
  
  
  
  
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  تسويةالعوائق عميقة تعرقل :  المفاوضات سيرعباس يطلع مصر واألردن وأميركا على
  وقفان صواريخ غزةمشعل وشلّح ُي": الجريدة"

  ي أن تكون مصر قد زّودت غزة بأي وقود أو غازمصادر فلسطينية تنف
   تجميد إطالق الصواريختنفي "حماس"

  البرغوثي يدعو اإلسرائيليين إلى مصالحة تاريخية على أساس قرارات الشرعية الدولية
 شاكر النابلسي. د... مبريالية والممانعة القومية العربيةالتوطين بين الرغبة اإل

تلّوحـان"الجهـاد"و" حماس"

  باختراق الحدود مع مصر
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    :السلطة
 ٥  تسويةالعوائق عميقة تعرقل :  المفاوضات سيرعباس يطلع مصر واألردن وأميركا على .٢
 ٥  يينسرائيلاإلوين نفي وجود مفاوضات سرية في واشنطن ما بين الفلسطينيياد حّم .٣
 ٦   تكرس واقعاً يسقط كل مبررات التفاوضإسرائيل ال أفق للحل في هذه المرحلة و:البرغوثي .٤
 ٦   لتدريباتها العسكرية في مهاجمة قطاع غزة"إسرائيل"المالكي يحذر من استغالل  .٥
 ٦  تهاكن انجاز تسوية دون استعاديمال  و وفتحعباس أولوية  الوطنإعادة وحدة: األحمد .٦
 ٦ سنقبرها في مهدهاوهناك بوادر لنمو ديكتاتوريات صغيرة سنتصدى لها : األحمد .٧
 ٧ متفاقمةمبادرة برلمانية لحل األزمة العمالية ال .٨
 ٧ تزوير الدواءوتهريب  في قضيةبالتورط  عيادات تابعة لحماس  يتهموزير الصحة: رام اهللا .٩
 ٧   مصادر فلسطينية تنفي أن تكون مصر قد زّودت غزة بأي وقود أو غاز .١٠
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 ٨  يصدر تعليماته بتحمل نفقات األيتام الذين رعتهم مؤسسات أغلقها االحتالل بالخليلعباس  .١٢
 ٨  على لبنان بعدوان "إسرائيل" قلل من احتمال قياميو  بري رسالة من عباسإلىنقل يزكي  .١٣
    

    :المقاومة
 ٨   وقفان صواريخ غزةمشعل وشلّح ُي":  الكويتيةالجريدة" .١٤
 ٩    تجميد إطالق الصواريختنفي "حماس" .١٥
 ٩  وال يوجد وساطة قطرية...  صفقة األسرىتمامإلمصر ال تزال الطرف المعتمد : نزالمحمد  .١٦
 ٩  ال علم لنا بترتيبات لعقد لقاء بين مشعل وكارتر: "حماس" .١٧
١٠    يلتقي كبار مساعدي عمر سليمان في مصر لبحث أزمة الحصار والحوار" الشعبية "وفد .١٨
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١١  فتح" تحضيرية" يؤكد استقالته من ناصر القدوة .٢٢
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    :يسرائيلاإلالكيان 
١٢  عبر قطر" حماس"تنفي فتح قناة اتصال مع " إسرائيل" .٢٥
١٢  بيريز يهدد باجتياح القطاع لوقف الصواريخ ويعّد عودة الالجئين انتحارا ديمغرافياً .٢٦
١٢  تسهيل مرور الفلسطينيين على الحواجز له انعكاسات على مستقبل عملية السالم: أولمرت .٢٧
١٣ تتحفظ على قمة خماسية في شرم الشيخ" إسرائيل" .٢٨
١٣ هة الحرب المقبلةية المدنية لمواجسرائيلإخفاقات عديدة في التدريبات اإل .٢٩
١٣  بؤر استيطانية جديدة في الضفة الغربية .٣٠
١٣   الخطة السعوديةأساس مفاوضات مع الجامعة العربية على إلىشطريت يدعو  .٣١
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    :األرض، الشعب
١٤   الظلم الواقع في فلسطينإزالةمن أراد السالم عليه أن يعمل على : اهللا حنا المطران عطا .٣٢
١٤   تواصل ارتكاب انتهاكات خطيرة لحقوق اإلنسان بالمدينة المقدسةإسرائيل: االئتالف األهلي .٣٣
١٤  يي القدسالتحذير من إصدار بلدية االحتالل بطاقات خاصة لفلسطين .٣٤
١٤  بالقدس يصارعون شبح المصادرة والتشريد" الشيخ جراح"سكان في : تحقيق .٣٥
١٥  ضراب محطات الوقود في قطاع غزة يهدد بشلل تامإ .٣٦
١٥  ي الفلسطينية عقوبة اإلعدام في األراضبإلغاءمركز حقوقي يطالب  .٣٧
١٥   من قبل االحتاللتضامن واسع مع جمعيتين فلسطينيتين مهددتين بالمصادرة .٣٨
   

   : األردن
١٦ العاهل األردني يحذر من اإلخفاق في حل القضية الفلسطينية .٣٩
   

   :لبنان
١٦    وحزب اهللا"إسرائيل"في واشنطن تشير إلى احتمال اندالع حرب بين معطيات  .٤٠
   

   :عربي، إسالمي
١٦  "يةسرائيلاإل"الجامعة العربية تستنكر صمت العالم على المجازر  .٤١
١٦   مصر تسمح بدخول مساعدات سعودية إلى غزة عبر معبر رفح .٤٢
١٧   مليون دوالر من السعودية لالجئي البارد والبداوي .٤٣
١٧  من أرباح الهيئة العربية لالستثمار الزراعي لدعم الشعب الفلسطيني % ١٠تخصيص  .٤٤
١٧  حرم حاكم الشارقة تطلق حملة لدعم أطفال فلسطين .٤٥
   

   :دولي
١٧    ال يزال ممكنا ٢٠٠٨ اتفاق سالم قبل نهاية إلىالتوصل : سوالنا .٤٦
١٨  مساٍع أميركية لعقد قمة خماسية في شرم الشيخ لدفع عملية السالم .٤٧

   
    :مختارات

١٨  م المتحدة لرصد حركة الالجئين تتحالف مع األم"غوغل" .٤٨
    

    :حوارات ومقاالت
١٨  منير شفيق... عالقة مصر والسعودية بمحمود عباس .٤٩
١٩  عبد اهللا األشعل. د... هل تسعى واشنطن إلى تعديل مرجعيات حق العودة؟ .٥٠
٢١  ياسر الزعاترة... تون َمن على اتفاق التسوية؟سيستف .٥١
٢٢  جهاد الخازن... أنتظر رأي حماس .٥٢
٢٤  شاكر النابلسي. د... التوطين بين الرغبة اإلمبريالية والممانعة القومية العربية .٥٣
    

 ٢٨  :كاريكاتير
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  تلّوحان باختراق الحدود مع مصر" الجهاد"و" حماس" .١

وحكومتهـا  " حمـاس "حذرت حركتـا    : غزة عن فتحي صباح مراسلها من       ٩/٤/٢٠٠٨الحياة  ذكرت  
في اتجاه حـدودها    " انفجار وشيك وغير مسبوق   "، مصر من    "الجهاد اإلسالمي "وفصائل فلسطينية، بينها    

، فيما سادت القطاع أمس أجواء مماثلة لتلك التي شـهدها عـشية             مع غزة رداً على الحصار اإلسرائيلي     
  . يناير الماضي/تفجير الحدود في كانون الثاني

كل الخيارات مفتوحة في حال استمر الحصار الخـانق علـى       "أمس لهجتها مهددة بأن     " حماس"وصعدت  
 يقف مكتـوف األيـدي إزاء   الشعب الفلسطيني لن"وقال القيادي في الحركة النائب خليل الحية إن      ". غزة

وطالب مـصر   ". انفجار وشيك وغير مسبوق إذا استمر الحصار      "، محذراً من    "استمرار قهره وحصاره  
وأضاف ". بفتح معبر رفح الحدودي الذي تسبب استمرار إغالقه في تحويل غزة إلى سجن كبير لسكانها              "

 من ألم شعبنا هو أن النظـام الرسـمي          االحتالل لن ينعم بأي تهدئة طالما استمر حصاره، وما يزيد         "أن  
واسـتبقت  ". العربي بات يسلم بهذا الحصار ويقف موقف المتفرج العاجز عن فعل شيء حقيقي لرفعـه              

وحـذرت مـن    . الحكومة المقالة هذه التصريحات بإصدار بيان عن الحصار وآثاره المدمرة على غـزة            
  .على استمراره" االنعكاسات والنتائج المترتبة"

محمد الهندي من أن أي انفجار في قطاع        .د" الجهاد اإلسالمي "لسياق نفسه، حذر القيادي في حركة       وفي ا 
غزة بسبب استمرار فرض الحصار المشدد عليه سيكون في اتجاه الحدود مع مصر أسوة بما حدث فـي                  

ألجواء لالنفجار  في حال تهيأت ا   "وقال إنه أبلغ المسؤولين في القاهرة بأنه        . الماضي يناير/ كانون الثاني 
على الحـدود مـع   (ورغم كل األسوار التي بنتها مصر . فسيكون في اتجاه مصر) كما هو حاصل اآلن  (

  ".فإن خياراتكم ستكون صعبة، فإما القبول وإما إطالق النار على الفلسطينيين، وهذا صعب جداً) القطاع
كـل الخيـارات    "، وهددت بأن    "حماس "التي حذت حذو  " لجان المقاومة الشعبية  "وكان الفتاً أيضاً موقف     

الذي كان أطلق تصريحات مماثلـة      " أبو مجاهد "وقال الناطق باسم اللجان     . للتعامل مع الحصار  " مفتوحة
ال يعقل أن تقبل بعض الدول العربيـة        "قبل ثالثة أيام فقط من تفجير الحدود في مطلع العام الجاري، إنه             

  ". بالصمتمشاركة العدو الصهيوني في الحصار ولو
، خـالل مـؤتمر     ووجه الحيـة   :غزةنقالً عن محمد الدلو مرسلها من        ٩/٤/٢٠٠٨فلسطين   توأضاف
 دعوة باسم حركته، لجماهير األمة العربية واإلسالمية لهبة عارمة تضامناً مع شعبنا المحاصر،              صحفي،

كما ودعا جمـاهير    , يوإرسال رسائل قوية ضد حالة االستفراد األمريكي واإلسرائيلي بالشعب الفلسطين         
شعبنا للتعبير عن غضبها بالمشاركة في الفعاليات بكل أشكالها التي تعلن عنها الحركة رفضاً للحـصار                

وفي معرض رده على أسئلة الصحفيين خالل المؤتمر، وحول الردود الرسمية العربية التي تقدم               .الخانق
ـ       قمة العربية األخيرة شـكلت صـفعة لكـل         لألسف ال ":" فلسطين"لحماس بشأن فك الحصار قال الحية ل

تحرك ولكل مواطن عربي، وهو يرى أن النظام العربي في اجتماعه في قمة عربية عادية لم يستطع أن                  
  ". حتى لم يكرر التوصية التي خرجت بها القمة العربية قبل عام..يخرج بقرار واضح لكسر الحصار

حلة المقبلة ومدى إمكانية تكرار ما حدث على الحدود         وإزاء الخطوات التي تعتزم حماس اتخاذها في المر       
بين مصر وقطاع غزة، بين القيادي في حماس أن حركته لديها فعاليات متعددة مع جميع شرائح الشعب،                 

بوضوح كل الخيارات مفتوحة لكسر الحصار وما هو قادم أكثر مما حدث في السابق، لـيس                :" وأضاف
  ".ع أخرىمع الحدود مع مصر فحسب بل في مواق

وحول وقوع مواجهات مع مصر في مثل هذه الحالة، أكد النائب الحية على أن حماس ال تهدد أي طرف                   
عندما نقول الخيارات المفتوحة هي عندما يخرج شعبنا إلى         : " من األطراف وال تسعر أوار حرب، قائالً      

توقع حـدوث مواجهـة مـع أي        أي مكان، إنما يخرج ليطلب لقمة عيش ال ليقاتل أحداً أو يواجهه، وال أ             
  ".ولن تحدث مواجهة إال إذا أرادت مصر أن تقف بجيشها في وجوه الجياع(..) طرف خاصة مع مصر 
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وصف حازم أبو شنب القيادي في حركة فـتح         : وكاالتالوعن  غزة،    من ٩/٤/٢٠٠٨ الدستور   ونشرت
إن "ال فـي تـصريح صـحفي        وق ".ال تطاق وال يمكن لبشر أن يحتملها      "أحوال أهالي قطاع غزة بأنها      

". األفعال اإلسرائيلية في قطاع غزة واإلجراءات اإلسرائيلية ضد القطاع مدانة ومرفوضة بشكل مطلـق             
وعـن موقـف     .وأكد إدانة حركته لعمليات القتل والقصف على قطاع غزة وكل األراضي الفلـسطينية            

يمكن قبول حـصار شـعب      تحت أي مبررات ال     "حركته من الحصار المفروض على قطاع غزة، قال         
  ". الناس هنا في سجن مهين وقاتل: كامل ومنع وصول احتياجاته من طعام ودواء ووقود وحرية تنقل 

قال سامي أبو زهري المتحـدث باسـم         :)إ.ب.د(عن وكالة   نقالً   ٩/٤/٢٠٠٨ العرب القطرية    وأوردت
ة فتح معبر رفح الحدودي وكسر      إن حماس بذلت جهداً سياسياً كبيراً إلعاد      " في تصريح صحافي     ،الحركة
 ،لن تقبل باستمرار تعذيب الشعب الفلسطيني     " مؤكداً أن الحركة     ،" لكن الجهود لم تتكلل بالنجاح     ،الحصار

  ". وأن كل الخيارات أمام الشعب مفتوحة إلنهاء الحصار
  
  تسويةالعوائق عميقة تعرقل :  المفاوضات سيرعباس يطلع مصر واألردن وأميركا على .٢

كشف مصدر فلسطيني مطلع أن الرئيس الفلسطيني بعث مساء أمس األول برسـالة             ): DPA( –هللا  رام ا 
بالـصعوبات التـي تواجـه تقـدم        "إلى الرئيس المصري والعاهل األردني واإلدارة األميركية تتعلـق          

وأوضح المصدر فـي تـصريحات لوكالـة األنبـاء           .يسرائيلبين الجانبين الفلسطيني واإل   " المفاوضات
لمانية أن عباس أبلغ تلك الرسالة لكل من القنصل األميركي العام في القـدس والـسفيرين المـصري                  األ

 .واألردني المعتمدين لدى السلطة خالل استقباله لهم كل على حدة في رام اهللا عقب اجتماعه مع أولمرت                
قف االسـتيطان ووجـود      المتعلقة بو  "إسرائيل"لمواقف  " غير مرتاح "وأكد عباس للدبلوماسيين الثالثة أنه      

وأشـار   .بشأن القضايا الجوهرية تحول دون التوصل إلى اتفاق مع نهاية العام الجـاري            " عميقة"عوائق  
ية التي تعيق إحراز تقدم في المفاوضات وخطـورة         سرائيلالمواقف اإل "المصدر إلى أن عباس شرح لهم       

نه باستثناء بعض القضايا اإلجرائية فإن      وأضاف أ  ".استمرار االستيطان ومساسها بمصداقية عملية السالم     
  ".ال تريد اإليفاء بأي من التزاماتها "إسرائيل

  ٩/٤/٢٠٠٨العرب القطرية 
  
  يينسرائيلاإلونفي وجود مفاوضات سرية في واشنطن ما بين الفلسطينيين ياد حّم .٣

ـ أ نمر حماد المستشار السياسي للرئيس الفلسطيني        أكد:  وليد عوض  -رام اهللا     بأن  "قدس العربي ال"مس ل
 حماد بـأن     وأوضح ."أنابوليس" تقدم منذ انطالقتها عقب      أيية لم تحرز    سرائيلالمفاوضات الفلسطينية اإل  

 الشهر الجاري بـان المفاوضـات   ٢٤ في األبيضعباس سيبلغ الرئيس بوش في لقائهما المرتقب بالبيت       
   . تقدمأيفشلت في تحقيق 

