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***  

  
   في إسرائيل تروج لضربة ثانية ضد لبنانأصوات .1

وسائل اإلعالم :  أنروسيالعسكري الخبير الاناتولي تسيغانوك،  عن 4/4/2007 نوفوستي ذكرت
ة على شن عملية عسكرية جديدة ضد حزب اهللا  بأن ايهود اولمرت يميل إلى الموافقأفادت اإلسرائيلية
في قيادة الجيش اإلسرائيلي فإنه لم يعد هناك خيار " هآرتس"وحسب مصدر معلومات صحيفة  .اللبناني

الشاحنات التي تنقل األسلحة إلى حزب اهللا من سورية األمر الذي سيؤدي، "أمام إسرائيل سوى أن تهاجم 
وحسب تقديرات الخبراء المستقلين فإن الحرب المحتملة ".  العسكريةعلى األرجح، إلى استئناف العمليات

 . الجديدة لن تكون أيسر من الحرب التي شنتها إسرائيل في العام الماضي
  من القادة السياسيين والعسكريين فـي اسـرائيل،        اً عدد : آي أن  يو بي عن   5/4/2007 السفير   وأضافت
ن الفرق هذه المرة ان الجيش االسرائيلي سيتقدم إلى قطاع           لمبارزة جديدة مع حزب اهللا، غير ا       ونيروج

وكـان الجنـرال    .  على حدود إسـرائيل    "حلفاء إيران "غزة أيضا، في إطار خطة تهدف إلى شل حركة          
وقـد اعتبـر بعـض      . االسرائيلي المتقاعد أيفي إيتام تطرق الى هذه الخطة في واشنطن الشهر الماضي           

وقال . عن نسبة مهمة من الرأي العام داخل المؤسسة العسكرية اإلسرائيلية         المحللين أن إيتام يتحدث نيابة      
المسؤول اإلسرائيلي السابق والمحلل السياسي دانيال ليفي إنه في ما يتعلق بغزة وجنوب لبنان تحديـدا،                

يدافعون جدا عن فكـرة     "وأوضح أن بعض الضباط     . فإن إيتام يمثّل تياراً مهماً داخل المؤسسة العسكرية       
لكن ليفي   . "العودة إلى جنوب لبنان لطرد االنطباع السائد بأن الجيش اإلسرائيلي تلقى صفعة قاسية هناك             

هناك مقاومـة   "وقال  . "في إسرائيل وبالطبع داخل الكنيست اليوم، يمثل هذا التفكير تيار األقلية          "اعتبر ان   
ى أن هناك أيضاً اعتقاداً سائداً بأن الفـشل       ، مشيراً إل  "شديدة في المجتمع اإلسرائيلي لفكرة إعادة االحتالل      

في الرد بالقوة الكافية على الهجمات الصاروخية والهيكلية اللوجيستية لحزب اهللا، تسبب بفـشل جـيش                
  . الدفاع اإلسرائيلي في الصيف الماضي

  
  أولمرت غير مستعد إلجراء مفاوضات جدية: أبو عمرو .2

أعلن وزير الخارجية الفلـسطيني زيـاد أبـو         : وكاالتن ال نقالً ع  5/4/2007األيام الفلسطينية   نشرت  
مـع العـرب لتـسوية      " إلجراء مفاوضات جدية  "ولمرت غير مستعد    أعمرو، أمس، في فيينا، أن رئيس       

 أبو عمرو في ختام محادثات مع نظيرته النمساوية علـى أن مطالـب              شددو .النزاع في الشرق األوسط   
إن المبـادرة العربيـة قـدمت       : وقال .ل برنامج حكومة الوحدة   المجتمع الدولي سيجرى تنفيذها من خال     

اقتراحاً قوياً وصادقاً لالرض مقابل السالم، وأضاف، إن إسرائيل يتعين أن تظهر اآلن حـسن نواياهـا                 
  كـشرط مـسبق إلجـراء      2000بإزالة حواجز التفتيش واالنسحاب من المناطق التي احتلتها منذ عـام            

  .محادثات
هذه "ى استعداد االتحاد االوروبي للتعاون مع الحكومة الفلسطينية، غير أنها قالت إن             وشددت بالسنيك عل  

وقالت بالسنيك إنه يجب أن يقبل الفلسطينيون        ".عملية مازال من الضروري إجراء الخطوة االخرى منها       
شاليت يمثل  وأضافت، إن تبادل االسرى ومن بينهم        .بالقيم الرئيسية مثل نبذ العنف واالعتراف بجيرانهم      

  .أول خطوة مهمة
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عندما يقول اولمرت إن اسرائيل تقبل بدون تردد وبكل وضوح المبادرة العربية سيجد             : "أبو عمرو  قالو
  ".الزعماء العرب مستعدين الستقباله
ـ     وحول حكومة الوحدة، قالت بالسنيك، إنها تأمل في ان          ".اليد الممدودة "ووصفت بالسنيك هذا االقتراح ب

مثل نبذ العنف واالعتراف بالدول المجاورة الستئناف العالقات مـع          " خطوات اضافية "سطينيون  يتخذ الفل 
 .االتحاد االوروبي

 إن دعـوة    زياد أبوعمرو  قال   : مارك هينريش  ،فيينانقالً عن مراسلها في      4/4/2007رويترز  وأضافت  
لسالم يشير الى أن الدولـة  اسرائيل لعقد مؤتمر مع العرب والتهرب من قبول عرضهم بمبادلة االرض با     

  .اليهودية تريد عالقات طبيعية مع الدول العربية دون التخلي عن أي شيء في المقابل
زيـاد   توقـع    : بثينة عبـد الـرحمن     ،فيينا نقالً عن مراسلتها في      5/4/2007الشرق األوسط   وأوردت  
طبيعي، مع حكومة الوحـدة     أن تطور دول االتحاد األوروبي موقفها نحو التعامل بشكل كامل و          أبوعمرو  

  . الفلسطينية، من دون تمييز بين وزرائها
من جانبها أعلنت وزيرة الخارجية النمساوية عن لقاء قريب بين  المفوضة األوروبية المختصة، فالدنر،               

مشددة في ذات الوقت على     . ووزير المالية الفلسطيني، لبحث سبل معاودة دعم االتحاد للسلطة الفلسطينية         
 الجانب األوروبي على التزام  طرفي النزاع، الفلسطيني واالسرئيلي، بكل االتفاقـات الدوليـة،               إصرار

، قد عبرت في سياق آخر، عن تقـدير         بالسنيكوكانت   .القائمة على نبذ العنف واالعتراف بدول الجوار      
ي مؤسـس، مـع     بالدها للدور السعودي والعربي في اقرار مبادرة السالم العربية، كإطار لحوار مستقبل           

امكانية مواصلته عبر قنوات بناءة، واصفة المبادرة بأنها ليست مجرد آلية تقنية، بل تمتاز بمرونة تجبر                
  .المجتمع الدولي على مالقاة اليد الممدودة

  
 تدعو الى إحالة المبادرة العربية لمؤتمر دوليالتحرير تنفيذية منظمة  .3

 دعت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية أمس        :هللامن رام ا   5/4/2007الخليج اإلماراتية   نشرت  
في ختام اجتماع عقدته في رام اهللا برئاسة محمود عباس، الى عقد مؤتمر دولي بحضور كل األطـراف                  

 -المعنية لتطبيق المبادرة العربية وقرارات الشرعية المعنية، ولإلشراف على مفاوضات جادة فلسطينية             
قيام دولة فلسطينية مستقلة إلى جانب إسرائيل، وتأمين حل عـادل لقـضية الالجئـين               إسرائيلية، لتحقيق   

 . بما فيها القدس الـشريف     67وإنهاء االحتالل عن جميع األراضي الفلسطينية والعربية المحتلة منذ عام           
أن هـذه   كدت اللجنة دعمها الكامل لنتائج اجتماعات القمة العربية والقرارات الصادرة عنها، واعتبرت             أو

النتائج تشكل دعماً فعاالً لشعبنا وقضيته العادلة، كما طالب الدول العربيـة مواصـلة دعمهـا والوفـاء                  
بااللتزامات التي قطعتها في القمة، بما فيها إنهاء الحصار وتقديم الدعم المالي والسياسي، والتحرك دولياً               

  .قاءات مع الوزراءإلقناع المجتمع الدولي النهاء الحصار ووقف التمييز في الل
ومن جانب اخر اعلنت اللجنة رفضها دعوة أولمرت عقد قمة مع قادة الدول العربية وتطبيع العالقـات،                 
معتبرة أن هذه المواقف اإلسرائيلية تهدف إلى إضاعة الوقت، بهدف خلق وقائع إضافية علـى األرض،                

   .لمعازل والكانتوناتبما فيها محاوالت قطع الضفة الغربية إلى جزئين، وتنفيذ خطة ا
وشددت اللجنة على ضرورة استكمال صفقة إطالق أسرى فلسطينيين مقابل شـاليت، وأكـدت إدانتهـا                
الستمرار اختطاف الصحافي البريطاني ألن جونستون ودعت الى إطالق سراحه فورا، مطالبة األجهـزة              

  .األمنية بالعمل بفعالية أكبر إلنهاء احتجازه
شدد امين سر اللجنـة     :  وليد عوض  ،رام اهللا نقالً عن مراسلها في      5/4/2007 القدس العربي وأضافت  
ـ     المؤتمر  الياسر عبد ربه ان الهدف من        لمنظمة التحرير    التنفيذية  الـذرائع   ىدولي هو قطع الطريق عل

ان  الطرف العربي، بينما الواقع يؤكد       ىاالسرائيلية التي تريد القاء المسؤولية عن تعطيل عملية السالم عل         
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 تطبيع عالقاتها مع اسـرائيل      ىاسرائيل ال تريد مفاوضات بقدر ما تريد ان تستدرج االطراف العربية ال           
   .بدون ان يكون ثمن ذلك االنسحاب من االراضي المحتلة

  
  الحكومة اإلسرائيلية هي الشريك القانوني والسياسي لعمليَّة السالم: نبيل عمرو .4

 نبيل عمرو، إنَّنا في منظمة التحرير والسلطة الفلسطينية         محمود عباس، قال المستشار اإلعالمي ل   : رام اهللا 
نعتبر الشريك القانوني والسياسي لعملية السالم هو الحكومة اإلسرائيلية بصرف النظر عـن قوتهـا أو                

  .سالمة ال تجد شريكاً في عملية الفلسطينيوكان عمرو بذلك يعقِّب على ما تردد من أن السلطة ال .ضعفها
    4/4/2007 وفا -وكالة االنباء الفلسطينية

  
  إسرائيل تريد التطبيع مع العرب دون أن تقدم أي شيء:  في القاهرةفلسطينسفير  .5

حذر سفير فلسطين في القاهرة منذر الدجاني الدول العربية من تطبيـع عالقاتهـا مجانـا مـع                   :القاهرة
ن إسرائيل تريد االلتفاف على مقـررات القمـة         إسرائيل، وقال منذر في تصريحات خاصة لقدس برس إ        

العربية ومبادرة بيروت للسالم، كي تحصل على حق االعتراف العربي بهـا دون أن تقـدم أي شـيء                   
وأضاف أن إسرائيل ما زالت متمسكة بالءات ثالث لعدم إعادة األراضـي المحتلـة               .للقضية الفلسطينية 

 منها، ورفض التخلي عن القدس، وأنها تسعى السـتغالل          ومنع عودة الالجئين إلى المنازل التي هجروا      
وأكد من أن ورقة التطبيـع العربـي مـع            .الوضع الدولي في الهروب من التزاماتها تجاه الفلسطينيين       

إسرائيل هي الورقة األخيرة في يد العرب بعد أن فقد هؤالء أي دعم دولي لموقفهم خاصة مـع انحيـاز                    
ئيل وعدم وجود قوى دولية تساعد العرب على ممارسة أي ضغوط لتنفيـذ             األمريكيين واألوربيين إلسرا  

إذا تمت المعادلة السلمية بالطريقة التي تريدها إسـرائيل بـأن           : "وقال .االتفاقيات التي تبرم مع تل أبيب     
 كانوا يرفعون الالءات الثالث في       ، مشيرا إلى أن العرب    "تضع العربة أمام الحصان سنفقد أوراقنا لألبد      

  .  واآلن إسرائيل هي التي ترفعها وال تريد إعادة الحقوق ألصحابها67قمة الخرطوم عام 
  5/4/2007 قدس برس

  
   الفلسطينية تعقد جلسة طارئة السبت لمناقشة ضبط الفلتان األمنيالحكومة .6

  أن ،مـصطفى البرغـوثي   . د ،أعلن وزير اإلعالم والمتحدث الرسمي باسم الحكومة الفلسطينية        :رام اهللا 
وقال  . تخصص بكاملها لمناقشة الخطة األمنية وإقرارها      ،الحكومة ستعقد جلسة طارئة يوم السبت المقبل      

 والممتلكـات العامـة   ، وإنهاء كل أشكال التعدي على المواطنين،إن الخطة تستهدف ضبط الفلتان األمني 
هتمام للقيـام بخطـوات     الحكومة ستولي اال  مشيرا إلى أن    .  والعمل على تكريس سيادة القانون     ،والخاصة

