمحلية بهدف إنجاح المؤتمر
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ى أن الدول المانحة والمنظمات الدولية اخذت على عاتقها تمويـل خطـة االصـالح والتنميـة                 وأشار ال 
 مليار دوالر ، ممـا سـيمكن الـسلطة    7,7 ، متعهدة بتقديم  2010 - 2008الفلسطينية للسنوات الثالث    

ضـافة  الفلسطينية من تنمية المقاطعات الثمانية في الضفة الغربية ، وبناء ثالث مناطق صـناعية ، باإل               
لمدارس ومستشفيات ومشروعات البنيـة التحتيـة ومـدن سـكنية ، باإلضـافة لمقـرات للـوزارات                  

  .والدوائرالفلسطينية 
ان منظمي المؤتمر حصلوا على ضمانات من       " للدستور"وأضاف وزير االقتصاد الفلسطيني كمال حسونه       

ر ، الفتا الى ان الوضـع الـسياسي         خالل اللجنة الرباعية والواليات المتحدة تصب في انجاح هذا المؤتم         
القائم في االراضي الفلسطينية واالعتداءات االسرائيلية والمنع الذي تفرضه اسرائيل على حركة العبـور              
من والى االراضي الفلسطيينية دفعت منظمي المؤتمر الى ايجاد بديل عن مدينة بيت لحم المقر المحـدد                 

واضاف ان   .منعت اسرائيل دخول المستثمرين الى بيت لحم        القامة المؤتمر لعقده قرب القدس في حال        
 مليار  1,5 مشروعا من مختلف القطاعات من المتوقع ان يبلغ حجم استثمارها            45المؤتمر سيبحث نحو    

  وتشارك في الرعاية الرسمية للمؤتمر عدة مؤسسات وشركات كبرى  .دوالر 
  6/4/2008الدستور 

  
     ويدعو لدعم السلطةلسالم استنادا لصيغة حل الدولتينعبداهللا الثاني يؤكد على تحقيق ا .27

 دعوته لـدعم    ، خالل جولة يقوم بها في أوروبا،      جدد جاللة الملك عبد اهللا الثاني أمس      : )بترا (-باريس  
السلطة الفلسطينية وتحسين االوضاع المعيشية للشعب الفلسطيني، مؤكدا أهمية استثمار عامـل الوقـت              

 الفرص لتحقيق السالم بين الفلسطينيين واإلسـرائيليين اسـتنادا لـصيغة حـل              وعدم إضاعة المزيد من   
   .الدولتين

  6/4/2008الغد األردنية 
  

  "الالجئين اليهود"يدين قرار الكونغرس حول " العمل اإلسالمي: "األردن .28
يس أدان حزب جبهة العمل اإلسالمي األردني قرار مجلس الكونغرس األمريكي الذي يطالب الرئ            : عمان

سياق مؤامرة  "في البالد العربية، واعتبره يأتي في       " قضية الالجئين اليهود  "األمريكي بتبني ما يسمى بـ      
وقال الحزب على لـسان النائـب        ".تهدف إلى االلتفات على حق عودة الالجئين الفلسطينيين إلى ديارهم         

فصل جديد في مـؤامرة  " إن القرار )5/4(] أمس [األول لألمين العام الدكتور رحيل الغرايبة اليوم السبت    
، "متعددة الفصول متشابكة الخيوط تهدف إلى تجاوز حق ماليين الالجئين الفلسطينيين بالعودة إلى ديارهم             

  ".يتجاهل أن اليهود في الدول العربية أرغموا على الرحيل بإرادة صهيونية"وأشار إلى أن القرار 
  5/4/2008المركز الفلسطيني لإلعالم 

  
  والجيش اللبناني يتأهبان لدرء التوتر على الحدود" يفيليون"

عشية تمرين على الدفاع    " يقظة"أعلن الجيش اللبناني أمس انه على       :  الوكاالت – البيان   -القدس المحتلة   
" فرانس برس "وصرح ناطق باسم الجيش لوكالة      . على الحدود " توتر"المدني في إسرائيل بهدف درء أي       

في حالة  "وشدد على أن الجيش     ". و بمناورات من الطبيعي ان يكون الجيش على يقظة        حين يقوم العد  "إنه  
  ".بسبب التوتر في المنطقة وفي لبنان"لمواجهة أي احتمال " جهوزية منذ شهرين

: وقـال ". عدوانية"واعتبر وزير الخارجية اللبنانية المستقيل فوزي صلوخ المناورات اإلسرائيلية أعماالً           
يقتها هي أعمال عدوانية ألن االجتهاد والعرف الدوليين استقرا على اعتبـار المنـاورات              مهما كانت حق  "

الحربية التي تجري في مكان قريب من الحدود مع بلد آخر تهديداً بالعدوان ويحمل رسائل خطيرة علـى             



  

  

 
 

  

            13 ص                                     1041:         العدد                  6/4/2008 األحد: التاريخ

رام دعا إلى احت  ) 2006الذي تال عدوان صيف      (1701القرار  "وأضاف صلوخ   ". السلم واألمن الدوليين  
  ".سيادة لبنان وسالمته اإلقليمية، وهذا يشمل االمتناع عن ممارسة أعمال الترهيب ضد هذا اإلقليم

سـتكثف  "ياسمينا بوزيان   ) يونيفيل(في المقابل، أعلنت الناطقة باسم وقوة األمم المتحدة في جنوب لبنان            
سـنكثف  : "وقالت. طوارئفي جنوب لبنان وعلى األخص على الحدود من دون إعالن حال ال           " نشاطاتها

نشاطاتنا، بما فيها عدد الدوريات في منطقة عملياتنا، وعلى األخص على طول الخط األزرق، بغية صد                
  .يشار إلى أن إسرائيل أعلمت اليونيفيل مسبقاً بهذه المناورات". أي انتهاك مفاجئ

الع في نيويورك، أن الجـيش      ذكرت تقارير صحافية لبنانية استناداً إلى مصادر دبلوماسية واسعة االط         و
في الجنوب اللبناني، إبالغ الحكومة اللبنانية أن المناورة غير موجهة          " يونيفيل"اإلسرائيلي طلب من قيادة     

  .ضد لبنان وال ضد حزب اهللا وأن المناورة ستكون داخلية ولن تشمل منطقة الحدود
صفوف حزب اهللا جنوب نهر الليطاني      تم رصد حركة استنفار في      "أمس إنه   " يونيفيل"وقالت مصادر في    

وشماله، كما في صفوف الجيش اللبناني، وتمت مراجعة الطرفين وكان الجواب أن االستنفار القائم هـو                
  ".عبارة عن إجراء روتيني اعتيادي ربطاً بالمناورة اإلسرائيلية ال أكثر وال أقل

  6/4/2008البيان اإلماراتية 
  

  " اعالن صنعاء"ليمني تعديل الطيبي ينفي نية الرئيس اأحمد  .29
نفى العضو العربي في الكنيست اإلسرائيلي أحمد الطيبي امس مـا نـسب إليـه مـن                 :  د ب أ   - غزة  

تصريحات من أن الرئيس اليمني علي عبد اهللا صالح ينوي تعديل مبادرته الرامية إلى المـصالحة بـين                  
لخبر الذي نشر بأن الرئيس اليمني ينوي       ا"وقال الطيبي الذي زار اليمن مؤخرا إن         .حركتي فتح وحماس  

وأكد أن الرئيس اليمني عاقد العزم      ". تعديل المبادرة اليمنية لتصبح أكثر وضوحاً ال أساس له من الصحة          
على مواصلة الجهود إلخراج المبادرة إلى حيز التنفيذ وتفعيلها ال تعديلها عبر االتصال مع قيادتي فـتح                 

  .وحماس
  6/4/2008الدستور 

  
   لم تعترض "إسرائيل"مصر تعرض نشر قوات عربية بغزة و: تلفزيون اإلسرائيليال .30

كشف التلفزيون اإلسرائيلي القناة الثانية الليلة الماضية عن معلومات خاصة حصل عليها            : القدس المحتلة 
 ".تفيد بأن مصر أعلنت عن إمكانية نشر قوات عربية في قطاع غزة بهدف كسر األزمة فـي القطـاع                    

م 67أنه وألول مرة منذ خروجها من قطاع غـزة عـام            "  المحلل السياسي في القناة أيهود يعاري        وقال
وأضاف يعاري القريب    ".أعلنت مصر عن إمكانية نشر قوات عربية في قطاع غزة بهدف كسر األزمة              

 أن الفكـرة وصـلت إلـى      " من صانعي القرار في إسرائيل ورشح لتولي السفارة اإلسرائيلية في مصر            
بأن مصر أوضحت بأن إسرائيل لم تعترض على هذه الفكرة         :" الطواقم السياسية واألمنية اإلسرائيلية قائال    