 كل المفاوضات واللقاءات السابقة كانت      : قال ،الشهور الماضية وعن جلسات المفاوضات التي تمت خالل       
ية المطروحة قال حماد هم يقولون سنـستمر        سرائيلمجرد رياضة فكرية وجس للنبض، وعن المواقف اإل       

 للحواجز العسكرية   إزالتهم، ويبررون عدم    سرائيلباالستيطان في القدس وفي المستوطنات التي ستضم إل       
 الفلسطيني غير فعال وعندما نثبـت       األمن حركة الفلسطينيين بالضفة الغربية بأن       والعوائق التي تحد من   

  . في غزةاألمنلهم عكس اعتقادهم يقولون بأنهم يتحدثون عن 
يين والفلسطينيين في واشنطن تحت     سرائيل نفي حماد وجود مفاوضات سرية ما بين اإل        أخرىومن ناحية   

حول ما علمته القدس العربي بأن هناك فلـسطينيين يعمـالن           و.  رايس األمريكيةرعاية وزيرة الخارجية    
يين في واشنطن   إسرائيل يجريان مفاوضات سرية مع مسؤولين       أجنبيةكمستشارين لعباس ويحمالن جنسية     

ـ                  وى مـست  ىتحت رعاية رايس قال حماد هؤالء غير مكلفين بالتفاوض، وهم فقط مكلفـون بمهمـة عل
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 وجهات فاعلة علـي     أمريكيينطينية من خالل لقاءات مع نواب       منخفض تتعلق بشرح وجهة النظر الفلس     
  . كونه ال توجد جالية فلسطينية فاعلة هناكاألمريكيةالساحة 

  ٩/٤/٢٠٠٨القدس العربي 
  
   تكرس واقعاً يسقط كل مبررات التفاوض"إسرائيل" ال أفق للحل في هذه المرحلة و:البرغوثي .٤

إننا لسنا في مرحلة    "مصطفى البرغوثي،   .ة الوطنية النائب د   مين عام المبادر  أقال   :كتب غازي بني عودة   
، وحذر من مخاطر حقيقية لحرب كبيرة في        " للصراع القائم  إدارةحل الصراع، وان ما يجري ليس غير        

 خالل لقاء في نابلس، على ضرورة        وأكد . شعوب المنطقة  إرادة من خاللها لكسر     إسرائيلالمنطقة ترمي   
 ضـد   إسرائيل وحركة التضامن الدولي ضد نظام الفصل العنصري الذي تكرسه           تفعيل المقاومة الشعبية  

الشعب الفلسطيني، ومركزية دعم صمود المواطنين وتعزيز الوحدة الوطنية كسبيل لمواجهة المخططات            
  . حلإلىية التي تناقض أي توجه للسالم والتوصل سرائيلاإل

  ٩/٤/٢٠٠٨األيام الفلسطينية 
  
   لتدريباتها العسكرية في مهاجمة قطاع غزة"إسرائيل"غالل المالكي يحذر من است .٥

، كارل بيديت وزير أمسرياض المالكي وزير الشؤون الخارجية، في رام اهللا . استقبل د: وفا–رام اهللا 
وحذر المالكي من أن هناك نوايا عدوانية خطيرة من التدريبات  .خارجية مملكة السويد ووفد سويدي

 وأن تستغل ذلك في مهاجمة قطاع غزة، لترسل بها رسالة إلى أطراف إسرائيلها العسكرية التي تقوم ب
يين لتفادي مثل ذلك، لما لذلك من آثار كارثية سرائيلأخرى، حيث طالب بأن يقوم بالضغط على القادة اإل

 .على الشعب الفلسطيني في القطاع إضافة لما هو عليه الوضع من سوء
فه بأن ترفع بالده من مستوى بعثة فلسطين الدبلوماسية هناك، مؤكدا من جهة أخرى، طالب المالكي ضي

 .أن مستوى التمثيل في بالد مجاورة أخرى هو أفضل مما هو عليه في السويد
 ٩/٤/٢٠٠٨الحياة الجديدة 

  
  تهاكن انجاز تسوية دون استعاديمال  و وفتحعباس أولوية  الوطنإعادة وحدة: األحمد .٦

 أنمحافظـة سـلفيت،       في  ،   أمس في لقاء مفتوح،   رئيس كتلة فتح البرلمانية،    األحمدعزام   أكد   :سلفيت
 الرئيس عباس وحركة فتح فـي المرحلـة         أولويةتمتين الساحة الداخلية، وتعزيز الوحدة الوطنية سيبقى        

 الذي يتطلب من حركة حماس االستجابة للمبادرات المطروحة السيما المبـادرة اليمنيـة              األمرالقادمة،  
 أحـضان  إلـى  كافة آثار االنقالب والعودة      وإزالة الفوري بتطبيقها بما يشمل التراجع عن انقالبها         والبدء

 المفاوضات الحقيقية لم تبدأ     أن، موضحا   إسرائيلواستعرض مسيرة المفاوضات مع      .الشرعية الفلسطينية 
  . النجاز تسوية سياسية دون استعادة وحدة الوطنإمكانيةبعد، مؤكدا انه ال 

  ٩/٤/٢٠٠٨ام الفلسطينية األي
  
 سنقبرها في مهدهاوهناك بوادر لنمو ديكتاتوريات صغيرة سنتصدى لها : األحمد .٧

، رئيس كتلة فتح في المجلـس التـشريعي،   األحمدكد عزام أ:  كفاح زبون  ، علي الصالح  -  رام اهللا  ،لندن
ـ      ن أ"ل على لـسانه، وهـو   ما كان قد نق" األوسطالشرق "العضو المراقب في اللجنة المركزية للحركة، ل

 أي  أنأن ما قلته هو     "وأضاف  ". فتح لن تسمح بنمو الديكتاتوريات في الضفة، وستتصدى لها في الشارع          
 قرارات قمعية مخالفة للدستور تدل على بوادر نمو ديكتاتوريات صغيرة، سنتـصدى             إلصدارمحاوالت  

 ".شارع الإلىى النزول إل األمرلها ونقبرها في مهدها ولو احتاجنا 
  ٩/٤/٢٠٠٨الشرق األوسط 
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 مبادرة برلمانية لحل األزمة العمالية المتفاقمة .٨

باسـتثناء كتلـة    الفلـسطينية   اجتمع رؤساء الكتل البرلمانية     :  كفاح زبون  ، علي الصالح  -  رام اهللا  ،لندن
 في مقر رئاسة الوزراء، اتـسمت       أمسفياض في جلسة مطولة عقدت      رئيس الحكومة سالم    حماس، مع   

، فان فيـاض    البرلمانية، رئيس كتلة فتح     األحمدوحسب عزام    .ايز المواقف بين رؤساء الكتل وفياض     بتم
تمسك بموقفه القاضي بمعاقبة المضربين، بينما تقدم رؤساء الكتل بمبادرة لتسوية الخـالف قبلـت بهـا                 

  ":األوسطالشرق "لـاألحمد  بنود هي كما قال ٣وتضم المبادرة  .النقابة
 من الرواتب واعتبارهـا غيـر       اإلضراب أيام، وهي اجتزاء    األزمة الحكومة قراراتها بسبب      تجمد :أوالً

  .محسوبة في سنوات الخدمة
 فيه الحكومة الرئيس، في مقابل تعليق       أقحمت القضاء التي    إلى بما فيها اللجوء     إجراءاتهاتعليق كل   : ثانياً

  .النقابات لإلضراب
 بحـضور   أيامين مخولين لحل كل المشاكل العالقة بينهما خالل ثالثة           تشكل الحكومة والنقابات وفد    :ثالثاً

 .ممثلين عن المجلس التشريعي إن قبل الطرفان ذلك
 مشادة كالمية ساخنة بل عنيفة وقعت بين سعدي الكرنز، امين عام مجلـس              أن" األوسطالشرق  "وعلمت  

  . ومةبسام الصالحي داخل مصعد مقر الحك" البديل"الوزراء، ورئيس كتلة 
  ٩/٤/٢٠٠٨الشرق األوسط 

  
 تزوير الدواءوفي قضية تهريب بالتورط  "حماس"ـ عيادات تابعة ل يتهموزير الصحة: رام اهللا .٩

 المشتبه فيهم فـي قـضية       إحالة مغلي، عن    أبوفتحي  . وزير الصحة، د   أعلن : منتصر حمدان  -رام اهللا   
 تقود  أطراف إلىى مواصلة التحقيقات للوصول      النيابة العامة، مع تأكيده عل     إلى وتزويرها   األدويةتهريب  

في " الحياة الجديدة "وكشف أبو مغلي في معرض رده على سؤال          . شبكات متوقعة تقف وراء القضية     إلى
، حول تعرضه لضغوط مـن اجـل وقـف    أمسمؤتمر صحفي عقده في مقر وكالة رامتان في رام اهللا،          

انه تعرض لضغوط كبيـرة وحتـى مـن جهـات           المالحقات لبعض المتهمين في هذه القضية، موضحا        
 تعرضه لضغوط داخليـة وقبليـة       إلىخارجية سعت للضغط من اجل عدم مالحقة البعض منهم، مشيرا           

 تسييس القضية، مؤكدا في الوقت ذاته تورط عيادات تابعة          إلى األطرافوعشائرية في حين سعت بعض      
 .لحركة حماس في تزوير وتهريب الدواء، على حد قوله

 ٩/٤/٢٠٠٨ياة الجديدة الح
  
  مصادر فلسطينية تنفي أن تكون مصر قد زّودت غزة بأي وقود أو غاز  .١٠

المـصرية عـن قيـام      " األهرام" نفت مصادر فلسطينية مطلعة صحة األنباء التي أوردتها صحيفة           :غزة
ابقة وقالت مصادر متط  . السلطات المصرية بإدخال كميات كبيرة من الوقود إلى قطاع غزة وغاز الطبخ           

إن ما نشر فـي     " المركز الفلسطيني لإلعالم  "في الحكومة الفلسطينية وفي جمعية محطات الوقود لمراسل         
عن تزويد مصر لقطاع غزة بكميات كبيرة من غاز الطهي والوقود من ديزل وبنـزين         " األهرام"صحيفة  

تقرير لما عانى سـكان     لو دخلت هذه الكميات كما يقول ال      : "وقالت المصادر ". ليس له أساس من الصحة    "
قطاع غزة ولما أصيبت حركة السيارات بالشلل في حين أن الواقع يقول إن قطاع غزة على شفا كارثـة                   

 الحديث عن تزويد القطاع بهذه الكميات فـي         ت المصادر ستغربوا". صحية وبيئية خطيرة وانفجار وشيك    
  .يصحيفة يفترض أنها تتمتع بالمصداقية والمهنية في الشارع العرب

  ٨/٤/٢٠٠٨المركز الفلسطيني لإلعالم 
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  عباس يعتبر مجد البرغوثي شهيداً يأمر بفتح تحقيق داخلي ومعاقبة المخالفين  .١١
، تقرير النائب العام بخصوص خالصة التحقيقات في أمس تسلمت الرئاسة الفلسطينية :وفا –رام اهللا 

 .لدى جهاز المخابرات العامةمالبسات وفاة المرحوم مجد عبد العزيز البرغوثي، وهو محتجز 
وإذ تعرب الرئاسة عن أسفها البالغ لما حدث، وتكرر تعازيها المخلصة لعائلة المرحوم مجد البرغوثي، 

 :وآلل البرغوثي، وبناء على ما جاء في تقرير النائب العام، فقد أصدر الرئيس التوجيهات التالية
ون اإلجراءات الجزائية، باحتجاز المرحوم مجد فتح تحقيق داخلي لمعرفة حيثيات مخالفة قان: أوال

 .البرغوثي لفترة تجاوزت المدة التي ينص عليها القانون، ومعاقبة المخالفين
 .الطلب من النيابة العامة تكثيف التفتيش على كافة أماكن االحتجاز لمنع أية مخالفة: ثانيا
مة من أجل االستمرار في صرف راتبه اعتبار المرحوم مجد البرغوثي شهيدا، واإليعاز للحكو: ثالثا

 .بالكامل، حتى تستطيع عائلته الثكلى العيش بكرامة
 ٩/٤/٢٠٠٨الحياة الجديدة 

  
 يصدر تعليماته بتحمل نفقات األيتام الذين رعتهم مؤسسات أغلقها االحتالل بالخليلعباس  .١٢

، تعليماته الفورية للحكومة    ]٨/٤/٢٠٠٥الثالثاء   [محمود عباس، اليوم  الفلسطيني   أصدر الرئيس    :رام اهللا 
بتحمل جميع نفقات األيتام الذين كانت ترعاهم الجمعيات الخيريـة التـي أغلقتهـا سـلطات االحـتالل                  

 اهتمامه وحرصه الشديد على رعايـة       الرئيس عباس وأكد   .ي في البلدة القديمة من مدينة الخليل      سرائيلاإل
 .ير الحياة الكريمة لهمهؤالء األيتام، وضرورة المحافظة على حقوقهم وتوف

 ٨/٤/٢٠٠٨وكالة األنباء الفلسطينية وفا 
  
  على لبنان بعدوان "إسرائيل"قلل من احتمال قيام يو  بري رسالة من عباسإلىنقل يزكي  .١٣

 أعلن ممثل منظمة التحرير الفلسطينية لدى لبنان عباس زكي بعد لقائه رئيس المجلـس النيـابي             :بيروت
 أن رسالة من رئيس السلطة الفلسطينية محمود عبـاس، مـن دون             إليهنه نقل   اللبناني نبيه بري أمس، ا    

وقـال   ".تتعلق بالوضع الفلسطيني ووضع المنطقة بشكل عـام        "أنهايكشف عن مضمونها، مكتفياً بالقول      
 بعدوان جديد، معرباً    إسرائيلوقلل من احتمال قيام     ". بارتياح لنتائج جوالت الرئيس بري    "زكي انه شعر    

  ". تغامر بعد هزيمتها في تموزأنليس بمقدورها "تقاده بأن عن اع
  ٩/٤/٢٠٠٨الحياة 

  
  مشعل وشلّح يوقفان صواريخ غزة ": الكويتية الجريدة" .١٤

ـ    :  أماني سعيد  -رام اهللا    أمس، بأن رئيس المكتب الـسياسي      " الجريدة"أفادت مصادر فلسطينية موثوقة ل
رمضان شلّح، عقدا جلسة تـشاورية      " الجهاد اإلسالمي  "خالد مشعل واألمين العام لحركة    " حماس"لحركة  

وأشارت المصادر التـي اشـترطت       .بشأن األوضاع الراهنة في قطاع غزة األسبوع الماضي في دمشق         
، علـى   "حمـاس "عدم كشف هويتها، إلى أن مشعل وشلّح اتفقا خالل الجلسة التي عقدت في أحد مكاتب                

وبررت المصادر االتفـاق، وهـو       .إسرائيلزة على جنوب    وقف إطالق الصواريخ المحلية من قطاع غ      
، بأن مـسؤولين غـربيين   "الجهاد اإلسالمي"و" حماس"األول الذي تتم مناقشته بهذه الصورة بين زعيمي        

 تجهز الجتيـاح    إسرائيلفي الخارج خالل الفترة الماضية، حذروا الحركة من أن          " حماس"التقوا قيادات   
  . الصواريخ ذريعة لذلكقطاع غزة، وأنها تتخذ من

وبينت المصادر أن شلّح ومشعل أبلغا القيادتين السياسيتين لحركتيهما في قطاع غزة، بـضرورة وقـف                
، في ظل المعطيات التي تؤكد أن العملية العـسكرية فـي غـزة              إسرائيلإطالق الصواريخ على جنوب     

وشددت المصادر على    .السياسيينستكون عنيفة جداً، وتقضي على كل من يظهر من المقاومين وقادتهم            
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أن بعض عمليات إطالق الصواريخ التي تجري حالياً هي محاوالت من بعـض الفـصائل، خـصوصا                 
" حمـاس "وهي ضعيفة عسكرياً في غزة، إلثبات وجودها بعض رفض قيـادات            " فتح"المقربة من حركة    