  .عملية تضمن سرعة اإلفراج عن الصحفي البريطاني جونستون
  4/4/2007 قدس برس

 
 من خالل مئة يوممنية ستوفر األألخطة اال: وزير الداخلية .7

 كشف وزير الداخلية هاني القواسمي عن خطة امنية اعدتها الوزارة لعرضها علـى مجلـس                :بيت لحم 
واضاف في حديث خاص     .ة للمصادقة عليها وتهدف الى بسط االمن والنظام       الوزراء خالل جلسته المقبل   

ـ "ان الوزارة اعدت خطة امنية قصيرة االمد        " لوكالة معا  تهدف الى اعادة نشر القوات     "  يوم 100خطة ال
 ". لبسط السيطرة واعادة الهيبة لقوات االمن وللسلطة الوطنية وبث الثقة للمـواطن            ،االمنية الى الشوارع  

ان القوة التنفيذية موجودة وسيجري بحث مصيرها       "  اكتفى القواسمي بالقول     ، مصير القوة التنفيذية   وعن
على قرار سياسي للتعاطي مع كل القوى االمنية وليس التنفيذية فقط خاصة واننا نعيش االن حالـة                 " بناء

ن كل هـذه االعمـال       قال ا  ،وعن استمرار االشتباكات وحرق المقاهي والمحال التجارية       ".وفاق وطني 
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 قـال   ،وفيما يتعلق بمصير الـصحفي المخطـوف جونـستون         .سوف يتم معالجتها ضمن الخطة المعدة     
قضية في طريقها الى الحل قريبا وان االتصاالت بين الوزارة والحكومة وبعض القوى ال              الالقواسمي ان   

ه على اتصال تام مع الجميـع       قال ان , وعن التنسيق بينه وبين محمد دحالن      .زالت مستمرة لالفراج عنه   
 .بما فيهم دحالن لضبط الوضع االمني وحالة الفلتان المتفشية

  4/4/2007وكالة معا 
  

  جهزنا خطة لبناء جهاز أمني مهني: دحالن .8
قال محمد دحالن، في حديث شامل وصريح لأليام، إنه قدم للرئيس عبـاس              :كتب عبد الرؤوف ارناؤوط   

 سنوات، وتتكلف الكثير    3بادئ لخطة أمنية، قال إن تنفيذها قد يستغرق         ورئيس الوزراء هنية، مجموعة م    
ونفى دحـالن أن يكـون    ".إال أنها تحول األجهزة األمنية الى جهاز مهني بعيد عن الحزبية     "من األموال   

هناك تدريب يجري على األراضي المصرية ألفراد جهاز أمني لحركة فتح، ولكنه أكد وجـود تـدريب                 
جهزة األمن، واعتبر دحالن أنه ليست هناك آلية لعمل سياسي تفاوضي مـع اسـرائيل،               رسمي ألفراد أ  

حتى اآلن، ال أستطيع أن أقول إن هناك تصوراً دولياً لحل األزمة او الصراع، من قبل المجتمـع                  : "وقال
يل الداخلي  المفتاح بيد اسرائيل، وال اعتقد أن وضع اسرائ        ..الدولي وليس فقط الواليات المتحدة االميركية     

مؤهل للحل، وبالتالي يجب على االسرائيليين التوقف عن االدعاء بـأن المـشكلة هـي فـي الطـرف                   
الفلسطيني، فالرئيس عباس يستطيع ان يوقّع على اتفاق حل نهائي غداً، حل عـادل قـائم علـى أسـس               

دالئل على وجود   ووصف دحالن الوضع في غزة بأنه مأساة كاملة، مشددا على أن ال              ".الشرعية الدولية 
  .صالت لتنظيم القاعدة بغزة

 5/4/2007األيام الفلسطينية 
  

  رؤساء االجهزة االمنية يعلمون مكان احتجاز جونستون: خريشةحسن  .9
 وجه حسن خريشة نائب رئيس المجلس التشريعي انتقادا لرؤساء االجهزة االمنية الفلسطينية :رام اهللا

وتساءل  . اطالق سراح الصحافي البريطاني المختطف في غزةووزير الداخلية لفشلهم لغاية االن في
الفائدة من خمسة وثمانين الف موظف عسكري في السلطة اذا لم يستطيعوا اطالق سراح " :خريشة عن

ولمح خريشة الى ان رؤساء االجهزة االمنية يعلمون مكان  .الصحافي المختطف منذ ثالثة اسابيع؟
 .ن عن اطالق سراحهاحتجاز الصحافي اال انهم عاجزو

  5/4/2007وكالة سما 
  

  لمستعربينلالفشالها مهمة الفلسطينية  يةمنجهزة األأل يعاقب ااالحتالل .10
 من جديد عادت سلطات االحتالل االسرائيلي لفرض حظر على االنتشار العسكري الجهزة :طولكرم

تمكن اجهزة االمن ويأتي الحظر الجديد بعد ساعات من  .االمن الفلسطينية في محافظة طولكرم
 .كانت تقوم بنشاط في المدينة" المستعربين"الفلسطينية من القبض على سيارة للقوات الخاصة االسرائيلية 

ويقضي القرار االسرائيلي الذي بلّغت به االجهزة الفلسطينية بعدم نزول رجال االمن الى الشوارع بالزي 
وعلمت معا أن القرار يأتي عقابا  . االمنية فقط واقتصار نشاطهم داخل المقرات،العسكري او السالح

واتهم مصدر امني  .لهذه االجهزة على قيامها بالقبض على عناصر القوة االسرائيلية الخاصة في المدينة
فلسطيني رفض االفصاح عن هويته سلطات االحتالل بالعمل على افشال الحملة االمنية الواسعة التي 

 مشككاً في امكانية استمرار هذه الحملة في ظل المعيقات ،طينية في طولكرمتنفذها االجهزة االمنية الفلس
 .االسرائيلية
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 من عناصر القوات 6يشار الى أن افراد االمن الفلسطيني تمكنوا امس من القبض على سيارة بداخلها 
لزي المدني وجرت عملية القبض على الجنود المتخفين با .الخاصة االسرائيلية اثناء تسللها الى المدينة

 من 6 وبعد القبض عليها عثروا بداخلها على ،بعد اشتباه قوات االمن الفلسطينية بالسيارة ومطاردتها
 ومن ثم تم اطالق سراحهم دون التعرض ،الجنود الذين ابرزوا بطاقات تظهر انتماءهم للجيش االسرائيلي

 .لهم او احتجازهم
  5/4/2007وكالة معا 

  
   األمم المتحدة ألن تصبح منطقة غزة محرمة دولياهناك توجه لدى: عبد ربه .11

 حذر ياسر عبد ربه من خطورة ما يجري من أعمال           : رشيد هالل  - رام اهللا  -شبكة فلسطين اإلخبارية    
  .عصابات وقرصنة في قطاع غزة، والتي كان أخرها اختطاف الصحفي البريطاني

ر، أن هذه األعمال سوف تقود إلـى اعتبـار          وحذر عبد ربه عقب اجتماع للجنة التنفيذية لمنظمة التحري        
منطقة قطاع غزة، منطقة محرمة دوليا بحيث تنسحب منها المؤسسات الدولية، وال تدخل إليهـا، وقـال                 

هناك توجه في األمم المتحدة من هذا النوع، ويجب الحذر منـه تمامـا، ومطالبـة األجهـزة األمنيـة                    "
  ".  التدهورالفلسطينية العمل بكفاءة أعلى لوضع حد لهذا

  5/4/2007عين على فلسطين 
 

   يمنع وزراء ونواباً من السفراالحتالل .12
منعت سلطات االحتالل اإلسرائيلية ثالثة وزراء في الحكومة الفلسطينية وأربعة          :  أمين أبو وردة   -نابلس  

 وقالت مـصادر مطلعـة إن        .نواب من المحسوبين على حماس من السفر لألردن في طريقهم الى قطر           
 ووزير الحكم المحلي محمد البرغوثي ووزيرة المرأة أمـل          ،لوفد ضم كال من وزير الدولة وصفي قبها       ا

  .صيام والنائب عبدالرحمن زيدان والنائب داوود أبو سير والنائب خالد طافش والنائب سميرة الحاليقة
  5/4/2007الخليج اإلماراتية 

  
  كيرم شالوم معبرعبرنقل البضائع الى غزة ل يةاسرائيل -خطة فلسطينية  .13

رتس االسرائيلية اليوم ان اسرائيل والسلطة الفلسطينية استكملتا مؤخرا بلورة آكرت صحيفة هذ: غزة
خطة تفسح المجال امام نقل البضائع الى قطاع غزة عبر معبر كيرم شالوم على الحدود الفلسطينية 

قضي بنقل البضائع بين غزة ومصر عن كما اتفق الجانبان على خطة ت .المصرية االسرائيلية المشتركة
واضافت الصحيفة ان هناك عدة ". كارني"طريق معبر رفح دون نقلها اوال عن طريق معبر المنطار 

ومن بين هذه  .مشاكل قد تؤخر تنفيذ الخطتين التي ال تزاالن بحاجة الى توقيع اولمرت وبيرتس عليهما
لطة الفلسطينية بالمسؤولية عن الجمارك الفلسطينية المشاكل مطلب اسرائيل بان يكلف مكتب رئاسة الس

 .بدال من وزارة المالية الفلسطينية في اعقاب تشكيل حكومة الوحدة
  5/4/2007وكالة سما 

  
  فلسطيني لمعركة قانونية ضد اعتقال النواباستعداد .14

راء اتصاالت  علي السرطاوي وزير العدل الفلسطيني النقاب عن تحضيرات إلج        . كشف د  :رام اهللا، نابلس  
سنعمل علـى   "وأضاف  . مع خبراء دوليين لفتح معركة قانونية مع إسرائيل بخصوص الوزراء المعتقلين          

مخاطبة خبراء من أهل االختصاص في القانون الدولي لالستفادة من خبراتهم القانونيـة فـي المعركـة                 
عراقي الراحل صدام حسين قبـل      القانونية مع اإلسرائيليين ومنهم المحامي ديلر الذي دافع عن الرئيس ال          
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 مظهرا تصميمه على أهمية الجاهزية القانونية لدى الجانب الفلسطيني الستخدامها في المحافـل              "إعدامه
 .الدولية في حال فشل الخيار السياسي

  5/4/2007الخليج اإلماراتية 
  

  ماكن تواجدهمأعرف نال وخارج في ال يتواجدون  نائبا25ً : خريشةحسن .15
 نائبا في   25حسن خريشة عن أن هناك      . كشف النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي، د       :نابلسرام اهللا،   

وقال  .المجلس يتواجدون خارج األراضي الفلسطينية وان هيئة رئاسة المجلس ال تعرف اماكن تواجدهم            
دا ان ذلك    نائبا خارج االراضي الفلسطينية نعرف مكان تواجد أربعة منهم فقط، مؤك           29للخليج إن هناك    

وفشل المجلس امس في عقد الجلسة       .يؤثر بصورة مباشرة في عمل المجلس من حيث انتظام عقد جلساته          
التي كان مقررا عقدها على حلقتين واحدة في رام اهللا واألخرى في غزة، وذلك بـسبب عـدم اكتمـال                    

حضروا الجلسة فـي     نائبا   64النصاب القانوني، حيث اكدت مصادر رسمية في هيئة رئاسة المجلس ان            
  .  عضوا67حين ان العدد المطلوب لتحقيق النصاب القانوني هو 

  5/4/2007الخليج اإلماراتية 
  

  صرف راتب شهر اليوم لألسرى: األسرىوزير  .16
 أكد وزير شؤون األسرى والمحررين سليمان أبو سنينة بأن الحكومة ستقوم اليوم الخميس بصرف               :غزة

ودعا أبو سنينة أهالي األسرى الى التوجه الـى البنـوك السـتالم              .راتب شهر لألسرى داخل السجون    
رواتب أبنائهم األسرى على أرقام حساباتهم الخاصة بهم، واعدا في الوقت نفسه ببذل أقـصى الطاقـات                 

  .للعمل على صرف رواتب األسرى بانتظام وأن تكون أولوية لدى الوزارة
  5/4/2007الحياة الجديدة 

  
  عتقل خلية خططت لخطف أطفال في غزة يالفلسطينياألمن  .17

 تمكن األمن الفلسطيني من اعتقال خلية مكونة من أربعة أشخاص شمال قطاع غزة تخطط لعمليات                :غزة
وقال جهاز األمن الوقائي في بيـان لـه أن           .اختطاف أطفال ومساومة ذويهم مقابل دفع فدى مالية كبيرة        

 في الفترة    سرقة لمنازل ومحالت تجارية في قطاع غزة      المجموعة اعترفت كذلك أنها قام بعدة عمليات        
  .الماضية

  5/4/2007 قدس برس
  

  اللقاء الرباعي األمني طعنة في صمود الشعب الفلسطيني: حماس .18
استنكرت حركة حماس بشدة اللقاء الرباعي األمني، الذي تم عقده في العاصمة المصرية القاهرة : نابلس

ال يخدم سوى األجندة الصهيونية ويتعارض تماماً مع "ن هذا اللقاء نهاية األسبوع الماضي، معتبرة أ
إن هذا اللقاء يعد : "وقال متحدث باسم الحركة في الضفة الغربية". المصالح العليا للقضية الفلسطينية

طعنة في صمود الشعب الفلسطيني المحاصر منذ أكثر من سنة، بكونه تم مع قادة الحصار وهما اإلدارة 
 اًيعتبر أيضاً اعترافاً بأن للصهاينة حق: "وأضاف المتحدث أن هذا اللقاء". ية والحكومة الصهيونيةاألمريك