."  
  6/4/2008وكالة سما 

  
   على الحدود مع غزةكندا تدين الهجوم على مسؤول إسرائيلي .31

غزة الـذي    دان وزير الخارجية الكندي مكسيم بيرنييه اطالق النار من           : يوسف الشايب  -الضفة الغربية 
ادى أول من امس إلى جرح مسؤول اسرائيلي خالل زيارة لوفد يهودي من اميركـا الـشمالية، بيـنهم                   

  .كنديون
  6/4/2008الغد األردنية 
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  "إسرائيل"مرشحو الرئاسة االمريكية يتسابقون لالحتفال بذكرى قيام  .32
 المنظمات اليهودية   أشار بيان صادر عن مؤتمر رؤساء     : ب.ف. الترجمة، أ  - جوزيف حرب     -واشنطن

امس الى ان السناتورين الديموقراطيين المرشحين للرئاسـة        ) سي او بي  (الرئيسية في الواليات المتحدة     
هيالري كلنتون وباراك اوباما سوف ينضمان الى السناتور الجمهوري المرشح للرئاسة جون ماكين لكي              

. ت الذكرى الستين النشاء الدولـة العبريـة       يصبحوا جميعا نوابا لرئيس اللجنة الوطنية الخاصة باحتفاال       
ان اللجنة الوطنية الحتفاالت الذكرى الستين لقيام اسرائيل ولجنة التخطـيط           ) ها اريتز (وذكرت صحيفة   

بغية اعطاء المشروعية القانونيـة     ) سي او بي  ( التي تشرف على هذه االحتفاالت قد تم تشكيلها من قبل           
 والحفالت التي ستقام في مختلف ارجاء الواليات المتحدة تكريما لهـذه    والتمويل الالزم لعشرات االحداث   

واضافت الصحيفة ان الرئيسين السابقين جورج بـوش االب وبيـل كلنتـون وجميـع وزراء                . المناسبة
الخارجية السابقين االحياء وبينهم هنري كسينجر قد اعربوا عن رغبتهم في المشاركة في هاتين اللجنتين               

  .ايضا
  6/4/2008عكاظ 

  
  المبعوث البريطاني يحذّر من تدهور الوضع الفلسطيني في غزة  .33

حذّر مايكل ويليامز، المبعوث البريطاني الخاص إلى الشرق األوسط في حـديث             : صالح عطية  -تونس  
من تونس التي زارها مؤخرا في إطار متابعته للشأن الشرق األوسطي، من مزيـد تـدهور                " الشرق"لـ

وقـال  . ي غزة، ودعا إلى ضرورة إيجاد حل لهذا المشكل في أقرب وقـت ممكـن              الوضع الفلسطيني ف  
ويليامز، إن الحصار اإلسرائيلي لغزة مستمر، واالقتصاد ينهار، مشيرا إلى المؤتمر االقتـصادي الـذي               

وأعرب المبعوث البريطاني من ناحية أخرى، عن تفاؤلـه         . تستعد بريطانيا لعقده خالل شهر مايو القادم      
وألمح إلى وجود جهود بين إسرائيل وحركة        . عالن قيام الدولة الفلسطينية قبل نهاية العام الجاري       بشأن إ 

  . حماس، برعاية مصرية، من أجل التوصل إلى إنهاء الحصار واستئناف الحياة الفلسطينية هناك
  6/4/2008الشرق القطرية 

 
   فلسطيني موظف الف74 مليون يورو كدعم مباشر لـ 22االتحاد االوروبي يصرف  .34

 مليـون   22(  مليون شـيقل     122 يصرف االتحاد االوربي اليوم      :نائل موسى ،   القدس المحتلة  -رام اهللا   
كدعم مباشر لـ ألف من العاملين المدنيين في المرافق العامة والمتقاعدين عبر اآللية األوروبيـة               ) يورو

  .  بيغاس-الجديدة لدعم الفلسطينيين 
األوروبية ستضاف لما ستقوم وزارة المالية بصرفه اليوم هذا الـشهر  " بيغاس"مة واعلن االتحاد ان مساه  

من رواتب ومخصصات تقاعد عن شهر آذار الماضي، للمساعدة في ضمان استمرار تـوفير الخـدمات                
  . العامة األساسية

اء الدولـة   وتقوم بيغاس بتمرير مساعدات االتحاد األوروبي، والمساعدات الدولية بهدف المساعدة في بن           
الفلسطينية منذ ان قامت المفوضية األوروبية بتدشينها في األول من شباط الماضي لتكون آلية التمويـل                

وقامت المفوضية األوروبية والدول األعـضاء فـي        . الرئيسة لالتحاد باعتباره المانح األكبر للفلسطينيين     
  .  الجاري2008 مليار يورو لدعم الفلسطينيين لعام 5،1االتحاد األوروبي برصد حوالي

بتوافق تام مع األولويات التي تم عرضها في خطة اإلصالح والتنمية الفلسطينية كما             " بيغاس"وتعمل آلية   
  .ستكون مفتوحة أمام مانحين آخرين يرغبون بتمرير مساهماتهم للمواطنين في األراضي المحتلة

  6/4/2008الحياة الجديدة  
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  منظمة يهودية أميركية غير راضية عن مواقف الفاتيكان  .35
في بيان امس، انها    ) الرابطة المناهضة للتشهير  (عبرت المنظمة اليهودية األميركية     :  أ ف ب   -نيويورك  

تدعو الى اعتناق اليهـود     "ليست راضية عن توضيح الفاتيكان في ما يتعلق بصالة الجمعة العظيمة التي             
 الرابطة، وهي واحدة من كبريات المنظمات اليهودية في الواليـات المتحـدة، ان              واعتبرت". المسيحية

ال تدل في اي حال من االحوال على النية في احداث تغيير في رؤية الكنيـسة                "الصيغة الجديدة للصالة    
ديدة، وبحسب ترجمة غير رسمية عن الالتينية، تقول الصالة بصيغتها الج         ". الكاثوليكية بالنسبة الى اليهود   

  ". لنصّل من اجل اليهود كي ينير اهللا قلوبهم كي يعترفوا بالمسيح مخلص االنسانية"
  6/4/2008الجريدة الكويتية 

  
  !!! حرارية بدوالر ونصف فقط وحدهمليون  .36

  د يوسف رزقة.أ
. تملك كل المؤهالت لجمع األمة العربيـة وقياداتهـا          . مصر العروبة دولة جامعة     . مصر دولة كبيرة    

مـا  . مرة بقيادة صالح الدين ، وأخرى بقيادة المملوكي سيف الدين قطز    : اريخ القديم قال هذا مرتين      الت
م 1967قاله التاريخ القديم قالته السياسة اليوم وإن بشكل مقلوب ، أعني أنه لما هزمت مصر فـي عـام         

االعتـراف وتطبيـع    هزمت األمة العربية معها ، وحين عقدت مصر اتفاقية مع إسرائيل ودخلت دائرة              
. ، فكان لمصر قصب السبق ولآلخرين التبعيـة         )م ت ف    ( العالقات لحقت بها األقطار العربية ومعها       
ال نقول هذا من باب     . ونقول إنه ال شوكة للعرب بدون مصر      . يقولون إنه ال عزه لإلسالم بدون العرب        

الحقوق والواجبات ، فالكبير يجب أن يبقـى  المديح ، ألن تقرير الحقيقة ليس مدحاً ، وإنما نقوله من باب  
كبيراً ، ومصر الكبيرة جديرة أن تبقى كبيرة بشعبها وقياداتها ، وهذا تحدي ال يمكن إثباته في النفـوس                   

  . بلغة مصر البلدية ) بالفرقعة( في عصر االتصاالت المتقدمة بالدعاية واإلعالم ، أو
كومتها والشركات القابضة والمساهمة فيها الغاز إلى إسرائيل        مصر الدولة الرائدة الكبيرة الجامعة تبيع ح      

رئيس حزب الكرامة   )حمدين صباحي (بسعر بخس هو بحسب     ) عام  15(بحسب اتفاقية عقد تصدير لمدة      
ـ     ، ) مليون وحدة حرارية بريطانيـة    (دوالر ونصف لكل     ) 1,5:( وبحسب التقارير الصحفية األخرى ب

م كـان   2005السعر العالمي عند توقيع االتفاقية في       ).! دوالر  2،65( غة  وهو سعر أقل من التكلفة البال     
) دوالر13(لكل مليون وحدة حرارية بريطانية ، وألسعار اآلجلة في ذاك الحين تصل إلـى               ) دوالر6،7(

الخبير االقتصادي في مركز األهـرام األسـتاذ        ) . مليار متر مكعب    1،7(كميات التصدير السنوية هي     
بيع الغـاز   : جبهة علماء األزهر قالت     ) . فضيحة سياسية واقتصادية    : (  قال هذه االتفاقية     أحمد النجار 

بيع أحشاء مـصر لليهـود   : (إلسرائيل محرم شرعاً ، والذين أبرموها آثمون ، وال يجوز السكوت على         
  !!) . والغاصبين 

