
  
  
  
  
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  منية رباعيةأعادة تشكيل لجنة إطلب رايس لالسلطة تستجيب : الحياة
  القسام تجري تدريبات عسكرية واسعة في غزة

  جلس الوطني ال يمثالن الشعب الفلسطينيوالممنظمة التحرير تنفيذية : الزهار
  الجيش سيكون مستعداً للعمل العسكري في غزة اذا فشلت الخيارات األخرى: أولمرت

  المبادرة العربية في صلب محادثات الملك عبداهللا الثاني وميركل

 جددتوروبي األدول االتحاد
قرارها التعامل مع وزراء ليسوا 

  من حماس
 

  4ص ... 

1/4/2007678حداأل



  

  

 
 

  

            2 ص                                    678:                                 العدد1/4/2007 األحد: التاريخ

    :السلطة
 4  منية رباعيةأعادة تشكيل لجنة إطلب رايس لالسلطة تستجيب : الحياة .2
 5 نعمل على محو االختالفات بين مواقف الحكومة والمجتمع الدوليس: أبو عمرو .3
 5 عريقات ينتقد رفض إسرائيل للمبادرة العربية .4
 6  على العرب إيجاد حلول لحمل إسرائيل على القبول بما يجمعون عليه: يحيى موسى .5
 6  بحر يؤكد أن حكومة الوحدة ذات برنامج موحد منسجم مع الشرعية الدوليةأحمد  .6
 6  المنكوبة" أم النصر"قرية لسكان  قطعة أرض بديلة ان تخصصرئاسة والحكومةال .7
 7  من دخول الحرم االبراهيمي الفلسطيني األوقافمنع وزيراالحتالل ي .8

    
    :المقاومة

 7  القسام تجري تدريبات عسكرية واسعة في غزة .9
 7  عتراف بحق اسرائيل بالوجودحماس تجدد رفضها اال .10
 8 والمجلس الوطني ال يمثالن الشعب الفلسطينيمنظمة التحرير تنفيذية : الزهار .11
 8 صفقة األسرىتقدم في مفاوضات وجود ؤكد أبو مجاهد ي .12
 8   هي الرد على السياسة الصهيونية الفلسطينيةطنيةالوحدة الو: حبشجورج  .13
 9   وتقصف سديروتآلية لالحتاللالمقاومة تجرح جنديين وتدمر  .14
 9 فتح تستنكر إجراء حماس انتخابات للمعلمين .15
    

    :الكيان االسرائيلي
 9  الجيش سيكون مستعداً للعمل العسكري في غزة اذا فشلت الخيارات األخرى: مرتأول .16
 9  ال يوجد إلسرائيل ميزان ردع مقابل غزة: ديختر .17
 10   ال يرفض مبدأ إجراء مفاوضات مع سورية شرط ان يتم االعداد لها بشكل جيداولمرت .18
 10  النيابة العامة تتوجه لتأجيل نشر شهادات أولمرت وبيرتس وحالوتس أمام فينوغراد .19
 10   المنشآت النووية في إسرائيلعن خارطة هانشر بعد غرينبيسغدعون عزرا يقاطع  .20
 10  في األغوارسرائيلي االشلجينقل غرف جاهزة إلى معسكر ل .21
    

    :األرض، الشعب
 10  نقابة الصحفيين الفلسطينيين تعلن اإلضراب لثالثة أيام .22
 11  جيش االحتالل اإلسرائيلي يعتقل فلسطينيين شمال طولكرم .23
 11  ينفلسطينيال المزارعينفسادا بأراضي  اثواع  حومشمستوطنو .24
 11  تدعو لحشد كل الطاقات النجاح يوم االسيرفلسطينية قوى  .25
 11  عام ونصف  السابق الفلسطيني نجل وزير الماليةبسجن تحكم سرائيليةمحكمة ا .26
 11  كامل على الضفة وقطاع غزة خالل عطلة عيد الفصح اليهوديفرض إغالق  .27
 12   يوم االرضحولرام اهللا بندوة تقيم المنظمات األهلية الفلسطينية  .28
 12   بعد قرار نقلهم لمنطقة آمنة المنكوبةحالة من الجدل بين سكان قرية أم النصر .29
 12  جنود االحتالل يعرقلون مرور معلمين من طولكرم عند حاجز بيت ايبا .30
 12  اإلسرائيلية مازالت تسيطر على قطاع غزة اليد الخفية: تقرير .31



  

  

 
 

  

            3 ص                                    678:                                 العدد1/4/2007 األحد: التاريخ

 13  عن العملسوء االوضاع المعيشية تدفع ابناء غزة للهجرة بحثا : تحقيق .32
   

   :ثقافة
 13  كايالدين والسياسة في أمر :عرض كتاب .33
   

   : األردن
 18  المبادرة العربية في صلب محادثات الملك عبداهللا الثاني وميركل .34
 18  عودةال حق  مشروع إسقاطدعو لمجابهةقوى المعارضة األردنية ت .35
 18   جيولوجي دولي في األردن مؤتمر عقدإسرائيل حاولت إفشال: نقيب الجيولوجيين األردنيين .36
 19  2015لتشغيل مفاعل نووي سلمي إلنتاج الطاقة البديلة بحلول العام  يخطط األردن: تحقيق .37
   
   :بنانل

 21 من سورياإلى لبنان   األسلحة من تهريب يبدي قلقهكي مونبان  .38
 21  جنبالط يخشى حرباً جديدة في الصيف .39
 22  أوساط عربية تتوقع حسم هوية مزارع شبعا في أيار المقبل .40
 22  دمشق تسلم قريباً إلى الرياض مالحظاتها على المحكمة الدولية .41
   

   :عربي، إسالمي
 22   ال تطبيع مع إسرائيل قبل تحقيق السالم: موسىعمرو  .42
 23 لقدس ويعتبره األنجحمؤسسة اافة الجزائر للمؤتمر الخامس لضالقرضاوي يشيد باست .43
   

   :دولي
 23  ابتزاز أمريكي لتركيا بعد دعوتها لهنية .44
 23   وسورياكي تزور القدسيررئيسة مجلس النواب االم .45
 23  لمعبر المنطار بين اسرائيل وغزةكية يمساعدات امر .46
   

    :مختارات
 24  رئيس األركان اإليراني يحذر من هجوم انتحاري تشنه إسرائيل صيفاً .47
  24  إسرائيل تسرق التراث اليمني وتبيعه في صنعاء .48
    

    :مقاالت
 24  سالم فياض... !األمل الفلسطيني المحاصر .49
 26  أحمد عمرابي... من يتحمل كلفة إنقاذ مشروع المبادرة العربية؟ .50
 27 محمد السعيد إدريس. د... تفكيك المبادرة .51
 28 رياض المالكي.د... !قمة الرياض ومعاني الصحوة العربية اآلن .52
 30  سميح المعايطة... كسر حواجز .53
 31  عامر راشد... العمل األهلي في فلسطين وفساد مؤسسات السلطة .54
    



  

  

 
 

  

            4 ص                                    678:                                 العدد1/4/2007 األحد: التاريخ

  32  :كاريكاتير
***  

  
  جددت قرارها التعامل مع وزراء ليسوا من حماسروبي األودول االتحاد .1

 أمس واوزراء خارجية االتحاد األوروبي أيدأن  :وكاالت نقال عن 1/4/2007 الخليج اإلماراتية تنشر
المبادرة العربية واتفقوا على التعامل مع وزراء حكومة الوحدة الفلسطينية الجديدة غير األعضاء في 

 كما ،اعية الدوليةداخل الرب ف الجهوديكثتن الوزراء اتفقوا على ، أوقال مسؤولون في االتحاد .حماس
  .سيدعون للتعاون مع الرباعي العربي

 الى وقـف    هم سببا يدعو  ونريال   أكد أنهم    سوالناأن  : المانيافي   بريمن    من 1/4/2007 الحياة   وأضافت
من جهته  و. م اصدقاء وه هم،هم منذ سنوات وكانوا يتعاونون مع     ونعرفي مسؤولين فلسطينيين االتصال مع   

وزراء في الحكومة مـن خـالل       اله الخطوة، لكنه رفض قرار التمييز بين        رحب مصطفى البرغوثي بهذ   
بحث االتحاد ايضا موضوع اآللية الموقتة لتقديم المساعدات للفلسطينيين من دون           إلى ذلك فقد    . مقاطعتهم

  .اآللية سيتعين ان تبقى لفترة أطولهذه  مفوضة العالقات الخارجية ان حيث أعتبرتالمرور بالحكومة، 
أكد أن  ،وزير الخارجية االلمانيةأن :  وكاالتنقال عنبريمن  من 1/4/2007 األيام الفلسطينية توذكر

تركيز سينصب خالل االسابيع الوقال ان . اوروبا لم تعد مجرد معلق على األحداث يجلس على الهامش
 ىإلا أشار سوالنا  فيم.المقبلة على تنشيط العمل الكثر من ذلك للوصول الى حل يعتمد على إقامة دولتين

من المهم أن و، أن هناك ديناميكية جديدة في المنطقة قد تنعش جهود السالم المتعثرة في الشرق االوسط
ان الحكومة السعودية تعمل  وأعتبر .ان يساهم االتحاد االوروبي في دفع عملية السالم الى االمام

 في . يعد إيجابياً للغاية2002حياء مبادرة عام ن القرار العربي باعادة إأباصرار للدعوة للسالم، مضيفاً 
 تكون ان  من الممكنانوأعتبر ن استجابة اولمرت البناءة للمبادرة تثير اآلمال ايضاً، حين أشار إلى أ

مواصلة ن تصريح االتحاد ، أقال دبلوماسيونمن جهة أخرى و .هناك فرصة تقود الى حل لالزمة
 الى ان الحكومة الجديدة تحقق بعض التقدم فيما  عمرو، يشيرفياض وابوعباس والوزيرين ب االتصال

 ان االتحاد سيستمر في التركيز ،قال مسؤولونفي سياق آخر و .يتعلق بالوفاء بالمطالب الغربية الثالثة
على المساعدة في بناء المؤسسات الفلسطينية بدالً من البرنامج الحالي الذي يختص باعانة االسر الفقيرة 

  .الضفة الغربيةفي غزة و
وزير خارجية   إلى أن:بروكسل من 1/4/2007 الشرق األوسط  مراسل عبد اهللا مصطفىوأشار

نه حان الوقت لممارسة ضغط على إسرائيل، أو حثّها على أخذ اليد التي مدتها القمة أأكد  لوكسمبورغ
ة حماس فقط، بل حكومة ه ال يوجد بعد اآلن حكومأشار إلى أنو .العربية في الرياض على محمل الجد

   .وحدة وطنية فلسطينية
  

  منية رباعيةأعادة تشكيل لجنة إطلب رايس لالسلطة تستجيب : الحياة .2
السلطة الفلسطينية وافقت على :  أنغزة فتحي صباح نقالً عن مراسلها في 1/4/2007 الحياة ذكرت

وكشفت . الواليات المتحدة ومصرسرائيل وإمنية رباعية تتشكل من السلطة نفسها وأعادة تشكيل لجنة إ
االتفاق على تشكيلها تم خالل "ن أسرائيلي عن تشكيل هذه اللجنة، وقالت القناة الثانية في التلفزيون اإل

ن أضافت أو. "الزيارة االخيرة لوزيرة الخارجية االميركية كوندوليزا رايس للقدس ورام اهللا قبل أيام
نه سيبحث أ من دون تحديد موعد لهذا االجتماع الذي قالت ،هرةول اجتماع لها في القا أاللجنة ستعقد

طالق إلى قطاع غزة، وإمنية من قبيل مراقبة معبر رفح الحدودي، وتهريب السالح والصواريخ أقضايا "
  . وغيرها من القضايا"الصواريخ باتجاه مستوطنات في النقب الغربي



  

  

 
 

  

            5 ص                                    678:                                 العدد1/4/2007 األحد: التاريخ

وروبي طلب من الرئيس عباس حل ثالث قضايا ن االتحاد االأوكانت الحياة كشفت قبل أقل من شهر 
وقال عباس في اجتماع للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير عقد . لتسهيل التعامل مع حكومة الوحدة الوطنية

سرائيلي االسير لدى ثالثة قضية الجندي اإل"ن القضايا الثالث هي أفي رام اهللا مطلع الشهر الماضي 
، يضاًأضية التهدئة الشاملة ومدها من قطاع غزة لتشمل الضفة الغربية فصائل فلسطينية غلعاد شاليت، وق
  ."منية الرباعيةوقضية استئناف عمل اللجنة األ

 وفي إطار التحليل : أنهيوسف الشايبنقالً عن مراسلها رام اهللا  من 1/4/2007 الغد االردنية وأضافت
سطينية، إن القيادة السياسية في تل أبيب، يهود يعاري، المختص بالشؤون الفلإاإلسرائيلي لألمر، قال 

أما روني دانييل، المحلل  .تأمل نجاح هذه اللجنة في منع وقوع المواجهة بين إسرائيل وغزة، مرة أخرى
العسكري في القناة الثانية، فأكد أن قادة األجهزة األمنية اإلسرائيلية، بما فيها الجيش، يدفعون باتجاه الرد 

ال أن القيادة السياسية اإلسرائيلية غير متعجلة لهذه النتيجة وتريد المحاولة مرة العسكري على غزة، إ
 أوالً ":قال دانييل, سرائيلي الجديد على غزةورداً على سؤال حول ما الذي سيمنع الهجوم اإل .أخرى

وير وقف تط: وهذا ما يمكن لألمن المصري أن يجيب عليه، ثانياً, وقف تهريب السالح عبر أنفاق رفح
  ".وقف إطالق الصواريخ باتجاه مستوطنات النقب الغربي: مدى الصواريخ داخل قطاع غزة، ثالثاً

من جهتها نفت وزارة الداخلية الفلسطينية أي علم لها بتشكيل لجنة أمنية رباعية، وقال الناطق باسم 
ع متعلق بالرئاسة، وأتصور أن الموضو(...) من حيث المبدأ ليس لدينا علم "الوزارة خالد أبو هالل 

  ".وبالتالي ال يمكن لوزارة الداخلية أن تعلق على موضوع ال علم لها به
  

 نعمل على محو االختالفات بين مواقف الحكومة والمجتمع الدوليس: أبو عمرو .3
لى فرنسا سيدعو خاللها إيقوم وزير الخارجية الفلسطيني زياد أبو عمرو غداً بزيارة : ب.ف. ا-القدس 

وسيستقبل وزير الخارجية  .وروبيةناف العالقات الكاملة بين حكومة الوحدة الوطنية والقارة األلى استئإ
ن يلتقي رئيس الوزراء دومينيك دو فيلبان أالفرنسي فيليب دوست بالزي نظيره الفلسطيني غداً قبل 

لنظيري ن اوضح أالهدف من هذه الزيارة هو "ن أبو عمرو لوكالة فرانس برس أعلن أو .الثالثاء
 وأن أطلب إنهاء ،الفرنسي وللحكومة نوعية التغييرات التي طرأت على الحكومة الفلسطينية وبرنامجها

ول عاصمة غربية أوبذلك تكون باريس  ".الحصار واستئناف عالقات عادية مع السلطة الفلسطينية
تياحه لموقف فرنسا من وأعرب أبو عمرو عن ار .تستقبل رسمياً وزيراً من الحكومة الفلسطينية الجديدة

لى استئناف المساعدات المباشرة إلى حماس ولمساعيها الرامية إإقامة اتصاالت مع وزراء ال ينتمون 
ن أوبعد  ".طار دعم عملية السالمإنثمن موقف فرنسا ألنه في النهاية يندرج في  ":وأضاف .للحكومة

" طمأنة العواصم االوروبية"سيحاول نه أقال أبو عمرو " وروباأوجهات نظر مختلفة في "تحدث عن 
سابيع القليلة المقبلة على محو االختالفات في وجهات النظر بين ننا سنعمل جاهدين خالل األأ"مؤكداً 

 ".الحكومة الفلسطينية والمجتمع الدولي
  1/4/2007األيام الفلسطينية 

  
 عريقات ينتقد رفض إسرائيل للمبادرة العربية .4

مس ما أد صائب عريقات رئيس دائرة شؤون المفاوضات في منظمة التحرير  انتق:أ.ب.د -رام اهللا 
 والحديث عن سالم في ،وصفه بالمواقف اإلسرائيلية المتصلبة والمتمثلة برفض مبادرة السالم العربية

وقال عريقات في حديث إلذاعة  .1967لى حدود عام إغضون خمسة سنوات دون حق العودة والرجوع 
 ألننا عندما ، فليقولوا ما يريدون، على شفاه اإلسرائيلييننستطيع أن نقف حراساًال ": صوت فلسطين

 لذا سالمنا لن يكون بأي ،وضعنا المبادرة العربية فقد انطلقنا من مصالحنا المستندة إلى الشرعية الدولية
 من  بما فيها القدس واالنسحاب67 حزيران عام 4ثمن وإنما على أساس انسحاب إسرائيل إلى خط 



  

  

 
 

  

            6 ص                                    678:                                 العدد1/4/2007 األحد: التاريخ

إسرائيل وقعت " :وأضاف عريقات ."األراضي العربية المحتلة في سوريا ولبنان مقابل السالم الكامل
 لذا ال ،على اتفاق يقول إن الحدود والالجئين والمستوطنات والمياه هي موضع مفاوضات الوضع النهائي

ومة اإلسرائيلية للتفاوض وال  وبالتالي نحن ندعو الحك،يمكنها أن تتخذ قرارات أحادية بشأن تلك القضايا
وحول فك الحصار االقتصادي عن الشعب الفلسطيني بعيد اإلعالن  ."يمكن أن تخرج نتيجة إال باالتفاق
 الدول العربية قدمت للشعب 2006 ولكن عام ،ال أريد أن أبالغ" :عن حكومة الوحدة قال عريقات