في العدوان على الشعب الفلسطيني، وزرعاً لبذور الفتنة في الشارع الفلسطيني، ونشراً للسالح المشبوه 
مع الكيان الصهيوني واإلدارة من العار أن يتم اتفاق فلسطيني عربي "وأوضح أنه ". في أوساطنا الداخلية

األمريكية لشل المقاومة الفلسطينية التي تمثل خط الدفاع األول عن الشعب الفلسطيني، بينما يجري الكيان 
  ".الصهيوني تجهيزاته العسكرية للحرب على غزة
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من قدم ال يمكن أن يفسر هذا اللقاء سوى أنه خيانة لدماء الشهداء والجرحى ولكل "وأكد المتحدث أنه 
 ". ويقدم للقضية الفلسطينية

  4/4/2007المركز الفلسطيني لإلعالم 
  

   للعدالةحقيقية من دون تقديم المتورطينفلسطينية ال مصالحة :  الشعبيةالجبهة .19
 ، السلطة الفلسطينية رئاسة وحكومة، جميل مزهر،طالب عضو اللجنة المركزية للجبهة الشعبية: غزة

 تستند إلى استكمال التحقيق في األحداث التي جرت ،خلي بعمل مصالحة وطنيةبإنهاء ملف االقتتال الدا
 محذراً من خطورة ،واعتبر مزهر ذلك شرطاً حتمياً إلنجاح أي مصالحة وطنية .وتقديم الجناة للعدالة

 وجدد مزهر في .ظاهرة الثأر التي بدأت في التعبير عن نفسها في اآلونة األخيرة على الساحة الفلسطينية
بيان أصدره وصلت نسخة منه إلى قدس برس، ترحيب الجبهة الشعبية بقرار الرئيس أبو مازن تشكيل 

قال مزهر، و ."لعبت دوراً مهماً في حقن الدم الفلسطيني ووقف االقتتال" أن الجبهة ، مؤكداً مصالحةلجنة
وشدد ".  فتح وحماس فقط مبرراً لتحميل العبء لحركتي،ال تعتبر عدم مشاركتها في الحكومة"إن الجبهة 

نريد جهاز أمن موحد يحمي المواطن  ":وأضاف، "جهاز أمن لفتح أو لحماسال تريد "على أن الجبهة 
الفلسطيني، باإلضافة إلى أن فتح وحماس مطالبتان برفع الغطاء التنظيمي عن الضالعين في ارتكاب 

  ."أعمال القتل والتخريب لتقديمهم للقضاء
  4/4/2007 قدس برس

  
 بيت حانونفي برصاص االحتالل  مقاوم استشهاد .20

 ، رامز الزعانين،استشهد أمس الناشط في لجان المقاومة:  من غزة5/4/2007 الخليج اإلماراتية أفادت
برصاص قوات االحتالل التي توغلت لمئات األمتار في بلدة بيت حانون شمال قطاع غزة، وأصابت 

وقال باحث ميداني في مركز الميزان . ينهم مقاومون ومزارعونقوات االحتالل عدداً من الفلسطينيين، ب
 ولم تسمح لسيارات ،نسان للخليج أن قوات االحتالل تركت الزعانين ينزف حتى الموتلحقوق اإل

، فإن "أبو عبير"وبحسب الناطق باسم لجان المقاومة  .سعاف بالوصول إلى المكان لنقله إلى المستشفىاإل
قه كانوا يحاولون زرع عبوة ناسفة ضد قوات االحتالل شرق بلدة بيت حانون، الشهيد الزعانين ورفا

وقالت مصادر محلية وشهود إن قوات االحتالل توغلت أيضاً في  .عندما باغتتهم قوات إسرائيلية خاصة
بلدة بيت الهيا شمال القطاع، وتمركزت قرب منتجع الواحة المطل على شاطىء البحر غرب البلدة، قبل 

 مجموعات الشهيد ياسر - قصىفي غضون ذلك أعلنت كتائب شهداء األ .تقل ثمانية فلسطينيينأن تع
  .عرفات مسؤوليتها عن قصف مستوطنة سديروت، ومدينة المجدل، بخمسة صواريخ من طراز ياسر

المتحدث باسم الجيش :  أن رائد الفينقالً عن مراسلهاغزة  من 5/4/2007 األخبار اللبنانية وأضافت
تنفيذ عملية التوغل في هذا القطاع الواقع قرب "، أكد اً على سؤال لوكالة فرانس برس رد،سرائيلياال

وحدة عسكرية رصدت من الجانب االسرائيلي ثالثة "وأضاف إن . ، لكنه قلل من أهميته"الجدار األمني
ون في هذا وتوغل العسكري). من جهة قطاع غزة(مسلحين يزرعون عبوة ناسفة قرب الجدار األمني 
  ."القطاع واشتبكوا مع المسلحين الثالثة وأصابوا أحدهم

  
  بقوة على أي عدوان إسرائيلي على غزةسترد حماس :  برهومفوزي .21

الحكومة اإلسرائيلية من اإلقدام على تنفيذ تهديداتها   حذر فوزي برهوم الناطق باسم حركة حماس:غزة 
. رد بقسوة على أي اعتداء محتمل على قادة الفصائلبتوجيه ضربة عسكرية إلى قطاع غزة، وتعهد بال

وأكد في تصريحات خاصة لقدس برس أنهم يأخذون التهديدات اإلسرائيلية المتواترة بضرب قطاع غزة 
وأشار برهوم إلى أن التهديد بتوجيه ضربة عسكرية إلى غزة يأتي ضمن سيناريو  .على محمل الجد
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 أن استهداف برهوم،وأوضح . ي إحداها تجاوزتها إلى األخرىمتكامل الخطوات، كلما فشلت إسرائيل ف
   .غزة ليس ألنها موطن غالبية قادة حماس، ولكن ألنها تحولت إلى رمز للوحدة

نحن : " التأخر في إطالق سراح الصحفي البريطاني آلن جونستون، قال برهوموعن ،على صعيد آخر
لسطينية مسؤولية هذا االختطاف ألنها تساهلت في نحمل الحكومات الفلسطينية المتعاقبة والسلطة الف

  ." معهمت المختطفين المجرمين عندما تفاوض معالتعامل
  4/4/2007 قدس برس

  
   في جنيناالحتاللد وجنأحد إصابة  قائد كتائب األقصى في أريحا واعتقال .22

 في اشتباكات وقعت حد جنود االحتاللأعلنت مصادر فلسطينية وإسرائيلية متطابقة عن إصابة أ: رام اهللا
بين قوة عسكرية إسرائيلية ورجال المقاومة في مخيم جنين، وكثفت قوات االحتالل اعتداءاتها على مدن 

علنت قوات أجنين ونابلس، فيما نشرت قوات معززة في محاور الطرق الرئيسية في شمال الضفة، و
علنت أت معززة من جميع محاورها، ون اجتاحتها قواأ في نابلس بعد  فلسطينيا11ًاالحتالل عن اعتقال 

بو أريحا، جهاد أقصى في محافظة سلطات االحتالل عن تمكن قواتها عن اعتقال قائد كتائب شهداء األ
  .ن اقتحمت المدينةأهنية بعد 

  5/4/2007الخليج اإلماراتية 
  

  تقرير شديد اللهجة للجنة التحقيق االسرائيلية حول الحرب على لبنان .23
 ان اللهجة ،لجنة فينوغرادعن مصدر قريب من " يديعوت احرونوت"لكتروني لصحيفة نقل الموقع اال

 لكن التقرير سيقول  على لبنان،ستكون قاسية خاصة حيال المسؤولين عن االحداث خالل الحرب االخيرة
 ورفض المتحدث باسم لجنة .ايضا انه باسم المسؤولية الوزارية كان على الحكومة ان تستقيل بعد الحرب

   .التحقيق التعليق على هذه المعلومات
  4/4/2007وكالة سما 

  
 اقتراح إللغاء الجيوب في مسار الجدار في منطقة مستوطنة أرئيل .24

تدرس وزارة األمن اإلسرائيلية اقتراحا بتجميد خطة بناء الجيوب في الجدار الفاصل في منطقة 
قضي بإغالق الفجوة في الجدار التي يبلغ وتعرض بديال ي". كيدوميم"و" عمونائيل"و" أرئيل"مستوطنات 

كم بين مستوطنة إلكانا ومستوطنة بيت أرييه، وإقامة جدار حول عدد من المستوطنات التي  6طولها 
أو " مسار الجيوب"وصادقت الحكومة اإلسرائيلية على  .تبقى، داخل الجدار أي في الجانب الفلسطيني منه

شباط / وفي فبراير. 2003تشرين األول عام / يلية، في أكتوبر، حسب التسمية اإلسرائ"مسار األصابع"
وفي .  التعديالت على المسار في أعقاب قرار للمحكمة العليا في قضية بيت سوريكض أجريت بع2005
 صادق أولمرت، مجددا على بعض التعديالت على الخطة وانخفض عدد الجيوب أو 2006نيسان / إبريل

" ألفي منشي" مستوطنة بيت أرييه لمستوطنة أرئيل والثاني من مستوطنة األصابع إلى اثنين، واحد من
 6 ولم يبدأ العمل في بناء هذه الجيوب وما زالت هناك فجوة في الجدار بطول ". كدوميم"إلى مستوطنة 

 .كم
وطلبت وزارة األمن اإلسرائيلية مؤخرا اقتراحا لحل مشكلة الجيوب ليس ألنها تمس بالفلسطينيين 

 وتمنع التواصل الجغرافي بين المناطق الفلسطينية في المنطقة، بل )Getto، يتوهاتغ(م في وتعزله
حيث أن طول ، العتبارات اقتصادية وأخرى تتعلق بصعوبة توفير رد لاللتماسات في المحكمة العليا
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كلف الجدار يذكر أن .  مليار شيكل2كم وتكاليف بنائه تبلغ حوالي  173مسار الجيوب الحالي يبلغ 
  .ى اآلن حوالي سبعة مليارات شيكلالحكومات اإلسرائيلية حت
 مليار المخصصة للجدار هذه 1.8 تحويل نصف مليار شيكل من الـ 2007وتقرر في ميزانية عام 

وقرر أولمرت إعادة . السنة للجدار، الحتياجات أخرى ألجهزة األمن متعلقة باستنتاجات حرب لبنان
   .لقادمةالمبلغ في ميزانية السنة ا

  4/4/200فلسطين برس 
  

   تدرس اتهام مسؤولين في مفاعل ديمونا النووي بالفسادالعامةالنيابة  .25
أن النيابة العامة تدرس إمكانية توجيه      " معاريف"أفادت صحيفة   :  حسن مواسي ووكاالت   -القدس المحتلة   

ر نتائج مناقصات لمصلحة    تهم ضد مسؤولين في قسم المشتريات في مفاعل ديمونا النووي لالشتباه بتزوي           
وجـرى   .مزودي خدمات ومعدات ثقيلة للمفاعل النووي مقابل رشاوى تصل إلى ماليـين الـدوالرات             

 أشهر، عندما اشتكت شركات قدمت اقتراحـات لتزويـد خـدمات            10الكشف عن هذه القضية قبل نحو       
ؤوال في قسم المشتريات     مس 15وحققت الشرطة مع     .لمفاعل ديمونا، ولم تنجح في المناقصات المنشورة      

وفي نهاية التحقيق، حولـت الـشرطة       .  أيام 8في مفاعل ديمونا النووي وأبقت أحدهم قيد االعتقال لمدة          
   .ملف القضية للنيابة العامة مرفقاً بتوصية بتقديم لوائح اتهام ضد عدد من المسؤولين

  5/4/2007المستقبل 
  

   دماغ الجمهور لتجنيده ضد المواطنين العرباسرائيل بدأت في غسل: ةسابقال التعليموزيرة  .26
 "التجمع الـوطني الـديموقراطي    "قالت وزيرة التعليم اإلسرائيلية سابقا شوالميت ألوني أنه يجدر برئيس           

ألن لدي انطباعا بأن جهاز شاباك يعد ملفًا ضده وأقترح عليه           "النائب عزمي بشارة أن يبدأ باتخاذ الحذر        
وقد قالوا لي شيًئا مشابهاً عندما أرادوا كم        ... جد شخص ال يمكن حياكة ملف ضده      أن يحاذر، ألنه ال يو    

وعزمي بشارة بالنـسبة    . فمي، فقد حذروني وأوضحوا لي أن ليس هناك أحد ال يمكن حياكة ملف ضده             
 سـابقا تحـذيرها بالتـسريبات       "ميريتس"وربطت ألوني، رئيسة حزب      ."اليهم هو مثل شوكة في الحلق     

العرب في إسرائيل يـشكلون خطـراً       "ة األخيرة عن تحذير رئيس الجهاز يوفال ديسكين من أن           اإلعالمي
واعتبرت ألوني، أقوال رئيس شاباك خطيرة للغايـة، لكـن           ."استراتيجياً على المدى البعيد على إسرائيل     

  .األخطر منها برأيها سعي الحكومة للبحث عن طريق للمساس بمواطنيها العرب
، "هذا في حال أن إسرائيل هي دولة ديموقراطية      "ال شاباك تشكل خطرا على الديموقراطية       وتابعت أن أقو  

وقالت ألوني إنه من أجل شـرعنة العنـصرية          ."دولة تضم حكومتها حزبين يناديان بتهجير العرب      "هذه  
، شرعوا في إدخال الجمهور اإلسرائيلي في هستيريا من خـالل الحـديث عـن               )الترانسفير(والترحيل  