انونية نيابة عن الحكومـة ،      استجوب مجلس الشعب المسئولين فرد الدكتور مفيد شهاب وزير الشئون الق          
 بنود سرية ال يجوز اإلعالن عنهـا        -والكالم له –ورفض الكشف عن السعر الحقيقي ، ألن في االتفاقية          
مـصادر عليمـة قالـت الـسعر        ) . دوالر1،5(إال بموافقة الطرفين ، واكتفى بالقول السعر يزيد على          

  . م24/3/2008كان ذلك في جلسة يوم االثنين ) .       دوالر 1،6(
نعم هذه معلومات مذهلة من شأنها أن تثير حفيظة الوسط السياسي والحزبي والفقهي في مصر الـشقيقة                 
الكبيرة ، وقد تمتلك الحكومة مبررات تدفع بها النقد ، وليس لنا في فلسطين مصلحة في هـذه المعركـة                    

وألننـا  .. وألننـا مـسلمون     .. ب  ألننا عر !! الوطنية الداخلية، غير أننا في غزة نقول بألم نحن أولى ؟          
!!! وألننا نحب مـصر  ... وألننا ننوب عن األمة العربية في المقاومة       .. وألننا مظلومون .. محاصرون  

، هذا ما   !! وبالعملة الصعبة   ) بسعر السوق   ( إن غزة تطالب باتفاقية مماثلة ، بل إننا على جاهزية للدفع          
سب، بل إن بعض القيادات العربية وغير العربية إضـافة إلـى            يقوله الشعب ال ما تقوله حكومة هنية فح       
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قيادات شعبية ومجتمعات مدنية قالت إنها على استعداد كامل لدفع فاتورة وقود غزة كله ولـيس الغـاز                  
ما زال العـرب    ( فحسب لمصر مقدماً على أن تقوم مصر بتزويد غزة بالوقود لفك الحصار عن غزة ،              

  ). بخير 
ريد أن تحل مشكلة الوقود عندنا مع مصر من بوابة السياسة العتبارات كثيـرة نـتفهم                إننا في غزة ال ن    

بعضها ونأسف لبعضها اآلخر ، غير أننا ومن خالل القطاع الخاص والشركات القابضة يمكن أن نحـل                 
أزمة الوقود في غزة، ذلك أن بوابة االقتصاد واسعة ، وما دامت تسع إسرائيل فمن باب أولى أن تـسع                    

تمثل الغطاء لعقد بيع الغاز ، فإن والية مـصر          ) كامب ديفد (وإذا كانت اتفاقية مصر مع إسرائيل     . ة  غز
م، إضافة إلى مفاهيم العروبة واإلسالم واللغـة        1967-48ومسئوليتها على غزة لمدة عشرين عاما، من        

ود إلى غزة ، مع األخذ      واألمن وغير ذلك تمثل غطاء أقوى ومبرراً لعقد اتفاقية بيع وتصدير الغاز والوق            
  . بالحسبان أن اتفاقية أوسلو تجيز نصاً بإمكانية استيراد فلسطين للوقود والكهرباء من دول الجوار 

ال أريد أن أتحدث بالسياسة هنا ، وإنما أريد أن أتحدث باالقتصاد والمصالح كما أتحدث باألخالق ، فإن                  
هو ارتباط تاريخي ، شواهده كثيرة ، وأن تكـسب          مصالح مصر وفلسطين وبالذات غزة ترتبط معاً ، و        

فيه منافع تجارية لالقتـصاد     ) مليون مستهلك   3(وسوق الضفة   )  مليون مستهلك    1،5( مصر سوق غزة    
البترول العربي يباع للعدو والـصديق ، ويبـاع للمـسلم           ) . نؤكد أن فلسطين جاهزة للدفع      ( المصري  

والمصالح ، وغزة  شعب كامل فيه حمـاس وفـتح والـشعبية             والكافر على السواء على قاعدة التجارة       
وفـي غـزة مؤسـسات حكوميـة وحزبيـة ،           . والجهاد والرجل العادي ، وفيه الشيخ والمرأة والطفل       

ومستشفيات ومدارس ودور عجزة ، وطرق وزراعة وآبار مياه، وكل هذا في حاجة إلى البترول العربي                
فق عليه الناس ، وهذه مسئولية أخالقية وعربية بعيداً عن السياسة           ال منحة وال هبة، وإنما بالثمن الذي يت       

  .، ومن أجل كبح جماح االحتالل وتحكم إسرائيل في لقمة العيش وحركة المواطن 
 فيجدر بها أن تمد غزة بـالوقود ، ألن تحريـر            – وهي كذلك تريدها حرة    –إذا كانت مصر تريد القدس      

س والمال ، وإمداد غزة بالوقود ال يتطلب تضحية ال بالمـال وال             القدس يحتاج إلى  تضحيات تشمل النف      
بالنفس وإنما هو تجارة مربحة ، ولكن فيه دليل رمزي عملي يشير إلى  القدس ، وفيه بيان لمـصداقية                    

. ، غزة يا سيادة الرئيس جائعة وتمشي على قـدميها           )أنا ال أقبل تجويع غزة    : (الرئيس مبارك في قوله     
ا تسير بعشر طاقتها العادية ، وقرارك لم ينفذ، والحكومة تتلكأ ، والمستشارون مترددون              المواصالت فيه 

  .والجدران ال تمنع جائعاً ، وال تكسر إرادة !! ، ومصر الكبيرة تفقد من سمعتها ، والجوع كافر
إن إسعاف غزة بوقود عاجل يمكن أن يهيئ فرصة أفضل لدور مصري ال في فلسطين فحسب ، وإنمـا                   

 العالم العربي واإلسالمي أيضاً ، ويهيئ فرصة التفاقية وقود مع فلسطين تحفظ لمصر أحشاءها، ومن               في
  . خلف ذلك توحيد األحزاب السياسية والشعبية مع الحزب الحاكم والحكومة 

  6/4/2008صحيفة فلسطين 
  

  انقسامات ومفاوضات سرية.. الوضع العربي الراهن .37
  منير شفيق

 تشكل الجامعة العربية أو منذ ما بعد الحرب العالمية األولى فالثانيـة كـان فـي                 إن الوضع العربي منذ   
الغالب في حالة انقسام متعدد األوجه، بما في ذلك تشكل محاور متواجهة أو حالـة محـورين كبيـرين                   

  ).تاريخيا محورا مصر والعراق(
لعربية ظاهرا أو تقاطعـا، والـدليل     أما حاالت التوافق فلم تظهر إال في قرارات الجامعة العربية والقمم ا           

عدم تطبيق ما يتفق عليه، أو العودة فورا، وقبل أن يجف حبر البيان أو القرار الذي اتفـق عليـه إلـى                      
  .وضعية الخالف أو االنقسام
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األول طبيعة التجزئة العربية أو طبيعـة دول        : ثمة سببان رئيسيان لحالة االنقسامات في الوضع العربي       
جزأة، مثل ما ولدته طبيعة التجزئة من تنافس على الزعامة والقيادة بين الدول الكبيـرة أو                االستقالل الم 

المتوسطة من جهة، وما ينشأ من تناقض عند محاولة الشقيق الكبير احتواء الصغير في وقت يسعى فيـه                  
ـ                  ذلك ميثـاق   األخير إلى أن يمارس الندية التي تنبع من كونه دولة مستقلة ذات سيادة، كما يعترف له ب

الجامعة العربية وميثاق هيئة األمم المتحدة، فضال عن اإلستراتيجيات الدولية التي تذهب إلى التعامل مع               
كل دولة على حدة، ألن التعامل مع الدول العربية كتلة واحدة يعني التعامل مع قوة كبرى عصية علـى                   

  .اإلمالءات
 الذي تتحكم فيه إستراتيجيات الدول الكبرى ومصالحها        العامل الثاني هو ميزان القوى العالمي واإلقليمي      

وسياساتها بما يعني أن التوحد بين الدول العربية ولو على مستوى التضامن إزاء القـضايا والتحـديات                 
الوجودية أو السياسية والسيما قضية فلسطين، كالتوحد على مستوى تشجيع العالقات االقتصادية البينيـة              

  .تركة يتعارضان مع تلك اإلستراتيجيات والمصالح والسياساتأو نشوء سوق عربية مش
ومن ثم يحتاجان إلى الدخول في التحديات إذا أريد الذهاب باتجاه التضامن واتخاذ موقف مشترك حتـى                 

  .لو لم يترجم عمليا، وبقيت كل دولة على سياستها بمعزل عن الدول األخرى
يمي وما يتولد عنه من مناطق نفوذ وهيمنة وسيطرة يزيـد           وقوال واحدا، إن ميزان القوى العالمي كاإلقل      

  .من تفاقم طبيعة التجزئة باتجاه االنقسامات والصراعات العربية
فهذان العامالن هما اللذان يفسران فشل الجامعة العربية في تحقيق الحد األدنى من قراراتها، وهما اللذان                