 مليون 53 وأوروبا قدمت ،94 في أي شهر منذ  وهو أكثر مما قدمته، مليون دوالر شهريا50ًالفلسطيني 
 ، وهذا مستمر، واألمر الثاني احتجاز أموالنا لدى إسرائيل، والحصار هو القيود البنكية،دوالر شهرياً

وبالتالي المسائل صعبة ونأمل من االشقاء العرب المساهمة المالية حتى نستطيع مواجهة الحصار 
 ."الظالم

  1/4/2007الرأي األردنية 
  

  على العرب إيجاد حلول لحمل إسرائيل على القبول بما يجمعون عليه: يحيى موسى .5
قال النائب عن حركة حماس يحيى موسى في حديث إلذاعة صوت القدس حول تصريحات : وكاالت

هذه التصريحات تعبر  " إن،يهود أولمرت عن سالم في غضون خمس سنوات من دون حق للفلسطينيينإ
 ولذلك ليس ، على اغتصاب حقوق الغير قائماً عدوانياً عنصرياًهيوني باعتباره كياناًعن حقيقة الكيان الص

. "هناك جديد في هذه التصريحات غير أن هذه التصريحات ما كانت إال لغياب إستراتيجية عربية مقاومة
دائل  فما هي ب. وإسرائيل رفضت،العرب أعلنوا أن استراتيجيتهم هي السالم" إن وتابع موسى قائالً

 لذا على العرب إيجاد حلول ، فإذا لم يكن لديهم بدائل فهذا يدفع إسرائيل لمزيد من التغطرس؟العرب
  ."أخرى لحمل إسرائيل على القبول بما يجمع عليه العرب

  1/4/2007البيان االماراتية 
  

  بحر يؤكد أن حكومة الوحدة ذات برنامج موحد منسجم مع الشرعية الدوليةأحمد  .6
 وصل الوفد البرلماني الفلسطيني إلى دولة اإلمارات في محطته الثانية بعد انتهاء زيارته : وفا- أبو ظبي

وتوجه الوفد برئاسة الدكتور أحمد بحر رئيس المجلس التشريعي باإلنابة إلى إمارة  .الرسمية للقاهرة
اسمي حاكم الشارقة محمد صقر الق.دالشارقة، والتقى الجالية الفلسطينية في اإلمارات، بحضور الشيخ 

وأكد بحر في كلمة له، أن حكومة الوحدة الوطنية ذات  .خيري العريدي سفير فلسطين في اإلمارات.ود
برنامج موحد منسجم مع اإلجماع العربي ومع الشرعية الدولية، التي أدارت إسرائيل ظهرها لها، وظلت 

 نشعر اليوم، بعد اتفاق مكة المبارك الذي وقال، إننا .تعربد كعادتها وال تحترم أي عهد أو أية مواثيق
أحاطته الدول العربية برعايتها في مؤتمر القمة في الرياض والذي يدعو لرفع الحصار عن شعبنا، أننا 

وأشار إلى أن األمة العربية عبرت عن  .وضعنا القدم على بداية مرحلة جديدة ومميزة من تاريخ شعبنا
ى العالم أجمع، لكنها قوبلت بالدبابات اإلسرائيلية التي دمرت االتفاقات استرتيجيتها للسالم ومدت يدها إل

  .المبرمة
  1/4/2007الحياة الجديدة 

  
  المنكوبة" أم النصر"قرية  قطعة أرض بديلة لسكان ان تخصصرئاسة والحكومةال .7

 أعلن أمين عام مجلس الوزراء محمد عوض أن الرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء :كتب حسن جبر
إسماعيل هنية، اتفقا مؤخراً على العمل الفوري لتخصيص قطعة أرض بديلة لسكان قرية أم النصر التي 

 ،ن يراعى ابتعادها عن الخطر اإلسرائيلي والمياه العادمةأ على ،غمرتها مياه الصرف الصحي قبل أيام
لى إم النصر أ ن تعود ملكية األرض التي تقع عليها قريةأن تكون في شمال قطاع غزة، وعلى أو
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وأعلن عوض عن إدراج بند تشكيل لجنة تحقيق خاصة  .األمالك الحكومية فور االنتهاء من إيجاد البديل
بتداعيات الحادث وأسبابه على جدول اجتماع الحكومة القادم، داعياً أهالي قرية أم النصر إلى تسهيل 

 بيئية أكبر وأكثر ضرراً إلى جانب عمل اللجان الفنية لبدء أعمال نضح المياه، لتجنب حدوث كارثة
من ناحية أخرى، أعطى  .تشكيل لجنة متخصصة من الوزارات لتقدير األضرار والتعويض المناسب

هنية تعليماته لجهات االختصاص لتنفيذ المشروع البديل والمخصص لمعالجة مشكلة المياه العادمة في 
 60ألمني لتنفيذ هذا المشروع المقدرة تكلفته شمال القطاع، وطلب من وزير الداخلية توفير المناخ ا

 .مليون دوالر
  1/4/2007األيام الفلسطينية 

  
  من دخول الحرم االبراهيمي الفلسطيني األوقافمنع وزيراالحتالل ي .8

محمد الترتوري من الفلسطيني سرائيلي أمس وزير األوقاف منع الجيش اإل: عبد القادر فارس -غزة 
وقال . اهيمي في الخليل للمشاركة في احتفال عيد المولد النبوي الشريفبرالدخول الى الحرم اإل
براهيمي  في الحرم اإلترأس احتفاالًأن أكان من المفترض " :لى حركة حماسإالترتوري الذي ينتمي 

 ."لى المكان منعني الجنود من الدخولإال انني عندما وصلت إ. بمناسبة عيد المولد النبوي الشريف
ن الحادث أ ، معتبراً"وامر جاءت من فوقن األأما استفسرت عن السبب قال لي الجنود عند" :ضافأو
من جهته قال متحدث باسم . " على مواصلة االعتداءات االسرائيلية التي تستهدف حرية العبادةكيداًأتي تأي"

  .لى الحرمإ "وزارة الدفاع هي التي قررت منعه من الدخول"ن أالجيش االسرائيلي 
  1/4/2007عكاظ 

  
  القسام تجري تدريبات عسكرية واسعة في غزة .9

 أجرت كتائب القسام أمـس تـدريبات        : وام  و ب.نقالً عن وكالتي أ    1/4/2007البيان االماراتية   أوردت  
 تناولت أساليب القتال والهجمات الصاروخية وزرع األلغام في         ،واسعة للمرة األولى منذ شهور في غزة      

  . لعسكرية وتنفيذ عمليات خاصة لقنص الجنودرتال اإلسرائيلية اطريق األ
 :نكتائب القسم من أبو عبيدة المتحدث باسم أ هقالعن رويترز ما  1/4/2007األيام الفلسطينية نقلت و

حد معسكرات التدريب التابعة أضاف قائالً في أو .ي صراع مع اسرائيلالحركة ستكون مستعدة أل
ن اجتياح غزة أسلحة الرشاشة ق القذائف الصاروخية واألطالإلحماس حيث كان النشطاء يتدربون على 

 .ساليب التي سوف تستخدمها حماس وستفاجأ اسرائيل باأل،لن يكون سهالً
  

  حماس تجدد رفضها االعتراف بحق اسرائيل بالوجود .10
جددت حركة حماس على لسان المتحدث باسمها فوزي برهوم أمس رفضها االعتـراف بحـق               : ا.ب.د

حركـة  "وقال برهوم في بيان إن       ". لتحرير كامل فلسطين   خياراً"وجود والتمسك بالمقاومة    إسرائيل في ال  
 وإقامـة الدولـة     ،حماس تؤكد على حق الشعب الفلسطيني في ممارسة المقاومة لتحرير كامل فلـسطين            

 ،منهـا  وعودة الالجئين الفلسطينيين إلى ديارهم التي هجروا         ،الفلسطينية كاملة السيادة وعاصمتها القدس    
ال ولن نعترف بحـق إسـرائيل فـي          ":وضح البيان أو ".وإطالق سراح األسرى من السجون اإلسرائيلية     

وحول التهديدات اإلسرائيلية باجتياح موسع لقطاع غزة لمنع         ".الوجود على شبر واحد من أرض فلسطين      
خلية في إسـرائيل إلـى      تلك التهديدات محاولة لنقل األزمة السياسية الدا       ":إطالق الصواريخ قال برهوم   

 ومحاولة للهروب من التعاطي مع الواقع الدولي والعربي بضرورة رفع الحصار عن             ،الساحة الفلسطينية 
 وإعادة أمواله الضريبية المستولى عليها والمنهوبة لدى الكيان الصهيوني منذ ما يزيد             ،الشعب الفلسطيني 

 إلى أن هنية يتمتع بعالقات جيدة        هنية، مشيراً  وانتقد برهوم تصريحات أولمرت األخيرة بحق      ".عن عام 
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تصريحات أولمرت تهدف إلى وضع مبـررات واهيـة إلبقـاء            ":نوبي .على المستوى العربي والدولي   
  ".الحصار السياسي واالقتصادي على الحكومة الفلسطينية

  1/4/2007الغد األردنية 
  

 ن الشعب الفلسطينيوالمجلس الوطني ال يمثالمنظمة التحرير  تنفيذية: الزهار .11
ن اللجنـة التنفيذيـة لمنظمـة       أاعتبر القيادي في حركة حماس النائب محمود الزهـار          : ب.ف. أ -غزة  

وقال النائب الزهار    .التحرير الفلسطينية والمجلس الوطني الفلسطيني، لم يعودا يمثالن الشعب الفلسطيني         
ي أمن الـشعب الفلـسطيني،      % 60ألن ":سبوعية التي تصدر في غزة    في مقابلة مع صحيفة الرسالة األ     

 ماليين شخص، خارج فلسطين، وألن منظمة التحرير الحالية غير موجودة، فالمجلس الـوطني              6حوالي  
، ومن تبقى من أعضاء اللجنة التنفيذية أقلية والبقية مـنهم           1996غير موجود، وآخر جلسة له كانت عام        

وفي  ".وطني وال اللجنة التنفيذية يمثالن الشعب الفلسطيني      مات او استقال او اعتقل، وعليه فال المجلس ال        
سـرائيلياً  إميركياً و أإن الذي يخطط لهذه الحكومة       ": الزهار كالمه عن حكومة الوحدة الوطنية الحالية قال      

هو إفشالها، فقد أرادوا لحكومة حماس أن تفشل ولكنها لم تفشل، وهناك مسلسل مـن الخطـوات                 (...) 
 ".اللعبة السياسية كان يمر في عدة مراحل بعضها تحقق وبعضها في الطريقإلخراج حماس من 

  1/4/2007األيام الفلسطينية 
  

 صفقة األسرىتقدم في مفاوضات وجود ؤكد  يمجاهدأبو  .12
سرائيلي جلعـاد   قال أبو مجاهد ،الناطق بلسان لجان المقاومة، أمس، إن قضية الجندي اإل           : أ.ب. د -غزة  
فـصاح عـن تلـك       في الوقت نفسه اإل     وجود بعض المؤشرات اإليجابية، رافضاً      مع ليط شهدت تقدماً  اش

لمانية إن  نباء األ وقال أبو مجاهد، خالل اتصال هاتفي بوكالة األ        .المؤشرات، لما وصفها باألسباب األمنية    
 سرائيلي، بإذن اهللا، ولكننا لن نفصح عن أي معلومـات،         نهاء ملف الجندي اإل   يجابية إل إهناك مؤشرات   "

وحول تصريحات أبو    ."فقةصوذلك باالتفاق مع الجانب المصري لدواع أمنية، حرصا على نجاح تلك ال           
 االفصاح عـن    عبيدة، الناطق باسم كتائب القسام، التي أعلن فيها هو اآلخر عن تقدم في الصفقة، رافضاً              

عاءات االسرائيلية  تصريحات أبو عبيدة صحيحة وجاءت لدحض االد      " :نوعية ذلك التقدم، قال أبو مجاهد     
العروض يمكن أال تـأتي بحجـم       "أن  وأضاف أبو مجاهد     ."سرىحول إفشال قادة القسام لصفقة تبادل األ      

 ."المطالب، ولكن قريبة منها ونحن نسعى إلى إنجاز صفقة بحجم طموح الشعب الفلسطيني
 1/4/2007الشرق األوسط 

  
  السياسة الصهيونية هي الرد على  الفلسطينيةالوحدة الوطنية: حبشجورج  .13

جورج حبش أن الوحدة الوطنية الفلسطينية هي الرد على السياسة الصهيونية وتفويت أي فرصـة               .أكد د 
لنقل الصراع إلى الداخل الفلسطيني، مؤكداً على ضرورة استكمال تجاوز األزمة الفلسطينية على الصعيد              

بدء في عملية إصالح منظمـة التحريـر        الوطني الداخلي، عبر التمسك بالثوابت الوطنية ووضع خطة لل        
الفلسطينية، والمراهنة على إرادة الجماهير وليس على اتفاقات من شأنها أن تختـزل صـورة النـضال                 

قضية شعبنا أكبر بكثير مما يحـصل علـى         "وأضاف أن    .الفلسطيني، عبر صيغة التقاسم والمحاصصة    
، أو الرهان مجدداً على المفاوضات التي       األرض من تشكيالت وتفصيالت جديدة وطرح الحلول الجزئية       

   ".يحصد فيها العدو المزيد من الوقت ومصادرة األراضي
  31/3/2007 48عرب
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   وتقصف سديروتآلية لالحتاللالمقاومة تجرح جنديين وتدمر  .14
وليتها عن تفجير جيـب همـر وإحراقـه         ؤمس أعلنت سرايا القدس  : 31/3/2007 48عربأورد موقع   

وأقر جيش االحـتالل     . العبوات الناسفة بالقرب من جنين بين منطقتي قباطية والزبابدة         بالكامل بعدد من  
للجيب العسكري في نفس المنطقة، وقال أن وحدة عسكرية تعرضت لهجوم باسـتخدام             " بوقوع أضرار "

". ننقل إلى المستشفى لتلقي العالج نتيجة استنشاقه الدخا       "الزجاجات الحارقة مما أدى إلى إصابة جندي،        
وأعلن عن إصابة جندي آخر وصفت إصابته بالطفيفة في مدينة نابلس إثر تعرض وحدة احتاللية لهجوم                

  .بعبوة ناسفة
 - كتائـب شـهداء األقـصى        : أن حامـد جـاد    غزةعن مراسلها في     1/4/2007الغد األردنية   ونقلت  

واريخ مـن نـوع      ص أربعةأعلنت مسؤوليتها عن قصف بلدة سديروت ب       مجموعات الشهيد ياسر عرفات   
طالق هذه الصواريخ يأتي في إطار عمليـة        إ"وأكدت كتائب األقصى في بيان لها أن         .ظهر أمس " ياسر"

  ."فداك يا أقصى ورداً على االعتداءات اإلسرائيلية
  

   إجراء حماس انتخابات للمعلمينتستنكرفتح  .15
ربها بعـرض الحـائط      استنكرت حركة فتح أمس تجاوزات حركة حماس وض        : البيان والوكاالت  -غزة  

قرار المحكمة العليا بمنع تشكيل جسم نقابي غير شرعي باسم جمعية نقابة المعلمين، بسبب وجود جـسم                 
وقالت حركة  . نقابي رسمي وهو االتحاد العام للمعلمين الفلسطينيين، ومنعاً إلقامة أجسام بديلة أو موازية            

تخابات لهذا اإلطار غير الشرعي، بهـدف       حركة حماس أصرت على إجراء ان     "فتح في بيان صحافي إن      
حركـة   وحملت فـتح   ."فرض سياسة األمر الواقع دون أي احترام أو التزام بقرارات القضاء الفلسطيني           

حماس كامل المسؤولية عن النتائج المترتبة على هذا النهج وتداعياته، مطالبة العقالء والخيـرين فيهـا                
ولجم التيار التوتيري والدموي الذي يسعى إلـى افتعـال الفـتن            بالمبادرة إلى إعادة النظر فيما يجري،       

  .والدسائس لضرب الجبهة الداخلية، وتدمير أسس الوفاق والتوافق الوطني على الساحة الفلسطينية
  1/4/2007البيان االماراتية 

  
 الجيش سيكون مستعداً للعمل العسكري في غزة اذا فشلت الخيارات األخرى: أولمرت .16

هون اولمرت من احتماالت قيام اسرائيل بعمل عسكري موسع في قطاع غزة : االت وك-القدس 
 لكنه قال إن الجيش سيكون مستعداً للتدخل اذا فشلت الخيارات .لمواجهة تعزيز حماس لقدراتها العسكرية

ن سقوط صاروخ فلسطيني في عيد الفصح أروني دانييل،   المحلل العسكري ومن جهته أكد.االخرى
 .لة يهودية في مستوطنة، وسقوط قتلى سيكون كافياً للهجوم العسكري على قطاع غزةعلى عائ

  1/4/2007األيام الفلسطينية 
  

  ال يوجد إلسرائيل ميزان ردع مقابل غزة: ديختر .17
 إنـه ال يوجـد إلسـرائيل        ،قال وزير األمن الداخلي، أثناء افتتاح مقر كاديما في سديروت         : ياسر العقبي 

ـ    ، إلى منصة لديختر ضد حكومته     فتتاحوقد تحول حفل اال   . غزةميزان ردع مقابل      تها حيث هاجم سياس
وبحسبه فإن إسرائيل تخاطر على حساب سـكان سـديروت والبلـدات             .بكل ما يتعلق بقطاع غزة بشدة     
استعمال القوة مع تشكيل خطر على حيـاة الجنـود، هـي            أن   عتبرأ فيما   .اليهودية المحيطة بقطاع غزة   

  .يرالخيار األخ
  31/3/2007 48عرب
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   ال يرفض مبدأ إجراء مفاوضات مع سورية شرط ان يتم االعداد لها بشكل جيداولمرت .18
 انه ال يرفض مبدأ إجراء ،أعلن اولمرت في حديث نشرته مجلة تايم االميركية : وكاالت-واشنطن 

