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  يطالب برفع الحصارعباس يؤكد لبيلوسي التزامه السالم و .1

التقى الرئيس الفلسطيني في رام اهللا أمس مـع         : وكاالتنقالً عن ال   4/4/2007الخليج اإلماراتية   نشرت  
، على ضرورة أن تقبـل إسـرائيل بالمبـادرة          ءلقاال خالل   عباسوشدد   رئيسة مجلس النواب األمريكي،   
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المرافق لها أعربـا عـن آرائهمـا        بيلوسي والوفد   "وصرح صائب عريقات ان     .العربية وعملية التسوية  
  ."وقلقهما ونقاط الخالف معنا كما أعرب الرئيس عن وجهات نظره

االجتمـاع بـين عبـاس      ركـز    : ونقالً عن الوكاالت   رام اهللا من   4/4/2007الشرق القطرية   وأضافت  
على ضرورة اطالق عملية سالم ذات مغزى فى الشرق االوسط تفـضى الـى اقامـة دولـة                  وبيلوسي  

  .1967نية مستقلة على حدود فلسطي
وقد قاطع الصحفيون وممثلو وسائل االعالم االخرى االجتماع احتجاجا على استمرار اختطاف مراسـل              

 .هيئة االذاعة البريطانية االن جونستون
المباحثات تناولت حكومة الوحدة والنقطة التي سننطلق منهـا بعـد تـشكيلها             "وقال صائب عريقات ان     

 ".نعتزم القيام بها والسبل الكفيلة بالوصول الى االدارة الرشيدة وبانهاء حال الفوضىواالصالحات التي 
 قال عريقات معلقاً على زيارة      : إبراهيم حميدي  ،دمشقنقالً عن مراسلها في      4/4/2007الحياة  وأوردت  

يل، ولبنـان   اننا نؤمن بأهمية عملية السالم بين سورية واسرائيل، وفلسطين واسرائ         : "بيلوسي الى سورية  
  ".انه أمر أساسي.واسرائيل

  
 وأبو عمرو يزور األردن قريباً ..رئيس الوزراء األردني استقبل هنية في عمان سراً .2

أكد مصدر أردني لمراسل المركز الفلسطيني لإلعالم استقبال رئيس الوزراء األردنـي لـرئيس              : عمان
ل توجه إلى لرياض لحـضور مـؤتمر القمـة          الوزراء الفلسطيني، ظهر الثالثاء الماضي، في عمان قبي       

هنيـة  اسـماعيل   وأفاد المصدر، الذي فضل عدم الكشف عن هويته، أن معروف البخيت استقبل             .العربية
 شرق عمان، ولكن ما لفت انتباه المصدر        ،على رأس مجموعة من الوزراء والمسؤولين في مطار ماركا        

 .أن اللقاء غابت عنه وسائل اإلعالم بشكل تام
ي السياق ذاته؛ أفادت مصادر إعالمية أردنية أن وزير الخارجية الفلسطيني، سيقوم بزيـارة رسـمية                وف

لألردن األسبوع المقبل، يبحث خاللها مع وزير الخارجية األردني آخر التطورات والمـستجدات علـى               
 .الساحة الفلسطينية والتنسيق والتشاور بين الجانبين لتحريك المبادرة العربية

حيته؛ رأى الكاتب األردني فهد الخيطان في سلوك الحكومـة األردنيـة اتجـاه حكومـة الوحـدة                  من نا 
، معتبراً في الوقت ذاته أن استقبال العاهل األردني لهنية          "مشوشاً ومتردداً "الفلسطينية برئاسة هنية سلوكاً     

 ."إشارة ملكية ينبغي على الحكومة أن تفهم معناها"مع وفد عباس، 
ل األمين العام لحزب جبهة العمل اإلسالمي زكي سعد بني ارشيد في تصريحات للمركـز               بدوره؛ تساء 

مـع الحكومـة الفلـسطينية،      " السياسة المتلكئـة  "الفلسطيني لإلعالم عن مصلحة األردن في ما أسماها         
 .مستوضحاً عن العوامل الخارجية والضاغطة على السياسة األردنية

  3/4/2007المركز الفلسطيني لإلعالم 
  

   مع وزراء حماسالتعاملفضها ر تؤكد اسوفرن .. يلتقي دو فيلبانأبو عمرو .3
استقبل رئيس الوزراء الفرنسي، صباح امـس،       : وكاالتنقالً عن ال   4/4/2007األيام الفلسطينية   نشرت  

اللقاء كان  "بو عمرو في ختام محادثات دامت ساعة ان         زياد أ وقال  .في باريس وزير الخارجية الفلسطيني    
بو عمرو بانها ال تزال تعارض التعامل مـع         أوافادت وزارة الخارجية الفرنسية ان فرنسا ابلغت        ."تازامم

ال نود اجراء   "وقال مساعد المتحدث باسم الخارجية سيمونو       .حكومة الفلسطينية الوزراء حركة حماس في     
تـراف  كمنظمة تـرفض صـراحة االع     "واضاف المتحدث ان حماس     ."اتصاالت مع ممثلين عن حماس    

 اثار مع دوست بالزي مسالة ترامـوي القـدس،          أبو عمرو وردا على سؤال، اكد سيمونو ان       ."باسرائيل
المسؤولين قلـق الـسلطات     " ابلغ   أبو عمرو وقال ان   .وهو مشروع مثير للجدل تعمل فيه شركات فرنسية       

ي القدس من فعل    المشاركة الفرنسية في بناء ترامو    "واضاف ان   ."الفلسطينية حول جزء من هذا المشروع     
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اننا "وتابع  . "وال يمكن ان تنسب هذه المشاركة الى الدولة الفرنسية        .مؤسسات خاصة تعمل باسمها الخاص    
متمسكون بموقفنا المبدئي حول الوضع النهائي للقدس الذي يجب ان يتم التفاوض عليه بـين االطـراف                 

   ."وهذا المشروع ال يعبر باي شكل عن تغيير في موقفنا. المعنية
قال زياد أبوعمرو فـي تـصريح لهيئـة اإلذاعـة           : وكاالتنقالً عن ال   4/4/2007المستقبل  وأضافت  

لقد طالبت بالزى باستئناف المساعدات الى الشعب الفلسطيني بعد مرور عام مـن الحـصار               "البريطانية  
ـ                سالم العربيـة   الظالم، كما تناقشت مع بالزي بشأن قرار القمة العربية المهم بشأن التمسك بمبـادرة ال

  . "وإقرار آلية للتحرك من أجل تنفيذها باالضافة الى قضايا أخرى
  

  نتقد االنتقائية األوروبيةتالحكومة الفلسطينية  .4
دعا مجلس الوزراء الفلسطيني االتحاد األوروبي إلى التراجع عن االنتقائيـة والتمييـز بـين               : وكاالتال

وقال رئيس الوزراء إسـماعيل هنيـة       . حكومة الفلسطينية الوزراء التي يمارسها في تعامله مع أعضاء ال       
. خالل االجتماع إن حكومة الوحدة تعمل كفريق متعاون ومتكامل دون تمييز او تفريق بـين أعـضائها                

  . وأضاف ان مثل هذا التمييز المرفوض يمثل تعديا صارخا على الخيار الديمقراطي
  4/4/2007الخليج اإلماراتية 

  
  ككل دون تجزئة على ضرورة التعامل مع حكومة الوحدة يؤكد عزام األحمد .5

أكّد عزام األحمد نائب رئيس الوزراء على ضرورة تعامل المجتمع الدولي مع حكومة الوحدة الوطنيـة                
جاء ذلك خالل استقبال األحمد القنصل البريطاني العـام فـي           . ككل دون تجزئة أو تمييز بين أعضائها      

وشدد على أهميـة الرفـع الفـوري للحـصار          . ة الوطنية كل على حده    القدس وممثل النمسا لدى السلط    
المفروض على السلطة الوطنية، مثمناً جهود المملكة المتحدة والنمسا في التعامل الفوري مـع حكومـة                
الوحدة، داعياً إلى تعزيز هذه الجهود وتكثيفها، والفتاً إلى أن الحركة الدبلوماسية الدولية النـشطة التـي                 

 علـى أن مبـادئ اللجنـة الرباعيـة          األحمدوأكّد  . لسطين تشكل مؤشراً إيجابياً في هذا اإلطار      تشهدها ف 
  . موجودة ضمن اتفاق مكة

 القنصل البريطاني التأكيد على موقف بالده القاضي بضرورة استمرار تقديم المساعدات            أعادمن ناحيته   
  .  فاعلية من اآلليات المعتمدة حتى اآلنللشعب الفلسطيني، مشدداً على أهمية محاولة إيجاد صيغة أكثر

هذا وأكّد ممثل النمسا على موقف بالده الداعم للشعب الفلسطيني وعلى مواصلة جهودهـا مـن أجـل                  
  . مساعدة الشعب الفلسطيني في تحقيق حلمه الوطني بإقامة دولته المستقله على أرضه

  3/4/2007 48عرب
  

   على دعم التشريعي الفلسطينيالبرلمان النمساوي العمل يناشد أبو عمرو .6
، إلى العاصمة النمـساوية فـي زيـارة         الثالثاءزياد أبو عمرو، وزير الخارجية، مساء       . وصل د : فيينا

وفور وصول أبوعمرو توجـه     . تستغرق يومين، بدعوة من وزيرة الشؤون األوروبية والدولية الخارجية        
بالوزير، وأعربت عن سعادتها وتقـديرها      النمساوي  ورحبت رئيسة البرلمان    . لمبنى البرلمان النمساوي  

للقرار الذي اتخذته وزيرة الخارجية النمساوية بدعوة أبو عمرو للنمسا مما سيتيح الفرصـة للمـسؤولين                
  . النمساويين للتعرف وعن قُرب على موقف الحكومة الفلسطينية الجديدة

لى الساحة الفلسطينية والعربية خاصةً ما تتعرض       وقدم أبو عمرو شرحاً مفصالً حول مجمل األوضاع ع        
وشرح معانـاة الـشعب الفلـسطيني جـراء     . له حكومة الوحدة من حصار من ِقبل الحكومة اإلسرائيلية     

الحصار المفروض عليه، وحذَّر من أن يصاب شعبنا بخيبة أمل في حال استمرار فرض الحصار المالي                
وأشاد أبو عمرو بالدور المميـز للنمـسا فـي          . يفقد ثقته بحكومة الوحدة   عليه من ِقبل الدول المانحة، و     
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التوصل إلى السالم العادل والشامل لمشكلة الشرق األوسط، وتقدم بالشكر للحكومـة النمـساوية علـى                
أبـو   وأثنى. المساعدات التي قدمتها في كافة المجاالت، وخاصةً العمل على دفع عملية السالم إلى األمام             

وركَّز علـى عـدٍد مـن       . عمرو على قرار وزيرة الخارجية النمساوية بتوجيه الدعوة له لزيارة النمسا          
القضايا خاصةً قضية األسرى، وطالب ببذل الجهود من أجل إطالق سراحهم وخاصةً الوزراء الـسابقين               

وأشـار إلـى أن     . رة في الريـاض    وأشاد بالمبادرة العربية وقرارات القمة األخي      ، وكل األسرى  النوابو
       ة بعملية الـسالم بـدليل أنة أو معنيلـم  أولمـرت الحكومة اإلسرائيلية اآلن وبرئاسة أولمرت غير جاد 

 البرلمـان   أبـو عمـرو   وناشد  . يستجب لدعوة القمة العربية، وقام بطرح أفكار غير جادة وغير منطقية          
 الفلسطيني من خالل تبادل الزيارات وفك الحصار عنـه،          النمساوي بضرورة العمل على دعم التشريعي     

  . واإلفراج عن أعضائه المختطَفين، وكذلك تبنِّي مشاريع اقتصادية داعمة للشعب الفلسطيني
    3/4/2007 وفا -وكالة االنباء الفلسطينية

  
  يؤكد اهمية التعامل مع حكومة الوحدةمصطفى البرغوثي  .7

وقـال  . مصطفى البرغوثي ممثل النمسا لـدى الـسلطة الفلـسطينية         .  د  استقبل وزير االعالم   :رام اهللا 
واعرب عن شكره لموقـف     . البرغوثي انه شرح لممثل النمسا اهمية التعامل واالعتراف بحكومة الوحدة         

النمسا المستقل والتصريحات االخيرة لوزيرة خارجية النمسا التي دعت فيها نظيرها الفلسطيني لزيـارة              
واضـاف انـه زود     . بالعالقات الطيبة التي تربط الشعبين الفلسطيني والنمساوي      برغوثي  الواشاد  . فيينا

ممثل النمسا بمواد اعالمية عن الوضع الفلسطيني واالجـراءات التعـسفية االسـرائيلية ضـد الـشعب                 
  . وشدد على ان البديل لحكومة الوحدة هو انهيار السلطة بكاملها. الفلسطيني

  4/4/2007القدس الفلسطينية 
  

 على حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيرهأجمعت  اوروبأ :ميركللالقدومي  .8
 وجه فاروق القدومي رسالة مفتوحة للمستشارة االلمانية قال فيها ان المشكلة التي تحـدثت عنهـا                 :عمان

هي مشكلة فلسطين، وقد نشأت نتيجة احتالل االسرائيليين لألراضي الفلسطينية وطرد شعبها منها منـذ               
 ان اسـرائيل    ،وقال في رسـالته   . ، واصبحوا الجئين يعيشون خارج وطن آبائهم واجدادهم       1948العام  

 وبدأت تصادر ملكية هذه االراضي وتقـيم        67تابعت احتالل المزيد من االراضي الفلسطينية بعد حرب         
نا على قبولهـا    وبالرغم من قرارات االمم المتحدة والمبادرات التي اجبر       . عليها المئات من المستوطنات   

 مثل االرض مقابل السالم وما تبعها من اتفاقات سياسية، عمـدت الحكومـات االسـرائيلية                1991سنة  
 التي رحـب    2002المتعاقبة على التنكر لمثل هذه القرارات واالتفاقات الى ان قدم العرب مبادرتهم عام              

 ووافق مجلس االمـن الـدولي       بها بوش االبن وصاغ خارطة الطريق على اساس رؤياه وهذه المبادرة،          
لكن بوش نقض عهده ووافـق علـى        : وقال القدومي . 1515باالجماع على خارطة الطريق بقراره رقم       

، وقدم له خمس ضمانات سـلبت خارطـة الطريـق مـضمونها             14/4/2004مشروع شارون بتاريخ    
ـ       67التسووي، فلم يعترف بحدود الهدنة لسنة        ق الالجئـين فـي     وانكر وجود شريك فلسطيني، وانكر ح

مستوطنة علما بـان االدارة االمريكيـة وافقـت         187العودة واقر شرعية المستوطنات التي زادت عن        
، وكانت تتبنى في الجمعية العمومية      1980 لسنة   465باالجماع على تفكيك هذه المستوطنات في القرار        

اود يا سيدتي المستشارة ان     : ميوأضاف القدو . 194لالمم المتحدة التأكيد على قرار عودة الالجئين رقم         
 في الخامس والعشرين من شهر آذار فـي         1999اعيد الى الذاكرة اجماع رؤساء االتحاد االوروبي سنة         

برلين، حيث اقر الرؤساء حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره بنفسه بما في ذلك خياره فـي اقامـة        
واكد الرؤساء ان اقامة الدولة الفلـسطينية       . اقامتهادولة ذات سيادة، وستعترف الدول االوروبية بها عند         
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ذات السيادة هي افضل ضمان المن اسرائيل، وطلبوا من الشهيد ابو عمار ان يمدد المفاوضـات لعـام                  
واحد الصراره على اعالن قيام هذه الدولة المستقلة، بعد ان انتهت مدة المفاوضات التي حددت بخمـس                 

ستشارة، أرسل وزير خارجية المانيا السابق فيشر رسالة الـى شـارون            وقبل ذلك يا سيدتي الم    . سنوات
خارجية ذكره فيها ان الدول االوروبية ترفض ان تعترف باحتالل اسرائيل للقـدس،             لعندما كان وزيرا ل   

فهل تتذكرين كل هذه الوقائع وتتجاهلين قرارات الشرعية الدولية قبل ان تدلي بالتصريحات الخارجة عن               
وروبي؟ هل تنسين ان اسرائيل ما زالت تحتل االراضي الفلسطينية والعربيـة، ثـم يـدعو                االجماع اال 

نحن اصحاب  . اولمرت القادة العرب لالجتماع به وكأنه يقول لنا سلموا بالواقع الحالي ايها القادة العرب             
دولتنـا  القضية، ونحن الذين سنبقى نقاوم حتى يخرج آخر جندي اسرائيلي من ارضننا الطيبـة وتقـام                 

فقـضيتهم هـي جـوهر      . الفلسطينية المستقلة بعاصمتها القدس وبعودة الالجئين الى ديارهم وامالكهـم         
 .  االسرائيلي وبدون ذلك ال سالم في هذه المنطقة-الصراع العربي 

  4/4/2007الدستور 
  

  االسرائيلي السلبي على قرارات قمة الرياضهنية ينتقد الرد  .9
الـرد االسـرائيلي     انتقد رئيس الوزراء الفلسطيني إسماعيل هنية امـس،        :الت االتحاد والوكا  - رام اهللا 

السلبي على قرارات قمة الرياض بما يؤكد الرفض المستمر الى سالم عادل في المنطقة، ينهي االحتالل                
واستنكر التهديدات االسرائيلية المستمرة بمواصلة العمليات العسكرية في قطاع         . ويضع أساسا لالستقرار  

ان هنية اطلع مجلس الوزراء على قرارات القمة العربية،          واوضح بيان صدرعن رئاسة الوزراء،    . زةغ
وأعرب هنية عن تقدير الحكومة الفلسطينية واحترامها للدور الذي يقوم به القادة العرب في لـم الـشمل                  

  . العربي واالسالمي وتعزيز أواصر االخوة بين أبناء االمة الواحدة
  4/4/2007اراتية االتحاد االم

  
  اسرائيل تعمد الى جر الفلسطينيين باتجاه التصعيد العسكري: عزام األحمد .10

اسرائيل بالعمل على تسخين األجـواء مـن         اتهم مسؤولون فلسطينيون،  :  الخليج -رام اهللا، غزة، نابلس     
عل تستخدمها  خالل استئناف سياسة االغتياالت بحق نشطاء المقاومة الفلسطينية على امل جرهم لردود ف            

للتغطية على العدوان الذي تهدد بشنه على قطاع غزة، وذلك في أعقاب إصابة مقاوم في مدينة نابلس في                  
وقال مسؤولون كبار في السلطة الفلسطينية للخليج ان الجرائم التي تواصـل اسـرائيل              . محاولة اغتيال 

قـاالت واالقتحامـات هـي مؤشـر     تنفيذها سواء على صعيد حمالت التصفية لنشطاء المقاومة او االعت         
واكـد نائـب رئـيس الـوزراء        . ورسائل اسرائيلية واضحة وهدفها نسف التهدئة واستدراج المقاومـة        

الفلسطيني في حديث للخليج ان اسرائيل غير معنية بالجهود السياسية المبذولة لتحقيق آفاق سياسية وتعمد               
 خالل جملة من االعتداءات التي تمارسها علـى         الى جر الفلسطينيين باتجاه التصعيد العسكري وذلك من       

  . االرض
  4/4/2007الخليج اإلماراتية 

  
  تشكيل فرق عمل عربية لالتصال باسرائيل والرباعية :صبيح .11

 اكد ممثل فلسطين لدى الجامعة العربية محمد صبيح ان الجامعة العربية شكلت فـرق عمـل                 :بيت لحم 
لجنة الرباعية والمؤسسات االهلية واالحزاب في الدول المختلفة        لالتصال باسرائيل والواليات المتحدة وال    

 ،وحسب صبيح الذي كان يتحدث في اتصال هاتفي لوكالة معا من القاهرة           . لتسويق مبادرة السالم العربية   
فان دوال عربية هي مصر وفلسطين واالردن بحكم عالقاتها مع اسرائيل سـتختص بـشرح المبـادرة      " 

ان تلك الدول ستوضح السـرائيل بـان        " واضاف قائال . واالحزاب االسرائيلية وعرضها على الجمهور    
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 دولة عربية على مبادرة مقابل توقيع اسرائيل بما يضمن تطبيعا كامال            22هناك فرصة تاريخية ان توقع      
وفيما يختص بقرارات القمـة     . "معها بشرط انسحابها من االراضي العربية وحل عادل لقضية الالجئين         

 قال صبيح ان الحصار المالي لن يرفع اال بعمـل           ، ومساهمتها في رفع الحصار عن الفلسطينيين      العربية
وقال ان الجامعة العربيـة تـرفض       . سياسي ودبلوماسي والضغط على امركيا وشرح معاناة الفلسطينيين       

تـرم ارادة   التعامل مع اعضاء حكومة الوحدة بانتقائية واصفا تلك االجراء بالعبث السياسي والذي ال يح             
 . الشعوب

  3/4/2007وكالة معا 
  

 تحويل االموال سيتواصل لحساب الرئاسة :ممثل فلسطين لدى الجامعة العربية .12
كد ممثل فلسطين لدى الجامعة العربية محمد صبيح ان الجامعة العربيـة ستواصـل تحويـل االمـوال                  أ

س بتحويل تلك االموال لوزارة الماليـة       الى ان يبلغنا الرئيس عبا    "للفلسطينيين لحساب الرئاسة الفلسطينية     
واضاف ان كل ما لدى الجامعة العربية من اموال قبل قمة الرياض قد تم تحويله الى الرائـسة                  . "مباشرة
 مليون دوالر سيجري تحوليهـا فـي االيـام          52 والجزائر بعثت امس مبلغ      ، مليون دوالر  370والبالغ  

 مليون دوالر الذي اقر في القمة العربية والتي على          55غ  واوضح صبيح ان مبل   . القادمة لحساب الرئاسة  
 مليون منها لصندوق االقصى مشيرا الى ان        15الدول العربية تقديمها شهريا كدعم للفلسطينيين سيذهب        

 مليون الن هناك دوال عربية ليس لها مال وبعضها ال يـدفع للجامعـة               40ذلك المبلغ سيصل ربما الى      
 . العربية