  .ل التنمية والنهوضيفسران حاالت االنقسام، ومن ثم الضعف والعجز وفش
ولكن في المقابل هناك تعارض بين حالة التجزئة وحالة األمة الواحدة، وثمة تعـارض بـين المـصلحة                  

  .العربية العامة وحالة االنقسام واالفتقار إلى التضامن والعمل المشترك
خـالل رأي عـام     وهذان العامالن، عامل األمة العربية الواحدة والمصالح العربية العليا، المترجمان من            

بالنسبة إلى التضامن وإصـدار بيانـات       " شعرة معاوية "عربي ووعي شعبي في مصلحتهما، أوجبا إبقاء        
  .مشتركة أو إلى انعقاد القمم العربية وعدم التسليم بأن ترسم كل دولة سياساتها منعزلة عن األخريات

د القمم العربية، وتبني كل دولة ولـو        من هنا يمكن أن ندرك أسباب بقاء الجامعة العربية واستمرار انعقا          
لفظيا سياسة التضامن والعمل العربي المشترك، في حين أن الغالب هو حال االنقـسامات والـصراعات                
العربية واالتجاه نحو تفرد كل دولة في رسم إستراتيجيتها السياسية واالقتصادية والتعليمية واإلعالميـة              

ن تطغى على هوية األمة العربية واإلسالمية، بـالرغم مـن           وصوال إلى تكريس هوية خاصة يراد لها أ       
  .أضرار ذلك عليها وعلى الوضع العربي العام

ولهذا ما نشهده اليوم في الوضع العربي ليس بالجديد أو االسـتثنائي، وإن حمـل خـصوصيته قياسـا                   
جالس الجامعة العربية   بالحاالت التي مرت بها األوضاع العربية من التوافق في بيانات القمم العربية أو م             
  .جنبا إلى جنب مع أشد االنقسامات والصراعات من قبلها وفي أثنائها ومن بعدها

هذه الخصوصية يجب أن تقرأ باعتبارها ظاهرة عامة من جهة، ولكن ال بد من أن تفهـم فـي إطـار                      
ـُطريا وإقليميا وعالميا، وما يتسم به من موازين قوى، وما يطرأ من                متغيرات علـى   الظرف الراهن ق

  .تلك الموازين
ولكن بالقدر الذي نغرق به في تناول سمات الخالفات في الوضع الراهن، أو في أية مرحلـة سـابقة أو                    
الحقة، يجب أن تظل األسباب األساسية المذكورة أعاله حاضرة، لكي نظل متأكدين أن ال مخرج للوضع                

  .بية والهيمنة الخارجيةالعربي من أزماته ما لم تعالج إشكاليتا التجزئة العر
إن أول ما تتسم به الخالفات العربية في الظرف الراهن يتمثل في سرعة تقلب المواقـف فـي القـضية                    

  .الواحدة من سنة إلى سنة، بل من شهر إلى شهر إن لم يكن من أسبوع إلى أسبوع
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 غيـر مـصلحة      في 2006وهذا راجع في جزء منه إلى ما حدث من اختالل في ميزان القوى مع نهاية                
 11/09/2001أميركا والكيان الصهيوني، مما أحدث تغييرات عميقة في الوضع العربي الذي واجه بعد              

، "الشرق األوسط الكبير  "هجمة أميركية إسرائيلية عسكرية استهدفت إعادة صوغه جذريا تحت شعار بناء            
، ولم يكن بعد قد انقـشع     2002نيسان  / إذ تعرض لحرب شنها شارون على الشعب الفلسطيني منذ أبريل         

  .دخان حرب العدوان على أفغانستان
ثم شنت أميركا حربها على العراق وقامت باحتالله إلى جانب الضغوط السياسية على كل الدول العربية،                

 على لبنان، مع استمرار الحرب علـى الفلـسطينيين          2006تموز  / ثم شنت إسرائيل حرب عدوان يوليو     
  .حتى اليوم

 كانت تلك الهجمة قد منيت باإلخفاق في كل المواقع المستهدفة، أو دخلـت قـوات                2006ية  لكن مع نها  
  .االحتالل في نفق ال مخرج لها منه إال بالهزيمة

 إلقفال تلك المرحلة يعود إلى الضربة القاسية التـي تلقتهـا إدارة بـوش فـي                 2006ولعل تحديد نهاية    
وريون أغلبيتهم في مجلسيه، ممـا تـرك الـرئيس بطـة            االنتخابات النصفية للكونغرس حين فقد الجمه     

  .عرجاء، تجرجر مسلسل الفشل واإلخفاق وسوء السمعة
 بمختلف على وضع الكيان الصهيوني والسيما مـع         2006 و 2001ولم يكن انعكاس تلك المحصلة بين       

زراء ، وحمل رئيس الـو    2006تموز  / تقرير فينوغراد األول الذي كرس هزيمة الجيش في حرب يوليو         
إيهود أولمرت المسؤولية فضال عن عدد من الجنراالت الذين قدموا استقاالتهم ومعهـم وزيـر الـدفاع                 

  .بيريتس
وقد ترك ذلك أولمرت في وضع المستقيل عمليا، كما ترك قيادة الجيش في حالة ارتباك، وقد زاد الطين                  

د أن حاول مرتين بفشلين متتاليين      بلة بعد أن تبين أن الجيش يقف اآلن عاجزا عن احتالل قطاع غزة، بع             
  .أسقطا التهديد باجتياح القطاع

ثم لو تخذنا مثال حادث إرسال البارجة كول لتقف قبالة الشواطئ اللبنانية والسورية ثم بعد أربعـة أيـام                   
حولت إلى منطقة الخليج، ألمكن مالحظة التخبط في مراكز القرار األميركي، إذ بعد أن ذهبـت أغلـب                  

وإبعادهـا باعتبارهـا    ) وقوف كول أمام الشواطئ اللبنانية والسورية     ( إلى تفسير هذه الخطوة      التحليالت
جزءا من خطة متكاملة وإذا بها تحول إلى الخليج من دون أن يعوض عـن ذلـك إرسـال فرقـاطتين                     

  .أميركيتين مكانها
كان لهما عندئذ األثر الـذي      فلو كان القرار مدروسا ولم يكن ارتجاليا ألرسلت الفرقاطتان منذ البداية، ول           

  .كان للبارجة كول، أما بعد ذلك فلم يعد أحد يلتفت إليهما
 حتى اآلن سيلحظ تخبطا مماثال في التعامل السياسي         2007من يتابع السياسات األميركية في العراق منذ        

من جـاؤوا فـي     مع مختلف القوى العراقية، مما أفقد الثقة بالسياسة األميركية حتى من أقرب المقربين م             
  .ركب دبابات االحتالل، أو من أملوا الحقا تغيير أميركا التجاه تحالفاتها العراقية

هذا االختالل في ميزان القوى ال يقتصر على المثلين السابقين غير الحصريين، ألن ظاهرة التخبط عامة                
رى حول هل ثمة حـرب      وهذا هو ما أعاد النقاش حادا مرة أخ       . والسيما فيما يتعلق بالحرب على إيران     

  .وقد تقاربت اإلجابتان لتكونا فرسي رهان إن لم ترجح الحرب. على إيران أم ال
 إلـى   2001أما المشكل هنا في تخبط إدارة بوش بعد أن فشلت إستراتيجية المحافظين التي سادت مـن                 

تخبط بـين الـدفاع      فيعود إلى عدم القدرة على تبني إستراتيجية بديلة تحدد أولوية، وإنما راحت ت             2006
والهجوم والتراجع والتقدم في كل الساحات التي تواجهها، مما جعل توقع الخطوة التالية في كـل أزمـة                  

  .تواجهها متراوحا بين احتمالين وأكثر
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وهذا عكس ما تكون عليه الحال عندما تكون ثمة إستراتيجية حددت أولوياتها، وراحت تخضع سياساتها               
خدمة تلك األولوية، ألن االنتصار فيما يحدد من أولوية يقرر مصير االنتـصار             في كل المواقع األخرى ل    

  .في المواقع األخرى أو يزيد من احتماله
هذه المعادلة وضعت عددا من الدول العربية بين المطرقة والسندان أي بين السياسات األميركية المرتجلة               

هة، وبين اختالل ميزان القوى الذي مـال فـي          مع بقاء الوهم أن واشنطن ما زالت فعالة لما تريد من ج           
  .مصلحة قوى المقاومة والممانعة والمعارضات الشعبية من جهة أخرى

  .، واألمثلة كثيرة2008 و2007وهذا ما يفسر تقلب المواقف في القضية الواحدة خالل 
غزة وبعده، ثم   لنأخذ موقف مصر والسعودية من القمة العربية في دمشق، وذلك قبل الهجوم األخير على               