  .مشاورتها في قضية التهدئة
  ٨/٤/٢٠٠٨الجريدة الكويتية 

  
   تجميد إطالق الصواريخ تنفي "حماس" .١٥

حماس صحة األنباء التي أوردتها بعض وسائل اإلعالم عن توصل الفصائل           حركة  نفت  : د ب إ   –غزة  
إن الحديث عـن وجـود     "ية، قائلة   سرائيلإلى اتفاق يقضي بتجميد إطالق الصواريخ على المستوطنات اإل        
اريخ ونَسبه إلى مصدر في حماس عـار        توافق بين الفصائل الفلسطينية الرئيسة على تجميد إطالق الصو        

وقال سامي أبـو    ". عن الصحة، الهدف منه إضعاف الروح المعنوية الفلسطينية وتشويه صورة المقاومة          
ي، ألن  سـرائيل ال يوجد حديث سري أو علني عن تهدئة مع الجانـب اإل           : "زهري المتحدث باسم الحركة   

ر عن رفضها من خالل مواصـلة تـصعيدها بحـق     ية ترفض أية جهود للتهدئة، وتعب     سرائيلالحكومة اإل 
  . ، مشيراً إلى أن التهدئة ال يمكن أن تكون من طرف واحد"الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة

  ٩/٤/٢٠٠٨العرب القطرية 
  
  وال يوجد وساطة قطرية...  صفقة األسرىإلتماممصر ال تزال الطرف المعتمد : نزالمحمد  .١٦

قـدس  "محمد نزال، في تصريحات خاصة لــ        " حماس"لحركة    السياسي أوضح عضو المكتب  : دمشق
وقـال  . ، أن مصر ال تزال حتى هذه اللحظة الدولة المعتمدة في مسألة إتمام صفق ة تبادل األسرى  "برس
ي جلعـاد شـاليط،     سرائيلليس هنالك أي طرف عربي غير مصر يقوم بجهد في مسألة الجندي اإل            " نزال

ية داخلية بين إيهود أولمرت وإيهود بـاراك مـن          إسرائيلأليام بسبب خالفات    وهو موضوع معلق هذه ا    
ونفى نزال وجود جهود قطرية للتوسـط بـين          .، وفق تعبيره  "جهة؛ وبين باراك وليفني من جهة أخرى      

هذا كالم غير دقيق على اإلطالق، ألن الدوحة ال تستطيع الـدخول            "ي، وقال   سرائيلوالجانب اإل " حماس"
ي، وحماس ال تزال    سرائيلوالجانب اإل " حماس"مسألة دون موافقة األطراف المعنية، وأعني هنا        في هذه ال  

  .، على حد تأكيده"ترى حتى هذه اللحظة أن مصر هي الدولة المعتمدة للمضي قدماً في إتمام الصفقة
 ٨/٤/٢٠٠٨قدس برس

   
  ال علم لنا بترتيبات لعقد لقاء بين مشعل وكارتر: "حماس" .١٧

إسماعيل رضوان أمس، علم حركته بالخبر الذي تداولته وسائل إعـالم           ) حماس(يادي في حركة    نفى الق 
 خالـد مـشعل، والـرئيس       "حمـاس "مختلفة عن وجود ترتيبات لعقد لقاء بين رئيس المكتب السياسي ل          

الحركة منفتحة ألي حوار بشرط المحافظـة        "األميركي األسبق جيمي كارتر، مؤكدا في الوقت نفسه أن        
وقال رضوان في اتصال هاتفي مـع       . "ى الثوابت الفلسطينية والمحافظة على عدم االعتراف بإسرائيل       عل

إن حماس ليس عندها مـانع مـن   "المحلية المحسوبة على حركة الجهاد اإلسالمي       ) صوت القدس (إذاعة  
، "ن خالل البندقيـة   االلتقاء مع أي وسيط أجنبي إال العدو الصهيوني، فإننا ال نلتقي معه وال نواجهه إال م               

 سواء على مستوى رسمي أو مستوى مقربين مـن  "مستمرة"مشيرا إلى أن اللقاءات مع األطراف الدولية        
إنه في حال وجود لقاءات مع أي من الشخصيات األميركية نصر علـى أن              "وأضاف  . األوساط الرسمية 

  ."لفلسطينيأي لقاء البد أن يتم على قاعدة االعتراف بالحقوق المشروعة للشعب ا
  ٩/٤/٢٠٠٨ اإلماراتيةالبيان 
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   كبار مساعدي عمر سليمان في مصر لبحث أزمة الحصار والحواريلتقي" الشعبية "وفد .١٨
أن عضو المكتب السياسي للجبهة جميل المجدالوي التقى اثنين من          " الجبهة الشعبية "أكد قيادي في    : غزة

 سليمان، الذي سيلتقيه وفد من الجبهة قبل نهاية         كبار مساعدي رئيس االستخبارات المصرية الوزير عمر      
إن المجدالوي التقى أمـس     " الحياة"وقال عضو اللجنة المركزية للجبهة جميل مزهر لـ         . الشهر الجاري 

في القاهرة اللواء عمر قناوي نائب سليمان، بعدما كان التقى مسؤول ملف فلسطين في المخابرات العامة                
 فـي   وإبراهيموأضاف مزهر أن المجدالوي بحث مع كل من قناوي           .ن أمس اللواء محمد إبراهيم أول م    

الحصار الظالم المفروض على القطاع وسبل فتح المعابر خصوصاً معبر رفح الحدودي، والتهدئة مـع               "
 والجهود المبذولة   ٢٠٠٥الذي وقع في العام     " إعالن القاهرة "ولفت إلى أن الطرفين ناقشا أيضاً       ". إسرائيل

ووضع حد لحال االنقسام الفلسطيني والمبادرات المطروحـة        " حماس"و  " فتح"دع بين حركتي    لرأب الص 
  .في هذا الشأن

  ٩/٤/٢٠٠٨الحياة 
  
  يين إلى مصالحة تاريخية على أساس قرارات الشرعية الدوليةسرائيلالبرغوثي يدعو اإل .١٩

 احتفال حاشد لحركة    إلىا  ، في رسالة وجهه   )فتح( النائب مروان البرغوثي، امين سر حركة        قال: القدس
أقول لكم إننـي    : "إقامتها عاما على    ٣٠ية نظمته أمس في تل أبيب لمناسبة مرور         سرائيلاإل" السالم اآلن "

مستعد وكذلك الغالبية الساحقة من الشعب الفلسطيني لعقد مصالحة تاريخية تستند إلى قرارات الـشرعية               
ية تعيشان جنباً إلى جنب في أمن وسالم، لينعم أبناؤنا          رائيلإسالدولية، وبما يكفل وجود دولتين فلسطينية و      

وأبناؤكم بحياة ال تهددها الحروب وسفك الدماء، وكشرط لذلك يجب التوصل لوقف إطالق نـار شـامل                 
  ".ومتبادل ومتزامن في أقرب وقت ممكن

لقد بادرنا  : " فارس قدورة) فتح( في الرسالة التي تالها الوزير والنائب السابق القيادي في حركة            وأضاف
كقادة لفصائل الشعب الفلسطيني بصياغة برنامج وطني هو األول مـن نوعـه فـي تـاريخ الحركـة                   
الفلسطينية، عرف بوثيقة األسرى التي وقعت عليها إلى جانب حركة فـتح، حركـة حمـاس والجهـاد                  

فلسطيني هو إنهاء    هدف الشعب ال   أناإلسالمي وكل فصائل منظمة التحرير الفلسطينية والتي نصت على          
 وإقامة دولة فلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية وحـل قـضية      ٦٧االحتالل من األراضي المحتلة العام      

رئيس منظمـة   / الالجئين على أساس قرارات الشرعية الدولية، كما أنها فوضت رئيس السلطة الوطنية             
سوية الدائمة على أن يتم التوصل إلـى        ية حول الت  سرائيلالتحرير الفلسطينية بالمفاوضات مع الحكومة اإل     

  ".االستفتاء الشعبي، وقد مهد ذلك الطريق ألول مرة بإجراء مفاوضات من موقف فلسطيني موحد
إن الشعب الفلسطيني يتوق إلى تجسيد حلمه بالحريـة ويـسعى مـن أجـل الحريـة                 "وتابع البرغوثي   

  ".يرائيلسواالستقالل والسالم، وينتظر لحظة تحرره من االحتالل اإل
  ٩/٤/٢٠٠٨األيام الفلسطينية 

  
  مصممة على عقد مؤتمرها قبل نهاية العام" فتح ":عبد اهللا اإلفرنجي .٢٠

 أن الحركة مـصممة     اإلفرنجياهللا   عبد" فتح"أكد عضو اللجنة المركزية لحركة      :  محمد يونس  -رام اهللا   
رية للمؤتمر حددت عدد أعضائه بما ال       على عقد مؤتمرها العام قبل نهاية السنة، كاشفاً أن اللجنة التحضي          

 المقبـل فـي     ءالثالثـا وقال إن اللجنة التحضيرية، وهو عضو فيها، ستجتمع         .  عضو ١٥٠٠يزيد على   
/ العاصمة األردنية للوقوف على التحضيرات الجارية لعقد المؤتمر الذي رجح التئامه في الفترة بـين آب               

  ".بات أمراً حتمياً"إن عقد المؤتمر " الحياة"مقابلة مع  قال في اإلفرنجيلكن  .سبتمبر/ أغسطس وأيلول
وأشار إلى أن وفداً من الحركة زار أخيراً عدداً من الدول مثل الصين لإلطالع على تجاربها فـي عقـد                    

وإال تحـول إلـى     " عضو،   ١٥٠٠المؤتمرات، وخلص إلى ضرورة أن ال يتجاوز عدد أعضاء المؤتمر           
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ثر من سبعين مليون عضو في الحزب، لكن عدد أعـضاء المـؤتمر             في الصين أك  : "وأضاف". مهرجان
  ". فقط٢٠٠٠

  ٩/٤/٢٠٠٨الحياة 
  
   ومصرع جندي إسرائيلي وإصابة اثنين بخان يونس " القسام"استشهاد مقاوم من  .٢١

من كتائب القسام استـشهد برصـاص قـوات           محمد فايد شامية   أن مصادر طبية فلسطينية     أفادت: غزة
 آخـر  عـدد    أصـيب ت في منطقة كيسوفيم شرق القرارة بمحافظة خانيونس فيما           خاصة توغل  إسرائيلية

 فـي سـماء     اإلسـرائيلي  تصدت عدة مرات للطيران المروحي الحربـي         أنها القسام   أعلنتبجراح فيما   
  .خانيونس والمحافظة الوسطى

ـ  آخران وأصيب جنديا قتل أن العبرية الرسمية   اإلذاعة أعلنتمن جهتها    سطينيين  برصاص مقـاومين فل
 إلـى  حالتهما وصفت ما بين المتوسطة والطفيفة وانه جـرى نقلهمـا             أنشرق خان يونس، مؤكدة على      
  .مستشفى سوروكا لتلقي العالج

  ٩/٤/٢٠٠٨وكالة سما 
  
  " فتح"اللجنة التحضيرية لـ يؤكد استقالته من ناصر القدوة .٢٢

قـدم  "إنـه   ،  من األرض المحتلـة   " غدال"لـ،  ناصر القدوة في فتح   القيادي  قال  :  نادية سعد الدين   –عمان
، مكتفيـاً بإرجـاع     "استقالته إلى اللجنة المركزية للحركة منذ أكثر من شهرين، وامتنع حينها عن العمل            

ي نهاية  إسرائيل –التوصل إلى اتفاق سالم فلسطيني       " القدوة استبعدو". عدم رضاه عما يجري   "السبب إلى   
بربط "وطالب   ".ية لن تقود إلى نتائج إيجابية     سرائيل اإل –سطينية  المفاوضات الفل ": وأضاف،  "العام الحالي 

   ". الكامل لالستيطانإسرائيلعملية التفاوض بوقف 
، "عدد من كوادر الحركة للبحث في وضع المؤتمر العـام للحركـة           "فيما اجتمع أمس في الضفة الغربية       

  .ة أحمد غنيمبحسب عضو اللجنة الحركية العليا لفتح عضو المجلس الثوري للحرك
ـ   أعضاء في الحركة مستاؤون من اإلجراءات المتعلقة بعملية التحضير         "من رام اهللا إن     " الغد"وقال غنيم ل

عدم وضوح اللجنتين المركزية والتحضيرية للحركة فيما يخـص         "، منتقداً   "للمؤتمر الحركي السادس لفتح   
يتم التوافق بشأن اتخاذها في ختام ذلك       خطوات س "ولفت إلى أن     ".بيان طريق الوصول إلى عقد المؤتمر     

  . قاعدية للحركة في عدد من األقاليمانتخابات، في الوقت الذي تجري فيه "االجتماع
  ٩/٤/٢٠٠٨ األردنيةالغد 

  
   شرق جباليا"ألوية الناصر"استشهاد قائد ميداني في  .٢٣

ألوية الناصر صـالح    "استشهد عوض الطهراوي القائد الميداني في        :وكاالت،  عالء المشهراوي  -غزة
ي شـرقي   إسـرائيل  مقاوم بجروح متوسطة، أثناء تصدي عناصر المقاومة لتوغل          وأصيب،  أمس" الدين

 مـن الـصباح     األولـى وكانت قرابة ثالثين آلية عسكرية قد توغلت في الساعات           .جباليا في قطاع غزة   
  .األهاليه شرقي جباليا وتمركزت خلف المقبرة الشرقية، وسط إطالق نار متفرق باتجا

  ٩/٤/٢٠٠٨االتحاد اإلماراتية 
  
  يةسرائيلتنظم لقاء للتضامن مع األسرى الفلسطينيين والعرب في السجون اإل" فدا" .٢٤

لقاء حاشدا، أمام تجمع المدارس في مخيم عين الحلوة،         " فدا"نظم االتحاد الديموقراطي الفلسطيني     : صيدا
ا مع األسرى الفلسطينيين والعرب في سجون االحـتالل         لمناسبة الذكرى الثامنة عشرة النطالقته، تضامن     

وممثلـو اللجـان    " قوى التحالف الفلـسطيني   "و" فصائل منظمة التحرير    "حضر اللقاء ممثلو    . يسرائيلاإل
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رفع المعتصمون األعـالم الفلـسطينية واللبنانيـة        .  والشعبية الفلسطينية  األهليةواالتحادات والجمعيات   
 األسـرى رابطـة  "وناشد رئيس  ". بحق شعبنا الفلسطيني "ية  سرائيلم والمجازر اإل  والفتات التنديد بالجرائ  

مهنا كساب المجتمع الدولي بالتـدخل الفـوري        " يسرائيلالفلسطينيين المحررين من سجون االحتالل اإل     
 ي، والذين تمارس علـيهم    سرائيل والعرب القابعين في سجون االحتالل اإل      نالفلسطينيي األسرى حياة   إلنقاذ
  . واإلذالل التعذيب أنواع أبشع

  ٩/٤/٢٠٠٨السفير 
 
  عبر قطر" حماس"تنفي فتح قناة اتصال مع " إسرائيل" .٢٥

قد استبدلت " إسرائيل"ية، النائب مجلي وهبي، أن تكون سرائيلنفى نائب وزير الخارجية اإل :تل أبيب
الشرق "ريح لـوقال في تص. قطر بمصر في المفاوضات مع حركة حماس حول صفقة تبادل األسرى

كما نفى النائب وهبي أن تكون  .ي الرسمي في هذا الشأنسرائيلإن شيئا لم يتغير في التوجه اإل" األوسط
 إلىية، تسيبي لفني، ستقابل شخصيات سورية في الدوحة خالل زيارتها المقبلة سرائيلوزيرة الخارجية اإل

شاركة عادية من وزيرة الخارجية ليفني في  مإنهاوقال .  والتي يفترض أن تبدأ يوم األحد المقبلقطر
ية سرائيلمؤتمر دولي، وبطبيعة الحال، ستلتقي مسؤولين قطريين بحكم العالقات المميزة بين القيادتين اإل

 قطر لكي يقابلوا مسؤولين سوريين، إذا إلىيين ال يحتاجون للسفر سرائيلإن القادة اإل"وأضاف . والقطرية
 ".أرادوا ذلك

  ٩/٤/٢٠٠٨سط الشرق األو
 
  بيريز يهدد باجتياح القطاع لوقف الصواريخ ويعّد عودة الالجئين انتحاراً ديمغرافياً .٢٦

وقف إطالق القذائف الصاروخية مـن قطـاع        "ي شيمون بيريز أمس إن      سرائيلقال الرئيس اإل  : تل أبيب 
عة جيش االحـتالل،    ونقلت إذا  ".إسرائيل"غزة يتطلب احتالل القطاع من جديد وهو األمر الذي ال تريده            