  3/4/2007وكالة معا 
  

  ماضون نحو إعادة بناء الجهاز الصحي رغم صعوبة الواقع: وزير الصحة .13
رضوان األخرس ان هناك إصرارا على إعادة بناء الجهاز         .  قال وزير الصحة د    : بشار دراغمة  -نابلس  

الصحي رغم صعوبة الواقع وقلة اإلمكانيات، وان وزارته تعطي االولوية لتطوير مراكزها الطبية بكـل               
اتها لتسهيل حصول المواطن على العالج في اقرب نقطة من مكان اقامته واالرتقاء بنوع الخدمـة                مستوي

الطبية حسب االحتياج ومجاراة ما وصلت اليه العلوم الطبية، وتطوير الكـادر البـشري االختـصاصي                
الجـسدية  بتوفير عدد من االختصاصيين في مختلف مجاالت الطب لتأمين الخدمة الالزمة باقل التكاليف              

واالنسانية وعلى الحواجز، وضمان حصول المريض على العالج الالزم فـي المستـشفيات والمراكـز               
  . جاء ذلك خالل مؤتمر صحفي عقده مكتب وزارة االعالم بنابلس امس في مكتب محافظ نابلس. الصحية

طـرح خـالل    االخرس ان مجلس الوزراء     . وفيما يتعلق باضراب العاملين في القطاع الصحي اوضح د        
جلسته االخيرة مشكلة المضربين وناقشها بكل مسؤولية من زاويتين هما المسؤولية عن حـق المـواطن                

سالم فيـاض بـالجلوس مـع       . بالعالج، والمسؤولية عن حقوق العاملين، وتم الطلب من وزير المالية د          
مج واليـات لتـسديد     المضربين على اساس تنفيذ ما تم االتفاق عليه مع الحكومة السابقة ووضـع برنـا              

  . مستحقاتهم
  4/4/2007الحياة الجديدة 

  
  ا مرتبط بأمريكا وإسرائيلقواه أ...الحركةثالث تيارات تشق : قيادي في فتح .14

جـامعي  السـتاذ   األعبد الرحمن الترك أحد القيادات التاريخيـة لحركـة فـتح و           .د انتقد   :الضفة الغربية 
 أن إبعاد بعـض     ، معتبراً "على مراكز القرار في فتح    سيطرة مجموعات صغيرة    ب"فلسطيني، ما وصفها    ال

يخدم هدف تخريب الحركة األم في منظمة التحريـر         "القيادات التاريخية في الحركة عن مواقعها القيادية        
 في تصريحات خاصة لقدس برس، النقاب عن انقسامات حـادة      الترك وكشف .، حسب وصفه  "الفلسطينية
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أبرز ما أنجزته حركة فتح فـي سـنواتها         "، وأشار إلى أن      الحركة توتباعد في وجهات النظر بين قيادا     
األخيرة أنها عمقت مسار التخريب، ولو تم إجراء انتخابات جديدة هذه األيام فإن ممـا ال شـك فيـه أن             

 إلى أن الطريق إلى هذا الهدف تم ترسيمه عبر إعـادة            لفتو ".حركة فتح سوف تخسر الرهان من جديد      
أهم شيء تم إنجازه هو تشكيل لجنة الـساحة         : "كة بما ينسجم ومخطط التخريب، وقال     هيكلة لكوادر الحر  

التي رفضها أحمد قريع الرأس اآلخر للحركة، والذي تم تعيينه مسؤول التعبئة والتنظـيم خليفـة للقائـد                  
التاريخي هاني الحسن، الذي أحيل على الرفوف بإسناده مهمة كبير مستشاري الرئيس محمود عبـاس،               

 مـا أراه هـو أن       ك أن مهمة هذه اللجنة هي إعادة ترتيب وضع حركة فتح في الضفة، لكنني شخصياً              ذل
هذه اللجنة تـم    : "لو رأيه هذا بالق   علالًم ".هذه اللجنة هي التي ستدق المسمار األخير في نعش حركة فتح          

 من   يسيراً  تمثل جزءاً  تعيينها بشكل ال عالقة له بتاريخ حركة فتح وال بتراث الرئيس ياسر عرفات، إنها             
قوى ما أنزل اهللا بها من سلطان، وهي لجنة عينها شخص بعينه قريب من الرئيس محمود عباس، ولذلك                  

  ".فهي لجنة ال عالقة لها بقواعد فتح العريضة
االتجـاه األول هـو   : "وقسم الترك التيارات التي تتقاسم قيادة حركة فتح إلى ثالث اتجاهات كبرى، وقال            

تجـاه  األمريكي الموسادي اإلسرائيلي، الذي يرتبط بهدف تخريب حركة فتح من الداخل، وهذا اال            االتجاه  
واالتجاه الثاني هو المستوى الرسمي الذي يعبر عن تركة الـرئيس عرفـات ويمثلـه               . هو األكثر نفوذاً  

ركـة  الرئيس محمود عباس واللجنة المركزية لحركة فتح، وهو اتجاه يريـد المحافظـة علـى إرث الح                
والعالقات العربية واإلسالمية والدولية بما ال يسجل عليهم أنهم بـاعوا الحركـة وفلـسطين للـشيطان                 

، وهو تيار المهمشين من     اًظواالتجاه الثالث هو تيار المناضلين والشهداء الذين دفعوا الثمن باه         . األمريكي
شكيل لوبي يتصدى للتيار األمريكي داخـل        لت أمثالي، ألنه تيار الفقراء والمعدمين الذين ال يملكون أمواالً        

 جدا باتفاق مكة المكرمة، وهو تيار يرى بأن ما جرى فـي             هذا التيار كان مسروراً   : "أضافو ".الحركة
االنتخابات التشريعية الفلسطينية األخيرة التي أثمرت فوز حماس، هو تعبير ديمقراطي كـان يجـب أن                

 حكومة الوحدة الوطنية سوف تنجح بالضد علـى الموقـف           وهو يرى اليوم أن   . تعطى له الفرصة للعمل   
   ".روبي في كسر الحصار واالستمرارواإلسرائيلي واألمريكي ورغم التردد األ

هذه المبادرة حتى بتجديد االلتزام بهـا  : "وقلل الترك من أهمية الحديث عن المبادرة العربية للسالم، وقال   
لقد كانت إسـرائيل    : "وأوضح". ي ثمن الحبر الذي كتبت به     في قمة الرياض العربية في تقديري ال تساو       

وحكومة أولمرت تعاني أزمة حقيقية، وتريد تسويق أزمتها إلى الخارج، فسربت بعض اإلشارات التـي               
توحي بقبولها للمبادرة العربية، ولكن بتعديالت، ولكنني أعتقد أن إسرائيل ال يمكن أن تقبل ذلـك علـى                  

بادرة ليست إال زوبعة ستمر خالل أسابيع وتبقي إسرائيل على سياساتها العدوانية            اإلطالق، ولذلك فإن الم   
  ".كما هي

  3/4/2007 قدس برس
 

   المبادرة العربيةلتفاف علىلال  فاشلةمحاولة لميركل  تصريحات أولمرت:الشعبية .15
رت حول  إيهود أولم تصريحات  اعتبرت الجبهة الشعبية    : ألفت حداد نقالً عن    3/4/2007 48عربأورد  

رغبته بلقاء العاهل السعودي محاولة فاشلة لاللتفاف على االصطفاف العربي الذي برز في القمة خلـف                
صبح يدرك وبشكل واضـح التهـرب       أمبادرة السالم، ومحاولة جديدة لتضليل الرأي العام العالمي الذي          

سع الذى عقدته لقيادتهـا فـي       وأكدت الجبهة خالل االجتماع المو     .سرائيلي من االلتزام بعملية السالم    اإل
سرائيلية لفتح مسارات تفاوضية منفردة مـع بعـض األطـراف العربيـة،             ن المحاوالت اإل  أقطاع غزة   

وتصنيفها بين معتدل ومتشدد إنما هي عقبة جدية أمام طريق تحقيق السالم، مؤكدة أن طريق السالم يبدأ                 
قمة الرياض المتعلقة بالقـضية الفلـسطينية،       وثمنت الجبهة مواقف     .شعب الفلسطيني الباالقرار بحقوق   

ترى فيها قرارات هامة يتوجب متابعتها وتنفيذها، واتخاذ خطوات جديـة لكـسر الحـصار               "وقالت إنها   
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 للتنفيذ  هي المبادرة العربية للسالم      أن وأكدت على  ".الظالم المفروض على شعبنا ودعم نضاله وصموده      
 الداخلي شددت الجبهة على حرمة الدم الفلـسطيني، وجـددت           على الصعيد الفلسطيني  . وليست للتفاوض 

إدانتها لكافة االشتباكات التي تندلع بين آونة وأخرى، كما استنكرت الـصراعات العائليـة والعـشائرية                
  .وأدانت استمرار اختطاف الصحفي البريطاني آلن جونستون .المتفاقمة في بعض مناطق قطاع غزة

 فـي    القيادي في الجبهة الشعبية نـدد       منصور رشيد  : إلى أن  غزة  من 3/4/2007  قدس برس  وأشارت
الجماعات المـسلحة مـن تفجيـر        بما تقوم به بعض      ، نسخة منه  تصريح صحفي أرسل إلى قدس برس     

 الحكومـة   ومطالبـاً ،  "غير مبـرر  " هذه التفجيرات بأنها عمل      في قطاع غزة، واصفاً   نترنت  اإللمحالت  
  .  لتلك األحداثلتصدي بكل حزمبا
  

  جاءت لتعزيز مكانته أمام الداخل اإلسرائيليتصريحات أولمرت لميركل : حزب الشعب .16
يهود أولمـرت محاولـة     إاعتبر حزب الشعب الفلسطيني أن تصريحات       :  مراسل القدس الخاص   - غزة

وقال وليد العوض عضو اللجنة المركزية للحزب أن تـصريحات          . لاللتفاف على مبادرة السالم العربية    
لتي حاول الظهور من خاللها كرجل سالم أمام المستشارة األلمانية أنغيال ميركل مـا هـي إال                 أولمرت ا 

 في محاولة لتعزيز مكانته اآلخذة في التراجع ولوقف حالة التفكك           ، للداخل اإلسرائيلي  ةتصريحات موجه 
ة جديدة لتجاوز   التي يعيشها حزب كاديما الذي يقف على رأسه، كما أنها في نفس الوقت محاولة إسرائيلي              

قرارات الشرعية الدولية تحت غطاء مؤتمر إقليمي وفق دعوة أولمرت كبديل عـن المـؤتمر الـدولي                 
لى تنسيق الجهد وتسريع التحـرك      إودعا العوض لجنة تفعيل المبادرة العربية والقيادة الفلسطينية          .للسالم

صار على شعبنا وحـشد التأييـد       جل فك الح  أ ومن   ،على الصعيد العالمي لفضح وتعرية أهداف أولمرت      
  .والدعم للمبادرة العربية

  4/4/2007القدس الفلسطينية 
  

 كتائب القسام تحذّر من اجتياح قطاع غزة وتتوعد االحتالل بعمليات غير مسبوقة .17
 حذّرت كتائب القسام الكيان الصهيوني من اجتياح قطاع غـزة أو التعـرض لرمـوز الـشرعية                  :غزة

وقال أبو عبيدة، الناطق اإلعالمي باسم الكتائـب، فـي تـصريح            . كات المقاومة الفلسطينية وقيادات حر  
إن هذه التهديدات الصهيونية ليست جديدة، وهي تعبر عن مدى الفشل والعجز الذي             : "صحفي له الثالثاء  

وصلت إليه قيادة العدو الصهيوني في مواجهة الوحدة الوطنية الفلسطينية، بعد أن أصبح موقـف العـدو                 
كتائب القسام وجميع فصائل    "موضحاً أن    ".هيوني مخزياً أمام العالم ككيان مغتصب ألرض فلسطين       الص

المقاومة مستعدة لمواجهة العدو الصهيوني بكل ما أوتيت المقاومة من قوة، وإنها لن تسمح للعدو باجتياح                
 أساليب من المقاومة    أرض غزة ستكون مقبرة للغزاة، وسيواجه فيها      "كما حذر االحتالل أن     ". قطاع غزة 

 ". لم يعهدها من قبل
  3/4/2007المركز الفلسطيني لإلعالم 

  
 مخطط إسرائيلي يتبلور إلضعاف حركة فتح: نزالجمال  .18

الضفة الغربية في حديث إليـالف      في  قال جمال نزال المتحدث باسم حركة فتح        :  خلف خلف  -رام اهللا   
ن عناصر حركة فتح يتدربون في مـصر اسـتعداداً          أعن  ه صحيفة هآرتس مؤخراً     ما نشرت  على   اًبيعقت

 إن إسرائيل معنية في إضعاف حركة فتح وتقوية الجهات التي           ،لمواجهة عنيفة محتملة مع حركة حماس     
وأوضح نزال أن الصحافة اإلسرائيلية اعتادت على بث األخبار واإلشـاعات التـي             . تسير بعكس التيار  

 :ن هذه األنباء تهدف لتحقيق ثالثة أهـداف       إوحسب نزال ف   .ينيةتهدف لخلط األوراق في المعادلة الفلسط     
أولها إضعاف حركة فتح وزعزعة أركانها وصورتها بالـشارع الفلـسطيني، وثانيـاً تقويـة الجهـات                 
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أما الهدف الثالث فهو إعطاب حركة فتح بصفتها حاميـة المـشروع            . الفلسطينية التي تسير بعكس التيار    
زال إلى أن إسرائيل غير معنية في وجود فتح قوية حتى تتذرع كما هي العادة               ونوه ن . الوطني الفلسطيني 

 .بأنه ال يوجد شريك فلسطيني
  3/4/2007موقع إيالف 

  
 قليم جديدة في غرب غزةإفتح تنتخب لجنة  .19

 عقدت حركة فتح مؤتمر إقليم غرب غزة األول صباح الثالثاء           :غزة من   4/4/2007 وكالة معاً    أوردت
  .ة إقليم جديدةلجنوانتخبت في نهاية المؤتمر ،  بحضور عدد كبير من قيادات الحركةغزةفي مدينة 
ـ  اً محمد النحال أمين   واانتخباللجنة  أعضاء  :  أن غزة من   3/4/2007 فلسطين برس    وأضافت سر إقلـيم   ل

 .غرب غزة
  

   حسين أبو كويكقيادي في حماسالفرج عن ي االحتالل .20
ائيلي، الثالثاء، عن الشيخ حسين أبو كويك، بعـد اعتقـال دام            أفرجت سلطات االحتالل اإلسر   : طولكرم

وذكرت مصادر فلسطينية، أن أبو كويك يعتبر من قياديي حركة حماس في منطقة رام اهللا،              .خمسة أعوام 
وأشارت إلى أن أبو كويك اعتقل بعد فترة بسيطة من محاولة اغتياله             .2002يوليو عام   /واعتقل في تموز  
   . 2002 في الرابع من آذار عام تهتالل، بواسطة قذائف مدفعية تعرضت لها سيارمن قبل قوات االح

  3/4/2007 قدس برس
  

 في غزة المختطف الوقفة التضامنية مع الصحفي  تثمنحماس .21
ي بـي سـي     بن الوقفة التضامنية اللتي يقفها الشعب الفلسطيني مع مراسل ال         أ قالت حركة حماس     :غزة

 وقال متحدث باسم الحركة في بيان وصـلت معـاً          .المشرق لهذا الشعب  المختطف في غزة، هي الوجه      
 وأمام الوقفة التضامنية والـشجاعة مـع الـصحفي المختطـف أالن             ،حماس إننا في حركة   ":نسخة منه 

جنستون نثمن بفخر واعتزاز وإعجاب كبير ذلك الموقف الحضاري الذي يسطره لهم التاريخ بمداد مـن                
ن في حملتهم التضامنية مع زميلهم الـصحفي     ون المشارك وئل اإلعالمية والصحفي  نور، والذي أبدته الوسا   

وجددت حماس مطالبتها للرئاسة والحكومة واألجهزة األمنية الفلسطينية بالعمل الفـوري           ...". المختطف
  .والحثيث إلطالق سراح جنستون وتقديم خاطفيه للعدالة

 4/4/2007وكالة معاً 
  

   من حماس والجهاد يتدربون في ايران واليمناالالف: مصادر اسرائيلية .22
اتهمت مصادر استخبارية اسرائيلية ايران وسوريا باقامة فيلق من المقاتلين االسالميين في عدة مناطق 
من الشرق االوسط وذلك في اطار ما وصفتها باالستعدادات لمواجهة هجوم امريكي محتمل مشيرة الى 

 انطالق لوجستية لقوات حرس الثورة االيراني الى كافة انحاء ان مطار دمشق الدولي تحول الى نقطة
واضافت تلك المصادر ان التقييم المتشائم الذي قدمه رئيس االستخبارات .الشرق االوسط على حد قولها

 استند في االساس على معلومات استخبارية امريكية تناولت اقامة ،يدلين خالل جلسة الحكومة االسرائيلية
دة سورية لفيلق اسالمي ينتشر في منطقة الشرق االوسط ودور سوريا وحزب اهللا في ايران بمساع

وتدعي المعلومات االستخبارية ان .المعركة القادمة وما يعنيه من خطر امتداد الحرب الى اسرائيل
االالف من مقاتلي حزب اهللا وحركة حماس والجهاد االسالمي يتوافدون خالل االسابيع الماضية الى 

ن بهدف التدريب داخل معسكرات الجيش االيراني ويتم نشرهم فور االنتهاء من التدريبات في جميع ايرا
 . دول الشرق االوسط بما فيها قطاع غزة والضفة الغربية
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واشارت المصادر االستخبارية االسرائيلية الى ما أسمته تغيرا في السياسة االيرانية حيال تدريب 
 لهم من بداية العام الحالي بالتدرب داخل معسكرات الحرس الثوري المقاتلين االجانب حيث سمحت

 ،وتطرقت المصادر االستخبارية االسرائيلية الى دور االستخبارات السورية الهام. ووحداته النظامية
مدللين على هذا الدور بسماح سوريا للمقاتلين واالجانب والضباط االيرانيين باستخدام مطار دمشق 

 . اخرى على حد قولهاومنافذ حدودية
  3/4/2007وكالة معا 

  
 رباعية أمنية خصيصا لمنطقة رفح: رتسآه .23

قالت مصادر امنية اسرائيلية ان مصر تعهدت بتكثيف التعاون االمني مع اسرائيل حول مسألة تهريب 
اع وجاء في النبأ الذي كشفته هآرتس ان هذا التعهد جاء في اجتم. السالح من منطقة رفح الى قطاع غزة

اللجنة االمنية الرباعية التي تشمل الى جانب اسرائيل مصر وامريكا والفلسطينيين، حيث اجتمعت 
االمنية في القاهرة االسبوع المنصرم وتعرضت مصر النتقادات شديدة على تقاعسها في منع " الرباعية"

 16ف بندقية ام  اال3تهريب السالح عبر انفاق رفح، كما كشف هناك ان االدرن نقلت لحرس الرئاسة 
المبعوث االمني االمريكي الجنرال كيت دايتون .  مليون رصاصة3 كالتشنكوف و2000كما نقلت مصر 

هو الذي ترأس اجتماع الرباعية االمنية في نهاية االسبوع الماضي بالقاهرة، وقالت مصادر امنية 
تهريب السالح من أنفاق فلسطينية لصحيفة هآرتس ان مصر وعدت بتكثيف تعاونها االستخباري حول 

 جلعاد ومسؤول االمن القائي سوشارك في اللقاء عن وزارة الدفاع االسرائيلية الجنرال عامو. رفح
الفلسطيني رشيد ابو شباك وممثل عن وزير المخابرات المصري عمرو سليمان والجنرال االمريكي 

 . قدس قبل نحو شهرعلما ان اجتماعا مماثال للجنة كان عقد في ال, دايتون ومستشاريه
 امريكية الصنع قبل 16 االف بندقية ام 3هآرتس كانت كشفت ان االردن نقلت لحرس الرئيس ابو مازن 

 اشهر وان االمر جرى بموافقة اسرائيل وان البنادق مرت عن جسر الشيخ حسين في منطقة بيسان 4
ة الصنع من مصر الى حرس  بندقية كالتشنكوف روسي2500شمال جنين، وبالتزامن مع ذلك جرى نقل 

 مليون 3الرئيس ابو مازن في غزة وقد مرت عن طريق معبر رفح، كما ان مصر واالردن نقلتا 
كما أن اجهزة االمن الفلسطينية التابعة بوالئها للرئيس ابو مازن . رصاصة مع شحنات السالح المذكورة

اشات الثقيلة الى االراضي ولكن لم يعرف بعد كيف دخلت الرش" ثقيلة"اشترت مؤخرا رشاشات 
  . الفلسطينية

  4/4/2007وكالة معا 
  

  إسرائيل في حالة تأهب أمني قصوى ومتحدث فلسطيني يتهمها بتعمد إثارة الهلع .24
 القادمة،  أيام رفع حالتي التأهب األمني السبعةت الجهزة المنية اإلسرائيليةقرر:  نظير مجلي،تل أبيب

شر خاللها قوات كبيرة من الجيش على الحدود، ومن الشرطة الى حالة استنفار أمني قصوى، تنت
وادعت األجهزة األمنية، . والمخابرات في األماكن العامة داخل المدن وفي الشوارع المركزية بين المدن

 انذارا ساخنا وصلت الى اسرائيل في األيام األخيرة، تشير الى نية خاليا فلسطينية 70ان أكثر من 
كما ادعت . ت تفجير كبرى في اسرائيل، أو ضد أهداف اسرائيلية في الضفة الغربيةمسلحة تنفيذ عمليا

ان حوالي عشرة انذارات منها تتحدث عن عمليات حددت لها أهدافا عينية، وتم تعيين المسلحين الذين 
ى ونف. سيفجرون أنفسهم خاللها، وتم تسليمهم أحزمة التفجير أو العبوات الناسفة وانطلقوا الى العمل

ناطق فلسطيني التحذيرات االسرائيلية، وقال ان اسرائيل تحاول نشر جو من الهلع الفارغ لدى سكانها، 
لتثبت لهم انها ساهرة على أمنهم، وتحاول استدرار التعاطف الدولي لكي تتستر على ما تقترفه من جرائم 