  .مع انعقاد القمة حتى اآلن
فقبل الهجوم المذكور اتجهت السياسات إلى وضع الشروط النعقاد القمة، ومالت المساعي إلى تأجيجهـا،               
ثم بعد الهجوم على القطاع وأثناء انعقاد مجلس الجامعة العربية تم التوافق على عقد القمـة والمـشاركة                  

  .ود جدول أعمالهافيها، واتفق حتى على عدد من بن
ثم قبيل انعقاد القمة ارتبط مستوى المشاركة فيها بانتخاب رئيس الجمهورية اللبنانية مـن دون اشـتراط                 

  .االتفاق على حكومة الوحدة الوطنية واالنتخابات القادمة في اآلن نفسه، كما نصت المبادرة العربية
ية اللبنانية أوال وقبل كل شيء، ولكنه فـي         طبعا الخالف هنا في ظاهره بدا حول انتخاب رئيس الجمهور         

الحقيقة يشمل كل السياسات العربية، وهو ما عبرت عنه بعض الصحف المصرية، كتلك المقربـة مـن                 
وذلك بتركيز الهجوم على عالقة سوريا بإيران وسياسات إيران ال في لبنان فحـسب، وإنمـا                . السعودية

  .أيضا في العراق والقضية الفلسطينية وغيرها
هذا االختالف حول مجمل السياسات العربية يخفي وراءه ما حدث من تغيير في ميزان القوى وما نجـم                  

  .عنه من تغيير في دور كل دولة عربية ومكانتها في المعادلة الجديدة
أما المثال اآلخر فيلحظ في الموقف من الرئيس الفلسطيني محمود عباس وحكومته وسياسة المفاوضـات               

أحداث غزة وردود فعل محمود عباس عليها حين أغلق باب الحوار وأقال حكومة الوحـدة               الراهنة، بعد   
الوطنية التي كانت من ثمرات اتفاق مكة، وجمد العمل بالنظام الداخلي المعـدل مستعيـضا بـالمجلس                 
المركزي بدال من المجلس التشريعي، وشكل حكومة سالم فياض البعيدة حتى من فتح، والتـي راحـت                 

بـدليل عـدم توقـف      (اليا المقاومة في الضفة الغربية تنفيذا لخريطة الطريق من جانب واحد            تطارد خ 
  ).االستيطان

أما األهم فكان اإلصرار على الدخول في مفاوضات سرية تستهدف التوصل إلى اتفـاق نهـائي حـول                  
يـا عالقـات    القضية الفلسطينية، وقد تم كل ذلك بمعزل عن التشاور مع مصر والسعودية، مما وتر عمل              

  .محمود عباس توتيرا صامتا بهما
والدليل على ذلك موقف الدولتين من الحوار بين فتح وحماس بال شروط إلنهاء االنقـسام الفلـسطيني،                 

  . وعدم استجابة محمود عباس له
عنه، أما الدليل الثاني فالعالقات الثنائية من حيث الزيارات، وكان القليل منها يتسم بالتوتر الذي لم يعلن                 

  .وإن تسربت معلومات متواترة حوله
ولكن الموقف بدأ يتغير الشهرين األخيرين، وعلى التحديد بعد اقتحام معبر رفح وتداعياته، حين أخـذت                
العالقات المصرية والسعودية بمحمود عباس تتعزز، ووصل األمر إلى استقبال سالم فياض من قبل ملك               

وكـان  .  تمت زيارات محمود عباس لكل من القاهرة والريـاض         السعودية عبد اهللا بن عبد العزيز، كما      
  .آخرها وأهمها زيارته األخيرة لكل منهما تمهيدا لزيارته القادمة ألميركا
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المتغير األهم واألخطر هنا ليس في تحسين العالقات ودفئها بين كل من مصر والسعودية مـع محمـود                  
ذ يعلن من تأييد للمفاوضات الثنائية أو باألدق الثالثيـة          عباس بهدف استعادتها لسقفها المعلن، وإنما ما أخ       

  .بين عباس وكل من أولمرت وبوش
فهذه المفاوضات التي انطلقت من وراء ظهر كل من السعودية ومصر واتسمت بالسرية، أصـبحت اآلن                

  .ضمن تفاهم كما تدل الزيارتان األخيرتان اللتان قام بهما محمود عباس لكل من القاهرة والرياض
وقد صدر عن الناطق الرسمي الفلسطيني تصريح يؤكد التفاهم التام حول المفاوضات التـي سـيجريها                

  .عباس مع بوش في زيارته القادمة، أي تحديد اللمسة األخيرة لالتفاق
المفاوضات المذكورة تتم وفقا لرؤية بوش لحل الدولتين وقد أوضحها أثناء زيارته األخيرة عنـدما أكـد                 

كمـا  " آلية دولية للتعويض  "موضوع الالجئين بإسقاط حق العودة، وإحالة القضية إلى تكوين          الموقف من   
اإلقرار بتبادل األراضي واإلقرار بـأن      "وذلك حين أعلن عباس بمبادئه الستة       . تتم وفقا لشروط أولمرت   

 فـإن   ومـن ثـم   " تكون القدس الغربية عاصمة إلسرائيل، والقدس الشرقية عاصمة للدولة الفلـسطينية          
  .المفاوضات تدور وتتعقد حول أي جزء من القدس الشرقية سيعطى للدولة الفلسطينية

فهذان اإلقراران إلى جانب المضي في المفاوضات وفقا لرؤية بوش المترجمة إلى آلية دولية لتعـويض                
 المبادرة  الالجئين واالعتراف بيهودية الدولة وما نشأ من وقائع جديدة على األرض، يعنيان الهبوط بسقف             

 دركات إضافية ال جدال فيها، بالرغم مما حملته المبـادرة مـن   2002العربية الصادرة عن قمة بيروت     
  .هبوط عن السقف العربي السابق لها

لو كان األمر في العالقة الجديدة مع محمود عباس منحصرا في مفاوضات ضمن سقف المبادرة العربية                
وليس المضي بالمفاوضات ضمن سقفها الحالي، أي القبول بمبـدأ          لكان عليه أن يلغي زيارته لواشنطن،       

  .1949تبادل األراضي الذي يعني االنتهاء من الحديث عن االنسحاب إلى ما وراء خطوط هدنة عام 
إسقاط حقـوق العـرب     (ويعني أيضا إسقاط حق العودة وقبول التعويض مكانه، والقبول بيهودية الدولة            

كما يعني التساؤل   ). ألرض الفلسطينية التي ستقع ضمن دولة إسرائيل اليهودية       المسلمين والمسيحيين في ا   
  ؟"الدويلة الفلسطينية"عن أي جزء من القدس الشرقية سيكون من نصيب 

وهذا جوهر ما سيحمله عباس في زيارته لبوش، ألن االستمساك حتى بالقدس الشرقية كاملـة سـيعني                 
  .من جانب بوش ناهيك عن جانب أولمرت نفسهانفجار المفاوضات وانتهاءها سواء كان 

وبهذا يكون محمود عباس جر الموقف العربي إلى سقفه كما حدث في اتفاق أوسلو، مسقطا هذه المـرة                  
  ".البرنامج الوطني الفلسطيني"حتى المبادرة العربية ناهيك عن الحد األدنى المسمى 

القدس الشرقية الذي يراد من بوش أن يـضغط         ولن ينقذ الموقف غير الفشل في االتفاق حول الجزء من           
  .إلعطائه حتى يغطي االتفاق النهائي وفقا لرؤيته ولغالبية شروط أولمرت

وخالصة األمر، تصبح المفاوضات على نار حامية بعد أن هبط محمـود عبـاس بالـسقف المـصري                  
  .السعودي إلى سقفه إذا صح هذا االستنتاج

العتيد الذي يمكن أن يعطى من القدس الـشرقية         " الجزء"من أجل   فالكرة اآلن في ملعب بوش وأولمرت       
بعد أن خرقت الشباك العربية بقبول تبادل األراضي واآللية الدوليـة لتعـويض الالجئـين واالعتـراف           

  .بيهودية الدولة واقتسام حتى القدس الشرقية
ى غامضا وملتبسا إلى أن     ولكن هذا االستنتاج الذي يرجى أال يكون صحيحا بسبب قسوته وفداحته، سيبق           

للقدس الشرقية أو يتفق على صيغة تؤجله إلى مفاوضات الحقة بعد االتفاق علـى              " االقتسام"يتحقق ذلك   
  ).االحتمال األضعف" (إعالن مبادئ ودولة مؤقتة"

بـديال  " القرار العربي المستقل عن القرار الفلـسطيني      "وعندئذ نكون قد وصلنا إلى ضرورة رفع شعار         
نرضى بما يرضى بـه     "وقد ثبت أنه إلى كارثة، كما تبين أن شعار          ". القرار الفلسطيني المستقل  "لشعار  