أمس عن بيريز قوله في اجتماع ضم سفراء دول االتحاد األوروبي، إن احتالل قطـاع غـزة سـيوقف                   
، ينوواصل بيريز هجومه على الفلـسطيني      .إطالق القذائف، وادعى أن الفلسطينيين ليسوا معنيين بالسالم       

ول لفترة طويلة جدا، مدعيا أن السبب       إن المفاوضات السياسية الجارية مع القيادة الفلسطينية، ستط       "وقال  
وعارض بيريز في كلمته بشكل      ".يكمن في أن الفلسطينيين ليسوا معنيين بشكل جدي بالتوصل إلى اتفاق          

يعنـي انتحـارا    " إسرائيل"قاطع أي حديث عن حق العودة لالجئين الفلسطينيين، وقال إن هذا من ناحية              
دولة يهودية، فالغالبية اليهودية تحافظ     " إسرائيل"ني أن ال تكون     إن عودة الالجئين سيع   "، وقال،   ديمغرافياً

  ".يةسرائيل، ولهذا فإن دخول مئات آالف الفلسطينيين، يعني انتهاء الهوية اإل"إسرائيل"على وجود 
  ٩/٤/٢٠٠٨الغد األردنية 

 
  تسهيل مرور الفلسطينيين على الحواجز له انعكاسات على مستقبل عملية السالم: أولمرت .٢٧

 أكد على ضرورة أولمرتي ايهود سرائيل رئيس الوزراء اإلإن أمسية سرائيل اإلاإلذاعة قالت :رام اهللا
تسهيل مرور الفلسطينيين على الحواجز العسكرية االحتاللية التي تقطع أوصال الضفة لما يترتب على 

 بجولة في أمسهر جاء ذلك خالل قيام أولمرت ظ .ذلك من انعكاسات بالنسبة لمستقبل عملية السالم
وزار . في جيش االحتالل" قيادة المنطقة الوسطى"بعض مناطق الضفة لالطالع على أداء ما يسمى 

 تقارير من كبار ضباط إلىخالل الجولة مدينة الخليل وبعض الحواجز العسكرية في المنطقة واستمع 
  .  للتسهيل على تنقل الفلسطينيينإتباعها المنوي اإلجراءاتجيشه حول 

  ٩/٤/٢٠٠٨الحياة الجديدة 
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  تتحفظ على قمة خماسية في شرم الشيخ" إسرائيل" .٢٨
ي، ايهود أولمرت، تحفظاً من مبادرة أميركية جديدة        سرائيلأبدى رئيس الوزراء اإل   : نظير مجلي : تل أبيب 

الستغالل وجود الرئيس جورج بوش في المنطقة، الشهر المقبل، وعقد لقـاء قمـة خماسـية تجمعهمـا                  
  . المصري، حسني مبارك، والرئيس الفلسطيني محمود عباس والعاهل األردني، الملك عبد اهللابالرئيس

يين الحـاليين   سرائيل القادة اإل  إن،  "مبادرة جنيف "ي في مشروع    سرائيلوقال يوسي بيلين، رئيس الفريق اإل     
كـد بيلـين الـذي      وأ. ال يدركون أهمية المرحلة وال يتصرفون بما يليق بالفرص السانحة لتحقيق السالم           

 معنية في سنتها األخيـرة بإحـداث        األبيض الحالية في البيت     اإلدارة إنكشف أمر المبادرة األميركية،     
 الفلسطيني باتجاه السالم، ورئيس الوزراء أولمرت، يبـدي اهتمامـا           -ي  سرائيلاختراق في الصراع اإل   

 يجب أن يغير من طريقة تفكيره ومـن         ايجابيا بها، ولكن عليه أن يعرف انه إذا كان مخلصا في نواياه،           
  .أسلوب عمله وتوجهه في الموضوع

  ٩/٤/٢٠٠٨الشرق األوسط 
 
  ية المدنية لمواجهة الحرب المقبلةسرائيلإخفاقات عديدة في التدريبات اإل .٢٩

، "الحرب الصاروخية القادمة"لمواجهة " إسرائيل"كشفت النتائج األولية للتدريبات الجارية في  :أبيبتل 
ة إخفاقات بينها عطل صفارات اإلنذار وتلف العديد من المالجئ وغياب وسائل دفاع مدني عن عد

 الناطق أنومع  . في المائة من السكان١٧، الذين يشكلون حوالي )٤٨فلسطينيي (للمواطنين العرب 
، إال "ةبكل المقاييس العسكري"ي اعتبر التدريبات ناجحة سرائيلبلسان سلطة الدفاع المدني في الجيش اإل

 العديد من مسؤولي البلديات والمدارس أعربوا عن قلقهم من تلك اإلخفاقات، وقالوا إنهم لن يشعروا أن
قد بلغت أوجها، أمس،  وكانت التدريبات المستمرة منذ يوم األحد الماضي،. باألمان إال إذا تم تصحيحها

 . ت المدارس والمؤسسات الجماهيرية والى مقر الكنيسإلىعندما وصلت 
  ٩/٤/٢٠٠٨الشرق األوسط 

 
  بؤر استيطانية جديدة في الضفة الغربية .٣٠

أعلنت عصابات من المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة، أمـس عزمهـا    :  برهوم جرايسي  -الناصرة
على إقامة بؤرة استيطانية جديدة في المنطقة الواقعة بين جنوب القدس وغربي بيت لحم، فـي الـضفة                  

لينضم هذا إلى بيانات مشابهة صدرت عن عصابات استيطانية أخـرى، أعلنـت فيهـا               الغربية المحتلة،   
وتبـين أن    .عزمها إقامة بؤرة استيطانية جديدة، خالل عيد الفصح العبري في نهاية الـشهر الجـاري              

األرض التي يريد المستوطنون بناء بؤرتهم الجديدة عليها، هي نفس المنطقـة التـي طالبـت الـسلطة                  
برفع يد االحتالل عنها، لبناء حي سكني كبير عليها، محاذي لمدينة بيت ساحور، في منطقـة                الفلسطينية  

ية أمس إن وزير الحرب إيهود باراك، رفض بشدة المطلـب           سرائيلاإل" هآرتس"وقالت صحيفة    .بيت لحم 
ـ           ، لـسلطات االحـتالل فـي     "اإلدارة المدينة "الفلسطيني، على الرغم من موقف مؤيد صدر عما يسمى ب

  .الضفة الغربية
  ٩/٤/٢٠٠٨الغد األردنية 

  
   الخطة السعوديةأساس مفاوضات مع الجامعة العربية على إلىشطريت يدعو  .٣١

ي مائير شطريت ابلغ مئـات مـن نـشطاء          سرائيل وزير الداخلية اإل   إن" جيروزاليم بوست "قالت صحيفة   
 علـى   إنثالثين لتأسيس حركتهم     الذكرى ال  إلحياء أمس مساء   أبيباحتشدوا في تل    " سالم اآلن "مجموعة  
 .٢٠٠٢ الخطة السعودية من عـام       أساس تبدأ مفاوضات فورا مع جامعة الدول العربية على          أن إسرائيل

يون والعرب يستطيعون فعل    سرائيلفاإل. أنابوليس إلىلصنع السالم ، ليس عليكم الذهاب       :"وقال شطريت   
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 إسرائيل الوقت ليس في صالح      إنل المسيرة   وقال شطريت خال   ".ذلك بصورة مباشرة وبمساعدة وسطاء    
 االسـتثمار   إلـى يين  سـرائيل ودعا شطريت الزعماء اإل    .وان نافذة الفرصة لتحقيق السالم ستغلق قريبا      
  .األمنبالسالم بنفس الطريقة التي يستثمرون بها في 

  ٩/٤/٢٠٠٨وكالة سما 
  
   الظلم الواقع في فلسطينلةإزامن أراد السالم عليه أن يعمل على : اهللا حنا المطران عطا .٣٢

نسان الذين أتوا للتعـرف علـى        من لجان حقوق اإل     أمريكياً اًاهللا حنا لدى استقباله وفد     قال المطران عطا  
 يعـاني   نصاف أن يبقى الشعب الفلسطيني محاصراً     نه ليس من العدل واإل    أ ،أوضاع األراضي الفلسطينية  

سان عاقل في هذا العالم أيا كان دينه أو انتمائه العرقـي             وإن كل إن   ،من ويالت القهر والتنكيل واالحتالل    
 كيف يمكن للـسالم     : قائالًً ساءل وت . برفع الظلم عن الشعب الفلسطيني      منادياً يجب أن يرفع الصوت عالياًَ    

  أن يأتي وشعبنا محروم من أبسط مقومات الحياة؟
  ٨/٤/٢٠٠٨ ٤٨عرب

  
  ت خطيرة لحقوق اإلنسان بالمدينة المقدسة تواصل ارتكاب انتهاكاإسرائيل: االئتالف األهلي .٣٣

 الـذي قال االئتالف األهلي للدفاع عن حقوق الفلسطينيين في القدس في تقريره الشهري الجديد،              : القدس
ن سـلطات   ألى  إأعده بالتعاون مع مركز القدس للديمقراطية وحقوق اإلنسان، ومركز أبحاث األراضي،            

تقـوم الحكومـة    كمـا   ف الوحدات السكنية على أراضي القدس،       االحتالل في سباق مع الزمن إلقامة آال      
وأورد . ية بتسجيل العقارات واألمالك التي استولت عليها جماعات استيطانية في دائرة التسجيل           سرائيلاإل

 وتصدر أوامـر أخـرى   ،ن سلطات االحتالل هدمت العديد من المنازل في أحياء وبلدات القدس      أالتقرير  
 مواطناً، كما استدعت ثالثة آخرين لمقابلـة        ١٣ البلدات واألحياء المقدسية واعتقلت      بهدم المزيد، ودهمت  

  . إضافة إلى العديد من االعتداءات على المواطنين.المخابرات للتحقيق معهم
  ٩/٤/٢٠٠٨األيام الفلسطينية 

  
 التحذير من إصدار بلدية االحتالل بطاقات خاصة لفلسطينيي القدس .٣٤

مس، من قرار بلدية االحتالل في أز القدس للحقوق االجتماعية واالقتصادية،  حذر مرك:وفا -القدس 
وذكر، أن هذه  ".مقدسي"مدينة القدس، والقاضي بإصدار بطاقات خاصة لمواطني المدينة تحمل اسم 

الخطوة ذات دالالت سياسية، خاصة أن الحصول عليها مشروط بسلسلة من الطلبات كإثبات حق اإلقامة 
 الفصل ال يشمل سكان الضواحي واألحياء التي عزلها جدار يهاالحصول علكما أن البلدية، داخل حدود 
وأوضح المركز أن البدء بتنفيذ حملة صرف هذه البطاقات يعني أن البلدية بالتعاون مع دوائر  .العنصري
عاد السياسية ية أخرى بدأت حملة غير معلنة إلحصاء السكان المقدسيين، ما يثير القلق من األبإسرائيل

  .لمثل هذه الخطوة
  ٩/٤/٢٠٠٨الحياة الجديدة 

  
  بالقدس يصارعون شبح المصادرة والتشريد" الشيخ جراح"سكان في : تحقيق .٣٥

لم تتمكن المقدسية آمال قاسم، من السيطرة على انفعاالتها، وهي تتحدث عـن مخـاطر                :يوسف الشايب 
م، ما لم تتدخل القيـادة الفلـسطينية، وتـوفر           منزالً في حي الشيخ جراح، خالل أيا       ٢٧طردها وسكان   

 لم يتقاض أتعابه منذ أكثر من عام ونصف العام، ونفقات القضية التي من              األموال الالزمة كأتعاب لمحامٍ   
سالم فياض، واللجنة   و الرئيس عباس،    تناشد حيث   .ية خالل أيام  سرائيلالمقرر أن تنظر فيها المحكمة اإل     

 ومن باب تعزيز صمود المقدسيين، العمل على تأمين المبالغ المطلوبة، كي ال             التنفيذية لمنظمة التحرير،  
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 .يفقدوا منازلهم، ويتشردون، وتحقق سلطات االحتالل شيئاً من مخططاتها بتهجير المقدسيين من ديارهم            
ي المفروض عليه، وفر ماليـين الـشواكل   سرائيلعرفات، وفي خضم الحصار اإلمشيرة إلى أن الرئيس  

 حتى زيارات تضامنية من أي مسؤول في السلطة، في الوقت الذي            هم، بينما اآلن ال يجدون    مودلدعم ص 
في حـين    الحي مليئاً بالمستوطنين،     ، حتى بات  تتزايد فيها زيارات الوفود اليهودية المختلفة بشكل دوري       

، أن قضية   خبير الخرائط، خليل تفكجي    ومن جهته أكد     . وحدة استيطانية جديدة   ٢٠٠يجري الحديث عن    
مشدداً على   .منازل حي الشيخ جراح، والتي تعود إلى سبعينيات القرن الماضي، تمر بمنعطفات خطيرة            

ية إلفراغه من   سرائيلضرورة توفير الدعم الالزم لصمود أهالي الحي، والوقوف في وجه المخططات اإل           
أن الحكومـة تتـابع     فأكد  دس،  حاتم عبد القادر، مستشار رئيس الوزراء لشؤون الق        أما   .سكانه األصليين 

 الفتاً  ".لن تترك عشرات العائالت في الشيخ جراح تواجه مصيرها بمفردها         "القضية باهتمام كبير، وأنها     
مخرج قانوني للقضية وصفه بالصعب، وأكد على استبعاد الموافقة عليه من قبل القيادة الفلـسطينية،               إلى  
  . لإلبقاء على العائالت الفلسطينية داخلهايتمثل باستئجار العقارات من المستوطنينهو و

  ٩/٤/٢٠٠٨األيام الفلسطينية 
  
  ضراب محطات الوقود في قطاع غزة يهدد بشلل تام إ .٣٦

صحاب محطـات   أ المفتوح الذي ينفذه لليوم الثاني       اإلضرابيهدد  : األنباء سمير حمتو، ووكاالت     -غزة  
ية تقليص كميات الوقود، بانهيـار كـل        سرائيلالوقود والغاز في قطاع غزة، بسبب مواصلة الشركات اإل        

ويخشى مسؤولون في وزارة الصحة الفلسطينية انعكاسات عدم تـوافر          . القطاعات في القطاع المحاصر   
حذرت وزارة التربية والتعليم في قطاع غـزة، مـن توقـف            كما  . اإلسعافالوقود على حركة سيارات     

من جانبهـا،    و .ذر وصول المعلمين والطالب إلى مدارسهم     العملية التعليمية بسبب تفاقم أزمة الوقود وتع      
حذرت وزارة الزراعة في الحكومة الفلسطينية المقالة من التوقف التام لقطاعي الزراعة والصيد في غزة               

 وأن سـكان القطـاع      ،، محذرة من أن ذلك يعني أن السلة الغذائية مهـددة بـالخطر            أيضاًبسبب الوقود   
وزارة إبـراهيم القـدرة، أن      الوأوضح الوكيل المساعد في      .ياجاتهم األساسية سيعانون من عدم توافر احت    

 بئر جوفيـة    ٤٠٠٠ لتر يوميا لتشغيل نحو      ٧٤٠٠٠احتياجات قطاع الزراعة في غزة من السوالر تبلغ         
ـ  ٦٠٠٠و لتر من السوالر ٢٠٠٠٠للري، في حين أن احتياجات الصيادين يومياً تبلغ    ن البنـزين،  لتر م
  .الفتاً إلى أن مهنة الصيد باتت معدومة في بحر غزة

  ٩/٤/٢٠٠٨الدستور 
  

   عقوبة اإلعدام في األراضي الفلسطينيةبإلغاءمركز حقوقي يطالب  .٣٧
بإلغاء عقوبة اإلعدام من القانون وذلك عقـب        ،  طالب المركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان    :  د ب أ   -غزة  

 مـن عناصـر االسـتخبارات       على عنصر ة العليا الفلسطينية باإلعدام     صدور حكم من المحكمة العسكري    
 السلطة بالكف عن العمل بهـذه       مطالباً .قتل أحد عناصر قوات األمن الوطني     تهمة  العسكرية الفلسطينية ب  