صار المضروب على الضفة وقال هذا الناطق ان أكبر جريمة ضد الفلسطينيين تكمن في الح. ضد شعبنا
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مركز "ثم لفت النظر الى التقرير األخير، الذي نشره . الغربية وقطاع غزة، ولكن هذا ليس كل شيء
 فلسطينيا 11 في الهيئة العامة لالستعالمات التابعة للسلطة الفلسطينية وفيه تقول إن "المعلومات الوطني

وبحسب اإلحصائية، فإن تسعة . الماضي) آذار(س قتلوا جراء العدوان اإلسرائيلي، فقط خالل شهر مار
 .من الذين سقطوا هم من الضفة المحتلة، وواحدا من قطاع غزة وآخر من القدس المحتلة

 4/4/2007الشرق األوسط 
  

  اإلسرائيليون ال يثقون بتصريحات اولمرت وبوعوده  .25
 مقـابالت مطولـة مـع    ،ألخيرةنشرت وسائل اإلعالم العبرية كافة في األيام ا      :  أسعد تلحمي  -الناصرة  

رئيس الحكومة ايهود اولمرت أتاحت له إطالق ما يشاء من تصريحات ووعود لم تنطِل، على أحد فضالًً                 
وأشار هؤالء إلى   . عن ان محاوري اولمرت أنفسهم كانوا أول من شككوا في جدية تصريحاته وصدقيتها            

بالت توقعوا فيها مـسبقاً األجوبـة مـن دون أن           ذلك بكل صراحة مقرين بأنه لوال التقليد لما أجروا مقا         
 التي وزعها اولمرت في مقابالته،      "البشائر"وإذ قرأ المعلق في هآرتس عوزي بنزيمان        . يقتنعوا بأي منها  

 عند تسلمه دفة الحكم، كتب متهكماً انه لـو  "اسرائيل في وضع أفضل مما كانت عليه "وتحديداً ادعاءه ان    
  ."لظننت ان اولمرت يطلق كذبة األول من نيسان"قة حقاً، لم تكن أقوال اولمرت مقل

أما المعلق األبرز في إسرائيل ناحوم برنياع فاستنتج بعد ساعات من لقائه الصحافي المطول مع رئـيس                 
ويكتب اري شفيط في هآرتس انه في تاريخ        . الحكومة ان األخير يبدو كمن يعيش في دولة غير إسرائيل         

حكومة أسوأ من اولمرت، وال أكثر فساداً منه، وفي تاريخها لم يعرض قائد غير              لم يكن رئيس    "إسرائيل  
ويصف الكاتب العام الذي انقضى تحت حكم اولمـرت     . "جدير إسرائيل إلى الخطر كما عرضها اولمرت      

إننا بصدد   ": وضع اولمرت بالقول   ،ويلخص المعلق السياسي في معاريف بن كسبيت      . "العام الكارثي "بـ  
وإزاء ما تقدم وبعد سـيل      . " إن عزلة رئيس الحكومة تحطم أرقاماً قياسية       ،كومة في شبه قطيعة   رئيس ح 

من المقاالت التي تطالبه باالستقالة تفتق ذهن صديق اولمرت وخصمه اللدود منذ انتهاء الحـرب علـى                 
الته من  في إطار صفقة تقضي باستق    "لبنان، الصحافي دان مرغليت عن فكرة جديدة للتخلص من اولمرت           

  ."منصبه مقابل وقف كل التحقيقات معه في قضايا الفساد وإغالق الملفات
  4/4/2007الحياة 

  
 إسرائيل تعتبر مواطنيها العرب إرهابيين .26

ذكرت الديلي تلجراف البريطانية أن محامية عربية تعرضت لشتى المضايقات : محمد بشير،الترجمة
وأوضحت . سرائيلية عند مغادرتها مطار بن جوريون مؤخراوالتفتيش الذاتي من قبل السلطات األمنية اإل

الصحيفة أن السلطات األمنية اإلسرائيلية تعتبر جميع العرب المسافرين على أنهم إرهابيون وذلك في 
وأوضحت الصحيفة أن . نطاق سياسة التمييز العنصري الذي يتعرض لها العرب في الدولة العبرية

فوا ضمنيا بوجود المضايقات والتفرقة العنصرية ضد العرب في عدة المسؤولين اإلسرائيليين اعتر
  .مجاالت

  4/4/2007عكاظ 
  

  التحقيق في نشاط شركة مسجلة على اسم ابنة ليبرمان  .27
تدفقت في السنوات األخيرة من مصادر مجهولة في الخارج سبعة ماليين شيكل إلى حساب شركة بملكية                

 أفيغدور ليبرمان، والقضية قيد التحقيق في شعبة التحقيـق بجـرائم            ،"وزير التهديدات االستراتيجية  "ابنة  
، بعد  2004، وأنشئت عام    " محدودة الضمان  - شركة للتجارة الدولية   1.ل.باسم م "الشركة مسجلة   . الفساد

وعقب المستشار اإلعالمي لليبرمان،    . اآلنشهر واحد من إقالة ليبرمان من حكومة شارون، وتعمل حتى           
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إن ميخال ليبرمان هي المبادرة إلقامـة شـركة االستـشارات         : " لى أسئلة هآرتس بالقول   يوسي ليفي، ع  
وعملت ميخال في األعمال اإلدارية بينمـا تـولى ليبرمـان مـسؤولية             . االقتصادية بتأييد وتشجيع أبيها   

ـ             . "التطوير التجاري  رق والشركة بملكية أبناء ليبرمان ورجال أعمال يهود يعملون في مولدافيا وفـي ش
  .أوروبا

  4/4/2007 48عرب
  

  حريق في معبد يهود مناهضين للصهيونية بنيويورك .28
 وقد جاء ، شب حريق ضخم بمعبد يهودي في مدينة نيويورك تابع لجماعة نيتوري كارتا-نيويورك 

. الحادث بعد تلقي الجماعة تهديدات لحضورها مؤتمر يشكك في الهولوكوست في إيران العام الماضي
حريق متعمدا، ومن جهته اعتبر الحاخام يزرويل دوفيد ويس الد شرطة نيويورك أن يكون ولم تستبع

، "ال شك أن القضية هي محاولة لخنق معارضتنا للصهيونية: "، قائالً"متعمد"عضو الجماعة أن الحادث 
هددونا لقد : "وأوضح ويس. "قد حرقت ودمرت في الحادث"مضيفًا أن الكثير من الكتب المقدسة القديمة 

  .ولم يسفر الحريق عن إصابة أحد ،)..في إشارة إلى اليهود المعارضين لهم(وحذرونا وضايقونا كثيرا 
  3/4/2007اسالم اون الين 

  
  فلسطيني قتلوا في اعمال العنف في العراق 600 .29

ني قتلوا  فلسطي600اعلن رئيس المفوضية العليا لالجئين التابعة لالمم المتحدة ان : ب . ف.  أ- المنامة
 15 يعدون نحو هناك اليوم ان الفلسطينيين اضحمو. حتى االن في اعمال العنف المستمرة في العراق

  على رأس اهتمامات، مؤكدا أنهم الفا كانوا قبل سقوط نظام صدام حسين30الف الجىء مقابل 
 الن ،بات لكن هذا يواجه صعو، لتوطين بعضهم خارج العراقيسعوأشار إلى أن هناك  .المفوضية

   .توطينهم في البالد العربية قد يعني تخليهم عن حق العودة
  3/4/2007موقع ايالف 

  
 زعماء المسيحيين في القدس يدعون لرفع الحصار عن الفلسطينيين  .30

 إلى إلغاء ،دعا زعماء الكنيسة في األراضي المقدسة بمناسبة عيد الفصح:  د ب أ-القدس المحتلة 
ن الرعاية الطبية أ بطريركا في رسالة مشتركة 13وكتب  .سلطة الفلسطينيةالمقاطعة الدولية ضد ال

سوءا في العام الماضي نتيجة للعقوبات، ومن الضروري استئناف ازدادت والتعليم في بعض المناطق 
  .المساعدات االنسانية

  4/4/2007الدستور 
  

  لمنطقة والعالم مادام االحتالل قائماً في األرض المقدسة سوف تعاني ا: ميشيل صباح .31
شدد البطريرك ميشيل صباح، على أنه مادام احتالُل الواحد لبيت اآلخر قائمـاً، سـيبقى الخلـل                 : القدس

ورأى فـي    .قائماً، وما زال الخلل في األرض المقدسة قائماً، سوف تعاني من ذلك المنطقة والعالم كلّـه               
فة في سبيل السالم، للبدء بعملية الشفاء هنا وفـي          ، لمناسبة عيد الفصح، أنه البد من المجاز       ةيامالة الق رس

  .كل مكان
  3/4/2007 وفا -وكالة االنباء الفلسطينية
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 اريحا - اسرائيل تقرر اغالق شارع القدس .32
أريحا نهائيا،  - قررت سلطات االحتالل اإلسرائيلي إغالق شارع القدس:  القدس-أسامة العيسة 

 مما يعتبر خطوة استراتيجية على طريق ضم مستوطنة معالية واقتصار استخدامه على اإلسرائيليين،
أنها ستفتح في حين  .ادوميم، إلى المدينة المقدسة، واستكمال فصل القدس عن اريحا ومحيطها الشرقي

 مدير عام الحكم المحلي في أعتبرمن جهته و .شارعا بديال للفلسطينيين، يمر من أراضي العيزرية
لمخطط سيضيق الخناق على حرية الحركة والتنقل بين جنوب ووسط الضفة مديرية القدس، بأن هذا ا

 .الغربية، وكذلك يحكم الحصار على المنطقة بموازاة الجدار العنصري من الجهتين الشمالية والشرقية
 إلى فرض قيود جديدة على البناء العمراني وحرمان الفلسطينيين  أيضاسيؤديذلك واشار الى ان هذا 

 .ي تلك األراضي خاصةمن التوسع ف
  3/4/2007موقع ايالف 

  
  يواجهون مشكلة تأمين المسكنداخل الخط االخضر  األسر الفلسطينيةمن % 60.6 .33

 الذي قام به بنك المعلومات فـي جمعيـة الجليـل            48يأفاد بحث المسح االجتماعي االقتصادي لفلسطيني     
 الخط االخضر بان الفلـسطينيين فـي    اسرة فلسطينية داخل   3250والذي شمل عينة تمثيلية تحتوي على       

حيث أظهرت   . وبتلك المخصصة للبناء بشكل خاص     ،إسرائيل يعانون من نقص حاد في األراضي عامة       
من األسر الفلسطينية أفادت بأنها ستحتاج لوحدة سكنية واحدة على األقل خـالل             %  60.6المعطيات أن   

 من%  43.7 ، في حين أن   %72.9ة الجنوب إلى    في منطق ، علما أن النسبة تصل      السنوات العشر القادمة  
  . لن تتمكن من بناء أي وحدة سكنهذه األسر

  3/4/2007 48عرب
  

  خالل عملية السور الواقي االسرائيلية همأهالي جنين يحيون ذكرى اجتياح مخيم .34
  عمليـة الـسور الـواقي      ، خالل أحيى أهالي جنين الذكرى الخامسة الجتياح مخيم جنين       : رامي دعيبس 

 الشخـصيات   ،وقد تقدم المسيرة التي دعت لها القوى الوطنية واإلسالمية في محافظة جنين            .سرائيليةاال
بمـشاركة اآلالف مـن     وفصائل  لشبان المقاومة الفلسطينية من األذرع العسكرية ل      والوطنية واالعتبارية   

ور الجماهيري والـوطني    وبهذه المناسبة دعت الجبهة الديمقراطية الستنهاض الد       .المواطنين الفلسطينيين 
 ولتحقيق المزيد من الخطوات الجادة فـي تكـريس الوحـدة الوطنيـة               الفلسطيني شعباللتعزيز صمود   

  .والشراكة السياسية
  4/4/2007 48عرب

  
  أهالي األسرى يطالبون التشريعي بالعمل على صرف مستحقات أبنائهم: طولكرم .35

عي امام جمعية الصليب االحمـر فـي محافظـة          طالب اهالي االسرى خالل االعتصام االسبو     : طولكرم
جلس التشريعي بضرروة التحرك لوقف معاناة ابنائهم في السجون االسرائيلية، وتفعيل           مطولكرم، امس، ال  

 جلسموقال حسن خريشة خالل مشاركته، ان ال      . قضيتهم داخليا وعالميا، والعمل على صرف مستحقاتهم      
ري يالسرى وعائالتهم، مشيرا الى انهم يتابعون االمر مع وز         اقر ومنذ سنوات قانونا ينصف ا      التشريعي

  .المالية واالسرى، مطالبا بوضع استثناء لهم وصرف مستحقاتهم وجعلهم على رأس االولوية
  4/4/2007األيام الفلسطينية 
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  إصابة فلسطينيين بينهما طفل بنيران قوات االحتالل في جنوب غزة .36
 مترا فـي عمليـة مـسح        50 توغلتا لمسافة     اسرائيليتين ن وجرافتين ذكرت مصادر أمنية أن آليتي     :غزة

 جنوب مدينة غزة، ومن ثم أطلقت نيرانها تجاه المواطنين الفلسطينيين مـا              وتمشيط لمنطقة جحر الديك   
  .أدى إلى إصابة اثنين منهم على األقل بجراح أحدهما طفل، وصفت جراحه بالخطيرة

  3/4/2007 قدس برس
  

   فلسطيني ممرض إلعتقالتقمص شخصية إدارة المستشفىجيش االحتالل ي .37
في سياسة جديدة وطريقة غير مسبوقة اعتقلت قوات االحتالل مساء أمس أحد المواطنين             : رامي دعيبس 

الذين يعملون في قسم التمريض في المستشفى العربي التخصصي بمدينة نابلس، بعد أن أوهمـه جـيش                 
وقـد اسـتنكرت     .ة المستشفى، مطالبة إياه بالحضور السريع للعمل      االحتالل باتصال هاتفي أنها من إدار     

 بأنهـا تهـدف إلرهـاب        في االعتقال، وأعتبـرت    الطريقةهذه  جمعية نفحة المختصة بشؤون األسرى      
  .المواطنين، من أي هاتف يتلقونه وعدم التجاوب معه

  4/4/2007 48عرب
  

   الفلسطينيةانخفاض انتهاكات الحريات اإلعالمية في األراضي: تقرير .38
أكد المركز الفلسطيني للتنمية والحريات اإلعالمية، أن شهر آذار الماضـي، شـهد انخفاضـا               : رام اهللا 

ملموسا، في انتهاك الحريات اإلعالمية في األراضي الفلسطينية، خاصة من قبل المجموعات الفلـسطينية       
 وقد أشار إلـى أن      .عة البريطانية المسلحة، حيث لم يحدث أي انتهاك، باستثناء خطف مراسل هيئة اإلذا          

هذه الظاهرة أدت إلى مغادرة معظم الصحفيين األجانب للقطاع، وحتى الذين يحضرون لمهام صـحفية               
  التقرير، أكد كما   .عاجلة، مما اثر بشكل سلبي على تغطية األحداث في القطاع وعلى الحريات اإلعالمية            

التي ارتكبتها قوات االحتالل اإلسـرائيلي، وقراصـنة         انخفاضا في االنتهاكات      الشهر الماضي، شهد   أن
أدان المركـز   فـي حـين     . إنترنت، والتي تضمنت، اختراق الموقع اإللكتروني لوكالة األنباء الفلسطينية        

  .، خاصة منع الصحفيين الفلسطينيين من التحرك بحريةةاالنتهاكات اإلسرائيلي
  3/4/2007 قدس برس

  
  طلبةالفي انتخابات مجلس تفوز لخليل الكتلة اإلسالمية في جامعة ا .39

حققت الكتلة اإلسالمية في جامعة الخليل، أمس، فوزاً محدوداً في انتخابات مجلس اتحاد الطلبـة               : الخليل
 ومقعد واحد للجماعـة  ، مقعداً لكتلة شهداء األقصى19، مقابل  مقعدا 21 بحصولها على    التي جرت أمس  

  . المؤيدة لحركة الجهاداإلسالمية
  4/4/2007يام الفلسطينية األ

  
  تغير سياسة المساعدات االمريكية للفلسطينيين نعمة ونقمة: تقرير .40

قريـة بلعـين    فـي   تبقى من خطط بناء مدرسة حكومية للبنات        ي لم:  مراسلون - الضفة الغربية  - بلعين
سـحبت   بعـدما  ،أرض ممهدة على جانب أحد التالل وتصميمات لم يتم استخدامها         سوى  بالضفة الغربية   

 تولـت فقد غيرت وكالة التنمية الدولية االمريكية تركيزهـا منـذ            .الحكومة االمريكية تمويلها للمشروع   
تعيـد  ،  وبدال من التركيز على مشروعات البنية التحتية العامة        .حماس السيطرة على الحكومة الفلسطينية    

سانية والمشروعات االمنية التـي     الحكومة االمريكية توجيه مواردها نحو المدارس الخاصة والبرامج االن        
 مدير بعثة الوكالة أن القيود الخاصـة  قد أكد و .ال صلة لها بالحكومة التي تسيطر على قطاع التعليم العام         

قلل من أهمية فرص حدوث تغير في سياسـة         قد  و .بالمساعدات االمريكية تعكس الوضع السياسي الجديد     
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قال المحلـل   من جهته   و .تشكيل حكومة الوحدة الوطنية    رغم   ،المساعدات االمريكية في أي وقت قريب     
السياسي هاني المصري إن تحويل التمويل بعيدا عن مشروعات التنمية سيعيق من قـدرة الفلـسطينيين                

 أن التركيز على مساعدات االغاثة سوف يجعل الفلسطينيين يعتمدون علـى            افيض م .على بناء مؤسساتهم  
معين رباني المحلل البـارز بالمجموعـة الدوليـة لمعالجـة           ن أعتبر    في حي  .المساعدات الى ماال نهاية   

ن صورة الواليات المتحدة في االراضي الفلسطينية سيئة لدرجة أنها اذا قامت بتوزيع ذهـب               ، أ االزمات
  .في الشوارع فمن المحتمل أال يكون لذلك تأثير يذكر

  3/4/2007رويترز 
  

  لسطيني على استخدام اإلنترنت والجوال مليون شيكل أنفقها الشباب الف166: تقرير .41
قـد  و .يحتل قطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، موقعاً مهماً في سياق االقتصاد الفلسطيني           :رام اهللا 

أظهرت إحصائية أعدها الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، أن مقدار التغير في نسبة األسـر التـي                
، فيما بلغ مقدار التغيـر  2004 مقارنة مع العام   2006في العام   % 73لديها إنترنت في البيت بلغ حوالي       

وبلـغ  . %11، ومقدار التغير في نسبة األسر التي لديها نقال          %24في نسبة األسر التي تمتلك حاسوب       
، فيمـا   %45، نحو   ) سنة 29 -15(مقدار التغير في نسبة استخدام الحاسوب واإلنترنت بين فئة الشباب           

وأظهرت اإلحصائية تالشي الفجوة بين الجنسين، فيمـا         .%26 في نسبة امتالك النقال      كان مقدار التغير  
يخص نسبة استخدام الحاسوب، فيما بقيت الفجوة شاسعة فيما يخص نسبة استخدام اإلنترنت بين الشباب               

غير بلغ مقدار الت  إلى ذلك فقد     .2006على التوالي في العام     % 23 و % 36 كانت   والتيالذكور واإلناث،   
، فيما كان مقدار التغير في نسبة استخدام اإلناث         %35في نسبة استخدام الشباب الذكور لإلنترنت حوالي        

وأوضحت اإلحصائية أن أقصى نسبة استخدام الحاسوب        .2004 مقارنة مع العام     %64لإلنترنت حوالي   
كمـا  . الثة أرباع الشباب  بلغت بين الشباب الذين تجاوز تحصيلهم العلمي الثانوي، لتصل إلى أكثر من ث            

بلغت نسبة استخدام اإلنترنت أقصاها بين الشباب الذين تجاوز تحصيلهم العلمي مرحلة الثانويـة لتـصل        
أما بخصوص توجهـات االسـتخدام       .%23إلى النصف، فيما بلغت النسبة أدناها بين اإلناث لتصل إلى           
 %56لتغير ألغراض الدراسة والتعلم قد بلغ       للحاسوب بين الشباب الفلسطيني، فالحظ التقرير أن مقدار ا        

، فيما لـم تتغيـر      %120 مقدار التغير ألغراض اإلنترنت قد بلغ        في حين كان  ،  2004مقارنة مع العام    
 بهـدف    االنترنت قد أشارت اإلحصائية إلى أن استخدام     و .كثيراً نسبة استخدام الحاسوب ألغراض العمل     

رتفاع بشكل ملحوظ، كما أشارت إلى أن هناك انخفاض كبيـر           ، وهي في طريقها إلى اال     %9العمل تبلغ   
 مقارنـة مـع العـام       %80في نسبة استخدام اإلنترنت بغرض المراسالت، ليصل مقدار التغير حوالي           

 مقارنـة مـع   % 13، فيما هناك ارتفاع في نسبة استخدامها ألغراض الترفيه والتسلية، حيث بلغ           2004
ن المجموع السنوي لما ينفقه الشباب الفلسطيني على التكنولوجيا بلـغ           وأكدت اإلحصائية، أ   .2004العام  

  .2006 مليون شيقل في العام 166ما يقارب 
  3/4/2007 قدس برس

  
  عمليات تفجير مقاهي االنترنت مستمرة في غزة .42

  مما. فجر مسلحون مجهولون محالً تجاريا لخدمات االنترنت في منطقة جباليا شمال قطاع غزة:غزة
 . يبلغ غن وقوع اصابات، دون أناضرارا مادية جسيمة بالمحلاوقع 

  4/4/2007وكالة معا 
  
  



  

  

 
 

  

            19 ص                                    681:                                 العدد4/4/2007األربعاء : التاريخ