  .إلى كارثة كذلك" لسنا ملوكا أكثر من الملك الفلسطيني"أو " الفلسطينيون
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ولن يكون األمـر    . كمصير قطاع غزة فدونهما خرط القتاد     ) شعبيا وفصائليا (أما تمرير االتفاق فلسطينيا     
سيما شعبيا، على غير ذلك، ألن ما يطبخ تصفية للقضية الفلسطينية وهـو طريـق النقـسامات                 عربيا ال 

ـُطرية وعربية عربية لم يسبق لها مثيل   .داخلية ق
ولكنه ليس المسار الوحيد وليس مضمون النجاح، إذ ثمة مسارات أخرى وإرادات أخرى تعترضـه، إال                

وتعامل المفاوضات الجارية بجدية، وعدم النوم على       ويجب أن يدخل ضمن الوعي      . أنه المسار األخطر  
  ".مفاوضات عبثية"فراش من حرير باعتبارها 

  5/4/2008الجزيرة نت 
  

  اليسار الفلسطيني وأزمته المستعصية .38
  بالل الحسن

لقد  .يعاني اليسار الفلسطيني من أزمة وجود تهدد مستقبله، تماما كما تعاني حركة فتح من األزمة نفسها               
يسار الفلسطيني، الذي يتمثل أساسا بالجبهة الديمقراطية والجبهـة الـشعبية، بـالروح الـسياسية               تميز ال 

وكـان  . المبادرة التي تقترح الحلول في وقت األزمات، وتفتح آفاق ارتياد المستقبل عند كل مفترق طرق              
، ويختلف معها في أحيان     اليسار في تميزه هذا يلتقي أحيانا مع القيادة الرسمية لمنظمة التحرير الفلسطينية           

كثيرة، وكان االتفاق واالختالف دائما عالمة بارزة من عالمات الحيوية في الفكر السياسي الفلـسطيني،               
  .ومؤشرا على وجود الروح النقدية التي تواجه حاالت الجمود، أو حاالت الكسل الفكري لدى اآلخرين

 األخيرة، وفي األشهر األخيرة بالتحديـد، وبـدأنا         هذه الروح النقدية والمجددة بدأت تتالشى في السنوات       
نشاهد مع تالشيها يسارا مدجنا، يسارا تابعا للسلطة، يسارا ينتقد السلطة أحيانـا ولكنـه يلتـزم بالـسير         

  .وراءها داعما سياستها، بحيث يمكن القول إن اليسار بدأ يتخلى عن تراثه وماضيه
لمحافظين الجدد الذين جاؤوا من أقـصى اليـسار ليبلـوروا           يقدم اليسار الفلسطيني اآلن صورة شبيهة با      

سياسة يمينية متطرفة ومدمرة على مستوى العالم، ويتحول اليسار الفلسطيني اآلن، ومن خـالل الـدفاع                
  .عن سياسات يمينية، إلى محافظين جدد على الصعيد الفلسطيني

ء، حيث شكل هذا اليسار تغطية للتيار       الصورة األولى لهذا اليسار تجلت أمامنا بوضوح في لقاءات صنعا         
إذ بينمـا كـان     . الرافض للحوار بين فتح وحماس من أجل حل أزمة العالقة بينهما بعد أحـداث غـزة               

المطلوب، حسب الجهود اليمنية، تنظيم حوار بين فتح وحماس، جـاء الوفـد باسـم منظمـة التحريـر                   
. كون واجهة الهجوم، بدل أن يكون واجهة الحوار       الفلسطينية، ومثل في تركيبته وفد اليسار الذي تطوع لي        

المنشق عن الجبهة الديمقراطية، وجـاء      " فدا"الجبهة الديمقراطية، وحزب    : تشكل الوفد من تنظيمين هما    
ليطالب بحوار شامل بديال عن المبادرة اليمنية التي تتطلع إلى حوار توحيدي بين حركتي فتح وحمـاس،            

  . اهللا وغزةيعالج مشكلة العالقة بين رام
والذي جرى عمليا في صنعاء، أن وفد حركة حماس وضع أمام المسؤولين في صنعاء نقطتين أساسيتين،                

أنه ال توجد مشكلة بين حركة حماس ومنظمة التحرير الفلسطينية حتى تكون هناك وساطة بينهما               : األولى
  .وحوارات لحل المشكلة

ي الوفد ال تمثالن وحدهما منظمة التحرير الفلسطينية، وفـي          أن المنظمتين الموجودتين ف   : والنقطة الثانية 
حال الرغبة في حوار من هذا النوع فإن فصائل أخرى يجب أن تكون موجودة، واتفاقات أخرى يجب أن                  

، وليس المبـادرة    2005تعتمد أساسا لهذا الحوار، عمادها اتفاق القاهرة الموقع بين الفصائل جميعا عام             
  .اليمنية

 القيادة اليمنية نفسها أمام هذه المسألة، تجاهلت تركيبة الوفد، وبدأت تتعامل فقط مع ممثـل                وحين وجدت 
وبسبب ذلك لم يحضر مندوبو اليسار هؤالء أي اجتماع رسـمي جمـاعي،             ). عزام األحمد (حركة فتح   

هؤالء وبسبب ذلك لم يلتق وفد حماس مع مندوبي اليسار          . وكانت االجتماعات كلها تتم بين فتح وحماس      
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وحين تم توقيع االتفاق على المبادرة اليمنية، لم يجلس مندوبو اليسار علـى  . إال بشكل عابر في الممرات 
طاولة التوقيع، ولم يقفوا حتى خلف عزام األحمد أثناء التوقيع، وشوهدوا عبر شاشات التلفزيون يقفـون                

  .في خلفية المشهد على غرار المتفرجين على حدث هام
دوبو اليسار ألنفسهم دورا تابعا، وارتضوا ألنفسهم أن يكونوا ديكورا لتزيين المشهد، بينما             لقد ارتضى من  

وشـكل هـذا المـشهد      . كان مندوبا حركتي فتح وحماس يحتالن مقدمة المشهد، ويعبران عنه بوضوح          
يـضا  وشكل أ . برمزيته وتفاصيله، صورة حقيقية لوزن اليسار الفلسطيني، والدور التابع الذي أصبح له           

  .شهادة عن تخلي اليسار عن دوره التاريخي المبادر والمبتكر
فهذه الجبهة المناضلة تعيش منذ     . الصورة الثانية لهذا اليسار يمثلها وضع الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين         

زمن حالة انقسام في موقفها السياسي، بين تيار في الداخل يدعو إلى االلتحاق بالسلطة ودعـم مواقفهـا،                  
ر في الخارج والداخل يدعمه األمين العام أحمد سعدات من السجن، يدعو إلى التعامل مع الـسلطة،                 وتيا

ولكن من خالل موقف سياسي نقدي، يبرز تمايز مواقف الجبهة عن مواقف الـسلطة، وبخاصـة فـي                  
  .المواقف األساسية المتعلقة بالتفاوض، وبحق المقاومة ضد االحتالل

ولهذه . ام طبيعة العالقة المالية بين الجبهة ورئاسة منظمة التحرير الفلسطينية         وتقف في خلفية هذا االنقس    
 الذي انعقدت فيه القمة العربية في بغداد، واتخذت فيه قرارهـا            1979العالقة قصة قديمة تعود إلى العام       

 تنظيمـا  وإذا كان هذا هو حال الجبهة الشعبية، فـإن . الشهير ضد زيارة الرئيس أنور السادات إلسرائيل   
يساريا آخر شهيرا، كانت له معالجة لألمر باسلوب مختلف، إذ كان هذا التنظيم على وفاق كامـل مـع                   
السلطة، ثم شن عليها فجأة هجوما سياسيا قاسيا، ولكن بعد مضي أيام فقط عاد وشن عليها هجوم محبـة                   

  .وحنان، أما ما حدث خالل تلك األيام الفاصلة فيمكن استنتاجه بدقة
وهو بتراجعـه هـذا مهـدد       . صة أن اليسار بكل تياراته يتراجع، مهما اختلفت األسباب والدوافع         والخال

باالنهيار، فاليسار كان موجودا وفاعال بسبب مواقفه النقدية المميزة، وهو معرض للتالشي حين يتخلـى               
  .أي حين يتخلى عن طبيعته.. عن دوره التاريخي هذا

تلتقي وتتكامل مع أزمة اليسار الفلسطيني، الـذي        ) نها في مقال سابق   التي تحدثنا ع  (إن أزمة حركة فتح     
والحالتان، فـي   . يتحول من وجهة رائدة إلى ظاهرة ملحقة بالسلطة الفلسطينية وسياساتها المثيرة للجدل           

فتح واليسار، تعبران عن أزمة المشروع الوطني الفلسطيني، وهي أزمة سياسية تنبع من فـشل عمليـة                 
إسرائيل، وتحتاج إلى البحث عن بديل وطني سياسي، ولكن ال أحد يعمل أو يجتهد أو يفكر                التفاوض مع   
  .وهي أيضا أزمة تنظيمية تعبر عن نفسها بسبب عدم القدرة على اإلنجاز. بالبحث عنه