وحول ما تردد  .دايتهامفاوضات سالم مع سورية شرط ان يتم االعداد لها بشكل جيد لكي ال تتعثر منذ ب
شارك في هذه االتصاالت التي ي لم ه قال أن،عن اتصاالت غير رسمية تمت بين االسرائيليين والسوريين

لم تكن جدية ولم يتعاط معها السوريون على هذا ولفت إلى أنها . كانت تجري على مستوى ثانوي
  .انها ال تعني شيئاًمعتبرا . االساس

  1/4/2007األيام الفلسطينية 
  

   تتوجه لتأجيل نشر شهادات أولمرت وبيرتس وحالوتس أمام فينوغرادالعامةالنيابة  .19
من المتوقع أن تتوجه النيابة العام اليوم، إلى المحكمة العليا بطلب تأجيل نشر محاضر الـشهادات التـي                  

ا الوقـت   لجنة والرقابة العسكرية لم يكن لـديه      اليتوقع أن تدعي أن      حيث   .عرضت على لجنة فينوغراد   
كما يتوقع أن تطـرح ادعـاءات آخـرى مثـل           . الكافي لشطب األجزاء ذات الحساسية األمنية والنوعية      

وفي السياق ذاته وجه عدد من ذوي الجنـود اإلسـرائيليين            .نشرالتعهدات اللجنة لعدد من الشهود بعدم       
شهادات أولمرت وبيـرتس    انتقادات للجنة فينوغراد بسبب محاولتها تأجيل نشر        ،  الذين قتلوا في الحرب   

 رئيس اللجنة باالستقالة من منصبه في حال عدم تمكنه من تنفيذ أمر المحكمة العليـا                واطالب، و وحالوتس
  .الذي يقضي بنشر الشهادات

  1/4/2007 48عرب
  

   المنشآت النووية في إسرائيلعن خارطة هانشر بعد غرينبيس عزرا يقاطع غدعون .20
الذي كان يفترض أن يصل إلـى سـفينة منظمـة            االسرائيلي،   لبيئةيديعوت أحرونوت أن وزير ا     كتبت

غرينبيس التي ترسو في البالد، ألغى مشاركته أمس األول في اللحظة األخيرة، في أعقاب قيام المنظمـة                 
 والتي تم نشرها فـي وسـائل إعـالم          ،بنشر خارطة تشتمل على المنشآت النووية اإلسرائيلية المعروفة       

  .أجنبية
  31/3/2007 48عرب

  
   في األغوارسرائيلي االلجيشنقل غرف جاهزة إلى معسكر ل .21

 أكد شهود عيان، أمس، أن حركة نشطة للناقالت المجرورة شـوهدت خـالل اليـومين                : وفا –طوباس  
، في منطقة األغوار الشمالية، مشيرين إلى أن عشرات الغـرف           المالح االسرائيلي الماضيين في معسكر    

  .يومين الماضيينالجاهزة تم نقلها خالل ال
  1/4/2007الحياة الجديدة 

  
   الفلسطينيين تعلن اإلضراب لثالثة أيامالصحفييننقابة  .22

دعت لجنة حماية الصحفيين إلى اإلضراب الشامل عن العمل ابتداء من يوم االثنين، ولمـدة               : ألفت حداد 
يرة جماهيرية ستنطلق   مس كما أن    .على جريمة اختطاف الصحفي البريطاني في غزة      احتجاجا  ثالثة أيام،   

، في حين ستتوجه     في غزة  من خيمة االعتصام في باحة الجندي المجهول وتتجه إلى مقر مجلس الوزراء           
وهددت اللجنة كل من ال يلتزم باإلضراب بأي شـكل مـن             . إلى مقر الرئاسة في رام اهللا      أخرىمسيرة  
  .سيتم نشر أسماء المخلين باإلضرابما ك ،سيكون عرضة التخاذ اإلجراءات القانونية بحقهبأنه  ،األشكال

  31/3/2007 48عرب
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  جيش االحتالل اإلسرائيلي يعتقل فلسطينيين شمال طولكرم .23
ن الجيش اإلسرائيلي، اعتقل فلسطينيين من بلدتي عتيـل وعـالر           أ ،قالت مصادر أمنية فلسطينية   : غزة

ن أ جـيش االحـتالل    فيمـا أعلـن  .الواقعتين إلى الشمال من مدينة طولكرم، في الضفة الغربية المحتلة      
  .المعتقلين مطلوبان لدى جهات أمنية وينتميان لحركة الجهاد

  31/3/2007 قدس برس
  

  ينفلسطينيال المزارعين فسادا بأراضي اثوا ع حومشمستوطنو .24
ن حصيلة التـدمير الهمجـي الـذي قـام بـه            أ  الفلسطينية، مسئول في اإلغاثة الزراعية    كدأ :الناصرة

 ، لدى محاولتهم اعادة بناء مستوطنة حومش التي اخلوها قبل عامين          بحراسة قوات الجيش  المستوطنون و 
هو تدمير مئات أشجار اللوزيات، وكذلك تدمير بعض مقاطع الطرق الزراعية وإغالقها بسواتر، لتمنـع               

تدمير قاموا بإتالف آبار المياه وردمها وتحطيمها، وكذلك تم         كما أنهم   . وصول المزارعين إلى أراضيهم   
الغرف التي أقامها المزارعون في أراضيهم، كما وهدم المستوطنون مئات األمتار من الجدران االستنادية            

 تتجاوز عشرات   عينخسائر المزار  وتشير التقديرات إلى أن      .التي بناها المزارعون لمنع انجراف التربة     
  .آالف الدوالرات

  31/3/2007 قدس برس
  

  لطاقات النجاح يوم االسيرتدعو لحشد كل ا فلسطينيةقوى  .25
اكدت القوى الوطنية واالسالمية في محافظة رام اهللا والبيرة اهمية ودقة المرحلـة التـي تلـت                 : رام اهللا 

مؤتمر القمة العربية وتشكيل حكومة الوحدة الوطنية في التصدي للمشاريع االسرائيلية الهادفة الى تصفية              
حياء السابع عشر من نيـسان بمـا يـستحقه االسـيرات            اإلى    من جهة أخرى    دعت  و .القضية الوطنية 

دعت الوسع الحشودات وتوفير كل االمكانيات المتاحة الحياء هـذه          كما   .واالسرى في سجون االحتالل   
 وما يتعرض له االسرى واالسيرات مـن        ،المناسبة وايصال رسالة الحركة االسيرة الى المجتمع الدولي       

  .يةنسانانتهاكات يومية تمس ابسط القيم اال
  1/4/2007الحياة الجديدة 

  
  عام ونصف  السابق الفلسطيني نجل وزير الماليةبسجن تحكم سرائيليةمحكمة ا .26

بعد مرور ، عمر مطر حكمت المحكمة العسكرية التابعة لالحتالل بالسجن بعام ونصف على االسير سعيد         
لتابعة لحماس خـالل االنتخابـات      تسعة أشهر على اعتقاله بتهمة العمل لصالح كتلة التغيير واالصالح ا          

   . التشريعية الفلسطينية
  30/3/2007 تقرير األسرى الفلسطينيين

  
 فرض إغالق كامل على الضفة وقطاع غزة خالل عطلة عيد الفصح اليهودي .27

ذكر أن المؤسسة االمنية في إسرائيل قررت فرض إغالق كامل على قطاع غزة : ا.ب. د-القاهرة 
يديعوت أحرونوت أن االغالق دخل حيز  وأفاد موقع .فترة عيد الفصح اليهوديوالضفة الغربية خالل 

أن الجيش االسرائيلي سيسمح بتنقل للفلسطينيين في الحاالت االنسانية ، إال التنفيذ منتصف الليلة الماضية
  .الخاصة

  1/4/2007األيام الفلسطينية 
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   يوم االرضحولرام اهللا بندوة تقيم  األهلية الفلسطينية المنظمات .28
 اتحاد جمعيات اهلية عربيـة،      –بدعوة من شبكة المنظمات األهلية الفلسطينية في الضفة والقطاع واتجاه           

عقدت في قاعة البروتستانت في رام اهللا ندوة متلفزة شاركت فيها قيادات العمل األهلي الفلـسطيني مـن                 
وم األرض لمواجهة الـسياسات     تمحورت في استعراض الدروس المستوحاة من ي      ،  جانبي الخط االخضر  

شعب الفلسطيني، فضال عـن التـدابير       الوالممارسات واإلجراءات اإلسرائيلية الجاري تنفيذها بمواجهة       
وقد اجمع المتحـدثون علـى       .واالجراءات الفلسطينية الواجب اتخاذها وتفعيلها بمواجهة هذه االجراءات       

ـ  كمـا    .ية انجـازات  كون المقاومة الشعبية المنظمة هي األساس لتحقيق أ         علـى ضـعف األداء      واتوقف
 مؤكدين في المقابل ان النـضال       ،الفلسطيني الرسمي وغياب المشروع التحرري والضعف العربي العام       

الفلسطيني المنظم هو القادر ان يؤدي الى حراك عربي ودولي بقدر ما يناضل الفلسطينيون انفـسهم وال                 
  .يمكنهم انتظار الفرج الخارجي

  31/3/2007 48عرب
  

  بعد قرار نقلهم لمنطقة آمنة المنكوبةحالة من الجدل بين سكان قرية أم النصر .29
التي اجتاحتها مياه  ، بنقل سكان قرية أم النصر الفلسطينيأثار قرار مجلس الوزراء :كتب خليل الشيخ

الشعور من منطقة سكناهم، إلى منطقة أكثر أمناً، حالة من الجدل، بين االرتياح، والصرف الصحي، 
االهالي سيواجهون مشكالت كبيرة بسبب ابتعادهم عن أقاربهم، أن بلدية ال رئيس أعتبرو .بالقلق، أمس

 .مشيراً إلى أن ذلك يعتبر في عداد الهجرة الجماعية، مشدداً على ضرورة نقل األحواض وليس السكان
 600بية مساعدات مالية بقيمة على الصعيد ذاته قدمت دائرة المساعدات اإلنسانية في المفوضية األوروو

ألف يورو ألعمال تدعيم السواتر المحيطة بأحواض الصرف األساسية والتي تعد ضمن المهددة 
  .باالنهيار

  1/4/2007األيام الفلسطينية 
  

   االحتالل يعرقلون مرور معلمين من طولكرم عند حاجز بيت ايباجنود .30
اجز بيت ايبا عدداً من معلمي ومعلمات طـولكرم          منعت قوات االحتالل عند ح     : مراد ياسين  -طولكرم  

 في طريق عودتهم الى     واكان حيث   .من أعضاء منتدى معلمي طولكرم الثقافي التربوي من عبور الحاجز         
  .طولكرم بعد انتهاء فعاليات ثقافية وتربوية نظمها المنتدى في منطقة الباذان جنوب شرق نابلس
  1/4/2007الحياة الجديدة 

  
 اإلسرائيلية مازالت تسيطر على قطاع غزة  الخفيةاليد: تقرير .31

أنه بعد ستة عشر شهرا من سحب قواتها ،  تقول منظمة حقوق إنسان إسرائيلية،في تقرير سيتم نشره
 ما زالت إسرائيل تسيطر على تلك المنطقة وعلى مصائر سكانها من خالل ،ومستوطناتها من قطاع غزة

أن السيطرة اإلسرائيلية على حدود تضيف و .صادية قاسية ومريرة وتسبب أزمات إنسانية واقت،يد خفية
غزة وأجوائها ومياهها اإلقليمية وسجل السكان والنظام الضريبي وإمدادات الغذاء تعني أن إسرائيل 

كيف  التقرير ويوضح. اليمكن أن تعفي نفسها من المسئولية تجاه سكان القطاع بموجب القانون الدولي
 وفرضت قيودا ،دا صارمة على دخول الناس والبضائع إلى غزة وخروجهم منها قيو اسرائيلفرضت

 سنة 38صارمة على تمويل الخدمات المدنية وسببت أزمات اقتصادية وإنسانية لم يشهدها السكان طوال 
 . مرة42أنه منذ إخالء القطاع تم عزل غزة عن العالم الخارجي يشير إلى و .من السيطرة االسرائيلية

التقارير والوثائق الداخلية العسكرية توضح أن اسرائيل استخدمت إغالق نقطة عبور رفح من  كما أن
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أغرقت قطاع غزة ، ويخلص التقرير بأن نتائج تلك السيطرة. أجل ممارسة الضغوط على مواطني غزة
  .في أزمة اقتصادية وانسانية غير مسبوقة

  1/4/2007الشرق القطرية 
  

  شية تدفع ابناء غزة للهجرة بحثا عن العملسوء االوضاع المعي: تحقيق .32
 دفعت األوضاع المعيشية الصعبة في ظل الفقر المدقع والبطالة المستشرية بالـشباب             :غزة – حامد جاد 

هـذه  وبالرغم مـن أن      .الفلسطيني إلى الهجرة بعد أن أصبح أملهم في الحصول على وظيفة مجرد حلم            
 لـم تخـفُ     ها في أعقاب صعود حماس إلى سدة الحكم، إال ان         ظاهرة تنامت منذ العام الماضي وتحديدا     ال

حيث انتهز العشرات من الشباب وخريجي جامعات قطاع غـزة          . عقب تشكيل أول حكومة وحدة وطنية     
 الحدودي لعدة أيام أسبوعياً من الشهر الحالي ليغادروا بحثًا عن أي فرصة عمـل                رفح فرصة فتح معبر  
 دافعاً للبقاء، أوأي    ملم يشكل بالنسبة له    الحكومة الجديدة،     وجود ضهم أن بعاعتبر   بعد أن    .لهم في الخارج  

سيظل أمامها سـنوات طويلـة      ،   بفك الحصار  ت في حال نجح   وذلك ألنها     . بارقة أمل بتحسن األوضاع   
، إلعادة االستقرار الداخلي ومعالجة اآلفات واألزمات االجتماعية التي ترتبت على الحـصار والبطالـة             

أو الحكومة التي ستليها إيجاد الحلول لتشغيل المتعطلين عن العمل وتـوفير البيئـة              د ذلك هي    بعتحاول  ل
ان هجرة   وفي هذا السياق يعتبر البعض اآلخر        .المناسبة إلعادة انعاش مشاريع وشركات القطاع الخاص      

ويهـدرون  هي أن يفقد الشباب طاقاتهم      بنظرهم   الجريمة   ، حيث أن  الشباب ال تشكل جريمة بحق وطنهم     
 .حياتهم دون جدوى بعد ان أصبح قطاع غزة غير قادر على استيعاب سكانه وتحقيق أمال أبنائه الشباب                

 حيث كان من الالفـت      ،الرغبة في الهجرة لم تقتصر على فئة خريجي الجامعات        والجدير باالشارة، أن    
 عن تحقيـق مطالـب       بالعجز همشعور أيضا، بعد    الرغبة على من يعملون في مهن حكومية      هذه  سيطرة  

حالـة االنفـالت    ، إضافة إلى    اتبورال نظرا لعدم استقرار حالة صرف     وتوفير حياة كريمة لهم،      همأسر
  . من المستقبلفمخاوالاألمني التي تعمق 

  1/4/2007الغد االردنية 
  

  كا يالدين والسياسة في أمر :عرض كتاب .33
ش الخلفيـة التاريخيـة لتـصاعد نفـوذ         تنبع أهمية هذا الكتاب من كونه يناق      : محسن صالح . د/ عرض

  . المسيحيين اإلنجيليين، ودورهم في صناعة السياسة األميركية
والكتاب الذي أصدره مركز الزيتونة في طبعتين إنجليزية وعربية، يتميز بكثافة مادته وشمولها، والتزام              

  .مؤلفه بأدوات ومناهج البحث العلمي والتوثيق األكاديمي
ِصغَر حجمه مادة مرجعية، خصوصاً ألولئك الذين يرغبون بمعرفة فكرة عامة ودقيقـة             ولذلك يعد على    
  .عن الموضوع

والدكتور محمد عارف زكاء اهللا هو اقتصادي باكستاني، وممن لهم اهتمام بارز في الـشئون الـسياسية                 
 أستاذاً مشاركاً فـي     األميركية وعملية صناعة القرار فيها، وقد فاز بجوائز أكاديمية عديدة، ويعمل حالياً           

  .الجامعة اإلسالمية العالمية بماليزيا
  

  فوز جورج بوش االبن 
يبدأ المؤلف كتابه بتساؤل حول أسباب فوز جورج بوش االبن في انتخابات الرئاسـة األميركيـة سـنة                  

، على الرغم من أن الديمرقراطيين خالل حكم كلينتون ونائبه جور حققوا نجاحات كبيـرة علـى                 2000
  ! ستوى االقتصادي؟الم
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فقد اختار الناخبون أن يتجاهلوا سجل النمو واالزدهار لالقتصاد، ويعطـوا أصـواتهم للـشخص الـذي           
  . استطاع أن يحول األنظار باتجاه الخالف القائم حول أخالقيات الحكم

حـزام  ب"وقد الحظ المؤلف أن الناخبين األميركان الذين يتركزون في الجنوب في الواليات التي تعـرف              
  .هي التي أعطت قوة الدفع التي مكّنت بوش من الفوز" الكتاب المقدس

وعلى الرغم من أن االقتصاد األميركي شهد تراجعاً خالل والية بوش األولى، وانضم إلى نادي الفقراء                
  .في أثنائها أربعة ماليين وثالثمائة ألف أميركي، إال أنه عاد وفاز بوالية ثانية وبغالبية أفضل

  
  يطان المهاجرين األوروبييناست

إلى بدايات استيطان المهاجرين األوروبيـين فـي        ) في الفصلين الثاني والثالث   ( يعود الكاتب بعد ذلك بنا    
أميركا ودوافعهم إلى ذلك، مشيراً إلى ظهور البروتستانتية، وما حصل ألتباعها من اضطهاد ديني فـي                