  
 وزون ثقة الفلسطينيينحيقناة الجزيرة وصحيفة القدس وراديو صوت األقصى : إستطالع .43

عن القناة في الضفة الغربية وقطاع غزة نفذ مركز القدس لإلعالم واالتصال استطالعا للرأي : بيت لحم
من % 33وتبين من النتائج أن .  في أخبارها أكثر الفلسطينيونة والجريدة والراديو التي يثقالتلفزيوني

سكان الضفة يقرأون ، فيما تبين أن  شخص، ال يقرأون الجريدة إطالقا1198والتي بلغت العينة الكلية 
إنهم  % 4.8 قال بينما. إلى أنهم ال يستمعون للراديو % 29.4 أشار وقد. الجريدة أكثر من سكان القطاع

من الجمهور الفلسطيني الذين يشاهدون التلفاز  % 48.4واظهر استطالع أن  .ال يثقون في أي تلفزيون
من الذين يقرؤون الجريدة أن جريدة % 52.7يثقون أكثر في قناة الجزيرة كمصدر لإلخبار، بينما اعتبر 

 إلى أن راديو ، إلى الراديوونمعستين مم% 13.4، في حين أشار األكثر ثقةالقدس تعتبر المصدر 
  .صوت األقصى هو الذي يثقون في أخباره أكثر

  3/4/2007وكالة معا 
  

  السلطة تسعى الى تشغيل الخطوط الجوية الفلسطينية .44
 انه تقرر اتخاذ سلسلة من الخطوات  الفلسطيني،واصالتمقال وزير النقل وال:  خليل العسلي-رام اهللا 

حيث سيتم وط الجوية الفلسطينية انطالقا من مطار العريش المصري مؤقتا، من اجل اعادة وتشغيل الخط
 1,2تقدر بنحو التي  تعهدت ماليزيا مؤخراً بتمويل كلفة إصالحهما ونإعادة صيانة وإصالح طائرتي

ونوه إلى مساعي الوزارة الستئجار طائرتين من نوع بوينغ أو إيرباص، لالستفادة من  .مليون يور
إلى التوجهات الرامية وأشار .  منها قبرص والسعودية وتركيا وقطر،وقعة مع دول عديدةماالتفاقات ال

 عبر مشاركة السلطة من خالل صندوق االستثمار الفلسطيني والقطاع  الجويةلخصخصة الخطوط
ان هناك ولفت إلى . حليين، عبر طرح نسبة من األسهم لالكتتاب العاممستثمرين المالخاص وجمهور ال

هنية مع السفارات الفلسطينية لدى الدول العربية واإلسالمية، من أجل وت مستمرة يجريها عباس اتصاال
 مليون 22تقدر الكلفة اإلجمالية لذلك بنحو ، حيث طار في رفحمتوفير الدعم الالزم إلعادة تشغيل ال

ين باعادة تشغل وعلى صعيد متصل قال مصدر اسرائيلي انه في الوقت الحالى لن يسمح للفلسطين. دوالر
 بحاجة الى اتفاق فلسطينى اسرائيلي يضمن رقابة امنية اكثر على هن تشغيلأ كمامطار السباب امنية، ال

  .غرار ما هو موجود في معبر رفح البري
  4/4/2007الدستور 

  
  بلدية غزة تحذر من كارثة بيئية وصحية خطيرة .45

وصحية خطيرة جداً، ربما تفوق في خطورتها       حذرت بلدية غزة من مغبة وقوع كارثة بيئية         : ألفت حداد 
ونتائجها ما وقع في قرية أم النصر مؤخراً، إذا ما تواصلت االعتداءات على محطة المعالجة المركزيـة                 
من جهة، وواصلت إسرائيل منع إدخال األنابيب الالزمة إلنجاز خط الضغط الناقل للمياه العادمـة مـن                 

  . جهة أخرىالمحطة بعد معالجتها إلى البحر، من
  3/4/2007 48عرب

  
  مقترح أولمرت عقد قمة إقليمية خطوة احتيالية جديدة: بني ارشيد .46

اعتبر األمين العام لحزب جبهة العمل االسالمي مقترح رئيس الوزراء االسرائيلي أيهود أولمرت : عمان
حام العرب في نفق عقد قمة إقليمية بمشاركة قادة الدول العربية المعتدلة، خطوة احتيالية جديدة إلق

  وربط بين هذه الدعوة التي أعقبت القمة العربية في الرياض وبين تصريحات سابقة . التسوية والتطبيع
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لوزيرة خارجية أمريكا كوندليزا رايس خالل جولتها التي استبقت القمة العربية دعت فيها العرب الى 

  . معهاقبول إسرائيل والشروع بالتطبيع لطمأنتها وتحقيق التسوية
 4/4/2007الدستور 

  
  ي تسجيل وكاالت عدل السلطة الفلسطينية تحاشيا للتزويردائرة األراضي تتريث ف .47

قررت دائرة االراضي والمساحة اتباع اسلوب احترازي في التعامل مع :  خلف الطاهات-عمان 
ارة الفلسطينية للتاكد الوكاالت الصادرة عن كتاب عدل السلطة الوطنية الفلسطنية، وذلك بتنسيقها مع السف

اثر اكتشاف حاالت محدودة من االختام المزورة على  من صحة االختام الموجودة على هذه الوكاالت،
وفي هذا الموضوع، قال السفير الفلسطيني في عمان عطا اهللا خيري ان دائرة . بعض المعامالت

تراها مناسبة للحفاظ على حقوق األراضي والمساحة األردنية لها الحق الكامل التخاذ أية إجراءات 
  .المواطنين ومصالحهم من العقارات واألراضي

  4/4/2007الرأي األردنية 
 

 مقاضاة نائبين أردنيين بتهمة التحرش الجنسي .48
قرر المدعي العام االردني إحالة اثنين من أعضاء مجلس النواب لمحكمة صلح جزاء عمان في قضية 

وقال رئيس لجنة التوجيه الوطني في مجلس .  من قبل النوابادعاء فتاة بتعرضها للتحرش الجنسي
النواب النائب محمود الخرابشة انه طالما ان مجلس النواب ليس في حالة انعقاد فعلى النائبين أن يمثال 
أمام المحكمة ألنه ال حصانة برلمانية لهما ويحاكمان كمواطنين عاديين، مؤكدا ان القضية أصبحت 

   .ة التي تستطيع استدعاء النائبين في اي وقتبالفعل لدى المحكم
  4/4/2007المستقبل 

  
  عناصر من ميليشيا جعجع وجنبالط تتدرب في معسكرات باسرائيل .49

 عنصرا من ميليشيا سمير جعجع ووليد جنبالط، تتلقى تدريبات فـي            42علمت المنار أن مجموعة تضم      
ت مصادر مطلعة للمنار أن هذه هي الدفعـة         وقال. معسكرات خاصة داخل اسرائيل، تستمر ثالثة اسابيع      

 انتقلت الى اسرائيل جوا عبر عواصم اوروبية،        هاالثالثة التي وصلت الى اسرائيل للتدريب العسكري، وأن       
بجوازات لبنانية بدون تأشيرات دخول حتى ال يتم اكتشافها، وأن اربعة من المسؤولين في ميليشيا القوات                

ة لجنبالط وصلوا مع تلك المجموعات، وانهم غادروا اسرائيل الى بيروت عبـر             اللبنانية، والتقدمية التابع  
  .باريس، بعلم السلطات الفرنسية

   4/4/2007المنار الفلسطينية 
  

  تسلم بيدرسون مذكرة إلى بان كي موناللبنانية األكثرية  .50
يري، امس، في قريطم،    النائب سعد الحر  برئاسة   ،سلم وفد من نواب األكثرية في المجلس النيابي اللبناني        

الممثل الشخصي لألمين العام لألمم المتحدة غير بيدرسون مذكرة موجهة إلى األمين العام لألمم المتحدة               
بان كي مون، ممهورة بتوقيع سبعين نائباً، يدعونه فيها إلى اتخاذ كافة اإلجراءات البديلة التي يلحظهـا                 

وتفصل المذكرة في    . الدولية التي وافق عليها مجلس األمن      ميثاق األمم المتحدة والتي تؤمن قيام المحكمة      
خمس صفحات كافة المحطات والقرارات التي شهدتها قضية تشكيل المحكمـة منـذ اغتيـال الـرئيس                 

  .الحريري والعراقيل التي وضعت في وجه إبرامها من قبل رئاسة الجمهورية ورئاسة المجلس النيابي
  4/4/2007السفير 
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  فلسطينية للقضاء على فتح اإلسالم -خطة لبنانية  .51

أحكمت وحدات من الجيش اللبناني معززة بالدبابات الطوق العسكري حول مخيم نهـر البـارد               : بيروت
قرب طرابلس في شمال لبنان، واتهم أهالي المخيم الجيش بالتحضير لشن هجوم كبير علـى الالجئـين                 

كشفت مصادر أمنية لبنانية وأخـرى فلـسطينية        و. "فتح اإلسالم "الفلسطينيين، بزعم القضاء على حركة      
 أن خطة عسكرية وضعت من قبل قيادات أمنية لبنانية وفلسطينية تهدف إلى استئصال حركة               "االتحاد"لـ

وأوضحت المصادر أن الخطـة      .فتح اإلسالم وإنهاء أي وجود لها في جميع مخيمات الالجئين في لبنان           
  .تخباراتية الستدراج المطلوبين إلى خارج المخيم العتقالهمتوصي بعدم إراقة دماء، واعتماد طرق اس

  4/4/2007االتحاد االماراتية 
  

  عمر كرامي يتخوف من الوصول الى حكومتين في لبنان .52
أعلن اللقاء الوطني تأييده لمواقف الرئيس نبيه بري لجهة عدم عقد جلسة للمجلس النيابي قبل قيام حكومة                 

وتمنى في بيان تاله الرئيس عمر كرامي بعد اجتماعه أمس في بنشعي،            . وحدة وطنية شرعية ودستورية   
لو أن القمة العربية أعطت اهتماماً أكبر لألزمة اللبنانية المعروفة أسبابها ومسبباتها وامتداداتها االقليميـة           

لية تحـت   ورأى أن إقرار المحكمة الدو    . والدولية، معلناً عن تأييده لما أكدته عن حق العودة للفلسطينيين         
وأعرب عن تخوفه من الوصـول الـى        . الفصل السابع يعد بمثابة تفجير أزمة في لبنان ال تحمد عقباها          

. االستحقاق الرئاسي والوضع على ما يبدو عليه فنصل الى الحكومتين وهذا ما نخـشاه ونتخـوف منـه        
عـد صـياغته    وقرر تشكيل لجنة من أعضائه لصياغة مشروع قانون انتخابي يعرض على المعارضة ب            

  .إلقراره موحداً من كل أطراف المعارضة
 4/4/2007المستقبل 

  
  انتهاك إسرائيلي جديد ألرض لبنان .53

 سجلت السلطات اللبنانية أمس انتهاكات إسرائيلية جديدة للخط األزرق الفاصل بين            : علي بردى  - بيروت
 تجريف أراض على الحـدود      حدود لبنان الجنوبية مع فلسطين المحتلة، حيث عملت قوات االحتالل على          

 متر، تخللها قطـع أشـجار، وفـتح         200بين بلدتي رميش في لبنان وسعسع في فلسطين المحتلة بطول           
وعمـدت قـوات    . عبارة لتصريف مياه األمطار والسيول والمياه المبتذلة من سعسع في اتجاه رمـيش            

ا األساسية، غير أنها أبقت على      االحتالل بعد التجريف وقطع األشجار إلى وضع أسالك شائكة في أماكنه          
  .عبارة تصريف المياه في موضعها

   4/4/2007البيان اإلماراتية 
  

  ضحايا حرب تموزلتبرعات الحول  هوارد يدعو لبنانيي استراليا الى مساءلة الهاللي .54
 دعا رئيس الوزراء االسترالي جون هوارد امس الجالية اللبنانية المسلمة الـى مـساءلة مفتـي                 :ي ب ا  

ستراليا الشيخ تاج الدين الهاللي عن األموال التي جمعها لمساعدة ضحايا الحرب اإلسرائيلية األخيـرة               ا
االسترالية ان هوارد تفادى التعليق على ما إذا كانت تحقيقات          " اسوشيتد برس "وذكرت وكالة   . ضد لبنان 

حيـث  . ات آالف الدوالرات  الشرطة قد تحولت الى تفويض بالتحقيق في اتهام الهاللي بإساءة إدارة عشر           
 ألف دوالر أميركي من التبرعات التي جمعت فـي          38اتهم الشيخ الهاللي بعدم تقديم كشف حساب بـ         

وأفادت تقارير انه وبعدما تـسلم األمـوال فـي          . استراليا لضحايا الحرب اإلسرائيلية األخيرة على لبنان      
حركـة  "الى الشيخ بالل شعبان الذي يتـزعم        لبنان، قدم الهاللي عشرة آالف دوالر أميركي على األقل          

  .في لبنان لتمويل محطة إذاعة تابعة للحركة" التوحيد
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 4/4/2007المستقبل 
  

  في المنطقة السفير الروسي لدى لبنان ال يتوقع حرباً .55
أكد السفير الروسي لدى لبنان سيرغي بوكين رأي روسيا في أهمية تشكيل المحكمة ذات الطابع               : بيروت

محاكمة المتهمين في اغتيال الحريري، متمنياً للمجتمع السياسي اللبناني التغلب على الـصعوبات             الدولي ل 
وقال بوكين بعد زيارته نائب رئـيس الحكومـة          .الحالية، وذلك من طريق الحوار وفي أسرع ما يمكن        

 وال اعتقـد أن     ال اعتقد أن هناك في المنطقة من يريد أي حرب،         : اللبنانية وزير الدفاع الياس المر أمس     
بالنسبة إلى لبنان، هناك القرار     : من مصلحة أي دولة شن أي حرب جديدة، ال أتوقع هذا الشيء، مضيفاً            

وأعتقد أن هناك أفقا جيدة لتنفيذ عملـي لكـل           .، وهناك تأييد دولي لتنفيذ هذا القرار بكامل نصه        1701
  .أحكام هذا القرار

  4/4/2007الحياة 
  

 دمرتها إسرائيلفي لبنان   قرى3سوريا تعيد بناء  .56
 قـرى   3أعلن مصدر في المجلس األعلى السوري اللبناني أن دمشق وبيروت وقعتا اتفاقا إلعادة إعمار               

  .2006في جنوب لبنان دمرت خالل الحرب التي شنتها إسرائيل على حزب اهللا صيف 
  4/4/2007الوطن السعودية 

  
  نفيذيةمصدر مصري ينفي تدريب مصر ألفراد من القوة الت .57

نفى مصدر مصري مطلع أن تكون مصر دربت آالفاً من افراد القوة الخاصة :  جيهان الحسيني-القاهرة 
وقال المصدر، إن مصر دربت قوات حرس الرئاسة، مشيراً الى أن حرس . التنفيذية التابعة لحركة فتح

سيطرة على المعابر الرئاسة منوط حالياً بمهمات محددة على رأسها حماية الرئيس الفلسطيني وال
والوجود في الخطوط الفاصلة بين القوات االسرائيلية والقوات الفلسطينية، مؤكداً حرص مصر على 
مساعدة الفلسطينيين في تقوية ادائهم العسكري وبناء ذاتهم لضمان استتباب األمن في قطاع غزة 

  .والسيطرة على الوضع
  4/4/2007الحياة 

  
  ميت يمنح إسرائيل هيمنة اقتصادية على المنطقةربط البحر األحمر بالبحر ال .58

خلصت دراسة جامعية الى ان مشروع قناة ربط البحر االحمر بالبحر الميت عن طريق خليج : القاهرة
العقبة عبر قناة انبوبية يضر باالمن الوطني المصري في اكثر من بعد، سياسيا واقتصاديا وبيئيا 

 التلويح بورقة ام الرشراش المصرية المحتلة لوقف مشروع ودعت الرسالة الي ضرورة. واستراتيجيا
وقالت الدراسة ان ظهور قناة البحرين على . القناة وحث االردن على بدائل اخرى لتوفير المياه المحالة

ارض الواقع يهدد امن مصر في صورتيه، الوطنية والقومية ويوجه ضربة شديدة للدور االقليمي لمصر 
وحذرت من . الدور االقليمي السرائيل في منطقة الشرق االوسط والقارة االفريقيةفي حين يكرس لتعاظم 

ـّا لحسابها مستغلة حال الوهن  ان المشروع في حال نجاحه مقدمة الن تدير اسرائيل المنطقة اقتصاديـ
  . العربي الراهنة

  4/4/2007القدس العربي 
  

  عمروموسى يرفض التطبيع المجاني .59
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امعة العربية، أمس، اقتراح رئيس الوزراء اإلسرائيلي ايهود أولمرت عقد قمة بين رفض األمين العام للج
وقال عمرو موسى إنه اقتراح غير جاد وال يقدم جديداً . إسرائيل والدول العربية التي سماها المعتدلة

 وهدفه الوحيد هو الحصول على التطبيع المجاني، وأضاف ان مثل هذه الطروحات اإلسرائيلي محاولة
  . لاللتفاف على المبادرة العربية

  4/4/2007الخليج اإلماراتية 
  

  لجنة مبادرة السالم العربية تجتمع قبل منتصف ابريل الجاري .60
أعلن االمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى أنه قرر دعوة اللجنة :  صالح عبد الفتاح-لقاهرة ا

الوزارية العربية الخاصة بمبادرة السالم العربية لعقد اجتماع عاجل لها على مستوى وزراء الخارجية 
 ان االجتماع يهدف وقال موسى. قبيل منتصف شهر ابريل الجاري في مقر االمانة العامة للجامعة

لمتابعة قرارات قمة الرياض فيما يخص تفعيل مبادرة السالم العربية والتأكيد مرة أخرى على دعوة 
حكومة اسرائيل واالسرائيليين جميعا الى قبول مبادرة السالم العربية واغتنام الفرصة السانحة الستئناف 

وتضم اللجنة كال من المملكةالعربية السعودية . عملية المفاوضات المباشرة والجدية على كافة المستويات
ومصر وسوريا واالردن ولبنان وفلسطين والبحرين والمغرب واليمن وتونس والمغرب والسودان وقطر، 

  .اضافة الى االمين العام لجامعة الدول العربية
 4/4/2007عكاظ 

  
  أردوغان أخفى تقريراً عن حفريات األقصى .61

التركية أن رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان أخفى " جمهوريت "ذكرت صحيفة:  أ ش أ-أنقرة 
التقرير الذى أعده الوفد الفني التركي الذي قام بمعاينة لمواقع الحفريات االسرائيلية في محيط المسجد 

  .األقصى المبارك بالقدس الشرقية المحتلة حتى ال يؤجج مشاعر غضب الشعب التركي ضد اسرائيل
  4/4/2007األيام البحرينية 

  
  األسد وأردوغان يشددان على ضرورة تعزيز االتفاق بين الفلسطينيين .62

التقى األسد وأردوغان في اجتماعين جرى خاللهما استعراض األوضاع على الساحتين اإلقليمية والدولية 
  .وشدد الطرفان على ضرورة تعزيز االتفاق بين الفلسطينيين

  4/4/2007الخليج اإلماراتية 
  

   توثيق المبادرة العربية في األمم المتحدة تحسبا للفيتو واالبتزازتحذيرات من .63
قال دبلوماسي عربي إن األمانة العامة :  فهيم الحامد، صالح عبدالفتاح، سيد عبدالعال-جدة، القاهرة 

للجامعة العربية بدأت تجري اتصاالت مباشرة مع الدول األعضاء في اللجنة الوزارية المكلفة بطرح 
 دوليا وإقليميا بهدف تحديد الخطوات الالزمة لطبيعة التحرك الفعال والخطط المستقبلية إلجراء المبادرة

وحذر السفير محمود شكري مساعد . االتصاالت الدولية من اجل ضمان حشد التأييد الدولي المنشود
تحدة وقال إن وزير الخارجية المصري األسبق من سعي العرب إلى توثيق المبادرة العربية في األمم الم

توثيقها في المنطقة الدولية يعرضها ألمرين في منتهى الخطورة هما فتح نقاش حولها والضغط على 
العرب لتعديل بعض بنودها وهنا يأتي احتمال استخدام الفيتو األمريكي ضدها أو سعي بعض األطراف 

  .إلى تعطيلها في أروقة األمم المتحدة ومجلس األمن
  4/4/2007عكاظ 
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  وش طلب من قيادات عربية االسراع في فتح صفحة جديدة مع اسرائيلب .64
نقل مراسل المنار في العاصمة االمريكية، عن مسؤول أمريكي كبير قوله، أن الرئيس جـورج بـوش،                 
سيقوم نهاية شهر أيار القادم بجولة في المنطقة يزور خاللها اسرائيل وعددا من الدول العربية، ويشارك                

واضاف المسؤول األمريكي للمنـار     .  العاصمة السعودية تضم عددا من زعماء المنطقة       في قمة تعقد في   
أن بوش أبلغ قادة عربا بضرورة االسراع في اتخاذ خطوت باتجاه فتح صفحة جديدة من العالقات مـع                  

  اسرائيلية وصوال الى حلول للصراع في المنطقة مستندة الى         -اسرائيل، وتهيئة االجواء للقاءات عربية      
، مؤكدا على العمل معا من اجل اتفاقيات سـالم تبـرم          "الرؤى الواقعية "ما أسماه المسؤول االمريكي بـ      

قبل انتهاء فترة واليته الثانية، واالحتفال بذلك في البيت االبيض، وأن تؤجل المسائل الـصعبة المعقـدة،               
 الحـالل   "الجهود الطيبة "ي بـ   الى سنوات قادمة، حتى ال تعرقل هذه المسائل ما أسماه الرئيس االمريك           

  .السالم في المنطقة
من جهة ثانية، كشف مصدر دبلوماسي عربي للمنار ان اتصاالت سرية تجري لعقد لقـاء سـري فـي                   
عاصمة اوروبية، بين مسؤولين عرب واسرائيليين يضم ستة افراد من الجانبين، تمهيدا لعقد لقاء أوسـع                

ان بوش معني بهدوء    المصدر  وقال   .رة بعض اللقاءات السرية   في مدينة عربية شهدت في الشهور االخي      
تام بين العرب واسرائيل، وانجاز حلول سلمية، تمنحه فرص تنفيذ خطوات تخدم االستراتيجية االمريكية،              

