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  " السالموركستراأقيادة "بيريز يريد من السعودية و..  أولمرتلمبادرةسرائيلية اانتقادات  .1

أجمع معسكرا اليمين واليسار : بوقيحيى د نقالً عن مراسلها 3/4/2007األخبار اللبنانية  قالت
اإلسرائيليين أمس على أن دعوة أولمرت إلى لقاء يجمعه ورؤساء الدول العربية تُبحث خالله مسيرة 
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التسوية، ال تتضمن أي محتوى، وأنها لن تتحول، رغم اإليحاءات التي تنطوي عليها، إلى محطة مفصلية 
مين اإلسرائيلي أن أولمرت يريد بطرحه هذا أن يدافع عن ويؤكد الي .في مسيرة الحل السلمي في المنطقة

نفسه في مواجهة االنتقادات التي توجه إليه إزاء مسيرة السالم، ويستعيدون طرح سلفه شارون لخطة فك 
أولمرت بأنه ) االتحاد القومي اليميني المتطرف(واتهم عضو الكنيست تسافي هيندل  .االرتباط عن غزة

في اليوم الذي تم فيه إبالغ الحكومة بأن المنظمات اإلرهابية تعزز تسليحها في "نه  وأ"يعيش في الخيال"
بتصريحات ال عالقة لها البتة بالواقع بدالً من أمر الجيش باجتثاث اإلرهاب ) أولمرت(غزة، نراه يدلي 

دولي في المقابل، قال رئيس حزب ميرتس يوسي بيلين إن من الصعب أن نعرف عن أي مؤتمر  ."القاتل
بعدما رفض دعوة الرئيس السوري إلجراء مفاوضات وبعدما قرر مقاطعة الحكومة "يتحدث أولمرت 

بدالً من االختباء وراء الكلمات "ورأى أنه . "الفلسطينية، بما فيها الوزراء الذين ال ينتمون إلى حماس
   ."الجوفاء كان على أولمرت أن يمسك الثور بقرنيه والبدء بمفاوضات مع جيراننا

. "تنسيق الجهود إلرساء السالم في الشرق األوسط" فدعا من جهته السعودية إلى ،أما شمعون بيريز
استبدلت استراتيجية " التي تطرحها الدول العربية، إال أنها "من الشروط الصعبة"ورأى أنه بالرغم 

فما زلنا لألسف معزوفتهم، ) العرب(ر حتى وإن غي": وأضاف. "القضاء على إسرائيل بسياسة سالم
أدرك ": وأضاف بيريز. "بحاجة إلى قائد أوركسترا لعزفها، ويمكن السعودية أن تؤدي مثل هذا الدور
  ."العرب أن حقبة الحرب ولت وأن الحرب ليست حالً وأنها ال تخدم مصالح أحد

تغير فـي   يعزو مراقبون هذا ال   : أسعد تلحمي  الناصرةنقالً عن مراسلها في      3/4/2007 الحياة   ونشرت
اللهجة إلى رغبة تل أبيب في التظاهر بأنها ال ترفض يداً عربية ممدودة للسالم لكنها تتمسك في الوقـت                   

، ال  1967ال لالنـسحاب إلـى حـدود العـام          : ذاته بمواقف الرفض إياها في القضايا الجوهرية الثالث       
طالع الشهري للرأي الذي يجريه     ويبين االست . لالنسحاب من القدس الشرقية، ال لعودة أي الجئ إلى بيته         

 في جامعة تل أبيب ان غالبية اإلسرائيليين تؤيد مفاوضات لسالم شامل فـي              "مركز تامي لبحوث السالم   "
الشرق األوسط على أساس المبادرة العربية للسالم لكنها تشكك في قدرة الحكومة اإلسرائيلية الحالية على               

 فـي المئـة مـن       56لذي تنشر نتائجه هذا األسـبوع فـإن         ووفقاً لالستطالع ا  . إدارة مفاوضات كهذه  
وقال .  في المئة  38اإلسرائيليين الذين سمعوا عن المبادرة العربية يؤيدون التجاوب معها مقابل معارضة            

 في المئة من المستطلعين ان المكانة الشعبية لحكومة اولمرت هي التي تحـول دون دخولهـا فـي                   72
  .مفاوضات حول اتفاق سالم شامل

 في إسرائيل الذي يضم شخصيات عسكرية مرموقـة فـي           "مجلس السالم واألمن  "وفي خطوة الفتة نشر     
 عسكري فـي االحتيـاط، مـن مختلـف     300االحتياط إعالنا أمس في الصحف العبرية وقع عليه نحو       

رة العربية  القبول بالتفاوض على أساس المباد    "األجهزة األمنية برتبة لفتنانت فما فوق، يدعو الحكومة إلى          
ان المبـادرة الـسعودية     ": وجاء في اإلعالن  . "للسالم حتى إن كنا لسنا قادرين على قبولها بكل مركباتها         

مهمة وتشكل أساساً جيداً للبدء في مفاوضات وتحقق اختراقا نحو تسوية النزاع بين إسـرائيل والـدول                 
درة سيعزز فرص ايجاد حلول خالقـة       ويؤكد العسكريون ان الشروع المشترك في مناقشة المبا       . "العربية

ورحب رئيس كتلة ليكود البرلمانية جدعون ساعر بدعوة اولمـرت واسـتعداده لقـاء               .لتسوية الصراع 
تدخل جهات عربية لها ولنا مصالح مشتركة في تسوية النزاع          " مشيراً إلى أهمية     "معتدلين"زعماء عرب   

سرائيل أن ترفض بشكل قاطع مـضمون المبـادرة         لكنه أضاف انه ينبغي على إ     . " اإلسرائيلي –العربي  
 وعـودة   1967ألنه ال يجوز أن نقبل إمالءات عربية بنتائج المفاوضات أي االنسحاب إلى حدود العام               "

  ."الالجئين
ثمة فرصة، ربما لمـرة واحـدة،       "إن  ) كديما(من جهته قال رئيس لجنة الخارجية واألمن تساحي هنغبي          

بيننا وبين جيراننا عبر تدخل أو وساطة جهات إسالمية معتدلـة وبراغماتيـة             ناشئة اآلن لتعزيز الحوار     
 الـذي تطالـب بـه       "ثمن السالم "لكنه أضاف ان    . "تدرك وجوب أن تبدي كل أطراف الصراع تنازالت       
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لكن بعد أن تكون إسـرائيل      " ألن عودة الالجئين إلى ديارهم قد تحقق السالم          "ال يحتمل "المبادرة العربية   
دفع مثل هذا الثمن ال يقبل به أحـد         "واضاف ان   . "مئات آالف الالجئين وفقدت طابعها اليهودي     أغرقت ب 

قـد يـرغم    "ورحب هنغبي بالمواقف السعودية وقال إن تدخل السعودية في عملية السالم            . "في إسرائيل 
وختم مؤكـداً   . "لهاالفلسطينيين على تقديم تنازالت ال تقدر ال الواليات المتحدة وال اوروبا على انتزاع مث             

ان توجه اولمرت لكسر الجمود السياسي المتواصل منذ سنوات سيلقى التأييد في الحكومـة والكنيـست                
وثمة إجماع في إسرائيل حول وجوب عدم تفويت فرص لتحريك العملية السياسية فـي              "ولدى الجمهور   

  ."المنطقة
  

  صعود اليمين الديني في أمريكايناقش " الدين والسياسة في أمريكا"كتاب :  الزيتونةجديد .2
صـعود  : ياسة فـي أمريكـا    الدين والـس  " أصدر مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات كتاب        :بيروت

. محمد عارف زكاء اهللا، وترجمته أمل عيتاني إلـى العربيـة          .من تأليف د  " اإلنجيليين وأثرهم  المسيحيين
جليزية عن مركز الزيتونة أيضاً أواخـر شـهر         وهذا الكتاب كانت قد صدرت نسخته األصلية باللغة اإلن        

  . فبراير من العام الجاري/شباط
والمؤلف الدكتور عارف زكاء اهللا، هو خبير اقتصادي باكستاني، وممن لهم اهتمام بارز فـي الـشؤون                 

ـ                ي السياسية األمريكية وعملية صناعة القرار فيها؛ وقد فاز بجوائز عديدة، ويعمل حالياً أستاذاً مشاركاً ف
  . الجامعة اإلسالمية العالمية في ماليزيا

يناقش الكتاب موضوع صعود اليمين الديني المحافظ في أمريكا، مستعرضاً الخلفية التاريخيـة للتـدين               
ويسلط الكتاب الضوء على كيفيـة      . البروتستانتي، وبروز األصولية المسيحية بعد الحرب العالمية الثانية       

فسهم ليشكلوا قوة مؤثرة في صناعة السياسة األمريكية، وكيف طوروا هذا           تنظيم األصوليين المسيحيين أن   
التأثير في عهد الرئيس األمريكي الراحل ريجان، إلى أن وصلوا إلى قمة نفوذهم في عهد جورج بـوش                  

  . االبن
دراسة زكاء اهللا ليست األولى من نوعها في بحث هذا الموضوع، لكنها تتميز عن الدراسـات األخـرى                  

وتقدم الدراسة الكثير   . ، ومختصرة لكن شاملة   2006ها دراسة علمية موثقة ومحدثة حتى أواخر سنة         بكون
من اإلضاءات بطريقة منهجية منظمة حول اليمين الديني األمريكي، مدعمة بالوقائع التاريخية، مازجـة              

مريكي لكنه ينتقـل    وال يكتفي زكاء اهللا ببحث الواقع األ      . الماضي بالحاضر، بتناغم وسالسة وموضوعية    
في الفصول األخيرة إلى نظرة وتعاطي العرب والمسلمين مع هذا الواقع األمريكي، ويشدد على ضرورة               

حتـى يـتمكن الطرفـان      " اآلخـر "إيجاد تحليل ناقد ودراسات موضوعية لقضايا وسلوكيات وسياسات         
  .  سليمةمن إجراء حوار حضاري على قاعدة) العربي-الغربي  واإلسالمي-األمريكي(

  مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات، بيروت: الناشر
   ناشرون، بيروت-الدار العربية للعلوم : الموزع

  3/4/2007أمين 
  

  ولمرت يضع العربة أمام الحصان بمطالبة العرب باستقبالهأ: أبو عمرو .3
فـي  " الحيـاة " الى    قال وزير الخارجية الفلسطيني زياد أبو عمرو في حديث         : رندة تقي الدين   -باريس  

باريس، ان رئيس وزراء اسرائيل طرح على العرب استقباله ألنه يناور ويتهرب من قبول مبادرة عربية                
وكان أبو عمرو يتحدث الى الحياة بعد لقائه أمس وزير خارجيـة فرنـسا              . وتنفيذها وافق عليها الجميع   

فرنسا كانت أول دولة تهنئ ووزيـر       : "ووقال أبو عمر   .وقبل لقائه صباح اليوم رئيس الوزراء دوفيلبان      
خارجيتها كان أول وزير أوروبي يبعث برسالة تهنئة يعبر فيها عن الدعم لحكومة الوحدة الوطنية ويوجه                
فيه دعوة للقائه، واعتبرت انه عمل مهم ألن دعوتي هي شكل دعم للحكومة الوطنية وللشعب الفلسطيني،                
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الفرنسي في صورة وتفاصيل التطورات المتعلقـة بتـشكيل         ورأيت ان أحضر الى فرنسا ألضع زميلي        
الحكومة الوطنية وايضاً ما جرى في القمة العربية في الرياض ألن باستطاعة فرنـسا ان تلعـب دوراً                  

: واضـاف  ". االسرائيلي -مؤثراً داخل االتحاد األوروبي ولها وزنها في المنطقة وفي الموضوع العربي            
سا من خالل رئيس وزرائها ووزير خارجياتها على علم بتفاصيل ما جـرى             كان من المهم ان تكون فرن     "

اصدقائنا األوروبيـين انهـاء الحـصار       ) بمساعدة(من تطور مهم لتشكيل حكومة وطنية حتى نستطيع         
وقد جئـت لتحقيـق هـذه       . والتعامل مع حكومة الوحدة الوطنية وتطبيع العالقات واستئناف المساعدات        

ان حكومة الوحدة الوطنية استجابت لمطالب المجتمع الدولي        ) دوست بالزي (ر  األهداف وأوضحت للوزي  
ولألسرة الدولية وان الحصار لم يعد مبرراً وأننا نتطلع الى الدعم للحكومة الفلسطينية بكاملها مـن دون                 

 هناك: "وعن العمل مع حماس قال     ".تمييز ألن العالم رحب ودعم حكومة الوحدة الوطنية من دون تمييز          
. حكومة وحدة وطنية فلسطينية وانا وزير خارجية هذه الحكومة وانا شخصياً لست من حماس أو من فتح                

اآلن هناك شراكة فعلية استراتيجية، خيار استراتيجي للشعب الفلـسطيني،          . المعادلة على االرض تغيرت   
 الشراكة الـسياسية    السبيل الوحيد الذي أخرجنا هو    . كل الوسائل األخرى جربت ولم تنجح     . لفتح وحماس 

ليس برنامج حماس وال فتح ولكن برنامج وطني وأؤكد هنا ان هنـاك             ) وبرنامجها(وهي حكومة الجميع    
خيار الحكومة الوطنية ال نستطيع ان نتراجع عنه ألنه إذا تم ذلك سيلحق الضرر بالـشعب الفلـسطيني                  

يعنينـا ان   : "ة لالراضي الفلسطينية قال   وعن نتائج زيارة وزيرة الخارجية االميركي      ".والقضية الفلسطينية 
يكون موقفنا قوياً وسليماً لتعمل حكومة الوحدة الوطنية وتسعى لرفع الحصار عن الـشعب الفلـسطيني                
وتواصل عملها وتلقى قبول الدولة وعلى مستوى آخر وفي خط مواز نكون مستعدين ألي احتماالت في                

منا وتشديدنا على مبادرة السالم العربية، والرسـالة التـي          ومن هنا جاء دع   . ما يتعلق بالعملية السياسية   
وواضح أن الطرف غير المستعد وغير الجاهز هـو الجانـب           . أرسلناها للعالم بأننا جاهزون ومستعدون    

االدارة االميركية أصبحت تدرك ذلك ونحن نشعر أنه ال يوجد شـريك لنـا كفلـسطينيين،                . االسرائيلي
الموقف األميركـي متـردد     . ن تحقق السالم العادل والشامل في المنطقة      كعرب، في مبادرة بمقدورها أ    

اعتقد بأن على الواليات المتحدة واسـرائيل أن        . ومتخبط، والموقف االسرائيلي غير مفهوم وغير منطقي      
تلتقطا اللحظة التاريخية والمبادرة التي بمقدورها أن تشكل أساساً لتحقيق السالم في المنطقة التي تعبـر                

اليوم رئيس الوزراء االسرائيلي في محاولة من التهرب من التحرك العربي في القمة             . إجماع عربي عن  
لتفعيل المبادرة طرح اشياء غير منطقية إذ طالب العرب باستقباله فهو بذلك يضع العربة أمام الحصان،                

لتـي تقـضي بإنهـاء      ألن المطلوب منه أن يعلن عن قبوله وعن قبول اسرائيل لمبادرة السالم العربية ا             
يتهرب من ذلك   ) اولمرت(هو  . احتالل جميع األراضي العربية مقابل اعتراف عربي واسالمي باسرائيل        

ويناور ولكن هذه المناورة لن تجدي نفعاً إن أراد فعالً أن يكون هناك حل ولقاء له مع زعمـاء عـرب،                
لعربية كما هي، ويعلن عـن اسـتعداد        عليه أن يعلن قبول اسرائيل الكامل والواضح والصريح للمبادرة ا         

  ".اسرائيل للدخول في مفاوضات من أجل تنفيذ المبادرة وليس مفاوضات على المبادرة
يعرف الجميع األسس التـي     : "في مخيم نهر البارد في لبنان قال أبو عمرو        " فتح االسالم "وعن مجموعة   

ي الشؤون الداخلية وال نريـد ن نكـون   نحن ضيوف ال نتدخل ف . يقوم عليها الوجود الفلسطيني في لبنان     
جزءاً من أي تجاذبات في لبنان أكانت داخلية أم اقليمية، وبالتالي نحن ضد أي جماعة تحمل اسم فلسطين                  

نحن نحتفظ بعالقات طيبة مع لبنان وسورية ومـع جميـع           . وتخرج عن هذه السياسة الواضحة والمعلنة     
هناك تفاهمات مع الحكومة اللبنانية     .  في تجاذبات ال شأن لنا بها      األطراف اللبنانية وال نريد أن نجد أنفسنا      

وبشأن عدم تمكن الحكومة اللبنانية من الدخول الى مخيمات          ".من أجل حماية الوجود الفلسطيني في لبنان      
وجودنا في لبنان في اطار الـشرعية اللبنانيـة وال نريـد لهـذه     : "الالجئين للتصدي لهذه المجموعة قال    

صحيح أن هذا الوجود الفلسطيني بحاجة الى حماية وتوفير عـيش           . ت أن تصبح كيانات مستقلة    المخيما
الوجود الموقت في لبنان، ولكن في الوقت نفسه نحن نقر بسيادة لبنان على أراضـيه وال         "كريم في اطار    
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عالقات جيدة  نحترم الشرعية والقانون ونبني     . نريد أن ينشأ أي سوء فهم في ما يتعلق بأسس وجودنا فيه           
  ".مع األشقاء في لبنان

  3/4/2007الحياة 
  

   وباريس تريد مبادرات اضافية..األوروبيين الى رفع الحصارأبو عمرو يدعو  .4
بحث وزير الخارجية الفرنسي ونظيره الفلـسطيني       : ب.ف.انقالً عن    3/4/2007 القدس العربي نشرت  

وسط واستئناف المـساعدة الماليـة المباشـرة        امس في باريس اعادة اطالق مسيرة السالم في الشرق اال         
بو عمرو في حديث لصحيفة لومونـد       زياد أ وقال   . ما افادت الخارجية الفرنسية    ىللسلطة الفلسطينية، عل  

 دعم سياسي ومالي مـن االتحـاد االوروبـي،          ىالفرنسية ان الحكومة الفلسطينية تأمل في الحصول عل       
 بدون االوروبيين، ما كان للـسلطة       أبو عمرو واوضح  . دوليمعتبرا ان الحكومة لبت مطالب المجتمع ال      

واضاف ان المطلوب اليوم هو تشجيع الحكومة والمعاملة بالمثل واعتماد مقاربـة            . الفلسطينية ان تستمر  
وبعد ان الحظ ان الفلسطينيين      . اوروبا ان تكون اكثر منطقية من الواليات المتحدة واسرائيل         ىعل. بناءة

 ذلك يجب ان يكون بدعمهم      ىن التقدم في االشهر االخيرة، اعتبر ابو عمرو ان الرد عل          احرزوا الكثير م  
 الحظر واالجراءات   ى االمام وليس تكرار مواقف سابقة واالبقاء عل       ىالفلسطينيين للقيام بخطوات جديدة ال    

 وقـوة   وطالب ابو عمرو بالتفريق بين الحكومة وحماس، معبرا عن تفاجئه واعجابـه بـسرعة              .العقابية
واكد ان الحكومة الفلسطينية استجابت بالكامل تقريبا لشروط المجتمع الدولي بمـا            . التحول داخل حماس  

فيها االعتراف باسرائيل والتخلي عن العنف، موضحا ان االمر يتعلق برسالة االعتراف المتبادل الموقعة              
ى  عن العنف وااللتزام بالتوصل ال     من قبل منظمة التحرير واسرائيل واتفاقات اوسلو التي تتضمن التخلي         

  .حل تفاوضي
، اعتبر الوزير ان المبادرة العربية اكثر جاذبية من خارطة الطريق التي قال انها تشتمل               ىمن جهة اخر  

  . الكثير من النواقصىعل
 الحكومة الفلسطينية ان تقوم بمبادرات اضافية بينهـا         ىمن جانبه صرح وزير الخارجية الفرنسي ان عل       

  .اج عن شليط، بما يسمح باستئناف المساعدات الدوليةاالفر
وقال ابو عمرو ان السلطات الفلسطينية تعمل من اجل التوصل بأسرع وقت ممكن لالفراج عن شليط في                 

  .ىاطار اتفاق مشرف لتبادل اسر
 قال دوست بالزي ان على الحكومة الفلسطينية ان تبذل المزيد           :باريسمن   2/4/2007رويترز  وأضافت  

وقال ان فرنسا تريد اقامة عالقات أفضل مع حكومة الوحـدة            .دوليالحظر  المن الجهد اذا أرادت إنهاء      
  .ولكنه أضاف ان من السابق الوانه بالنسبة الوروبا أن تعيد دفع المعونات بشكل مفتوحالفلسطينية، 

وست بـالزي عـن      عبر د  : رندة تقي الدين   ،باريسنقالً عن مراسلتها في      3/4/2007الحياة  وأوردت  
وقـال ان تـشكيل     ". تفتح الطريق امام نهج نتمنى نجاحـه      "ارتياحه ألنشاء حكومة الوحدة الوطنية التي       

تطوراً ايجابياً ينبغي علـى االسـرة       "الحكومة الذي يعقب توقيع اتفاق مكة، يمثل من وجهة نظر فرنسا            
الفلسطينية احتـرام اتفاقـات اوسـلو       خصوصاً في ما يتعلق بالتزام الحكومة       " الدولية مواكبته وتشجيعه  

 والتزام الحكومة الجديدة مبادرة     1967والشرعية الدولية، والعمل على انشاء دولة فلسطينية ضمن حدود          
كما دعـا الـوزير الفرنـسي الحكومـة          .بيروت العربية التي أعيد تأكيدها خالل قمة الرياض األخيرة        