  .العقوبة لما تشكله من انتهاك سافر لكافة األعراف والمواثيق الدولية الخاصة بحقوق اإلنسان
  ٩/٤/٢٠٠٨الدستور 

  
   االحتالل من قبلتضامن واسع مع جمعيتين فلسطينيتين مهددتين بالمصادرة .٣٨

ن لجمعيات مسيحية يوبينهم ممثل -أبدى الكثير من المتضامنين : عوض الرجوب -الضفة الغربية 
 وقوفهم الكامل إلى جانب الجمعية الخيرية اإلسالمية وجمعية الشبان المسلمين في مدينة الخليل، - عالمية
 بعد ،ي بغرض تنفيذ قرار المصادرةإسرائيلأمضوا عدة ليال في الجمعيتين لمواجهة أي اقتحام بل و
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مع اإلشارة . جمعيتين مطلع الشهر الجاريالي لوضع اليد على سرائيل المهلة التي حددها الجيش اإلانتهاء
  .عاية الجمعيتين هم برنحو سبعة آالف طالب وطالبة، بينهم أكثر من أربعة آالف من األيتامإلى أن 

  ٩/٤/٢٠٠٨الجزيرة نت 
  
 العاهل األردني يحذر من اإلخفاق في حل القضية الفلسطينية .٣٩

أكد الملك عبد اهللا الثاني، خالل مباحثاته مع الرئيس السلوفيني في العاصـمة لوبليانـا               :  بترا –سلوفينيا  
ملية السالم بين الفلـسطينيين     أمس، أن المنطقة تتطلع إلى دور سياسي أكبر لالتحاد األوروبي في دعم ع            

إن سلوفينيا كرئيسة لالتحاد األوروبي تستطيع أن تسهم بقوة فـي           : وقال عبد اهللا الثاني   ". يينسرائيلاإل"و
للتوصل إلى اتفـاق سـالم      " يسرائيلاإل"دعم استقرار الشرق األوسط وتشجيع طرفي النزاع الفلسطيني و        

وحذر الملك من أن اإلخفاق فـي       ". إسرائيل"باً إلى جنب مع     يقود إلنشاء دولة فلسطينية مستقلة تعيش جن      
  .التوصل إلى سالم عادل ودائم يسود الشرق األوسط سيؤثر سلباً على أمن واستقرار ومستقبل المنطقة

من جهته أكد الرئيس السلوفيني حرص بالده على العمل لترسيخ السالم في منطقة الشرق األوسط قـائال    
داد تام للتعاون مع األردن ودعم الجهود التـي يقودهـا الملـك لتحقيـق الـسالم                 إن سلوفينيا على استع   

 . واالستقرار في المنطقة والعالم
 ٩/٤/٢٠٠٨الرأي األردنية 

  
  وحزب اهللا "إسرائيل"معطيات في واشنطن تشير إلى احتمال اندالع حرب بين  .٤٠

 – بدقة، توتر الحدود اللبنانية ةاألميركي في العاصمة أوساطتتابع :  من حسين عبد الحسين-واشنطن 
/ أيار وحزب اهللا بين "إسرائيل" احتمال اندالع حرب بين إلى في ظل معطيات وفيرة تشير "يةسرائيلاإل"

 حزب اهللا وضع أن واشنطن بلغها إن مطلعة، أميركيةقالت مصادر فقد . يونيو المقبلين/ حزيرانمايو و
ن الجيش اللبناني في الجنوب في حال أ بأشارتكما . ل تأهبمقاتليه المتفرغين وغير المتفرغين في حا

 قيادة إنوتضيف .  لشن حرب رد االعتبار"يونسرائيلاإل" حادث قد يستغله أيتأهب لمنع نشوب 
اليونيفيل الحظت ازديادا في تحركات حزب اهللا العسكرية جنوب نهر الليطاني، المحرمة على هذا 

  .١٧٠١قم  الراألمنالحزب بموجب قرار مجلس 
  ٩/٤/٢٠٠٨ الرأي الكويتية 

  
  "يةسرائيلاإل"الجامعة العربية تستنكر صمت العالم على المجازر  .٤١

 عاما على مذبحة دير ياسين في التاسـع مـن           ٦٠أكدت جامعة الدول العربية، بمناسبة مرور       : القاهرة
، وإقامـة دولتـه     دعمها الكامل لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المـصير        "،  ١٩٤٨نيسان عام   / أبريل

من مواصلة سياساتها العدوانية، ومناهجهـا التوسـعية        " إسرائيل"وحذرت  ". المستقلة وعاصمتها القدس  
والعنصرية التي تضرب عرض الحائط بكافة قرارات الشرعية الدولية، ومواثيق حقوق اإلنسان، وسعيها             

ادل، وتدمر أية فرصة إلقامـة      لفرض سياسة األمر الواقع التي تنسف أي جهود لتحقيق سالم شامل وع           
واستنكرت الجامعة صمت العالم علـى المجـازر        . الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة والقابلة للحياة      

  ".يةسرائيلاإل"
  ٩/٤/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 

  
  مصر تسمح بدخول مساعدات سعودية إلى غزة عبر معبر رفح  .٤٢

دات مقدمة من السعودية إلى الفلسطينيين في قطـاع         سمحت مصر، أمس، بدخول مساع    :  د ب أ   -رفح  
وتشمل المـساعدات الـسعودية     . غزة من خالل معبر رفح على الحدود بين شبه جزيرة سيناء والقطاع           
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 جهاز غرفة عمليات كبرى وعنايـة مركـزة         ٢٠المقدمة للفلسطينيين مساعدات طبية وإنسانية من بينها        
وصرح مصدر أمني مصري بأنه جاري التنـسيق        .  ألف دوالر  ١٢٠وغرفة إفاقة وأدوية متنوعة بقيمة      

لدخول عشر شاحنات تحمل مساعدات غذائية سعودية إلى الفلسطينيين عن طريق منفذ كرم             " إسرائيل"مع  
  .جنوب معبر رفح) كيرم شالوم(أبو سالم 

  ٩/٤/٢٠٠٨الدستور 
  
  مليون دوالر من السعودية لالجئي البارد والبداوي  .٤٣

العزيز وزير الداخلية، المشرف العام علـى        بتوجيه من األمير نايف بن عبد     :  بيروت -ي   كارولين بعين 
الحملة السعودية الشعبية إلغاثة الشعبين اللبناني والفلسطيني، تم تعميد رئاسة الحملة الـسعودية بتـأمين               

  .يكيأدوية ومستلزمات طبية لالجئين في مخيمي نهر البارد والبداوي بمبلغ مليون دوالر أمر
  ٩/٤/٢٠٠٨عكاظ 

  
  من أرباح الهيئة العربية لالستثمار الزراعي لدعم الشعب الفلسطيني % ١٠تخصيص  .٤٤

وافق مجلس مساهمي الهيئة العربيـة لالسـتثمار واإلنمـاء الزراعـي علـي              :  فتحي عبد العال   -كتب
 الـدول   من صافي أرباح الهيئة دعما للشعب الفلسطيني وتعزيز االستثمار الزراعي في          % ١٠تخصيص

العربية ودراسة معوقات االستثمار بما يضمن تدفق االستثمارات الزراعية البينية العربية لتحقيق األمـن              
  .الغذائي العربي في ظل التحديات والمستجدات العالمية واإلقليمية

  ٩/٤/٢٠٠٨األهرام المصرية 
  
  حرم حاكم الشارقة تطلق حملة لدعم أطفال فلسطين .٤٥

دعت حرم حاكم الشارقة، الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيسة المجلـس  : الشارقة ميرفت الخطيب 
والتي أطلقتها لدعم   " سالم يا صغار  "األعلى لشؤون األسرة، المؤسسات واألفراد إلى المشاركة في حملة          

فـي األراضـي    " يسرائيلاإل"أطفال فلسطين من جراء ما يواجهونه من ممارسات همجية على يد الكيان             
ورأت أن المعاناة والمأساة التي يعيشها الشعب الفلسطيني العربي وبعـض الـشعوب العربيـة               . ةالمحتل

  .األخرى ال تليق بكرامة اإلنسان
 ٩/٤/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 

  
   ال يزال ممكنا  ٢٠٠٨ اتفاق سالم قبل نهاية إلىالتوصل : سوالنا .٤٦

 أمس، ، خافيير سوالنا  األوروبيي االتحاد    للسياسة الخارجية ف   األعلى صرح الممثل    : ا ف ب   -بروكسل  
 أن إلـى  ما زال ممكنا، الفتا      ٢٠٠٨ الفلسطيني قبل نهاية العام      "يسرائيلاإل" حل للنزاع    إلىبان التوصل   

 لجنـة الـشؤون     أمـام  ،وقال سـوالنا   . تقدم مع نهاية الصيف    إحراز ستتبدد في حال تعذر      اآلمالهذه  
 "يسـرائيل اإل"سيا جرى اجتماع مهم االثنين بين رئيس الـوزراء           سيا األوروبي،الخارجية في البرلمان    

 حل قبل   إلى التوصل   إمكانية أناعتقد   " وأضاف . ورئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس     أولمرتايهود  
 لم نتمكن قبـل  إذا"، مضيفا "تفاؤل مفرط "إبداء سوالنا رفض    أنغير   ". ما زالت قائمة   ٢٠٠٨نهاية العام   

  ".٢٠٠٨ الحل في إمكانيةن تحريك العملية بشكل فاعل، فربما حري بنا التفكير باستبعاد نهاية الصيف م
 ٩/٤/٢٠٠٨الدستور 
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 مساٍع أميركية لعقد قمة خماسية في شرم الشيخ لدفع عملية السالم .٤٧
أن اإلدارة األميركية تعكف على الترتيـب لقمـة خماسـية           " األيام"علمت  : كتب عبد الرؤوف أرناؤوط     

، أواسط شهر أيار القادم في منتجع شرم الشيخ المصري، في محاولة جديدة إلعطاء دفعة لعمليـة                 ستعقد
وأشارت المصادر إلى أن القمة الخماسية ستعقد، على األرجح يومي السابع والثامن عشر مـن               . السالم

بـاس  شهر أيار القادم، وسيشارك فيها الرئيس األميركي جورج بوش والرئيس الفلـسطيني محمـود ع              
ي ايهود أولمرت والعاهل األردني الملك عبد اهللا الثاني والـرئيس المـصري             سرائيلورئيس الوزراء اإل  

وبحسب المصادر فان القمة ستعقد مباشرة بعد الزيارة التي يقوم بها الـرئيس األميركـي   . حسني مبارك 
  . الستين إلقامتها احتفاالتها السنويةإسرائيل منتصف شهر أيار لمشاركة إسرائيلجورج بوش إلى 

  ٩/٤/٢٠٠٨األيام الفلسطينية 
  

  تتحالف مع األمم المتحدة لرصد حركة الالجئين"غوغل" .٤٨
 عن تحالف جديد مع المفوضية السامية لالجئين التابعة ، أمس جوجل،أعلنت شركة: مينا العريبي - لندن

ن جهود للتوعية عن معاناة لألمم المتحدة لوضع خرائط حية لحركة النازحين والالجئين حول العالم ضم
الهدف من هذا المشروع هو مساعدة الناس على التعرف على أن وقال ناطق باسم المفوضية . هؤالء

  .هممعاناة الالجئين، وإعطائهم صورة واضحة عن المشاكل الحقيقية التي تواجه
  ٩/٤/٢٠٠٨الشرق األوسط 

  
  عالقة مصر والسعودية بمحمود عباس .٤٩

  منير شفيق
تطور يحدث اآلن ليس ما حدث من مواقف مصرية وسعودية من قمة دمشق، وما دلت عليه                لعل أخطر   

تلك المواقف من عمق االنقسام بين كل منهما وسورية، والسيما بين السعودية وسورية، وإنما ما حـدث                 
ويحدث من تطور في العالقات المصرية والسعودية بالرئيس الفلسطيني محمود عباس وحكومـة سـالم               

  .فياض
الخالفات مع سورية قابلة للتصعيد والتهدئة وال تشكل ما تشكله العالقات بمحمود عباس وهو ماض فـي              

وهو ما يعني أن تبدالً، أو تغيراً حدث فـي          . المفاوضات السرية حتى نهاياتها إذا استطاع إلى ذلك سبيال        
عباس وما يمكن أن يصل     سياسات كل من مصر والسعودية إزاء تلك المفاوضات باتجاه تغطيتها وتغطية            

  .إليه من اتفاق
/ موقف كل من السعودية ومصر لم يكن كذلك إزاء الرئيس محمود عباس السيما منـذ حـوادث يونيـو        

 في قطاع غزة، ثم ما تبناه من سياسات قطيعة كاملة مع حماس في حين كان الموقفـان                  ٢٠٠٧حزيران  
 أوضاع ما قبل تلك الحوادث، واألهم مضيه        المصري والسعودي مع الحوار غير المشروط والعودة إلى       

بمفاوضات ثنائية بإشراف أميركي ابتدأت في التحضير لمؤتمر أنابوليس الذي قبلت كـل مـن مـصر                 
والسعودية المشاركة فيه في آخر لحظة، بعد أن تجاهل ما وضعتاه من شروط من أجل المشاركة فيـه،                  

  .جتا بشعور الخيبة من نتائجهأما بعده فكان من الواضح ان كال من الدولتين خر
إذا أضفنا ما صاحب سياسات التفاوض قبل أنابوليس وبعده من تكريس قرارات إقالة حكومـة الوحـدة                 
الوطنية التي كانت ثمرة من ثمرات اتفاق مكة، ومن تجميد أو تجاهل كامل للمجلس التـشريعي ونتـائج                  

ياق الفلسطيني والعربي، وحتى البعيدة من       وتشكيل حكومة سالم فياض الخارجة عن الس       ٢٠٠٦,انتخابات
فتح، والتي ذهبت بعيدا في تفكيك خاليا المقاومة حتى ضاقت سجون الضفة الغربية، وقد جاء استـشهاد                 
الشيخ أمجد البرغوثي تحت التعذيب، كما شهدت على ذلك لجنة التحقيق لتكشف عما تفعله حكومة سالم                

  .لطريقفياض في تنفيذ البند األول من خريطة ا
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بكلمة كل هذه اإلجراءات التي اتخذها محمود عباس اتسمت بإدارة الظهر لكل من مصر والسعودية، كما                
عدا التي أسقطت من حسابها البعد السياسي المتعلق        (للموقف العربي العام ناهيك عن الفصائل الفلسطينية        

 لكل من مصر والسعودية متباعدة     ٢٠٠٧,ولهذا كانت زياراته في النصف الثاني من العام         ). بالمفاوضات
وعندما كانت تحدث كان يسمع كالما قاسيا في نقد موقفه، ولكن كان الحرص شديدا مـن جانـب                  . جدا

الدولتين على عدم فتح معركة مع محمود عباس، وقد ركن عباس في ذلك إلـى الـضغوط األميركيـة،                   
  .عهوربما على النفس الطويل لكل من مصر والسعودية في التعامل م

من هنا ال يستطيع أحد وهو يسمع أو يقرأ أخبار زيارتي عباس األخيرتين بعد قمة دمشق، وبعـد لقائـه                    
كوندا ليزو رايس، إلى كل من الرياض والقاهرة، إال أن يلحظ التغير البارز الذي حدث فـي المـوقفين                   

فاوضـات التـي    المصري والسعودي من محمود عباس وحكومة سالم فياض، واألهم واألخطر، من الم           
  .يجريها

فجأة، أعلن ان عباس قام بوضع كل من العاهل السعودي والرئيس المصري في صورة ما يجري مـن                  
مفاوضات وأين وصلت، وماذا ينتظر من لقائه بالرئيس األميركي جورج دبليو بوش، حيث يفتـرض أن                

التي ما تزال عالقة أو العقبة      '' القدس''يضع اللمسات األخيرة لما يمكن االتفاق عليه، والسيما بخصوص          
  .بالنسبة إلى التوصل التفاق نهائي

 أو مـا    ١٩٤٩,أي ال عودة لخطوط الهدنة      (فمحمود عباس دخل المفاوضات قابال سلفا بتبادل األراضي         
، وساكتا على توضيح بوش لرؤيته فيما يتعلق بيهوديـة الدولـة            )١٩٦٧حزيران  / قبل الرابع من يونيو   