  .واجراء ترتيبات جديدة في المنطقة، قد تكون العمليات العسكرية مدخال لها
   4/4/2007المنار الفلسطينية 

  
   إسرائيلية تمتد لدول عربية-إلى محادثات ثنائية فلسطينية  رايس تدعو .65

 إسـرائيلية   - دعت وزيرة الخارجية األمريكية كوندوليزا رايس إلى محادثات ثنائية فلـسطينية          : وكاالت
وقالت رايس، في المؤتمر الوطني لكتاب االفتتاحيات في واشـنطن          . تفتح آفاقا سياسية تمتد لدول عربية     

محادثات الثنائية ستتم في إطار الجهود األوسع التي نبذلها من أجل إيجاد أفـق سياسـي                أمس، إن هذه ال   
واعتبرت أنه يمكن استخدام هذه     . ربما، ليس بين الفلسطينيين وإسرائيل فقط بل بين العرب واإلسرائيليين         

نها العرب الـذين    المبادرة كأداة لتفعيل الدبلوماسية ولمحاولة البدء بالحديث عن أفق بين إسرائيل وجيرا           
ورأت رايس أن هذا األفق السياسي يعني دولة فلسطينية قابلـة للحيـاة             . عليهم إيجاد طريقة للعيش سويا    
إال أنها شددت في الوقت ذاته على أن هذه المحادثات ال تعنـي إطـالق               . تساهم في ضمان أمن إسرائيل    

ة المتاحة في الشرق األوسط للتأكـد       أضافت أن أمريكا تحاول اقتناص الفرص     . مفاوضات الوضع النهائي  
من تفعيل مسار المباحثات بين الفلسطينيين واإلسرائيليين، مشيرة إلى أن ذلك ليس باألمر السهل في ظل                

لكنها أوضحت أن مـا يجعـل       . تشكيل حكومة الوحدة الوطنية الفلسطينية التي ال تذعن لمبادئ الرباعية         
ور هو الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن الذي كـان           باإلمكان تفعيل هذا المسار هو وجود محا      

وأضافت أنهـا   . مخلصاً لمبادئ الرباعية والتزم بها، خصوصاً في ما خص نبذ العنف، منذ وقت طويل             
حاولت خالل زيارتها األخيرة للشرق األوسط ضمان استمرارية هذا المسار، مشيرة إلى أن كـالً مـن                 

كما عليهم أن يناقشوا مسائل تتعلق      . ..تكلمون على األحداث اليومية المختلفة    الفلسطينيين واإلسرائيليين سي  
  .بالتنقل والدخول وأخرى مرتبطة باألمن

  4/4/2007الخليج اإلماراتية 
  

  لندن تطالب الحكومة الفلسطينية بالتزام مبادئ الرباعية .66
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ية مارجريت بيكيت، أمس، دعت وزيرة الخارجية البريطان :عبدالرؤوف أرناؤوط، الوكاالت: رام اهللا
وقالت . الحكومة الفلسطينية إلى االلتزام الكامل بمبادئ اللجنة الرباعية الدولية الخاصة بالشرق األوسط

بيكيت في رسالة إلى وزير الشؤون الخارجية الفلسطيني زياد أبو عمرو، هي األولى من نوعها بين 
: وذكرت بيكيت. "ع حكومة تقوم على مبادئ الرباعيةنسعى للعمل م: "الحكومتين البريطانية والفلسطينية

تقبل اآلن حكومة الوحدة الفلسطينية "، معربة عن أملها في أن "بضرورة االلتزام الكامل بهذه المبادئ"
وعبرت الوزيرة الفلسطينية عن أملها في أن . "هذه المبادئ وتعمل على إيضاح ذلك باألقوال واألفعال

للشعب الفلسطيني وأن تستطيع توسيع وقف إطالق النار وفرض القانون والنظام تنجح في تحقيق السالم "
  .جلعاد شاليت" في الشارع الفلسطيني وتأمين إطالق سريع للجندي اإلسرائيلي

  4/4/2007الوطن السعودية 
  

  لن نضع شروطا جديدة الستئناف المساعدات المباشرة للفلسطينيين : فرنسا .67
فرنسا، اليوم، عدم فرض شروط جديدة الستئناف المساعدات الدولية أكدت :  حكمت يوسف-باريس 

وقال المتحدث . مباشرة إلى الفلسطينيين عبر وزارة المالية التي يتوالها الوزير المستقل سالم فياض
تؤيد فرنسا استئناف المساعدات المباشرة للحكومة الفلسطينية : المساعد باسم الخارجية ديني سيمونو

على االتحاد األوروبي أن "وأضاف . ذا الموقف لدى شركائنا األوروبيين وغير األوروبيينوندافع عن ه
يضع وزارة المالية الفلسطينية في قلب سياسة المساعدة التي يتبناها وفق جدول زمني وكيفيات تحدد 

الوطنية وأوضح سيمونو أن بالده تعتبر تشكيل حكومة الوحدة . "بالتشاور مع وزير المالية سالم فياض
ننتظر خطوات "الفلسطينية، بداية لعملية السالم وتتمنى مرافقة هذه العملية، وقال ضمن هذا اإلطار 

إضافية من الحكومة الفلسطينية وخاصة اإلفراج عن الجندي شاليط ووقف إطالق الصواريخ ضد 
وجدد . المباشرةوشدد على أنه ال ربط مباشر بين تحرير شاليط وبين استئناف المساعدات " إسرائيل
  .بالده بمبادئ اللجنة الرباعية الثالثة" تمسك"سيمونو 

  3/4/2007وكالةسما 
  

 النرويج تدعو االتحاد االوروبي لالعتراف بحكومة الوحدة الفلسطينية .68
دعا وزير الخارجية النرويجي جوناس غار ستور دول االتحاد االوروبي لالعتراف : ب.ف. أ-القاهرة 

وقال، في تصريحات من القاهرة أمس، إنه ينبغي منح . حدة الوطنية الفلسطينيةالرسمي بحكومة الو
  ."آمل ان يتخذ االتحاد االوروبي هذه الخطوة"فرصة  لهذه الحكومة مضيف 

  4/4/2007عكاظ 
  
  

 استقالل كوسوفو يعني إنشاء اسرائيل ثانية: موسكو .69
وتحدثت " مبادئ السياسة الخارجيةمراجعة "نشرت روسيا، قبل أيام، تقريرا بعنوان : جوزيف حرب

الحكومة فيه عن مقارنة غير منتظرة بين الدعوة الستقالل إقليم كوسوفو، المقترح اليوم، من جانب 
وجاء في . 1948المفاوض الدولي  مارتي اهتيساري وبين القرار الدولي بإنشاء دولة اسرائيل في العام 

الدولة العبرية تشكل مادة للتفكير والتريث، بشأن االقتراح إن تجربة المجتمع الدولي مع إنشاء : التقرير
الخاص باستقالل كوسوفو، وألسباب معروفة جيدا، فإن العملية الخاصة بإقامة دولة فلسطينية مستقلة، 

وهذا العنصر االساسي، هو السبب الرئيسي . وقادرة على البقاء، قد أفلتت من سيطرة المجتمع الدولي
  . الفلسطينية-لتوصل الى حل لألزمة االسرائيلية لعدم القدرة على ا

  4/4/2007عكاظ 
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     االتحاد الدولي للصحفيين يدعم االضراب التضامني للصحفيين الفلسطينيين .70
االن " بي بي سي"طالب االتحاد الدولي للصحفيين، امس، باالفراج الفوري عن مراسل الـ: عمان

الذين اعلنوا قرارهم باالضراب لمدة ثالثة ايام مطالبين جونسن، ودعم قرار الصحفيين الفلسطينيين 
وقال االمين العام لالتحاد ايدين وايت انه امر غير مبرر ان الحكومة الفلسطينية لم تقم بما . باالفراج عنه

تتعرض لمزيد من " االن"فيه الكفاية لضمان االفراج عن االن، واضاف بانه مع كل يوم يمر، فان سالمة 
وقال . حن ندعم زمالءنا الفلسطينيين بجهودهم الرامية لضمان اطالق سراحه سريعا دون اذىالخطر، ون

ايدين وايت ان هذه التظاهرات والمسيرات تظهر التضامن بين الصحفيين في فلسطين، وهم متوحدون 
 لتحقيق في قلقهم على سالمة زميلهم، ومطالبتهم بحماية الصحفيين وابقائهم بعيدا عن استعمالهم كأدوات

منذ اليوم االول الختطاف االن جونسن، توحد االتحاد الدولي للصحفيين، ونقابة . مآرب سياسية
الصحفيين الفلسطينيين، والنقابة الوطنية للصحفيين في المملكة المتحدة وايرلندا وهم يطالبون باالفراج 

الصحفي المختطف االن سنستمر باجراءاتنا التصعيدية السلمية من اجل الضغط لالفراج عن . عنه
وقد وجه . جونستون، قال صخر ابو العون، عضو مجلس نقابة الصحفيين ومسؤول النقابة في غزة

االتحاد الدولي للصحفيين رسالة الى رئيس الوزراء الفلسطيني اسماعيل هنية، وطالبه لبذل المزيد من 
  .الجهود للعثور على المراسل المختطف وتحريره

  4/4/2007الدستور 
  

  الجالية اليهودية تثني على نتائج لقاء داليما مع البرغوثي في روما   .71
أعربت الجالية اليهودية فى روما عن ارتياحها للتصريحات التى أدلى بها نائب رئيس الوزراء : بيت لحم

وزير الخارجية االيطالي ماسيمو داليما وطالب فيها الحكومة الفلسطينية باالعتراف العلني بإسرائيل، 
ووصفت الجالية اليهودية تصريحات وزير الخارجية االيطالي . دعته إلى عدم التراجع عن تلك الخطوةو

  ".تحول ذو مغزى هام"فى هذا الصدد بأنها 
  3/4/2007وكالة معا 

  
 إسرائيل حذرتني من زيارة الفلسطينيين ألنهم ارهابيون :مدير مركز تقارب الثقافات .72

تحرير تقارير العرب والغرب، مدير مركز تقارب الثقافات والترجمة أكد رئيس :  أسعد العزوني-عمان 
في القاهرة، الدكتور كورنيلس هولسمان أن ظاهرة التشويه االعالمي التي تمارس في الشرق والغرب 
على حد سواء تعيق من تقدم حوار الحضارات وتلحق الضرر باالنسانية جمعاء ذلك ان دور االعالم 

 وتحدث 1948وقال انه زار فلسطين المحتلة عام . بين الحضارات ال التبعيد بينهاالحقيقي هو التقريب 
 لكن االسرائيليين حذروه من 1967مع االسرائيليين عن رغبته بزيارة االراضي الفلسطينية المحتلة عام 

ه لم يأخذ سيغتالونه ونصحوه بعدم القيام بهذه المغامرة بيد ان" ارهابيون"االحتكاك بالفلسطينيين ألنهم 
وقام بزيارة . بنصيحتهم ألنه اراد االحتكاك بالفلسطينيين عن قرب لمعرفة حقيقة ما يجري على األرض

نابلس واكتشف مدى ما يتمتع به الفلسطينيون من روح انسانية وحب في التعامل مع اآلخر خاصة اذا 
دا والتقى قادة الكنيسة وتحدث وتابع هولسمان بالقول انه عاد الي بلده هولن. كان مسالما وليس محتال

معهم عن مشاهداته في الضفة الغربية المحتلة وحثهم على ايالء الشعب الفلسطيني االهتمام الكافي كما 
اجرى اتصاالت مع ديبلوماسيين وشخصيات اخرى اليضاح صورة ما يجري في الشرق األوسط 
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م عن االسالم والشرق األوسط وتقلب في موضحا انه ومنذ تلك اللحظة بدأ بالتعل. وصورة االسالم ايضا
  .مناصب اعالمية عديدة الى ان طلب منه التوجه الى القاهرة مراسال صحفيا

  4/4/2007الراية القطرية 
  

  مليون دوالر لقضايا األطفال الفلسطينيين25اليونيسف تقدم  .73
لمنظمـة األمـم المتحـدة      أعلن الفنان المصري محمود قابيل سفير النوايا الحسنة التابع          : ا.ب. د -دبي  

 مليـون دوالر    25 في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا أن المنظمة خصـصت            "اليونيسف"للطفولة  
وقال في مؤتمر صحافي، مساء امس، في دبي بدولـة          . لقضايا األطفال الملحة في األراضي الفلسطينية     

ن وتدريب العاملين في الصحة وتحـسين       المبلغ سيتم انفاقه في تطعيم أطفال فلسطي      "اإلمارات العربية إن    
مستوى المعدات الطبية واإلرشاد النفسي الذي يستهدف عدة أجيال من األطفال والشباب المتأثرين مـن               

األطفال أصبحوا هدفا لهجمات مثيري الحروب في منطقـة         "وحذر من أن    . "العنف والحصار المستمرين  
  ".رفور واألراضي الفلسطينية المحتلةالشرق األوسط مثلما يحدث في لبنان والعراق ودا

  4/4/2007األيام الفلسطينية 
  

  الى وقف كافة المساعدات الطارئةيؤدينقص التمويل الالزم قد : االونروا .74
 حذرت وكالة غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين االونروا من انها قـد            : وكاالت ،عال محمود  -جنيف  

 مليون فلسطيني فـي الـضفة       1.2التي تقدمها الى اكثر من      تضطر الى وقف كافة المساعدات الطارئة       
وقـال  . 2001والقطاع بسبب نقص التمويل الالزم الستمرار تلك البرامج والذي يعتبر االخطر منذ عام              

ان منظمته تعاني من نقص شديد في التمويل لبرامجها         " ماتيوس بوتشادر "متحدث باسم االونروا في جنيغ      
 مليون دوالر لـم يحقـق سـوى         246 بقيمة   2007ها الطارئ الذي اطلق لعام      الطارئة موضحا ان نداء   

وقال ان االونـروا اوقفـت فعـال        .  مليون دوالر  28.2 في المائة فقط  اي ما نسبته         11اتسجابة بنسبة   
المساعدات النقدية التي تقدم لمئات االف الالجئين الفلسطينيين وانها ستضطر اسفة الى ايقاف المساعدات              

 مليون الجئ اضافة الى ايقاف برنامج التشغيل والذي يعتمد عليه عـشرات االف              1.2ئية الكثر من    الغذا
وقال ان االونروا بحاجة الى  المساعدات العاجلة لتوقيع عقـود تـوفير             . الفلسطينيين في الضفة والقطاع   

 مليـون الجئـي     1.2 المواد الغذائية لالجئين في مايو الحالي موضحا ان البرنامج الذي يغطي احتياجات           
من سكان قطاع غزة يعتمـدون      % 80واوضح ان   . هخسيتوقف تماما اذا لم يتم توفير التمويل حتى تاري        

على المساعدات التي تقدمها االونروا مناشدا الدول المانحة بالتحرك العاجل لتوفير الدعم والذي من شانه               
  .لمناطقفي حالة عدم توفره احداث تدهو خطير في االوضاع في تلك ا

 4/4/2007وكالة سما 
  

   تريليون دوالر1,043موجودات البنوك العربية تصل الى  .75
أكد دراسة اصدرها اتحاد المصارف العربية اخيرا أن السيولة المحلية في  : محمد خير الفرح-الدوحة 

 نتيجة الرتفاع صافي 2006خالل العام % 17.8الدول العربية مجتمعة حققت معدل نمو بلغ نحو 
لموجودات األجنبية الذي عكس التطورات اإليجابية في الوضع الخارجي للدول العربية من جهة، ونمو ا

واشارت الى أن عددا من الدول قد واصل  .االئتمان المحلى الممنوح للقطاع الخاص من جهة أخرى
جل خالل العام الفائت تطبيق برامج طموحة للخصخصة والدمج المصرفي، وهو ما أدى الى أن يس

 حيث بلغ إجمالي موجودات المصارف التجارية نحو ،جيدا القطاع المصرفي في الدول العربية أداء
  . تريليون دوالر1,043
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  4/4/2007الدستور 
  
  
  
  

     تنفيذ عمليات انتحاريةبسالح الجو البريطاني لتكليف :  بريطانيةصحيفة .76
جو الملكي البريطـاني طلـب مـن         ان ضابطاً بارزاً في سالح ال      ، كشفت صحيفة الصن امس    :ي ب ا  

طياري مقاتالته دراسة األخذ بعين اإلعتبار تنفيذ عمليات انتحارية كخيار أخير لوقف اإلرهـابيين عنـد                
  .نفاد ذخيرتهم أو فشل أسلحتهم

  4/4/2007المستقبل 
  

  الواليات المتحدة األمريكية تمول بعض الميليشيات الفلسطينية: علي أبو نعمة .77
حذر السيد علي أبو نعمة الكاتب الفلسطيني والناشط السياسي صاحب بوابة  :ن كوكب محس-حوار 

االنتفاضة اإللكترونية من نتائج سياسة الواليات المتحدة األمريكية في األراضي الفلسطينية المحتلة، وقال 
م تقديم إن دعم فصيل دون آخر في السلطة الوطنية ال يضفي عليها صفة الوحدة الوطنية، السيما وأنه يت

العون حسب ما يخدم المصالح الصهيونية في المنطقة مفجراً بذلك مفاجأة من العيار الثقيل بالحديث عن 
تمويل الواليات المتحدة األمريكية لميليشيا خاصة تابعة لمحمد دحالن لتصفية رموز فلسطينية معارضة 

حتالل الصهيوني لألراضي  عاما هي عمر اال60وتعكير األجواء التي لم تشهد لذلك مثيال منذ 
 .الفلسطينية

حول أوضاع الفلسطينيين في الشتات وتأثير اللوبي الصهيوني على سياسات الواليات المتحدة في 
المنطقة، ومستقبل الحكومة الوليدة وقدرتها على كبح الفلتان األمني ودور االتحاد األوروبي وما يتعين 

 ال يقعوا في فخ المبادرات المرسومة سلفاً كان هذا الحوار على الفلسطينيين والعرب أن يتنبهوا له كي
 الذي يرفض أي مساس بحقوق الفسطينيين في الداخل "بلد واحد" One Countryمع مؤلف كتاب 

 : وفيما يلي نص الحوار.والخارج وعلى رأسها القدس والعودة والحدود والالجئون
ي الجانبين الفلسطيني واإلسرائيلي ال سيما ان هناك  مسألة حل الدولتين مازالت تواجه تشددا رافضا ف*

أسرا فلسطينية بالمئات تعيش تحت االحتالل وترفض تقنين هذا الوضع ورضوخها الدائم لإلسرائيليين 
 فما الحل من وجهة نظرك؟ 

 ولكن المسألة ليست مسألة دولة أو اثنتين أو عشر دول، "بلد واحد"لقد وضعت كتابا اسمه . . بالضبط-
 مليون نسمة يعيشون 11وإنما هي مسألة المساواة بين كل المواطنين في البلد الذي يعيشون فيه، هناك 

إسرائيل في المكان ذاته ونصفهم يهود ونصفهم فلسطينيون وهناك حكومة واحدة، في هذا -في فلسطين
ات أو تساؤالت، مثال البلد، ونحن عندما نتكلم عن الحكومة الفلسطينية نود أن نشير هنا الى عدة مالحظ

هذه الحكومة هل تقرر بالنسبة للحواجز والمعابر أو التجارة أو االتفاقات، القرار في يد الحكومة 
االسرائيلية ومن ثم نحن نرى ان هذه الحكومة الموجودة من المفترض أن تتحول من حكومة عنصرية 

لبالد، وهذا هو النموذج الذي رأيناه في طائفية يهودية إلى حكومة ديمقراطية تمثل كل أفراد الشعب في ا
جنوب افريقيا، ونشاهده اآلن في شمال ايرلندا، وهي مبنية على أساس المبدأ الذي يقول بالمساواة بين 

 ماليين إسرائيلي فهذا التاريخ 5الجميع، سواء كانوا إسرائيليين أو فلسطينيين، ليس لدينا مشكلة في وجود 
عضهم ولد في البلد، ولكن هي أيضا بالدنا كفلسطينيين الموجودين منا في ال نستطيع أن نتدخل فيه، ب

الداخل والذين يعيشون في المنفى، فالمسألة ليست دولة أو اثنتين ولكن كيف تحول هذا البلد الى حكومة 
 .أو دولة تعطي لكل أبناؤها حياة كريمة ومساواة
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هوية العربية والفلسطينية، كيف تنظرون إلى ذلك  هناك إجراءات متشددة من قبل اإلسرائيليين لطمس ال*
وأنتم في الشتات والسيما الجدار العازل وتأثير ذلك على الفلسطينيين السيما أنكم تتكلمون عن بلد واحد 

 وهم يقسمون هذا البلد؟ 
ا إلى  هذا التقسيم ليس هو الحل، فإسرائيل تقسم البلد الى وحدات منذ فترة طويلة ولكن هذا لم يؤد أبد-

سالم أو إلى حل، أيضا المفروض أن نوسع أفقنا بعض الشيء، فالنزاع ليس على الضفة وغزة فهذا 
جزء من المشكلة، أيضا الفلسطينيون بداخل إسرائيل، وكذلك في الشتات يعانون من هذه اإلجراءات وان 

يعانون من االحتالل كانت المشكلة ليست في االحتالل ولكن في عوامل أخرى ألن فلسطينيي الشتات ال 
وإجراءاته المتعسفة بل فلسطينيو الداخل في حيفا وعكا وتل أبيب لذا فاالحتالل هو جزء فقط من 

 .المشكلة
المشكلة هي التمييز العنصري الذي يمارسه اإلسرائيليون على الفلسطينيين بشكل عام وبطرق عدة، منها 

اخل األراضي المحتلة وغيرها من المضايقات التي اإلجراءات العسكرية المتشددة على نقاط التفتيش ود
 .يتعرض لها الفلسطينيون تحت االحتالل

 إذا كان االحتالل يمارس التمييز العنصري في الداخل الفلسطيني، فإن تأثيره على فلسطينيي الشتات *
وضاع أشد وطأة، فما رأيكم في حق العودة وما إذا كانت هناك فرص حقيقية للتعايش في ظل هذه األ