في المناطق الخاضعة لها، مشيراً الى ان الهدنة المعلنة فـي           الفلسطينية الى الحفاظ على النظام والقانون       
غزة ينبغي ان تكون من أولوياتها ألنها تسمح بتوسيع الهدنة الى الضفة الغربية بما يؤدي الـى تهدئـة                   

وأضاف دوست بالزي ان على اسرائيل ايضاً ان تحترم القانون الدولي والتزاماتها             .الوضع في المنطقة  
لطريق، بحيث تعمل على وقف االستيطان وتحترم الوضع القائم علـى األرض فـي              في إطار خريطة ا   

القدس وتفكك الحواجز األمنية القائمة داخل األراضي الفلسطينية، معتبراً ان تحقيق ذلك يـساعد علـى                
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ووصف إعادة قمة الريـاض تأكيـد مبـادرة          .التوصل الى انشاء دولتين تتعايشان بسالم جنباً الى جنب        
  .داعياً االخيرة للتجاوب معها بإيجابية" باليد العربية الممدودة باتجاه اسرائيل"بيروت 

  
  يطاليين أهمية االعتراف بحكومة الوحدة إلالبرغوثي يؤكد لمصطفى  .5

مصطفى البرغوثي، وزير اإلعالم،    . أكد د  :رومامن   2/4/2007 وفا   -وكالة االنباء الفلسطينية  نشرت  
، أهمية االعتراف بحكومة الوحدة الوطنية، ووزرائهـا دون اسـتثناء أو            لعدد من المسؤولين اإليطاليين   

جـاء ذلـك،     .من الناخبين الفلسطينيين  % 96تمييز، خاصةً أنها تمثل قاعدة اجتماعية واسعة تصل إلى          
خالل لقاء البرغوثي، مع ماسيمو داليما وزير الخارجية اإليطالي، والسيدة بيتريـسيا سـنتنيلي وزيـرة                

وأشـار   .لعالقات الدولية االيطالية، ولويزا مورغانتيني نائبـة رئـيس البرلمـان األوروبـي            التنمية وا 
وأوضح أنه لم يعـد      .البرغوثي، إلى أهمية وحدة الموقف العربي والفلسطيني في المبادرة العربية للسالم          

 إسـرائيل   هناك أي مبرر لعدم االعتراف بحكومة الوحدة والتعامل معها، مشدداً على ضرورة أن تفرج             
عن األموال المحتجزة للشعب الفلسطيني، وأهمية التعامل الدولي مع المركز المـالي الموحـد للـسلطة                

  .الوطنية المتمثل في وزارة المالية
من جانبه أكد داليما، التزام ايطاليا بالموقف األوروبي، مشيراً إلى أن أوروبا موحدة وأنها ستعمل علـى                 

ة لحل الصراع في المنطقة، ولـيس إدارة الـصراع، وضـرورة تـسريع              تبني إستراتيجية جديدة موحد   
وأشار إلى أهمية إنجاز اإلفراج عن األسرى، بمـا فـي ذلـك النـواب                .المباحثات حول الحل النهائي   

  .الفلسطينيون والجندي اإلسرائيلي شاليط كمدخل لبناء أجواء من الثقة في المنطقة
العتراف بحكومة الوحدة الفلسطينية، والتعامل مـع كافـة         من جهتها أكدت مورغانتيني على ضرورة ا      

وزرائها دون تمييز، مشيرة إلى أنه يجب على اإلسرائيليين أن ال يضيعوا الفرصة التاريخيـة الـسانحة                 
للسالم التي قدمها الفلسطينيون والعرب في المبادرة العربية، ودعمها لحقوق الفلـسطينيين فـي إنهـاء                

وأكدت على ضرورة احترام الخيار الديمقراطي للحكومـة الفلـسطينية والـشعب             .االحتالل اإلسرائيلي 
  .الفلسطيني ورفع الحصار عن الحكومة والشعب فوراً

أفاد بيان رسمي بأن ماسيمو داليمـا طلـب،         : ب.ف.أنقالً عن    3/4/2007األيام الفلسطينية   وأضافت  
: وقال داليما  .البرغوثي، خالل لقاء مع     "رائيلاالعتراف علناً بإس  "أمس، من الحكومة الفلسطينية الجديدة      

حكومة الوحدة الفلسطينية تشكل تطوراً مهماً قد يمهد الطريق لتحريك عملية الـسالم فـي الـشرق                 "ان  
األوسط، لكن على الحكومة الجديدة ان تلتزم كلياً بمبادئ اللجنة الرباعية الثالثة خصوصاً مبدأ االعتراف               

فرصة يجب أال تفوت لتحريك سريع      "إن تشكيل الحكومة الفلسطينية الجديدة      : وأضاف ".العلني بإسرائيل 
  ".لتدابير الثقة بين الجانبين لخلق األجواء المناسبة لدفع عملية السالم قدماً

  
  الرئاسة الفلسطينية تنفي االستياء من تصرفات لميركل .6

ة المستشارة األلمانية الى رام اهللا عن       نفت الرئاسة الفلسطينية ما نشر بعد زيار      :  أحمد رمضان  -رام اهللا   
رئيس الفلسطيني نمر حماد ان ما نشر       لوقال المستشار السياسي ل   . انها كسرت حدود اللياقة خالل لقاءاتها     

ال "امس باسم مصادر فلسطينية رفيعة بشأن زيارة انغيال ميركل الى فلسطين، ولقائها الـرئيس عبـاس،           
مجهول الهوية، ونود باسم الرئاسة ان نؤكـد تقـديرنا للـدعم            يعبر عن اي موقف رسمي، فهو مصدر        

المتواصل الذي تقدمه جمهورية المانيا االتحادية لشعبنا الفلسطيني، وشكرنا على الجهـود التـي تبـذلها                
السيدة المستشارة وحكومة المانيا من اجل تفعيل دور اللجنة الرباعية الدولية، وترحيبها ودعمها لمبـادرة              

اننا نرفض رفضاً قاطعاً ما جاء على لسان ما سمي مصادر فلسطينية رفيعة             "واكد حماد    ".ربيةالسالم الع 
وكانت مصادر فلسطينية رفيعة اعربت عن خيبة املهـا مـن            ".المستوى من الفاظ مسيئة للسيدة ميركل     

الكشف عـن   وقالت المصادر التي فضلت عدم       .عباس الى رام اهللا ولقائها      ميركلالزيارة التي قامت بها     



  

  

 
 

  

            10 ص                                    680:                                 العدد3/4/2007الثالثاء : التاريخ

ان ميركل كسرت حدود اللياقة والكياسة التي يجب ان تتمتع بها مسؤولة رفيعة وزعيمـة لبلـد                 "هويتها  
بحجم وتأثير المانيا، حيث قامت ميركل بكل ما مـن شـأنه اسـتفزاز مـشاعر الـشعب الفلـسطيني،                    

ائيلي الذي يحتل االرض    واالستخفاف بعذاباته، مقابل ما اظهرته من مماألة مبالغ بها حيال الجانب االسر           
  ".وينكل بشعب فلسطين

  3/4/2007المستقبل 
  

  دون دفع الثمن" التطبيع"أولمرت يريد : عباسمستشار  .7
 وصف نمر حماد المستشار السياسي للرئيس الفلسطيني اقتراح أولمرت عقـد            : محمد السعدي   - رام اهللا 

  .دفع الثمندون " التطبيع"وأضاف أنه يريد " مراوغة"مؤتمر اقليمي بأنه 
  2/4/2007رويترز 

  
  مشكلة المبادرة العربية تكمن في الرفض االسرائيلي لها: الرجوبنايف  .8

 رأى النائب األسير نايف الرجوب، أن مشكلة المبادرة العربية والقرارات التي تم التوصل إليها               :بيت لحم 
تها محامية مؤسسة مانـديال     وقال في تصريحات نقل   . خالل مؤتمر القمة تكمن في الرفض اإلسرائيلي لها       

إذا لم يتم التحرك والضغط الجاد عربيا ودوليا على إسرائيل لقبولها فإنها لن تساوي الحبـر                "بثينة دقماق   
نقول ذلك على الرغم من تحفظنا كأسرى على المبادرة في التطبيع الكامل مع             "واضاف  ". الذي كتبت فيه  

ون أن هذه المبادرة كان مـن المفـروض أن يتبعهـا            إسرائيل وموضوع االعتراف وعودة الالجئين وك     
  ". اإلعالن الصريح والعملي عن كسر الحصار والعزلة السياسية واالقتصادية المفروضة على شعبنا

  2/4/2007الحياة الجديدة 
  

  سرائيلاالعودة للتنسيق األمني مع   ترفضالبرلمانيةكتلة حماس  .9
دة كتلة حماس البرلمانية عودة السلطة الفلسطينية إلـى         رفضت بش : 3/4/2007البيان اإلماراتية   نشرت  

عودة الحديث عن التنسيق األمني مـع االحـتالل     "أن  البيان  واعتبر   .سياسة التنسيق األمني مع االحتالل    
تحت يافطات جديدة ومستغال أجواء الوفاق وحكومة الوحدة الوطنية ال يهدف إال إلى محاصرة المقاومـة     

اء عليها ومنع أي مظهر من مظاهر المقاومـة والتـصدي لالحـتالل وسياسـاته               من جديد تمهيدا للقض   
تشكيل لجنة أمنية رباعية تهـدف إلـى إعـادة          "واستهجن  . ومخططاته اإلجرامية بحق شعبنا الفلسطيني    

، متهما عمليـات    "التنسيق األمني مع العدو، في الوقت الذي تزداد فيه معاناة شعبنا وتشديد الحصار عليه             
  . "وراء عمليات االغتيال للمناضلين وقمع المقاومين واعتقال الشرفاء واألبرياء"ق بأنها كانت تقف التنسي

كتلة ناشدت  : وكاالتعن ال  أحمد رمضان و   ،رام اهللا نقالً عن مراسلها في      3/4/2007المستقبل  وأضافت  
عادة إحياء التنـسيق    ، جميع مكونات الشعب الفلسطيني وقواه الحية والمخلصة لرفض إ         حماس البرلمانية 

من جديد والعمل على إفشال ذلك المخطط الذي يستهدف مقاومة الشعب، معتبرة ذلـك              " البغيض"األمني  
إذا كانت المقاومة قـدر هـذا الـشعب         "، وأضافت في بيانها     "رضوخا للمطالب األمريكية واالسرائيلية   "

ة، وعليها أن تسعى لتعزيز هذا الخيار       وخياره اإلستراتيجي فان حكومة الوحدة الوطنية هي حكومة مقاوم        
عبر محاصرة دعوات التنسيق األمني والقضاء عليها للحفاظ على مصالح الشعب الفلـسطيني الوطنيـة               

  ". العليا
  
  
  

   االلكترونيومهاجمة موقعها..  من عناصر التنفيذية الفلسطينية7 إصابة .10
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تلفة اثر تعرض موقعهم الكائن في أصيب سبعة عناصر من أفراد القوة التنفيذية بجراح مخ: غزة
عن شهود عيان أن سيارة " قنا"ونقلت وكالة األنباء القطرية  .خانيونس الطالق النار من قبل مجهولين

من نوع جيب تقل مجموعة مسلحة لم تحدد هويتها قامت باطالق النار بشكل كثيف وعشوائي على 
  .سقوط سبعة اصابات بينما الذ المجهولون بالفرارالموقع الخاص بالقوة التنفيذية االمر الذي أسفر عن 

الى ذلك اتهم اسالم شهوان الناطق باسم القوة التنفيذية من وصفهم بالجهات المأجورة بمهاجمة الموقع 
وقال ان أحد قراصنة االنترنت هو من هاجم موقع القوة التنفيذية بالتعاون مع  .االلكتروني للقوة التنفيذية
ورفض شهوان اتهام جهة بعينها باختراق  .متعاونة مع االحتالل في قطاع غزةمجموعات مأجورة و

 .الموقع
  3/4/2007البراق موقع 

  
  يحذر من استمرار الحصارالفلسطيني  الصحةوزير  .11

حذر وزير الصحة الفلسطيني رضوان االخرس أمس من األضرار الكارثية للحصار المتواصـل علـى               
زارة الصحة تعيش في وضع مأساوي وتعاني في البنية العامة، وال           و"الشعب الفلسطيني، وشدد على أن      

ال بد لحكومة الوحدة الفلسطينية، تـوفير بـرامج         "وأكد على أنه    ". يوجد احتياطات طبية، نتيجة الحصار    
وخطط وإمكانيات إلنقاذ اإلنسان الفلسطيني من المأساة، أوال السياسية وثانيا االقتصادية وثالثـا األمنيـة               

التقى مع القنـصل البريطـاني ووفـد يمثـل          "، كاشفا عن أنه وفي سبيل رفع الحصار         "ا الصحية ورابع
  )".االمرو(البرلمان البريطاني وسيلتقي وفداً من أطباء من اجل حقوق اإلنسان 

   3/4/2007البيان اإلماراتية 
  

   نائبا114ًقراراً بالذمم المالية لـالمحكمة العليا إخريشة يسلم  .12
في خطوة هي األولى من نوعها، سلم المجلـس          :3/4/2007 األيام الفلسطينية     في  الدين كتب حسام عز  

 وعائالتهم، حسب ما نـص       نائباً 114التشريعي، أمس، للمحكمة العليا، كشوفات حول الوضع المالي لـ          
حمـد،  ألسماعيل هنية، ونائبه رئيس كتلة فتح البرلمانية عزام ا        إعليه القانون، ومن بينهم رئيس الوزراء       

ونقل النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي حسن خريشة، يرافقه نواب عن            .ووزير المالية سالم فياض   
لى المحكمة العليا، وقام بتسليم المغلف      إحمر،   ختم بالشمع األ    ضخماً فتح وحماس والجبهة الشعبية، مغلفاً    

دارية في السلطة الوطنية    مالية واإل بو شرار، بحضور رئيس ديوان الرقابة ال      ألى رئيس المحكمة عيسى     إ
يداع كـشوفات   إن يتقدم النواب والوزراء ب    أوينص قانون الكسب غير المشروع، على        .بو الرب أمحمود  

   .فراد عائالتهم عقب تسلمهم مهامهم رسمياًأوضاع أوضاعهم المالية وأحول 
ال بقرار محكمة إولن يتم فتحها   ن هذه الكشوفات ستبقى محفوظة بسرية كاملة،        أمن جهته، قال أبو شرار      

سياسـة  "واعتبر أبو الرب أن هذا االجراء إنما يأتي فـي اطـار             . عند بروز قضية ما بحق أحد النواب      
  ".التغيير واالصالح وتعزيز الشفافية

وصـف   خريشة   : أن بو كامش أبراهيم  إ  نقالً عن مراسلها   البيرة من   3/4/2007 الحياة الجديدة    وأضافت
 واعتبرها رسالة بأن ال أحد فوق القـانون، كمـا أنهـا             ،ير المسبوقة في تاريخ التشريعي    بغهذه الخطوة   

   .رسالة لمحاربة الفساد واإلفساد، والحفاظ على المال العام وعلى سمعة كل من يعمل في المصلحة العامة
يم الذمة الماليـة،    قمنا منذ اليوم األول للمجلس التشريعي الجديد بمطالبة جميع النواب بتقد          ":  خريشة وقال

ن عـدد النـواب     أوكشف  . "ولكن تم تأجيل تقديمها حتى هذه اللحظة بسبب اعتقال عدد كبير من النواب            
 معتقلون في السجون     نائباً 13، من بينهم    132صل  أ من    نائباً 114الذين تقدموا بذممهم المالية وصل إلى       

 بـذممهم    قانونيـاً  عة، ممن لم يقدموا إقراراً    سنطالب اآلخرين من النواب وعددهم سب     :  وقال ،اإلسرائيلية
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المالية بحسب القانون، باإلسراع إلى تقديمه، وفي حالة عدم تقديمهم قال سنضطر آسفين للجوء لإلعـالم                
  . "لطرح أسمائهم أمام الرأي العام

  
   قراقع يطالب الحكومة بتشكيل لجنة قانونية للعمل على إعادة المبعدينعيسى .13

نائب عيسى قراقع مقرر لجنة األسرى في المجلس التشريعي في تصريح أدلـى بـه                طالب ال  :بيت لحم 
 مناضالً إلى دول أوروبا وقطاع غزة الحكومـة         39عشية الذكرى الخامسة لحصار كنيسة المهد وإبعاد        

حكومـة االحـتالل    قراقع  وأدان  . باإلسراع في تشكيل لجنة قانونية للعمل على المطالبة بإعادة المبعدين         
صلة انتهاك حقوق اإلنسان في األراضي المحتلة وإنكارها لحق المبعدين في العـودة إلـى ديـارهم                 لموا

وطالب الحكومة والمجلس التشريعي بـإقرار      . ولجوئها إلى سياسة العقاب الجماعي والترحيل اإلجباري      
 مـسقط   ميثاق وطني يمنع بموجبه الموافقة على إبعاد أي مواطن خارج وطنه أو إلى أي مكان خـارج                

  ... رأسه وسكنه
  2/4/2007الحياة الجديدة 

  
   موظفاً من مقربيه29وزارة الصحة تفند ما يروج حول تعيين األخرس  .14

لجنـة أنـصار    "فندت وزارة الصحة ما نشرته مجموعة أطلقت على نفسها اسم            :كتب غازي بني عودة   
 موظفاً من مقربيـه فـي       29 رضوان األخرس بتعيين  .حول قيام وزير الصحة الجديد د     " الوحدة الوطنية 

 الـذين وردت    29وأكدت الـوزارة ان المـوظفين الــ          .الوزارة التي تولى حقيبتها قبل نحو أسبوعين      
 . سـنوات  3أسماؤهم في القائمة سالفة الذكر، يعملون في وظائفهم منذ سنوات طويلة، واقلهم يعمل منذ               

نشرت على احد مواقع    "  الوحدة الوطنية  لجنة أنصار "وكانت مجموعة غير معروفة من قبل تسمي نفسها         
االنترنت قائمة تضم أسماء موظفين في وزارة الصحة قالت ان االخرس اقدم على تعيينهم بعد ان تـسلم                  

  .منصبه مؤخراً
لقد قمنا بالتدقيق في سجالت جميـع المـوظفين،         : عمر النصر .وقال مدير العالقات العامة في الوزارة د      

وزير عينهم مؤخراً، حيث تبين انهم جميعا ودون اسـتثناء يعملـون فـي وزارة               الذين ادعى البيان ان ال    
وأضاف إن وزارة الصحة، ومنذ تولي األخرس منصبه، لـم تـستوعب أي              .الصحة منذ سنوات طويلة   

  .موظف جديد، ولم تعين احداً
وم بها فئـة    حملة التحريض واألكاذيب التي تق    "وحذرت وزارة الصحة، في بيانها، من مخاطر ما أسمته          

الوزير ومنذ تولى منصبه، عمـل علـى        "، الفتة الى ان     "رضوان االخرس .مأجورة ضد وزير الصحة د    
  ".إعادة األمور الى نصابها القانوني واإلداري الصحيح عبر التزامه بقانون الخدمة المدنية

  3/4/2007األيام الفلسطينية 
  

 من واجتثاث الجريمة تشرع في حملة لفرض األ الفلسطينيةمنيةجهزة األاأل .15
 قائد قوات األمن الوطني في الـضفة الغربيـة، أن الحملـة             "أبو الفتوح "أكد العميد دياب العلي     :رام اهللا 

الوطنية لفرض األمن والقانون واجتثاث الجريمة من الشارع الفلسطيني قد بدأت في جميـع محافظـات                
ي في مؤتمر صحفي عقده في مقر قـوات         وأشار العل  .الوطن الفلسطيني، مدعومة من المستوى السياسي     

 وكشف معطيات عـن     .األمن الوطني في رام اهللا، صباح أمس، أن الحملة بدأت رغم ضعف اإلمكانات            
تفشي ظاهرة سرقة السيارات والشبكات التي تتعاطى معها، وكذلك تفشي تجارة المخدرات وزراعاتهـا              

".  بالحشيش، وكذلك شاحنتين مزروعتين بالحـشيش       مزروعاً كشفنا في مدينة نابلس منزالً     ":، وقال محلياً
 من المسؤولية عن تفشي الجريمة، إال أنه عزا ذلك لحملـة            اًولم ينف العميد تحمل األجهزة األمنية جزء      
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 أن قوات األمن ستالحق كل خارج عن        اًد، مؤك الدمار التي تعرضت لها مقار األجهزة األمنية الفلسطينية       
  .قدمه للقضاءالقانون مهما عال شأنه وست

  3/4/2007الوطن العمانية 
  

   اتفاق مكة وتعد لمواجهة مسلحةخرقتفتح : الزهار .16
 على حركة فتح،  حاداً القيادي في حركة حماس، هجوماًر،شن محمود الزها: محمد الصواف -غزة 
ت فيه جاء ذلك في الوقت الذي كشف.  إياها بخرق اتفاق مكة واإلعداد لمواجهات مسلحة مع حركتهمتهماً

وفي تصريحات  .نت عن ظهور انشقاق داخل حكومة الوحدة.مصادر فلسطينية مطلعة إلسالم أون الين
إن حركة فتح خرقت اتفاق مكة، ولم تلتزم بمناقشة باقي : "نت، قال الزهار.خاصة إلسالم أون الين

ية وتطوير وإصالح الملفات األخرى التي تم االتفاق عليها في مكة، كااللتزام بمبدأ الشراكة السياس
.. إنه لم يتحقق منه شيء بالمطلق: "وبالنسبة لموضوع الشراكة، قال الزهار ".منظمة التحرير الفلسطينية