ية حين تصبح من حق     سرائيلالعرب الفلسطينيين المسلمين والمسيحيين في الدولة اإل      التي تشطب حقوق    (
  ). اليهود فقط أو لليهود فقط

وفيما يتعلق بحسم حق العودة من خالل تشكيل آلية دولية للتعويض، ثم اإلقرار ربما حدث مـن وقـائع                   
دود ومـن األراضـي وراء      يعني شطب الجزء األكبر من القدس الشرقية ومن الح        (جديدة على األرض    

ية والقـدس   سـرائيل وأخيرا وليس آخرا أقر عباس بأن تكون القدس الغربية عاصمة للدولـة اإل            ). الجدار
  .الشرقية عاصمة لدولة فلسطين قبل أن تفعل ذلك حتى أميركا

هذا يعني ان المفاوضات قد سلمت برؤية بوش وشروط اولمرت عدا الجزء الذي يمكن أن يعطى مـن                   
الشرقية للدويلة الفلسطينية، وهو ما يجب أن يحسم به بوش إذا أراد أن يصل إلى اتفاق نهـائي أو      القدس  

  .إذا استطاع
هذه المعادلة هي بالضرورة ما حملها محمود عباس ليأخذ موافقة مصر والسعودية عليهـا، وإال كانـت                 

لتراجع إن صح االستنتاج    عودة العالقات معه تقتضي أن توقف المفاوضات، وهو ما يشير إلى خطورة ا            
بدعم من قبل عباس وتأييده من قبل السعودية ومصر ليكمل المفاوضات مع بوش، وبعـد أسـبوع مـع                   
اولمرت، وبهذا يكون السقف العربي هبط حتى عن اتفاق اوسلو والمبادرة العربية، وسيكرس ذلك كعادة               

  .ت المفاوضاتكل هبوط حتى لو لم يعط الجزء المطلوب من القدس الشرقية، وفشل
  ٩/٤/٢٠٠٨الغد األردنية 

  
  هل تسعى واشنطن إلى تعديل مرجعيات حق العودة؟ .٥٠

  عبد اهللا األشعل. د
والواليات المتحدة بكل السبل االلتفافَ على حقوق الشعب الفلسطيني السياسية، وأهمهـا     " إسرائيل"تحاول  

 الناحية العملية وعلـى مـستوى       حق العودة؛ فقد قطعت واشنطن شوطًا بعيدا في تقويض هذا الحق من           
  .التسويات النظرية

أن حق العودة ليس من الحقوق القانونية في القانون الدولي، ولكنه حق            " يسرائيلاإل"فمن ناحية يؤكِّد الفقه     
خاص مقرر لليهود الذين يساهمون في اغتصاب فلسطين، وأصدروا لذلك قانونًا يقر حـق اليهـود فـي        
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وكأنهم من سكانها األصليين وخرجوا قسرا ومن حقهم أن يعـودوا، كمـا أن الفقـه                العودة إلى فلسطين    
كان يؤصل لحق اليهود في الخروج من الدول التي يقيمون فيها رغما عنهم، ثم يؤكِّد حقهم                " يسرائيلاإل"

  .رهموفق التهويمات اليهودية وأساطي" والعودة إلى وطنه ووطن أجداده"بعد الخروج من بلد الجنسية 
من ناحيٍة ثانيٍة دفعت واشنطن الدول العربية إلى التزحزح بالتدريج عن حق العودة في قـرار الجمعيـة                  

لقضية الالجئين، حتى اضطروا رئـيس الـسلطة     " بحل مناسب " إلى القبول    ١٩٤٨ لعام   ١٩٤العامة رقم   
  .إلى االقتراب من القبول بعدم أهمية هذا الحق

أن االستجابة لحق عودة الفلسطينيين الالجئين ونسلهم منذ عـام          " إسرائيل"ريكا و من ناحيٍة ثالثٍة تؤكِّد أم    
 ماليـين،   ٥,٥، فيصل عدد العرب فيها إلـى        "إسرائيل" يؤدي إلى إدخال أربعة ماليين في داخل         ١٩٤٨

  .وهو أكبر من عدد اليهود
لة يهودية خالصة، فتـتخلَّص     في أن تكون دو   " إسرائيل"من ناحيٍة رابعٍة أكَّدت أمريكا موافقتها على حق         

  .من سكانها العرب وتستولي على األرض تمهيدا الستقدام مهاجرين يهود جدد
  .من ناحيٍة خامسٍة أبدت أمريكا استعدادها مع دول عربية لتعويض الالجئين الفلسطينيين تعويضا ماديا

، وإنما يعمدون   ١٩٤ر العودة رقم    من ناحيٍة سادسٍة تضغط أمريكا على الدول العربية حتى ال يذكروا قرا           
  .إلى توطين وتجنيس الفلسطينيين في أراضيهم

من ناحيٍة سابعٍة، وهو أحدث حلقات ربط قضية الالجئين الفلسطينيين بالالجئين اليهـود، فـصدر لهـذا                 
 من مجلس النواب األمريكي، وهو قرار غير ملـزم، ولكنـه            ٢/٤/٢٠٠٨ في   ١٨٥الغرض القرار رقم    

، في الدول العربية واإلسـالمية والـشرق        "الالجئين اليهود " قرارات سابقة تشير إلى مصطلح       يبنَى على 
األوسط وشمال إفريقيا والخليج، ويدعو الحكومة األمريكية إلى ربـط حـلِّ قـضية الالجئـين بـشقَّيها                  

  ".يسرائيلاإل "-الفلسطيني واليهودي بأية تسوية شاملة للصراع العربي
تنصرف إلـى   " الالجئين"سوق عددا من الوثائق القانونية والسياسية التي تعتبر كلمة          ويحاول القرار أن ي   

الفلسطينيين واليهود دون تخصيص وحصر للفلسطينيين، ويشير القرار إلى أن اليهود أقلية عرقيـة فـي                
ـ                   ن تأكيد زعمهم بأنهم شعب وليسوا مجرد أتباع ديانة، ويحاول القرار أن يوحي بأنهم جـزء أصـيٌل م

  . عام٢٥٠٠شعوب الشرق األوسط، باإلشارة إلى أنهم في المنطقة منذ أكثر من 
 قـد   ٢٤٢ الخاصة بالالجئين تنطبق عليهم، كمـا أن القـرار           ١٩٥١وأشار القرار إلى أن اتفاقية جنيف       

استخدم كلمة الالجئين لتنصرف إلى عموم الالجئين، بما في ذلك اليهود، وأشار إلى أن تلك هي قناعـة                  
دارة األمريكية التي اتجهت إلى إنشاء صندوق لتعويض كل الالجئين، كما زعم أن اتفـاقيتَي كامـب                 اإل

تؤيد االعتراف بحق الالجئين اليهود أيضا، وكـان قـانون          " إسرائيل"دافيد والسالم مع مصر واألردن و     
  . في الهجرة قد أشار إلى حق اليهود في الدول العربية عدا المغرب وتونس٦٢٠الكونجرس في جزئه 

ومن الواضح أن قضية اليهود في الدول العربية والرغبة في إثارتها حسب الظروف ليست جديدةً علـى                 
 حول يهـود مـصر،   ٢٩/١/١٩٥٧ في  ٧٦ عندما صدر قرار مجلس الشيوخ رقم        ١٩٥٧األقل منذ عام    

  .هموطالب الرئيس بأن ترسل األمم المتحدة مبعوثًا خاصا ليقدم تقريرا عن أحوال
توقيت صدور القرار مع الرغبة األمريكية في تسوية المشكلة الفلسطينية قبل نهاية حكم الـرئيس بـوش                 

، واتجاه إلى حذف حق عودة الالجئين الفلسطينيين بدالً مـن           "إسرائيل"جزء من حملة اإلعراب عن دعم       
  . الوضع النهائيالدخول في تعقيدات مع الدول العربية، أو إخراج هذا الحق من عداد موضوعات

؛ إما لالنضمام إليهـا ضـد       "إسرائيل"ومن الواضح أن اليهود فروا أو طُِردوا من الدول العربية بعد قيام             
علـى  " إسرائيل"، خاصةً يهود مصر بعد عدوان       "إسرائيل"دولهم األصلية، وإما بسبب العداء بين دولهم و       

ول المجاورة فرارا من المذابح الصهيونية ضدهم       ، أما الفلسطينيون فإنهم لجئوا إلى الد      ١٩٥٦مصر عام   
، وفـرار   "إسـرائيل "في الحالتين هو السبب في لجوء اليهود إلى         " إسرائيل"بعد اغتصاب فلسطين؛ فقيام     

  ".إسرائيل"العرب من أراضيهم التي استولت عليها 
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ربيـة؛ ذلـك أن قيـام       والحق أن ملف الالجئين الفلسطينيين مختلف تماما عن ملف اليهود من الدول الع            
 على نصف فلسطين تقريبـا قـد        ١٩٤٧ الصادر من الجمعية العامة عام       ١٨١بموجب القرار   " إسرائيل"

بإعادة الالجئين إلى وطنهم    " إسرائيل" من الجمعية في العام التالي؛ حيث يلزم         ١٩٤ارتبط بصدور القرار    
ترادف، وال يجوز الفصل بينهما، ولهما  مترابط وم١٩٤، ١٨١أو تعويضهم عن أمالكهم، وكال القرارين      

، بل من شـروط قبـول       )١٩٤(يتطلب إنفاذ اآلخر    ) ١٨١وهو  (نفس القوة اإللزامية، وإن نفاذ أحدهما         
 بالسماح بإقامـة الدولـة العربيـة،        ١٨١القرار  " إسرائيل"عضوا في األمم المتحدة أن تحترم       " إسرائيل"

  . بعودة الالجئين أو تعويضهم١٩٤والقرار 
والمعلوم أن العودة تكون للوطن، أما التعويض فيكون عن الممتلكات؛ ولذلك فالمطلوب أصالً هو العودة               
للوطن وليس األصل هو التعويض؛ ألنه ال يمكن التعويض عن الوطن مهما كان قدر هـذا التعـويض؛                  

 الـسياسي   ولذلك عرف هذا القرار الدولي في الخطاب السياسي العربي بحق العـودة، وفـي الخطـاب               
اختُزل حق العودة في حق التعويض، استنادا إلى أن القرار يخير بين العودة أو التعـويض،                " يسرائيلاإل"

والرد على ذلك هو أن الذي يقرر هو المضار المخير بين حقَّين، وقد اختار الـشعب الفلـسطيني حـق                    
  .العودة، رغم كل المغريات المادية على سبيل التعويض

ذلك أشار قرار الكونجرس إلى حق التعويض وصندوق التعويض، وقلَّل تماما من حق العودة، ولـم                لكل  
  .يذكرها لليهود إال في إشارة عابرة في قرارات سابقة

  :ونحن نرى أن يتمسك العالم العربي بموقف حازم يقوم على أسس ثالثة
وإسقاط الحق في التعويض تماما ما دام       األساس األول هو التركيز على حق عودة الالجئين الفلسطينيين          

أن تختار نيابةً عنه، ويجب أن يتمسك العالم العربي         " إسرائيل"من حق الالجئ أن يختار، وليس من حق         
  .١٩٤بحق العودة وفق القرار 

األساس الثاني هو الترحيب بعودة اليهود النازحين من الدول العربية إلى بالدهم األصـلية فـي العـالم                  
  .بتعويض الفلسطينيين العائدين" إسرائيل"، وأن يتم تعويضهم إذا قامت العربي

األساس الثالث هو التمسك بعدم الربط الزمني بين حق العودة للفلسطينيين وحق عودة اليهود؛ فـالمفهوم                
أن هدف القرار وإثارة هذا الموضوع وتوقيته هو تبديد التركيز على حق عـودة الفلـسطينيين، ويجـب       

 إلى عدم إضاعة الوقت في الجدل حول ما إذا كانت الوثائق القانونية تورد لفظ الالجئين لتـشمل                  االنتباه
  .اليهود من عدمه؛ فهو جدل ال طائل من ورائه

يكفي التسليم بأن اليهود النازحين من العالم العربي هم أيضا الجئون أحيانًا، مع الفـوارق التـي سـبق                   
 والسعي إلى إثارة هذا الموضوع في األمـم         ١٩٤المباشرة في القرار    " ةيسرائيلاإل"إيضاحها وااللتزامات   

  .المتحدة بشأن عضويتها المشروطة بشروط واقفة
إن حق العودة لالجئ الفلسطيني يختلف عن حق المواطن في الخروج والعودة إلى بلـده؛ فالفلـسطيني                 

  .١٩٤لي، وكذلك وفق القرار الالجئ اقتُلع من أرضه، ومن حقه أن يعود وفق أحكام القانون الدو
ويتوقَّع أن تسعى واشنطن في األمم المتحدة وفي المرجعيات السياسية إلى عملية السالم الوهمية لتأكيـد                

  .هذه السياسة الجديدة
  ٨/٤/٢٠٠٨إخوان أون الين 

  
  سيستفتون َمن على اتفاق التسوية؟ .٥١

  ياسر الزعاترة
 ، المفاوضات الذي يمضي من دون توقف منـذ شـهور          في سياق طمأنة الجمهور الفلسطيني بشأن مسار      

يين سـيعرض   سرائيلأوضح الرئيس الفلسطيني محمود عباس بأن أي اتفاق سيجري التوصل إليه مع اإل            
 بينما كان السيد صائب عريقات الذي يعرف بكبير المفاوضين رغم تركه التفـاوض              ،على استفتاء شعبي  
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ي لم ينفذ أياً من التزاماته المنصوص عليها في خريطـة           رائيلسلزميله أحمد قريع يبشرنا بأن الطرف اإل      
  .الطريق

ما ينبغي قوله ابتداء هو أن التصريح الذي أدلى به الرئيس الفلسطيني إنما يأتي على خلفية اتساع دائـرة                   
 األمر الذي يـستند     ، إذا لم تكن قد استوت بالفعل      ،القناعة بأن صفقة تسوية يجري طبخها على نار هادئة        

  .إلى تحليل تدعمه الكثير من المعلومات والمعطيات
 يدفعنا إلى مزيد من القناعة بـأن الطبخـة قائمـة            ، إلى جانب تصريحات مختلفة للرئيس نفسه      ،كل ذلك 
 وأقله إعالن مبادىء يتم التوصل إليه وإعالنه قبل نهاية العام ليس أمـراً              ، وأن الحديث عن اتفاق    ،بالفعل

  .كن مرجحاً إلى حد كبير إن لم ي،مستبعداً بحال
ما يعنينا في هذا السياق هو موضوع االستفتاء الذي سيشهره البعض في وجوهنا كلما انتقـدنا المـسار                  

 بل سيجري استفتاء    ، على اعتبار أن القوم لن يطبخوا شيئاً من وراء الشعب الفلسطيني           ،التفاوضي القائم 
  .جماهيره على أي اتفاق سيتم التوصل إليه

 لكن الحديث شكالً ومضموناً كـان  ،أن تحدث البعض في مراحل سابقة حول موضوع االستفتاء     لقد سبق   
 وهم كما يعرف المعنيون ال يـشكلون        ،يتعلق بالفلسطينيين الذي يعيشون في الضفة الغربية وقطاع غزة        
  ٤٨, وفي األراضي المحتلة عام ،سوى ثلث الشعب الفلسطيني الذي يعيش ثلثاه اآلخران في الشتات

 إلى جانب تنازالت عن مساحات واسـعة مـن          ،يمكننا أن نجزم أن اتفاقاً يتنازل عن حق العودة لالجئين         
 فضالً عن التنازل عن السيادة      ، وأقله مبادلتها بأراض في صحراء النقب      ،أراضي الضفة الغربية والقدس   

 الفلسطينية في الضفة الغربية      نجزم أن اتفاقاً كهذا ال يمكن أن يكون مقبوالً من طرف الجماهير            ،الحقيقية
 علـى رغـم     ، لكن ذلك ال يعفينا من رفض مبدأ استبعاد فلسطينيي الشتات من أي استفتاء             ،وقطاع غزة 

 ، في المئة مـن فلـسطين      ٨٠قناعتنا أنه حتى كامل الشعب الفلسطيني ليس مخوالً بالتنازل عن أكثر من             
  .حال من األحوالفهذه التجزئة التي رسمها سايكس بيكو ليست مقدسة ب