ل في أوربا من حروب ونزاعات، ونزعات استكشافية        أوروبا دفعهم للهجرة إلى أميركا، فضالً عما حص       
  . وتجارية واستعمارية

ويالحظ المؤلف أن جماعات البيوريتانيين البروتستانت عندما هاجرت ألميركا سمت هجرتها حجاً، وأن             
  .أفرادها عدّوا أنفسهم حجاجاً

وا يغتصبون أراضـي الهنـود      ، أخذ 1620كما نبه إلى أن هؤالء بعد أن نزلوا بوالية ماساشوستس سنة            
  .الحمر ويقتلونهم، مستندين إلى نصوص في اإلنجيل

وقد تميز أول مجتمع أميركي أبيض بسيطرة البروتستانتية المحافظة، وبالتركيز على االنضباط الـذاتي              
  .والعمل الدؤوب، كما انتشرت فكرة الخالص الشخصي للفرد من خالل جهوده

يم أميركا باعتبارها أمة تقف في مواجهة باقي العـالم، حيـث يرونهـا              حاول األصوليون المسيحيون تقد   
للبـشرية، وأنهـا أمـة    " األمل األفضل األخير"، أو "اإلمبراطورية الصالحة"، أو  "مدينة مشعة فوق التلة   "

  . المخلِّص
ولـى، وبنـاء    وقدموا أنفسهم باعتبارهم امتداداً للبيوريتانيين الذي يسعون إلى استعادة صفاء الكنيسة األ           

  .أميركا كأمة مسيحية
غير أن التطورات واالكتشافات العلمية، ونشوء الدولة العلمانية الحديثة، وانتشار قـيم المنفعـة واللـذة،             

  . واألفكار الداروينية، أضعف دور الكنيسة، ودور الدين في حياة الناس
  

  المذهبية اإلنجيلية االجتماعية
جال الدين البروتستانت طوروا استجابتهم للتحديات، من خالل بلـورة          ولقد أدى ذلك إلى أن عدداً من ر       

الذي تشكَّل في الثلث األخير من القرن التاسع عشر، والتزم بتحسين الواقع            " اإلنجيلية االجتماعية "مذهب  
  .االجتماعي والتوفيق بين العلم والدين

  
حيث انضم إليها أغلـب القـساوسة وعلمـاء         وبينما كانت اإلنجيلية االجتماعية تزداد انتشاراً واتساعاً،        
  . الالهوت، فقد شهدت البروتستانتية المحافظة تراجعاً كبيراً

وقد هاجم العقالنيون الليبراليون البروتستانت المحافظين األصوليين، واتهموهم بـأنهم معـادون للفكـر              
  . وظالميون وملتزمون بالتفسيرات البالية لإلنجيل

رن العشرين كان قد ظهر انقسام دائم في البروتستانتية األميركية بسبب الخالف            ومع نهاية عشرينيات الق   
  . بين األصوليين المحافظين وبين الليبراليين الحداثيين

لم يكن األصوليون مستعدين لالعتراف بضعفهم، واستجابة لضغوطهم مررت عـدة واليـات القـوانين               
  . ساس، وفلوريدا، وميسيسبي، وأوكالهوما، وتينيسيمثل أركن) نظرية داروين(المناهضة لنظرية التطور 
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غير أن األصوليين الحظوا أن طريقتهم تفتقر إلى المادة الفكرية، فانسحبوا من المـشهد العـام وأخـذوا      
  .يركزوا على الثقافة والتعليم

  
  األصوليون المسيحيون

يم وإعادة التنظيم حتى نهاية     انشغل األصوليون المسيحيون بترتيب أوضاعهم الداخلية وركزوا على التعل        
  ). 1945سنة (الحرب العالمية الثانية 

ثم بدأوا بالعودة إلى الحياة العامة واستقطاب األتباع والمعجبين، وبرز نجم بيلي جراهـام الـذي دعـاه                  
، ثم تتابعت زياراته للرؤساء المتعاقبين مثـل أيزنهـاور وجونـسون            1950ترومان للبيت األبيض سنة     

  .ونيكسون
ل األصوليون حتى ستينيات القرن العشرين متمسكين بمبدأ عدم التدخل في الشئون السياسية، غيـر أن              ظ

قرار إبطال سياسة الفصل العرقي فـي المـدارس         : عدداً من التطورات دفعتهم لتغيير هذه السياسة، مثل       
جهـاض سـنة    ، وتـشريع اإل   1962، ومنع المحكمة العليا إقامةَ الصلوات في المدارس سنة          1954سنة  

1973 .  
، وحـرب   )مثل ووترجيت (باإلضافة إلى أن الفوضى الجنسية، وانتشار المخدرات، والفضائح السياسية          

  .فيتنام، أقنعت األصوليون بأن الوقت قد حان للنهوض وتصويب األمور
ال وقد خلص األصوليون إلى أن الليبرالية هي نفسها مصدر كّل هذه المشاكل، وأن الوضع لن يتحـسن إ                 

  .إذا أعيد للقيم التقليدية واألخالقية مكانتها
ولكن كان عليهم قبل ذلك أن يعالجوا مشاكلهم الكبيرة، المتمثلة في الصورة السلبية التي يحملهـا النـاس         
عنهم بحيث أصبحوا مثاراً للسخرية، وفي غيابهم عن أروقة السلطة، وفي افتقارهم لإلمكانات الفكريـة،               

  .هموفي تضاؤل عدد مؤيدي
  

  إستراتيجية االندماج 
لم يقم التيار األصولي المسيحي العام برد فعل انفعالي متطرف، ولكنهم تبنوا استراتيجية االنـدماج فـي                 

  .النظام السياسي واستغالله لصالحهم
 1945ركز األصوليون على األطفال، وعلى تنظيم البرامج الشعبية الجذابة والمـسلية، وأسـسوا سـنة                

  . ، ولبسوا بدالت ملونة ومالبس رياضية، وقدموا برامج ترفيهية" من أجل المسيحشباب"منظمة 
، كما أظهروا حماسـة     "حقيقة قديمة من أجل شباب عصري     "وقدموا شعارات مناسبة تحمل رسالتهم مثل       

  . وعاطفة وطنية كبيرة زادت من إعجاب الناس بهم
  . تجتذب نحو مليون شاب أسبوعيا1947ًم سنة وتمكنوا من إثارة اهتمام اإلعالم، وأصبحت مسابقاته

هو " المسيح الرجولي، الرياضي المنتصر، خالق الحرية     "وفي مواجهة الشيوعية عد بيلي جراهام صورة        
  . ولقي ذلك قبوالً كبيراً لدى الناس. الحل

، ونجحـوا فـي     وقدم األصوليون المسيحيون أنفسهم بوصفهم المدافعين عن أميركا المسيحية والرأسمالية         
ومع بداية النصف الثاني من القرن العشرين كان األصوليون قد نجحوا           . جعل األصولية مرادفة للوطنية   

  .في ترميم صورتهم، وفي بناء العالقات مع المتنفذين والسياسيين
  

  األصوليون والجانب الفكري
يف شجعوا القراءة وإصدار    يتحدث المؤلف في الفصل الرابع عن اهتمام األصوليين بالجانب الفكري وك          

، ومؤسـسة لـوس أنجلـوس       "إنجيل مودي "الكتب والصحف وإنشاء المؤسسات والمعاهد الالهوتية مثل        
  . لإلنجيل ومعهد فوللر وجامعة الحرية
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وقد تواصل الهجوم على الليبراليين بطريقة أكثر انتظاماً وذكاء، وكان لفرانسيس شايفر دور مهم في هذا                
  . نفسه منظِّراً فكرياً لألصوليين، كما نشط في اإلطار الثقافي واإلعالميالمجال، إذ كرس

  .وسار على نهج شايفر مفكرون آخرون، أمثال هال ليندسي، وتيموثي الهاي، وأونالي ماكجرو
يهتم المسيحيون اإلنجيليون المحافظون بالنفْس أو الذات إلى أبعد الحدود، ويؤمنون بالتحول أو الهدايـة               

  ". الوالدة من جديد"عٌل ينتقل به اإلنسان من الخطيئة إلى حالة الخالص الدائم، ويطلق على ذلك وهو ف
ويجمع اإلحساس  .  أعلن جيمي كارتر نفسه مسيحياً ولد من جديد        1976وفي حملة انتخابات الرئاسة سنة      

  .تمع وحول العالمفي المج" المعركة ضد الخطيئة"، ويشتركون في "المولودين"بالذنب والتوبة هؤالء 
  

  اإلنجيلية والتأثر بالسياسة
يتابع المؤلف في الفصل الخامس نشاط المسيحية اإلنجيلية وبدايات تأثيرها الـسياسي، فيـشير إلـى أن                 

من تعداد جميع البروتستانت، وينبـه      % 40اإلنجيليين يمثلون نحو ربع سكان الواليات المتحدة وحوالي         
بنية تراتبية مركزية، ولكن لديهم مجموعة منظمات يجتمعـون         ) كاثوليكيةبخالف ال (إلى أنهم ال يملكون     

تحت مظلتها، مثل المجلس األميركي للكنائس المسيحية، والجمعية الوطنية لإلنجيليين، والمجلس العالمي            
  .للكنائس المسيحية

أنه ولد مـن    دعم بيلي جراهام وجيري فالويل وبايلي سميث وبات روبرتسون انتخاب كارتر الذي أعلن              
  . جديد

 عام اإلنجيليين، الذين قدر استطالع معهد جـالوب أعـدادهم بنحـو             1976وأعلنت مجلة نيوزويك عام     
  .لكن كارتر الذي فاز في االنتخابات بفضل تأييدهم، تنكَّر لوعوده لإلنجيليين. خمسين مليوناً

  
  األغلبية األخالقية 

  ". جيش اهللا إلخضاع القيصر" األخالقية، أو ما أسماه يتحدث الفصل السادس عن ما يسمى األغلبية
ويشرح كيف التقى استراتيجيو الحزب الجمهوري مع األصوليين اإلنجيليين، وخصوصاً جيري فالويـل             

والتي سعت للتحالف مـع الجمهـوريين، وفـرض         , "األغلبية األخالقية " منظمة   1979الذي أسس سنة    
ة األميركية، ومن ذلك مواضيع اإلجهاض والمثليـة الجنـسية والقـيم            أجندتها الدينية على الحياة السياسي    

  .األسرية
شـراكة  "وإلقناع جمهوره من األصوليين بتأييد مرشح الحزب الجمهوري، استخدم فالويـل مـصطلح              

  . التي تعني االلتقاء مع اآلخرين في نقاط محددة دون االتفاق ربما على قضايا كثيرة أخرى" الحرب
واستخدم ورفاقـه بنجـاح     .  ما مجموعه ثالثمائة ألف ميل لجمع المؤيدين       1980في سنة   وسافر فالويل   

الوسائل اإلعالمية والتلفزيون، وكانوا عنصراً أساسياً في نجاح رونالد ريجـان فـي االنتخابـات سـنة                 
1980.  

 أن   فترة تعلُّم بالنـسبة لألصـوليين، إذ أدركـوا         1992 – 1980كانت فترة رئاسة ريجان وبوش األب       
االقتصار على إيصال الرئيس إلى البيت األبيض ليس كافياً، وأنه يجب إيالء األهمية نفـسها لمرشـحي                 

  ).الكونجرس(مجلس النواب والشيوخ 
كان الركود االقتصادي وفشل بوش األب في عالجه عنصراً مهماً في فوز بيل كلينتون فـي انتخابـات                  

  . جوم الدائم من اليمين الدينيالرئاسة األميركية، لكن كلينتون ظل تحت اله
 من تحقيق فوز كاسح في مجلسي النواب والـشيوخ األميركـي للمـرة              1994وتمكن الجمهوريون سنة    

  .1952األولى منذ 
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  اإلرهاب المسيحي والتزام بوش
ويشير إلى أن مشاعر اإلحباط التي دبت في نفـوس          ". اإلرهاب المسيحي "يناقش الفصل السابع ما يسمى      

 الراديكاليين اإلنجيليين لعدم تمكنهم من تحقيق ما يطمحون إليه على أيدي الرؤساء األميـركيين               عدد من 
  . الذين انتخبوهم، أي كارتر وريجان وبوش األب

وشكلوا منظمات مثل منظمـة     . وقد توصل هؤالء إلى ضرورة قتل مقدمي خدمات اإلجهاض وغير ذلك          
المسيحي، ومنظمة العمل الدفاعي، وتعد منظمة جـيش الـرب         عملية اإلنقاذ، ومؤسسة التدريب الرسالي      

  "!! يتولى اهللا نفسه رئاسة أركانه"أحد أخطر هذه المنظمات، وهي تَعد نفسها جيشاً حقيقاً 
، وهم متورطون في أعمال قتل وتفجير وخطف وإرهاب         "جريمة القتل المبرر  "ويدافع هؤالء عما يسمى     

  .بيولوجي وغيرها
 الثامن صعود جورج بوش االبن لسدة الرئاسة األميركية، والحظ المؤلـف دور منطقـة               وعالج الفصل 

في التصويت له، وأهمية العامل الديني في انتخابه، حيث كان أكثر مـن سـبعين               " حزام الكتاب المقدس  "
  ". مسيحيون ولدوا من جديد" يصفون أنفسهم بأنهم 2000مليون أميركي في سنة 
 بأجندة األصولية المسيحية، والتي كانت تتضمن في الجانب المحلي قضايا حظر            وقد سعى بوش لاللتزام   

  .اإلجهاض، وقراءة اإلنجيل في المدارس العامة
أما األجندة الخارجية فكانت مبنية على أساس إيمان هؤالء اإلنجيليين بأن نهاية العالم ستكون قريبة، وأن                

والتي يجـب أن    ) بين العرب وإسرائيل  (ة هرمجدون   الشرق األوسط سيدخل سلسلة حروب تمهيداً لمعرك      
  .عند مجيئه الثاني" إسرائيل"تفوز إسرائيل فيها، ليسهلوا على المسيح بناء مملكة اهللا في فلسطين 
باعتبـاره ممهـداً    ) العـراق حاليـاً   (كما كان هناك توافق في معتقدات هؤالء اإلنجيليين مع غزو بابل            

  .لهرمجدون حسب سفر الرؤيا
  
  ءة العصر األلفي نبو

وقد تحدث المؤلف في الفصل التاسع عن نبوءة العصر األلفي السعيد لدى المسيحيين اإلنجيليين، حيـث                
  . يؤمنون أن المسيح سينزل ثانية لينشئ مملكة اهللا، التي ستستمر ألف سنة من السعادة

ولذلك فإن دعمها يجب أن يكون      وبالنسبة لهؤالء فإن إسرائيل هي العامل المسرع ألحداث نهاية الزمان،           
  .أحد ثوابت السياسة الخارجية األميركية

ويدعو المؤلف في الفصلين العاشر والحادي عشر إلى رؤيـة أكثـر موضـوعية للـسياسة الخارجيـة               
األميركية، وإلى إقامة المشاريع األكاديمية وأقسام الدراسات المتخصصة لفهم الغرب والعقلية األميركية،            

  .لوصول إلى الطريقة األنسب للتعامل معهاوبالتالي ا
  .الكتاب بشكل عام يقدم مختصراً مفيداً ومادة مرجعية للمهتمين، ويستحق أن تضمه مكتباتهم

  
  صعود المسيحيين اإلنجيليين وأثرهم: الدين والسياسة في أميركا: الكتاب- 
  محمد عارف زكاء اهللا. د: المؤلف-
  أمل عيتاني: ترجمة-
   174: عدد الصفحات-
  بيروت, مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات: الناشر-
  2007/األولى: الطبعة-

  28/3/2007الجزيرة نت 
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   العربية في صلب محادثات الملك عبداهللا الثاني وميركلالمبادرة .34

م ن مبادرة السالأردني الملك عبداهللا الثاني أمس علن العاهل األأ: العقبة من 1/4/2007 الحياة أفادت
لى العقبة في مستهل إنغيال ميركل التي وصلت ألمانية العربية كانت في صلب محادثاته مع المستشارة األ

ردني عن الملك عبداهللا الثاني نقل بيان صادر عن الديوان الملكي األو. يامأجولة في المنطقة تستمر ثالثة 
لى البناء على الزخم الذي تولد عن إناقشت مع المستشارة الحاجة ": قوله خالل لقائه ميركل في العقبة

لمانيا للمبادرة يكتسب أدعم "ن أكد أو. "للسير قدما بمبادرة السالم العربية) في الرياض(القمة العربية 
ردن األ"ن ألى إ، مشيراً "بيوورهمية خاصة كونها رئيسة مجموعة الدول الثماني ورئيسة االتحاد األأ

طاراً مثالياً إوروبيين لدفع المبادرة باعتبارها عادتك ومع شركائنا األلى العمل بصورة وثيقة مع سإيتطلع 
يجابي يتيح إسرائيل بشكل إن تستجيب أعربت للمستشارة عن أملنا في أكما ... للمفاوضات السياسية

  ."طالق المفاوضاتإ
 من يركلم:  ووكالة بترا أن مؤيد أبو صبيح عن مراسلهاالعقبة من 1/4/2007 الغد االردنية ونقلت
 إلى أن المبادرة العربية تشكل خطوة إيجابية وحجر أساس على طريق بناء عملية السالم  أشارتجانبها

وقالت إنها ستركز في مباحثاتها مع كل من .  من شروط الرباعيةبين الفلسطينيين واإلسرائيلين انطالقاً
على ضرورة تفعيل عملية الرئيس الفلسطيني محمود عباس ورئيس وزراء إسرائيل إيهود أولمرت 

 لشروط الرباعية المتمثلة باالعتراف بدولة إسرائيل وحقها في الوجود ونبذ العنف إلى السالم استناداً
عن تفاؤلها لتولي الرئيس عباس قيادة ميركل وأعربت . جانب تنفيذ االتفاقات الموقعة بين الطرفين