 المأساوية؟ 
 أوافق على ذلك تماماً ولذا فالحكومات العربية أظهرت تمسكها بحق العودة في القمة األخيرة، التي -

تشدد على أنه ال أحد أيا كان له الحق في الوقوف ضد حق العودة أو التفاوض بشأنه إال أصحاب القضية 
سطينيين وعدم تسهيل العملية لإلسرائيليين أنفسهم، يجب أن يكون هناك تضامن وتماسك لدعم حقوق الفل

على حساب الفلسطينيين، ونحن ندرك تماماً انهم يتعرضون لضغوط كثيرة من قبل الواليات المتحدة 
األمريكية ومن إسرائيل، وكذلك من قبل االتحاد األوروبي الذي يؤدي دورا سلبيا للغاية في الوقت 

ب أن يكون واضحا لالسرائيليين، يمكن أن يكون هناك الراهن، اعتقد ان موقف الدول العربية يج
تفاوض ولكن ليس على أساس التنازل أو االستسالم، علينا أن نفهم ان اسرائيل كثقافة وكمجتمع يجب ان 
يقيم التعامل معها على سبيل الندية وليس الضغط الذي يؤدي للتسليم بكل شروطها وكذلك ليس على 

اخل وال الالجئون الشيء اآلخر أن هناك فريقا اختار ان يضع سالمه مع حساب الفلسطينيين، ال في الد
إسرائيل ولكنه ال يمثل أغلبية الفلسطينيين في الداخل والخارج معا، البعض يتحدث عن حكومة وحدة 
وطنية ولكن في الواقع ال توجد وحدة، هناك فريق من هذه الحكومة ذاتها يقبل التفاوض مع اسرائيل 

 والفريق اآلخر يرفض ذلك، ومن وجهة نظرنا ليس من حق أي مجموعة فلسطينية ان تحت أي ظروف
تتحدث باسم الجميع، علينا كفلسطينيين ان نقف جميعا في مواجهة العنصرية االسرائيلية بكل سياساتها 

 .وأال نجعلها تتفوق علينا من خالل تفريقنا والتحاور مع كل فريق على حدة وكل هذا خاطئ
 محاوالت إحياء عملية السالم، وقد الحظنا أخيرا ان كوندوليزا رايس تدفع نحو احياء هذه  ماذا عن*

العملية، بالرغم من عدم رضا أولمرت وتهربه الدائم من العودة لطاولة المفاوضات، ما هي توقعاتكم 
 لمستقبل هذه الجهود؟ 

السلطة بها بال جدوى، ناهيك عن  كل هذه الجهود األمريكية بال جدوى وكذلك تشبث الفلسطينيين في -
محاوالت العرب في القمة األخيرة والحديث عن المبادرة العربية، لقد التقت رايس مع االسرائيليين 
وحاولت لقاء أولمرت والخروج بأي نتائج ايجابية إال أنه تم الغاء المؤتمر الصحفي ألن أولمرت منع 

ة وخاصة القدس والحدود والالجئين والمستوطات، قالت كوندوليزا من الحديث عن أي من النقاط األساسي
سوف أسأل االسرائيليين عن أفكارهم حول تأسيس دولة فلسطينية، ونحن من جهتنا نعرف ما هي 
أفكارهم من خالل تصرفاتهم الفعلية، نحن نرى الجدار الذي بنوه وتوسيع المستوطنات ولذا فنحن نرى 

 .أن هذه المبادرة لم تأت بجديد
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 مبادرة القمة العربية فهي موجودة منذ خمس سنوات على الطاولة ولم تتقدم اسرائيل أو الفلسطينيون أما
خطوة ومن ثم فإن هذه الطلبات التي تسعى اليها اسرائيل غير منطقية، فالحديث عن اعتراف من الدول 

درة التي تدعمها كل العربية باسرائيل موجود من مصر واألردن وغيرها من البلدان العربية إذن المبا
 .الدول العربية ترفضها اسرائيل فماذا بعد

 الحديث عن حكومة الوحدة الوطنية التي شهدت جدال دمويا قبل ان تخرج هل تتوقعون انها يمكن ان *
 تكسر الحصار المفروض عليها من أوروبا وأمريكا؟ 

 عاما 60حتلة وفي الشتات منذ  المسألة ليست في الحصار فالشعب الفلسطيني يعيش في األراضي الم-
ولذا من الصعب الحديث عن الحصار كقضية حديثة فهو موجود طوال هذه الفترة وهو ما يحاول 
المجتمع الدولي ان يفعله، السؤال هو كيفية رفع الحصار والمقاطعة عن الفلسطينيين، فهذه هي المرة 

اخل حدودها ودولة تحت احتالل ومع ذلك فهذه االولى في التاريخ التي يتم فيها احتجاز حكومة بكاملها د
الحكومة االسرائيلية المحتلة التي تمارس التميير العنصري مرحب بها في االتحاد االوروبي وبالطبع في 
الواليات المتحدة، يجب ان نطالب بتعويضات عن الخسائر الفادحة التي تكبدناها نتيجة الحصار 

، أما حكومة الوحدة الوطنية فنحن نتساءل إذا ما كان يمكننا الحديث والمقاطعة التي نعاني منها حتى اآلن
 مليون دوالر، هذا 50عن وحدة وطنية والواليات المتحدة تعلن عن تمويل ميليشيا محمد دحالن بـ

مجحف جدا، ال يمكننا ان نتحدث ايضا عن تقسيمات السلطة بهذا الشكل الن الفلسطينيين صوتوا بالفعل 
 ثم فال نجد أي تالحم أو وحدة في هذه الحكومة الن نصفها مدعوم ويتم تمويله من الغرب لناخبيهم، ومن

واآلخر الذي انتخب واختير من الناس ال يدعم من اي جانب، وهذا الوضع موجود في اماكن كثيرة غير 
 بل فلسطينيين فهو موجود في لبنان وفي العراق، إنها ليست فصيلين متعارضين فقط في داخل فلسطين

 .ايضا في التمثيل الخارجي للفلسطينيين دوليا وعربيا هذا شيء خطر جداً
 مليون دوالر فهل من الممكن ان يؤثر ذلك 50 ذكرتم أن الواليات المتحدة تمول ميليشيا لدحالن بـ*

على الوضع االمني في فلسطين السيما وان دحالن تم اختياره مستشاراً لالمن القومي رغم البلبلة التي 
 حدثت منذ فترة وكان أحد أطرافها الرئيسية؟ 

 التي اتت بحماس كانت هناك محاوالت متواصلة لعرقلة الحكومة 2006 أعتقد انه ومنذ انتخابات -
المنتخبة ديمقراطيا من السلطة، وهذه المحاوالت جاءت على يد شخصيات فلسطينية موجودة في 

 ومن الواليات المتحدة بشكل خاص وكذلك بعض دول االراضي الفلسطينية وميليشيات ممولة من الخارج
الجوار وبعض دول المنطقة، وهو ما يؤثر على االمن الداخلي بالشك، ففي تاريخ الشعب الفلسطيني لم 
نشاهد حربا اهلية أو فلتان أمن بهذا القدر، لكن في العام الماضي ومؤخراً شاهدنا أوضاعا غاية في 

الى مصرع العشرات في االراضي الفلسطينية وهي ليست مصادفة بل الصعوبة واشتباكات كثيرة ادت 
هي محاوالت لتأليب الميليشيات في الداخل من اجل ازاحة وإقالة السلطة المنتخبة، وهذا شيء خطر جداً 

 .في اعتقادي أنه ال يوجد أي فلسطيني يرى وضعا داخليا كهذا ويرضى عنه
ى السياسات االمريكية في المنطقة السيما انكم تلمسون ذلك  ماذا إذن عن تأثير اللوبي الصهيوني عل*

 عن قرب باعتباركم احد الناشطين الفلسطينيين في الواليات وجهودكم لمواجهة ذلك؟ 
 بالطبع نحن نلمس ذلك اكثر من غيرنا، فالسيناتور باراك مثال الذي كان يريد ان يرشح نفسه -

 النتخابات الرئاسة بالواليات المتحدة؟ 
ان على عالقة جيدة بنا كفلسطينيين وعرب وكان يلتقي بنا في شيكاغو، وكان ودودا ومؤيدا لحقوق ك

الفلسطينيين وهو ما اعلنه اكثر من مرة بشجبه للسياسات االسرائيلية تجاه الفلسطينيين لكنه عندما بدأ 
يات المتحدة االمريكية  درجة، لماذا؟ النه يؤمن بانه لن يصبح رئيسا للوال180حملته االنتخابية تحول 

بدون دعم ومساندة اللوبي الصهيوني ومن ثم فمن المهم جدا لنا ان نظهر قوتنا ومدى تأثيرنا في الداخل 
والخارج في مواجهتهم، الننا لسنا بال قوة أو تأثير كما يعتقدون، حيث ان هناك الماليين من الفلسطينيين 
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ن يكونوا فاعلين في العملية الديمقراطية ومؤثرين بالفعل في والعرب في الواليات المتحدة والذين يمكن ا
النتيجة النهائية، ومن التطورات العامة ايضا للواليات المتحدة أنه للمرة االولى على االطالق يكون هناك 
جدل واسع حول قوة وتأثير اللوبي الصهيوني في السياسة االمريكية وهو جدل مدعم بالعديد من الوثائق 

ل احدها كتاب لجيمي كارتر يتهم اسرائيل بالعنصرية وكذلك العديد من االكاديميين الذين يحذون والدالئ
نفس حذوه كستيفن والتي في جامعة هارفارد جون فير في جامعة شيكاغو الذي كتب تقريرا مهما عن 

وبي الصهيوني اللوبي االسرائيلي في الواليات المتحدة، والتي خلقت جدالً ساخناً، ومن ثم فتأثير الل
واضح تماما فهو قادر على اغالق اي محاوالت تهدف لسالم عادل بين الفلسطينيين واالسرائيليين 
واالبقاء على الدعم الكامل للسياسة االسرائيلية، وهو بذلك تحد قائم ليس لالمريكيين فقط ولكن في اوروبا 

خ هذا الفهم الخاطيء عندما يعتقدون بان ايضا وفي العالم اجمع، حتى أن الدول العربية تساعد على ترسي
الدخول الى واشنطن وإلى البيت االبيض لن يتم إال عبر اللوبي االسرائيلي وهم بذلك يعتبرون ان التنازل 
عن بعض الحقوق الفلسطينية وفتح الباب امام اسرائيل الختراق المنطقة العربية سوف يفتح لهم الباب في 

   .واشنطن ولكن ذلك خطأ كبير
 4/4/2007الشرق القطرية 
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     ماجد كيالي
طوال عقود من الزمن احتلت قضية فلسطين موقعاً مركزياً في الخطاب السياسي العربي، لكـن مـشكلة         

ال، أنه ظل يتكئ    هذا الخطاب المفعم باألحالم النبيلة، وبالكالم عن المصير المشترك ووحدة اآلالم واآلم           
على العواطف وااليديولوجيات والشعارات، أكثر من اتكائه على الواقع الموضوعي، الناشئ عن نظـام              

التي باتـت أكثـر نفـوذاً وهيمنـة مـن كـل الطوباويـات               . العالقات والمصالح القطرية والسلطوية   
  .واأليديولوجيات المشروعة أو الحالمة

ل عن معنى ومكانة قضية فلسطين، بالنسبة الى العالم العربي، ظـل            وطوال المرحلة السابقة، فإن السؤا    
ينطلق من فرضية مفادها أن كل الجهود واإلمكانيات ينبغي أن تكون في خدمة القضية الفلـسطينية، وأن                 
جدول األعمال الخاص بالحكومات والمواطنين، والتوسطات المدنية بينهما، ينبغي أن يعطـي األولويـة              

ئيل على غيرها من القضايا، بدءاً من قضايا المستوى المعيشي والتنمية، مروراً بقضايا             للصراع مع إسرا  
الحريات والمشاركة والديموقراطية، وصوالً الى قضايا التكامل العربي، فهذه القضايا ينبغي أن تؤجـل              

  .الى حين االنتهاء من حل القضية المركزية
 يفرق بين القضية الفلسطينية واستحقاقاتها، بما هي        هكذا فإن معضلة هذا الخطاب أنه خطاب عمومي ال        

قضية للفلسطينيين، وبين قضية وجود إسرائيل في المنطقة، باعتباره وجوداً يؤثر سلباً في العالم العربي،               
  .على أكثر من صعيد، بغض النظر عن وجود قضية للفلسطينيين من عدمها

 متواطئاً مع الوضع العربي السائد، ومع خطاب األنظمة         ومن ناحية ثانية، يبدو هذا الخطاب، في الحقيقة،       
التي رفعت راية قضية فلسطين، ردحاً كبيراً من الزمن، من دون أن تقدم شيئاً هامـاً وملموسـاً، لهـذه                    

  .القضية أو لقضية مواجهة التحدي اإلسرائيلي، من الناحية العملية
ود اإلسرائيلي في المنطقة، لـم تـشكال فـي أي           وقد أثبتت التجربة أن القضية الفلسطينية، وقضية الوج       

. مرحلة أولوية في عمل الكثير من األنظمة، بسبب بعدها الجغرافي، أو بسبب المشكالت التي تعاني منها               
وأن دوالً أخرى اضطرت لوضع هذا الموضوع في أولوياتها بسبب موقعها الجغرافـي، أو لحـسابات                

  .سياسية معينة
ربية، فقد ظل تعاطي المواطن العربي مع استحقاقات القضية الفلسطينية وقضية           أما من ناحية الشعوب الع    

الوجود اإلسرائيلي، في إطار المشاعر وتقديم مختلف أشكال الدعم للعمل الفلسطيني، ولكنه لم يتحول الى               
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هتم بالسياسة  حالة بحد ذاتها، إذا استثنينا الجهود المتفرقة والمحدودة للنخب العربية، التي تعمل أو التي ت              
في العالم العربي، وهي ال تمثل، في الواقع، إال نسبة قليلة في المجتمعات العربية؛ إذ أن الغالبية العظمى                  
من المواطنين ال يكادوا يعرفون شيئاً عن العمل العام وهم بعيدون كثيراً عـن االشـتغال بالـسياسة أو                   

يش وتحسين أوضاعهم االجتماعيـة واالقتـصادية       بالعمل الحزبي، فضالً عن أنهم يلهثون وراء لقمة الع        
والثقافية وحل مشكالتهم الفردية، أكثر من انشغالهم بالقضايا العامة والقضايا المصيرية، ومـن ضـمنها               

  . الصهيوني-قضية الصراع العربي 
ـ                م مما سبق يمكن االستنتاج، بأن األوضاع العربية سواء على الجانب الرسمي أو على الجانب الشعبي، ل

تكن في أي وقت من األوقات، الى الدرجة المناسبة الحتضان قضية عربية مصيرية على مستوى قضية                
 اإلسرائيلي، احتضاناً جاداً وفعاالً، رسمياً وشـعبياً، بحيـث يأخـذ طابعـاً موسـمياً               -الصراع العربي   

تعاطيهـا مـع هـذا      ومجتمعياً، إذا استثنينا تحديداً األوضاع في ما سمي ببلدان الطوق، علـى تبـاين               
  .الموضوع

ونتيجة ذلك فمن الطبيعي أن تواجه قضية فلسطين في العالم العربي، انتكاسات وتعقيدات ومعيقات، مثلها               
مثل أي قضية أخرى، كقضية التكامـل االقتـصادي أو التبـادل التجـاري، أو المـشاركة الـسياسية                   

ذه المعضلة ال يكمن في إعطاء أولويـة لهـذه     وحل ه !والديموقراطية، أو حتى توحيد مناهج التعليم، مثالً      
القضية أو تلك على حساب غيرها، وإنما بإعادة االعتبار للمواطن العربي وللمجتمعات العربية ولقـضية               

وبدون ذلك، أي بدون مواطنين، وبدون مصالح مشتركة        . .المشاركة والمصالح العربية والتكامل العربي    
برى، وحتى أنه ال يمكن أن يوجد من األصل سلم أولويات مشترك،            وملموسة، ال يمكن أن توجد قضايا ك      

  .اللهم إال في الخطابات ووسائل اإلعالم، وفي الذكريات
 4/4/2007المستقبل 
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  نبيل شبيب
ؤشـرات  ، وشهدت بعض مظـاهره أو م  "قمة التضامن " عنوان   -أو حملت -م  2007حملت قمة الرياض    

السورية، ولم تؤثر على ذلـك كثيـرا        /المصرية/للعالقات السعودية " اللقاء المباشر "رمزية له، مثل عودة     
، ولوال أن تاريخ القمم السابقة جعل نهج التفاؤل عسيرا، ألمكن القـول بوجـود      "المشاغبة القذافية الليبية  "

  .المزيد من مؤشرات التضامن
السلم واألمن العربي، مع األمل في أن يكون المقصود هـو الـسلم             من بين هذه المؤشرات والدة مجلس       

، وعلى جميع األحوال يبقى العنوان      "خيارا إستراتيجيا وحيدا  "العربي، وليس السلم بمعنى ما سمي       /العربي
  ".قمة تفعيل مبادرة بيروت"الواقعي المناسب لقمة الرياض في كتب التاريخ هو 

  القضايا الحية هي مقياس التضامن
هل كان ذلك فعـال  . .عالم أعطيت األولوية في القمة العربية في الرياض لمسألة تفعيل المبادرة العربية؟         

وأخيرا اضطُر الطرف اإلسرائيلي والطـرف      : تنفيذا لقرار أميركي وفق اتهامات القذافي؟ أم يمكن القول        
ادرة الجماعية منذ قمة بيروت قبـل       األميركي إلى االستجابة للرغبة العربية الرسمية المتمثلة في هذه المب         

  .خمس سنوات، فأصبح تفعيلها من باب تحصيل حاصل؟
تنطوي على خطر كبير، فـالقرار      " تفعيل"بعض الخبراء من مركز الدراسات في األهرام يقول إن كلمة           

 تنفض  ، أي بعد أن   "التفعيل"بعدم تعديل المضمون سيفقد مفعوله عندما يتم التعديل الفعلي له تحت عنوان             
 أن الدول العربيـة لـم       -أو تنشر انطباعا مزيفا   -تؤكد  " إعالمية"القمة ويصدر بيانها الختامي في أجواء       

تتراجع عما طرحته قبل سنوات، ولم تستجب للمطالب األميركية واإلسرائيلية، السيما فيما يتعلق بحـق               
  !العودة
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والجواب يمكن استخالصـه    . هذا التفعيل يبقى السؤال المحوري فيما سبق وسواه هو السؤال عن توقيت           
تفعيل "م، فيما لو غاب قرار      2007من سؤال آخر افتراضي، ما الذي طرح نفسه على القمة العربية عام             

  عن جدول األعمال؟" المبادرة
  :تنعقد القمة في غمرة أحداث كبرى تشهد جميعا منعطفات بالغة األهمية، وهي

  .في العراق وإخفاق إخضاعه للعنف اإلرهابي األميركي باسم األمن استمرار تفعيل الفتنة الطائفية -1
  . استمرار تفعيل األزمة في لبنان بعد الحرب العدوانية اإلسرائيلية ضده-2
 استمرار التصعيد في أزمة الملف النووي اإليراني ما بين نذر الحرب وإشعال أزمة تتجـاوز ميـاه                  -3

  .الخليج
  .ل الصومال بعد إخفاق الحل العسكري الحبشي في حسمها استمرار جوالت معركة مستقب-4
  .على السودان باتجاه تفتيته إلى دويالت" مجتمع دولي" استمرار الحملة الغربية باسم -5
  . استمرار استهداف سوريا وإن تبدلت الوسائل بعد الهزيمة اإلسرائيلية في لبنان-6

" مبـادرات "علـى أسـاس     " حلوال إسالمية " وال   "حلوال عربية "هذا عالوة على مشكالت مزمنة لم تجد        
جماعية أو انفرادية، ما بين الجزر الثالث في الخليج في أقصى المشرق العربي والصحراء الغربية فـي                 

  .أقصى المغرب العربي، وما بين األمن الغذائي وأمن المواطن على نفسه وحقوقه في بلده
 حولها، فال يغيب عن األنظار أن المحور اآلني األشـد           "تفعيل المبادرة "أما قضية فلسطين التي يتمحور      

إلحاحا من حيث حاجته إلى قرار عربي جماعي يجد طريقه إلى التنفيذ الفعلي، هو محور التعامـل مـع                   
كسر الحـصار   : الحكومة الفلسطينية الجديدة وبالتالي مع شعب فلسطين، بعد اتفاق مكة، وبتعبير أوضح           

  .الدوليةرغم من يرفض ذلك من القوى 
وما كان الوضع الفلسطيني ليصل إلى ما وصل إليه لوال ما سبق من التعامل العربي مع قضية فلـسطين         

مـشكلة  "بتحويلها من قضية إسالمية، إلى عربية، إلى مجابهة ومساندة، إلى فلسطينية منفصلة عما سمي               
  .نها، مع اقتران ذلك بالتخلي عن اإلمساك بزمام المسؤولية ع"الشرق األوسط

والمسؤولية تقتضي  . على حد تعبير الملك السعودي المضيف     " القادة العرب "المسؤول عن جميع ذلك هم      
القول إنه كان المطلوب من قمة الرياض أن تحقق التضامن العربي الرسمي، العملي ال القولي فقط، على                 

  .أسس جديدة وطيدة، تجاه هذه القضايا جميعا
عربيا، على مستوى العالقات البينيـة، وعلـى مـستوى    " التضامن"ا، وافتقاد عربي" األمن والسلم"فافتقاد  

العالقات بين الشعوب واألنظمة، هو مشكلة المشاكل من وراء مختلف التطورات الجارية على صعيد كل               
  .قضية على حدة من القضايا المذكورة وسواها

 عربيا، يمكن أن يترك آثاره على       -الفعلو-كما أن تحرير اإلرادة الشعبية والرسمية، مع اجتماع الكلمة          
تلك التطورات لتأخذ منحى آخر، غير ما وصلت إليه من مستوى جعل من الممكن توجيه اتهـام تنفيـذ                   