وهذا يؤثر على اليهود بشكل غير طبيعي ألن علماء وخبراء فـي اإلحـصائات              "لقضية الديموغرافية،   ا
 وأن علينـا اآلن االهتمـام       2020ضالعون في ذلك وأخذوا يتحدثون عن كيف سيكون الوضع في العام            

لمـواطنين  مسألة الديموغرافية هنا هي عملية غسيل دماغ الجمهور من أجل تجنيده ضد ا            . ببقاء إسرائيل 
ودعت ألوني الجمهور العربي إلى إجراء حوارات مفتوحـة،          ."وليس لدي أي تفسير آخر لذلك     . العرب

 وفي اقرب وقت ممكن، مع األكاديميا واليسار في إسرائيل حول جوهر الديموقراطيـة فـي إسـرائيل،                
األراضي الفلسطينية،  هناك جهات في المؤسسة اإلسرائيلية تؤيد انتقال العرب في إسرائيل إلى            : وتابعت

في هذا الوضع، لو كنت عربية في إسرائيل لتمردت، فأنـا           ": وختمت ألوني حديثها بالقول    .أي تهجيرهم 
  ."أحارب من أجل حصول كل إنسان على حقوقه

  5/4/2007الحياة 
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  حماس قادرة على قصف عسقالن بالصواريخ: قائد عسكري صهيوني .27
يوني أن حركة حماس تمتلك صواريخ دقيقة جدا من حيث قال مصدر عسكري صه: مفكرة اإلسالم

. مستوى التصويب تستطيع ضرب أهداف داخل مدينة عسقالن جنوب الكيان الصهيوني بدقة كبيرة
 طنًا من المواد المتفجرة ذات جودة عالية 31أن حماس نجحت خالل الفترة األخيرة بتهريب : وأضاف

  .عبر األنفاقإضافة إلى أسلحة ووسائل قتالية، وذلك 
  4/4/2007التقرير المعلوماتي 

  
   اسرائيلية دون طيار تعمل على الطاقة الشمسيةتجسسطائرة  .28

 شرعت الصناعات الجوية االسرائيلية بتطوير طائرات بدون طيار تعمل علـى            : امال شحادة  -الناصرة  
 اداة التجسس الكاملـة      وتعتبر اسرائيل هذا النوع من الطائرات      .الطاقة الشمسية بمساعدة شركاء اجانب    

وفي المقابـل يجـري تطـوير       . حيث سيكون بوسعها البقاء فوق الدول المستهدفة لفترات زمنية أطول         
منظومات مراقبة وتصوير خفيفة جدا لتحميلها على الطائرة الشمسية بحيث يكون بوسعها التحرك فـوق               

  .أراضي العدو، على حد قول اسرائيل، في هدوء مطلق
  5/4/2007ية الرأي األردن

  
 عشرون بالمئة من احتياطيي سالح البر االسرائيلي غير مؤهلين الستخدام السالح .29

ان عشرين بالمئة على االقل من " يديعوت احرونوت"افادت ارقام نشرتها :  حكمت يوسف،القدس المحتلة
االمر سجل في وقالت الصحيفة ان هذا  .احتياطيي سالح البر االسرائيلي غير مؤهلين الستخدام السالح
نوفمبر لفترات تدريب مكثفة في القواعد  /صفوف وحدات االحتياط التي استدعيت منذ تشرين الثاني

واوضحت الصحيفة ان التقصير سجل خصوصا في وحدات المدرعات  .العسكرية في جنوب اسرائيل
االحتياط كان وقال رئيس االركان الجنرال غابي اشكينازي ان تنظيم وحدات  .والمدفعية والهندسة

وردا على سؤال لالذاعة االسرائيلية العامة قال  .اولويته االولى وتمت مضاعفة المبالغ المخصصة لذلك
 .داني ياتوم انه يجب ان يتاح للجيش استعادة قدراته انه جيش ممتاز وافضل جيش في الشرق االوسط

  4/4/2007وكالة سما 
  

  وعون لالنخراط في صفوف الجيش اإلسرائيلينخفاض حاد في عدد الشبان البدو الذين يتطا .30
 يستدل من معطيات نشرتها وزارة الدفاع اإلسرائيلية أن انخفاضاً حاداً طرأ خالل العام :صوت إسرائيل

وبلغ عدد . الماضي على عدد الشبان البدو الذين يتطوعون لالنخراط في صفوف الجيش اإلسرائيلي
 يقل بمائة شاب عن عدد البدو الذين انخرطوا في الجيش خالل هؤالء الشبان ثالثمائة وتسعين شابا مما

وعزت مصادر في وزارة الدفاع هذا االنخفاض إلى نشاطات الحركة االسالمية التي تحاول . 2005عام 
   .التأثير على الشبان البدو لثنيهم عن التجنيد

 4/4/2007التقرير المعلوماتي 
  

  مبادرة العربيةاإلسرائيليون منقسمون بشأن ال: استطالع .31
، الذي نـشرت    "مؤشر السالم "دل االستطالع اإلسرائيلي الشهري     :  ووكاالت برهوم جرايسي  –الناصرة  

معطياته أمس، على أن اليهود في إسرائيل منقسمون على أنفسهم بشأن تأييد أو رفض المبادرة العربيـة،   
ويقـول االسـتطالع إن      %.53بلغت  في حين أن نسبة المؤيدين لها من بين الذي اطلعوا على تفاصيلها             
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من اليهود في إسرائيل اطلعوا على تفاصيل المبادرة قبل طرحها مجددا في القمـة العربيـة فـي                  % 63
من هؤالء يعتقدون أنه باإلمكان جعل المبادرة أساسا للمفاوضات المستقبلية، مقابل           % 53الرياض، وأن   

من بينهم يرفـضون    % 55 تفاصيل المبادرة، فإن     أما الذين لم يطلعوا إطالقا على      .يرفضون هذا % 41
من اليهود فـي    % 46يؤيدون ذلك، وفي المجمل العام فإن       % 34جعل المبادرة أساسا للمفاوضات مقابل      

لم % 8إسرائيل يؤيدون جعل المبادرة أساسا لمفاوضات للسالم، مقابل نسبة مطابقة تعترض على ذلك، و             
مـن  % 92 بشأن المبادرة، إذ قـال       48ع إلى رأي فلسطينيي     كما تطرق االستطال   .يفصحوا عن رأيهم  

  .بينهم إن المبادرة قادرة لتكون قاعدة متينة لمفاوضات مستقبلية إلنجاز سالم شامل في المنطقة
   5/4/2007الغد األردنية 

  
   على الحدود الباكستانية األفغانيةإسرائيليةنشاطات  .32

نها رصدت تزايدا في نشاطات إسرائيل على الحدود أكدت مصادر عسكرية أ:  جاسم تقي،إسالم أباد
 Skylark  اإليرانية، و تستخدم إسرائيل طائرات تجسس دون طيار من طراز-األفغانية -الباكستانية

 كم وفيها أجهزة إلكترونية للتصنت و جمع 50لغ مدى الطائرة يب. Elbit Systemsشركة التي تنتجها 
على تسجيل مكالمات الهاتف النقّال في المنطقة التي تحلق فوقها وتحدد وللطائرة القدرة أيضا . المعلومات

 .موقع الشخص الذي يتحدث بالهاتف الجوال
  5/4/2007الوطن السعودية 

  
  مبان بديلة للكنيست في حالة تعرض األخيرة لهجوم أو حريق أو ما شابه .33

مكانيـة إعـداد مبـان بديلـة        يجري العمل في الكنيست في اآلونة األخيرة على بلورة خطة لدراسـة إ            
ـ        ، أو في حال تعرض المبنى لحوادث       "هجوم إرهابي "الستخدامها كمقر، في حال تعرض المبنى الحالي ل

مركـز  "و" مسرح القـدس  "وعلم أنه من بين البدائل التي تجري دراستها          .أخرى مثل حريق أو ما شابه     
وفي سـياق ذي صـلة، تجـدر     . هرتسليافي" بيت سالح الجو "في تل أبيب، و   " مركاز هيريديم "و" بيغين

 سنوات عن أحد المشاريع السرية والتي يجري بناؤها في جبال القـدس  4اإلشارة إلى أنه تم الكشف قبل    
الستخدامها كمقر لرئيس الحكومة، وعلم أنه تم البدء ببناء المشروع السري في جبال القدس فـي نهايـة                  

  .، وبشكل متواصل على مدار الساعة2002العام 
  5/4/2007 48عرب

  
  اريحا في وجه الفلسطينيين - تنفي وجود مخطط الغالق شارع القدساسرائيل .34

 أريحا التاريخي الذي تطلق عليه -نفت السلطات االسرائيلية وجود مخطط لديها الغالق شارع القدس
. لحاليوأن هذا الشارع سوف يستمر بالعمل كالمعتاد في الوقت ا, أو أي شارع آخر) 1( شارع رقم 

وأعلنت االدارة المدنية االسرائيلية في الضفة الغربية أن مشاريعها المخططة لتطوير شوارع في منطقة 
وأضافت في بيان ). 1شارع رقم ( أريحا -العيزرية في القدس ال تشكل شرطاً الغالق شارع القدس

 جديدة، وذلك ضمن نسخة عنه أن هذه المشاريع تشمل إقامة بنى تحتية وتمهيد شوارع" معا"وصلت 
 ". لتسهيل حركة الفلسطينيين وتحسين ظروفهم"مساعيها 

  5/4/2007وكالة معا 
  

   الفلسطينيون يواصلون احتجاجهم على استمرار اختطاف الصحفي البريطانيالصحفيون .35
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 احتجاجهم على   وان واصل يالفلسطيني نيالصحفيأن  : 4/4/2007 48 عرب  مراسلة موقع  ألفت حداد ذكرت  
 الى مقر المجلـس التـشريعي       هموتوجه عشرات من   .اختطاف مراسل هيئة االذاعة البريطانية    استمرار  

منعوهم من  الذين   حاالت اعتداء من حراسه على المحتجين        ه شهدت ابواب  حيث ،الفلسطيني فى مدينة غزة   
يحيي موسى ان االحتجاجات التي يقوم بهـا الـصحفيين شـرعية            النائب  من جهته اكد     و .دخول قاعاته 

 موضحا انه فى حال تضافرت جهود كل مـن المجلـس التـشريعي والحكومـة                ،ويجب االستمرار بها  
  .والرئاسة من اجل اطالق سراح الصحفى المختطف فسيطلق سراحه اليوم او غدا على ابعد تقدير

 من خالل لجنـة حمايـة       وان طالب يالصحافي أن   :5/4/2007 األيام الفلسطينية     في كتب فايز أبو عون   و
 لقصوره الشديد في حل لغز اختفاء       الفلسطيني،افيين، المجلس التشريعي باستجواب وزير الداخلية       الصح

  .الصحافي البريطاني
  

   يهودية تقتحم المسجد االقصي بحراسة اسرائيلية مجموعات .36
 من مصادر موثوقة، ان مجموعات يهودية قامـت         ىعلمت مؤسسة األقص  :   زهير اندراوس   -الناصرة  

قامـت  ، حيث    الدرجات ى ترافقهم حراسة شرطية اسرائيلية من أعل      ىقتحام المسجد األقص  صباح امس، با  
  .نحو ساعة من الزمنلبالتجول داخل ساحات المسجد 

  5/4/2007 القدس العربي
  

 حذر من خطورة الممارسات اإلسرائيليةت  المسيحية للدفاع عن القدساالسالميةجبهة ال .37
 الحفريات اإلسرائيلية فـي محـيط المـسجد          ، من مخاطر استمرار   حذر الشيخ تيسير التميمي   : رام اهللا 

وتهديد الوجود اإلسالمي في القدس لمصلحة تكـريس هيمنـة          ه،  األقصى وما تمثله من تهديدات ألساسات     
في حين دعا األب عطا اهللا حنا إلى شد الرحال إلى القدس المحتلـة والوجـود                . إسرائيلية على المسجد  
وأكـد ان مـا تمارسـه     .د األقصى وكنيسة القيامة، وإحياء عيد الفصح المسيحيبكثافة في محيط المسج 

  .سلطات االحتالل يكشف عن المخططات اإلسرائيلية للمساس بالمقدسات اإلسالمية والمسيحية
  5/4/2007الخليج اإلماراتية 

  
  أوامر اسرائيلية بإخالء منازل في القدس بدعوى ملكيتها لجمعيات يهودية .38

 منزالً أثرياً وقديماً في حي القرمي المتاخم للمسجد األقصى          40ت االحتالل أوامر بإخالء     سلطاأصدرت  
  . لجمعيات استيطانية يهودية متطرفةتعود ملكية هذه المنازل ، بزعم أن داخل البلدة القديمة في القدس

  5/4/2007البيان اإلماراتية 
  

  انتخابات طالبية في أعقاب تهاب الدراسة في جامعة الخليل بعد اشتباكات بين طلتعطيل .39
أعلنت إدارة جامعة الخليل، عن تعطيل الدراسة، في أعقاب اشتباكات وقعت بين الطلبة المؤيـدين               : خليل

أدت إلـى وقـوع عـدد مـن         وجامعة،  اللحركتي فتح وحماس، بعد ظهور نتائج انتخابات مجلس طلبة          
  .اإلصابات