وأشارت إلى أن . طنية قبول شروط الرباعيةالمفاوضات مع إسرائيل، متمنية على حكومة الوحدة الو
. االسابيع المقبلة ستكون حاسمة بالنسبة للجانبين اإلسرائيلي والفلسطيني على صعيد العملية السلمية

لمانية بتقديم مساعدات مالية للفلسطينيين لتحسين أوضاعهم المعيشية، مشيرة إلى ووعدت المستشارة األ
  ".لتقوية العناصر الملتزمة بعملية السالم في الحكومة الفلسطينية"دول من االتحاد األوروبي التقت 

  
  عودةال حق دعو لمجابهة مشروع إسقاط األردنية تالمعارضةقوى  .35

ة في أول مؤتمر شعبي يركز على حماية الوطن ومقاومة التطبيع دعت قوى المعارضة األردني :عمان
الرامي إلسقاط حق العودة وتوطين الالجئين الفلسطينيين في "إلى مجابهة المشروع األمريكي الصهيوني 

واختارت لجنة التنسيق الحزاب المعارضة والقوى الوطنية، مخيم البقعة لالجئين  ."أماكن سكناهم
 مشددة فيه على إيجاد صيغة تفاهم ، له داللة رمزية لعقد المؤتمرمكاناً) العاصمةشمال (الفلسطينيين 

. ولجان مشتركة بين أبناء المخيمات في األردن لتأكيد رفضهم للتوطين والتطبيع مع العدو الصهيوني
 المجتمع األردني من كل محاوالت االختراق والتطبيع وذلك "بتحصين"وأوصى المشاركون في المؤتمر 

برفض كل أشكال بيع األراضي لليهود واالنتباه للبرنامج الصهيوني وتسلل اليهود إلى المشاريع "
 ".االقتصادية تحت مسمى العولمة ورفض برامج تغيير المناهج الدراسية خدمة لمشاريع التسوية
  1/4/2007الخليج اإلماراتية 

  
   جيولوجي دولي في األردنمر مؤت عقدإسرائيل حاولت إفشال:  األردنيينالجيولوجييننقيب  .36

فعاليات المؤتمر الجيولوجي الدولي التاسع ومؤتمر في األردن  تبدأ مساء اليوم :محمد سويدان -عمان 
 500ربعة ايام وبمشاركة حوالي أجيولوجية شرق المتوسط السادس الذي تنظمه نقابة الجيولوجيين لمدة 

األردنيين مين عام المؤتمر نقيب الجيولوجيين أ وقال.  جنبيةأ دولة عربية و45جيولوجي وباحث من 
قامة المؤتمر في االردن، إفشال إسرائيل وبكل ما تملك من دعم خارجي حاولت إن أخالد الشوابكة 

حاولت اسرائيل التشويش علينا لدى المؤسسات الدولية مثل اليونسكو واتحاد الجيولوجيين  ":ضافأو
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واتحاد , حثين االسرائيليين حيث تم مقاطعتنا من قبل اليونسكوالعالمي واتهامنا بالعنصرية ضد البا
ردن الدور الرئيسي في هذا الخصوص كان لسفارة الكيان الصهيوني في األ"وقال  ".الجيولوجيين العالمي

ومن خاللها تجسسها وتآمرها على القيادات الوطنية والحزبية حيث قامت هذه السفارة بتزويد اليونسكو 
لوجيين العالمي ببعض الصحف المحلية التي عبرنا من خاللها عن رأينا بمشاركة واتحاد الجيو
سفه لمقاطعة المؤتمر من قبل بعض المؤسسات الوطنية وعدم تقديم الدعم أعرب عن أو". االسرائيليين

ن وزير المياه والري رفض مقابلة مجلس نقابة الجيولوجيين على الرغم من الموافقة أوقال  . لهالمادي
 وراق عمل، مشيراًألمسبقة لرعاية هذا المؤتمر وتقديم الدعم المالي، ورفض حتى السماح للبعض بتقديم ا
ن إ"جانب العاملين في الوزارة، الذي قال حد الخبراء األأن النقابة تبلغت بهذا القرار عن طريق ألى إ

  ".الوزارة ال ترغب بالمشاركه بهذا المؤتمر لهذا العام
  1/4/2007الغد االردنية 

  
  2015لتشغيل مفاعل نووي سلمي إلنتاج الطاقة البديلة بحلول العام  يخطط األردن: تحقيق .37

يخطط األردن لتشغيل أول مفاعل نووي سلمي إلنتاج الطاقة البديلة بحلول العـام             :  رنا الصباغ  -عمان  
عاني من عجـز     في مملكة شبه صحراوية ت     "لضمان مستقبل أفضل وتحقيق تنمية مستدامة     "، وذلك   2015

مائي خطير وأزمة طاقة متفاقمة بسبب تراجع االحتياطي العالمي من النفط وارتفـاع أسـعاره وتزايـد                 
المـشروع الطمـوح    "وتعول القيادة األردنية على ثالثة أعمدة أساسية إلنجاح هـذا           . الطلب على الطاقة  

تجهيز كوادر بشرية متخصصة عبـر      احتياطات ضخمة من خام اليورانيوم،      : "سياسياً، وأمنياً واقتصادياً  
وتحالف مع دول الغرب يرتكـز      , إدخال الفيزياء النووية ألول مرة كمادة تدريس في الجامعات األردنية         

التحـضيرات  "خالد الـشريدة أن     األردني  ويؤكد وزير الطاقة والثروة المعدنية       .على االعتدال والتوازن  
ة ببرنامج زمني لتطبيق إستراتيجية استخدام الطاقـة        جارية على قدم وساق لرسم خريطة طريق مرتبط       
تندرج هذه الخطط ضمن توجه لحماية أمـن األردن         . "النووية للمساهمة في توليد الكهرباء وتحلية المياه      

في بلـد  "االقتصادي وتأمين مصادر طاقة متجددة رفيقة بالبيئة بما فيها الرياح والطاقة الجوفية والشمسية    
وسيعتمد البرنامج على احتياطي خام اليورانيوم       ." يوم في السنة   300د تسطع فيه الشمس     يتمتع بمناخ فري  

وهذا االحتياطي يلبي احتياجات    .  ألف طن في أربع مناطق صحراوية      80المشع والعالي الجودة يقدر بـ      
 الطب  ويتزامن ذلك مع إدخال اختصاصات في مجاالت      . برنامج الطاقة النووية في األردن آلالف السنين      

 فضالً عن استقطاب كفاءات علمية أردنية تعمل في         ،والهندسة والفيزياء النووية في ثالث جامعات أردنية      
 فـي جـس نـبض    - أحد الموقِّعين على معاهدة عدم انتشار األسلحة النووية        -وشرع األردن    .الخارج

وراً بالواليـات المتحـدة     لى الصين، مـر   إالدول التي قطعت أشواطاً في بناء مفاعالت نووية، من كندا           
   . في المئة من الطاقة الكهربائية في البالد76األميركية وهولندا وفرنسا التي تنتج مفاعالتها 

ويـضيف  . لى إمكانـات التمويـل    إستعتمد مضامين العطاء النهائي على جوانب سياسية وبيئية إضافة          
البرنامج الوطني المدعوم ملكياً يتماشى الشريدة، الذي كان يتحدث للحياة في مكتبه في ضواحي عمان أن            

 للسير باتجـاه توليـد      توجهات عربية مقبولة غربياً   "مع استراتيجيات طبقتها دول متقدمة قبل عقود ومع         
  ."طاقة نظيفة ومتجددة بعيداً عن الطاقة التقليدية

لثالـث عـشر مـن      ويزور محمد البرادعي، الرئيس الحالي للوكالة الدولية للطاقة الذرية، األردن في ا           
ابريل الجاري لالطالع على البرنامج الوطني لتطوير الطاقة النووية ألغراض سـلمية ودراسـة              /نيسان

وكان الملك عبـداهللا الثـاني      . إمكان تقديم دعم للجهد القائم، بحسب ما رشح من مصادر حكومية أردنية           
 مساعي بالده للحصول على      عن 2006كشف خالل مقابلة صحافية عشية سفره الى باكستان أواخر عام           

الطاقة النووية ألغراض سلمية مدنية لمواجهة االختالل في مصادر الطاقة في بلد صغير محدود الموارد               
 بحـسب   –يعتمد كليا على استيراد النفط الخام ومشتقاته المقدرة بخمسة ماليين طن سنويا تكلف الخزينة               
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وتتوقع الدراسات ارتفـاع احتياجـات      . القومي اإلجمالي  بليوني دوالر أي ربع الناتج       -األرقام الرسمية   
وفاجأ توقيت اإلعـالن     .2010 ألف برميل يوميا عام      164 ألف برميل نفط يومياً إلى       129األردن من   

الملكي رئيس الوزراء معروف البخيت الذي صرح حينها بأنه كان يفضل أن يتواصل العمـل بطريقـة                 
ة السلمية في األردن، على غرار ما يحصل في دول عربية أخـرى           غير علنية على تطوير الطاقة النووي     

وبعد اإلعالن الملكي بأيـام      .منها المملكة العربية السعودية واإلمارات العربية المتحدة ومصر وسورية        
شكّلت لجنة للطاقة برئاسة األمير حمزة بن الحسين، لوضع استراتيجية وطنية للطاقة بأبعادها كافة بمـا                

ـ       -ية، والجوفية والرياح والزيت الصخري      فيها الشمس   بليـون   40 الذي يقدر االحتياطي المثبت منه بـ
وتعمل اللجنة الملكية إلى جانب لجنة عليا للطاقة النووية برئاسة البخيت وهي تضم وزراء الطاقـة                . طن

 -لمملكـة   وتأمـل ا   .والثروة المعدنية والبيئة والتربية والتعليم العالي وغيرهم من أصحاب االختصاص         
التي تعتمد على زيت الوقود المستورد ثم الغاز الطبيعي المصري لتوليد الطاقة الكهربائية، في أن يولـد                 

 في المئة من إجمـالي الطاقـة المولـدة فـي     10ساعة أي /  ميغاواط400المفاعل النووي األول قرابة     
وسيـستمر إدخـال     .كومـة المملكة، بحسب أصحاب الشأن وعدد من األكاديميين ممن استـشارتهم الح          

 في المئة على األقل من االحتياجـات الفعليـة          40مفاعالت أخرى على خط اإلنتاج وصوالً إلى تغطية         
للمملكة مع بدء العمل في أول مفاعل ضمن توجه حظي بمباركة علنية من الواليات المتحدة وغيرها من                 

ن كلفة المفاعل الواحد قد تتراوح بين بليون        وتقول مصادر سياسية وديبلوماسية غربية إ     . الدول األوروبية 
وسيستغرق بناء المفاعل خمس    . وبليوني دوالر تبعاً لقدرته اإلنتاجية ونوع التكنولوجيا ومتطلبات إدارته        

علماً . سنوات على أقل تقدير ضمن توظيف الكفاءات البشرية، وتوطين التكنولوجيا واستخراج اليورانيوم           
دن المشع، الذي تصاعد سعره في السوق العالميـة، سـيتعذر علـى األردن              ن من دون وجود هذا المع     أ

نتـاج  إوبعد تشغيل المفاعل النووي، تتوقع المصادر ذاتها أن تنخفض كلفـة            . المضي قدماً في المشروع   
وتعمل فرق سلطة المصادر الطبيعية     .  دوالرات حالياً  8 دوالر أميركي مقابل     2.2لى  إساعة  / الكيلوواط

 والتي اكتـشفت فـي أربـع        ،"بالكعكة الصفراء " مخزون خامات اليورانيوم المشع المعروف       على تحديد 
ووادي البهيـة جنـوب     ) الشمال الشرقي (مناطق رئيسة تمتد على شكل حزام، من منطقة حوشا المفرق           

شرق الحسا، ومنطقة السهب األبيض جنوبي الجفر وصحراء اللجون التي تحتوى على نصف المخزون              
  .المقدر

 في  2 ـويقول أصحاب الشأن ان األردن لن يسمح لجهات خارجية باستثمار خامات اليورانيوم المقدرة ب             
بل سيسعى لتأسيس شركة وطنية لتمويل المشروع       . المئة من إجمالي االحتياط العالمي لغايات تصديرها      

 فـي   10الى  حو(غالبية أسهمها مملوكة لجهات وصناديق استثمارية رسمية مع تخصيص نسبة صغيرة            
  .لى نقل وتوطين التكنولوجياإلمطّور أجنبي بسبب الحاجة ) المئة

 لتـوفير الطاقـة     "يبدي اهتماماً كبيراً بتقنية حديثة صديقة للبيئة وللصحة       "ويرى ديبلوماسيون أن األردن     
نيوم مخـصب  يورا"لى إالمملوكة من الدولة الكندية ألنها ال تحتاج       ) كندا يو (النووية أنتجتها أخيراً شركة     

هذه التكنولوجيـا تعمـل باالعتمـاد علـى خامـات           . "لى تكثيف ماء ثقيل ومضغوط لغايات التبريد      إأو  
كذلك فإن هذه التكنولوجيا الجديـدة ذات كلفـة         . اليورانيوم المشع الموجودة في المملكة وعلى مياه عادية       

من إمكان إثـارة مـسألة أمميـة أو         واألهم أنها تعفي األردن نهائياً      . تشغيل منخفضة وتوفر طاقة نظيفة    
تعقيدات مستقبلية على أرضية أن األردن يخصب اليورانيوم ويصنع المياه الثقيلة وهي المواد نفسها التي               

والستغالل اليورانيوم المتوافر قرب سطح األرض مزايا إيجابية        . تستعمل أيضاً في تصنيع القنبلة النووية     
  .اإلشعاعات وبالتالي تخف تأثيراته على البيئة واإلنسانعلى البيئة إذ أنه يخفف من انبعاث 

كثر من مزود حول العالم، بما فيها المفاعالت التي         أوسيبقي األردن خيارات شراء المفاعل مفتوحة على        
ن يكون لها مـردود     أألن من شأن عملية التخصيب      . تتطلب استعمال اليورانيوم المخصب والمياه الثقيلة     

وسيعتمد اختيار المزود علـى عوامـل       ".  األردن قائمة الدول التي تصنعة وتصدره      مادي كبير إذا دخل   
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حـد  أ، بحـسب    "مكانية الحصول على منح وتمويل رخيص     إاستراتيجية وسياسية وبيئية ومالية من بينها       
وتدرس الحكومة خيارات عدة لتمويل وبناء المفاعل المقترح على أسس مختلفـة            . األكاديميين المطلعين 

لكن ). BOOT(والبناء والتملك واإلدارة وبعدها نقل الملكية       ) BOO(نظام البناء والتملك واإلدارة     منها  
من المؤكد أن يتم بناء المفاعل بسواعد غير أردنية مع الحاجة لبقاء خبراء تشغيل وإدارة بانتظار تـوفير    

وبة لمساندة الجهد ال سيما     وسيتم العمل وبسرعة على إدخال التخصصات الجامعية المطل       . البديل األردني 
 كمـا   ، ال تدرس اختصاصات متعلقة بالطاقة النووية      33أن أياً من جامعات األردن الخاصة والعامة الـ         

وسـتبدأ   .أن برامج بحثها العلمي محدودة بسبب انخفاض الموازنات التي تصرف على البحث والتطوير            
دخال مواد الفيزياء النووية بينما سـتعيد       إ 2008 – 2007جامعة العلوم والتكنولوجيا من العام الدراسي       

 فيما أدخلـت جامعـة العلـوم التطبيقيـة          ،ردنية العمل ببرامج تخصصات في الطب النووي      الجامعة األ 
 في الفيزيـاء    ةشريدة الذي يحمل شهادة دكتورا    الويلعب   .تخصص الفيزياء النووية مع بدء الفصل الثاني      

دية، ونظيره وزير التربية والتعليم العالي خالد طوقان الـذي يحمـل            النووية من إحدى الجامعات الهولن    
كاديمي لخلق الكفاءات   شهادة عليا في الهندسة النووية من أميركا، دوراً مباشراً في دعم خطط المسار األ             

  .البشرية المحلية ونقل التكنولوجيا النووية ألغراض سلمية
 عاماً، تجارب محدودة الستخدام طاقـة       20تي أدخلت، قبل    وكان األردن من بين الدول العربية األولى ال       

لى نتائج كبيـرة    إلكن ذلك الجهد لم يؤد      . الرياح والشمس ضمن توجه للبحث عن مصادر متجددة للطاقة        
ال سيما أن أسعار النفط المستورد كانت منخفضة بالمقارنة مع ما هي عليه اليوم بينما استمرت الحكومة                 

سعار النفط خالل السنوات الثالث األخيرة، وخطط الحكومة لتخفيـف          أ الخيالي في    لكن االرتفاع . بدعمه
  .ومنها النووي: التشوهات االقتصادية والمالية دفعتها لتكثيف البحث عن بدائل

  1/4/2007الحياة 
  

 من سورياإلى لبنان   األسلحة من تهريب يبدي قلقهكي مونبان  .38
مم المتحدة بان   مين عام األ  أعرب  أ: زياد عيتاني  مراسلها    من بيروت نقالً عن    1/4/2007 عكاظ   نشرت

 ، خصوصاً لجهة تهريب األسلحة عبر الحدود مع سـوريا       ،مس عن قلقه على الوضع في لبنان      أكي مون   
 الذي ينص أيـضاً علـى       1701لى التقيد بالقرار    إنه يهدد استقرار لبنان، ودعا جميع األطراف        أ معتبراً

ن كـي مـون رد بحـزم علـى       ألى ذلك كشفت مصادر مطلعة لعكـاظ        إ. نزع السالح ووقف التهريب   
كدوا عدم حصول عمليات تهريب لألسلحة عبر الحدود مع سـوريا           أالمسؤولين األمنيين اللبنانيين عندما     

مون بحث مسألة الجنـديين     كي  ن  أوقالت المصادر   . نه يملك صوراً واضحة لعمليات التهريب     أفأكد لهم   
رين عند حزب اهللا، إال أنه لم يتمكن من تحقيق أي تقدم مع رفض حزب اهللا تقديم أية                  اإلسرائيليين األسي 