  .قرارات أميركية مسبقا واتخاذ ذلك ذريعة لغياب دولة عربية مثل ليبيا
  مفعول التفعيل ومغزاه

أن إعطاء تفعيل المبادرة موضع الـصدارة فـي قمـة           سيان ما يكون الموقف من الذريعة الليبية، يبقى         
 مع الدعوة األميركية واإلسرائيلية المفاجئة إلى ذلـك  -كيال نقول استجابة وتنفيذا-الرياض، جاء متزامنا  

  .التفعيل
صحيح أن معالم الهزائم األميركية في المنطقة ما بين أفغانستان والصومال، وأميركا الالتينية وأوروبـا               

والضربة العسكرية السياسية التي تلقتها آلة الحرب اإلسرائيلية وهي تفتك بالمدنيين في لبنـان،              الحليفة،  
  . يبحث عن مخرج-أي الطرف العدو في قضية فلسطين-جميع ذلك جعل الطرف الصهيوأميركي 
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وجعل العودة إلى ذكر المبادرة بعد إهمالها واعتبارها ميتة، صالحا لتسويقه وكأنه صورة مـن صـور                 
التراجع، بغض النظر عن طرح شروط ومطالب قديمة وجديدة كالمعتاد، ولكن األمر الحاسم هـو أمـر                 

  :التوقيت، وهذا ما ينبغي النظر إليه على ضوء قرار القمة، ويعني ذلك
 جميع ما سيلي قمة الرياض حول المبادرة، من اتصاالت ومساومات، وطرحهـا للتـسجيل كوثيقـة           -1

ة، وغير ذلك، سيتحول على أرض الواقع إلى انشغال بقضايا مستقبلية تطرحهـا             رسمية في األمم المتحد   
  .المبادرة

األزمة، عن قضايا آنية فورية تتطلب القرار والتصرف دون تأخير، ومن دون            " جذور"بدعوى أنها تمثل    
ذلك ال يمكن الوصول إلى موقع قائم على منطلقات كفيلة بتحقيق أهـداف مـشروعة حـول المـسائل                   

  ."جذريةال"
هذا عالوة على افتقاد أي صورة من صور الضمان للوصول مستقبال حتى إلى القـدر الـذي تطرحـه                   
المبادرة، وهو زهيد للغاية بالمقارنة مع أصل قضية فلسطين، ومعروض مع االستعداد لدفع ثمن بـاهظ،                

 أن في تجارب    يتجاوز ما كان في مشروع فاس، وكامب ديفد، ومؤتمر مدريد، ونفق أوسلو، والمفروض            
  .وفرض واقع آخر" جديد"جوالت ماضية مشابهة دروسا كافية على هذا الصعيد، لمن يريد صناعة قرار 

 المطلب األميركي اإلسرائيلي المفاجئ بتفعيل المبادرة ال يعني الموافقة عليها من حيث األساس، ثـم                -2
على محتوياتهـا مـع     " التفاوض" الموافقة على    -بوضوح-مجرد البحث عن صيغ ما للتفاصيل، بل هو         

  .اقتران ذلك بشروط مسبقة
وهنا تتكرر الصورة السلبية التي هيمنت على التعامل مع قضية فلسطين من قبل النكبة األولـى حتـى                   
اآلن، وظهرت في تحويل هدف التحرير الكامل، إلى هدف تحرير ما احتلته القوة الصهيونية في حـرب                 

أي تحريـر األرض المحتلـة عـام        " إزالة آثار العدوان  " ثم إلى هدف     م زيادة على قرار التقسيم،    1948
  .م1967

مقابل األرض، وفي كل " التطبيع" إلى عروض -عبر المبادرة -ثم إلى عروض السالم مقابل األرض، ثم        
جولة من الجوالت المتتابعة على منحدر التراجع، كان طريق المفاوضات والمساومات يؤدي إلى تراجع              

  .جديد
غزى مبادرة بيروت ال يكمن في مضمونها مجردا عن مجرى التعامل مع قضية فلسطين، بل يظهر                إن م 

  .عبر مقارنة هذا المضمون مع ما سبقها، استشرافا لما يمكن أن يتبعها
ومبـادرة بعـد    -العنصر الحاسم في هذا التعامل هو أن المطالب المشروعة تتقلص جولة بعـد جولـة                

  .علن االستعداد لدفعه كان يعلو، جولة بعد جولة، ومبادرة بعد مبادرة وأن الثمن الذي ي-مبادرة
لو كان األمر أمر صفقة تقررها شركة، وليس أمر قضية مصيرية           " اإلفالس"وهذا هو عين الطريق إلى      

محورية، من المفروض أن القرار بصددها هو قـرار الـشعوب، وهـي المغيبـة، مثـل االنتخابـات                   
  . النزيهة، أو عبر بقائها محظورة أصالواالستفتاءات الحقيقية
  حق صناعة القرار

، مـغ   "هدف عربي جماعي جديد   "من أخطر ما ينطوي عليه تفعيل المبادرة هو تجديد طرحها في صيغة             
غياب موقف إجماع مماثل في مختلف الميادين والقضايا األخرى، وهذا في مقدمة ما يزيد االنفصام النكد                

  .بين الحكومات والشعوب
ال (أبدي  " سالم كامل "تحت عنوان   " التطبيع"من أخطر ما يعنيه التفعيل أنه إلى وقت قريب كانت مسألة            و

مسألة شذوذ دولة أو دويلة عربية، ويحول تفعيل المبـادرة  ) يوجد مثيل له في أي معاهدة دولية مشروعة  
  "!.هدف مشترك للتضامن العربي"المرفوض إلى " التطبيع"هذا 

افق التفعيل تغييب المنطقة، شعوبا وحكومات، عن التحرك الفعال في مواجهة مختلـف             ومن أخطر ما ير   
  .األخطار اآلنية الماثلة والمتفاقمة في أنحاء المنطقة العربية واإلسالمية



  

  

 
 

  

            35 ص                                    681:                                 العدد4/4/2007األربعاء : التاريخ

وكان من أخطر ما قامت عليه المبادرة من األصل، وقامت عليه مشاريع ومبادرات عربية سابقة، هـو                 
  .مثل هذه القضايا المصيرية، مشروعا، لمجرد اتفاق الحكومات العربية عليهتصوير اتخاذ القرار في 

فمع تجاوز حقيقة غياب االنتخابات الشرعية، وغياب التمثيل الشرعي للشعوب، يبقـى األمـر الـساري      
المفعول دوليا على أي خطوة تنطوي على التخلي عن حقوق ثابتة أو عن أهداف حيوية سابقة، أو حتـى                 

وإن -يبقى ساريا أن المسؤول الـسياسي       . . الدولة في ميدان ما من ميادين صناعة القرار        عن صالحيات 
  . يعود إلى إرادة الشعوب لتثبيت مشروعية ما يراه ويصنعه-كان منتخَبا

وهذا ما شهدنا مثاال عليه في وضع دستور أوروبي مشترك، فلم يكن باستطاعة الحكومات تمريـره دون     
 عليه، ثم وقفت عاجزة أمام رفضه في استفتاءين شعبيين في دولتين مـن أصـل                عملية التصديق المعقدة  

  .بضع وعشرين دولة عضوا في االتحاد األوروبي
قضية فلسطين قضية عربية إسالمية، فإذا تجاوزنا ما يعنيه ذلك من منطلق قومي عربي ومنطلق عقدي                

م عليها، قضية شعوب ال زعامات تـأتي        إسالمي، يبقى أنها في منظور القانون الدولي واألسس التي يقو         
وتمضي، وقضية أجيال ال حكومات آنية، وقضية مصير ال قضية سياسات تصنعها ضغوط خارجيـة أو                

  .فرقة محلية
أو انتهاكها، أي حق تقريـر      ) الشرعية الدولية (وقضية تنطوي على تطبيق أرسخ قواعد القانون الدولي         

م مشروعية اغتصاب األراضي بالقوة، وهو ما يبيح اسـتخدام          المصير الذي تملكه الشعوب مباشرة، وعد     
  .القوة الستعادتها

وما تحتاج إليه قضية فلسطين بعد أن أوصلها مسلسل التراجع والتنازالت حتى اآلن إلى الحضيض، هو                
مبادرة أخرى، جماعية، وتضامن حقيقي، على مستوى القمم، وعلى مستوى الشعوب، وعلـى مـستوى               

  . في مجتمعاتنا العربية واإلسالمية من أحزاب وجماعات وهيئات ومؤسساتالقوى المؤثرة
لتعود بها إلى جذورها األولى، قضية أرض مغتصبة وتحرير مشروع، واحـتالل عـدواني ومقاومـة                
مشروعة، وبمستقبل قضية فلسطين يرتبط مستقبل العرب والمسلمين، ويرتبط به أيضا مـستقبل األمـن               

  . على السواءوالسلم إقليميا ودوليا
وال يتحقق ذلك دون مبادرة في ميدان آخر، وهو استعادة زمام استقاللية صناعة القرار العربي، بـصدد                 

معاهـدة دفـاع    "أو  " مجلس سلم وأمـن   "قضايا المنطقة جميعا ومشكالتها، سواء كان ذلك تحت عنوان          
  ".سوق عربية مشتركة"أو " مشترك

مجرد تغييبها عاما بعد عام، وقمة بعد قمة، وما بين انعقاد القمم            أو سوى ذلك من المسميات، التي يعتبر        
وإصدار بياناتها أيضا، ولكن لحساب سالم وأمن مع عدو إسرائيلي، ومعاهدات ثنائية وتجارة حرة مـع                

يعتبر هذا كله كافيا للقول إن صانع القرار في بالدنا ال يصنع القرار الذي تريـده شـعوبنا                  . .قوى دولية 
األصل من مسؤولياته، وال يملك حق صنع القرار عبر مثل تلك المبادرة في االتجاه الـذي ال                 وذاك في   

  .تريده الشعوب قطعا، وليس هذا من صالحياته
   3/4/2007الجزيرة نت 

  
  دولة ليوم واحد .80

 عريب الرنتاوي 
ن ظل الحـال علـى      ، وإ "الدولة الفلسطينية المستقلة أو القابلة للحياة     "عامل الزمن ال يعمل لصالح خيار       

حاله، فليس من المستبعد أن ال يجد الفلسطينيون من يتفاوضون معه أو يتفاوضون عليـه، وهـذا هـو                   
وما يمكن أن يأتي به مـن حقـائق         " جنرال الوقت "االستراتيجية اإلسرائيلية التي تعتمد كليا على       " صلب"

 .نكارعلى األرض، يجري تسويقها كحقائق عصية على التغيير والتبديل واإل
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وكلما تراجع إلى الخلف خيار الدولة الفلسطينية المستقلة، تقدمت إلى األمام الخيارات والبدائل األخـرى،               
، وهي خيار   "عودة الروح للمبادرة العربية   "الذي يجري الحديث بقوة عنه منذ       " الخيار العربي "ومن بينها   

م، والهدف تدشين تطبيع عربي إسـرائيلي       يقتضي التفاوض مع العرب بدال عن الفلسطينيين أو نيابة عنه         
وليس حل القضية الفلسطينية من مختلف جوانبها، فمثل هذا الحل ممكن فقط، عندما تصل إسرائيل إلـى                 

الديمغرافيا " حوصلة"نهاية مطاف سياستها األحادية، بترسيم الحدود وإعادة تحديد معالم القدس واستكمال            
 .الفلسطينية

 أو منفردين، ليسوا في وارد تحمل أوزار المصادقة على حل من هذا النـوع               على أن العرب، مجتمعين   
تحت أي ظرف، فلسان حالهم يقول، وما حاجتنا لمواجهة قد ال تنتهي مع أجيال قادمة واتهامات الحقـة،                  

يوصف باألساسي شكليا ولكن مهمته في واقـع     " شريك فلسطيني "لذا فإن المطلوب باستمرار اإلبقاء على       
 . ال تتخطى المصادقة على الصفقة النهائية والترتيبات المعدة سلفاالحال

ويعتقد بعض المتابعين للقضية الفلسطينية الذين تلتقيهم بين حين وآخر فـي هـذا المـؤتمر أو ذاك، أن                   
مرحلة الدولة الفلسطينية المستقلة أو القابلة للحياة قد باتت وراء ظهورنا جميعا، وأن الدولـة إن قامـت،           

س المطلوب منها أن تستمر ألكثر من يوم واحد، لكي يقال الحقا بان الفلسطينيين مارسوا حقهم فـي                  فلي
 .تقرير المصير، أنشأوا دولة مستقلة ووقعوا سالما مع اإلسرائيليين واختاروا بدائل أخرى

رض، أما لما بات خيار الدولة المستقلة من الماضي، فهم يستندون إلى الحقائق التـي تجـري علـى األ                  
وتفشي األحادية على ضفتي معادلة الصراع الفلسطيني اإلسرائيلي، واحدة تهدف إلى ابتالع أكبر مساحة              
من األرض بأقل قدر من السكان، وأخرى تريد اإلمساك بزمام السكان فكريا وعقيديا وسياسيا، حتى وإن                

 .على بقعة متقلصة من األرض
ل، ليست مرغوبة هذه المرة ال من الفلسطينيين وال من العـرب            البدائل المغايرة للبديل الفلسطيني المستق    

وبالذات من دول الطوق، التي سيفرص عليها، وإن بأقدار متفاوتة ولحل مشكالت مختلفة، لكن يبـدو أن                 
لكل دولة عربية نقاط ضعفها وثقوبها السوداء التي ستجعل مهمة فرض حلول غير مرغوب بها أو إبقاء                 

 .ال لإلسرائيليين على حاله، أمرا ممكناالحال غير المواتي إ
فدول الطوق تجمعها ضائقة اقتصادية طاحنة، واولوياتها موزعة ما بين التوريـث والمحكمـة الدوليـة                

 اإليراني والهاجس األصولي، ولهذا تبدو قدرة هذه المجموعة على ممارسة الضغوط            -والتمدد السوري   
 .ي قد تتعرض لها في السياقات القادمة ، ضعيفة ومحدودةلشق طريق مغاير أو حتى مقاومة الضغوط الت

  3/4/2007وكالة معا 
 

  !!بالتفاوض والتطبيع. .تفعيل المبادرة العربية .81
  ياسر الزعاترة

انعقدت القمة العربية في الرياض في ظروف استثنائية، حيث لم تنحصر األزمة في الملف الفلسطيني 
وزته إلى عراق محتل يقاوم الغزاة، فيما ينزف تحت وطأة كما كان الحال في مراحل كثيرة، بل تجا

االقتتال الطائفي، وإلى لبنان يعيش معضلة تفوح منها الروائح الطائفية أيضاً، مروراً بصومال يقع تحت 
  .االحتالل اإلثيوبي األمريكي، وليس انتهاء بسودان برسم الوصاية األجنبية

نظومة القرار العربي األساسي، ففي حين يقوم التماسك ولعل األسوأ هو وقوع ذلك في ظل خلل في م
العربي التقليدي على قدر من التفاهم بين مصر والسعودية وسوريا كما كان الحال في مراحل سابقة، 
السيما خالل النصف الثاني من التسعينيات إبان صعود مسار أوسلو، ها هي سوريا تخرج من هذه 

ترى فيه األطراف األخرى خطراً ال بد من التصدي له ) إيران(المنظومة لتحسب على طرف إقليمي 
  .بمختلف الوسائل، بما فيها تحريض األمريكان على توجيه ضربة عسكرية إليه
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في ذات السياق تنهض قضية الحشد الطائفي الذي يجتاح المنطقة من العراق إلى لبنان مروراً بالخليج، 
لكنه من جهة أخرى يهدد منظومة التعايش بين المسلمين، والذي يستهدف عزل إيران تمهيداً لضربها، 

مع العلم أننا إزاء وضع تتحمل إيران جزءاً ال بأس به . "فرق تسد"ويوفر لألعداء فرصة تطبيق سياسة 
  .من المسؤولية عنه تبعاً لسياساتها الطائفية في العراق

ثر أهمية وحساسية، السيما بعد أن اقتنع على أن ذلك كله لم يغير في حقيقة أن الملف الفلسطيني هو األك
وفي حين رأى البعض في هذه القناعة محطة لتغيير . األمريكان بأنه مفتاح االستقرار في المنطقة

السياسات األمريكية، تبدو األمور خالف ذلك، والسبب هو تبعية واشنطن لخيارات الدولة العبرية، فيما 
 بتقديم عرض مقبول للعرب والفلسطينيين، السيما في ظل حالة ال تبدو هذه األخيرة في مزاج يسمح لها

  .التخبط التي تعيشها على مختلف األصعدة إثر تداعيات هزيمة لبنان، وغياب جيل القادة الكبار
لكن حاجة األمريكان الماسة إلى بث الوهم بوجود حراك سياسي سلمي في المنطقة، هي التي دفعت إلى 

للقاءات خالل األسابيع األخيرة على الملف الفلسطيني وعلى المبادرة العربية تركيز جميع المشاورات وا
وال ندري إن كانت القيادات العربية تدرك حقيقة الموقف . وتعديلها، لكأن القمة لم تنعقد إال من أجل ذلك

ضير األمريكي الرامي إلى تهدئة الملف الفلسطيني من أجل التفرغ لمعالجة المستنقع العراقي والتح
للعدوان على إيران، أم يدركون ذلك ويتواطأون معه من أجل التخلص من الهم اإليراني بالسالح 
األمريكي، كما ذهب أحد مستشاري الخارجية األمريكية في حوار مع أحد الصحافيين في عاصمة 

  !عربية؟
مة بتفعيل المبادرة أياً يكن األمر، فالقضية الفلسطينية ستدفع ثمن هذه الصفقة، حيث سيتخذ قرار الق

مبرراً لحراك سياسي نحو الدولة العبرية كما طالبت كوندوليزا رايس، والسبب هو أن الحراك الجديد لن 
يعدو أن يكون متاهة جديدة للقضية، تماماً كما كان حال متاهة أوسلو، فيما يجري العمل من خالل 

خطاب بائس ال ينطوي سوى على  على حماسالترغيب والترهيب على تدجين طرف فلسطيني مقاوم 
وفي هذا السياق يجري سحب المجموع الفلسطيني . تنازالت مجانية للعدو تثير اإلحباط في نفوس الناس

إلى تهدئة مجانية ولعبة تفاوضية سبق أن جربت من دون أن تؤدي إلى فائدة تذكر، وهي متاهة ستمضي 
  .د شهور أم أكثر من ذلكحثيثاً في اتجاه الجدار المسدود، سواء وقع ذلك بع

إعادة تفعيل المبادرة وفق الطرح الجديد ستستعيد الجدل القديم منتصف التسعينيات حول الطرح القائل 
بتزامن التطبيع مع التقدم في عملية السالم، مقابل اآلخر القائل بإن التطبيع يشجع اإلسرائيليين على 

وجة التطبيع الواسعة التي لم تؤد إلى شيء يذكر، أما التنازل، األمر الذي ثبت أنه محض هراء، بدليل م
حكايات هجوم السالم إلحراج الخصم، فقد ثبت أنها محض هراء هي األخرى، بدليل أن الخصم لم 

  .يحرج أبداً وواصل تعنته على مختلف األصعدة
نهم التمرد سيضطر الفلسطينيون بحسب أرجح التقديرات إلى التعامل مع المعطيات الجديدة، إذ ال يمك

على الوضع العربي السائر في هذا االتجاه، بما في ذلك سوريا التي لن يكون بوسعها التمرد عليه على 
نحو واضح، وهو ما سيدفع حماس إلى ذات المسار حتى لو لم تكن مقتنعة بجدواه، أكان على صعيد 

ريكان ال يخفون رغبتهم في تثبيتها في الحكومة، أم على صعيد القضية التفاوضية، مع العلم أن األم
 .تكريس مسار االنقالب عليها، ليس بالتحريض فحسب، بل بتعزيز القوة العسكرية للطرف اآلخر

ما سيحول هذه المخططات إلى هباء في واقع الحال ليس السياسات الرسمية الخائفة أو ذات الحسابات 
 الغزو في العراق، كما ستفشله في الخاطئة، وإنما الشعوب وقواها الحية، تلك التي أفشلت مشروع

الصومال، وقبل ذلك وبعده في فلسطين التي ستعود إلى مقاومتها بعد وقت لن يطول، وذلك بعد أن 
  .تفتضح اللعبة ونتائجها على أرض الواقع

ما جرى إذن في القمة لم يكن مفاجئاً بحال، فقد كان مقروءاً قبل ذلك، وجل ما نتمناه مما بعدها هو أن 
در الدول العربية إلى فك الحصار من حول الشعب الفلسطيني، ليس عبر التصريحات والبيانات تبا
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فحسب، بل عبر الممارسة العملية، وأن تكف بعض المحاور عن تحريض فريق من الفلسطينيين على 
، أما العراق فسيواصل استنزافه لألمريكان وصوالً إلى دحرهم ورسم ميزان قوى جديد. الفريق اآلخر

 .ليس في المنطقة فحسب، بل في العالم أجمع
  3/4/2007السبيل االردنية 

  
  
  
 

  ..!مبادرة أولمرت تفعيل لمعادلة الموقف العربي والتفوق اإلسرائيلي .82
  شاكر الجوهري

ليست تجاوبا مع مساعي قمة الرياض لتفعيل مبادرة قمة بيروت، لكنها محاولة لإللتفاف على ما قرره 
 .العاصمة السعوديةالقادة العرب في 

 .هكذا هي حقيقة مبادرة ايهود أولمرت رئيس وزراء إسرائيل
قبل انعقاد القمة العربية األخيرة، حاول أولمرت خداع المجتمع الدولي عبر إعالن تأييده للمبادرة 

، وتصبح مبادرة 2002قاصدا بذلك نص المبادرة السعودية قبل أن تقرها قمة بيروت سنة . .السعودية
 .أي قبل أن يضاف لها البند الخاص بحق العودة لالجئين الفلسطينيين. .يةعرب

تفعيل المبادرة "األكثر غرابة مما اعلنه أولمرت هو ما طالبت به بعض األطراف العربية تحت عنوان 
 !"..العربية

 !..!وهي الصيغة الملتوية لمطلب تعديل المبادرة العربية
وهي . ، باعتبارها مدخال لتعديل غير مباشر لها"تفعيل المبادرة"بعض األطراف العربية اخترعت صيغة 