  4/4/2007 قدس برس
  

 21 انتخابات جامعة بيرزيت وفتح بـ  مقعدا في22فوز حماس بـ  .40
 مقعدا في انتخابات اتحاد مجلس طلبة جامعة 22 حصدت الحركة االسالمية التابعة لحماس :رام اهللا
جند اهللا ، فيما نال  مقاعد6تحالف القطب اليساري على ، وفاز  مقعدا21 فيما حصلت فتح على ،بيرزيت
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 ان عمليات اطالق نار اعقبت اعالن النتائج مما اثار قد أفيدإلى ذلك ف .التابع لحركة الجهاد على مقعدين
 انسحبت من الجامعة  كانت قدكتلة التابعة لحماسوذكر أن ال .حالة من الخوف والهلع في صفوف الطلبة

 .قبيل اعالن النتائج تحسبا لوقوع اشتباكات مع الكتل االخرى
  4/4/2007وكالة معا  

  
  ميع مقاعد مجلس طلبة كليات فلسطين التقنية الشهيد ياسر عرفات بجكتلةفوز  .41

 العـروب   -فازت كتلة الشهيد ياسر عرفات في انتخابات مجلس طلبة كليات فلـسطين التقنيـة               : الخليل
  .بجميع المقاعد السبعة المتنافس عليها

  5/4/2007القدس الفلسطينية 
  

  في سجون االحتاللفلسطيني أول ماجستير لمعتقل  .42
  لتحدي إجـراءات   ، السجون مدارس وجامعات   ،شعاربنى المعتقلون الفلسطينيون    طالما تغ : علي سمودي 

 وسياساته الهادفة إلركاع األسير الفلسطيني وتحطيمه، ولكن االرادة والتصميم حوال ذلك الحلـم              االحتالل
 حصل  حقيقة على يد المعتقل وائل طحاينة من بلدة السيلة الحارثية الواقعة غربي مدينة جنين، والذي              الى  

  .برغم كل ظروف االعتقال القاسية على أول ماجستير لمعتقل في سجن اسرائيلي
  4/4/2007 48عرب

  
 تسيلم تحذر من إقامة بؤرة استيطانية في الخليليب .43

تسيلم من مغبة اقامة بؤرة استيطانية جديدة في قلب مدينة الخليل بالضفة يبجمعية  تحذر: قنا-غزة
قد و. زل مكون من ثالثة طوابق يقع بالقرب من مستعمرة كريات اربعالغربية بعد االستيالء على من

طالبت اسرائيل باخالء كافة المستوطنات والبؤر االستيطانية من الخليل النها تمس بالقانون االنساني 
الى ذلك استنكرت الهيئة االسالمية العليا ودار الفتوى في فلسطين امس قرار سلطات االحتالل . الدولي
 من أداء طقوسهم الدينية بمناسبة وطنينلحرم االبراهيمي لمدة يومين وذلك بذريعة تمكين المستاغالق ا

  .عيد الفصح اليهودي في الحرم
  5/4/2007الوطن القطرية 

  
   في النقبالزبيدات وام السحاليقريتي  سويديون يزورون اكاديميون .44

رة الى لجنة األربعين اطلعت خاللها على       قامت مجموعة من األكاديميين وطلبة الجامعات في السويد بزيا        
ونضال لجنة األربعين من اجل االعتراف بهذه القرى        في النقب،   قضية القرى العربية غير المعترف بها       

  .وربطها بالخدمات والبنى التحتية
  4/4/2007 48عرب

  
   في اراضي السلطة خالل آذار الماضياالنفالت االمنيضحايا  فلسطينيا 29 .45

 خالل اذار الماضي فـي      وا قتل  فلسطينيا 29، أن   الت الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق المواطن     ق: رام اهللا 
 فـي الـضفة     4 في قطـاع غـزة و      25مناطق السلطة الفلسطينية على خلفية االنفالت االمني من بينهم          

 على  8 قتل   ، فيما  على خلفية الصراعات السياسية بين فتح وحماس في غزة         منهم 9 حيث سقط    .الغربية
الهيئـة  وأشارت  . من بين القتلى خمسة اطفال    مع االشارة إلى أن     . خلفية فوضى وسوء استخدام السالح    

قتلت ثالث مواطنات على خلفية ما يـسمى الـدفاع          فيما   ،ان اربعة قتلوا على خلفية شجارات عائلية      إلى  
  .قتل خمسة مواطنين في ظروف ال زالت غامضةو. عن شرف العائلة
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  4/4/2007رويترز 
  

  2000 طفالً منذ عام 860الجيش اإلسرائيلي قتل : تقرير .46
 طفالً 860 أكد تقرير حقوقي أصدره نادي األسير بمناسبة يوم الطفل الفلسطيني، أن نحو :القدس المحتلة

فلسطينيا استشهدوا خالل انتفاضة األقصى، من مجمل عدد الشهداء الفلسطينيين الذين سقطوا والبالغ 
 . طفل2000حيث اعتقل ما ال يقل عن ، األكثر قسوةكان  2006وأكد أن العام . يداً شه5056عددهم 

 طفل فلسطيني بقي محتجزاً 6000اعتقلت منذ بدأ انتفاضة األقصى ما يقارب ولفت إلى أن اسرائيل 
ان المئات من هؤالء اعتقلوا وهم أطفال كما  عام، 18 إلى 13 طفالً تتراوح أعمارهم بين 390منهم 
وأضاف، أن العديد من األطفال تعرضوا خالل فترة اعتقالهم .  وال يزالوا في األسر18اوزا سن وتج

ألنماط متنوعة من التعذيب واإلهانة والمعاملة القاسية منذ لحظة إلقاء القبض عليهم، إضافة إلى طرق 
 .لعادلة بحقهمالتحقيق المتنوعة والقاسية التي تمارس ضدهم، وإجراءات المحاكم التعسفية وغير ا

وأوضح أن معظم حاالت اعتقال األطفال، تتم من قبل جهاز المخابرات اإلسرائيلية وبتنسيق مع وحدات 
، أن المعتقلين األطفال يتم احتجازهم في عدة سجون هي تلموند الذي يضم حوالي تقريروبين ال. الجيش

الذي عوفر و طفال، 11لي النقب ويحتجز فيه حواو طفل، 20مجدو الذي يضم حوالي و طفل، 127
الباقي موزعين على عدة سجون ومعسكرات مثل عتصيون وسالم وحوارة فيما  طفل، 80يحتجز فيه 

وشدد  .هذا إضافة إلى وجود عدد من الفتيات القاصرات يحتجزن في سجن تلموند للنساء. وقدوميم
آثرا سلبياً على حياة معظم األطفال التقرير على أن ظروف االعتقال الالانسانية والمعاملة المهينة تركت 

 بل تخطاه إلى ، على الجانب النفسي فقطيهمالفلسطينيين الذين اعتقلوا، حيث لم يتوقف تأثير االعتقال عل
 بأن االعتقال تسبب في تراجع مستواهم األكاديمي، وأن همجوانب اجتماعية أخرى، حيث أفاد العديد من

ع نفسية صعبة، وكذلك هو الحال لدى األسيرات تحت السن هناك أطفال معتقلين يعانون من أوضا
  .القانوني واللواتي يشعرن بحالة من الحرمان والعزلة في سجنهن

  5/4/2006 قدس برس
  

  األطفال الفلسطينيون أبرز ضحايا االحتالل اإلسرائيلي وسياساته: تقرير .47
 من مجموع السكان المقيمين في %52.2أعلن الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، أن  :القدس المحتلة

وأشار إلى أن نسبة الفقر بين األطفال مع نهاية عام  . سنة18األراضي الفلسطينية هم أطفال أقل من 
 في قطاع غزة، فيما شكل %50.1في الضفة الغربية و% 28.3بواقع ، %36.9، بلغت حوالي 2005

من األطفال يعانون % 10وأظهر أن  .لمجتمعمن مجموع الفقراء في ا% 56.8األطفال الفقراء ما نسبته 
وقدرت اإلحصائية عدد  .في الضفة الغربية% 9في قطاع غزة و% 11من تأخر في النمو، بواقع 

 في األراضي الفلسطينية بحوالي 2007الذكور الذين تقل أعمارهم عن الثامنة عشرة في منتصف عام 
أشارت اإلحصائية إلى أن  كما .102.8مقدارها  أنثى بنسبة جنس 1.028.219 ذكراً مقابل 1.067.922

، تعتقد بوجود عنف ضد األطـفال في األراضي %65.0أي حوالي ثلثي األسر في األراضي الفلسطينية 
من األسر تعتقد بأن % 56.8في حين أن . 2006الفلسطينية، وذلك خالل النصف األول من العام 

 يشكل المصدر الرئيس للعنف ضد األطفال في األراضي الوضع األمني السائد في األراضي الفلسطينية،
المؤشرات تظهر وجود تفاوتاً واضحاً مع االشارة إلى أن . %9.6بنسبة الفلسطينية، يليه الفلتان األمني 

أما بخصوص مقدرة األسرة على توفير الحماية والعناية بشكل كامل  .ما بين الضفة الغربية وقطاع غزة
هذا . يعتقدون أن بإمكانهم توفير الحماية والعناية ألطفالهممنهم % 52.2ات أن لألطفال، تظهر البيان

من اآلباء واألمهات الفلسطينيين يعتقدون بأن مستويات التوتر وعالمات % 38.7باإلضافة إلى أن 
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 بين صفوف األطفال المقيمين في نطاق 2006 إلى 2005الضغط النفسي قد ارتفعت خالل الفترة من 
 سنة خالل 17 - 10بينمن األطفال في الفئة العمرية % 4.4وبين التقرير أن حوالي  .معيشيةأسرهم ال

األطفال يعملون لدى أسرهم بدون من  %73.4 أن ما يقارب في حين.  صنفوا كمشتغلين2006العام 
من جانـب آخر أشار التقرير إلى أن  و.يعملون كمستخدمين بأجـر لـدى الغير% 21.5اجر، مقابل 

أظهرت  فقد مؤشرات التعليم أما .2006 لحسابهم الخاص في العام ا األطـفال، عملو هؤالءمن% 5.0
عدد في المرحلة األساسية من الاستمرار ارتفاع عدد الطلبة الملتحقين في المدارس، حيث ارتفع 

 - 2005 في العام الدراسي 953.621 إلى 1994/1995 طالباً وطالبة في العام الدراسي 572.529
 طالبا 124.867 طالبا وطالبة إلى 45.339، في حين ارتفع عدد الطلبة في المرحلة الثانوية من 2006

  .وطالبة لنفس الفترة
  5/4/2006 قدس برس

  
   في الضفة الغربية حاشدة ضد الجدار العنصري في قرية فرعونمسيرة .48

 في مسيرة مناهضة    ولكرم، في محافظة ط    شارك المئات من أهالي قرية فرعون      : مراد ياسين  -طولكرم  
 عـدد مـن      أيضا شارككما  . لجدار الفصل العنصري وتضامنا مع اصحاب المنازل المدمرة في القرية         

 أن هنالك   ،جدارال منسق لجنة مقاومة     كداقد  و. ممثلي الهيئات والمؤسسات الوطنية ونشطاء سالم أجانب      
 منوها الى ان اسـرائيل   فلسطينية،ات ال محافظال منزل فلسطيني تحت طائلة الهدم في كل         4000اكثر من   

  .1967 الف منزل منذ العام 20هدمت اكثر من 
 5/4/2007الحياة الجديدة 

  
 الغذائية في الخليل  للصناعات من المواد الخام غير قانونية طنا50ضبط : ظاظاال .49

خدم في عدة  طناً من المواد الخام تست50 بأن وزارته ضبطت فلسطينيكشف وزير االقتصاد ال: الخليل
تعامل مع مثل هذا الخرق مشيرا إلى انه سيتم ال .صناعات غذائية وصناعات أخرى في محافظة الخليل

للقانون ولشروط االستيراد، وفق القانون من حيث فحص العينات وفي حال عدم مطابقتها للمواصفات 
قسم حماية لسياق يشار إلى أن  وفي هذا ا.سيكون القرار باالرجاع او باالتالف وفق االنظمة المعمول بها

لغير صالحة لالستهالك ا ضبط كميات كبيرة من المواد غير المطابقة او قدوزارة كان الالمستهلك في 
  . طناً في محافظة الخليل41البشري خالل الفترة الماضية منها حوالي 

  4/4/2007وكالة معا 
  

 ة كاملة االف فلسطيني يعاني من اعاق5ما يزيد على : وزارة الصحة .50
طالب مدير عام االسعاف والطوارئ بوزارة الصحة، معاوية حسنين، الدول العربية بتقديم الدعم الالزم 
للفلسطينيين فيما يتعلق باألدوية والمعدات الطبية التي تساهم في الحد من حدوث المضاعفات للمرضى 

 االف فلسطيني معاق 5د على وقال في حديث لوكالة معا أن ما يزي .وجرحى االجتياحات االسرائيلية
 .اعاقة كاملة، اثر اجتياحات اسرائيلية

  5/4/2007وكالة معا 
  

   يرجئون بت موقفهم من المشاركة في االنتخابات النيابيةاالخوان .51
بينما أعلن مجلس شورى االخوان المسلمين تعليق البت في موقف الحركة من :   ماجد توبة-عمان 