 .معلومات عن الجنديين من دون الحصول على تنازالت إسرائيلية
لم يـشر للخـروق واالنتهاكـات        كي مون :  من بيروت إلى أن    1/4/2007 الخليج اإلماراتية    وأشارت

ء اللبنانية، واكتفى بالقول إن هناك بعض التحديات والتهديـدات          اإلسرائيلية المتواصلة لألراضي واألجوا   
.  على سؤاله بشأن تهديدات مجموعـات إسـالمية متطرفـة          المحتملة، غير أن الوضع هادئ، وذلك رداً      

وكانت إسرائيل قد استبقت وصول كي مون إلى الجنوب اللبناني بتجديد خروقهـا لألجـواء اللبنانيـة،                 
 فـوق    دائريـاً  االستطالعية في منتصف الليل األجواء اللبنانية، ونفذت طيراناً       فاخترقت إحدى طائراتها    

 . من فوق الناقورة إلى األراضي الفلسطينية المحتلةالمناطق الجنوبية، قبل أن تغادر في الثالثة فجراً
  

   يخشى حرباً جديدة في الصيفجنبالط .39
حرب جديدة قد تحصل خـالل الـصيف        "ط من   نبه رئيس اللقاء الديموقراطي النيابي وليد جنبال      : بيروت

ورأى أن رئيس المجلس    . "ال نريد لبنان ساحة حرب جديدة لآلخرين على أرضنا        ": ، لكنه قال  "على لبنان 
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قـرار المحكمـة    إيخالف الدستور في عدم فتحه أبواب المجلس النيابي للتصويت على           "النيابي نبيه بري    
ستأتي مهما  "، مشدداً على أن المحكمة      "جل على بري للتاريخ    وهذه نقطة سوداء ستس    ،ذات الطابع الدولي  

كثيراً على الرئيس بري وعلى شـريحة       "وأكد أنه يعول     ."حاول البعض تجنب العدالة التي لن تكون ثأراً       
فـي  ":  أمام وفود زارته في دارتـه فـي المختـارة           جنبالط أضافو ".لبنانية واسعة من الطائفة الشيعية    

 ولكن لهـذا    ،ترجاع كل أرض لبنانية محتلة، ومن ذلك مزارع شبعا وتالل كفرشوبا          األساس نحن مع اس   
االسترجاع آليات قانونية وسياسية تبدأ باعتراف الحكومة السورية بلبنانية مزارع شبعا، وأن يتم إقرار أو               

ـ رسال هـذا اإل   إمعاهدة بهذا الخصوص بين الحكومتين السورية واللبنانية، وبحسب القانون يتم            رار أو  ق
لى األمم المتحدة كي تعود هذه المزارع والتالل، التـي انتزعـت وسـلبت فـي الخمـسينات                  إالمعاهدة  

تيان بمزيد  نحن ال نريد أن تكون هذه المزارع ذريعة االستمرار واإل         ": وتابع ."ليهإوالستينات من لبنان،    
ية، واالستقرار اللبناني، واالقتصاد    من السالح والصواريخ، أو للقيام بمغامرات على حساب الدولة اللبنان         

  ."اللبناني
  1/4/2007الحياة 

  
  أوساط عربية تتوقع حسم هوية مزارع شبعا في أيار المقبل .40

ن الدوائر الفنية في األمم المتحدة قطعت       أأكدت مصادر عربية في الرياض للحياة       :  وليد شقير  -بيروت  
 من خرائط األرشيف الفرنسي، ومـن صـور األقمـار           شوطاً في تحديد الهوية اللبنانية للمزارع انطالقاً      

مايو المقبل، على قاعـدة إثبـات لبنانيتهـا، لبـدء     /االصطناعية بحيث تنجز هذا العمل أواخر شهر أيار       
  .ن يتسلمها الجيش اللبناني الحقاًأإجراءات تسلمها من جانب األمم المتحدة وانسحاب إسرائيل منها على 

 1/4/2007الحياة 
  

  م قريباً إلى الرياض مالحظاتها على المحكمة الدولية تسلدمشق .41
توقعت مصادر واسعة االطالع على جوانب من اللقاءات التي أجريت على هامش            :  وليد شقير  –بيروت  

القمة العربية في الرياض، ال سيما بين الجانبين السعودي والسوري، وبين الرئيس السوري بشار األسـد           
لى الرياض مالحظاتـه ومالحظـات      إ أن يسلِّم الجانب السوري قريباً       والرئيس المصري حسني مبارك،   

  .حلفائه في لبنان على مشروع قانون االتفاقية مع األمم المتحدة إلقامة المحكمة الدولية
  1/4/2007الحياة 

  
  ال تطبيع مع إسرائيل قبل تحقيق السالم: موسىعمرو  .42

سرائيل إة الدول العربية عمرو موسى أي تطبيع مع رفض األمين العام لجامع:  االتحاد والوكاالت-غزة 
نهم يريدون تحقيق أال يمكن أن يتم مهما كانت األمور، ألن ذلك معناه "قبل تحقيق السالم، وأكد أن ذلك 

وأوضح موسى في مقابلة مع راديو لندن أذاعها أمس، أن تصريحات المسؤولين ". التطبيع مجاناً
ى أن إسرائيل ال تريد التعامل مع أية عملية تفاوض أو أية مبادرة يمكن أن لإاإلسرائيليين األخيرة، تشير 

ورداً على سؤال عن جدوى ترك الباب مفتوحاً وعدم تحديد سقف زمني بالنسبة . تتجه نحو السالم
لى تقييم الموقف في منتصف العام إإنه يوجد نوع من التوافق على العودة ": للمبادرة العربية قال موسى

  ".ي لرؤية ما إذا كان قد تحقق شيء جديد حتى ال نخدع أنفسناالحال
  1/4/2007االتحاد االماراتية 
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  لقدس ويعتبره األنجحمؤسسة اافة الجزائر للمؤتمر الخامس لض باستيشيدالقرضاوي  .43
 28 و26نوه الشيخ يوسف القرضاوي بالمؤتمر الخامس للقدس الذي عقد في الجزائر بين : الجزائر
لية في تصريحات له عقب اختتام دووقال القرضاوي الذي يرأس مؤسسة القدس ال. ماضيس المار/آذار

وشكر . " ومن أنجح المؤتمرات التي عقدتها المؤسسة لحد اآلننموذجياً"المؤتمر إن المؤتمر كان 
القرضاوي الجزائر في شخص رئيسها عبد العزيز بوتفليقة على استضافة المؤتمر وتحمل تكاليفه، في 
وقت تهربت فيه كثير من البالد، من استضافة المؤتمر، والتي تتخوف حتى من دخول رئيس المؤسسة 

وعن  .، على حد وصفه"بعبع مخيف اسمه يوسف القرضاوي، مفتي العمليات االستشهادية"لها، ألنه 
مؤسسة القدس المشاريع الستين التي أقرها مؤتمر الجزائر لصالح القدس، حسبما أعلن عنه المدير العام ل

وقد اختارت المؤسسة لتحقيقها . ثبيت أهالي القدستالعالمية الدكتور محمد أكرم العدلوني فتهدف إلى 
، بيقيمة إجمالية 2007/2008خطة عملية إجرائية تتمثل في تحقيق المشاريع الستين على مدى العامين 

المشاريع، خالل مؤتمر القدس وقد أعلن عن جمع مبلغ مؤقت لصالح هذه  . مليون دوالر34تصل إلى 
  . ماليين دوالر9الخامس وصل إلى 

  31/3/2007 قدس برس
  

 ابتزاز أمريكي لتركيا بعد دعوتها لهنية .44
ن رئيس لجنة العالقات الخارجية في مجلس أقالت مصادر دبلوماسية وإعالمية  : حسني محلي-أنقرة 

بالمجازر إذا استضافت تركيا اسماعيل النواب األمريكي، هدد بدعم مشروع القرار األرمني الخاص 
ن أنقرة لم توجه أي دعوة رسمية أ  التركي من جهته، المتحدث باسم رئيس الوزراءأوضح  فيما.هنية
نه سيكون سعيدا باستضافتهم في أ ، بل إن أردوجان قال خالل لقائه بمحمود عباس في الرياض،لهنية
  .لقاء وكان هنية واآلخرون موجودين في ذلك ال،أنقرة

  1/4/2007الخليج اإلماراتية 
  

  وسورياكي تزور القدسيررئيسة مجلس النواب االم .45
زارت نانسي بيلوسي أمس مدينة القدس الشرقية في اول يوم من جولة لها في : القدس – فرح سمير

 كيث اليسون، أول مسلم ينتخب لمقعد وبرفقة ها ان،وصرح مسؤول. الشرق االوسط تزور خاللها سوريا
 في مراسم خاصة الكنيستليفني قبل ان تلقي كلمة امام و الكونغرس االمريكي، ستلتقي اولمرت في
اثارت بيلوسي من جهة أخرى فقد و . محادثات مع محمود عباسأيضامن المقرر ان تجري  فيما .اليوم

ية منظمات غضب البيت االبيض بعد االعالن عن زيارتها الى سوريا التي تتهمها الواليات المتحدة برعا
  .ارهابية

  1/4/2007عكاظ 
 

  لمعبر المنطار بين اسرائيل وغزةكية ي امرمساعدات .46
 مليون دوالر من أجل إصـالح وتوسـع         16يوم أمس تخصيص مبلغ      إدارة بوش من الكونغرس   طلبت  

 .معبر المنطار، بين قطاع غزة وإسرائيل، لتسهيل مرور البضاعة
  31/3/2007 48عرب

  
  
  
  



  

  

 
 

  

            24 ص                                    678:                                 العدد1/4/2007 األحد: التاريخ

 راني يحذر من هجوم انتحاري تشنه إسرائيل صيفاًرئيس األركان اإلي .47
ن الصهاينة أ ، نقلت وكالة انباء فارس شبه الرسمية، امس عن الجنرال حسن فيروز ابادي قوله:ب.ف.ا

 من لبنان وسوريا ويمتد الى األردن  الهجوم يبدأأنوتوقع  .يعتزمون تنفيذ خطة انتحارية هذا الصيف
  .ة دون سحب الواليات المتحدة قواتها من العراق والشرق االوسطهدف الحيلولبومصر والسعودية، 

  1/4/2007الخليج اإلماراتية 
  

 إسرائيل تسرق التراث اليمني وتبيعه في صنعاء .48
قدم التلفزيون االسرائيلي قبل عامين تقريباً لفنان يهودي من أصول يمنية  : نجالء الشيباني-صنعاء 

 لم تعرف هويته ، الذي لكن أحد المنتجين.يشاهدها اليمنيون حينها لم التي ،أغنية صنعاء بالدي ثانية
نالت اعجاب حيث  .في اليمناسطوانات مدمجة  قام بتسجيل األغنية ونسخها وبيعها عبر ،حتى اآلن

 لفنانين وفنانات يهود من أصول يمنية يؤدون اسطوانات مدمجةاليمنيين وكانت بداية لجلب كاسيتات و
يؤكد نائب مدير عام ادارة المصنفات الفنية في وزارة  وفي هذا السياق .إيقاعات غربيةاألغاني اليمنية ب

 كونها تنتهك الحقوق الفكرية للتراث والفنانين ،ان هذه األغاني محظور تداولها في اليمناليمنية، الثقافة 
  .حين تنسب إلى الفن اإلسرائيلي

  1/4/2007الخليج اإلماراتية 
  

  !محاصراألمل الفلسطيني ال .49
  سالم فياض
. منذ أسبوعين توليت منصبي كوزير لمالية شعب ذي اقتصاد يكاد يكون قاب قوسين أو أدنى من االنهيار

وذلك بعد انطالق عمل حكومة الوحدة الوطنية الفلسطينية التي ولدت بعد شهور من المفاوضات 
أحداث دموية، وفاقة يعيشها المراوغة والتي ما كانت لتبدأ حتى تتوقف، ووسط صعوبات اقتصادية، و

  . الشعب
لقد تشكلت هذه الحكومة بعد سنة عصيبة مرت بها السلطة الفلسطينية التي كانت تكافح وسط ظروف 

كانت صعوباتنا االقتصادية قد زادت خالل تلك الفترة وفي أعقاب االنتخابات الحرة والمحايدة . عصيبة
ن برنامج حماس السياسي لم يستجب للعناصر األساسية ونظراً أل. التي جاءت بحركة حماس إلى السلطة

، فإن "العنف"لعملية السالم، والتي تتضمن االعتراف بحق إسرائيل في الوجود، وااللتزام بالتخلي عن 
  . المجتمع الدولي قام بفرض عقوبات على السلطة الفلسطينية

ومة وحدة وطنية، قد تركزت على وعلى رغم أن معظم المباحثات التي قادت في النهاية إلى تشكيل حك
فعلى رغم . هذين التعهدين تحديداً، فإن شرعيتهما ما كان يجب أن تكون محور تشكك كبير في األساس

كل شيء، فإن هذين التعهدين كانا قد قدما من قبل منظمة التحرير الفلسطينية، التي هي الممثل الشرعي 
والحقيقة أن برنامج حكومة . 1993ة تم إبرامها عام للشعب الفلسطيني وذلك في اتفاقية واضحة وملزم

الوحدة الوطنية ينص صراحة على أنها ستفي بجميع اتفاقيات منظمة التحرير الفلسطينية والتي تتضمن 
  . بدورها ذينك االلتزامين

ل السالم القائم على االعتراف المتباد -وباعتباري عملت طويالً من أجل السالم والتسوية مع إسرائيل 
 فإنني كنت دائماً أحد المساهمين في صياغة البرنامج السياسي - واحترام كل شعب لحقوق الشعب اآلخر

لمنظمة التحرير الفلسطينية، وكل التعهدات التي يجسدها هذا البرنامج، بما في ذلك االعتراف بحق 
 األولى هي قيادة وحتى هذه اللحظة، فإنني أعتبر أن أولويتي". العنف"إسرائيل في الوجود، وشجب 

  . الجهد الرامي إلنهاء العقوبات االقتصادية واسترداد سالمة نظامنا المالي العام
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إننا نواجه سنة قاسية ومؤلمة في ظل العقوبات الدولية وانتشار الفقر المدقع والبطالة الواسعة بين أبناء 
راجع نصيب الفرد فيه من الناتج شعبنا الفلسطيني، والذي يعيش ثلثاه على األقل تحت خط الفقر، وقد ت

وعلى رغم هذه الظروف المأساوية، فإننا . 1999مقارنة مع مستوياته عام % 60المحلي اإلجمالي بنسبة 
إذا ما كنا نريد أن نحلم، فيجب أن نعرف أن : "يجب أن نتذكر ما قاله توماس جيفرسون ذات يوم وهو
وباعتباري فلسطينياً فمن ". آبة المتولدة عن اليأسمباهج الحلم تكون عادة أرخص وأكثر بهجة من الك

  . واجبي أن آمل وأن أبذل قصارى جهدي كي أحول أحالم شعبي إلى حقائق واقعة
إننا نحن الفلسطينيين نحلم بأن نعيش حياة طبيعية خالية من تجريف األراضي، وخالية من نقاط التفتيش، 

نحن شعب . إلى سجن كبير وعزلها عن بقية العالم مليون نسمة 1.4ومن تحويل غزة التي يقطنها 
يستحق أن ينعم بالحرية على أرضه، كما يستحق مؤسسات ديمقراطية شفافة وخاضعة للمحاسبة، 

  .ويستحق كذلك أن يعيش في سالم وتعاون اقتصادي مع جميع جيرانه بمن فيهم إسرائيل
سطينيين من أجل بناء مؤسسات ديمقراطية عبر سنين طويلة، عمل المجتمع الدولي على تشجيع ودعم الفل

وفي أثناء فترة واليتي السابقة كوزير للمالية في الحكومة . تكون بمثابة أسس راسخة لدولتنا المستقبلية
، لعبت دوراً رئيسياً في ترسيخ مبدأي الشفافية 2005 وديسمبر 2002الفلسطينية خالل الفترة بين يونيو 

مالية الحكومية، كما ساهمت في تطوير نظامنا المالي بما يتفق مع المعايير والمساءلة في كافة األمور ال
العالمية وهو ما استلزم دمج كافة اإليرادات الحكومية في حسابات وزارة المالية، ومنع اإلنفاقات التي 

  . كانت تتم خارج إطار الميزانية، والنشر المنتظم للتقارير المالية التفصيلية
ت المالية، فإن المساعدات استمرت في التدفق وهو ما ساعد على تجنب حدوث وبعد فرض العقوبا

مجاعة، بيد أن إقدام المانحين على ضخ األموال بحيث ال تمر عبر قنوات وزارة المالية الفلسطينية، أدى 
دون قصد إلى ضياع المكاسب التي ترتبت على عملية البناء المؤسسي، ألن األموال التي كان يتم ضخها 

  . بهذه الطريقة كان يتعذر تعقبها ومعرفة مسارها ومعرفة ما إذا كان قد جرى اختالسها أم ال
وفي الوقت نفسه نجد أن اعتمادنا على المساعدات الخارجية في صورة ِهبات، قد تزايد في حين تعرض 

من مساعدات فقط % 16 على سبيل المثال كان ما نسبته 2005ففي عام . نمونا االقتصادي إلى االختناق
االتحاد األوروبي للفلسطينيين يصنف على أنه مساعدات ذات طبيعة إنسانية، أما في العام المنصرم فإن 

  %. 56تلك النسبة ارتفعت إلى 
نحن ال نريد أن نتحول إلى دولة مستجدية، ألننا نمتلك القدرة والتعليم والمواهب التي تمكننا من بناء 

لكن المشكلة هي أننا ال نستطيع أن نفعل ذلك وإسرائيل تغلق ... ةاقتصاد مزدهر وديمقراطية قوي
حدودنا، وتحتجز العوائد الجمركية المستحقة لنا، وكذلك القواعد واألنظمة المصرفية األميركية تمنع 