فتح لم تلتزم بما اتفقنا عليه، فتح تريد أن تستأثر بكل شيء وخرجت من عباءة الشراكة وكان يجب أال 
ية إعادة بناء منظمة التحرير، فأفاد الزهار بتعثرها أما قض ".تستقيل الحكومة قبل أن يتم تنفيذ هذا البند

 لبحث الموضوع في مارس، ولم يتم أي شيء سوى الجملة لقد تم إلغاء اجتماع كان مقرراً: "قائالً
 والمتعلقة بضرورة احترام اتفاقيات منظمة التحرير ،"السياسية التي وضعت في خطاب تكليف الحكومة

  . السابقة مع اإلسرائيليين
 ناحية أخرى، ذكر الزهار أن حركة فتح أقامت معسكرات تدريب استعدادا لمواجهة قادمة مع من

 جندي 4000وهناك حديث عن .. هناك معلومات تأتي من داخل هذه المعسكرات: "وقال الزهار .حماس
ولة عن مواجهة قادمة، والناس تعرف هذا ؤيتم تدريبهم كي يشكلوا قوات تنفيذية خاصة ستكون مس

  مليونا59ً مليون دوالر رصدت لهذا الموضوع إضافة إلى 86سمعنا أن : "وأضاف ".كالم وليس سراًال
 ماليين رصدت لمكاتب شخص معين، ويتم 3 عن  فضالً،موجودة بالفعل) من الواليات المتحدة(أخرى 

  ".توزيعها اآلن على مناطق متفرقة، حيث تنفق على التعبئة
 أن مقومات أبدى الزهار عدم رضاه عن تشكيلها وعن أدائها، معتبراًوحول حكومة الوحدة الوطنية، 

 على ضرورة اجتماع األطراف المشاركة فيها للتوصل إلى صيغة وأسباب تشكيلها قد انتفت، ومشدداً
وكانت . ويعتبر هجوم الزهار األول من نوعه منذ توقيع اتفاق مكة .لكيفية الخروج من هذه األزمة

نت بوجود خالفات .ة االطالع أفادت قبل أسبوعين في تصريحات إلسالم أون الينمصادر سياسية واسع
داخل حماس حول اتفاق مكة وحكومة الوحدة، خاصة أنه ال يلبي كل طموحات الحركة، غير أن هذه 
المصادر استبعدت أن تتسبب هذه الخالفات في حدوث عصيان لبعض الكوادر والخروج عن اإلطار 

  .على االنضباط التنظيمي داخل الحركةالعام لها، مشددة 
  2/4/2007إسالم أون الين 

  
 تؤكد استعدادها للتصدي من المساس بالقيادات الفلسطينية وسرائيلإحماس تحذر  .17

 نسخة منه، االحتالل في بيان وصلت معاً  حركة حماسمل فوزي برهوم، المتحدث باس حم:غزة
ماقات من شأنها المس بأي من رموز وقيادات ومقدسات المسؤولية الكاملة عن ارتكاب ما وصفها بأي ح

 جاهزية حماس التامة لصد أي عدوان يستهدف رموز الشرعية وأبناء الشعب اًكد، مؤالشعب الفلسطيني
عدونا يعلم تمام العلم وله تجارب سابقة سطرت فيها حماس أروع صفحات التضحية  ":الفلسطيني، قائالً

ا وقرانا، إيماناً منّا بأن المقاومة بكافة أشكالها حق مشروع للشعب والفداء وصد العدوان عن مدنن
  ". الفلسطيني
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ودعا برهوم فصائل المقاومة إلى إعالن حالة االستنفار والتعبئة والبقاء على جاهزية تامة للوقوف 
 .والتصدي ألي هجوم من قبل قوات االحتالل ضد الشعب الفلسطيني

  2/4/2007وكالة معاً 
  

 ولمرت حول توسيع التهدئةأرفض تصريحات الجهاد ت .18
 أكد محمد الحرازين القيادي في الجهاد اإلسالمي رفضه لما أدلى به رئيس الوزراء االسرائيلي :بيت لحم

 أن حركته وجهازها العسكري ال يثقان  موضحاً،ولمرت حول توسيع التهدئة لتشمل الضفة الغربيةأيهود إ
لماذا تهدئة اآلن ونحن دفعنا  ":ل الحرازين خالل تصريح صحفيءاوتس .بالوعود اإلسرائيلية مطلقاً

 أن اًكدمؤ". فاتورة عالية من القتل واالعتقال والهدم منذ اتفاق القاهرة الذي لم تحترمه إسرائيل مطلقاً؟
حركته ستواصل عمليات المقاومة وإطالق الصواريخ حتى زوال االحتالل عن األرض الفلسطينية، 

سرائيل للهجوم ادرة العربية التي أقرتها القمة العربية ورفضتها إسرائيل قد توفر غطاء إلوأوضح أن المب
 .  غزةىعل

  2/4/2007وكالة معاً 
  

  بجراح خطرة في اشتباك مع االحتالل قصى في نابلس قائد كتائب األصابةإ .19
حمد سناكرة أ، قصى في نابلسن قائد كتائب شهداء األأمنية وطبية فلسطينية أكدت مصادر أ :نابلس

صيب بجروح خطرة في الصدر والبطن في اشتباك مسلح مع قوات االحتالل وسط مخيم بالطة شرق أ
 وسط ن قوات االحتالل داهمت تمام الساعة الثانية فجراًأوقال شهود عيان  .نابلس فجر اليوم الثالثاء

لى وقوع إدى أما , لشوارعحد اأمخيم بالطة شرق مدينة نابلس وحاصروا سناكرة بينما كان يسير في 
وقال  .ربع رصاصات في البطن ورصاصة في اليد اليسرىأصيب خاللها سناكرة بأاشتباكات عنيفة 

 ،صيبا نتيجة االشتباكات المسلحةأقل سرائيليين على األإنهم شاهدوا جنديين أشهود عيان في مخيم بالطة 
وقال  الناطق  .ن حالته بالغة الخطورةإال أ ن سناكرة تمكن من الفرار، أكدت مصادر في الكتائبأفيما 
عادة تشكيل كافة إن الرد على محاولة اغتيال سناكرة سيكون بأبو عزيز أكتائب في نابلس ناصر الباسم 

بناء أن عمليات االغتيال واالعتقال بحق أ  موضحاً،الخاليا العسكرية التابعة للكتائب في محافظات الوطن
ن الرد أ توقف دقيقة واحدة حتى في وقت طرح مبادرات التهدئة، مضيفاًقصى لم تونشطاء كتائب األ

 .سيكون قوياً على محاولة اغتيال سناكرة
  3/4/2007وكالة سما 

  
   في غزةينفتح تدين اعتداء حرس رئيس الوزراء على الصحفي .20

 االتـصال  أدانت حركة فتح إقليم شمال القطاع، االعتداء الذي تعرض له توفيق أبو جراد، منـسق              : غزة
الصحفي في المجلس اإلعالمي للحركة، ومراسل إذاعة صوت الحرية بغزة، على أيدي حـرس رئـيس              
الوزراء أثناء قيامه بواجبه الصحفي واإلنساني في تغطية اعتصام اإلعالميين أمام مقر رئاسة الـوزراء               

ركة في بيـان أصـدرته      واعتبرت الح  .، تضامناً مع الصحفي البريطاني المختطَف آلن جونستون       ثنيناإل
.  لوفا نسخة منه، أن هذا السلوك يتنافى مع مبادئ الديمقراطية التي تكفل حرية الصحافة والرأي               توأرسل

  .وطالبت باتخاذ إجراءات عملية لمحاسبة مرتكبي هذا االعتداء
  2/4/2007 وفا -وكالة االنباء الفلسطينية
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  فتح اإلسالم مشبوهة :أبو العينين .21
أمين سر حركة فتح في لبنان، سلطان أبو العينين، عن المصلحة الفلسطينية فـي تفجيـر                 تساءل   :صور

إن ظاهرة فتح اإلسالم مشبوهة، وإن      ": وقال. باص عين علق، ولمصلحة من يستأجر منفذو هذه الجريمة        
ب اليد التي تمتد لتُستأجر لنصرة هذا الفريق أو ذاك، أو تُستأجر ألهـداف أمنيـة يـدفع ثمنهـا الـشع                    

ودعا أبو العينين، الذي كان يتحدث في احتفال نظمته فصائل منظمة التحرير في              ."الفلسطيني، سنقطعها 
لـى ضـرورة    إمنطقة صور وأقيم في مخيم البص لالجئين الفلسطينيين لمناسبة يوم األرض، اللبنانيين             

العينين ظـاهرة فـتح     ووصف أبو    .حماية المخيمات الفلسطينية لتكون منيعة في توظيفها أو استئجارها        
اإلسالم أو أي فرد أو مجموعة تمس السلم واالستقرار اللبناني، بأنها عـدوة للـشعب الفلـسطيني، أوالً                  

منتقداً بعض الفصائل الفلسطينية التي باركت هذه الظاهرة وأعلنـت موقفـاً            . وعدوة للشعب اللبناني ثانياً   
  .يةووصف هذا األمر باالزدواج. مغايراً عما تقوله سراً

  3/4/2007المستقبل 
  

  عسكرية في غزة اتعمليب لقياملبيريتس يعطي الضوء األخضر لقادة الجيش  .22
عمير بيريتس أصدر أن : صالح النعامي نقالً عن مراسلها غزة من 3/4/2007 الشرق األوسط ذكرت

ريخ ضد تعليمات الى قادة الجيش باستئناف العمليات العسكرية في قطاع غزة بزعم وقف اطالق الصوا
وقلل ايهود اولمرت من امكانية القيام بهجوم اسرائيلي . التجمعات االستيطانية اليهودية في منطقة النقب

  .كبير داخل غزة اآلن وان لم يستبعد ذلك
خول بيريتس أن : وكاالتالحسن مواسي ونقالً عن مراسلها القدس  من 3/4/2007المستقبل  وأضافت

، وأكدت مصادر "لئال يتحول قطاع غزة الى لبنان ثان"ن الفلسطينيين، جيش االحتالل مالحقة الناشطي
وزارة الدفاع امس، ان بيريتس أعطى الجيش االسرائيلي سلطة القيام بعملياته هذه، لمنع الناشطين 
الفلسطينيين من حفر االنفاق وزرع المتفجرات، بعدما افاد مسؤولون امنيون ان ناشطي الجناح المسلح 

وقال بيريتس  . يحفرون االنفاق ويعززون ترسانتهم الصاروخية استعدادا لمواجهة محتملةلحركة حماس
لن تسمح باستمرار تعزيز "للصحافيين خالل زيارته لقاعدة عسكرية قرب غزة امس، ان اسرائيل 

لضرب ) من جانب الناشطين(بالتعامل مع كل محاولة "الناشطين في غزة، وان الجيش مخول " وتسليح
وفي وقت سابق، قال بيريتس في  )".االسرائيليين(ا وكل محاولة لتوفير سبل ضرب المدنيين جنودن

وما التوجه الذي .. ما معنى وقف اطالق النار.. أعلم ان االسئلة التي تواجهنا ليست سهلة"تصريحات 
ا نستعد مسائل صعبة تطرح حول معنى وقف اطالق النار، ولذلك فانن"واعرب عن اعتقاده ان .. سنسلكه

  ."الي احتمال
  

  أولمرت يشترط أسبوعي تهدئة في غزة لتوسيعها إلى الضفة .23
هآرتس أن أولمرت اشترط توسيع التهدئة لتشمل الضفة الغربية بأسبوعي هدوء في  ذكرت: علي حيدر

قطاع غزة ال يتم فيها إطالق صواريخ أو إطالق نار أو عمليات، وجاء كالم أولمرت رداً على طلب 
 الفلسطيني، بحسب الصحيفة، خالل اللقاء األخير بينهما قبل حوالى ثالثة أسابيع، بتوسيع التهدئة الرئيس

عباس رد عليه محمود لكن أولمرت رفض، بحسب الصحيفة التي أشارت إلى أن . لتشمل الضفة الغربية
إال أن . "طاع غزةمن دون التهدئة في الضفة الغربية ال يمكننا التوصل إلى هدوء تام في ق"بالقول إنه 

ونقلت الصحيفة عن مصادر فلسطينية تحذيرها من أن عقد لقاءات كل  .أولمرت أصر على رفضه
. أسبوعين من دون أي نتائج نوعية ميدانية، يمكن أن يؤدي إلى تعزيز المعسكر المتطرف في السلطة

تقريباً، بين رئيس مكتب أبو وذكَّرت المصادر، في هذا السياق، باللقاء الذي يتم، بمعدل مرة كل أسبوع 
ما الذي خرج من هذه ": وتساءلت. مازن، رفيق الحسيني، ورئيس مكتب أولمرت، يورام توربوبيتس
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إذا لم يترافق، مع اللقاءات المرتقبة بين الرئيسين، تحرير "ورأت المصادر الفلسطينية أنه  ."اللقاءات؟
ولفتت إلى أن . "د حماس والجهاد اإلسالمي بالذخيرةأسرى، أو تسهيالت دراماتيكية، سيكون ذلك كأننا نم

الحديث األخير عن لقاءات القمة بين أولمرت وعباس أوجد توقعات في صفوف الجمهور الفلسطيني "
  ."سيؤدي عدم تحقيقها إلى خيبة تتالءم معها

  3/4/2007األخبار اللبنانية 
  

  اء عليهإسرائيل هدفاً يتوجب القض العرب أخطأوا باعتبار: أولمرت .24
إنني مقتنع بأنه تحت سطح األرض، "قال ايهود أولمرت في مقابلة مع موقع صحيفة يديعوت احرونوت 

أوجدت بداية تحركات ) في لبنان(الحرب األخيرة .. وال اقصد محادثات خفية، ثمة عمليات معينة
حدث في بعض الدول وتقييمات جديدة للوضع ومفاهيم جديدة لما يحدث، وأقترح معاينة ما أعتقد أنه ي

جائز جدا أنهم أخطأوا عندما اعتقدوا طوال السنوات بأن إسرائيل "وأضاف أولمرت  ."...العربية المعتدلة
لديهم اآلن مواجهة مع األصولية اإلسالمية المتعصبة، والتي . هي الهدف الذي يتوجب القضاء عليه

فهناك "وتابع . ديد الذي تشكله إسرائيلتشكل خطرا على هذه الحكومات وعلى هذه الدول أكثر من الته
إيران التي تخيفهم، وقد أصبحوا فجأة ينظرون إلى المنطقة ويرون إسرائيل في سياق معين جديد، لم يكن 

وفي رده على سؤال حول ما  ."مرئيا في الماضي، وهذا أوجد فرصا ونحن نسعى لتطوير هذه الفرص
ليثبت أنه ينتمي إلى الجانب "األسد إلى إسرائيل قال إذا كان مستعدا لدعوة الرئيس السوري بشار 

أنا رئيس وزراء ولست منشغال "وأضاف . "اإليجابي للدول العربية وأنه يعارض اإلرهاب ومستعد للسالم
عندما "وقال ردا على سؤال حول ما إذا كان مستعدا للسفر إلى سوريا إذا دعاه األسد ، "في الشعارات

   ."يدعوني ستسمع جوابي
  3/4/2007الخليج اإلماراتية 

  
  الزهار يرفض المبادرة السعودية ويشكل معارضة لخالد مشعل: يدلين .25

 قال عاموس يدلين رئيس شعبة االستخبارات العسكرية اإلسرائيلية أن رئيس : فلسطين برس– القدس
حماس " ، وبين "الحكومة الحمساوية المعتدلة" إسماعيل هنية يستخدم تكتيك الفصل بين الفلسطينيةحكومة 

عندما عاد هنية من القمة "وأضاف يدلين خالل الجلسة األسبوعية للحكومة اإلسرائيلية أنه ". األكثر تشددا
العربية تحدث بلغة متطرفة أكثر وألمح إلى أنه إذا لم تحصل الحكومة على اعتراف دولي ولن يتم رفع 

ثالثة وانه إذا لم يحصل الفلسطينيون على الحصار عن الحكومة فان هناك إمكانية الندالع انتفاضة 
". األموال المحتجزة في إسرائيل خالل شهرين أو ثالثة فستندلع انتفاضة أخرى في األراضي الفلسطينية

الجهات غير السعيدة من العملية السياسية والتحركات السعودية إلعادة إطالق المبادرة "واعتبر يدلين أن 
في حماس خصوصا محمود الزهار الذي يشكل معارضة لخالد مشعل العربية هي الجهات السياسية 

ثمة محافل في حركة حماس غير راضية عن عملية اتخاذ القرار، يوجد "، مضيفا "وسيعمل على إفشالها
تصدع داخل حماس وهناك أطراف غير راضية عن المبادرة العربية و ترى أن خالد مشعل يقترب من 

ولفت ".  من بين هؤالء كمحمود الزهار معارض لمشعل وللقيادة العسكريةالمواقف العرفاتية وأن عدداً
يدلين إلى أن القاهرة تبذل جهدا أكبر لوقف تهريب األسلحة عبر أنفاق من مصر إلى غزة لكنها غير 

  .قادرة على تنفيذ ذلك
  2/4/2007عين على فلسطين 
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  إسرائيل تخشى تقييمات خاطئة وتوجه رسائل طمأنة لسوريا .26
أفزع التقيـيم الـذي قدمـه جهـاز         : حسن عبد الحليم   عن المراسل  2/4/2007 48 عرب اء في موقع  ج

االستخبارات العسكرية اإلسرائيلي والذي جاء فيه أن سوريا وإيران وحزب اهللا يـستعدون إلمكانيـة أن                
تشن الواليات المتحدة وإسرائيل هجوماعلى إيران فـي الـصيف القـادم، أفـزع المـستوى الـسياسي        

وحسب تصريحات مسؤولين إسرائيليين ما يقلق إسرائيل هو أن يفسر أي تحرك لها بـشكل                .اإلسرائيلي
وقد أفرد اولمرت حيزا في مؤتمره الصحفي       .خاطئ ويؤدي إلى اندالع عرب ال يريدونها على حد قولهم         

 شن حرب علـى     ال تنوي "المشترك مع المستشارة األلمانية، ميركل يوم أمس لطمأنة سوريا أن إسرائيل            
وانبـرى بيـرتس يحـذر الـضباط والـسياسيين           .وحذر من اتخاذ خطوات مبنية على إشاعات      ،  "أحد

ال يجوز ألحد أن تتسبب كلماته بأزمة قد تتحول إلـى حـرب   : " اإلسرائيليين من مغبة تصريحاتهم قائال 
 هي محـاوالت    -المنطقةتتابع المجريات في الشمال وكل المحاوالت لتهييج        "مؤكدا أن إسرائيل    " حقيقية

واضطر أولمرت إلى تحميل ميركل رسالة إلى الرئيس السوري تطمئنه فيها أن إسـرائيل               ".يجب قطعها 
وقالت مصادر إسرائيلية أن رئيسة مجلس النـواب األمريكـي           .ليس لديها أي نوايا عدوانية ضد سوريا      

ونقلت الصحيفة عـن     .على سوريا بيلوسي ستسلم سوريا رسالة طمأنة بأن إسرائيل ال تنوي شن هجوم            
نأمل أن تصل الرسالة ولكن السؤال هل يبحث األسد عن مبرر كي يتعلق به كي               " مسؤول سياسي قوله    

  ".يشن هجوما على إسرائيل في الصيف، أم انها حقا تقديرات خاطئة
سورية بأن  "قناعة"ان وراء  " مصادر غربية " يديعوت أحرونوت عن     هنقلت ما 3/4/2007 الحياة   وأوردت

التي تقوم أخيـراً بعمليـة      "اسرائيل تعد لهجوم عليها يتزامن وهجوم أميركي على طهران، تقف روسيا            
وكتب المعلق العسكري في الصحيفة الـيكس فيـشمان          ."غسل دماغ للوفود السورية التي تزور موسكو      

لسوفياتي الـسابق مـن تـسخين    تعود اليوم إلى الدور التقليدي القذر الذي لعبه االتحاد ا    "يقول إن روسيا    
 ."جبهات وإشعال مواقد من أجل ايذاء األميركيين والحفاظ على موطئ قدم لها فـي الـشرق األوسـط                 

واعتبر المعلق الوضع على الجبهة السورية قابالً لالنفجار في أي وقت ولم يستبعد أن تتخذ دمشق قراراً                 
  .بتنفيذ هجوم مفاجئ في الجوالن

  
  ئيلية ترجح نشوب حرب في الصيفاالستخبارات االسرا .27

. رجح جهاز االستخبارات العسكرية اإلسرائيلية نشوب حرب في الصيف المقبل         :  كامل ابراهيم  -القدس  
إن جهاز االستخبارات العـسكرية يقـدر أن        ،  وقالت القناة الثانية في التلفزيون اإلسرائيلي اول من امس        

علـى الجـيش     ري للقناة مصطلح جيش اشكنازي     وقد أطلق المراسل العسك    2007حربا ستقع في صيف   
إن الجيش اإلسرائيلي ومنذ تـولي اشـكنازي رئاسـة          : وجاء في تقرير خاص بهذا العنوان     ،  اإلسرائيلي

األركان يقوم بتدريبات حثيثة استعدادا للحرب القادمة وان الجيش بمختلـف قطاعاتـه ال يـستبعد هـذا                  
قد أرسلت شحنة من صواريخ زلزال إلى حزب اهللا بموجب          وجاء في التقرير أيضا أن إيران       . االحتمال

. اتفاق يقضي باستخدام هذه الصواريخ ضد إسرائيل في حال قامت إسرائيل أو أمريكا بمهاجمـة إيـران                
ولم يغفل التقرير أن تكون أمريكا هي التي ستسارع لقصف المنشآت النووية اإليرانية ومع ذلـك فـان                  