 المقبل، أعلن الذراع السياسي نوفمبر/ ابية المقبلة المتوقعة في تشرين الثانيالمشاركة في االنتخابات الني
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للحركة انه بصدد التقدم بمبادرة مشروع قانون انتخاب عصري عادل يأخذ باالعتبار متطلبات مختلف 
وهاجم مجلس شورى االخوان، اعلى الهيئات القيادية . القوى السياسية ويصلح  كأرضية لحوار وطني

حركة االسالمية، بعد اجتماعه خالل اليومين الماضيين، ما اسماه اصرار الحكومة على المماطلة في ال
محاولة ورأى ان ذلك . في إعالن موعد محدد لالنتخابات النيابية، رغم قرب االستحقاق االنتخابي

  .   واضحة إلرباك الساحة) حكومية(
   5/4/2007الغد األردنية 

  
 لمهندسين األردنيين في فخ التطبيع كندية توقع نقابة اشركة .52

لم تحسم بعد نقابة المهندسين األردنيين المعروفة بشدة مقاومتها للتطبيع مع إسرائيل :  خالد فخيدة-عمان 
ما إذا كانت على علم بأن إشرافها على فعالية مدنية في أحد الفنادق على شاطئ البحر الميت رعتها 

 وأكد مصدر في نقابة المهندسين أن تعتيما .عها في فخ التطبيعشركة كندية مملوكة ألشخاص يهود أوق
الذي انتهت فعالياته مؤخرا وألقى فيه نقيبهم " القيادة واإلبداع التنافسي" إعالميا تم على أعمال منتدى

والشركة بحسب . المهندس وائل السقا محاضرة أشاد خاللها بالتعاون القائم بين النقابة والشركة الكندية
 وفهم التعتيم على هذه الفعالية في .در مملوكة ألشخاص يهود يديرون شركات تجارية في إسرائيلالمص

أوساط نقابة المهندسين بأنه نقطة تحول في موقف الحركة اإلسالمية في األردن التي تسيطر على إدارة 
ها من اعتراف ضمني النقابة تجاه إسرائيل خاصة بعد تشكيل حكومة الوحدة الوطنية الفلسطينية وما رافق

  .من قبل حركة حماس بإسرائيل
  5/4/2007الوطن السعودية 

  
  االستخبارات حاولت تجنيد أردني معتقل في غوانتانامو: بريطانيا .53

سعى إلى تجنيد األردني " 5إم آي "، امس، ان جهاز األمن الداخلي البريطاني "الغارديان"كشفت صحيفة 
وكان عمالء من وكالة االستخبارات . قاله ونقله إلى معتقل غوانتاناموجميل البنا كمخبر، قبل أيام من اعت

اعتقلوا البنا مع زميله العراقي بشر الراوي المقيمين مع عائالتهما في " سي آي إيه"المركزية األميركية 
ل  ونقلوهما سراً عن طريق الجو إلى معتق2002بريطانيا، بينما كانا يقومان برحلة عمل إلى غامبيا عام 

" 5إم آي "وقالت الصحيفة إنها حصلت على وثيقة تكشف أن ضابط إستخبارات من جهاز . غوانتانامو
وكانت السلطات األميركية أخلت األسبوع الماضي سبيل . زار البنا في منزله سعياً وراء تجنيده كمخبر

عائلته، بعد مرور الراوي من دون أن توجه أي تهم ضده وعاد إلى بريطانيا حيث كان يقيم لينضم إلى 
  .  على متابعة نشاطات أبو قتادة" 5إم آي "أربع سنوات من الكشف عن أنه ساعد 

    5/4/2007المستقبل 
 

  2009 يستهدف التخلص من خطر األلغام بحلول العام برنامج .54
ر قال رئيس مجلس هيئة اإلدارة الوطنية إلزالة األلغام وإعادة التأهيل األمي:  حسين الزيود-المفرق 

مرعد بن رعد أن البرامج التي تديرها الهيئة الوطنية تستهدف التخلص من خطر األلغام بحلول العام 
 من خالل اإلزالة وتأهيل المصابين والتوعية من مخاطر األلغام وبرنامج المسح الميداني لمشكلة 2009

  .األلغام في كافة مناطق المملكة
   5/4/2007الغد األردنية 

  
  التفاق مع بري على إجراءات المحكمة الدوليةالحريري ينفي ا .55
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نفى رئيس كتلة المستقبل النائب سعد الحريري، ان يكون قد تم االتفاق على اجراءات المحكمة الدوليـة،                 
. ودعا الرئيس نبيه بري للدعوة الى جلسة القرار قـانون المحكمـة           . وقال ان هذا األمر لم يحصل بتاتا      

لة الحكومة او المحكمة، بل اصبح السؤال الكبير هو ماذا نريد من لبنـان،              واعتبر ان المسألة لم تعد مسأ     
الـى  وحول العريضة التـي رفعـت       . سنقاوم اي مشروع لجعل لبنان أداة في يد ايران او سوريا          : وقال

لقد ارسلنا هذه العريضة الى األمم المتحدة لنقول ألخوتنا في الـوطن ان هـذه هـي                 :  قال مجلس األمن 
يرة وهي بمثابة انذار، فإذا اردتم المحكمة ضعوا مالحظاتكم عليها ولنناقشها فـي مجلـس               فرصتهم األخ 

  .النواب
  5/4/2007السفير 

  
   واتهام لحود بالخيانة يتجه لتعيين خمسة وزراء شيعة جددالسنيورة .56

 يتجه   من مصادر موثوقة أن رئيس الحكومة اللبنانية فؤاد السنيورة         "السياسة"علمت   : حميد غريافي  -لندن
الى قبول استقالة الوزراء الخمسة الشيعة والوزير االرثوذكسي يعقوب الصراف وتعيين ستة وزراء بدال              

واشارت المصادر الى انـه فـي حـال          .منهم ورفع اسمائهم الى لحود بهدف استكمال اعضاء الحكومة        
 من التمثيل فـي      فإن رئيس الجمهورية يتحمل مسؤولية حرمان الشيعة       ،رفض لحود طلب السنيورة هذا    

  .الحكومة
/  النقاب امس ان قوى االكثرية انتهت منذ ديسمبر        "السياسة" آذار ل  14في تطور متصل كشف قيادي في       

 الماضي من وضع ملف شامل متكامل بتجاوزات الرئيس لحود على مختلف االصعدة ومنها              كانون االول 
قتصادية وصوال الى اتهام ابرز معاونيه      تعطيل اتفاق الطائف وشل المؤسسات الدستورية والسياسية واال       

واكد القيادي ان من بين التهم التي        .في اغتيال الرئيس رفيق الحريري ودوره المحتمل في هذه الجريمة         
يفـرق    مشيرا الى ان الدستور اللبناني ال      ،ستوجه للحود الخيانة العظمى لعمالته لدولة عربية هي سورية        

  .ن دولة صديقة او شقيقة واخرى عدوةفي مسألة التعاطي مع الخارج بي
  5/4/2007السياسة الكويتية 

  
  يحددون موقفهم من االزمة في لبنان: المطارنة الموارنة .57

 في بيان مجلس المطارنة الموارنة بعد اجتماعه الـشهري          ،حددت الكنيسة المارونية أمس    :حبيب شلوق 
لدستورية نذيراً لسقوط النظام الديموقراطي     تعطيل المؤسسات ا  " موقفها من األزمة، فاعتبرت      ،في بكركي 

تهديـداً ألمـن المجتمـع      "، واستمرار الخالف على الحكومـة       "وتعريضا الستقرار لبنان وسلمه األهلي    
ولئن تمنت التوافق علـى     . وأكدت تمسكها باجراء اإلنتخابات الرئاسية في موعدها الدستوري       ". ووحدته

شرط اإلتفاق المـسبق علـى أحـد        بربط انتخاب رئيس البالد     عدم جواز   "رئيس للجمهورية، فإنها رأت     
المرشحين لئال يتحول توفير هذا الشرط أداة ضغط يلجأ اليها البعض لفرض رئيس ما خالفـاً لألصـول    

  ".الديموقراطية السليمة
  5/4/2007النهار 

  
  المشكلة في الحكومة ال في المحكمة واألكثرية تريد التدويل: بري .58

النواب نبيه بري ان ما تريده االكثرية هو التحكم بالبلد وليس المحكمة ذات الطـابع               أعلن رئيس مجلس    
الدولي، وأن ارسال المذكرة الى االمم المتحدة للمطالبة بإقرار المحكمة هدفه جر البلـد الـى التـدويل،                  

لو عقد جلسة   كاشفا انه   . معتبرا ان المشكلة لم تكن يوما في مشروع المحكمة بل في التمثيل في الحكومة             
للمجلس في مثل هذه االجواء التي تسود البلد لكان استقال على االقل خمسون نائبا من المجلس من دون                  

 "ان بـي ان   "وكشف بري في حيث الى محطـة        ... امكانية اجراء انتخابات فرعية في ظل هذه الظروف       
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كد له انه لم يكن على علـم        مساء امس، ان السفير السعودي عبد العزيز خوجة اتصل به خالل الحلقة وأ            
  . بالعريضة النيابية التي قدمتها االكثرية إلى االمم المتحدة

  5/4/2007السفير 
  

  تفضلها بتوافق لبناني وامريكا فرنسا متمسكة بإنشاء المحكمة .59
أكد الناطق باسم الخارجية الفرنسية جان باتيست ماتيي أمس تمسك فرنسا بإنشاء            : رنده تقي الدين  -باريس

وقال إن السلطات الفرنسية أخذت علماً بمذكرة النواب اللبنانية إلى األمين العام لألمـم              . محكمة الدولية ال
وأشار ماتيي إلى أن الموقف الفرنسي كان دائماً مع السعي إلى إنشاء المحكمة في أقصى سرعة                 .المتحدة
الة قوية إلى األطـراف وتؤكـد    وأضاف ان وحدة األسرة الدولية حيال الملف اللبناني، تشكل رس         . ممكنة

قال مساعد وزيرة الخارجية األميركية، منسق مبـادرة الـشرق           بينما   .االلتزام إلى جانب لبنان المستقل    
األوسط الكبير، سكوت كاربنتر خالل لقاء صحافي في مقر السفارة األميركية فـي بـاريس، إن اإلدارة                 

وأكد ان الواليات المتحـدة      .ولي بالتوافق بين اللبنانيين   األميركية تفضل أن تنشأ المحكمة ذات الطابع الد       
تعتبر ان إنشاء المحكمة أمر مهم، وأنها ستبدأ النظر في طرق أخرى لتحقيق ذلك عبر مجلـس األمـن،                   

  .وأن الجانب األميركي منفتح على احتمال إقرارها عبر الفصل السابع
  5/4/2007الحياة 

  
   واقرار الفوضىسيادةاللنيل من لسابع لمحكمة تحت الفصل ا :حزب اهللا وصفير .60

أعلن نائب األمين العام لحزب اهللا نعيم قاسم عن أن األكثرية ال تريـد              : ت علي بردى والوكاال   -بيروت
المحكمة، بل يريدون السيطرة على لبنان، واعتبر إقرارها بموجب الفصل السابع بمثابة االعتداء علـى               

قوى السلطة أسرت إليه اإلدارة األميركية بأن حرباً مقبلـة علـى            ولفت إلى أن البعض في      . سيادة لبنان 
المنطقة تضرب فيها أميركا إيران، وانتظروا شهرين من اآلن لتنتهي فترة العقوبات التي اتخذها مجلـس      

 عـضو كتلـة      واعتبر . األمن وستجدون حزب اهللا والمعارضة ضعيفين فتأخذون منهما كل ما تريدون          
سـتؤدي  ) عريضة االكثرية حول المحكمة(نائب حسين الحاج حسن إن الخطوة األخيرة الوفاء للمقاومة ال  

إذا أقرت المحكمة تحت الفصل     "وأضاف  . "تدخل دولي في شؤون داخلية بما يهدد السلم واالستقرار        "إلى  
ر وحـذ . "السابع، فان آثارها السلبية ستنعكس على كل اللبنانيين وأن فريق األكثرية يتحمل مـسؤوليتها             

البطريرك الماروني مار نصر اهللا بطرس صفير من إقرار المحكمة الدولية عن طريق الفصل الـسابع،                
  . "أن اللبنانيين أقروا للمجتمع الدولي أنهم باتوا محكومين بشريعة الغاب والفوضى"واعتبر أن ذلك يعني 

   5/4/2007البيان اإلماراتية 
  

  حة عاجلةيحتاج جرافي لبنان الوضع :  المصريالسفير .61
نقل السفير المصري لدى لبنان حسين ضرار عن رئيس كتلة المستقبل النيابية سعد الحريـري               : بيروت

ونتمنى أن يسود الحـوار،     . سألتقي قريباً رئيس المجلس النيابي نبيه بري      : وقال .استعداده الدائم للحوار  
في الوضع االقتصادي الـذي أدى      الفتاً إلى أن الوضع يحتاج إلى جراحة عاجلة لوقف التدهور السريع            
  .إلى دخول البلد في شلل ينعكس بالدرجة األولى على المواطن اللبناني

  5/4/2007الحياة 
  

  يطلع مجلس األمن على الوضع اللبنانيكي مون بان  .62
افادت معلومات ديبلوماسية وردت الى المسؤولين من نيويورك ان االمـين العـام لالمـم                :خليل فليحان 