  . بنوكنا من التعامل في المشروعات واألعمال الحكومية
مع الدولي بأسره، بأن تكوين حكومة فلسطينية لقد اعترفت الواليات المتحدة طويالً، كما اعترف المجت

وقطاع غزة، هو الطريق الوحيد ) بما فيها القدس الشرقية(مستقلة وقادرة على الحياة في الضفة الغربية 
ولكن حتى يحين أوان قيام المجتمع الدولي بإظهار إرادته السياسية في .  عاماً من الصراع60إلنهاء 

 الفلسطينيين الحرية في بناء اقتصادهم ومؤسساتهم على أرضهم، فإن هذا التوصل إلى تسوية شاملة تمنح
وخوفاً من أن ننسى كلمات جيفرسون فإنه . الشعب سيظل يدفع ثمناً غالياً وسيظل اليأس يأكل من األمل

  "!األمل أرخص وأكثر بهجة"يجب أن نتذكر أن 
 1/4/2007االتحاد االماراتية 
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 ع المبادرة العربية؟من يتحمل كلفة إنقاذ مشرو .50
  أحمد عمرابي

ما الذي يقنع إسرائيل بقبول المبادرة العربية بعد خمس سنوات من تجاهلها وكأنها ليست اكثر من 
 قصاصة ورق؟
ماذا تغير بشأن مشروع المبادرة منذ أن أطلقتها قمة القادة العرب : ن يطرح بصيغة أخرىأالسؤال يمكن 

 ما هو الجديد؟:  نقول؟ وبصيغة أبسط2002في بيروت عام 
سبوع الماضي بأن الجديد هو ابتداع آليات لتفعيل تجيب قمة الرياض التي اختتمت في الرياض نهاية األ

 .المبادرة عن طريق تسويقها على صعيد دولي
 يضطرها ن تشتمل على عناصر من القوة بحيث تستشعر إسرائيل تخوفاًأ تكن هذه اآلليات فإنها ينبغي أياً

وإال فإن القادة العرب أنفسهم لن يجدوا ما يفعلون في اجتماع القمة .. دة النظر في موقفها الرافضعاإإلى 
 .عادة اطالق المبادرة للمرة الثالثة دون جدوىإالمقبل في دمشق سوى 

 استراتيجيا لألمة العربية في إعالن الرياض أكد القادة على خيار السالم العادل والشامل باعتباره خياراً
 اإلسرائيلي -التي ترسم النهج الصحيح للوصول إلى تسوية سلمية للصراع العربي "على المبادرة و

 ."مستندة إلى مبادئ الشرعية الدولية وقراراتها ومبدأ األرض مقابل السالم
هذا كالم عظيم بمعيار لغة البيانات، لكنه يبقى بال قيمة أو جدوى بلغة الصراع في ساحة العالقات 

 .ما لم تسنده تدابير فعلية بحجم بالغته اللفظيةالدولية 
 لكن عليهم من خالل ،ن يقرر القادة العرب تسويق المبادرة على مستوى عالميأ إنه لشيء جديد نسبياً
ن يثبتوا للقادة اإلسرائيليين بصورة عملية وملموسة أنه لم يعد لهم سبب لالستهزاء أعملية التسويق هذه 

 .بالعرب
هل مجموعة الدول العربية على استعداد مسبق التخاذ تدابير صارمة ضد : يطرح إذن هووالسؤال الذي 

 ن عملية التسويق الدولي للمبادرة لم تعط النتائج المطلوبة؟أإسرائيل اذا ثبت عند نهاية المطاف 
 هل الحكومات التي لديها عالقات دبلوماسية مع إسرائيل على استعداد لقطعها؟ :مثالً

  الدول العربية بأكملها على استعداد لتفعيل المقاطعة العربية إلسرائيل؟وهل مجموعة
 وكانت ،لقد سبق أن ألغت الدول العربية المقاطعة في أعقاب صلح أوسلو والتطبيع األردني مع إسرائيل

تي النتيجة فتح األسواق العربية للمنتجات اإلسرائيلية باالضافة إلى رفع الحظر عن الشركات األجنبية ال
 .تتعامل مع إسرائيل

ن المقاطعة العربية الشاملة إلسرائيل التي بدأت منذ خمسينيات القرن الماضي كانت ذات تأثير أونذكر 
 .ملموس من حيث التضييق االقتصادي على الدولة اليهودية

ن إسرائيل تقيم على رفضها عرض السالم أذا ثبت إعادة االعتبار للمقاطعة كسالح إواآلن يمكن 
 .عربيال

يضا للدول العربية في سبيل تسويق المبادرة توسيع الشقة داخل اللجنة الرباعية الدولية عن أمن المتاح 
وذلك أن مما يضعف من الموقف . طريق دعم روسيا واالتحاد االوروبي في مواجهة الواليات المتحدة

عرب نقل القضية إلى يضا للأمتاح .  األوروبي ويحول دون تطويره هو الخذالن العربي-الروسي 
 .مجلس األمن الدولي أو الدعوة إلى عقد مؤتمر دولي على أساس قرارات األمم المتحدة في هذا الصدد

هل الدولة العربية على استعداد في حالة فشل تسويق المبادرة لدعم المقاومة :  هناك السؤال األكبروأخيراً
 الفلسطينية المسلحة؟
هل تتوافر لدى رئاسة السلطة الفلسطينية رغبة في مراجعة موقفهها : ن نتساءلألكن قبل ذلك علينا 

 الرافض للمقاومة من حيث المبدأ؟
  1/4/2007الوطن القطرية 
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  تفكيك المبادرة .51

 محمد السعيد إدريس. د
 الكيان الصهيوني لدرجة البوح، وفي تقرير رسمي لوزارة "أحوال العرب"إلى هذا الحد طمأنت 

، أي "اع في المنطقة لم يعد بين العرب وإسرائيل وإنما بين المعتدلين والمتطرفينالصر"ن أالخارجية، 
 "محور الشر"و. "محور الشر" و"محور االعتدالب"بين ما تسميه الخارجية األمريكية وأركان إدارة بوش 

يضم، وفق التوصيف األمريكي إيران وسوريا وحزب اهللا وحركتي حماس والجهاد اإلسالمي في 
 .فلسطين

ومعنى أن إسرائيل تطمئن للقول بضمير مرتاح أن الصراع لم يعد بينها وبين العرب بل بين المعتدلين 
لم يتحقق . والمتطرفين أن قادة الكيان باتوا على يقين بأن هدف الحرب على لبنان قد تحقق بدرجة ما

ئيلية واألمريكية وتصريحات بالكامل ألن الهدف االستراتيجي األول للحرب، وفق ما أكدته الوثائق اإلسرا
جون بولتون المندوب األمريكي السابق في مجلس األمن، هو القضاء على اآللة العسكرية لحزب اهللا 
وإخراجه نهائياً من معادلة الصراع مع إسرائيل، لكن الهدف األعلى هو ما سمته رايس وزيرة الخارجية 

الصراع العربي اإلسرائيلي كمحدد للعالقات اإلقليمية  الذي يتوارى فيه "الشرق األوسط الجديد"األمريكية 
 .ليحل محله صراع آخر أهم هو الصراع العربي  اإليراني، أي تتحول إيران إلى عدو بدالً من إسرائيل

ربما يكون السؤال المهم في هذا السياق هو التساؤل عن مصدر ذلك اليقين الذي يتحدث به تقرير وزارة 
عن التغيير الذي حدث في طبيعة الصراع في المنطقة لدرجة أنه لم يعد بين العرب الخارجية اإلسرائيلية 

وهذا السؤال يقودنا إلى سؤال . والمتطرفين) ومن ضمنهم إسرائيل طبعاً(وإسرائيل ولكن بين المعتدلين 
؟ هل ما هو الجديد الذي حدث خالل األيام الماضية الذي أوصل اإلسرائيليين إلى هذه القناعة: آخر هو

 هو محصلة جولة رايس المكوكية األسبوع الماضي ومضمون ما توصل إليه العرب في مؤتمر قمتهم؟
قد ال تكون اإلجابة بنعم قاطعة تماماً، فهناك حتماً أسباب أخرى قد ال تكون مكشوفة اآلن، لكن حتماً 

ماع ما سماه جولة رايس وجولة األمين العام لألمم المتحدة بان كي مون ومحصلة حوارات اجت
 الذي ضم وزراء خارجية الدول العربية األربع مع رايس في مدينة "اللجنة الرباعية العربية"األمريكيون 

أسوان، ومداوالت القمة العربية حول تعديل مبادرة السالم العربية، ربما تكون هذه كلها قد تضمنت ما 
 . اإلقليمي"االعتدال" أصبحت أحد أطراف أعطى إسرائيل اليقين واالرتياح بتحول وجهة الصراع، وأنها

وزيرة الخارجية األمريكية كوندوليزا رايس لم تدع إلى تعديل المبادرة بما يتوافق مع المطالب 
تعديل "اإلسرائيلية، بل اكتفت عقب لقائها مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس في رام اهللا بالقول إن 

وإنما ضرورة للعرب على أمل أن يكون ذلك بداية الطريق لقيام المبادرة العربية ليس مطلباً أمريكياً 
، ثم طرحت رايس فكرة عقد مؤتمر تحضره إسرائيل بين "دولة فلسطين جنباً إلى جنب مع إسرائيل

 وهو االقتراح نفسه الذي قدمه األمين العام لألمم المتحدة ،اللجنة الرباعية العربية واللجنة الرباعية الدولية
ن في لقائه مع ايهود أولمرت رئيس حكومة الكيان الصهيوني، وكان رد أولمرت انه ينظر بان كي مو

 ."وسأشارك فيها دون تردد" على نحو إيجابي "القمة المقترحة"إلى مثل هذه 
المطلوب أمريكياً وإسرائيلياً هو تفكيك المبادرة العربية عن طريق مقايضة األرض بالالجئين وحق 

 الضفة الغربية مقابل ضمانة بأال يعود الالجئون إلى "وليس كل"ى إسرائيل عن معظم أي أن تتخل. العودة
، وهذا ما يسميه ديفيد ماكوفسكي بالنصف األول من "إسرائيل بل إلى الدولة الفلسطينية الجديدة فقط

ليفني، أما  الذي يجمع بين وزيرة الخارجية األمريكية رايس ونظيرتها اإلسرائيلية تسيبي "األفق السياسي"
 ."تشكيل تحالف إقليمي ضد إيران"النصف اآلخر فهو 

  1/4/2007الخليج اإلماراتية 
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 !قمة الرياض ومعاني الصحوة العربية اآلن .52
 رياض المالكي.د

إن المراقب لهذه القمة األخيرة بالمقارنة مع بقية القمم الماضية يتفاجأ من تصريحات القادة العرب 
ة مؤسسات المجتمع المدني وسلوكياته في النقد الذاتي والتقييم والمراجعة وأدائهم، خاصة تبنيهم لغ

والتنسيق، وكأن انقالباً مسلكياً ومنهجياً قد أصابهم في الصميم، ونقلهم من وضعية الحاكم الناهي إلى 
مكانة المتفهم لمعاناة شعوبهم، والمستمع دوماً لما يجول في عقول شعوبهم أو المعني بما يقال في 

 .الجلسات الخاصة والمجتمعية المغلقة، خوفاً من اضطهاد األنظمة ومؤسساتها األمنية
هذه الحالة في النقد الذاتي والشفافية في الحكم هي جديدة علينا نحن مواطني تلك الدول التي تحكمها ذات 

نقرأ عن محاكمة األنظمة، خاصة أنه وبينما تشكل تلك القمة السابقة في االنفتاح والنقد غير المسبوق، 
لناشطين سياسيين في هذا البلد أو ذاك داخل منظومة دول الجامعة العربية بتهم التشكيك في الوالء للنظام 
أو التقليل من االنتماء الوطني وتأثيراته لدى بقية جموع المواطنين، أو نسمع همساً عن موت معتقل 

الت قبل أن يختار لنفسه مكاناً أفضل سياسي قضى بعض عقود من عمره القصير داخل ظلمات المعتق
ولكن نبقى نقول لعل . من هنا جاءت المفاجأة، وكانت تأوهات المراقبين تنبع من غرابة الموقف. خارجها

وعسى أن تكون هذه المظاهر حقيقية في الجوهر، وبداية لمسلكية جديدة يسير على دربها هؤالء القادة 
ف المجتمعي قد دخل إلى صميم إنسانيتهم، وحولهم إلى ضحية الذين يبدون للوهلة األولى أن اإلرها

 .هكذا على األقل بدوا لنا خالل قمتهم. سلوكيات السياسة الدولية وإشكاليات تفسير مفاهيم الحكم الرشيد
ضمن هذه الرؤية، هل يمكننا القول إن كل من حضر تلك القمة من القادة ينتمي إلى المدرسة السلوكية 

نما من قاطع يرفض االنتماء لتلك المدرسة، أما الذي تغيب يخاف نتائجها واإلحراجات التي الجديدة، بي
بالتأكيد هذا تحليل مبسط لحقيقة الوضع فيما يتعلق . ستواكب تلك القرارات عند عودته إلى موطنه؟

ي تلك القمم بالحضور والغياب، فالغياب ال يزال يمثل لمن غاب من القادة العرب المباالة جدية لمعان
وأهميتها عربياً، وكأن البقاء داخل قصورهم وقالعهم يعتبر أكثر أماناً وأقل إحراجاً، بينما التغيب يعطيهم 
أهمية إضافية لما يمثلونه من سلطة وجبروت، فهو يسلط األضواء على شخوصهم التي فضلت الغياب 

هم كبيرة وبرنامجهم متضخم لدرجة ال دون إبداء األسباب لتتحول محل تكهنات الجميع، وكأن مسؤوليات
يستطيع استيعاب مؤتمر قمة عربية تعقد مرة في العام لمناقشة الهم العربي، ولمدة يومين في حدها 

الذي هجر العرب وقال فيهم ما لم يقله شاعر في الهجاء، حيث وفّرت له " القائد األممي"أما . األقصى
اً ليذم في العرب ما يشاء، فقد فعل خيراً في غيابه حتى ال  منبراً واسع- وعن قصد -إحدى الفضائيات 

تتحول مشاركته إلى نكتة، وحديثه إلى استهجان عام، ووجوده إلى دعابة في وقت الجد، متناسية تلك 
الفضائية وذلك القائد االممي للجماهيرية العظمى أن رؤيته قد فشلت على مدار العقود األربعة الماضية، 

القيادة قد تبددت، وأن نظريته قد سقطت، وأن شعبه مغلوب على أمره يعيش استبداد وأن مزاعمه في 
القائد، ، بعد أن اشترى بقاءه في السلطة ومسح سجله في مجال حقوق اإلنسان بباليين الدوالرات التي 
ه هي ملك شعبه وليست ملكه الخاص، وبعد أن بدد مثيالتها من ثروة بلده في بحثه عمن يقتنع بنظريت

نعم، فإن من حضر قد تحمل مسؤولية حضوره وقبل لنفسه دوراً في مرحلة الصحوة أو . دون جدوى
 .االدعاء بها، فعليه الوفاء بها في مرحلة ما بعد القمة

سؤال العاهل السعودي حول إنجازات الجامعة على مدار الستين عاماً الماضية وما تحقق على صعيد 
ستوى االقتصاد والجيش واألهداف السياسية، إضافة إلى وحدة القلوب الوحدة العربية الحقيقية على م

والعقول يجيبه بنفسه عندما يشير إلى واقعنا الذي نعيش، والذي يؤكد أن العرب اليوم هم أبعد عن الوحدة 
سؤال في غاية األهمية لو علمنا الغاية منه، وبما أن خادم الحرمين قد أجاب عن . من يوم نشأة الجامعة

اله بكل شفافية، إذاً، هل علينا كشعوب عربية انتظار المعجزات لتتحقق معاني الوحدة العربية سؤ
وأهدافها؟، وهذا ينقلنا بالتالي إلى البيان الختامي لتتوضح لنا تلك الخطط وبعض المرتكزات األساسية 
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ال بعكس بقية القرارات التي طرحوها لتحقيق تلك الوحدة، ويبقى علينا انتظار ترجمة هذا البيان إلى أفع
وينتقل في مداخلته ليشير إلى الجرح الفلسطيني والعراقي والسوداني . السابقة التي بقيت على الورق

واللبناني الذي ينزف من جسم األمة، ليطرح تساؤالً جديداً حول ما تم تحقيقه لوقف النزيف ولمعالجة 
قد الذاتي الكامل عندما يؤكد أن اللوم الحقيقي يقع ذلك الجرح العربي، ليعود إلى المصارحة الجديدة والن

دون اإلشارة إلى أسباب ) أي القادة وليس الشعوب" (أن خالفاتهم الدائمة"على قادة األمة العربية، معلالً 
تلك الخالفات الدائمة وإلى ماذا تستند طوال تلك العقود التي أدت إلى ضياع األمة وضياع مقدراتها، 

طوال تلك السنين دون توضيح أسباب رفضهم، أي " رفضهم األخذ بأسباب الوحدة"وكذلك حديثه عن 
القادة، وتجاهلهم الحاجة لتحقيق الوحدة ومطالبات شعوبهم بها، ليصل إلى ذروة خطابه المميز عندما 

 جعل األمة تفقد الثقة في مصداقيتهم كقادة،"يعترف بجهارة لم نعتَد عليها أن كل ذلك اإلهمال والرفض 
اعتراف خطير، لكنه صريح وجريء يصدر عن زعيم أكبر ". وبالتالي تفقد األمة أملها في يومها وغدها

دولة عربية وأكثرها أهمية في المرحلة الراهنة، فهل كان علينا أن نتوقع استقاالت جماعية لهؤالء القادة 
اقية هي من المسلمات على مع انتهاء قمتهم، خاصة مع مثل هذا االعتراف؟ أم أن قضايا الثقة والمصد