يشار إلى أن مـصادر عـسكرية       . ي حال أن أمريكا هي التي هاجمت      إيران سترد على إسرائيل حتى ف     
  .إسرائيلية كانت قدرت أن هجوما مماثال قد يقع ضد قطاع غزة

  3/4/2007الرأي األردنية 
  

  تأمر بنشر شهادات أولمرت وبيرتس وحالوتس"العليا االسرائيلية" .28
 لجنة فينوغراد بعدم نشر شهادات أمس، طلب رفضت المحكمة العليا االسرائيلية:  رامي منصور-يافا 

رئيس الوزراء ووزير األمن ورئيس أركان الجيش األسبق، وأمهلتها ثمانية أيام لتعليل طلبها بعدم نشر 
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وألزم قضاة المحكمة لجنة  .الشهادات في الوقت المحدد، قبل عيد الفصح اليهودي، الذي يصادف اليوم
وقال . ثة قبل تشر التقرير المرحلي أواسط الشهر الحاليالتحقيق بنشر ما يسمح نشره من شهادات الثال

قضاة المحكمة بأن على اللجنة نشر الشهادات وشطب الفقرات التي قد تمس في أمن الدولة العبرية، 
 .إضافة الى تحديد مسبق لمواعيد النشر

  3/4/2007الدستور 
  

  الحكومة االسرائيلية تميز ضد المحتاجين في الوسط العربي .29
االقتصادية في الوسط العربي اكثر خطورة، فـان        /رغم أن المشاكل االجتماعية   :  هآرتس ،تيرنيوآف ش 

فقد تبين من معطيـات     . الحكومة تفرز ميزانية أكبر لمسائل الرفاه االجتماعي بالذات في الوسط اليهودي          
ـ       379رسمية قامت بفحصها جمعية سيكوي ان الحكومة تنفق          واطن  شيكالً بالمتوسط السنوي علـى الم

على الرفـاه   ى  وفي حساب النفقات من محافل اخر      . شيكالً فقط على المقيم العربي     246اليهودي، مقابل   
اجمالي النفقات على الفرد من المـواطنين اليهـود         . االجتماعي، مثل السلطات المحلية، فان الفارق أكبر      

اة الذي نشرته جمعية سيكوي     جدول المساو  . شيكالً 328 شيكالً فيما هو على المواطن العربي        493يبلغ  
فقيمة المساواة تبلغ   . يقول انه في مجال الرفاه االجتماعي توجد عدم المساواة االبرز بين اليهود والعرب            

:  ويتشكل الجدول من جملة عوامـل      ،1، بينما عدم المساواة المطلق في صالح اليهود ترمز القيمة           0.44
حجم الفقر بين الجمهـور     . العمل ومعطيات عن حجم الفقر    االنفاق على الرفاه، معدل المشاركة في قوة        

امـا  . فالرزق الشهري لنصف لعائالت العربية ال يكفي لتغطية نفقات المعيـشة          . العربي هو االخر هائل   
ويبلغ معدل العـائالت    . الدفعات الحكومية والضرائب المباشرة فتقلص بعض الشيء هذه الفوارق القائمة         

  .ثة اضعاف عدد العائالت اليهوديةالعربية تحت خط الفقر ثال
  3/4/2007 القدس العربي

  
  الجيش االسرائيلي يبيع كالبه استعدادا لعيد الفصح .30

ذكرت معاريف ان الجيش االسرائيلي سيبيع كافة الكالب المدربة التي تخدم في صفوفه لشخص غير 
ن نوعه في تاريخ المؤسسة وجاء قرار الجيش الذي يعتبر االول م .يهودي وذلك استعدادا لعيد الفصح

في الغذاء الجاف التي تتناوله " الخميرة " العسكرية االسرائيلية بعد اكتشاف الحاخام العسكري وجود مادة 
 .الكالب بما يتعارض مع تقاليد عيد الفصح اليهودي

  2/4/2007وكالة معا 
  

  %53ارتفاع حاالت اإلفالس في الدولة العبرية  .31
لوصي العام والحارس والقضائي الرسمي في وزارة القضاء االسرائيلية، أكد تقرير صادر من قسم ا

مقارنة مع % 53ارتفاع حاالت اعالن االفالس في اسرائيل خالل السنة الماضية بنسبة كبيرة بلغت 
 طلبا الى القسم إلعطاء اوامر وصاية 2860فقد جرى في العام الماضي تقديم . السنة التي سبقتها
وتبين من المعطيات ان غالبية حاالت .  طلبا لحل شركات مختلفة972ت افالس وواإلعالن عن حاال

االفالس كانت في منطقة حيفا بما فيها الناصرة العربية وغالبية الطلبات لحل وتفكيك شركات كانت في 
 ملف حاالت 433 االف و10وتبين ان قسم الوصي يعالج حاليا ومن جميع انحاء البالد، . منطقة تل ابيب

 . ملف تفكيك وحل شركات86 االف و4فالس وا
 3/4/2007الشرق األوسط 
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  انطالق الحملة األهلية لمساعدة الفلسطينيين المهّجرين من العراق .32

أعلن تجمع العودة الفلسطيني عن انطالق الحملة األهلية لمساعدة الفلـسطينيين           :  محسن اإلفرنجي  -غزة  
وأوضـح أمـين     .ي على الحد الفاصل بين سوريا والعراق      المهجرين من العراق في مخيم التنف الحدود      

تجمع أن الحالة المأساوية للمخيم تحتّم على كـل الـشرفاء و الغيـورين أن يتحركـوا لنـصرة                   العام  
 هناك من حرب إبادة هو جزء من مخطـط اسـرائيلي            هم معتبرا أن ما يجري ل     ،الفلسطينيين في العراق  

ي على الالجئين الفلسطينيين للقبول بأي حل على حساب حـق           يهدف إلى تشكيل حالة من الضغط النفس      
  .العودة

  3/4/2007القدس الفلسطينية 
  

   مراسل بي بي سيخطفالصحافيون الفلسطينيون يبدأون اضراباً احتجاجاً على  .33
 وامئات الصحافيين الفلسطينيين شرعأن : غزة مراسلها من فتحي صباح عن 3/4/2007 الحيـاة   نشرت

س في اضراب عن العمل يستمر ثالثة أيام احتجاجا على استمرار خطف مراسل بي بـي                اعتبارا من أم  
محمود عباس واسماعيل هنية بوقف ارهاب الصحافيين واطالق جونستون في أقرب ممكن            وا  وطالب .سي

والضرب بيد من حديد عن كل من تسول له نفسه ارتكاب جـرائم تـشوه صـورة نـضاالت الـشعب                     
 من حراس   تدافع عدد من الصحافيين الذين كمموا أفواههم احتجاجاً على ارهابهم         د  قو .الفلسطيني وكفاحه 
   .هم، كما تم االعتداء بالضرب على عدد منرئيس الوزراء
غازي حمد أكد أن ما جـرى أمـام مبنـى رئاسـة              أن   : من غزة  2/4/2007 قدس برس وبينت وكالة   

اء كان بسبب تجاوز بعض الـصحفيين       الوزراء من احتكاك بين بعض الصحفيين وحراس رئيس الوزر        
رفض اإلفصاح عن الجهة التي اختطفت      من جهة أخرى    و .لتقاليد االعتصام وضوابطه وقطعهم الطريق    

 مجموعة صغيرة ال عالقة لها ال بحماس وال بفتح، ومطالبها           هاأنإال أنه أوضح    الصحافي ألسباب أمنية،    
  .رخيصة
، خالل حديثه للصحافيين   أعتبر إسماعيل هنية أن  : 2/4/2007 48 عرب  مراسلة موقع   ألفت حداد  وذكرت

المعتصمين، أن استمرار احتجاز الصحافي البريطاني هو مس واضح بسيادة السلطة ورسـالة مغلوطـة            
وأوضـح أن   . لقدرة مؤسسات السلطة والفصائل على العمل، مشدداً على متابعته القضية بشكل شخصي           

ن خطف جونستون   أخالد البطش    في حين أعتبر     .ع وقت ممكن  هناك عمال يتم بصمت لحل القضية بأسر      
أن علـى    وأشار إلـى     .هو جريمة كبرى وطريق واضح لالضرار بمصالح الشعب وصورته أمام العالم          

من المتضامنيين االجانب ومنع عمل الصحفيين يستهدف الـى         غزة  الخاطفين ان يدركوا أن إفراغ قطاع       
  . العالمتدمير صورة المجتمع الفلسطيني امام

اسـتنكر اسـتمرار اختطـاف        إسماعيل رضوان  أن: غزة من   3/4/2007 القدس الفلسطينية    وجاء في 
واعتبر ان هذا السلوك يتعارض مع أخالقيات وأعراف أبناء الـشعب            .الصحفي دون بوادر اإلفراج عنه    

رة اختطاف الصحفيين   وفي ذات السياق، دعا كافة الفصائل الفلسطينية للقيام بدورها لنبذ ظاه           .الفلسطيني
 بتـشكيل لجنـة وطنيـة يكـون          من جهته  طالب جميل مجدالوي  كما  . واألجانب وحاالت الفلتان األمني   

الصحفيون عمادها وتضم شرائح متعددة للتصدي لظاهرة الفلتان االمني الذي يهدد المجتمع الفلـسطيني              
لتي لم تفعل شيئا من اجـل       نادى طلعت الصفدي عضو حزب الشعب بسقوط الحكومة ا         في حين    .باكمله

  . االمنينتحرير جونسون او دفع الرواتب ووقف الفلتا
شخصيات وطنية واعتبارية وقوى ومؤسسات دعـت       أن  : غزة من   3/4/2007 الحياة الجديدة    وأضافت

  كما .إسماعيل هنية ووزير الداخلية للتدخل الفوري والفعال لتحرير الصحفي البريطاني         ومحمود عباس،   
عوة المجلس التشريعي بعقد جلسة خاصة حول هذه الجرائم وبلورة خطة عملية وإلزام الحكومة              طالبوا بد 
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ا المجتمع بمؤسساته ومواطنيه وعائالته وعشائره إلى نبذ كل المتورطين في هذه            وكما دع . بالعمل وفقها 
  .األعمال وعزلهم وعدم التعامل معهم

 من شخصيات عالم الصحافة فـي  300أن : ا ف بنقال عن لندن من  3/4/2007الغد األردنية ونوهت  
 امس على صفحة كاملة من صحيفة الغارديان اعالنا طالبوا فيه باالفراج الفـوري عـن                وابريطانيا نشر 

  .مراسل هيئة االذاعة البريطانية
نقيب الصحفيين كشف خالل االعتصام     أن  :  وكاالت نقال عن رام اهللا   من   3/4/2007 المستقبل   وأوردت
ر الحالة الصحية لجونسون اضافة الى وجود تقديرات لدى األجهزة األمنية حول هوية خاطفيه،              عن تدهو 

اذ يطالبون بمبلغ مالي كبير مقابل اطالق سراحه، مهددا بتشديد االجراءات االحتجاجية في حال اسـتمر                
  .هاختطاف
غزة نفى ما اوردته مختار عائلة دغمش في قطاع إلى أن : بيت لحم من 2/4/2007 وكالة معا وأشارت

كانت نشرت مقاالً تحليلياً  حيث .معاريف حول اتهامهم بخطف الصحافي البريطاني لطلب فدية مالية
هذه حول عملية خطف الصحفيين األجانب في قطاع غزة اعتبرت فيه ان اسبابا اقتصادية تقف خلف 

 .ظاهرةال
  

 تحام األقصى مخططات جماعات يهودية الق أفشلوا 48 وفلسطينيو المقدسيون .34
اصدرت المحكمة العليا اإلسرائيلية أمس امراً احترازياً يمنع بموجبه الجماعات :  جمال جمال-القدس 

 .اليهودي في ساحات المسجد الدينية المتطرفة من دخول المسجد االقصى لتقديم قرابين عيد الفصح
فوف حراس المسجد األقصى وكانت دائرة األوقاف اإلسالمية في القدس قد اعلنت االستنفار في ص

لمسجد، فيما حذّر المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية من تصاعد لوسدنته لمنع أي إعتداء أو إقتحام 
ادى توافد أهالي مدينة القدس والداخل الفلسطيني منذ قد و .موجة اإلعتداءات على الحرم القدسي الشريف

جماعات يهودية أعلنت نيتها إقتحام المسجد لتقديم  الى افشال مخططات ،ساعات الفجر الى األقصى
أرجعت الجماعات  في حين .، كخطوة مرحلية في بناء الهيكل المزعومهقرابين الفصح العبري داخل

لشيخ رائد صالح على اعقب من جهته و .اليهودية إبطالها لبرنامجها الى قرار المحكمة العليا اإلسرائيلية
هذه المحاوالت الصبيانية من المتطرفين اليهود هي إحدى الثمار تبر أن ، حيث أعمحاوالت اإلعتداءات

 وأضاف .على المسجد االقصى الذي تقوم به المؤسسة اإلسرائيلية المشوهة ألجواء اإلعتداء المتواصل
بات واضحاً أن الذين يقفون من وراء مؤامرة بناء هيكل على حساب األقصى ليسوا مجرد أفراد أو بأنه 

 أهلية من المجتمع اإلسرائيلي، بل إن بعض أذرع المؤسسة الرسمية اإلسرائيلية هي التي تقف مؤسسات
 .وراء ذلك وتسعى اليه ليل نهار

  3/4/2007الدستور 
  

   إخالء لمنازل مقدسية بدعوى ملكيتها ليهودأوامر .35
نازلها في غـضون    تسلمت أمس، مئة عائلة في القدس المحتلة، أوامر إلخالء م         : رام اهللا  - امجد سمحان 

ولم يعرف  .  يوماً، بدعوى أن األرض التي تقوم عليها هذه المنازل مملكوكة المرأة اسرائيلية متوفاة             14
التوصـل إلـى    إمكانية  المنازل، غير أن المتابع لملف القدس محمد عبد ربه أشار إلى            هذه  ماذا سيحل ب  

مساكن بغية بناء حي    ال مباشرةً، وهدم    همحيلترو  ا صفقة يتم بموجبها تحويلهم من مالكين الى مستأجرين،       
استيطاني مكانها، خصوصاً أن الحكومة اإلسرائيلية وجماعات اسـتيطانية متطرفـة، تـدعم موضـوع               

 المنطقة التي تتواجد فيها تلك الوحدات السكنية تحـول دون اسـتكمال مخطـط               حيث أن الترحيل بقوة،   
. زئيف ومعاليه ادوميم والتلة الفرنسية ونفيـه يعقـوب        استيطاني لربط المستعمرات اإلسرائيلية بزجات      
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صـاحب   في حين أكد  . وشدد على أن هذا المخطط يندرج في اطار مشروع كبير، يسمى القدس الكبرى            
  .  لألرضهن لديه ما يثبت ملكيتأالوحدات السكنية 

  3/4/2007السفير 
  

  مئات المتظاهرين في نابلس يتحدون حواجز االحتالل .36
ضمن سلسلة الفعاليات التي تقوم بها اللجنة الشعبية لكسر الحصار والحـواجز، وعلـى              : رامي دعيبس 

  فيهـا  شرف يوم األرض، نظمت اللجنة الشعبية فعالية جماهيرية حاشدة، على حاجز بيت فوريك، شارك             
أكثر من مائة وخمسين متظاهرا من ممثلي المؤسسات األهلية واالتحـادات الـشعبية وبعـض القـوى                 

حاول جنود الجيش المتواجدون على الحاجز التصدي للمتظـاهرين، واسـتنجدوا بقـوات              وقد .السياسية
أن هذه  بحملة  الوقد صرح أحد نشطاء      .ه لفتح الحاجز والسماح للمسيرة باختراق     وااضطرهم  لكن. إضافية

لـسدود  الفعالية تأتي لتسليط الضوء على المعاناة التي يواجهها سكان نابلس، حيث عشرات الحـواجز وا              
  .التي تتسبب بشلل شبه كامل للحياة االقتصادية واالجتماعية والتجارية

  2/4/2007 48عرب
  

   في الضفة الغربيةفلسطينيا 15قوات االحتالل تعتقل أكثر من  .37
اعتقلت قوات االحتالل أكثر من خمسة عشر مواطنا فلسطينيا في توغالت نفـذتها فـي               : رامي دعيبس 

فيما شـددت مـن عـدوانها علـى          .لغربية ونقلتهم إلى جهة غير معلومة     العديد من محافظات الضفة ا    
 بعـد   ، من التنقل عبرها إال بصعوبة بالغة      همالفلسطينيين ووضعت المزيد من الحواجز االحتاللية ومنعت      

  .حملة تفتيش واسعة النطاق طالت العشرات من المركبات والمئات من المواطنين
  2/4/2007 48عرب

  
   وصلتها قبل عشرة ايام2006 كتب رسالة لوالدته منتصف عام  فلسطينيأسير .38

 ان ولدها االسير كـان      تكتشفحين ا  تحمل الصدمة    والدة فلسطينية  لم تستطع    : منتصر حمدان  -رام اهللا   
، منـذ فتـرة   هلم تزر علما أنها . في منتصف العام الماضي، ايام 10وصلتها قبل نحو    التي  كتب الرسالة   

  .التي تفرضها سلطات الحتالل على اهالي االسرىطويلة بسبب القيود 
  3/4/2007الحياة الجديدة 

  
   خالل أسبوع اسرائيليا بحق الفلسطينيين انتهاكا1208: تقرير .39

أن قـوات  ، أوضح تقرير اعده مركز المعلومات الوطني فى الهيئـة العامـة لالسـتعالمات           : ألفت حداد 
رة على الشعب الفلسطيني في كافة المحافظات الفلسطينية،        االحتالل اإلسرائيلي تواصل اعتداءاتها المتكر    

 انتهاكاً، مشيراً إلى أن عدد االنتهاكات اإلسرائيلية منذ         1208حيث ارتكبت خالل األسبوع الماضي فقط       
 43 االحتالل بإطالق النار تجاه المواطنين والممتلكات        قياموأكد   . انتهاكاً 14625، بلغ   2007بداية العام   

 مواطنـاً، فيمـا     90 حملة اعتقال، أسفرت عن اعتقال       36  مواطناً، كما نفذ   15 على إثرها    مرة، أصيب 
وبين أن قوات االحتالل قامت خالل األسبوع        . عملية اقتحام  161 حملة مداهمة تم خاللها شن       62نفذت  

جل أن   حاجزاً، كما س   117 حملة إلقامة الحواجز العسكرية المؤقتة، قامت خاللها بنصب          46الفائت بـ   
 حالة إغالق، فضالً عن تجريفها      350قوات االحتالل أغلقت طرق ومعابر في وجه المواطنين والبضائع          

وفيما يتعلق باعتداءات المستوطنين رصد التقرير خالل األسبوع الماضي          . مرات 4أراضي المزارعين   
  . اعتداءات بحق الفلسطينيين5
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  2/4/2007 48عرب
  

   أوضاع غزة مصدر خزيبرون يعتمفكرون فلسطينيون: تحقيق .40
يقول مفكرون فلسطينيون بارزون ان قطاع غزة تحول بفعل االقتتال بـين            : برند ديبوسمان  - نيويورك

 كما يدفع   ،الفصائل والمشاحنات السياسية والفشل في إرساء القانون والنظام الى رمز للخزي للفلسطينيين           
ال رشيد خالدي مدير معهد الشرق االوسـط بجامعـة          وق .ذلك الحركة الوطنية الفلسطينية نحو االنهيار     

 وحان الوقت الن ينظر الزعماء الفلسطينيون في ضعفهم بدال مـن            ،هناك فشل في الزعامة   أن  كولومبيا  
مدير المركز الفلسطيني    أما   .القاء اللوم في كل شيء على الصهيونية واالمبريالية وقوى خارجية أخرى          

ن الذين تسيطر عليهم عقلية جمهورية المـوز يلحقـون          يالمسؤولبر أن   فقد أعت   في غزة،  لحقوق االنسان 
وفي مقال غاضب نُشر في باليستاين كرونيكال شكا رمزي بارود مـن             .ضررا بالغا بالقضية الفلسطينية   

 ولذلك فهي في أضعف أحوالهـا علـى   ،أن القيادة الفلسطينية شابها القصور الفكري والمحسوبية والفساد  
ن الفلسطينيين بدأوا يشكون في قـدرتهم علـى         فقد أشار إلى أ   هاني حبيب    المحلل السياسي   أما .االطالق

غير أنه حتى أشد المنتقدين الفلـسطينيين لقيـادتهم          .إقامة الدولة وفقدوا تماما االيمان والثقة في زعمائهم       
دولة الفلـسطينية قبـل     الحالية يوازنون التقييمات الكئيبة باالشارة الى أن التحيزات تراكمت بكثرة ضد ال           

 نقل خالـدي عـن      ،وفي كتاب عن سعي الفلسطينيين القامة دولة       .فترة طويلة من تأسيس دولة اسرائيل     
 من بلفور تتحدث عن االستحقاق النسبي بـين المهـاجرين اليهـود الجـدد               1919مذكرة صدرت عام    

 التوجهات التمييزية لـم تتغيـر       ويقول الفلسطينيون ان مثل هذه     .والفلسطينيين الذين يعيشون في المنطقة    
  . وأصبحت معلنة بشكل أكبر بعد الحرب العالمية الثانيةذلك التاريخ،كثيرا منذ 

  2/4/2007رويترز 
  

  األونروا تقدم خدمات ألبناء وأزواج الالجئات وتستثنيهم من العالج الصحي .41
تعليم واإلغاثة اإلجتماعية إلى أبنـاء       تقوم وكالة األونروا حالياً بتقديم خدمات ال       :عمان – نادية سعد الدين  