ن كي مون سيتلو تقريراً خطياً امام المجلس يتناول فيه الحالة في لبنان وليس فقط في منطقـة                  المتحدة با 
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، وال سيما بالنسبة الى االنقسامات السياسية التي تعوق تنفيذ قرارات مجلس االمن             "اليونيفيل"عمليات قوة   
وتجدر االشـارة الـى ان      . كما سيركز على ظاهرة تدفق السالح الى الداخل اللبناني        . ذات الصلة بلبنان  

 من الشهر الماضي الى اليوم الخمـيس        27االمين العام طلب تأجيل جلسة تقريره التي كانت محددة في           
  .بعد ان يكون قد زار لبنان واطلع مباشرة على حقيقة االوضاع فيه

  5/4/2007النهار 
  
  
  

   إسرائيلية في جنوب لبنانقنبلةمليون  .63
ي لنزع األلغام في لبنان المقدم يوسف مشرف أنه وفـق إحـصاءات             أعلن ممثل المكتب الوطن   : بيروت

المكتب الوطني لنزع األلغام في الجيش اللبناني، فإن هناك أكثر من مليون قنبلة عنقودية منتشرة علـى                 
إن : وأضاف·. بلدة وقرية في جنوب لبنان والبقاع الغربي       155 مليون متر مربع في أكثر من        35مساحة  

 شهيداً منذ انتهاء العدوان فـي منتـصف شـهر           29 ضحية من بينهم     224 إلى سقوط    هذه القنابل أدت  
 كحـد   2011أغسطس الماضي، وأشار إلى أنه سيتم االنتهاء من نزع األلغام والقنابل العنقوديـة سـنة                

هناك لجان للتوعية وأخرى للمـساعدة      :  وقال .أقصى، ولألسف فإن هذه المشكلة يتأتى منها ضحايا جدد        
 الجنوب تتوزع على المناطق الملوثة بالقنابل العنقودية، وتعقد لقاءات مع األهالي لتعريفهم إلى              تعمل في 

  .األنواع واألشكال لهذه القنابل واأللغام، باإلضافة إلى تقديم المساعدات للضحايا
  5/4/2007االتحاد االماراتية 

  
  لبنان  في"فتح اإلسالم"توقيف سوريين من  .64

، أحيلوا على القضاء في     "فتح اإلسالم " توقيف ثالثة سوريين ينتمون إلى تنظيم        كشفت مصادر مطلعة عن   
ولفتت إلى ان مفوض الحكومة لدى المحكمـة         .جرائم إرهابية، هم أحمد وفراس الحجي ومعقل النعسان       

العسكرية القاضي جان فهد، ادعى على السوريين الثالثة بجرم إقدامهم على القيـام بأعمـال إرهابيـة                 
وأحالهم على قاضي التحقيق العسكري األول الذي اسـتجوبهم أمـس وأصـدر             . ف عصابة مسلحة  وتألي

  .بحقهم مذكرات توقيف وجاهية
 5/4/2007المستقبل 

  
  فيلم وثائقي يبرز دور المقاومة المدنية في حرب لبنان:  فلسطينيةمخرجة .65

ئقي الجديد حول الحياة فـي       خالل تصوير فيلمها الوثا    ،لت المخرجة الفلسطينية مي المصري    قا: بيروت
يصور " تحت االنقاض "التي من بين اعمالها السابقة فيلم يحمل عنوان         و ،بيروت تحت القصف االسرائيلي   

يقـدم   و".التاريخ يعيد نفسه وهذا أمر مؤكد"  1982بيروت في ظل الحصار االسرائيلي في اجتياح العام   
من المفترض ان يعرض خالل بضعة اشهر       الذي  و" ت يوما في بيرو   33"الفيلم الجديد الذي يحمل عنوان      

ما تصفه المصري بأنه مقاومة مدنية في لبنان خالل الحرب بين اسرائيل ومقاتلي حزب اهللا التي اندلعت                 
يتابع الفيلم تحرك بعض المتطوعين الذين ساعدوا مئـات اآلالف           حيث   .بآ / تموز واغسطس  /في يوليو 

   .هم بسبب الحربمن النازحين الذي هجروا من منازل
  4/4/2007رويترز 

  
  اسرائيل تبعث برسائل مختلطة:  موسىعمرو .66
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قال االمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى، يوم االربعاء، إن القادة االسرائيليين : القاهرة
اسة حول ما اذا كانوا جادين في السعي للسالم في الشرق االوسط وان نهج السي" مختلطة"يبعثون برسائل 

واشتكى موسى من رفض اسرائيل التعامل مع حكومة . االسرائيلية على االرض يقول إنهم ليسوا جادين
  .الوحدة الوطنية الفلسطينية واستمرارها في بناء المستوطنات والجدار العازل في الضفة الغربية
  4/4/2007رويترز 

  
  محادثات مع اسرائيل قبل قبولها المبادرةال: السعودية .67

 السعودية انه لن تكون هناك أي محادثات مباشرة مع اسرائيل قبل قبولها بمبادرة السالم العربية،اكدت 
ونقلت وكالة انباء االسوشييتد برس عن مصدر سعودي قوله تعقيبا على دعوة ايهود اولمرت عقد قمة 

ة في الرياض طرحها عربية اسرائيلية، ان على اسرائيل قبول المبادرة التي اعادت القمة العربية االخير
وقالت الوكالة ان تعليق هذا المسؤول هو اول رد فعل سعودي رسمي  قبل ان تتم دراسة أي اجتماع"

وكانت تقارير قالت ان السعودية تجري محادثات سرية مع اسرائيل، وترفض ان  .على دعوة اولمرت
 .تخرج هذه اللقاءات الى العلن

  5/4/2007البراق موقع 
  

  المؤتمر اإلسالمي ستواصل جهودها لدعم الحكومة الفلسطينية منظمة : أوغلو .68
أكَّد الدكتور أكمل الدين إحسان أوغلو، أمين عام منظّمة المؤتمر اإلسالمي، أن المنظمة : القاهرة

وطالب أوغلو في تصريٍح للصحافيين . ستواصل جهودها لدعم الحكومة الفلسطينية خالل الفترة القادمة
يلة، الدول اإلسالمية العمل على رفع الحصار المفروض على الفلسطينيين خاصةً على في القاهرة، الل

  .بعض البنوك التي تمتنع أو يمنعها البعض من تسلُّم األموال المرسلة للفلسطينيين
    5/4/2007 وفا -وكالة االنباء الفلسطينية

  
   الداخلية أعضاء الحكومة الفلسطينية بالعمل على توحيد الجبهةتطالبمصر  .69

طالبت لجنة الشؤون العربية في البرلمان المصري في بيان لها أعضاء الحكومـة الفلـسطينية                :القاهرة
حتى نكون بصدد دولة موحدة لحل القضية       "بالعمل على توحيد الجبهة الداخلية، ووقف أي عمليات عنف          

تحقيق سالم عادل وشامل ودائم فـي       المبادرة العربية هي الموقف الجماعي ل     "وأكد البيان أن     ".الفلسطينية
، ونبه إلى خطورة الفصل بين عناصر المبادرة العربية والتركيز فقط على مسألة التطبيع التـي                "المنطقة

  .تطالب بها إسرائيل باعتبار ذلك ورقة الضغط العربية الوحيدة لدى الفلسطينيين
مصري األطراف الفلسطينية إلى وضع     من جهته دعا السفير عبد المنعم سعدو مساعد وزير الخارجية ال          

مشروع قومي أمامهم يستهدف لم الشمل وتحريك آليات العمل العربي لإلسراع في فك الحـصار عـن                 
  .الشعب الفلسطيني

  5/4/2007 قدس برس
  

   تبحث مع وفد إسرائيلي نتائج القمة العربيةالقاهرة .70
 مصادر مصرية تفاصيل المحادثات كشفت:  أشرف الفقي، عبدالرؤوف أرناؤوط-القاهرة، رام اهللا 

األمنية التي جرت في القاهرة بين وفد أمني مصري رفيع ووفد إسرائيلي، أجرى محادثات أيضا مع 
 وقالت المصادر إن محادثات .مستشار الشؤون األمنية الفلسطيني محمد دحالن الذي زار القاهرة منذ أيام

على النتائج التي توصلت إليها القمة العربية، من بينها القاهرة بين الوفدين المصري واإلسرائيلي ركزت 
 وطلب الوفد .تأكيد القادة العرب التمسك بالمبادرة العربية للسالم كما هي دون إدخال أية تعديالت عليها
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المصري من نظيره اإلسرائيلي ضرورة الموافقة على المبادرة العربية للسالم قبل الحديث عن أية 
واقترح وضع جداول زمنية بالنسبة لالنسحاب وربطها بالعالقات بين الدول مفاوضات بخصوصها، 

  .العربية وإسرائيل
  5/4/2007الوطن السعودية 

  
   األسد أبدى استعداده للتفاوض مع إسرائيل  :  مجلس النواب األميركيةرئيس .71

راطية نانـسي   أعلنت رئيس مجلس النواب األميركي الديموق     : عن الوكاالت  5/4/2007المستقبل  أفادت  
 ، ان االسد اكد لهـا     ، خالل مؤتمر صحافي عقدته قبل مغادرتها العاصمة السورية الى الرياض          ،بيلوسي

استمعنا الـى وجهـة نظـر       "وقالت  .  استعداده إلجراء مفاوضات سالم مع اسرائيل      ،خالل لقائهما امس  
كان لقاؤنا مع الرئيس االسـد      . قال انه مستعد الستئناف عملية السالم في الشرق االوسط        والرئيس االسد   

نحـن  . مناسبة لننقل اليه رسالة من رئيس الوزراء أولمرت، تؤكد انه مستعد الستئناف عمليـة الـسالم               
لقد عبرنا عن   . سعداء جدا من التأكيدات التي حصلنا عليها من الرئيس باستعداده الستئناف عملية السالم            

خلف لبنـان موحـد     "واكدت بيلوسي وقوفها     ".يل وسوريا اهتمانا للوساطة لدفع مسيرة السالم بين اسرائ      
من عالقة سوريا مع حـزب      "االميركية  " المخاوف"، واشارت الى انها ابلغت المسؤولين السوريين        "وحر

.. ابدينا قلقنا على مصير الجنود االسرائيليين الذين خطفهـم حـزب اهللا وحمـاس             "وقالت  ". اهللا وحماس 
 الحقيقي في األفعال السورية، حيـث ننتظـر أن توقـف سـوريا تـسلل        الحوار يعطي ثماره واالختبار   

من الضروري الحفاظ علـى     .. اإلرهابيين إلى العراق وكذلك وقف التمويل السوري لحماس وحزب اهللا         
األمن القومي األميركي، وجزء هام من هذا األمر يتعلق بمكافحة اإلرهاب الذي تم بحثه مـع الـرئيس                  

  ".  إلى مسألة اإلرهابيين العابرين للحدود العراقية السوريةبشار األسد، حيث نبهنا
وردا على تصريحات بيلوسي بشأن الرسالة، نفى مكتب رئيس الوزراء اإلسرائيلي ايهود أولمرت فـي               

 كالمها حول إستعداد إسرائيل لمفاوضات سالم مع سوريا، وأوضح أولمرت أن األقـوال التـي                 له بيان
ال يوجد أي تغيير في سياسة إسرائيل كما تم التعبير عنه أمام جهـات دوليـة                "قيلت لبيلوسي تظهر أنه     

  .، في إشارة إلى جهات تسعى إلى إعادة تل أبيب ودمشق إلى طاولة المفاوضات"ضالعة في الموضوع
 زيارة ، امس،انتقد بشدة البيت االبيض:  أنب.ف.أ عندمشق  من 5/4/2007األيام الفلسطينية  ونقلت

. رية، رافضا اعتبار أن التباحث مع دمشق يسهم في التوصل الى السالم في الشرق االوسطبيلوسي لسو
وفي الرياض، استقبل العاهل السعودي عبد اهللا بن عبد العزيز، مساء أمس، رئيسة مجلس النواب 

  . األميركي، التي تزور المملكة في اطار جولتها في الشرق االوسط
  

 ماس باسرائيل يخدم مصلحة الشعب الفلسطينياعتراف ح :ة االيطاليالخارجية .72
ته  امس في مؤتمر صحافي في ختام زيار       ا،اكد وزير الخارجية االيطالي ماسيمو داليم     :  وكاالت -تونس  
باالعتراف باسرائيل، كشرط التفاق سالم     ) اياها(آمل ان تدرك حركة حماس ان مطالبة اوروبا          "،لتونس

الموقـف  "واضاف ان    .ايضا"  بل في مصلحة الشعب الفلسطيني     حقيقي، ليس في مصلحة اوروبا لوحدها     
للتوجه الى اعتراف كامل باسرائيل مما يمثل شـرطا         ) الفلسطينية(االوروبي يقوم على تشجيع الحكومة      

 ".للمرور من مسيرة السالم الى اتفاق حقيقي للسالم       "داعيا الى مباحثات مكثفة     " ايضا التفاق سالم حقيقي   
) اتخاذ(تشجيع الفلسطينيين واسرائيل على     " االثناء    هذه رجية االيطالي فانه يتوجب في    وبحسب وزير الخا  

 يونيو/ مثل االفراج عن الجندي االسرائيلي جلعاد شاليت المحتجز منذ حزيران         " اجراءات انفراج ملموسة  
 كما اشار الى االفراج عن اسرى فلسطينيين وتحسين ظروف عـيش          .  لدى مجموعات فلسطينية   ،2006