) ال يستبعد تزويره ما دام مدعوماً من حركة فتح        (إن اتفاقاً مشوهاً يجري تمريره عبر استفتاء شعبي عام          
 والنتيجـة أن    ،سيكون أسوأ بكثير من اتفاق تمرره فئة من فئات الشعب الفلسطيني كما وقع التفاق أوسلو              

 وإال فهل يعقـل أن يقـرر        ،على خوفنا من المسار القادم    هذا االستفتاء الذي يعدوننا به إنما يزيدنا خوفاً         
هؤالء كل تلك التنازالت المتوقعة بتوقيع الشعب الفلسطيني برمته؟، ال قيمة هنا للحـديث عـن اتفـاق                  

يون على السلطة لن يصل بحال من األحـوال سـقف مـا    سرائيل فالكل يدرك أن ما سيعرضه اإل ،مقبول
 واألسوأ إذا جرى االستفتاء على اتفاق مبادىء جوهره الدولة          ،٢٠٠٠عرض خالل قمة كامب ديفيد عام       

  .المؤقتة وما تنطوي عليه من جعل النزاع مع العدو مجرد نزاع حدودي بين جارين
 إلى جانب اإلفراج عن أعداد كبيـرة مـن          ،إنهم يعولون على الرفاه وعلى المعونات لتمرير ما يريدون        

 وممن يقبلون بالوالء للوضـع      ،م في غضون السنوات القليلة المقبلة     المعتقلين ممن تنتهي مدة محكومياته    
  .الجديد ويوقعون على ذلك

 أكان مـستنداً    ،لذلك كله نعود إلى القول إن وعد االستفتاء ال يزيدنا إال رفضاً على رفضنا للمسار القائم               
ـ    سرائيل أم استند إلى الرغبة األمريكية اإل      ،إلى خريطة الطريق   اق تحـت سـقف كتـاب       ية في إنجاز اتف

  ).وعد بوش لشارون(الضمانات 
  ٩/٤/٢٠٠٨الدستور 

  
  أنتظر رأي حماس .٥٢

  جهاد الخازن
جورج بوش سيأتي الى الشرق األوسط الشهر المقبل بعد أن زارتنا وزيرة خارجيته كونـدوليزا رايـس                 

إعـالن  "  يعدها أبو مازن وإيهود أولمرت باسـم       "طبخة"الشهر الماضي، وفي حين أن هناك حديثاً عن         
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 فإن األرجح أن الهدف ليس وضع المشكلة على طريق الحل، وإنما خدمة المـصالح االنتخابيـة                 "مبادئ
  .للطرفين باإليحاء أن الحل آت

، فهم لو اتفقـوا لبقـوا الطـرف    "قيس ويمن"ال أعتقد بأن الحل ممكن طالما أن الفلسطينيين انقسموا بين         
 للسير في طريق الحل، لذلك ربمـا كـان الحـديث            ائيلإسراألضعف، وانقسامهم يرفع أي ضغط على       

  .المتواصل عن إعالن المبادئ جعجعة ال طحناً
كنت في األيام األخيرة رأيت بعض األخوان من فتح، وسأنقل اليوم رأيهم، كما سأنقل رأي حماس عندما                 

  .والرأيان ليسا بالضرورة رأيي الشخصي. يتوافر لي عبر األخوان من الفصيل
إذا لم  . ؤولون في فتح إن المشكلة ليست الحوار مع حماس أو عدم الحوار، بل على ماذا نتحاور               يقول مس 

تقبل حماس مظلة منظمة التحرير الفلسطينية والمبادرة العربية وقرارات الشرعية الدولية، فالحوار لـن              
  .يفيد

والـرئيس محمـود    المشكلة بين حماس وفتح أكبر من وزارات أو أي مناصب، فهي مشكلة مـستقبلية،               
 ٥٠عباس يريد سالماً ولكن ليس بأي ثمن، وقد فشل اجتماعه األخير مع إيهود أولمـرت كمـا فـشل                    

وحماس تريد من الحوار أن ينتهي بهدنة طويلة األمـد، فهـي ال             . اجتماعاً بين أبو العالء وتسيبي ليفني     
  . تريد فتح دولة فلسطينيةتلتزم المشروع الوطني وإنما تريد أسلمة المجتمع الفلسطيني، في حين

، فإذا قبلنا التفاوض    إسرائيلالعالم كله يؤيد مشروع الدولة الفلسطينية، وهو كله يعارض عدم االعتراف ب           
  .للوصول الى دولة أيدنا العالم، وإذا رفضنا وقف ضدنا

 وأي   في المئة من أراضـي فلـسطين،       ٢٢هناك غالبية كبيرة من الفلسطينيين تؤيد مشروع الدولة على          
  .استفتاء حر سيثبت هذا، كما سيثبت أن مشروع الكفاح المسلح الى األبد يرفضه الفلسطينيون

 في المئة من أرضه، عاصمتها القدس، أو الحرب         ٢٢الفلسطيني عليه أن يختار بين دولة فلسطينية على         
فعل على ما فعلـت     نحن برنامجنا الدولة وهناك فارق بين المفاوضات والبرنامج، فهو ليس رد            . الدائمة

 الحالية، أو ما ستفعل، ألن الحكومة الحالية سبقتها حكومات وستتبعها حكومات، غير أن              إسرائيلحكومة  
  .البرنامج يبقى ليمثل الحد األدنى مما يقبل به الفلسطينيون

 الشعب  من الفلسطينيون؟ ال يوجد شيء اسمه     . المشروع الصهيوني بدأ ساعياً الى إلغاء الشعب الفلسطيني       
غير أنهم اعترفوا بنا، وحتى وهم يكذبون يقولون إنهم يقبلون دولة فلسطينية مستقلة، وهو ما               . الفلسطيني

  . سنة٢٠لم يكن موجوداً قبل 
حماس في غزة بفضل ما أنجزت منظمة التحرير، إال أنها تريد أن تأخذ ما يناسبها مـن دون أن تقبـل                     

  .فوز باالنتخابات وتشكيل حكومة برئاستهاالتزامات المنظمة التي أوصلتها الى ال
حماس تـرفض   .  فالعالم كله ضدنا   إسرائيلاليوم إذا قلنا نريد دولة فالعالم كله معنا، وإذا قلنا نريد تدمير             

هـل تـستمر    . ، لذلك ال تستطيع أن تفاوض على دولة، وإنما على هدنة طويلة األمد            إسرائيلاالعتراف ب 
  .ال يقول للشعب إن تضحياته ستستمر الى األبد. صادقاً سنة أخرى؟ خطاب حماس ليس ٦٠

حتى الـدول العربيـة   . يجب أن تدرك حماس أن موقفها هو وراء تعامل العالم مع فتح ومقاطعته حماس            
  .إسرائيلتراجعت عن موقفها القديم الداعي الى تدمير 

 غزة، ولكن حتى لو تحقق هذا       أبو مازن يقول إنه يريد عودة األمور الى ما كانت عليه قبل االنقالب في             
فإن فتح لن تقبل الدخول في حوار من أجل الحوار، فقد أصبح الحوار غطاء للتمويه أكثـر منـه آليـة                     

  .للوصول الى نتائج
ما هو برنامجهـا المجتمعـي    . نريد من حماس أن تقول صراحة للشعب ما هو برنامجها غير االستشهاد           

  تقدم غير ثورة إسالمية؟االقتصادي التعليمي؟ هل عند حماس ما 
حماس لم تخض االنتخابات على أساس بناء دولة إسالمية، وإنما دخلت على أسـاس شـروط أوسـلو                  

لم يقل أي مرشح من حماس للشعب انـه ال          . وتحدثت عن إنهاء الفساد وإصالح أمر المجتمع الفلسطيني       
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مئة سنة، كما وعـد جـون مـاكين         يقبل الشرعية الدولية، ولم يِعد أي مرشح هذا الشعب بإدخاله حرب            
  .األميركيين

  .نحن نقول إن حماس خدعت الشعب الفلسطيني وال تزال تفعل
  .شخصياً، سأترك لحماس أن ترد، وقد طلبتُ رأي األخوان وسأنشره فور وصوله

. ما أخشى هو أن المفاوضات لن تؤدي الى دولة فلسطينية، وأن المقاومة المسلحة لن تحقـق أي نتـائج                  
ي هو أن أبو مازن يدرك في قرارة نفسه أن المفاوضات ستفشل، وأن قيادة حمـاس تـدرك أن                   وشعور

العمليات االنتحارية والصواريخ لن تقيم دولة مستقلة، وأن كل طرف أسير أيـديولوجيات وتحالفـات ال                
  .في غضون ذلك، أنتظر رأي حماس، ثم أترك للقارئ أن يفاضل بين الرأيين .يستطيع فكاكاً منها

  ٩/٤/٢٠٠٨الحياة 
  
  التوطين بين الرغبة اإلمبريالية والممانعة القومية العربية .٥٣

  شاكر النابلسي. د
تحولت مشكلة عودة الالجئين الفلسطينيين من قضية سياسية تستدعي تحكيم العقل والمنطق إلى قـصيدة               

ويستعملها الـسياسيون   شعرية عربية يتغنى بها الشعراء العرب ويردد أبياتها من بعدهم الشارع العربي،             
العرب في غزلهم السياسي مع الفلسطينيين لتكون ضرورة عودة الالجئين الفلسطينيين من ضمن أسباب              

 في فم الـسياسيين العـرب،       "علكة"ولتصبح قضية عودة الالجئين     . وعناصر شرعية وجودهم وأنظمتهم   
 بأن قضية عـودة الالجئـين قـد         يتشدقون بها في كل منتدى، وفي كل مناسبة، وهم يعلمون علم اليقين           

أصبحت كرة الثلج التي تتدحرج سنوياً وعلى مدار ستين عاماً، إلى أن تعاظمت، وأصبحت كرة ضخمة،                
  .ال يستطيع حملها إال الكبار فقط في العالم

  التوطين حجر عثرة في وجه السالم
 ستين عاماً مـضت وحتـى       ويبدو أن مشكلة توطين الالجئين الفلسطينيين والمشردين عن أوطانهم طيلة         

. إسرائيلاآلن، أصبحت من أعسر المشاكل التي تعترض عملية إقامة وتثبيت السالم الدائم بين العرب و               
 توطين الالجئين الفلسطينيين في أنحاء متفرقة من العالم         إسرائيلففي الوقت الذي تريد أميركا وأوروبا و      

نها نقصاً في السكان مع وجود مساحات واسعة من         العربي وخاصة في دول الخليج التي تعاني بعض بلدا        
 مليار دوالر كتعويضات، ترفض الـدول العربيـة         ٥٠-٤٠األراضي خالية من السكان، مع دفع ما بين         

 لعام  ١٩٤مجتمعة عملية التوطين، وتعتبرها انتهاكاً للحقوق الفلسطينية، وإهماالً لقرار األمم المتحدة رقم             
ولم تعـد   . لقد مضى على هذا القرار ستون عاماً حتى اآلن        . ن إلى أوطانهم   بكفالة عودة المهاجري   ١٩٤٨

فقد كان الفلسطينيون في    . ١٩٤٨اآلن، قضية عودة الالجئين الفلسطينيين هي نفسها التي كانت قائمة عام            
ال توجد إحصائيات دقيقة لعدد الذين نزحوا من فلسطين عام          ( بضع مئات من اآلالف      ١٩٤٨الشتات عام   

). كذلك ال يوجد إحصاء دقيق لعدد الفلسطينيين في الشتات اآلن         (وهم اآلن في الشتات بالماليين      ) ١٩٤٨
 لبضع مئات اآلالف من الالجئين، كان أهون بكثير من حلهـا اآلن لهـذه               ١٩٤٨فحل المشكلة في عام     
  .الماليين من الالجئين

  مصباح عالء الدين واستحالة العودة
طينيون بمصباح عالء الدين السحري، كما يفركون في كل مرة، ولبى المارد            وإذا ما فرك العرب والفلس    

الجبار الذي يخرج من قمقمه رغبة الالجئين الفلسطينيين بالعودة إلى فلسطين المحتلـة سـحرياً، فعلـى                 
  :أرض الواقع المعاش ستكون النتائج المنطقية التالية

ا تقول بعض التقارير غيـر المؤكـدة، فإحـصاء           ماليين نسمة كم   ٥-٤( أن عودة الالجئين جميعاً      -١
الفلسطينيين في الشتات لم يتم حيث يعتبر من التابوهات السياسية المحرمة، حتى تبقـى هـذه المـشكلة                  

 "الدولة العبريـة  "، معناه القضاء على     ١٩٤٨ أو الى فلسطين ما قبل       إسرائيلإلى  ) غامضة وعبثية كذلك  



  

  

 
 

  

            ٢٥ ص                                   ١٠٤٤:         العدد                  ٩/٤/٢٠٠٨ األربعاء: التاريخ

بحون بعد فترة قصيرة هم األكثرية في فلسطين، إن لم يصبحوا فوراً            إذ أنهم سيص  . واإلطاحة بها سكانياً  
إضافة إلى أنهم سوف يـشكلون عبئـاً اجتماعيـاً          . وبالتالي سوف يطالبون بالحكم والدولة    . هم األكثرية 

واقتصادياً وتعليمياً وصحياً على الدولة العبرية، رغم التبرعات المالية الطائلة التي ستصل من االتحـاد               
وقرار العودة إلى األرض المحتلة مرفوض اآلن كما يبدو، من قبل المجتمع الـدولي              . روبي وأميركا األو

  .الخ.. واألمم المتحدة ومجلس األمن، بعيداً عن كل عواطف العرب والمسلمين وجمعيات حقوق اإلنسان
طينية إلـى    إن عودة هؤالء جميعاً إلى الضفة الغربية وغزة، سوف يربك دون شك الـسلطة الفلـس                -٢

عشرات السنوات القادمة، فيما لو علمنا أن السلطة الفلسطينية ترثُ اآلن شعباً في قـاع قائمـة شـعوب                   
األرض، بعد أن بلغت عنده نسبة البطالة أكثر من ستين بالمائة، وخط الفقر تجاوز الخمـسين بالمائـة،                  

 في قطـاع غـزة      "حماس"شكلة  وزادت م . ومعدل دخل الفرد السنوي ال يتجاوز خمسمائة دوالر سنوياً        
ولـو قبلـت الـسلطة      . الطين بلّةً، وأصبحت أرقام البطالة والفقر ودخل الفرد أسوأ من األرقام الـسابقة            

الفلسطينية باستيعاب ماليين الفلسطينيين في الشتات، فمعنى هذا زيادة كل هذه الكوارث علـى الـشعب                
زيادة على ذلك   . المجتمع الفلسطيني، ال يحمد عقباه    الفلسطيني بنسب عالية، مما يهدد بانفجار حقيقي في         

فسوف ترتفع أسعار األراضي والعقارات إلى درجة ال يقدر الفلسطيني على العيش بـأكثر مـن مائـة                  
  .سنتيمتر مربع، وذلك هو االنتحار الذاتي، الذي ينتظر الفلسطينيين عند عودتهم

، وضد قرارات التسوية الـصادرة عـن        إسرائيل هم دعاة الكفاح المسلح ضد       ١٩٤٨ كان فلسطينيو    -٣
وهم بذلك قد أضروا بحق العودة، بحيث أصبح كل عائـد محتمـل إلـى               . مجلس األمن واألمم المتحدة   

وهو ما عبر عنه محمود عبـاس حـين قـال فـي             . ، هو قنبلة موقوتة ومتفجرة    ١٩٤٨فلسطين ما قبل    
 بحق العودة   ١٩٤٨لقد أضر عرب    ": ٢٠/١٢/٢٠٠٢محاضرة بدعوة من اللجان الشعبية بقطاع غزة في         

  ."ال نريد المزيد منهم عندنا: يون سيقولون مثل هؤالء العربسرائيلفاإل. على وجه الخصوص
 أو الضفة الغربيـة     إسرائيل إن نسبة مئوية ليست ضئيلة من فلسطينيي الشتات، لن يقبل بالعودة إلى              -٤

وخاصة من يعمـل مـن      . وبة الحياة وقلة فرص العمل    أو إلى غزة في ظل األوضاع القائمة اآلن، وصع        
ومـن لـه أعمـال      . هؤالء في الخليج، وفي أوروبا وكندا وأميركا الشمالية وأميركا الجنوبية واستراليا          
وفي ظني أنه لو خُير     . ومصالح تجارية وعقارية في باقي الدول العربية التي يوجد فيها فلسطينيو الشتات           