 .صيغة تتجاهل مسؤولية إسرائيل عن تعطيل المبادرة لحظة اقرارها وإعالنها في بيروت
لنتذكر أن حكومة ارييل شارون دفعت قواتها لتقتحم رام اهللا، وتحاصر الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر 

 . إعالن المبادرة، وفجر ذات الليلة التي اقرتها فيها قمة بيروتعرفات بعيد ساعات قليلة من
وأعلنت أن . .قبل ذلك، كانت الحكومة اإلسرائيلية قد قررت منع عرفات من المشاركة في قمة بيروت

 !..!أي إلى بيروت دون عودة لألراضي الفلسطينية. .طريق عرفات مفتوحة فقط باتجاه واحد
 قد أعطى ضوءا أخضر لياسر عبد ربه وآخرين من اعضاء منظمة ولنتذكر أكثر أن عرفات كان

التحرير الفلسطينية كي يلتقوا مع عدد من اإلسرائيليين في جنيف ويوافقوا لهم على شطب حق 
 !..!!العودة

 !..!!!كل هذا لم يشفع لعرفات، وينقذه من قرار الموت اإلسرائيلي
هي كذلك التي عطلت تفعيل كل التنازالت التي قدمها إسرائيل إذن هي التي عطلت مبادرة قمة بيروت، و

. وعلى ذلك فإن تفعيل مبادرة قمة بيروت هو مسؤولية إسرائيلية بامتياز كبير .الرئيس الفلسطيني الراحل
 .وهي مسؤولية تنحصر في إعالن موافقة إسرائيل على تلك المبادرة

ارتأت أن تساير هذه اإلسرائيل، وحين لم لكن قمة الرياض، ونزوال عند رأي بعض األطراف العربية، 
توافقها غالبية األطراف العربية األخرى، اقترحت تفعيل قمة الرياض لمبادرة بيروت، عبر تشكيل 
مجموعة عمل عربية كلفت باالتصال مع إسرائيل لتعرض عليها المبادرة العربية، والتفاهم معها على ما 

 !..تقبله، وما ال تقبله من بنودها
ة هذا القرار تعني االستجابة لمطلب ايهود أولمرت المتعلق بفتح األبواب العربية امام التطبيع الواسع حقيق

تطبيع مقابل دولة فلسطينية ضمن حدود . .مع إسرائيل، دون دفع الثمن الذي نصت عليه المبادرة
 .1967األراضي الفلسطينية التي احتلت سنة 
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ل في حقيقته استجابة غير مباشرة لمطلب اولمرت، لكن الخبيث، قرار التفعيل يمث. .قرار قمة الرياض
 .يريد استغالل الضعف العربي إلى أقصى مدى ممكن

 ؟ ..ماذا يعني توجه مجموعة عمل عربية لتعرض المبادرة على إسرائيل
إقامة إنها ال تعني أكثر من مباشرة التطبيع مع إسرائيل قبل أن تعلن موافقتها على المبادرة، وتعهدها ب

، والتفاوض معها على بنود المبادرة وما تقبله منها وما ترفضه، لكن 1967دولة فلسطينية ضمن حدود 
يشجعه على ذلك الموقف األمريكي الذي  !..!أولمرت يريد كل التطبيع مقابل ال شيئ على اإلطالق

 إسرائيل، وتطبع عالقة على القمة العربية أن تقبل. .أعلنته كونداليزا رايس عشية انعقاد قمة الرياض
 ..العرب معها، وأن ترسل لها رسائل تطمينات، وتبدي حرصا على مستقبلها

 !؟..أليس هذا هو ما قررته قمة الرياض
 !؟..أليست مهمة مجموعة العمل العربية تقديم التطمينات المطلوبة أمريكيا إلسرائيل

فهو مطلب يريد أن يؤكد من خالله اعتراف أما مطلب أولمرت الجديد الخاص بعقد قمة عربية إسرائيلية 
 !..!كل القادة العرب بإسرائيل دون أن تقدم إسرائيل لهم حتى بعض الفتات

هو يريد رفع مستوى مجموعة العمل العربية لتشكل من قبل القادة العرب، بدال من أن تشكل من 
 !..بي بإسرائيل مقابل ال شيءدبلوماسيين وممثلين من درجة ثالثة أو أقل، ليضمن تحقق اإلعتراف العر

وفي ذلك استبدال أيضا للمؤتمر الدولي الذي يطالب به بعض العرب، بمؤتمر اقليمي تشارك فيه فقط 
دون أن يمارس  ..!!الضعف العربي والتفوق العسكري اإلسرائيلي وجها لوجه ..الدول العربية وإسرائيل

من إسرائيل اإلنسحاب من أي شبر من أي طرف دولي أي ضغط، أو دون أن يطلب أي طرف دولي 
 !..!!األرض العربية

مبادرة أولمرت الجديدة هي في حقيقتها توظيف أمثل المتحان الحلقة األضيف التي فاز بها النظام العربي 
 !..بكل جدارة في قمة الرياض

ءات االستجابة لكل الشروط واإلمال: لقد انعقدت قمة الرياض في ظل تخيير أمريكي شديد الوضوح
ما دام النظام العربي عاجزا عن خوض الحرب، أو حتى عن  !.. اإلسرائيلية، أو ال شيء-األمريكية 

 !..!التفكير في احتماالتها
وحين ينتج الضعف مزيدا من  ..!!وهذا العجز، ال غيره، هو الذي أنتج مبادرة تفعيل المبادرة العربية

 !..!ائيلية مزيدا من العنترة اإلسرائيليةالضعف، علينا توقع فقط أن تنتج العنترة اإلسر
 .وليت العنترة والخبث اإلسرائيليين يتوقفان عند هذا الحد

 ؟ ..ماذا لو رفضت سوريا الشروط اإلسرائيلية الجديدة
بنود مبادرة قمة بيروت، ليحل تطبيع عربي واسع " شقلبة"ماذا لو رفضت، وهذا هو المتوقع دون غيره، 

 !!؟..إسرائيل للفلسطينيين ولسوريامقابل ال شيئ تقدمه 
حينها، وهذا هو المتوقع من الضعف العربي دون غيره، سيدير النظام العربي ظهره لسوريا، وكذلك 

 !..!للفلسطينيين
بصراحة، هنالك أطراف عربية مهتمة ومتعجلة بإنجاز تحالف مشترك مع إسرائيل لمواجهة الملف 

 !"..!!يا روح ما بعدك روح"العربية، وعلى طريقة النووي اإليراني على حساب كل الحقوق 
هنالك من يريد مقايضة فلسطين والجوالن مقابل اإلستقواء بإسرائيل على ايران، ما دامت اميركا تتلكأ 

 !..في توجيه ضربة عسكرية إليران
مل هنالك من لم ير قوة يمكن أن توازن عراق صدام حسين في مواجهة ايران غير إسرائيل، بعد أن ع

على مساندة مخططات اميركا، وتحريضات إسرائيل إلطاحة نظام (....) هذا البعض بكل ما اؤتي من 
 !..!صدام حسين واحتالل العراق

 ؟ ..ولكن ما الذي يحول دون تحالف إسرائيل مع ايران اإلسالمية
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ومن  !؟..لثمانيأو لم تقدم إسرائيل السالح إليران الخميني من أجل مواجهة العراق في حرب السنوات ا
 ؟ ..ذا الذي سيحارب نيابة عن هذه الدول في مواجهة التحالف اإلسرائيلي اإليراني

 
هل ستكون سوريا جاهزة إلنجاز هذه المهمة في هذه الحالة، بعد أن يكون النظام العربي نجح في فك 

 !؟..تحالفها مع ايران
 !!؟..أم تراها اليمن التي ما زال البعض يرفض توحدها

نتج العربي بالغ المأساوية هو ما يفرض اآلن على محمود عباس رئيس السلطة الفلسطينية وضع يده الم
ذلك  !..!باليد السورية، وربما كذلك باليد اإليرانية، بعد أن كان يعيب ذلك على أطراف فلسطينية أخرى

   !"..!صأن يخرج من المولد بال حم"أن هناك اطرافا عربية تريد له، إلى جانب إسرائيل، 
  4/4/2007الشرق القطرية 

 
 مصير غامض للمبادرة العربية بعد قرار تفعيلها .83

  جواد الحمد
شكّلت المطالبة اإلسرائيلية بتعديل المبادرة العربية مفاجأة للدول العربية، وهي تحضر للقمة العربية في 

لي الكامل وحق الالجئين ، حيث تنص المبادرة على االنسحاب اإلسرائي2007مارس / الرياض نهاية آذار
في العودة مقابل التطبيع الشامل، كما طالبت إسرائيل بتطبيع عالقاتها مع الدول العربية بغض النظر عن 
أي تقدم على مسار التسوية السياسية للصراع، خاصة فيما يتعلق بالحقوق الفلسطينية، وهي بذلك تحاول 

بية المستجدة التي تستند إلى موقف فلسطيني جدي أن تتحرك بدبلوماسية الهجوم على التوجهات العر
جديد يقوم على برنامج وسيط بين المقاومة والتفاوض والذي تتولى قيادته عبر الحكومة الفلسطينية حركة 

 عبر منظمة التحرير، خاصة بعد رفض العرب عالنية في القمة لهذا الموقف فتح، وتتواله حركة حماس
  .رة مكشوفةاإلسرائيلي والذي اعتبر مناو

 اتفاق مكة وإشكالية إسرائيل اإلستراتيجية
، وعلى إثر 2007فبراير / ومما يجدر ذكره أنه منذ توقيع اتفاق مكة بين حركتي فتح وحماس شباط

 في حماسنجاحهما في تشكيل حكومة الوحدة الوطنية األولى في تاريخ الشعب الفلسطيني وبقيادة حركة 
ائيل اإلشكاليات اإلستراتيجية التي تُفشل الكثير من برامجها  استشعرت إسر2007مارس / آذار

، 2007فبراير /  شباط8وتوجهاتها السياسية والعدوانية، تلك التي وضعها فيها اتفاق مكة الفلسطيني في 
خاصة ما يتعلق بدخوله حلبة التحدي إزاء جدية الجانب اإلسرائيلي في التوصل إلى تسوية دائمة وعادلة 

 الفرصة -وألول مرة-ق القانون الدولي، حيث أفسحت قيادة المقاومة ممثلة بحركة حماس للصراع وف
أمام اختبار النوايا اإلسرائيلية واألمريكية بتفويض منظمة التحرير والرئيس محمود عباس، رئيس 

 للتعاون وهو الرجل والموقع الذي طالما تغنت إسرائيل وأمريكا باستعدادها-السلطة الوطنية بهذه المهمة 
 أصبحت من الخبرة والدهاء السياسي لدرجة وضعها في حماس وهو ما أشعر إسرائيل أن حركة -معه

  .الزوايا الحرجة واختبار إستراتيجياتها وكشف نواياها
وقد ساعد على تشكل هذه الحالة اإلسرائيلية التفكك الذي تتعرض له الحكومة القائمة والحزب الذي 

 على لبنان، ونجاح اتفاق مكة 2006تموز / ايا الفساد، ونتائج حرب حزيرانيقودها إثر تداعيات قض
الفلسطيني بتحقيق اختراق عربي ودولي غير مسبوق، وفي إحداث انقسام وخالف اندلع في اجتماع 

 شباط الماضي بين الواليات المتحدة وكل من روسيا وأوروبا حول أهمية 21اللجنة الرباعية الدولية في 
بات عن السلطة الفلسطينية وفك الحصار عن الشعب الفلسطيني، فيما اعتبر قبوالً مبدئيا رفع العقو

 في وسط الطريق مع شروط اللجنة الرباعية الدولية للسالم في الشرق األوسط، حماسبموقف حركة 
لى خاصة في زيارة حماس إلى موسكو، وزيارات الحكومة إلى أوروبا، األمر الذي تسبب بعدم القدرة ع
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االتفاق بين دول الرباعية على البيان الختامي بهذا الشأن، حيث أجل إلى اجتماع يعقد أواسط إبريل القادم 
  .بعد القمة العربية في الرياض

غير أن ثمة معلومات تؤكد عقد اجتماعات ولقاءات بين مسئولين عرب وآخرين إسرائيليين، على 
صمة عربية، بل في إسرائيل أيضا، وهي التي تفسر الجرأة المستويين السياسي واألمني وفي أكثر من عا

اإلسرائيلية في مطالبة العرب بالتطبيع معها بغض النظر عن القضية الفلسطينية وكأن مشكلة الصراع 
هي مشكلة إسرائيلية، بدالً من أن تتعامل مع حقيقته كمشكلة فلسطينية تتعلق بالحقوق والحرية والدولة 

  .مصيروالعودة وتقرير ال
من جهة ثانية، فإن السياسة اإلسرائيلية التي كانت تلقي الكرة في الملعب الفلسطيني المختلف والمتباين 
والعربي المرتبك وغير الواضح قد انكشفت، وفقدت مفعولها بعد اتفاق مكة، ما دفعها إلى محاولة 

موضوع جانبي لم يِحن وقته حتى االلتفاف على الواقع الجديد بالقفز على حقيقة الصراع وإشغال العرب ب
لدى معسكر السالم المتحالف مع الواليات المتحدة؛ وذلك ألن الجانب اإلسرائيلي أدرك أن المرحلة 
الجديدة ستفرض عليه قريبا جدا دفع االستحقاقات السياسية التي طالما تهرب منها بكل قياداته طيلة 

 حتى 1967لكامل من األراضي العربية المحتلة عام ، وهي االنسحاب ا)2006 - 1991(عملية السالم 
تموز، ويشمل ذلك القدس الشرقية والضفة الغربية وقطاع غزة والجوالن وإقامة / خط الرابع من حزيران

دولة فلسطينية مستقلة وعودة الالجئين الفلسطينيين وتفكيك االستيطان وإلغاء كل قرارات الضم السابقة، 
 اتفاقًا إسرائيليا عليه، حيث إن ثمة إجماع داخل إسرائيل على رفض عودة وهو األمر الذي ال يلقى

الالجئين أو االنسحاب الكامل من القدس الشرقية أو قبول دولة فلسطينية مستقلة كاملة السيادة على كل 
كما - إلى جانب إسرائيل، ما يعني أن الحكومة الحالية التي تعاني من الضعف واالنهيار 1967أراضي 
 تبدو غير قادرة على تقديم شيء ذي قيمة من هذه االستحقاقات، كما أن البديل اليميني وهو حزب -أسلفنا

الليكود المتطرف المتوقع أن يفوز في االنتخابات في حال سقوط الحكومة وتراجع حزب كاديما في 
 أنه ليس في إسرائيل االنتخابات المبكرة يتشدد هو اآلخر بدرجة أكبر في مختلف هذه المسائل، ما يعني

قوة سياسية أو زعيم مستعد للتوصل إلى سالم دائم أو عادل مع العرب حتى وفق اتفاقات أوسلو 
  .وخريطة الطريق

  هجوم دبلوماسي على المبادرة العربية
في ضوء ذلك يتبين أن إسرائيل تلجأ إلى الهجوم الدبلوماسي على المبادرة العربية لتفرغها من محتواها 

 5 التطبيع دون االنسحاب الذي قامت المبادرة على أساسه، علما بأن إسرائيل بقيت ترفضها طيلة بتطبيق
أعوام، وقال شارون حينها إنها ال تستحق الحبر الذي كتبت به، وقام باجتياح الضفة الغربية وارتكاب 

، ما يشير إلى أن ثمة أمر مجازر إبادة جماعية بحق الفلسطينيين بعد يومين من إعالن المبادرة ردا عليها
ولكن . "بأن في المبادرة نقاطًا إيجابية"ما زال غير واضح تماما يقف وراء الموقف اإلسرائيلي الجديد 

  .يبدو أنه ال عالقة له بجدية أو استعداد إسرائيلي جديد لتقديم تنازالت حقيقية عبر المفاوضات السياسية
رت بعض األطراف العربية إسرائيل سريا لتتخذ هذا االتجاه، وبالطبع تشير بعض األوساط أنه ربما ساي

خاصة تلك التي تقيم عالقات وتطبيع مع إسرائيل فعالً بعيدا عن ربطه ال بالمبادرة العربية وال بتحقيق 
الحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني، وهي التي ربما تشعر بشيء من الضرر الذي أصابها بعد توحد 

 ودخول الموقف اإلسرائيلي في النقطة والزاوية الحرجة إزاء عملية التسوية السياسية، الموقف الفلسطيني
أوسلو : "األمر الذي يشجع إسرائيل على الجرأة لطرح يتجاوز حتى مسميات اتفاقات السالم، مثل

ار ؛ لتتجه مباشرة نحو تحقيق مكسب كبير بال ثمن أو هكذا تأمل، ولتقفز بذلك فوق الن"وخريطة الطريق
بعيدا عن المواجهة السياسية القادمة مع الجانب الفلسطيني الموحد، والمدعوم بفصائل المقاومة المسلحة 

  .التي تراقب التغيرات وتتعامل معها بحنكة ال تعجب اإلسرائيليين
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محاولة تجاوز إسرائيل القضية الفلسطينية والدخول على الدول العربية بعيدا عنها ليست جديدة، فقد 
قتها محاوالت عديدة كان أخطرها توقيع معاهدة كامب ديفيد ومعاهدة وادي عربة مع كل من مصر سب

؛ لتنجح إسرائيل بذلك في االنفراد بالعرب أوالً، ثم االنفراد الكامل 1994 واألردن عام 1978عام 
ن إسرائيل لم تتمكن بالفلسطينيين ليقبلوا بما تقدمه إسرائيل لهم من فتات الحقوق، أخذًا بعين االعتبار أ

من الوفاء باالتفاقات التي وقعتها مع الفلسطينيين حتى في ظل التنازالت الكبيرة التي قدمتها قيادة منظمة 
 في عهد الرئيس الراحل ياسر عرفات وعلى رأسها ما عِرف برسائل فتحالتحرير الفلسطينية وحركة 

  .االعتراف المتبادل
المتواصل في إقناع الجانب العربي والفلسطيني بصدق نواياها بالتوصل كما يشار إلى الفشل اإلسرائيلي 

إلى سالم عادل ودائم، حيث تطالب دوما بالتنازل من الطرف اآلخر وأن يعترف بها ويتعامل معها، ثم 
ال تكاد تقدم أي نوع من التنازالت الحقيقية عن مواقفها األيديولوجية في مختلف عهود حكوماتها اليمينية 

ليسارية على السواء، بل تستمر في برامج الضم واالستيطان والمصادرة وانتهاك حقوق اإلنسان وا
وجاءت خطة شارون بالفصل . واالعتقاالت واالغتياالت، وكأنه ال حوار وال تفاوض وال عملية سالم

ن داخل ، واالنسحاب م2002األحادي الجانب واجتياح الضفة الغربية وتدمير السلطة الفلسطينية عام 
؛ لتقدم نموذجا يؤكد الشكوك العربية 2005قطاع غزة مع إبقاء كل اإلجراءات االحتاللية عليه عام 

  .السابقة كافة
إذن يمكن القول إن إسرائيل بهذا الموقف تحاول أن تخلط األوراق قبل أن تتحول الضغوط عليها، وقبل 

قها، خاصة بعد أن تبنت القمة العربية االتفاق أن تقع في فخ اتفاق مكة الفلسطيني واالختراقات التي حق
وأعلنت دعم حكومة الوحدة الوطنية الجديدة التي تقودها حركة حماس، ناهيك عن التطبيع السياسي 

 والدول العربية، خاصة المملكة األردنية الهاشمية والذي الحت بعض بوادره حماسالمتوقع بين حركة 
يجي الفلسطيني الجديد وخوفًا من العزلة التي قد تصيب أي موقف في األفق استجابة للمتغير اإلسترات

 بعد اليوم، حيث قام رئيس وزراء السلطة إسماعيل هنية بزيارة عمان حماسعربي متشدد إزاء حركة 
  .مع رئيس السلطة محمود عباس

رائيل في الخفاء من المهم اإلشارة إلى أن الموقف اإلسرائيلي يستند إلى التعهدات التي يقدمها البعض إلس
والتي يحاول أن يمررها بشكل أو بآخر في السياسة، وهي تتسبب بضرر بليغ على كل الموقف العربي 
ومصالحه بما في ذلك هذه األطراف ذاتها، وأن التوحد الفلسطيني الجديد يمثل فرصة تاريخية للعرب 

عليه، وثمة فرصة في للتوحد خلف مكوناته ومعطياته، ودون ممارسة أي ضغط أو شروط جديدة 
المجتمع الدولي لتسويق الوضع الجديد لصالح تحويل الضغط الدولي على إسرائيل بدالً من استمرار 
الضغط األمريكي على الحكومات العربية وابتزازها بمشاريع اإلصالح السياسي والديمقراطي بحجة 

  .التطرف والعنف وانتهاك حقوق اإلنسان
اتيجية عربية جديدة تستند إلى إرادة سياسية تتمتع بشيء من االستقالل، وهو ما يدعو إلى تبني إستر

وتقف على أرضية اتفاق مكة الفلسطيني الصلبة لتدعم الشعب الفلسطيني وحكومته وقضيته والذي تبناه 
وهو أن الفلسطينيين : مؤتمر القمة في الرياض، حيث أعطى االتفاق الفلسطيني مؤشرا في غاية األهمية

 ليسوا مأزومين في خيار واحد القائم على مقدار االستجابة اإلسرائيلية ألي مشروع سياسي، بل اليوم
 أن خيار المقاومة سيبقى ويتصاعد، إضافة - التي هي جزء من اتفاق مكة -تؤكد وثيقة الوفاق الوطني 

 من إجبار إسرائيل إلى خيار االنتفاضة التي هددت بعض الفصائل بإشعالها إذا لم يتمكن المجتمع الدولي
، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة، وهو ما أكده 2007على االنسحاب الفعلي خالل عام 

 في غزة، بتهديده بإعادة النظر بالخيارات لحفظ 2007-3-30خطاب رئيس الوزراء إسماعيل هنية يوم 
  .كرامة الشعب وحقوقه

  3/4/2007اسالم اون الين 
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