وأزواج الالجئات المتزوجات بغير الالجئين، بينما استثنتهم من دائـرة المنتفعـين بخـدماتها الـصحية                
 في هذه الحالة على الالجئات أنفسهن، مقابل شمول الجميـع بالخـدمات الـصحية               هاوقصرت .العالجية

وأرجعت مصادر مطلعة هذا اإلجراء إلى ارتفاع تكلفـة          .ماتالوقائية كالتطعيم والنظافة العامة في المخي     
ميزانية برنامج الـصحة     فيما تجدر االشارة إلى أن       .شمول الجميع في البرنامج الصحي التابع لألونروا      

 مليـون   2,6تقارب التكلفة السنوية لشراء األدوية حـوالي        و مليون دوالر،    17في الوكالة تقدر بحوالي     
 موظفا،  1080يقدر حجم العاملين في القطاع الصحي قرابة        فيما   عيادة صحية،    24لة  ويتبع الوكا . دوالر

وتقدر األونروا أعداد الالجئات المتزوجات بغير الالجئـين         . مرضى 110يعالج كل طبيب يومياً قرابة      و
  . ألف الجئة مع األبناء350 – 300في مناطق عملياتها الخمس  بنحو 

  3/4/2007الغد األردنية 
  

    لالجئين الفلسطينيين في لبنان عين الحلوةمخيم ليب االحمر الدولي يتفقد الص .42
أمين سر  زار رئيس البعثة الدولية للصليب االحمر الدولي في لبنان مخيم عين الحلوة، حيث التقى               : صيدا

 . بحضور مسؤول اللجان الشعبية الفلسطينية وعضو لجنة المتابعة الفلـسطينية          منظمة التحرير في صيدا   
اطلع على الوضع المعيشي واالقتصادي والحياتي البناء مخيمات صيدا والتجمعات الفلسطينية فيها، وما             و

  .  من أوضاع مأسويةوهيعان
  3/4/2007المستقبل 
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   خالل العام الماضي الفلسطينيةتراجع أنشطة الصناعة والتجارة والخدمات .43

تجارة وصناعة رام اهللا والبيرة وشملت عينة مـن         أكدت دراسة أعدتها غرفة     :  سائد أبو فرحة   -رام اهللا   
 نشرت معطياتها، أمس، أن األوضاع االقتصادية في االراضي الفلسطينية شـهدت            ، شركة ومنشأة  130

في أنشطة الصناعة والتجارة    % 13 - 3حالة من التراجع العام الماضي، وصلت إلى نسب تتراوح بين           
من إجمالي أصحاب   % 5 فقطوأشارت إلى أن     .أو التجزئة والخدمات، سواء على مستوى تجارة الجملة       

ممن استهدفتهم الدراسـة، إلـى أن       % 70 أشاركما   .المنشآت لديهم توجهات نحو توسيع أعمال منشآتهم      
تشكيل حكومة الوحدة الوطنية، سيسهم بشكل فاعل في تحسين االوضاع االقتصادية، ورفـع الحـصار               

  .المفروض على الشعب الفلسطيني
  3/4/2007يام الفلسطينية األ 

  
  نقابة المهن الصحية تقرر العودة لالضراب الشامل .44

 قررت نقابات المهن الصحية مساء امـس اغـالق المؤسـسات الـصحية فـي                : نائل موسى  -رام اهللا 
 واعادة مفاتيح المستشفيات فيها خالل ساعات الى مجلس الـوزراء           ،المحافظات الشمالية الى اشعار آخر    

واتهمت الحكومة باالخفاق في تنفيذ بنود االتفـاق         .العودة الى االضراب الشامل والمشدد    في اشارة الى    
  . ايام110بينهما والذي علق بمقتضاه اضراب دام 

  3/4/2007الحياة الجديدة 
  

  التنازل عنهنكمعودة حق ثابت ال يال:  خالل ندوة سياسيةأبو مرزوق .45
حق عودة الالجئين "السياسي لحركة حماس على أن أكد موسى أبو مرزوق نائب رئيس المكتب : دمشق

 هو حق فردي وجماعي لالجئين 1948الفلسطينيين إلى ديارهم وقراهم التي هجروا منها سنة 
جاء هذا في الندوة السياسية التي ". الفلسطينيين، وهو حق ثابت ال يملك أحد أو جهة حق التنازل عنه

ثنين في المركز الثقافي العربي مساء اإل" واجب"عودة الفلسطيني أقامتها مؤسسة فلسطين للثقافة وتجمع ال
:  ليوم األرض، تحت عنوان31في مخيم اليرموك جنوب العاصمة السورية دمشق، بمناسبة الذكرى 

، وشارك في هذه الندوة إلى جانب "حق العودة في البرامج السياسية الفلسطينية بين النظرية والتطبيق"
محسن صالح .ماهر الطاهر عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية ود.د: كل منالدكتور أبو مرزوق 

 . مدير مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات
، إلى أن "حق العودة في برنامج المقاومة"ولفت أبو مرزوق االنتباه في الورقة التي قدمها وحملت عنوان 

 جعل عدداً من ، وخاصة بعد توقيع اتفاق أوسلوتراجع الخطاب السياسي الفلسطيني في المرحلة السابقة،
الشخصيات القيادية الفلسطينية يلتقون مع شخصيات صهيونية غير رسمية ويتحدثون معهم على أساس 

 -نسيبة "ووثيقة "  أبو مازن-ن يبيل" ووثيقة "جنيف"أن حق العودة قابل للتفاوض، في إشارة إلى وثيقة 
وأوضح أن تلك الوثائق قد ". أضرت كثيراً بحق العودة" والوثائق قد ، معتبراً أن هذه التحركات"أيلون

تركت انطباعاً عند الساسة الصهاينة واإلدارة األمريكية بأن حق العودة ال يشكّل أولوية بالنسبة للشعب 
الفلسطيني، وبالتالي فإنه من الممكن أن يخضع للمساومة وصوالً إلى إفراغ هذا الحق من مضمونه 

  .الحقيقي
أن أي تسوية ال " حق العودة في برامج التسوية" اعتبر الطاهر في الورقة التي قدمها بعنوان ،من ناحيته

هي تسوية مرفوضة من قبل الجماهير "تضمن حق عودة الالجئين إلى أرضهم التي هجروا منها 
وأوضح أن القيادة . "الفلسطينية وهي تشكل انتحاراً سياسياً ألي قيادي فلسطيني يتورط بالمشاركة فيها

الفلسطينية ارتكبت خطًأ استراتيجياً حين قبل الرئيس الراحل ياسر عرفات في مفاوضات مدريد تقسيم 
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، مضيفاً أن هدف القادة الصهاينة من )مؤجلة(مرحلة انتقالية وأخرى دائمة : الحل إلى مرحلتين
 . رضالمفاوضات كان المماطلة وكسب الوقت وإيجاد وقائع جديدة على األ

، فقد تحدث "التطور التاريخي لمفهوم حق العودة: "صالح الذي قدم ورقة بعنوانمحسن . أما الباحث د
: بإسهاب عن الالجئين الفلسطينيين وظروف اللجوء، موضحاً أن هناك ثالثة أنواع للجوء الفلسطيني

 الضفة الغربية ، والجئون فلسطينيون داخل1948الجئون فلسطينيون داخل األراضي المحتلة عام 
واستعرض بعضاً من الدراسات واستطالعات . وقطاع غزة، والجئون فلسطينيون في بلدان الشتات

الرأي التي تؤكد تمسك الالجئين الفلسطينيين بحقهم في العودة إلى ديارهم وقراهم التي هجروا منها، 
ات واستطالعات مشبوهة وال معتبراً أن الدراسات واالستطالعات التي تقول غير ذلك، إنما هي دراس

  .عالقة لها بالواقع
 3/4/2007المركز الفلسطيني لإلعالم 

  
   تنظم يوماً للمصالحة الوطنية  في غزةاألقصىصوت  .46

استضافت في يـوم    و نظمت إذاعة صوت األقصى التابعة لحماس أمس، يوما للمصالحة الوطنية،            :غزة
اس وشخصيات اعتباريـة ومـستقلة فـي المجتمـع          إذاعي مفتوح قيادات من فتح والجبهة الشعبية وحم       

الفلسطيني إضافة إلى عدد من وجهاء العشائر الفلسطينية وممثلين عن الـدوائر الرسـمية سـواء مـن                  
الحكومة أو الرئاسة أو القضاء، من أجل التأكيد على الوحدة الوطنية وضرورة رص الصفوف، وأهميـة           

  . الفرقاءدور وسائل اإلعالم في تأليف قلوب األخوة و
  3/4/2007البيان اإلماراتية 

  
  إسالميو األردن ينتقدون بيان القمة العربية .47

انتقدت الحركة اإلسالمية في األردن خلو البيان الختامي للقمة العربية في الرياض من التركيز : عمان
وقالت . رهمعلى حق الشعوب المحتلة أراضيها بالمقاومة وحق الالجئين الفلسطينيين في العودة إلى ديا

في بيان صدر عنها، أمس، انه كان من المؤمل ان تتخذ القمة العربية خطوات فاعلة وايجابية نحو 
موقف سياسي عربي موحد تجاه القضايا القومية المصيرية، وموقف سياسي عربي موحد في الثبات على 

لعربية، والمطالبة بإنهاء المطالب الجماهيرية في التصدي للغزوة الصهيونية االمريكية على األراضي ا
 .االحتالل والتخلص من آثار العدوان

  3/4/2007الخليج اإلماراتية 
  

  األردني يشدد على أهمية البناء على نتائج القمة العربيةالعاهل .48
شدد العاهل االردني عبداهللا الثاني، على أهمية البناء على نتائج القمة العربية التي عقدت في : عمان

وع الماضي، والتي جاءت لتؤكد حرص العرب على تحقيق سالم عادل وشامل ينهي الرياض، اإلسب
جاء ذلك خالل استقبال عبداهللا الثاني لوفد من مساعدي . حقبة طويلة من الصراع العربي اإلسرائيلي

وتم خالل اللقاء الذي حضره مدير مكتب . أعضاء مجلس الشيوخ األمريكي الذين يقومون بزيارة للمملكة
هل االردني الدكتور باسم عوض اهللا والسفير األمريكي في عمان ديفيد هيل بحث اخر التطورات العا

  .السياسية في المنطقة خصوصا سبل إحياء عملية السالم في الشرق األوسط والوضع في العراق
  2/4/2007 بترا -وكالة االنباء االردنية 
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  الشيوخ األميركيالبخيت يعرض مشاكل األردن مع مساعدي أعضاء مجلس  .49
استقبل رئيس الوزراء الدكتور معروف البخيت، اليوم، وفدا من مساعدي اعضاء مجلس الشيوخ : عمان

وعرض البخيت ابرز التحديات التي تواجه االردن في مقدمتها ايجاد حلول لمشكلتي الفقر . االميركي
لحكومة وبتوجيهات من العاهل واشار الى ان ا. والبطالة فضال عن ارتفاع اسعار النفط وشح المياه

االردني عبداهللا الثاني تضع في سلم اولوياتها المحافظة على االمن واالستقرار والمضي قدما في مسيرة 
واكد البخيت حرص الحكومة على ضمان حقوق عمالها والعمل مع اصحاب . الديمقراطية واالصالح

وفي هذا السياق نوه السفير االميركي . امالعمل في المناطق الصناعية لتحسين ظروف العمال بشكل ع
في عمان ديفيد هيل الذي حضر اللقاء بعزم وزارة العمل تخصيص خط ساخن لتلقي شكاوي العمال 

  . االردنيين والوافدين في مختلف مصانع المملكة بهدف الحد من المشاكل التي تواجههم
  2/4/2007 بترا -وكالة االنباء االردنية 

  
   لبنان يجب أن يمّر بدمشقفيحل الالطريق إلى : واب األميركيرئيسة مجلس الن .50

، في زيارتها الخاطفـة     أكدت رئيسة مجلس النواب األميركي نانسي بيلوسي      : 3/4/2007 السفير   ذكرت
 ان من المهم جداً إقرار المحكمة الدولية، ولفتت االنتباه الى ان الطريـق الـى حـل                  الى بيروت، امس،  

 إن الهدف من هذه الرحلة هو جزء من مـسؤوليتنا           ":وقالت.  ان تمر بدمشق   بعض مشكالت لبنان يجب   
إننا هنا لنرى كيف يمكننا ان نجعل العالم اكثـر أمنـاً،            . حيال االمن القومي للواليات المتحدة االميركية     

إننـا  . واالهم من ذلك هو ان نتمكن من اإلطالع على الوقائع ونكون على بينة منها             . ولنحارب االرهاب 
نأتي الى لبنان مرة جديدة لنعبر عن تضامننا حيال الخسارة الكبيرة للرئيس رفيـق الحريـري ولتقـديم                  

ونحن نأمل أن تتوفر الفرص لنجاح ثورة االرز التي         . االحترام مرة جديدة لعائلته وللقاء النائب الحريري      
وضوع مكافحـة االرهـاب     عندما نذهب الى دمشق سنتحدث عن م      :" واضافت. "كانت لبنانية مئة بالمئة   

   ". دور سوريا في مساندة حركة حماس وحزب اهللاوعن
دعم الكونغرس الكامل لكل ما طلبه لبنان من        "بيلوسي  اكدت   3/4/2007النهار  وفي السياق ذاته اضافت     

وسألت عـن    .)الجمهوري والديمقراطي  (مساعدات للجيش، وهذا موضوع ال خالف عليه بين الحزبين        
. رائيليين االسيرين لدى حزب اهللا مبدية اهتماما بمصيرهما، ودعت الى ضرورة اطالقهما           الجنديين االس 

وكان الجواب الرسمي ان ال معلومات خاصة عنهما النهما غير موقوفين لدى السلطات االمنية الرسمية               
  .في لبنان

  
  نانمكاننا إلقامة المحكمة وعلى سورية ترسيم حدودها مع لبإسنبذل كل ما في : ركليم .51

على سورية أن تساهم في أن يكـون لبنـان دولـة            "كدت المستشارة األلمانية أنغيال مركل أن       أ: بيروت
مستقلة وان تعترف به ديبلوماسياً وان ترسم حدودها معه وأن يتوقف التهريب عبر الحدود وان تلبي كل                 

ساعد في إعادة بناء ما دمر      سن ":وقالت. "مطالب لجنة التحقيق الدولية في اغتيال الرئيس رفيق الحريري        
في البلد، كما أن هناك تعاوناً واسع النطاق العادة بناء قدرات أجهزة الشرطة واألمن وحتـى البحريـة                  

وأشارت في مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس الحكومة اللبنانيـة           ."اللبنانية الكمال مهمة القوات الدولية    
 اإلعداد للمحكمة الدولية لـم      :ام زيارتها لبنان، إلى أن    فؤاد السنيورة في السراي الحكومية أمس في اختت       

. ونريد أن تكون هناك حكومة مستقرة، وأن نكتشف الحقيقة فـي اغتيـال الحريـري              . يتحقق حتى اآلن  
يجب أال تكون هناك أعذار، وسنؤكد ذلك أمام        : وأضافت. وسنبذل كل ما في وسعنا القامة هذه المحكمة       

شددت امام المستشارة األلمانية على الحاجة للضغط علـى         :  قال السنيورة  وبدوره، .مجلس األمن الدولي  
إسرائيل لوقف خروقها الجوية واالنسحاب من الغجر وإعادة المعتقلين اللبنانيين وطلبنا ان تسلمنا األمـم               

ناقـشنا  : واضـاف  .المتحدة خرائط القنابل العنقودية والعمل على تحرير مزارع شبعا وفق النقاط السبع           
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وإضافة إلـى التطمينـات التـي       . ألزمة السياسية في لبنان وإعادة إحياء مبادرة السالم العربية ودعمها         ا
 عين التينة، رئيس المجلس النيابي نبيه       في ،ت مركل ثم التق . قدمتها مركل للبنان حول سيادته واستقراره     

 وبـدوره . رضة، كما الحكومـة   من الطبيعي خالل زيارتنا لبنان أن نلتقي المعا       : وقالت بعد اللقاء  ،  بري
  . بري أجواء اللقاء بالجيدةوصف

  3/4/2007الحياة 
  

  الحريري لم يفشل وسيستمر -  السعودي أعلن أن حوار بريالسفير .52
أعلن السفير السعودي لدى لبنان عبدالعزيز خوجة أن الحوار بين رئيس المجلس النيـابي نبيـه            : بيروت

وأكد . الحريري لم يفشل، معرباً عن اعتقاده بأن الحوار سيستمر        بري ورئيس كتلة المستقبل النائب سعد       
أن كل األطراف المحليين واإلقليميين والدوليين يتمنون ان تقر المحكمة الدولية من خـالل المؤسـسات                

وتجنب خوجة اإلجابة عن سؤال عما إذا كان يحمل الى بـري مبـادرة عربيـة أو                  .الدستورية اللبنانية 
  .سعودية

  3/4/2007الحياة 
  

   يبدأ خطوات مقاطعة بري وإعادة تحريك قرار منعه من دخول أميركاالكونغرس .53
باشرت فاعليات سياسية لبنانية في كل من الواليات المتحـدة وفرنـسا وبريطانيـا               :حميد غريافي -لندن

 فـي  ،حدةوالمانيا تحركا مفاجئا مع مسؤولي تلك الدول ومع موظفين بارزين في االمانة العامة لالمم المت   
 آذار الحاكمة في بيروت لعزل رئـيس مجلـس          14محاوالت مطلوبة بإلحاح من قيادات بارزة في قوى         

 ،اذ تأكـد للجميـع االن     ،  النواب نبيه بري  من المجتمع الدولي خصوصا والدول العربية بشكل انفرادي           
 حليـف خطيـر     ،حـود  مثل ل  ،حسب احد قادة اللوبي اللبناني في واشنطن يزور لبنان حاليا من ان بري            

 زيارات  ة،وبدأ السبت الفائت وفدان يمثالن اللوبي اللبناني القوي والفاعل داخل االدارة االميركي           . لسورية
 اننـا طالبنـا القيـادات       ،وقال رئيس الوفد اللبناني الى الكونغرس      .الى قادة مراكز القرار في واشنطن     

 اقدام رئيسة المجلس الديمقراطية نانـسي بيلوسـي        الديمقراطية الجديدة في مجلس النواب االميركي بعدم      
التي تجول في الشرق االوسط راهنا وتنوي زيارة سورية ولقاء الرئيس السوري بشار االسد ومعاونيـه                

 ،وترك هذا االمر للتنسيق القائم بين االدارة االميركية ككل        , على بحث الموضوع اللبناني معهم في العمق      
  ان الكـونغرس   نوقال اعضاء الوفدين اللبنانيي   .  وقوى الرابع عشر من آذار     ه،بما فيها الكونغرس بجناحي   

والمحافظين الجدد تبنوا مطالبنا ومطالب الحكم اللبناني بمقاطعة نبيه بري وعزله واعتباره غير موجـود               
 مؤكدين انهم سيوعزون الى اعضاء الكونغرس والى المسؤولين االميركيين في           ،كما هو الحال مع لحود    

 كما اعادوا طرح موضوع منعه من دخول        ، بعدم لقائه كما يحدث االن     ،دارة بوش الذين يزورون لبنان    ا
على اعتبار انه الناطق الرسمي بلسان حـزب اهللا         ) أمل(الواليات المتحدة هو او اي مسؤول في حركته         

  .الموضوع على الئحة االرهاب االميركية
  3/4/2007السياسة الكويتية 

  
   يزداد سوءاً لدى اسرائيلللبنانيين األسرى اوضع .54

أكد أسرى حزب اهللا المعتقلون في السجون اإلسرائيلية، منذ حرب تموز الماضي، أن ظـروف سـجنهم                 
وكـان محاميـا     .ساءت أكثر بعدما قدموا التماساً إلى المحكمة لتحسين ظروف حياتهم داخـل الـسجن             

ر بن نتان وإيتي هرملين، قدما قبل أشهر        األسرى، ماهر كوراني وحسين سليمان ومحمود سرور، سمدا       
التماساً أمام المحكمة اللوائية في تل أبيب للسماح للصليب األحمر بزيارتهم، وإدخال تلفزيـون وسـاعة                

لكن ال شيء من ذلك حصل، بل إن ما كان مسموحاً لهم به قبل ذلك               . والحصول على كتب باللغة العربية    
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وأكد األسرى أنهم محتجزون في سجون إفرادية تعزلهم عن بقية        .ماسمنع عنهم قبل يوم من مناقشة االلت      
المعتقلين اآلخرين منذ أكثر من شهرين واتصالهم الوحيد مع العالم هو عبر محاميهم، وأن الطعام الـذي                 

  .يقدم لهم ال يؤكل
  3/4/2007األخبار اللبنانية 

  
  اً عسكري للبعث اللبناني باعتبار جماعة وهاب جناحاًتعليمات .55

كشفت مصادر مطلعة ان النظام السوري اعطى تعليماته لقيادة حزب البعث في لبنان بـضرورة               : خاص
 بمثابـة الجنـاح     "التوحيـد "التنسيق االقصى مع حزب التوحيد الذي يقوده وئام وهاب على ان يكـون              

ال الفتنـة   العسكري للبعث ورأت المصادر ان هذه التعليمات تأتي ضمن إطار الترتيبات السورية الشـع             
 واضافت المـصادر ان     ، آذار هناك  14المسلحة في منطقة الشوف في جبل لبنان ضد وليد جنبالط وقوى          
  . وهاب اليزال يتلقى االسلحة المهربة عبر الحدود السورية اللبنانية

  3/4/2007السياسة الكويتية 
  

  المواالة ال تمتلك إرادة الحل ونخشى تطورات تزيد من مأزقها: رعد .56
 ،ئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد، في كلمة ألقاها في احتفال في بلدة بنعفول الجنوبيـة                جدد ر 