". المحاصـصة "لقد شن اليسار دائما حمالت سياسية ضد اتفاق فتح وحماس، وأطلق على ذلك وصـف                
ورة فتح حوار فلسطيني شامل يبحث في الموقف السياسي وفـي أزمـة التفـاوض               ودعا محقا إلى ضر   

ولـو أن   . القائمة وفي سياسة إسرائيل العدوانية ويبحث أيضا في إعادة بناء منظمة التحرير الفلـسطينية             
إنه يطلـق   . اليسار يواصل التمسك بهذه المواقف لنال حظوة جماهيرية، ولكنه يطرح الشعار ويتنكر له            

   نقدية علنية ثم يتخلى عنها حين يحتدم الحوار، مواقف
ويفضل في النهاية دور التابع، ألن دور التابع يوفر أمنا واستقرارا وهدوءا ال يوفرها الموقـف النقـدي                  

  .المطلوب
  6/4/2008الشرق األوسط 

  
  بين التفاؤل وأنياب البلدوزر" السالم" .39

  نواف الزرو
" اسـرائيل "مـع   "الـسالم "نيين والعرب ما زالوا يتحدثون عن       الغريب العجيب المذهل ان بعض الفلسطي     

باعتباره الخيار الوحيد الماثل ، واالغرب ان يعلن البعض مرارا وتكرارا عن ثقتهم باالدارة االمريكيـة                
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 سيكون عام التـسوية واقامـة       2008التي فقدت كامل مصداقيتها شعبيا ، وعن ثقتهم المطلقة بان العام            
 ندعو كل هؤالء الى قراءة المعطيات والحقائق المتراكمة على االرض الفلسطينية قراءة             ، ولذلك ...الدولة

 للدفاع عـن    - الفلسطينية   -، فمعطيات اللجنة العامة     ...حقيقية وجادة ومسؤولة وليس قراءة استخفافية       
 أن عـدد  : "األراضي والمختصة في متابعة شؤون االستيطان كانت قبل اقل من عام فقـط قـد اكـدت                

 والبؤر  255 ألفا ، في حين وصل عدد المستوطنات إلى          450المستوطنين في الضفة الغربية يقترب من       
أن :"اإلسـرائيلية قـد اكـدت     " السالم اآلن " ، إلى ذلك كانت بيانات نشرتها حركة         160"االستيطانية إلى   

لف دونم ، أي أقل مـن        أ 48القريبة من القدس تبلغ وحدها      " معاليه أدوميم "مساحة منطقة نفوذ مستوطنة     
فقط من مناطق نفوذ المستوطنات مستخدمة للبناء ، مشيرة إلى          % 9وبينت أن   .منطقة نفوذ تل أبيب بقليل    

 1993 من المستوطنات توسعت وسيطرت على مناطق أخرى خارج منطقة نفوذها بعد عـام               90%أن  
ير مركز المعلومات الوطني ، ومن جهتها تفيد تقار"2007 ـ  7 ـ  29وحتى اآلن ـ عن فلسطين اليوم  

 من مـساحة الـضفة      21%أن القواعد والمناطق العسكرية المغلقة والمستوطنات تشغل نحو         "الفلسطيني  
 كلـم ، أمـا الجـدار        700الغربية ، في حين يبلغ طول الطرق االلتفافية الرابطة بين المستوطنات نحو             

، وهـذا الواقـع والتـسارع    " فـسه ـ    من مساحة الضفة ـ المـصدر ن  10%الفاصل فقد التهم قرابة 
 ،  2 آالف كلـم   6 من مساحة الضفة الغربية البالغة نحو        38%االستيطاني يبدد حلم الدولة المنشودة على       

وفي .  منها ، وبذلك تصبح الدولة الفلسطينية مستحيلة       65%وتسيطر المستوطنات والطرق االلتفافية على      
 -: منهـا ) كنا اشرنا لها في مقاالت سابقة       (اك عناوين خطيرة  المدينة المقدسة تتسيد المشهد المقدسي هن     

خطر حقيقي  : االحتالل يحاصر االقصى ويقيم االنفاق وتداعيات فتح نفق قرب أساسات المسجد األقصى           
  .يهدد أساساته والمدينة المقدسة تواجه اشرس اجتياحات االستيطان والجدران والتهويد

 والكنائس والمقابر بهدف محو المعالم واالثار العربية والحاخامـات           اعتداءات االحتالل تطال المساجد    -
أكـثــر  " .. الـمبـكــى الـصغـيــر   :"الذي يطلقون عليه    " الشهابي"يسعون إلى امتالك حوش     

. يخطط لبناء كنيس داخل الحرم الشريف     " هئيحود هليئومي "ورئيس كتلة   "الـمبكى الغربي "قداســة من   
في اشارة من صحيفة يديعوت الحتمالية تفجير القبة علـى ايـدي            "قبة الصخرة كرة من النار على     "  و -

سيناريو العملية الكبرى الحكام الطوق على المدينة       .. الجدار في محيط القدس      -تنظيمات ارهابية يهودية    
  . وحزام من االحياء االستيطانية الصهيونية الصغيرة تهدف الى السيطرة على المسجد االقصى -
 والبلدة القديمة منطقة دولية     - مدينة جسور    -المدينة المحاصرة   : ة سيناريوهات لمستقبل القدس    وأربع -

اما السيناريو الرابع فهو اصعبها وهو االرض المحروقة ـ فـي اشـارة الـى     ... مدينة محصنة -... 
 مخططا  17لى   ولجنة التنظيم والبناء في بلدية القدس تصادق ع        -. احتمالية طرد اهل القدس الى الخارج     

مخطط صهيوني هـو االشـد   " الحوض المقدس" و-. هيكليا للبناء في القدس الشرقية ـ صحيفة القدس  
 والجماعات اليهودية االستيطانية تركز جهودهـا مـن         -خطورة على المسجد االقصى والمدينة المقدسة       

 تلـك الجمعيـات هـدفا       اجل االستيالء على اكبر عدد من العقارات والمنازل في سلوان التي تعتبرهـا            
باتت تسيطر على البيوت الواقعة في حـي سـلوان وتطـرد عـشرات              "العاد"وجمعية  ...استراتيجيا لها   

  .العائالت الفلسطينية من بيوتها بدعم من اولمرت 
كل هذه العناوين اعاله ما هي اال غيض من فيض هائل من معطيات المشهد المقدسي وهي تعبر تعبيرا                  

في هذه االيام على ارض مدينتنا المقدسة ، فكل المعطيات والوقائع اليومية المتسارعة             مكثفا عما يجري    
كما " حسم القضية "المتراكمة تشير الى هجوم اسرائيلي احتاللي تهويدي واسع النطاق على القدس بهدف             

  .اعلن ايهود اولمرت رئيس الوزراء االسرائيلي قبل انتخابة بفترة وجيزة
مع الفلسطينيين ويصب في الوقت نفسه مـاء        " اتفاق مبادئ "يو يطل علينا أولمرت بـ      والستكمال السينار 

 - فخاً كما جاء في تعليق للخلـيج         -اقتراحاً  "، اذ يعرض على الفلسطينيين      " المبادرة العربية "باردا على   
 العربيـة   جديد يؤجل مرة أخرى القضايا األساسية ، ويقابـل المبـادرة          " اتفاق مبادئ "بالتفاوض إلنجاز   
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ـ   -المحمولة على كف الدبلوماسية المصرية       ، وجوهر اقتراح اولمرت انه     " ماء بارد " دوش" األردنية ، ب
مع الفلسطينيين بعد نحو اربعة عـشر عامـا مـن اتفـاق المبـادىء               "اتفاق المبادىء   "يريد اعادة انتاج    

  :، وجاء في العرض...تصوروا...االول
  . من مساحة الضفة الغربية وقطاع غزة90% إقامة دولة فلسطينية على - 1
  .  تبادل مناطق كتعويض عن ضم تكتالت استيطانية كبيرة في الضفة الغربية للسيطرة اْإلسرائيلية- 2
 اقامة تواصل جغرافي بين الضفة الغربية عن طريق نفق ، لمنع الصدام ، وللحفاظ على األمـن ،                   - 3

  . ماثلة لتلك التي تستخدم لبناء النفق داخل أراضيهاكما أن إسرائيل ستطالب بتعويضها بمساحة م
 يتم البحث عن طريقة تمكن الفلسطينيين من عرض أجزاء من القدس الشرقية على أنها عاصـمتهم                 - 4

 90%ويتراجع عن اقتراح الــ      " هآرتس"، ثم يعود أولمرت ويكذب      " ـ عن هآرتس والصحف العبرية    
 في المئة من أراضي الـضفة       90م أولمرت اقتراحاً باالنسحاب من      ـ ، اذ نفت الحكومة اإلسرائيلية تقدي      