مستوى العمل السياسي وال تستوجب من القادة االستقالة بسببها؟، أم يكفينا هذا االعتراف الجريء لنغفر 
له وألمثاله كل ما أقدموا على فعله بنا، نحن األمة، طوال الستين عاماً الماضية من عمر الجامعة 

 !.العربية؟
وضح خطوات التغيير في طريق الخالص كما سماها، والتي ينوي مع ذلك، يبدو أن الملك عبد اهللا قد 

باستعادة الثقة في أنفسنا وفي بعضنا البعض، وبعودة الثقة تعود المصداقية لتهب "القيام بها وهي البدء 
كالم كبير فيه الكثير من التمنيات التي لن تتحقق إذا لم تشتمل على ". بدورها رياح األمل على األمة

فهو يتحدث عن خطوات التغيير في األداء واألسلوب، دون ذكر التغيير في القادة، ودون . ملآليات الع
إنه . أن يذكر الفترة الزمنية التي سيستغرقها هذا التغيير على األرض لعودة الثقة في النفس وفي اآلخرين

األداء، ودون أن التعلق باألمل وبيع الوعود كحالة تعبير عن تحول جذري في الخطابة، ولكن ليس في 
ينسجم ذلك مع مواقف القادة اآلخرين، فهل كان يتحدث باسمهم وبتخويل مطلق منهم؟ أم كان اجتهاداً منه 

وكانت إشارته األخيرة مليئة . لم يعره اآلخرون أية أهمية، وعليه، غابت تعليقاتهم المؤيدة أو المستنكرة
لن نسمح لقوى من ) ما تهب رياح األمل على األمةأي عند(عندها "بالمضامين القوية عندما أعلن أنه 

، فهل كان يقصد بذلك إسرائيل رغم أنها قد أصبحت عملياً "خارج المنطقة أن ترسم مستقبل المنطقة
جزءاً من منطقتنا الشرق أوسطية بإقامة كيانها على أرض فلسطين التاريخية، أم يقصد إيران بما تمثله 

ء من منطقة الشرق األوسط الكبير أو الجديد، أم أن المقصود الواليات من قوة إقليمية، وهي أيضاً جز
المتحدة األميركية باحتاللها العراق وهيمنتها على السياسة الدولية وتحديدها إطار الحل لمجمل القضايا 

ى وهل سنصل في يوم من األيام إلى مثل هذه القوة لنمنع قو. العربية العالقة، خاصة القضية الفلسطينية؟
من خارج منطقتنا من رسم مستقبلنا؟، وكيف بإمكاننا تحقيق ذلك عندما نقرأ في تقرير التنمية البشرية 
السنوي للعالم العربي أن عالمنا من أكثر مناطق العالم تخلفاً على مستوى توزيع الثروات، على مستوى 

، على مستوى الديمقراطية الفقر واألمية، على مستوى الحريات العامة والحقوق المدنية واإلنسانية
والعدالة االجتماعية، على مستوى حقوق المرأة، على مستوى الحريات السياسية، على مستوى شفافية 
الحكم وتشكيل األحزاب وعقد االنتخابات والتبادلية في الحكم بين األحزاب العاملة عبر صندوق االقتراع 

لقضايا األساسية التي ببقائها تفقدهم المصداقية وتفقدنا السؤال هو كيفية معالجة هذه ا. واالنتخابات الحرة
انتقل الملك عبد اهللا في خطابه وكمن يجيب عن هذا . األمل وتبعد عنا الثقة في النفس وفي القادة؟

بتوحيد القلوب "، ويبدأ بنفسه لمثل هذه البداية التي يحدد ماهيتها "بداية جديدة"التساؤل بدعوة الجميع إلى 
، دون "لصفوف والدعوة إلى مسيرة ال تتوقف حتى تحقيق آمال األمة في الوحدة والعزة والرخاءوالتحام ا

أن يشير كيف سيتم ذلك، خاصة أن نفس القادة قد فوتوا الكثير من الفرص في الماضي، وعليه، ما الذي 
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ال األمة في يمنعهم من تفويت ذات الفرص اآلن؟ خاصة أن هنالك شكاً في صدقية نواياهم من تحقيق آم
بعد أن تم احتالل أكثر من عاصمة عربية دون أن " العزة"التي ال تتعدى لقاءات القمة، في " الوحدة"

يحركوا ساكناً، إضافة إلى استمرار احتالل األرض الفلسطينية والجوالن السوري ومزارع شبعا اللبنانية 
 .صارها على النخب الحاكمةحيث غياب العدالة في توزيع الثروات واقت" الرخاء"لعقود، في 

رغم كل ما كتبته حتى هذه الكلمة، فإن خطاب العاهل السعودي دون أدنى شك يمثل االنعطاف الحقيقي 
في تلك القمة، حيث لم نسمع في نفس القمة ما جاء من قبله أو من بعده ما يشير إلى نفس االستعداد على 

الجريء، رغم أنه ال يزال يفتقر إلى آليات العمل مستوى بقية القادة للخضوع إلى مثل هذا االعتراف 
ودونها، . لمتابعة ما جاء فيه من اعترافات وفي المقدرة على ترجمته إلى خطوات وإجراءات عملية

علينا التأكد من أن الخطاب لم . سيبقى مجرد خطاب قيل في لحظة نشوة ولن يتعدى هذا التفسير المبسط
 لقمة، فهل هي بداية الصحوة أم تعبير لمتطلبات المرحلة؟ينتِه مفعوله مع انتهاء أعمال ا
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  كسر حواجز .53
  سميح المعايطة

 الجهات غير الرسمية، أخذ مكانا في حركة القوى الشعبية، وهذا التطبيع بين العرب واسرائيل، وتحديداً
 مع واالحتالل الصهيوني، وليس معقوالًفرفض التطبيع سلوك متوقع في مواجهة التعنت والق. طبيعي أمر

لى كيان تربطنا به عالقات طبيعية، وهي مستمرة، بل إ مجانية، عبر تحويلها أن يتم منح اسرائيل أثماناً
  .وقائمة على العدوان والقتل واالحتالل

طها  التي ترب من أسباب الشد في العديد من الساحات العربية، وتحديداًوحكاية التطبيع كانت جزءاً
وقد حاولت اسرائيل، عبر سفاراتها، فتح أبواب عالقات مع جهات شعبية . اتفاقات رسمية مع اسرائيل

وأفراد، والهدف اختراق الحواجز وتجاوز الرفض الشعبي لهذا الكيان؛ وشهدنا في العديد من الساحات 
  . شخص واحد وغير معلن لرجال السفارات اإلسرائيلية، حتى إلقامة عالقة مع معلناًنشاطاً

قبل أيام، ثارت احتجاجات من هيئات نقابية على استقبال العين عقل بلتاجي للسفير اإلسرائيلي في مجلس 
األمة، وهو استقبال ال ضرورة له ودالالته سلبية، ألن مجلس األمة حافظ على موقف متوازن باعتباره 

اصل عبرها، لكن من دون الحاجة وأي عالقات لفرد مع السفارة هنالك ألف طريقة للتو. صدى للناس
  ! لذاتهلى وضعها في إطار استفزازي أو يثير أجواء سلبية، إال إذا كان هذا مقصوداًإ

فمساء الجمعة، . لى معسكر بعض الجهات اإلسالمية خارج األردنإلكن يبدو أن حمى التطبيع تنتقل 
يه ديبلوماسي اسرائيلي من السفارة على قناة الجزيرة، شارك ف" أكثر من رأي"شاهدنا حلقة من برنامج 

عزام التميمي أحد المقربين من حركة حماس، وأحد رموز العمل اإلسالمي في لندن، . في لندن، مع د
شاهدنا االثنين يجلسان في حوار .  في مكتب نواب الحركة اإلسالميةات موظفاًيوكان في بداية التسعين

اص، بل في التوجهات التي يمثلونها أو مقربون منها، وأن والعبرة هنا ليست في أسماء األشخ. تلفزيوني
تجلس في حوار تلفزيوني مع ضيف ودبلوماسي اسرائيلي، مع ما يسبقه من جلسة وما يتبع الحوار من 

 كسر للحواجز، ورسالة ممن جلسوا بأن هذا أمر مباح، وأقل ما يوصف به أنه جلسة، كل هذا أيضاً
  . لثوابت األمةنه تجاوزاًتطبيع، لكنه ممن كانوا يعتبرو

 من القوى التي ويبدو أن جزءاً. قضيتنا األساسية ليست في الحوادث وأسماء األفراد، لكن في التحوالت
رافضة للتسوية والتطبيع تتحرك بسرعة كبيرة على صعيد تغيير أو قلب أفكار وثوابت كانت ) كانت(

ثابتة في رفض التطبيع والحديث عن التسوية من ، فبينما التزال المواقف في األردن، مثالً. تتبناها
منطلق فكري وعقائدي، هنالك تحول لدى جهات أخرى بدأت تتحدث عن تغيير أيديولوجي في فكر 



  

  

 
 

  

            31 ص                                    678:                                 العدد1/4/2007 األحد: التاريخ

وهنالك قبول بقرارات الشرعية الدولية والقمم . حماس، كما قال أحمد يوسف مستشار إسماعيل هنية
  . يتم الحصول عليها بالوسائل السلمية1967رض المحتلة العام العربية، ودولة على األ
فنحن في األردن عشنا أزمة بين النقابات وأحد .  عند ما يجري في هذه المرحلةعلينا أن نتوقف طويالً

النواب ألنه ظهر على شاشة قناة الحرة األميركية، لكننا اآلن نشاهد شخصيات إسالمية تجلس الى جانب 
 الموقف التاريخي والثوابت التي قام عليها خطاب قوى ديبلوماسي صهيوني، وهذا سيضعف كثيراً

  .إسالمية وقومية في مواجهة السياسات اإلسرائيلية
قد ال يمر وقت طويل حتى نكون على موعد مع تغيير جذري في مفاهيم مثل التطبيع، ومواقف من 

 عبر أنصاف  الصهيوني، من خالل حاالت االختراق التي تبدأ فردية، أو-مفاصل الصراع العربي 
المواقف والتصريحات، أو عبر تحوالت سياسية ال تكتمل بسبب الرفض الصهيوني، والذي يمثله 

وإذا تعامل البعض . البرنامج السياسي لحكومة الوحدة التي تقودها حماس وتهيمن على نسبة كبيرة منها
ر الجزء األكبر إما مع كل هذا بخوف، أو عبر إغماض العيون، فإن الجزء الذي يفعل ما يشاء سيضط

  .لى االنجرار، أو على األقل إلى دفع ثمن هذه المواقفإ
 1/4/2007الغد االردنية 

  
  العمل األهلي في فلسطين وفساد مؤسسات السلطة .54

  عامر راشد
 جاءت إعادة تشكيل النظام السياسي الفلسطيني لتزيـد مـن           1994بعد إقامة السلطة الفلسطينية في العام       

لنظام بمزيد من تمحوره وتركيز الصالحيات بيد قائد فرد، وبذلك تم التأسيس لسلطة أبوية              تشوه بنية هذا ا   
شمولية سقفها االتفاقيات السياسية واالقتصادية واألمنية الموقعـة مـع دولـة االحـتالل، وتغيـب دور                 

ه وتهمـش   المؤسسات بدءاً من صناعة القرار، مروراً باإلشراف على تطبيقاته وصوالً الى المحاسبة علي            
، التي كان يراهن عليها أن تكـون        )المنظمات غير الحكومية  (إلى حد كبير دور مؤسسات العمل األهلي        

شريكاً للسلطة الوليدة في تنمية مستدامة لالقتصاد والمجتمع الفلسطيني ككل ودمقرطته وتعزيز صـموده              
ير أنظمة حمايـة مجتمعيـة      بمواجهة مشكالت الفقر والتهميش ومحاربة التمييز على أساس الجنس وتوف         

للفئات المحتاجة وتحقيق المساواة والعدالة االجتماعية وتنظيم وتكامل دور وقدرات أفراد المجتمع ضمن             
أجندة العملية الوطنية الفلسطينية للتخلص من االحتالل اإلسرائيلي، انطالقاً من خبرتها األكثر عمقاً مـن               

تياجات الفعلية للمجتمع الفلسطيني في الضفة والقدس وقطاع        خبرة مؤسسات السلطة الوليدة في تلمس االح      
  .غزة

لقد افتقد عمل مؤسسات السلطة الفلسطينية وما يزال الى الشفافية، واألهداف الواضـحة علـى مختلـف          
األصعدة السياسية والتنموية البشرية االقتصادية واالجتماعية، وانتفـاء المـساءلة والمحاسـبة وتكـافؤ              

واقعياً بلورة خطط وطنية شاملة تأخذ باألولويات وتلبي االحتياجـات وتـوفر أرضـية              الفرص، ما منع    
ولم تغير االنتخابات التشريعية األخيرة مـن       . لمشاركة المجتمع األهلي الفلسطيني بشكل فاعل ومتوازن      

  االحتكاريـة واقع حال مؤسسات السلطة الفلسطينية، ألن نتائجها جاءت افرازاً ألزمة، وكرست صـراع           
، وفجر ذلك صراعاً دموياً بين طرفيها، اللذين توهما بإمكان حسم الصراع، وبقـي  )حماسفتح و(الثنائية  

هذا الوهم يحكم عالقتهما إلى أن جاء اتفاق الحركتين في مكة ليفتح الطريق أمام تشكيل حكومـة وحـدة          
سسات الـسلطة خطـوة     وطنية، أنهت االحتكار جزئياً، ومن المأمول أن تضع ضمن أولياتها اصالح مؤ           

  .على طريق إعادة بناء وتطوير وتفعيل مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية
بالعودة الى السياق التاريخي المختلف لنشوء منظمات المجتمع األهلي الفلسطيني عن سياق نـشوء كـل                

ياً، لذلك  مثيالتها في المجتمعات األخرى، نجد أنها ولدت في ظل وجود سلطة احتالل تتناقض معها وطن              
طغى على عملها الدفاع عن الهوية الوطنية وتقديم الهم السياسي الوطني العـام كأولويـة تتـداخل مـع         
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وأمام الوضع الناشئ بعد قيام السلطة الفلسطينية وجدت مؤسسات ومنظمـات        . النضال االجتماعي وتغلفه  
جتمعياً، ضمن الحيز الضيق المتاح     العمل األهلي الفلسطيني نفسها أمام تحدي إعادة انتاج وقولبة نفسها م          

للمجتمع الفلسطيني لتنظيم نفسه بشكل مستقل، بعيداً عن سطوة االحتالل واالتفاقات الموقعة معه، إليجاد              
بنية مؤسسية تنسجم مع هويتها المجتمعية والدور المناط بها ضمن المحيط االجتماعي الذي تعمـل فيـه                 

نفتحة، تتجاور وتتكاتف مع مؤسسات السلطة الفلسطينية في الفترة         وصوالً الى بنية داخلية ديموقراطية م     
االنتقالية لبناء مؤسسات الدولة الفلسطينية المنشودة، انطالقاً من تجاوز موروث اجتماعي واقتصادي هش             

لكن العالقة بين مؤسسات السلطة ومؤسسات المجتمـع        . بفعل ممارسات وسياسات االحتالل اإلسرائيلي    
طيني غلب عليها طابع التناقض في األهداف والتوجهات العامة والتنـافس علـى التمويـل               األهلي الفلس 

الخارجي باشتراطاته السياسية المعروفة التي تؤثر حكماً على برامج عمل وتوجهات هذه المؤسسات التي              
دى في نهاية   ال تستطيع في الحالة الفلسطينية الموصوفة أن تبتعد كثيراً عن الهم الوطني العام، وهو ما أ               

المطاف الى فقدان منظمات المجتمع األهلي إمكان لعب دور في إعادة التوازن بـين الـسلطة األبويـة                  
الشمولية الناشئة والمجتمع الذي تتقاسم السلطة الفلسطينية السيطرة عليه مع االحتالل، بل وأكثر من ذلك               

 نمت بشكل غير مسبوق بعد قيام السلطة        انخراط غالبية منظمات المجتمع األهلي في منظومة الفساد التي        
، واثرت على قيم المجتمع الفلسطيني بحيث باتت فئات اجتماعيـة           )وأخطرها الفساد السياسي  (الفلسطينية  

بين المجتمع ومؤسسات السلطة ومنظمات المجتمـع       ) الزبائنية النفعية المباشرة  (واسعة تستمرئ العالقة    
ء عندها المحسوبية واالستزالم واالسترزاق واالنتفاع من خـدمات         األهلي الفلسطيني، وأصبح دافع الوال    

مؤسسات السلطة والمجتمع األهلي، بعيداً عن البرامج والمواقف السياسية للجهات التـي تقـف خلفهـا                
والممولة لها، وفساد القائمين عليها ونهب المال العام واالثراء غير المـشروع وتبلـور جهـات نافـذة                  

  .مبنية على تعميق وشائج التبعية لالقتصاد اإلسرائيليومسيطرة، مصالحها 
والسؤال اليوم، بعد أن رأت النور حكومة الوحدة الوطنية الفلسطينية، هل ستنجح هذه الحكومة في تنفيـذ       
برنامج اصالح شامل لمؤسسات السلطة وتصويب العالقة بين هذه المؤسسات ومؤسسات المجتمع األهلي             

فرص النجاح مضمونة، إذا توفرت اإلرادة والعزم في        . نطقي على ذلك هو نعم    الفلسطيني؟ والجواب الم  
مكافحة الفساد ومحاسبة الفاسدين، جنباً الى جنب مع تغيير نظرة بعض القوى الفلسطينية نحـو العمـل                 
األهلي الذي حولته الى دكاكين تسوق سياساتها الفئوية الضيقة، ما ألحق ضرراً كبيراً بتنظيم كل طاقات                

  .لمجتمع الفلسطيني في الوطن والشتات خدمة للعملية الوطنية التحررية الفلسطينيةا
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