امس، التأكيد أن معادلة الحل في لبنان للخروج من األزمة أصبحت واضحة، حكومـة وحـدة وطنيـة                  
وم عنـد قـوى     ان ما تحتاجه هذه المعادلة هو إرادة الحل واالرادة الي         : وقال. ومحكمة ذات طابع دولي   

 في  ":وأضاف. المواالة مؤجلة، أما االرادة عند المعارضة فموجودة، لكن تنتظر أن تالقيها إرادة المواالة            
الشهرين المقبلين لن تحصل أي تطورات لمصلحة موازين القوى التي تدعم موقف المواالة، ونخشى من               

  . "حصول تطورات تزيد من مأزقهم
  3/4/2007السفير 

  
   اللبنانيصرية وأردنية في البقاع ماستخبارات .57

أفادت مصادر امنية في البقاع عن وجود عدد من ضباط االستخبارات المصرية واالردنية في المنطقـة                
منذ نحو أربعة اشهر يقطنون في شقة واحدة قرب الطريق الدولية التي تخترق مدينـة شـتورا، وهـم                   

وأوضحت المصادر ان   . وحتى ضهر البيدر  يتجولون على مدار الساعة على طول الطريق من المصنع          
مهمة الضباط مراقبة حركة الشاحنات على الطريق الدولية، وان لهم الدور االكبر في توقيـف شـاحنة                 

 شباط الماضي، اضافة الى شاحنة اخرى أوقفت فـي          8االسلحة التابعة للمقاومة في منطقة الحازمية في        
وأشارت .  أمنية لبنانية وتبين أنها محملة بورود للزينة       شتورا قبل فترة وخضعت للتفتيش من قبل عناصر       

   .المصادر الى أن هؤالء الضباط يتسترون بصفة تجار جملة
  3/4/2007األخبار اللبنانية 

  
  دول عربية تمارس ضغوطا هائلة على حماس لضمها الى محور االعتدال .58

 اتخاذ مواقف أكثر كشف مصدر عربي أن هناك ضغوطا عربية مكثفة على حركة حماس، من اجل
مرونة من القضايا المطروحة، وقال المصدر أن هذه الضغوط تستهدف المس بالعالقات القوية بين 
الحركة وسوريا، وأن تعمل على وقف تهريب السالح الى قطاع غزة، وضمان استمرار التهدئة ومنع 

يرة تسعى عبر اغراءات وأضاف المصدر ان دولة خليجية كب. اطالق الصواريخ على اهداف اسرائيلية
الحركة، وابعادها عن دائرة حلفائها ومناصريها ) تدجين(مالية كبيرة الى ما وصفه المصدر بـ 

وداعميها، من خالل عقد لقاءات مع مسؤوليها، واشار المصدر الى ان هذه الدولة الخليجية تحظى بدعم 
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ستوى المنطقة تصب في خدمة أمريكي هائل وكبير جدا، وهي متفقة معها على تنفيذ خطة على م
  . االستراتيجية االمريكية

  2/4/2007المنار الفلسطينية 
  

  تركيا تلغي عقوداً لتصنيع األسلحة مع إسرائيل .59
" ميركافـا "ألغت تركيا عقوداً مسبقة مع إسرائيل لتصنيع دبابات  : Middle East News Lineنشرت 

 بعد أن   ،60ام   رى لتحديث الدبابات التركية من طراز     اإلسرائيلية في تركيا وعقوداً أخ    " أورو"وصواريخ  
 16وأف   4 طائرة تركية مـن طـراز أف       250انتهت شركة الصناعات اإلسرائيلية من تحديث حوالي        

وقالت مصادر حكومية تركية إن قرار الهيئة العليا للصناعات الحربية جاء في إطار التوجـه               . األمريكية
حة وطنية خاصة وأن الهيئة قررت تكليف إحدى الـشركات التركيـة            الجديد لتسليح الجيش التركي بأسل    

  .الخاصة بتصنيع دبابات وطنية يحتاجها الجيش التركي
 2/4/2007التقرير المعلوماتي 

  
  مصر لم توقع اتفاقية الحدود مع إسرائيل حتى اآلن .60

مفاجأة عندما قال إن فجر اللواء محمود القرشي احد المشاركين في وفد مفاوضات طابا : حمادة الشوادفي
. اتفاقية الحدود بين مصر واسرائيل لم توقع حتى اآلن، مشيرا إلى ضرورة ان تكون هذه االتفاقية موثقة

كما فجر القرشي مفاجأة اخرى بشأن مشكلة الحدود في المياه االقليمية والتي لم تحدد بين مصر 
وطالب . 1989 مارس 19ا إلى مصر في واسرائيل في خليج العقبة حتى اآلن منذ تحرير طابا وعودته

وفيما يتعلق . محمود القرشي بتوقيع اتفاقية لتوثيق الحدود بين مصر واسرائيل يوقع عليها الطرفان
بالحدود البحرية أكد مفيد شهاب وزير الشئون القانونية والنيابية ان منطقة خليج العقبة معقدة للغاية فيما 

 دول، والمعروف ان كل دولة لها الحق في مياه اقليمية 4عليها يتعلق بالحدود المائية، حيث تطل 
 ميال بحريا من الشاطئ في عمق البحر وعرض خليج العقبة في هذه 12خاضعة لسيادتها بامتداد 

وعادة ال تلجأ الدول لترسيم الحدود البحرية إال في حاالت حدوث .  أميال بحرية8المنطقة اليزيد علي 
  .الحدود البحريةالمشاكل وبشرط اتساع 

   3/4/2007الوفد المصرية 
  

  اتصاالت العرب باسرائيل قد تتم عبر مصر واألردن: دبلوماسي .61
قال دبلوماسي عربي، يوم االثنين، ان مجموعة العمل العربية المكلفة ببدء :  جوناثان رايت-القاهرة 

لدان اللذان لهما بالفعل االتصاالت مع اسرائيل ستتألف على االرجح من مصر واالردن فقط وهما الب
وستجري المجموعة محادثات حول المبادرة العربية التي تدعو . عالقات دبلوماسية مع الدولة اليهودية

وقال مسؤول مصري كبير، يوم االثنين، ان لجنة الجامعة العربية ستشكل . لمبادلة االرض بالسالم
ان واحدة من تلك المجموعات ستبقى على مجموعات عمل لالتصال بحكومات أو منظمات دولية بعينها و

  .اتصال مع االسرائيليين
  2/4/2007رويترز 

  
   اولمرتتصريحاتردود فعل على  .62

رفض األمير سعود الفيصل وزير الخارجية الرد على تصريحات رئيس :  عبد اهللا العريفج-باريس 
 إسرائيلية عربية تدعو لها  قمةالوزراء اإلسرائيلي أيهود اولمرت التي أعلن فيها استعداده للمشاركة في
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وقال من مقر إقامته في باريس، قبل ظهر أمس، لن . المملكة من أجل مناقشة مبادرة السالم العربية
إلى ذلك قال مصدر دبلوماسي سعودي تعليقا على تصريحات رئيس الوزراء . أتحدث ألنني في إجازة

لم يجلس :" وتساءل المصدر. مع الفلسطينيين أوالاإلسرائيليين إن على اإلسرائيليين أن يحلوا مشكلتهم 
كان األجدر بأولمرت أن :" وأضاف ".اإلسرائيليون مع الفلسطينيين فكيف تريدهم أن يجلسوا مع العرب؟

م وتسليم الجوالن اعتقد أنها ستكون خطوة مهمة على الطريق 1967يعلن استعداده لالنسحاب إلى حدود 
جادين والمملكة ليست طرفا وإن كانت ترأس الدورة الحالية للقمة العربية الصحيح لكن اإلسرائيليين غير 

  ".إنما الطرف الرئيسي هم الفلسطينيون
 3/4/2007الدستور 

   
  التحقيق في جريمة إعدام األسرى  األحمرالصليبمصر تطلب من  .63

من الصليب قال مفيد شهاب وزير الدولة لشؤون مجلس الشورى أمام البرلمان إن مصر طلبت رسميا 
وأكد رئيس وفد  .األحمر الدولي التحقيق في قضية األسرى وتسليمها المستندات المتعلقة بهذه المسألة

الصليب األحمر في القاهرة جيرار بيترينيه لفرانس برس ان مصر طلبت فعال تسليمها الوثائق وأن هذا 
اللجنة الدولية يبحث المستندات، وأوضح ان قسم المحفوظات في . الطلب نقل إلى مقر المنظمة في جنيف

  . عاما40وأن األمر سيستغرق بعض الوقت ألن أوراق األرشيف ترجع إلى 
  3/4/2007الخليج اإلماراتية 

  
  تجاه التمسك بمبادرة السالم العربية  القمة العربية بموقف موحدخروجأبوالغيط يؤكد  .64

 السيد جونتر جلوسر وزير الدولة األلمانية  استقبل وزير الخارجية أحمد أبوالغيط، أمس، : سالي وفائي
 الرؤية ى ويقوم بزيارة للقاهرة للتعرف عل ,  الذي ترأس بالده االتحاد األوروبي حاليا ، للشئون الخارجية

   ، وأكد أبوالغيط .  خاصة نتائج القمة العربية األخيرة في الرياض، المصرية آلخر المستجدات في المنطقة
 أكد الوزير األلماني،   ومن جانبه .  ية بموقف موحد بشأن التمسك بمبادرة السالم العربيةخروج القمة العرب

في تصريحات للصحفيين عقب اللقاء، بأنه تم تناول نتائج القمة العربية األخيرة بالرياض والتي تعتقد 
تها المستشارة  وفتحت نافذة لألمل حسبما وصف ،ألمانيا أنها شكلت تحركا جيدا من أجل المنطقة ككل

   . األلمانية انجيال ميركل
  3/4/2007األهرام المصرية 

  
  اتهام الحكومة المصرية بالفشل في قضية قتل األسرى .65

أعلن الدكتور مصطفى الفقي رئيس لجنة العالقات الخارجية بمجلس الشعب اننا : محمود غالب
االسرى المصريين الذين اغتالتهم كمصريين لن تبقى لنا كرامة أو وجود أو قيمة إذا فرطنا في حقوق 

. وأضاف ان مجلس الشعب لن يقبل ان تفلت هذه القضية الحساسة. 56،67اسرائيل خالل حربي عامي 
وكشف الدكتور مصطفي الفقي اثناء قيام المجلس بتحديد مواعيد مناقشة ثالثة استجوابات لوزير 

ر احمد فتحي سرور رئيس المجلس كلفه الخارجية احمد ابوالغيط حول جريمة قتل االسرى ان الدكتو
واتهم الدكتور جمال زهران مقدم االستجواب الثاني . برئاسة اللجنة والتي سيحضرها سرور شخصيا

وطالب بمناقشة . وزير الخارجية احمد ابوالغيط بأنه اضعف وزير خارجية مصري تولى هذا المنصب
  .باالهمال وعدم االهتمام بقضية قتل االسرىواتهم الحكومة . االستجوابات خالل اسبوع علي االكثر

   3/4/2007الوفد المصرية 
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  الفلسطينية المشتركة لدعم القدس تستعرض مشاريعها اإلغاثية -اللجنة القطرية .66

 بمقر وزارة الخارجية ، أمس،عقدت اللجنة القطرية الفلسطينية المشتركة لدعم القدس اجتماعا :طه حسين
 مقدم البوعينين مساعد الوزير نائب رئيس اللجنة القطرية الدائمة لدعم القدس برئاسة سعادة السيد سيف

 عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ي النشاشيبي وسعادة السيد محمد زهديرئيس الجانب القطر
تم خالل االجتماع مناقشة االنجازات والمشروعات التى قامت  .الفلسطينية رئيس الجانب الفلسطيني

 بتنفيذها خالل الفترة السابقة والبحث فى دعم عدد من المشروعات الصحية والتعليمية واالجتماعية اللجنة
كما  . الفترة القادمة بما يحقق االهداف التى انشئت من اجلهايبمدينة القدس وسبل تفعيل دور اللجنة ف

لجنة بقدر كبير من  حيث اتسم عمل ال2005/2006ناقشت اللجنة تقرير عن االنجازات خالل العامين 
الفاعلية من خالل متابعة العمل في المؤسسات التي شملتها المساعدات، وتقديم الخدمات المباشرة 
للمواطنين المقدسيين وخاصة بعد افتتاح مكتب ارتباط اللجنة في ضواحي القدس والذي لعب دورا مهما 

 . ها الى اللجنة القطرية لدعم القدسفي مأسسة العمل ومتابعة التقارير الواردة من المؤسسات واحالت
  3/4/2007الشرق القطرية 

  
  عتقدون بعدم والء اليهود ألوطانهمي% 28: سويسرا .67

 له موقف ثابت في     10قالت دراسة رسمية سويسرية إن سويسرياً واحداً من كل          :  ماجد الجميل  -جنيف  
عدم والء اليهود لألوطان التـي      عن قناعتهم ب  %) 28(وأعرب أكثر من ربع السويسريين      . معاداة اليهود 

وطبقـاً للدراسـة    ". إن إسرائيل تشن حرباً تدميرية ضد الشعب الفلسطيني       % "50يعيشون فيها، فيما قال     
ِممن تم استطالع آرائهم أن لليهـود        % 51التي أصدرها المكتب االتحادي لمناهضة العنصرية فقد ذكر         

بينما . إن لليهود تأثيراً على صنع القرار في سويسرا       % 28وقال  . يداً في األحداث التي تجري في العالم      
أن سويسرا خضعت البتزاز الجمعيات والمنظمات اليهودية خالل حملة النقاش التي جـرت             % 29رأى  

   . أعوام حول موقف سويسرا من اليهود أثناء الحرب العالمية الثانية3في البالد قبل 
  3/4/2007الوطن السعودية 

  
  د بتأكيد القادة العرب على التزامهم بمبادرة السالم  يشيبان كي مون .68

أشاد السيد بان كي مون، األمين العام لألمم المتّحدة، بتأكيد القادة العرب في قمة الرياض على                : نيويورك
وأثنى األمين العام، في حديٍث للصحفيين     . 2002التزامهم بمبادرة السالم التي ُأعلنت في قمة بيروت عام          

الدائم لألمم المتحدة في نيويورك الليلة الماضية، بالمشاركة الفعالة للقادة العـرب فـي القـضايا                بالمقر  
وأكّد مون أن جولته في الشرق األوسط التي اسـتغرقت أحـد            . اإلقليمية، وخاصة األوضاع في دارفور    

  .عشر يوماً كانت مفيدة للغاية، وتمت في أجواء إيجابية
باعية تعمل في الوقت الراهن على متابعة مدى التزام الحكومة الفلسطينية الجديدة            وأضاف، أن اللجنة الر   

لقد : وأعرب عن أمله أن تلتزم حكومة الوحدة الوطنية بمطالب المجتمع الدولي، وقال           . بالمطالب الدولية 
على هـامش  أكَّد لي الدكتور زياد أبو عمرو وزير الخارجية الفلسطيني، خالل لقائنا السريع في الرياض   

القمة العربية، أن حكومته ستواصل العمل على تنفيذ تلك المطالب، ولكن التنسيق بين المواقـف داخـل                 
  .لذا يتعين علينا االلتزام ببعض الصبر بهذا الشأن. الحكومة قد يستغرق وقتاً

    3/4/2007 وفا -وكالة االنباء الفلسطينية
  

   حلِّ الصراع العربي اإلسرائيلي المبادرة العربية خطوة في:  أمريكيمسؤول .69
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قال مسؤول أمريكي رفيع المستوى، اليوم، إن مبادرة السالم العربية تُعتبر خطوةً مهمةً جداً، وأن               : لندن
ونقلت وكالة األنباء الكويتيـة     . الواليات المتحدة تعتقد بأنَّها ستساهم في حل الصراع العربي اإلسرائيلي         

بير مستشاري مساعد وزيرة الخارجية األمريكية للدبلوماسية العامة والعالقـات          عن ادام ايريلي ك   " كونا"
الخارجية قوله، في كلمٍة ألقاها اليوم أمام اتحاد الصحافة األجنبية في لندن، أن المبادرة العربية تتعـاطى                 

لمـسألة لـم    وأضاف ايريلي، أن هذه ا    . مع جزء كبير من المشكلة وهي شعور إسرائيل بالعزلة والتهديد         
تكن في الحسبان من قبل ال في الجانب الفلسطيني وال في الجانب اإلسرائيلي، وال بد أن يكون لها وقـع                    

:" وتابع قائالً . على عملية السالم حيث أن على الجانبين اإلسرائيلي والفلسطيني أن يتخذا قرارات صعبة            
 عن أراضي ومستعمرات في حين تقع على الجانب         إن على اسرائيل اتخاذ قرارات صعبة تتعلَّق بتخلِّيهم       

وأكَّـد المـسؤول   !". الفلسطيني مسؤولية اتخاذ قرارات صعبة فيما يتعلَّق باألراضي والالجئين والقـدس        
األمريكي أن بالده ملتزمة بتحقيق تقدم على مسار عملية السالم، والعمل مع جميع األطراف لتحقيق قيام                

 إسرائيل، موضحاً عدم وجود حل عسكري لهذا الصراع، حيث يوجد فقط الحل             دولة فلسطينية إلى جانب   
  .السياسي وهو ما يدركه المسؤولون اإلسرائيليون والفلسطينيون

    2/4/2007 وفا -وكالة االنباء الفلسطينية
 

 السالم بحاجة إلى حكومة قوية :  خارجية إيطالياوزيرنائب  .70
تنتيني، نائب وزير الخارجية اإليطالي، أن تتمكن حكومة إيهود         استبعد أوغو إ  :  تركي الصهيل  -الرياض  

أولمرت رئيس الوزراء اإلسرائيلي، من تقديم شيء لصالح عملية السالم، مؤكدا أن أولمـرت ال يملـك                 
وربـط  . الشجاعة الكافية لمواجهة المعارضة التي يلقاها وبشدة من عدد من أعضاء الكنيست اإلسرائيلي            

ـ        إتنتيني، في مؤتمر   حكومـة  :  عوامل أساسية، هـي    3 صحافي عقده أمس في الرياض، عملية السالم ب
واستثناء لعاملين مـن   .إسرائيلية قوية، حكومة فلسطينية قوية، إرادة قوية من الواليات المتحدة األميركية       

ادرة على  العوامل التي عددها المسؤول اإليطالي الرفيع، فإنه يبقى اآلن أن توجد حكومة إسرائيلية قوية ق              
التعاطي مع ملف السالم بشكل إيجابي، فيما نقل عن األوروبيين تخوفهم من أال يـتمكن أولمـرت مـن                   

وأعاد أوغو إتنتيني، الفضل في تقوية الجانب الفلسطيني، للـسعودية، التـي    .تحقيق شيء لعملية السالم
ي افضى إلى تشكيل حكومـة  استطاعت أن تجمع الفلسطينيين لمؤتمر مصالحة تمثل باتفاق مكة، وهو الذ       

الوحدة، والتي قال إن األوروبيين ال يمانعون من التعامل معها، رابطا األمر بعدد من الخطوات المنتظر                
 .أن تخطوها هذه الحكومة

 3/4/2007الشرق األوسط 
  

  النمسا تستقبل اليوم وزير الخارجية الفلسطيني  .71
الفلسطينية زياد أبو عمرو، اليوم الثلثاء، إلى فيينا في         يصل وزير خارجية السلطة     :  علياء األتاسي  –فيينا  

زيارة رسمية تستغرق يومين يلتقي فيها عدداً من المسؤولين البارزين في الحكومة النمسوية، ذلك ضمن               
وتأتي هذه الزيارة تلبيـة     . جولة أوروبية بدأها، باألمس، من باريس لحشد الدعم لحكومة الوحدة الوطنية          

وجهتها وزيرة الخارجية النمسوية أورسوال بالسنيك لنظيرها الفلسطيني فور اإلعالن عن           لدعوة كانت قد    
تشكيل حكومة الوحدة الوطنية في بادرة تهدف إلى كسر الجمود الراهن المحيط بعملية الـسالم، وتـشير       

بالدهـا  وأعلنت بالسنيك في بيان لها أن       . إلى رغبة نمسوية في لعب دور أكثر فاعلية على هذا الصعيد          
تطمح إلى إنجاز ما وصفته بديناميكية جديدة للتغلب على حالة الجمود إذ تحتاج إسرائيل إلى شريك مـن                  

وبحسب ما جاء في البيان سيلتقي أبو عمرو باإلضـافة إلـى            . اجل تحقيق الحل القائم على إنشاء دولتين      
ث عالقة االتحاد األوروبي بالـسلطة  نظيرته النمسوية رئيسة البرلمان الحالي الدكتورة باربرا برامير لبح    

واستبقت وزيرة الخارجيـة  . الفلسطينية وسبل تمهيد الطريق الستئناف المفاوضات وتحريك جهود السالم     
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النمسوية الزيارة باإلشارة إلى أن بالدها ال تزال متمسكة بالموقف الواضح لالتحاد األوروبـي واللجنـة                
ط الذي يقوم على نبذ العنف واالعتراف بحق إسرائيل في الوجود           الرباعية الدولية المعنية بالشرق األوس    

وأعربت الوزيرة  . وباالتفاقيات الموقعة، باعتبارها شروطاً أساسية إلقامة عملية سياسية دائمة في المنطقة          
بالسنيك عن أملها في أن تتمكن حركة حماس من تطوير موقفها السياسي بـشكل أفـضل، ال سـيما أن         

سأشدد : ة الوحدة الوطنية يشكل خطوة مهمة في هذا االتجاه يتعين البناء عليها، مضيفة            انضمامها لحكوم 
  .على هذا األمر خالل لقائي في فيينا مع وزير الخارجية الفلسطيني