 من جهة وبين أوروبا أو كندا أو استراليا أو أميركا، الختـاروا             إسرائيلسطين و الشباب الفلسطيني بين فل   
وأوروبا تـصيح  .  والعالم العربي الى الغربإسرائيلونحن نشاهد اآلن هجرة معاكسة من . الخيار الثاني 

بالصوت العالي اآلن، من أعداد الشباب المصري والمغربي على وجه الخـصوص، المهـاجرين غيـر               
كما نرى أن الشباب العربي الذي لم يسبق له أن هـاجر، يـسعى اآلن، ويفعـل             .  إلى أسواقها  الشرعيين

المستحيل من أجل الهجرة إلى أوروبا وأميركا واستراليا، لضيق العيش في العالم العربي وضيق فُـسحة                
  .األمل
يركا على تأييد فكرة     والدول األوروبية وأم   إسرائيل نكران الوثائق الفلسطينية لحق العودة، مما شجع         -٥

  :ومثال هذه الوثائق هي. التعويضات المالية والتوطين
  . "مشروع معاهدة لقضايا الحل النهائي" والتي سميت ،١٩٩٦)  محمود عباس-يوسي بيلين ( وثيقة -
  .٢٠٠٢)  سري نسيبة-عامي أيلون ( وثيقة -
  ."مسودة اتفاقية للوضع الدائم"  والتي سميت،٢٠٠٣)  ياسر عبد ربه-يوسي بيلين ( وثيقة جنيف -
 وأخيراً، فقد كانت هناك عدة عروض سابقة لحل مشكلة الالجئين، ومن ضمنها مـا عرضـه يـن                   -٦

بـالعودة  )  ألف الجئ فلسطيني   ١٠٠( في مؤتمر جنيف من السماح لعشرين بالمائة         ١٩٤٩غوريون عام   
 ال يتجـاوز نـصف      ١٩٤٨فلسطين عام   وكان عدد الالجئين الفلسطينيين الذين نزحوا من        . إلى فلسطين 

 ٦٧٠ ألفاً حسب التقديرات العربيـة، و      ٩٤٠هناك أرقام عربية ويهودية متضاربة تبدأ من        (مليون الجئ   
وهناك أكثر من   . يةسرائيل ألفاً حسب الملفات اإل    ٥٢٠ألفاً حسب تقرير الخارجية البريطانية، وتنتهي عند        
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مشكلة التعداد،  (،  ١٩٦٧ذلك الحال بالنسبة لعدد النازحين في       وك. عشرين رقماً متضارباً حول هذا العدد     
ونتيجة إلهمال الفلسطينيين والعرب الحلـول التدريجيـة لقـضية       ). مركز المعلومات الوطني الفلسطيني   

الالجئين، وإصرارهم على عودة الكل دون استثناء ومرة واحدة، تضاعف عدد الالجئين عـدة مـرات                
إضافة إلى اثنين مليون الجئ يحملـون       ( بحوالي أربعة ماليين الجئ      ٢٠٠٤بحيث يقدر عددهم في عام      

، أصبحت مشكلتهم عسيرة بتراكم السنوات، وبانفجار القنبلة السكانية الفلـسطينية،           )الجنسية األردنية اآلن  
معدل عدد األطفال لألم الفلسطينية ستة أطفال، وهـو يمثـل أكبـر            (وبهمة الرجال والنساء الفلسطينيات     

رغـم  ) نفجار ديمغرافي بعد االنفجار المصري الذي يقذف كل عام بمليون وأربعمائة ألف طفل جديـد              ا
  .الفقر والجوع والبطالة والسكن في المخيمات، طيلة أكثر من نصف قرن

  اتفاقية أوسلو والخيارات المتاحة
ى أراضيهم وممتلكـاتهم    ، لم تعترف بحق عودة الالجئين الفلسطينيين إل       ١٩٩٣" اتفاقية أوسلو "كذلك، فإن   

 وتحدثت عن خيارات أخرى أمـام الالجئـين         ،"العودة"التي طردوا منها، بل إنها لم تأِت على ذكر كلمة           
كما أنها حددت الخيارات المتاحة لالجئين الختيار واحد منها لسكنهم الـدائم،             . "مكان إقامة دائم  "تسميها  

ي مناطق أخرى كخيار أول، دون األخذ في االعتبار إرادة        إما بالتوطين حيث هم في البلدان العربية، أو ف        
والخيار الثاني، هو الهجرة إلى بلـدان       . الالجئين ورغبتهم، أو سيادة الدول التي سيفرض عليها التوطين        

 والشروط التي تضعها لقبول     ، وربط ذلك بموافقة هذه البلدان، على األعداد التي تستطيع استيعابها          ،أجنبية
والخيار الثالث، اختيار مناطق السلطة أو الدولة الفلسطينية المزمع إقامتها، كأماكن سـكن             . االهجرة إليه 

 لتحديد  إسرائيلودون أن تستبعد تدخل     .  دون األخذ باالعتبار قدرة هذه المناطق على االستيعاب        ،دائم لهم 
، وما ال يؤثر    إسرائيلأمن  أعداد ونوعية هؤالء الذين يسمح لهم بالعودة إلى مناطق السلطة، بما ال يهدد              

 تخوفها منه، حين يصبح عـدد الفلـسطينيين فـي حـدود     إسرائيلعلى الوضع الديموغرافي الذي تعلن      
أكثر من عدد   ) إسرائيلالضفة الغربية وقطاع غزة، واألراضي التي تقوم عليها دولة          (فلسطين التاريخية   

ض عودة الالجئين، كما يقول عبد اهللا الحوراني         في رف  إسرائيلوهو أحد األسباب التي تتذرع بها       . اليهود
  ).حق العودة في مشاريع التسوية غير الرسمية(في بحثه 

 وعكس ما هو قائم اآلن من دعوات وشـعارات مـن اليمـين العربـي                -على العرب أن يوقنوا تماماً      
 الداخليـة ولـيس      هو الذي سوف يهدد بنيتها     إسرائيل بأن السالم العربي مع      -ي على السواء    سرائيلواإل

فأستاذ العلوم السياسية في جامعة تل أبيب، إيالن غريلسمير، يحدد مخاطر السالم العربي علـى           . الحرب
. "يةسـرائيل  ال تقل خطورة عن حالة السالم على الدولة اإل         إسرائيلإن حالة الحرب مع     " بقوله،   إسرائيل

السالم بدوره قد يشكل تهديـداً مميتـاً للنـسيج          فاذا كانت الحرب تهدد بقاء الدولة اليهودية المادي، فإن          
وهناك من يـشير علـى      . ي وسبباً لالنحالل الصاعق للدولة أو انفجارها من الداخل        سرائيلاالجتماعي اإل 

ويبرر .  من الداخل بالتدمير الذاتي    إسرائيل وسوف تموت    إسرائيلأقيموا السالم مع    : الدول العربية بقوله  
فسها التي سبق وتبناها بن غوريون من قبل في الستينيات، وهي أن المجتمع             غريلسمير هذا بالمبررات ن   

ي مجتمع مهاجرين، جاءوا من أكثر من مائة بلد، تتحكم فـيهم مفـاهيم اجتماعيـة ومـشارب                  سرائيلاإل
وال شيء كاستخدام العنف أو التلويح باستخدامه لتجميد التناقضات الداخليـة           . أيديولوجية ودينية متناقضة  

  .يةرائيلساإل
  ضرورة استيطان العقالنية السياسية أوالً

على العقالنية السياسية التي تنطلق من الحساب المنطقي لألرباح والخسائر، أن تستوطن العقل العربـي               
وأال يكون هناك مجال للرغبات الجامحة والتخيالت الهاذية، وغرائز المـوت فـي الـسياسة               . السياسي

 وخاصة من جانـب     -إن إظهار المجتمع المدني العربي      . يسرائيل اإل -ربي  العربية المتصدية للسالم الع   
يين، يكسب المفاوض العربي ثقة الرأي العام       سرائيل مشاعر ودية إزاء اإل    -الفنانين والمثقفين والصحفيين    

وهم اآلن . يون يعيشون في الخوف منذ ألفي عام     سرائيلفاإل. ي باعتباره قوة ضاغطة على حكامه     سرائيلاإل
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 إال بعد السالم الكامـل، فـي   إسرائيلإن الحكومات محقة في أال تعترف ب      . خائفون من أن يبيدهم العرب    
  .يينسرائيلحين أن على المثقفين أن يبنوا الثقة المفقودة مع اإل

  هاجس األمن وهاجس السالم
عى إلى تحقيـق    في الجانب اآلخر، وبما أن أميركا هي التي تملك مفاتيح السالم في الشرق األوسط، وتس              

ية من خانة المشاريع األمنية إلـى خانـة         سرائيلهذا السالم، فإن عليها أن تنتقل وتنقل معها الحكومة اإل         
فالهاجس .  لتحقيق ذلك  إسرائيلوعلى أوروبا وباقي دول العالم أن تضغط على أميركا و         . مشاريع السالم 

  . معاً منذ ستين عاماً وحتى اآلنيلإسرائي ما زال هو الشغل الشاغل ألميركا وسرائيلاألمني اإل
 وباقي دول العالم لن تستطيع أن تفعل شيئاً للسالم في الشرق األوسط ما لم يتعـاون                 إسرائيلإن أميركا و  

 وحدها هي المطالبة بتقديم تنازالت للسكان الفلسطينيين بـل الـسلطة   إسرائيلفليست . الفلسطينيون معهم 
فساد السياسي والمالي الذي ينخر في السلطة الفلسطينية من الـداخل،           الفلسطينية أيضاً، وذلك بإصالح ال    

وبإيقاف نهب رجالها للمال العام وللمساعدات التي يقدمها العالم للسكان، فال يصلهم منها إال الفتات، وحلِّ                
فالـسالم وحـل مـشكلة الالجئـين لـن يتـأتى            . "فتح" و   "حماس"مشكلة الصراع السياسي القائم بين      

 "حمـاس "وأصـبحت مـشكلة     . ينيون أنفسهم أصبحوا مختلفين في كل القضايا والمشاكل العالقة        والفلسط
 الذي يمكن أن يستوعب عدداً أكبر من الالجئين مما سوف تستوعبه الضفة             -القائمة اآلن في قطاع غزة      

تبطـاً   األخير من السالم أصـبح مر      "حماس" كالشوكة في حلق السالم في المنطقة، ألن موقف          -الغربية  
  . اإليرانية، التي تريد حالً شامالً للسالم في المنطقة مرة واحدة-بالعجلة السورية 

وكيفما تحقق السالم فله ديناميكيته الخاصة التي ستقود إلى المصالحة التي لن تتحقـق طالمـا الـشعب                  
ية سرائيللعربية، واإل  ا -ية  سرائيلفالمصالحة اإل . الفلسطيني ال يستطيع االعتراف باآلخر الذي يذله ويحتله       

 الفلسطينية من أهم الشروط لتحديث الشرق األوسط الذي ما زال ببنيته االجتماعية والذهنية يعيش في                -
  .القرون الوسطى

  القضية الفلسطينية من المحلية إلى الكونية
حلياً إلى مشكلة   انتقلت القضية الفلسطينية خالل الستين عاماً الماضية من كونها نزاعاً سياسياً وعسكرياً م            

وتحـول العـرب    . وأصبح الالعبون الكبار، هم القادرون على تسديد الكرات وتحقيق األهـداف          . كونية
 الرياضـي الـسياسي يتفرجـون،       اإلستادومعهم الفلسطينيون إلى مجرد متفرجين يجلسون على مقاعد         

الكبار في العالم لحل هذه القـضية       لذا، ال بد من تدخل الالعبين       . ويصفقون أحياناً وأحياناً أخرى يبكون    
  .الشائكة وهي القضية الفلسطينية، وقضية عودة الالجئين الفلسطينيين على وجه الخصوص

وقالئل هم في الشرق األوسط، من يعتقد بأن الالعبين الكبار يجب أن يتدخلوا تـدخالً فعليـاً ويجبـروا                   
  .ى الجلوس مع بعضهما وحل هذه القضية العسيرةعل)  والفلسطينيينإسرائيل(إجباراً الطرفين المتنازعين 

يعتبر المفكر التونسي العفيف األخضر من المفكرين القالئل جداً في العالم العربي الذين يؤيدون التـدخل                
الخارجي إلنجاح عملية السالم في الشرق األوسط، ويعتبرون أن هذا التدخل مطلوب في ظـل تقـاطع                 

منذ مطلع الحداثة، كانت األسباب الموجبة للتـدخل        ":  الوجه التالي  المصالح التي يشرحها األخضر على    
ومع نهاية الحرب الباردة جد جديد، وهـو تقـاطع          . الخارجي الذي غلب عليه شكل الحرب أسباباً قومية       

ولكن ما زال الوعي السياسي المؤثث بردود       . المصلحة القومية مع المصلحة الكونية في التدخل الخارجي       
وعموماً فإن المصلحة القومية عمياء     . لقائية والدينية أو القومية لم يهضم بعد هذا المفهوم الجديد         الفعل الت 

وحصرية ومعادية لألجنبي، لكنها عندما تتقاطع في قاسم مشترك مع مصالح عدة بلدان أو جميع البلدان                
 عـن التعـارض مـع       بما فيها مصلحة البلد المستهدف بالتدخل التي استهتر بها حكمه الفردي، تكـفُّ            

المصلحة البشرية، خاصة في عصر العولمة الذي اندمجت فيه مصالح االقتصادات القومية في اقتـصاد               
وهكـذا تـشابكت    . عالمي، ولم تعد السيادة الحصرية مالئمة لمعالجة المشاكل التي تأخذ بخناق البشرية           

 أو سالمة البيئـة أو احتـرام حقـوق          مصالح جميع األمم سواء فيما خص االستقرار اإلقليمي والدولي،        
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اإلنسان واألقليات والتداول الديمقراطي إلى درجة أن كل مصلحة قومية مفهومة فهماً صحيحاً، أصبحت              
اآلن مصلحة إقليمية أو دولية بدرجة أو بأخرى، بإمكان أية أمة أن تتعرف على نفسها فيهـا، مـا لـم                     

فلو تدخلت أميركـا عـام      . كائها الجمعي وحسن تدبيرها   تعصف الهستيريا الجماعية بتوازنها النفسي وذ     
 لفرض مقترحات كلينتون على عرفات الذي رفضها ارتجاالً، ثم عاد فقبلها ارتجاالً أيـضاً فـي                 ٢٠٠٠
، بعد أن ضاعت الفرصة، وتغيرت الموازين السياسية، لوفّر علـى الفلـسطينيين التـدمير               ٢٠٠٢يونيو  

لكان تدخل أميركا مشروعاً في فرض هذا السالم فرضاً ألن مـصلحة            و. الهائل الذي يتعرضون له اآلن    
أميركا تتقاطع في هذا السالم مع مصلحة شعوب المنطقة، وفي مقدمتها الشعب الفلـسطيني المتـضرر                

 الفلسطيني للتفرغ إلى مهام التنميـة       -ي  سرائيلاألول من رفض حاكمه المنفرد بالقرار إلنهاء النزاع اإل        
  ).٤/٨/٢٠٠١، "الحياة"، جريدة "لتدخل الخارجي مطلوب إذا تقاطعت المصالحا". "المستديمة

  السالم مصلحة أميركية أيضاً
ولعل هذا يتطابق تماماً مع ما قاله وزير الخارجية األميركية السابق كولن باول في مؤسسة هاريتاج في                 

وتغيير الشرق األوسـط     من أن مصلحة أميركا تقتضي نشر السالم في الشرق األوسط،            ،٢٠٠٢ديسمبر  
ومن أن الوقت قد حان لبناء أسس األمل في هذه المنطقة التي تحكمها أنظمـة سياسـية مغلقـة،                   . كذلك

حرمت شعوبها من ثمار ثورة انتشار الديمقراطية واألسواق الحرة، بما فيها التعليم المنفـتح، والفـرص                
  .لتي تتمتع بها شعوب مناطق أخرى من العالماالقتصادية، والحقوق االجتماعية، والضمانات القانونية، ا

  ٩/٤/٢٠٠٨الوطن القطرية 
  
  :كاريكاتير .٥٤
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