، وعن المبادرة العربية فقـد  " الغربية وحفر نفق يربط بينها وبين قطاع غزة ، ـ عن الصحف العبرية 
، " ـ عن االذاعة العبريـة    " حق العودة "ابلغ أولمرت مصر واألردن قبوله بالمبادرة العربية شرط شطب          

فرصـة  : " المعطيات جملة من التسريبات االسرائيلية االخرى على لسان بيرس الذي قال           واذا اضفنا لهذه  
، على لسان حاييم رامون نائب رئيس الوزراء االسرائيلي الذي تحدث عن            "السالم الحالية لن تدوم طويال    

لقصة فعـال   وغيره حول االستعداد االسرائيلي ، فانه قد ينتج لدى العالم ان ا           "انسحاب من معظم المناطق   "
وجود مخطط أمريكي لتصفية القضية الفلسطينية قبل       "، كان هيكل قد كشف النقاب مؤخرا عن         ...حقيقية  

أن تعيين توني بلير مبعوثا للرباعية الدولية       " ، مشيرا إلى     2008"انتهاء والية الرئيس جورج بوش عام       
راء اإلسرائيلي إيهود أولمرت في     جاء جزءا من هذا المخطط الذي اقتضى أيضا اإلبقاء على رئيس الوز           

ما معنى أن رئيس وزراء بريطانيا ينتهـي  : "، متسائال" الحكومة لتسريع إنجازه ـ عن فضائية الجزيرة 
اليوم من وزارته ويتم تعيينه كمبعوث للرباعية في الشرق األوسط في اليوم التالي؟، هذا معناه أننا فـي                  

  :، ليستخلص هيكل مؤكدا" لتصفية القضية الفلسطينيةالفترة القادمة سنكون أمام ضغوط مهولة 
نحن أمام تصفية القضية الفلسطينية وليس إيجاد حل لها ، فمجيء بلير هو لفرض حلول فيهـا عنـف ،              "

ناهيك عن ان االنـشطار الفلـسطيني الفـصائلي         . من جانب اإلدارة األمريكية   " ألن الهدف هو التصفية   
 االشد تدهورا واالخطر في تاريخ الصراع والمشهد الفلسطيني ، وان السياسي ـ الجغرافي والسكاني هو 

هناك سجاال سياسيا اسرائيليا واسع النطاق حول استثمار الفرصة التاريخية والتوقيت الـذهبي لتكـريس               
كان حنان كريستال ، معلق الشؤون الحزبية في اإلذاعة والتلفزيون االسرائيلي باللغـة             . الواقع الفلسطيني 

لو قام ابو مازن بتقديم رؤوس قادة حماس والجهاد االسالمي ألولمرت على طبـق مـن                "ية قد قال  العبر
فضة ، فإن األخير غير قادر على التقدم خطوة حقيقية واحدة فـي اتجـاه التوصـل لتـسوية القـضية                     

  ". الفلسطينية ـ المصادر العبرية
، وكان عميـد البيـت      ....البلدوزر الذي ال يرحم   عمليا بين التفاؤل المبالغ به وبين انياب        " السالم"ليغدو  

هذه هـي اذن    ". إننا نسمع قعقعة وال نرى طحنا في عملية السالم        : "العربي عمرو موسى قد اعلن مؤكدا     
 قعقعـة   - اذن   -نـسمع   : الحقيقة الكبيرة الصارخة التي يفترض ان يتوقف عندها الفلسطينيون والعرب         

  .،...مفاوضات والسالم اكذوبة كبرى ، وكل قصة ال" وجعجعة وال نرى طحنا
  6/4/2008الدستور 
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  ياسر الزعاترة
ـ       دولة واستغرق إنجـازه     34 ألف شخص في     17شمل  " بي بي سي  "في استطالع للرأي أجرته محطة ال
السيئة ، في تفاوت طفيف مـع        ، تصدرت إيران قائمة الدول       2007ثالثة أشهر ابتداء من تشرين الثاني       
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 في المئة أنهم ينظرون إلى إسرائيل نظرة سلبية مقارنـة مـع   52وفي حين قال  . دولة الكيان الصهيوني  
 في المئة أنهم ينظرون نظرة سلبية إلى إيـران ،           54 في المئة في استطالع العام الماضي ، فقد قال           57

 في المئة   52 في المئة قياساً بـ      47 إليها نظرة سلبية     أما الواليات المتحدة ، فقد بلغت نسبة من ينظرون        
  .في استطالع العام الماضي

لن نتوقف كثيراً عند موضوع إيران ، ألن النتيجة تعكس في واقع الحال حجم الضخ اإلعالمي الـشرس                  
ليدي ضدها ، وبالطبع على خلفية اصرارها على تطوير قدراتها النووية ، فضالً عن االنطباع السلبي التق               

  .في الغرب وكثير من دول العالم حيال حكم رجال الدين
لكن الموقف من الدولة العبرية والواليات المتحدة هو األكثر أهمية ، فهنا ثمة دولتان تحركـان ماكينـة                  
إعالمية بالغة القوة يمكنها قلب الحقائق والتالعب بالقناعات ، وال حاجة هنا للحديث التقليدي عن سطوة                

ألمريكي ، وال عن سيطرة الصهاينة على وسائل اإلعالم في الغرب ، فضالً عن تـوفر أدوات                 النموذج ا 
  .تأثير لهم في منظومة اإلعالم العالمي برمتها

  .كل ذلك لم يكن كافياً لتغيير النظرة السلبية عنهما في أذهان الناس في سائر أنحاء العالم
ريالي يمنحها المزيد من الكراهية في الوعي اإلنساني ،         وفي حالة الواليات المتحدة ما زال سلوكها اإلمب       

ال سيما منذ هجمات الحادي عشر من أيلول التي اتخذت ذريعة لشن حروب لم تمتلك أدنى المـسوغات                  
القانونية أو األخالقية ، فضالً عن دعمها المتواصل للغطرسة اإلسرائيلية ولعمليات القتل اليوميـة بحـق      

 ، وال شك أن مسلسل البؤس الذي نتج عن غزو العراق ما زال األكثـر تـأثيرا                  أبناء الشعب الفلسطيني  
على صورتها في أذهان العالم ، وبالطبع في ظل حكم عصابة المحافظين الجدد التي ما تزال ماضية في                  

  .سياساتها المستخفة بالقيم اإلنسانية والقوانين الدولية
ثاني من حيث األهمية ، ولعله األول بالنسبة إلينا ، وهنـا ال             الموقف بالنسبة للدولة العبرية هو الموقف ال      

 في المئة قـالوا إنهـا والواليـات         59 (2002يمكن بحال تجاهل نتيجة استطالع االتحاد األوروبي عام         
، والتي مثلت صاعقة سياسية بالنـسبة للـصهاينة داخـل الـدول             ) المتحدة األكثر تهديداً للسالم العالمي    

ة النخب اليهودية في العالم التي شعرت بالمساهمة القوية لسياسات دولتهـا األم فـي               وخارجها ، وبخاص  
  .انتشار مشاعر العداء لليهود في العالم

 واليوم قد تحسنت بعض الشيء ، ونتذكر أن نتيجة          2002من الواضح أن صورة الدولة العبرية بين عام         
المقاومة الشرسة التي أبداها الفلسطينيون     االستطالع األوروبي جاءت في ظل صعود انتفاضة األقصى و        

، بل في ظل مسلسل العمليات االستشهادية ضد المدنيين اإلسرائيليين ، بحسب التعبير الذي ال نقره فـي                  
مجتمع تحت السالح ، وهو المسلسل الذي لم يؤد إلى انقالب في موقف الغـربيين مـن الفلـسطينيين ،                    

ول خدمة تلك العمليات للمصالح اإلسرائيلية ، مع أن كل شعوب           ونتذكر هنا مقوالت النخب المهزومة ح     
  .األرض تحترم من يقاوم المحتلين وليس من يستسلم لهم

اآلن ، وفي ظل صعود مد السالم العتيد في ظل السلطة الفلسطينية ، من الطبيعي أن تتحـسن صـورة                    
 ويـسهل تـوفير المعونـات       الدولة العبرية بعض الشيء ، فهي تبدو بمظهر من يحرص على السالم ،            

  ".اإلرهاب"الدولية ، ويعلن عزمه إقامة دولة للفلسطينيين إذا كفوا عن 
لقد مضى زمن طويل ونخب التسوية تقنعنا بإمكانية الضغط على الدولة العبرية مـن خـالل المجتمـع                  

العام الدولي فقـد    الدولي ، لكن مسيرة أوسلو ، والمسيرة الحالية أثبتت هراء هذه المقوالت ، أما الرأي                
  .ثبت أنه يحترم الشعوب التي تقاوم جالديها أكثر بكثير من تلك التي تستسلم لهم

  5/4/2008الدستور 
  

 
  



  

  

 
 

  

            26 ص                                     1041:         العدد                  6/4/2008 األحد: التاريخ

  :كاريكاتير .41
  

  
  6/4/2008االتحاد اإلمراتية   

  