  3/4/2007الحياة 
  

  خريطة طريق امريكية لمواجهة التطرف ودعم المعتدلين بالعالم اإلسالمي .72
ـ      ت البحثية ما وصف     راند   مؤسسة تقدم  :  عاصم عبد الخالق   -واشنطن     اإلدارة ى بخريطـة الطريـق ال
تستعيض بها عن سياساتها غير المنسقة في التعامل مع العالمين العربي واالسـالمي خـالل               ل االمريكية

 وتتضمن مجموعة محددة من النصائح والخطوات لمواجهة تنامي التيارات المتشددة في             . السنوات المقبلة 
 وأوصت بان تقوم الحكومـة بجهـد         .  االستفادة من دروس الحرب الباردة     ىال حيث دعت     . تلك المناطق 

 وحددت خمـسة قطاعـات مـستهدفة         .  المعتدلة في العالم االسالمي    ىاكبر لتطوير ودعم التيارات والقو    
بـراليين  اعتبرت أنها االنسب لبناء شبكة المسلمين المعتدلين في العالم وتضم االكاديميين والمثقفـين اللي             

 النـشطاء فـي المجتمعـات والجمعيـات         ،  وطالب الدراسات الدينية المعتدلين من الشباب       ، والعلمانيين
   . والصحفيين والباحثين المعتدلين،   والجماعات النسائية المطالبة بالمساواة، المختلفة

  3/4/2007األهرام المصرية 
  

 تصميم قصر طائر عمالق لزعيم عربي .73
وم مصممة على طراز الخيمة البدوية، أسفلها بركة سباحة وصالة ألعاب، بجوارهـا             حجرة ن : شام برس 

ذلك لـيس قـصراً وسـط بـاريس أو          . موقف سيارة مرسيدس، ويحمي كل ذلك نظام دفاع صاروخي        
نيويورك، أو شاليه على ضفاف أحد أنهار العالم، لكنها أكبر وأغلى طائرة خاصة في العـالم اشـتراها                  

 مليون جنيه إسترليني، بحسب مصممها الذي رفض الكشف عـن هويـة             225 نحو   زعيم عربي، كلفت  
  .الزعيم الذي يمتلكها ألسباب عدة، أمنية وسياسية

  2/4/2007 48عرب
  

  الرؤية الصهيونية لحماس .74
محددات كثيرة تلك التي تحكم تشكل المواقف اإلسرائيلية تجاه حركة حماس،           : رائد نعيرات .د - فلسطين

الحركة ومروراً بنشاطاتها، وصوالً إلى ثقلها في الساحة الفلسطينية واإلقليمية، وتقليدياً لعبت            بدءاً بميثاق   
ومنذ أن  .  وحركة حماس  اسرائيلتلك المحددات دوراً مهماً في بلورة الصيغة العدائية للعالقة القائمة بين            

  .ى على الساحة الفلسطينيةأسست حركة حماس استمر نمط العالقة على حاله، إلى أن تبدلت موازين القو
، ليس مرتبطاً بالمتغيرات    اسرائيلموازين القوى التي ساهم تغيرها في صوغ نمط جديد من العالقات مع             

التي أفرزتها االنتخابات التشريعية، وإنما هو سابق لها وما االنتخابات إال المؤشر الحقيقـي والقـانوني                
لقاعدة الجماهيرية للحركة، وخاصة مع بدء االنتفاضة الثانية،        عليها، المتغيرات هي تلك المتعلقة بتنامي ا      

التنـامي الـذي    . كنتيجة متوقعة للتطور النوعي في نشاطات الحركة االجتماعية والسياسية والعـسكرية          
 تفضل التعامل معهـم     اسرائيلشهدته حركة حماس، كان ملحوظاً في تراجع قوى سياسية أخرى، كانت            

  .كممثل للشعب الفلسطيني
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 وحماس نتيجة للعوامل سابقة الذكر، ليس أحادي الجانب، فهو تغير في موقف             اسرائيلتغير المواقف بين    
كل منهما تجاه اآلخر، التغير من الطرفين لم يكن في مضمون العالقة أو طبيعة غاياتهـا، وإنمـا فـي                    

كون اسـتراتيجية مـن     وذلك تبعاً لمحددات ظرفية من حيث الزمان، وربما ت        . أسلوب إدارة تلك العالقة   
حيث التأثير، وإذا ما أردنا تقسيم الموقف اإلسرائيلي في هذا المقال تجاه حركة حماس، يمكننا الحـديث                 
عن مستويين هما السياسي واألمني، بما فيهما من ارتباط بالنسبة للطرفين، بحيـث يكـون االسـتقرار                 

، وليس بالضرورة استخدام هذه القوة حاالً،       السياسي والنجاح السياسي لحماس ممهداً لنمو قوتها عسكرياً       
  .اسرائيل، لكن األهم برأيي هو المستوى السياسي، في العالقات بين حماس واسرائيلوهذا ما تخشاه 

بداية ال يمكن الحديث عن موقف إسرائيلي على المستوى السياسي، من حركة حماس، دون الحديث عن                
 من منطلق رفع سـقف      اسرائيل وألول مرة بدأت تتعامل مع       جديد حماس في إدارة تلك العالقة، فحماس      

سياسة حماس الجديدة ارتكزت على مقومات انفردت بها حمـاس          . المطالب الفلسطينية، وندية السياسات   
 هـي   اسـرائيل حماس تمتلك ورقة ضغط على      : على الساحة الفلسطينية، وتنبع تلك المقومات من اآلتي       

  .عسكرية، نفوذ حماس فلسطينياً وإقليمياًاالعتراف، حماس وإمكانياتها ال
 إلـى العـزوف عـن       اسـرائيل هذه األمور ساهمت في صياغة عالقة جديدة، كان ابرز معالمها لجوء            

المواجهة المباشرة مع حماس، وترك هذه المهمة ألطراف دولية وداخلية، دون أن تترك لنفسها الحق في                
جال يمكن الوقوف على النقاط التـي توضـح الموقـف           ، وفي هذا الم   اسرائيلالتدخل مبررة ذلك بأمن     
  .اإلسرائيلي من حماس

  السياسة اإلسرائيلية تجاه حماس
 اتخذت موقفاً من حركة حماس، ومنذ لحظة فوزها، كان أشبه ما يكون بتـدويل الموقـف مـن                   اسرائيل

 الحركة، وبهذا    بحماس إلى عالقة المجتمع الدولي بتلك      اسرائيلحماس، بحيث تتحول القضية من عالقة       
 نفسها اللوم إذا ما اتخذت إجراءات ضد الحركة، وتـضمن أن تنفـذ طموحاتهـا بـشأن                  اسرائيلتجنب  

إضعاف الحركة وإفقادها ما حققته، عبر وسيط دولي، وإقليمي، ساهم فـي إنجاحـه، تـوفر األرضـية                  
علقاً بالمطالب الثالثة للقـوى     على هذا األساس أصبح األمر مت     . الفلسطينية، المتمثلة بحالة التوتر الداخلي    

وكان للمعونات االقتـصادية التـي      . االعتراف، ونبذ العنف، وااللتزام باالتفاقيات الموقعة     : الدولية وهي 
  .تتلقاها السلطة، من تلك القوى دورها األساسي في الضغط على حماس حين أوقفت

 في محاولة ضرب الحركـة ميـدانياً،         لم تدخر جهداً   اسرائيلإلى جانب ترك المجال للقوى الدولية، فإن        
وذلك عن طريق تغييب قياداتها؛ خاصة تلك التي عرف عنها دورها الواضح في المشاركة السياسية في                
المؤسسات الرسمية الفلسطينية، فكان لمعظم نواب كتلة التغيير واإلصالح في الضفة الغربية نصيبهم من              

  .لوزراء، ومنع بعضهم اآلخر من التحرك والسفراالعتقاالت والتضييق، إضافة العتقال بعض ا
 وبشكل مباشر أن تجري تصنيفاً للقوى الفلسطينية، معتدلة ومتطرفـة، وكانـت معظـم               اسرائيلحاولت  

الفصائل تندرج ضمن التصنيف الثاني، من وجهة نظر إسرائيلية، وكانت حماس أبرزها، وسياسياً فقـد               
مع المعتدلين، وفي إشارات ضمنية كانت مؤسسة الرئاسة هـي          أعلنت مراراً أنها مستعدة للتفاوض فقط       

أي أنها إلى جانب اتخاذها مواقف عدائية مـن         . تلك الجهة المعتدلة، وخاصة بعد دخول حماس الحكومة       
حماس، حاولت أن تظهر للعالم أن هذا موقف ال يشمل كل الفلسطينيين، والتجاوب الفلسطيني بشكل غير                

  . على ترويج وتبرير موقفها دولياًائيلاسرمدروس غالباً، ساعد 
هذه السياسات والمواقف اإلسرائيلية، لم تكن نتائجها كما افترض لها أن تكون، وعليه فإن الكثيـر مـن                  

، شككت في نتيجة هذه المواقف من حماس، وكتدليل على أن هذه السياسات             اسرائيلمراكز الدراسات في    
  :لم تؤت أكلها، يمكن قول اآلتي
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ماس لم تتجاوب مع المطالب الثالثة رغم أنها أصبحت في إحدى المراحل مطلباً دوليـاً ولـيس                  أن ح  -
وفي نفس الوقت تعاملت بمرونة معها، مكنتها من إخراج هذه المطالب من دائرة الضغط،              . إسرائيلياً فقط 

  .وفي نفس الوقت جنبت نفسها مخاطر تنفيذها، وهذا ظهر بشكل واضح وجلي في اتفاق مكة
 عدم قدرة المجتمع الدولي على االستمرار في الضغط بنفس الوتيرة خاصة وأن حماس نجحـت فـي                  -

خلق حكومة وحدة وطنية، وتوقيع اتفاق وطني بين أكبر فصيلين علـى الـساحة الفلـسطينية، فإزالـة                  
صار على  الفلسطينيين لمبرر التصنيف الثنائي لفصائلهم الوطنية، أفقد المجتمع الدولي المبرر لفرض الح           

  .طرف ما
 المواجهة الميدانية مع حماس، وإن كانت تضر بحماس لوجستياً، إال أنه ال يفقدها ثقلها الجماهيري بل                 -

  .يزيده، وال يغير في موقفها السياسي بل يدعمه
 دعم اتجاه فلسطيني على حساب اتجاه آخر، لم يؤت ثماره، بسبب غياب األرضية الدستورية إلخراج                -

  .كم، فهي محصلة إجراء ديمقراطيحماس من الح
هذه الصورة المشكلة للمواقف اإلسرائيلية من حماس، ونتائجها، احتواها إطار سياسي عام، تمثل في عدة               
مخاوف إسرائيلية من جاء استمرار الحال على ما هو عليه، هذه المخاوف كان أولهـا، تنـامي قاعـدة                   

اإلسرائيلية واألمريكية على وجـه الخـصوص،       حماس الجماهيرية، نتيجة صمودها في وجه الضغوط        
ـ    كانت متخوفة من أن األطراف المعتدلة من وجهة نظرها باتت غير قادرة علـى               اسرائيلإضافة لذلك ف

  .بسط نفوذها في الساحة الفلسطينية نتيجة ما يعتريها من ضعف وانقسام
ينية األخرى قد يعني فـي      إضافة لذلك فإن مزيداً من الضغط على حماس، في ظل ضعف القوى الفلسط            

مرحلة ما، أن السلطة الفلسطينية إلى زوال، وبالتالي تعود حماس إلى المربع األول، وتجعل من العمـل                 
 مسؤولية قانونية في إدارة األراضي المحتلـة، بهـذه النظـرة            اسرائيلالعسكري أولوية لها، وتعود إلى      

ائيلياً، إال أنه حدثت له نتائج عكـسية وأعـراض          لألمور يظهر لنا أن إسقاط حماس وإن كان مطلباً إسر         
  .جانبية

  الخطر الذي يراه االحتالل من حماس
بالمفهوم األمني، فإن حماس تمثل الشريحة التي تعتبر المقاومة أساساً في عملها، وإن أي تناٍم مـضطرد                 

اندة للمقاومة، وفي ذلك    في وضع هذه الحركة فلسطينياً، هو في حقيقة األمر تناٍم للقاعدة الجماهيرية المس            
ـ       تخسر بشكل متسارع أرضية فلسطينية متقبلة       اسرائيل، مفادها، أن    اسرائيلرسائل أمنية ذات بعد مهم ل

  .للتسوية
الخطر اآلخر، وهو فلسطيني وتشكل حماس جزءاً منه، متمثل فـي بـذرة الديمقراطيـة التـي مثلـت                   

ل مع نتائج تلك االنتخابات على أنهـا طبيعيـة، يعنـي            االنتخابات التشريعية األخيرة غرساً لها، والتعام     
التمهيد لنمو البذرة الديمقراطية، بحيث تترسخ كثقافة في العمل السياسي الفلسطيني، بما يعنيه ذلك مـن                

، نتيجة تحسن األداء السياسي الفلسطيني، وبروز أصـوات أخـرى مـن الجانـب               اسرائيلخطر على   
ـ     ، وبزي رسمي فلسطيني، ال يرتدي لثام الفصائل السرية، ولـه           رائيلاسالفلسطيني غير تلك المعهودة ل

  .عالقاته اإلقليمية والدولية
 من أن بروز حماس كممثـل للـشريحة         اسرائيلهناك خطر سياسي، تغلفه معتقدات أيديولوجية، تخشى        

ـ           الواضح ، فمن   اسرائيلاألوسع فلسطينياً، سيرسخه بشكل قوي، وهو خطر فقدان االعتراف الفلسطيني ب
 اسرائيلأن حماس تتعامل مع موضوع االعتراف بمنطق جديد أعاد قضية االعتراف إلى عقود مضت، و              

تخشى من أن تنامي حماس في ظل ذوبان تدريجي للقوى المؤيدة للتسوية، وفقدان الـشارع الفلـسطيني                 
ـ        اسرائيلللثقة باالتفاقيات الموقعة، يعني أن       أي مـا قبـل     -وراء   ستعود إلى حقبتين سياسيتين إلـى ال

  . ليس بالضرورة أن تكون الحقب القادمة مؤدية إلى نفس النتيجة وهي االعتراف-االعتراف بها
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وما يزيد من هذا التخوف، هو ارتكاز موقف حماس بشأن االعتراف على بعد عقائدي ولـيس سياسـياً،                  
ـ           ال يتعدى القـشور، بحيـث      ، قد   اسرائيلوفي هذا األمر إشارة إلى أن حدود المناورة على االعتراف ب

ـ       ، في حين تبقى شرعية وجودها أمراً مرفوضاً االعتراف         اسرائيليكون االعتراف بها كواقع هو سقف ل
  .به بشكل قطعي لحماس، مما يجعل من الهدنة التي تطرحها حماس، هي البديل عن مشروع التسوية

 فلها بعد إقليمي ودولي، وقد يعني نجاح         ال تتمثل فقط بالجانب الفلسطيني،     اسرائيلاألخطار التي تخشاها    
حماس ذات األيديولوجية اإلسالمية، نجاحها لمشروع إقليمي من الناحية السياسية، بحيث يصبح المحـيط              

 على عكس ما هو قائم، وهذا يزيـل سياسـة عهـدتها             اسرائيلالعربي واإلسالمي طرفاً واحداً في وجه       
إضافة لذلك فإن بعداً حضارياً يحمله نجاح حماس، يتمثل         . قليمي بالتعامل المنفرد مع المحيط اإل     اسرائيل

، من مجرد موقـف  اسرائيلفي فكرها اإلسالمي، وعلى هذا األساس يمتد الخطر الذي تمثله حماس على     
  .اسرائيلسياسي إلى مشروع حضاري يهدد كيانية 

  1/3/2007فلسطين المسلمة 
  

   نصفها تحت الحصارحكومة .75
 ياسر الزعاترة 

 أما وصف الوحدة ، البداية قلنا إن الحكومة الفلسطينية هي حكومة الرئيس وليست حكومة حماسمنذ
 ألن وزراء المالية والخارجية واإلعالم هم أصوات ،الوطنية فال يعبر عن واقع الحال على نحو مقنع

خلية الذي لن  األمر الذي ينطبق على وزير الدا،الرئيس وال صلة لهم البتة بحماس وخطابها وبرنامجها
 وقبله وبعده قادة األجهزة من حركة ،يفتي في المسائل بعيداً عن رأي سيد الملف األمني محمد دحالن

 وفي ظل سيطرة عناصر ،وزارات حماس األخرى ليست بتلك األهمية في سلطة منزوعة الدسم. فتح
زراء حماس جاء وزراء فتح  وما زرعه و، أما تجربة العام المنصرم فلم تغير شيئاً،فتح على الوزارات
الذي كان من أنجح الوزراء وجاء ) الدكتور باسم نعيم( كما وقع مع وزير الصحة ،ليقتلعوه من جذوره

 هو الذي يشهد له الناس ، واألسوأ ليكيل له االتهامات بالفساد،خلفه الفتحاوي ليلغي جميع قراراته
 ما زال للمفارقة وزيراً للشباب والرياضة يجلس لم نورد قصة باسم نعيم الذي. بالنزاهة على نحو الفت

 إال لكي نقول إن لعب التشويه لحماس وتراثها لن تتوقف وإن اختلفت ،بجانب صاحبه وزير الصحة
 وهم لن يحيدوا عن برنامج إعادة كل ، ألن من قبلوا بحكومة الوحدة لم يفعلوا ذلك إال اضطراراً،الوتيرة

 بل أيضاً عبر االتهام بالفساد وسوء ،ط عبر التعريض بمسلسل التنازالت ليس فق،شيء إلى نصابه القديم
 . اإلدارة

 ،على أن األسوأ من ذلك والذي يعنينا ها هنا هو الحصار الذي يتعرض له رئيس الحكومة إسماعيل هنية
انب  إلى ج، فيما تنفتح األبواب لوزير المالية والخارجية واإلعالم،وزمالؤه من الحركة في الحكومة

بعض الوزراء اآلخرين من حركة فتح والفصائل األخرى غير المتهمة بممارسة اإلرهاب وعدم 
 . االعتراف بشروط الرباعية

 فسنصل إلى نتيجة مفادها ،وحين نضيف إلى ذلك كله صالحيات الرئيس الكبيرة على مختلف األصعدة
 الشكلي الذي ال يغير في حقيقة  اللهم إال في الجانب،أننا إزاء حكومة ال صلة لها بحركة حماس

كل ذلك ليس نهاية المطاف كما يعلن أركانه الذين ال يتوقفون عن الحديث عن تلبية . المضمون شيئا
 وهنا لن نعدم من بين رموز ،شروط الرباعية من أجل التحدث إلى رئيس الحكومة ووزراء حماس

لكأس حتى آخره عبر تلبية شروط الحكومة وبعض المحسوبين على الحركة من يدعون إلى تجرع ا
 ال سيما أن هذه األخيرة لن تشذ ، وقبلها العربية،الرباعية من أجل االستمتاع بحضن الشرعية الدولية

 . كثيراً من حيث استخفافها برموز حماس في الحكومة باستثناءات محدودة
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 وهناك من يطالبون بالتوقف  ويبرز هنا،في هذه األثناء يحتدم الجدل داخل حماس حول جدوى هذه اللعبة
 كما ال تلقي ،وأخذ الدروس وعدم الذهاب بعيداً خلف أصوات لم تعد تعترف بشيء اسمه خطوط حمراء

باالً لتجربة اآلخرين التي لم تفض إلى شيء عملي في ظل حقيقة أن اإلسرائيليين ال يمتلكون ما يقدمونه 
شيء كهذا لقدموه من األصل إلى محمود عباس من  ولو كان لديهم ،للفلسطينيين مما يحفظ ماء الوجه

 . دون الحاجة إلى دخول متاهة االنتخابات
 فإن الحل الوحيد في مواجهة هذه اللعبة الموغلة في االبتزاز واالستدراج إنما يتمثل في ،أياً يكن األمر

 فما ،تلو النجاح والتوقف عن منح من يديرونها النجاح ،وضع نقطة كبيرة في نهاية هذا السطر البائس
 أما إذا لم تجد ، وإذا كان الحصار هو المعضلة فها هو في طور الحل، ال يبشر بأي خير،يجري

 ثوابت القضية المقدسة التي ، فلتذهب الحكومة إلى الجحيم ولتبق الثوابت،التنازالت التي قدمت في حله
لمتواطئين على الشعب والقضية  ولكن لتذهب بعد فضح جميع ا،لم تكن يوماً قضية رواتب وأكل وشرب

 . من عرب وعجم
 ومن يستدرجون ، أي المقاومة،لم يبق في جعبة حماس غير االعتراف بشرعية االحتالل ونبذ العنف

 . أياً تكن هويتهم وانتماءاتهم،حماس إلى فعل ذلك ال يمتون إلى القضية ومصالح الشعب بصلة
 3/4/2007الدستور 

  
  تم الطالق؟؟اخوان االردن وحماس هل سي .76

  عامر الراشد
مازالت تداعيات االزمة التي حصلت مؤخرا بين االخوان المسلمين في االردن وحركـة حمـاس علـى         
خلفية قيام حماس بمطالبة اخوان االردن فصل االخوان الفلسطينيين عن تنظـيم االخـوان فـي االردن                 

ن قيادات الحركتين وصل بعضها الـى       تتفاعل بين قيادات الحركتين، ويشار الى ان هناك خالفا شديدا بي          
انتقاد صريح من قبل االخوان في االردن لحماس نتيجة هذا المطلب، واعتبر احد قيـادات االخـوان ان                  
مطلب قيادة حماس باالنفصال جاء بعد تمكنها من السلطة وشعورها بالقوة، ووصف قادة حمـاس انهـم                 

كيف يكون تنظيم يملـك الـسلطة تابعـا لالخـوان،           االن حكام وبيدهم السلطة وانهم اكبر من االخوان ف        
واستذكر معاناة جماعة االخوان جراء عالقتها مع حماس والدعم الذي قدمه االخوان للحركة وترحم على               
الدعم المطلق الذي ما زالت جماعة االخوان تقدمه للحركة جهارا نهارا في حين تشير المعلومات الى ان                 

  . وشعرت بقلق كبير نحوه كونه سيفقدها الكثير من عناصر القوةجماعة االخوان درست مطلب حماس
قيادي حماسي علق على هذا بان الحركة تسعى للسيطرة على االخوان في مناطق الـشتات الفلـسطيني                 
وليس في االردن فقط، وانه آن االوان الستقالل الحركة التي باتت تملـك كـل شـيء علـى الـساحة                     

ك القرار على الساحات الخارجية، واستغرب رفض االخوان في االردن          الفلسطينية ومن باب اولى امتال    
لفكرة الفصل معبرا عن امله ان يتفهم اخوان االردن اسباب مطالبتهم بفك االرتباط وانه كان يجب عليهم                 
اتخاذ هذا القرار منذ نجاح حماس في انتخابات السلطة الفلسطينية ان ال ينتظروا حتى تطلب حماس منهم                 

  .ذلك
وازاء هذه الدوامة بين قيادات الحركتين لم يجد اخوان االردن اال اللجوء الى المرشـد العـام لجماعـة                   
االخوان محمد مهدي عاكف للضغط على حماس للحصول على مساعدته ازاء قرار حماس بفك االرتباط               

 المقيمين في   وقد اكدوا للمرشد العام ان هدف حماس من ذلك هو تشكيل تنظيم مستقل من اخوان فلسطين               
 وان هذا يشكل طعنة في ظهر االخوان الذين وقفـوا  ،االردن يرتبط بحركة حماس وتسيطر عليه الحركة      

  .مع حماس ودافعوا عنها في وقت كانت كل االبواب مغلقة في طريق الحركة
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معروف ان جماعة االخوان المسلمين في االردن تعمل ومنذ نشأة حماس على تقديم كل اشـكال الـدعم                  
هذه الحركة باعتبار انها خرجت مع رحم الجماعة وهي االبن المدلل الذي لن يرد اليد التي امتدت اليها                  ل

  .وقد استغلت حماس هذه العالقة وسخرت كل مقدرات الجماعة التنظيمية والمالية لخدمتها
السـتقالل  ويأتي استغراب جماعة االخوان في االردن لهذا المطلب النها لم تدرك ان حماس ترغب في ا               

بقراراتها واالنفالت من أي قيد يقيد هذه القرارات وانها تهدف الى التحكم بـالقرار الفلـسطيني داخليـا                  
  .وخارجيا

مع محاوالت االخوان المسلمين التعتيم على طلب حماس فك االرتباط، ونفي أي ارتباط تنظيمي لحركـة                
لتنظيم الدولي اليقاف حمـاس عنـد حـدها         حماس باالخوان في االردن كان لجوؤهم الى المرشد العام ل         

خطوة تجعلهم يصرون على ربط الحركة بهم، وانهم ما زالوا يعتبرون انفسهم أماً لحماس العاقة، وحفاظا                
منهم على ماء الوجه امام القواعد االخوانية التي ما زالت ليال ونهارا تسعى الى دعم الحركة بكـل مـا                    

  .اوتيت من قوة 
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   على المبادرة شوه قمة الرياضالتأكيد .77

  منير شفيق
لو أبعدنا من قرارات القمة العربية التي عقدت في الرياض ما اعتبر تأكيدا علـى المبـادرة العربيـة،                   
وتفعيالً لها، لكانت قمة مهمة وتاريخية من زوايا عدة، لكن هذه النقيصة المؤسفة شوهت القمة وأضعفت                

يتها، وذلك بسبب ما تضمنته اصالً من تنازل مجاني قدم للكيان الصهيوني من دون ان               من أهميتها وايجاب  
  . يقابل حتى بموافقة على المبادرة وقد كرر االن مرة أخرى

ويجب اال يغير من هذه النظرة كون كل من إدارة بوش وحكومتي شارون وأولمرت ادارت ظهرها لهـا               
لتنازل بالمجان قد حصل أي اعالن االستعداد العربي لالعتراف         ولماذا ال ترفض مادام ا    . ورفضتها عملياً 

، ولو تضمن التأكيـد علـى       1967ولو جاء مشروطا بانسحاب االحتالل من االراضي المحتلة في يونيو           
  . حق العودة

فالشرطان المذكوران ال ينفيان االستعداد لالعتراف ليصبح المطلوب إلغاءهما فيمـا اإلدارة األمريكيـة              
ن الصهيوني، ومن خالل خريطة الطريق رهن التسوية بالمفاوضات الثنائية المباشرة فضال عـن              والكيا

رسالة بوش لشارون، والتي أكد له فيها اتخاذ ما قام من وقائع على األرض في االعتبار في اية تـسوية                    
عاصـمة تلـك    " أورشليم"قادمة، والمقصود تهويد القدس ومصادرتها وضمها للدولة العبرية، واعتبارها          

الدولة إلى جانب تكريس المستوطنات والهيمنة على الحدود وما ضمه الجدار ثم ما سيقوم مـن وقـائع                  
  . جديدة على أرض المسجد األقصى

هل يستطيع أحد أن يقول لنا ما الفائدة التي جنيت من طرح المبادرة العربية، واألسوأ، ما الفائـدة مـن                    
 حققت فيها إدارة بوش وحكومة أولمرت في كل ما عملتا له خـالل              التأكيد عليها في هذه الظروف التي     

 فالفشل صاحبهما في فلسطين ولبنان والعراق، وفي فرض ما سمي بالشرق األوسط الجديد،              2006العام  
  . األمر الذي تركهما في حالة عزلة اقليمية وعالمية وحتى من وجهة نظر الرأي العام الذي انتخبهما

تطلب تشدداً في مواجهة بوش وأولمرت بما في ذلك اإلعالن عـن التخلـي عـن                هذه الظروف كانت ت   
المبادرة العربية وما كان وزير الخارجية األمير سعود الفيصل بحاجة إلى اعطائهما فرصة جديدة لتحديد               
موقفهما من المبادرة واال ال يبقى سوى طريق الحرب، ولنتذكر أن أمين عام الجامعة العربيـة عمـرو                  

 ابان الحرب العدوانية على لبنان ان مسيرة التسوية ماتت، وهذا يعنـي ان              2006أعلن في تموز    موسى  
  فما الذي غير رأيه؟ . المبادرة العربية ماتت وشبعت موتاً
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صحيح ان العاهل السعودي الملك عبداهللا القى خطابا عد متشدداً بالقياس إلى المواقف السعودية والقمـم                
ح ان القمة العربية حققت انجازين مهمين هما دعـم حكومـة الوحـدة الوطنيـة              العربية السابقة، وصحي  

 السورية إلى جانب القرارات والتوصيات األخرى اال ان التأكيد على           -الفلسطينية والمصالحة السعودية    
فلماذا االصرار على احياء الميت الذي قال عنه شارون ال يساوي الحبـر الـذي             . المبادرة شوه ذلك كله   

لتعـديل المبـادرة    " الرباعية العربية "ت به، فيما راحت كونداليزا رايس تضغط على وزراء خارجية           كتب
ومساعدة أولمرت عن طريق االعتراف والتطبيع مقابل ادراجها على اجندة المفاوضات، كمـا ادرجـت               

يـه  القرارات الدولية في خريطة الطريق لتصبح تحت رحمة المفاوضات الثنائيـة اي لمـا يوافـق عل                
  . المفاوض االسرائيلي

ومن هنا لو وضعت المبادرة في تابوت يليق بها وارسلت طرداً مضموناً للرئيس األمريكي جورج بوش                
لكان من الممكن ان يهتز أو ان يفهم رسالة القمة العربية إذا اريد لها ان تصحح المواقف السابقة وتستعيد              

 يستحقه بعد االهمال وحتى االزدراء اللذين عامل بهما         الدور العربي وهيبته وتهز الموقف األمريكي هذا      
المبادرة بالعربية وبعدما الحقه في الوضع العربي من تدهور جعل الملوك والرؤساء واالمراء من قـادة                
الدول العربية يلتقون في قمة الرياض والقلق باد في عيونهم وخطبهم وتوصيات مؤتمرهم حـذرا مـن                 

ميدان خالياً المريكا والدولة العبرية كما حدث خالل السنوات الخمس الماضية           المخاطر االتية إذا ترك ال    
  . السيما بعد حرب العدوان على العراق

ال يراد من هذا التشديد على هذه النقيصة التي شوهت ايجابيات مـؤتمر القمـة العربيـة طمـس تلـك                 
درة إلى الخلف وليس ابرازها كأنها      االيجابيات او التقليل من شأنها ولكن ما يراد هو دحر موضوع المبا           

  . اهم ما أنجزه المؤتمر أو كأنها االنجاز الوحيد للمؤتمر
هو التـشديد   " كيف؟"بل الذي يبتغي من دحر هذه المبادرة التي أكد عليها في القمة العربية وأريد تفعيلها                

مرت بتحويلها إلـى فـخ      على االيجابيات وتقديمها على المبادرة وعدم السماح إلدارة بوش وحكومة أول          
والسيما من قبل بعض اإلعالميين وبعـض االخـرين         " يفنج"لسياسات المرحلة القادمة، وهنالك من بدأ       

المبادرة من اجل تفعيلها وبهذا ال تبقى من أهمية لاليجابيات المشار إليهـا بـل سـتتهدد                 " تعديل"باتجاه  
  . بالتدمير

ة الوطنية الفلسطينية ووحدة الموقف العربي فتعود حليمة        وأول التدمير قد يكون من نصيب حكومة الوحد       
  .إلى عادتها القديمة، أي إلى ما انتقده العاهل السعودي الملك عبداهللا في كلمته في افتتاح القمة
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   مابين التكتيكي واإلستراتيجيحماس .78
  عماد صالح الدين 

مق بطبيعة المرحلة الراهنة ومقتضياتها في الساحة الفلـسطينية         الناظر لألمور بعمومية ودون تدقيق وتع     
إلى أن حركة المقاومة اإلسالمية حماس تمر في مـأزق غيـر            : وعموم المنطقة، ربما يتبادر إلى ذهنه     

هكذا هي الصورة الظاهرة للمعاين لها في سياق النظـر الطبيعـي            . طبيعي،التحسد عليه على اإلطالق   
  .وطبيعة الحالة والمرحلة ،بار علميين يراعى فيهما الموضوعية والمالبساتالمجرد من كل تفحص واس

على أية حال، منذ دخولها وفوزها في االنتخابات المنصرمة في بداية العام الماضي، ال أظن أن حركـة                  
حماس كانت تجهل أو لم تتضح لها صورة المعطيات والظروف الموجودة علـى الـساحة المحليـة أو                  

 الدولية، بل إنني ال أظن أنها كانت تظن في دخائل نفوس قيادتها بأنها لن تحقق ذلك الفـوز                   اإلقليمية أو 
الكاسح في تلك االنتخابات، بل هي كانت تدرك ذلك في سياق المعطى األخالقي والسياسي الذي اتصف                

يحا من بـاب    به الطرف اآلخر الرئيس في المعادلة الفلسطينية الداخلية، لكنها كانت تقول غير ذلك تصر             
التكتيك الذي يتطلبه الظرف الذي تدرك وتعرف حماس كنهه وطبيعته في هذه المرحلة، ومن باب إشراك               
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الجميع في تحمل مسؤولية الهم الوطني العام، وهو ما حرصت عليه في كل األحوال، الن الهم والعـبء                  
  .جدا جسيم

ابتة  تقوم على الصراع الفكري ما بـين         وضعت حركة حماس منذ دخولها العملية السياسية إستراتيجية ث        
مشروع المقاومة الذي تتبناه كخيار استراتيجي ومشروع التفاوض بمعناه السياسي والدبلوماسي المجرد،            
والذي يصفه عرابوه بالخيار التاريخي واالستراتيجي، وحماس من خالل هذه اإلستراتيجية الثابتة مرحليا             

ى األرض مدى عدم فائدة ومـردود هـذا الخيـار علـى الـشعب              تريد أن تثبت للشعب الفلسطيني وعل     
الفلسطيني، من خالل الوصول إلى استنفاد هذا الخيار على ارض الواقع بأقصى حدوده ومراحله، رغـم                
أن الحقيقة والتجارب السابقة أثبتت فشل هذا الخيار كإستراتيجية باالستناد إلى فهم طبيعة الصراع القـائم            

، والذي اليمكن من الناحية العلمية الموضوعية أن يسمح للفلسطينيين بإقامة دولتهم            مع الكيان الصهيوني  
وعودة الجئيهم في سياق الحد األدنى من حقوقهم األصيلة والمشروعة، وتدرك هذا الشريحة الكبيرة التي               
تمثلها حماس وغيرها وخاصة حركة الجهاد اإلسالمي، لكن حماس في الوقت ذاتـه تـدرك أن هنـاك                  

ريحة أيضا ال باس بها الزالت مشدودة إلى خيار الفريق االوسلوي المتمثل بالسالم والحلول المرحليـة                ش
على أمل الوصول إلى الدولة وبعضا من الحقوق، من اجل ذلك دخلت حماس اللعبة الديمقراطيـة، الن                 

ه يمثل الـشريحة  الضرورة باتت تفرض نفسها في ذلك الحين، بين ما سبق وبين أن هناك فريق يقول بأن             
األغلب في الشعب الفلسطيني ويريد بالتالي أن يطبق خياره التفاوضي الذي هو يقتنع أصال بان أقـصى                 
ما يحققه فقط ما ترغب به إسرائيل وأمريكا، وان كانت هناك زيادة عليه فهي وهمية وبال شك، قد كـان                    

 واإلسرائيلية ومع شطب لحق العودة، وإال       فريق أوسلو وال يزال لديه االستعداد بدولة بالشروط األمريكية        
فلماذا لم يبرحوا الحديث يوما عن خارطة الطريق وعن رؤية بوش، وان كانت قد خفت وتيرة الحـديث                  
عنها بمناسبة تذكر المبادرة العربية وإعادة تبنيها بطريقة تؤدي إلى الشك، لكونها تتزامن مع الترحيـب                

 في احد بنودها والمتعلـق    194بعد أن كانت غير مقبولة لذكر القرار        األمريكي واإلسرائيلي بها  جزئيا،      
  .بحق العودة

ولذلك، كان البد من التدخل من حركة بحجم حماس لتصحيح بل التخلص من الخطايا واألخطاء الكبيـرة      
التي فرضت على الشعب الفلسطيني وحولته من شعب يعيش تحت االحتالل وقد سلبت حقوقه وبالتـالي                

متكافئ مع الجهة التي تحتل أرضه وتغتصب حقوقه إلى شعب وكأن له كيان سياسـي وربمـا                 هو غير   
دولة مكافئة ومساوية إلسرائيل، وبالتالي عليه من االلتزامات ما عليه وعلى رأسها محاربة المقاومة التي               

أسا على عقـب    أصبح المجتمع الدولي يسميها إرهابا، بمعنى قلبت الحقائق المتعلقة بالشعب الفلسطيني ر           
بفعل ونتيجة تلكم الخطايا واألخطاء التي جاء بها أصحاب خيار التفاوض، هذا التدخل من حماس كـان                 
البد له من ثمن تكتيكي تدفعه حماس نفسها من شعبيتها ومن بعض مواقفها في سياق المتغيـر ال الفكـر     

رسخ مرجعية حماس الدينية والقائمـة      وااليدولوجيا الثابتة المتعلقة بالثوابت والحقوق التي تؤسس لها وت        
إذ البد حين يقوم المرء بجهد التنظيف التقليدي لمكان ما أن يشعر بالتعـب              . على اإلسالم كعقيدة ومنهج   

في مرحلة العمل وما بعده بقليل، لكن على المستوى األبعد والمطلوب يتحقق الغرض المراد، وبتحققـه                
  .بيتهتثبت مصداقية العامل وبالتالي تزداد شع

وحماس اآلن، وفي خضم التحديات التي واجهتها وصمدت أمامها، واستطاعت التغلب عليهـا بجهودهـا            
على المستوى الفلسطيني وبالتقاء جهود أخرى مقاومة وممانعة على المستوى اإلقليمي، هي ربما تـدفع               

انتظار التعويل على الهدف    ثمنا تكتيكيا كما يدفع اآلخرون من أمريكا وإسرائيل وغيرهما أثمانا تكتيكية ب           
االستراتيجي المرتبط بتحوالت وتغيرات على المستوى اإلقليمي والدولي ليس ابتداء من حـزب اهللا وال               
انتهاء أيضا بإيران، أنا ال استغرب جدا على سبيل المثال إذا مـا خـسرت حمـاس أو تراجعـت فـي                      

صل معها في النجاح وفي األمريكية من       االنتخابات التي سيجري عقدها في جامعة بيرزيت، وكذلك ما ح         
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تراجع، فاألمر طبيعي في سياق التحول والتغيير المرهق جدا لحماس، والذي يعني حمال وعبئا كبيرا من                
  .تراكمات الخطايا واألخطاء الكبيرة التي جلبت إلى الساحة الفلسطينية سياسيا واقتصاديا وأخالقيا

ى اإلقليمي في المنطقة، فمحور المقاومة والممانعة لـه تكتيكـه           الكل في هذه المرحلة يتكتك على المستو      
الذي يستطيع قراءته أي متابع أو مراقب، وكذلك الحال بالنسبة ألمريكا وإسرائيل وحلفائها وعمالئها من               
العرب االعتداليين، فمثال اليستطيع عاقل أن يفهم أن التحرك العربي األخير بقيادة السعودية وما تمخض               

 اتفاق مكة وما بدر منهم من تمسك بمبادرة هي دون مستوى الحد األدنى من الحقوق الفلسطينية،                 عنه من 
على انه تحرك نظيف وأخالقي من اجل الشعب الذي ساهموا في تجويعه وحصاره، وال على انه نـوع                  

عرفهـا  من الخروج على اإلرادة األمريكية واإلسرائيلية، فللخروج عن طاعة األسياد منافـذ وأبـواب ي              
كثيرون، ولكن هذا التحرك من باب التكتيك الذي تعمل عليه اإلدارة األمريكيـة والكيـان الـصهيوني،                 
للوصول إلى الهدف االستراتيجي المتمثل في تحقيق مواجهة إيران ومن معها من قوى ممانعة إذا لـزم                 

انطالق الهجوم منها   األمر، ليكون في خضم تلك المواجهة نوع من رصيد مصطنع لألنظمة التي سيكون              
مبررا أمام شعوبها المضطهدة  والمكبوتة، كل ذلك خشية االنفجار، وباإلضافة إلى ذلك فـالتعثر الـذي                 
تالقيه أمريكا وإسرائيل واسوداد الوجه الذي توصم به األنظمة أمام شعوبها، تطلب مزيدا مـن التخـدير       

  .والتسكين لمشاعر الشعوب العربية وأحاسيسها
ماس بان المتغير اإلقليمي قادم في حالة المواجهة مع إيران وربما مـع قـوى المقاومـة                 ومع شعور ح  

والممانعة مجتمعة بفعل حالة الترابط واالستراتيجيا التي تجمعهم، إال أنها مـع ذلـك أرادت أن تجعـل                  
ـ                 ق اآلخرين يستنفدون ما في جعبتهم من أوهام حول خيار التفاوض والسالم، وكذلك لكشف أوهـام وتعل

البعض الكثير بهكذا خيار، ذلك كله حينما أعطت لفريق أوسلو الفرصة والصالحية بالتفاوض باالسـتناد               
إلى مرجعية الحد األدنى  المتعلق بالدولة الكاملة السيادة وضمان حق العودة، وتـدرك حمـاس الفـشل                  

  .ة وأهلهاالمسبق لهكذا خيار، ليكون على المدى االستراتيجي االلتفاف حول خيار المقاوم
ما هو مرشح للحدوث مستقبال من الحرب على إيران قد اليترك مجاال الستنفاد خرافة التفاوض والسالم،                

بتعاونها بل ربما بمشاركتها ضد إيران وقوى       " االعتدالية"ففي حينها سينكشف كل شي من خيانة األنظمة         
دين والمتآمرين حين يتفـاجئون  بـالرد        المقاومة والممانعة في المنطقة، وسيكون الوقع شديدا على المعت        

اإليراني وتحالفاته في المنطقة الذي سينتهي إلى تحقيق نصر استراتيجي، ربما هو بداية النهاية لغـروب                
شمس أمريكا في المنطقة وأفول نجم الكيان الصهيوني الذي كـان يتغـذى علـى مـؤامرات األنظمـة                   

سيكون التحرك الشعبي والجماهيري ضد تلـك األنظمـة         اإلقطاعية في منطقتنا العربية، ومع هذا وذاك        
التي سيكشف زيفها وادعاءاتها الباطلة، حينما ترى في قوى الممانعة والمقاومة  القدرة الحقيقيـة علـى                 
التحدي والمواجهة وتحقيق الحقوق التي سلبت بالقوة والغصب واإلكراه، أظن أن حماس في إستراتيجيتها              

ى تقف، ولن تنطلي عليها هكذا مؤامرة، ولن تقبل بـالركوب فـي سـفينة               تعرف مع من تقف وأين ومت     
  .األعداء، لتكون األداة كما غيرها من أدوات الجهل والخيانة

  1/4/2007الحقائق 
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