لم يتوقف ابدا عـن مـساعدة       "واكد وزير الخارجية االيطالي ان االتحاد االوروبي         .الفلسطينيين في غزة  
  .وذلك عبر آلية مؤقتة لتفادي االتصال مع وزراء حماس" الفلسطينيين



  

  

 
 

  

            26 ص                                    682:    العدد                             5/4/2007الخميس : التاريخ

  5/4/2007األيام الفلسطينية 
  

   اسرائيليين3 توقيف دولية بحق مذكرة .73
ي أنه أصدر أوامر اعتقال ضد ثالثة ضباط احتياط فـي الجـيش             أعلن اإلنتربول الدول  :  الغد – الناصرة

اإلسرائيلي قاموا بتدريب جنود في جيوش خاصة لكبرى عصابات المخدرات فـي كولومبيـة، ومنهـا                
ويقول اإلنتربول إنه يسعى العتقال الضباط يائير كالين وميلنيك          .عصابات اغتالت سياسيين في كولومبيا    

تابعـة لكـارتيالت    " جيـوش "في  " جنود"مة التآمر على تنفيذ جرائم وتدريب       بيري وأبراهام تسادكا بته   
واعترف كالين انه درب وحدات عسكرية تابعة لليمين المتطرف، ولكنه ادعى            .المخدرات في كولومبيا  

من أجل حراسة صناعة الموز في الشمال،       " بمباركة وزارة الدفاع الكولومبية   "أنه بداية قام بتدريب جنود      
  .م سرعان ما تحولوا إلى قتلة وحشيين في خدمة اليمين المتطرفولكنه

   5/4/2007الغد األردنية 
  

  المبادرة العربية عالمة جيدة على طريق السالم :  خارجية النرويجوزير .74
وصف السيد جوناس جاهر ستون، وزير خارجية النرويج، مبادرة السالم العربية التي أقرتهـا              : القاهرة

 في تصريحات صحفية عقب مباحثات      ،وأشار ستون  .اض بأنَّها عالمة جيدة على طريق السالم      قمة الري 
أجراها في القاهرة مساء أمس، مع السيد أحمد أبو الغيط وزير الخارجية المصري، إلى أن هناك حاجـة                  

لسطينية تعيشان جنباً   لعقد مؤتمر للسالم واتخاذ خطوات لتحقيق الهدف المتعلِّق بإقامة دولتين إسرائيلية وف           
إنَّه يتعين على األطراف المعنية في المنطقة أن يتَّفقوا على عقد المؤتمر الدولي،             : وقال ستون  .إلى جنب 

وأن يدعم المجتمع الدولي هذه الجهود بما يتيح مناقشة القضايا األساسية في إطار القرارات الدولية ذات                 
  .الصلة، والوصول لتسوية نهائية

    5/4/2007 وفا - االنباء الفلسطينيةوكالة
  

  الدول الغربية يشرحون موقف بالدهم للفلسطينيين في نابلسقناصل .75
يقوم قناصل الدول الغربية في القدس بزيارات مكثفة هذه األيام إلى كافـة             : فرح سمير  -القدس المحتلة   

كومة الوحدة الوطنيـة وتأكيـد   المدن الفلسطينية وذلك لشرح موقف بالدهم من قرارات القمة العربية وح      
 القنصل السياسي البريطاني والقنصل الـسياسي       ، أول أمس  ،مساعدتهم للشعب الفلسطيني وكان قد التقى     

األلماني في مدينة نابلس بفعاليات فلسطينية وأساتذة الجامعات وعلماء مسلمين حيث تم التأكيد على الدعم               
 قمة الرياض وقال القنصل األلماني العام بالقـدس المحتلـة           األوروبي للمبادرة العربية التي أكدت عليها     

األوروبي يرحب بحكومة الوحدة الوطنية كما أنه يقف موقفا إيجابيـا مـن قمـة                فيليب باريد إن االتحاد   
الرياض وما صدر عنها وخاصة مبادرة السالم العربية وأكد أن هناك موقفاً موحداً لالتحـاد األوروبـي                 

الوطنية إال أنه أوضح أن هناك تمايزاً بين الدول األوروبية بـشأن االتـصال مـع                تجاه حكومة الوحدة    
  .وزراء حماس حيث أن بعض الدول رفضت اللقاء مع كافة الوزراء

  5/4/2007عكاظ 
  

   يجتمع مع هنيةمبعوث بريطاني: دبلوماسي .76
 ،س الوزراء الفلسطيني   قال دبلوماسي بريطاني إن مبعوثا بريطانيا سيجتمع مع اسماعيل هنية رئي           :القدس

 لبحث جهود اطالق سـراح صـحفي        ،يوم الخميس ) حماس(وهو من زعماء حركة المقاومة االسالمية       
وقال الدبلوماسي عن المحادثات التي يجريها القنصل العام ريتشارد ميكبيس مع هنية             .بريطاني مختطف 

هـذا لمجـرد مناقـشة     "،ار آذ / مارس 12في غزة بشأن اختطاف الصحفي االن جونستون في غزة يوم           
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وسيكون هذا االجتماع أول اجتماع من نوعه بين ممثـل          ".حادث الخطف وال يمثل أي تغيير في السياسة       
  .للحكومة البريطانية وحماس المشاركة في حكومة الوحدة الوطنية الفلسطينية الجديدة

  5/4/2007رويترز 
  

  ريكية للسعودية اعتراضات اسرائيل تؤخر بيع أسلحة أم: تايمزنيويورك .77
 ان اعتراضات اسرائيل تؤخر خطط حكومة بوش        ، يوم االربعاء  ، قالت صحيفة نيويورك تايمز    :واشنطن

وقالـت   .إلبرام صفقة كبيرة لبيع أسلحة الى السعودية وحلفاء آخرين في الخلـيج بهـدف ردع ايـران                
ـ    ،الصحيفة نقال عن مسؤولين أمريكيين كبار لم تذكر أسماءهم          ان  ،ى شـبكة االنترنـت     في موقعها عل

وتقـول   .اسرائيل تخشى ان تقلص هذه االسلحة المتطورة من تفوقها العسكري على منافسيها في المنطقة   
الصحيفة ان مسؤولين اسرائيليين جاءوا الى واشنطن في االشهر االخيرة اليضاح اعتراضـاتهم علـى               

ائيل تخشى على وجه الخصوص مـن  واضافت الصحيفة قولها ان اسر .اجزاء من االسلحة المزمع بيعها  
 .احتمال بيع أسلحة تتميز بدقة التوجيه تحسن قدرة الطائرات الحربية السعودية على ضـرب االهـداف               

ونقلت عن مسؤولين قولهم ان الواليات المتحدة عقدت صفقات قليلة اذا كانت قد عقدت صـفقات علـى                  
ى دول في الخليج بينما تتلقى اسرائيل مثـل         االطالق لبيع اسلحة موجهة عن طريق االقمار الصناعية ال        

هذه االسلحة منذ تسعينات القرن الماضي واستخدمتها في الحرب بينها وبين مقاتلي حزب اهللا في الصيف                
ونقلت تايمز عن مدير كبير في شركة امريكية للصناعات الحربية قوله ان الصفقة قـد تـصل        .الماضي

ر وعشرة مليارات اذا بيعت كل األسلحة محل التفـاوض ومنهـا            قيمتها الى ما بين خمسة مليارات دوال      
وقال عدة مسؤولين في وزارة الخارجيـة والبنتـاجون          .دبابات وسفن حربية ونظم متقدمة للدفاع الجوي      

بالغ الكونجرس رسميا عن مبيعات االسلحة      إل الى وقت الحق من هذا الشهر     للصحيفة انه تقرر التأجيل     
 فة ان مسؤولي حكومة بوش يناقشون صفقة منفصلة محتملة لبيع اسرائيل أسلحة           وقالت الصحي  .المقترحة

  . لتبديد مخاوف حليفتهافي محاولة
  5/4/2007رويترز 

  
   المحتجزين لدى طهرانالرئيس االيراني يعلن االفراج عن البحارة البريطانيين .78

 انه سيطلق سراح البحـارة  ، في إعالن مفاجيء  أحمدي نجاد  قال   : ادموند بلير وباريسا حافظي    -طهران  
لم تتحل بالشجاعة الكافية لالعتراف بأنها      ها  على الرغم من أن   ،  البريطانيين الخمسة عشر هدية لبريطانيا    

أظهر استطالع للرأي    ومن جهة أخرى، فقد      .ارتكبت خطأ وأنهم ضلوا الطريق الى داخل المياه االيرانية        
 من االوروبيين يدعمون شن هجمات على ايـران         % 52 اس سوفريه الفرنسية أن   .ان.أجرته مؤسسة تي  

 .ذلك% 40بينما رفض ، كخيار أخير لمنعها من امتالك سالح نووي
  4/4/2007رويترز 

  
   بليون دوالر كلفة الفساد المالي واإلداري80: العراق .79

اهدار  قضية فساد أدت الى      2500تحقق هيئة النزاهة الوطنية في العراق بأكثر من         :  حسين علي  -بغداد  
 تتعرض لضغوط من اطـراف      ها ان ها الناطق باسم  أشارو.  بليون دوالر منذ االحتالل االميركي     80نحو  

ن الوزارات االمنية تحتل المرتبـة االولـى فـي           ولفت إلى أ   .م عملها سياسية رفيعة المستوى لم يرق له     
الى وزراء ووكالء وزراء     تعود   44 ان بين قضايا الفساد      موضحا. قضايا الفساد تليها الوزارات الخدمية    

  .ومديرين عامين
  5/4/2007الحياة 
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  فقط من األطفال العرب يلتحقون بالتعليم قبل االبتدائي% 16: خبيرة تربوية .80
قالت مديرة إدارة البرامج في المجلس العربي للطفولة والتنمية إن نسبة الملتحقين بالتعليم قبل : القاهرة

ل العرب، مشيرة، خالل مناقشة التقرير التحليلي لمشكالت الطفولة من األطفا% 16االبتدائي ال تتعدى 
المبكرة في الوطن العربي في ورشة العمل التي نظمها المجلس بدعم من برنامج الخليج العربي وعون 

وأضافت أن المشرفات  .منظمات األمم المتحدة اإلنمائية، إلى غياب منهج موحد لمرحلة ما قبل المدرسة
  ة الطفولة المبكرة غير مؤهالت، كما أن هناك ندرة في الكتب الموجهة إلى مرحلةعلى دور رعاي

  .الطفولة والقضايا المتعلقة بها
  5/4/2006 قدس برس

  
  لدينا إرادة كافية للبناء واإلصالح وإعادة الهيبة للمؤسسة األمنية :دحالن .81

وم، عن أمله في أن يقـود الحـراك         عبر النائب محمد دحالن، مستشار الرئيس لشؤون األمن القومي الي         
وأوضح السيد دحالن في حوار مع اإلعالمي حسن الكاشف          .السياسي إلى تلبية مطالب الشعب الفلسطيني     

، أن المطالب الفلسطينية حـددت علـى مـدى الـسنوات            "تلفزيون فلسطين "في  " خط أحمر "في برنامج   
   :وقال على أن نضع النقاط فوق الحروفالماضية، وترمي للوصول إلى أفق سياسي نكون قادرين فيه 

 أعتقد أن أبرز حدث في هذه النهضة من االتصاالت هو ما جاء في القمة العربية وما عبرت عنه مـن                    
قرارات فاعلة، مشدداً على أن ما حدث في األسابيع الماضية هو الفعل السياسي الحقيقي الذي كُنَّا نتوقَّعه                 

ة الوطنية، إذ أن العمل الفلسطيني السياسي قائم على عالقاتـه العربيـة             قبل حدوث تشكيل حكومة الوحد    
واإلقليمية والدولية، وإذا ما خرجنا عن سياق هذه العالقات الدولية نكون قد عِزلنا ونكون قد استُِبحنا من                 

ـ       2002ِقبل إسرائيل، موضحاً أن هذه االستباحة حدثت في عام           رئيس ، حينما قاطع المجتمع الـدولي ال
ولفت إلى أن    .ياسر عرفات رحمه اهللا، ودفعنا الثمن غالياً لذلك حيث فقدناه بعد أن حوصر ألشهر طويلة              

المآسي تراكمت إلى أن وصلنا إلى ما وصلنا إليه اآلن من وضع أمني مأساوي، وفـي نفـس الوقـت                    
  .انتكاسة لعملية السالم وال يوجد فيها تقدم جذري

السياسي الذي يقوده السيد الرئيس سيكون أساساً النطالقنا وأساساً لفك الحـصار            إن الحراك   :  أيضاً وقال
المتوقع، هذا الحراك بدأ مع الوزيرة رايس ثم المستشارة األلمانية وكل هـذا المسلـسل مـن اللقـاءات                   

ألول مرة تقوم إرادة سياسية عربية متوافقة علـى موقـف سياسـي             " وأضاف   .الدبلوماسية والسياسية 
ت إسرائيل كثيراً ووضعت الواليات المتحدة أمام مسؤولياتها، وكذلك أحدثت جدالً فـي المجتمـع               أحرج

الدولي تجاه القضية الفلسطينية، مكرراً أننا في حالة حراك سياسي جاد ودؤوب في العمـل الدبلوماسـي                 
  .والعالقات الدولية، واألهم من ذلك أن نترجم هذا الحراك لمصلحة الشعب الفلسطيني

وأشار دحالن، إلى أن العالقة العربية األمريكية عالقة غير سوية وغير قائمة على احترام هذا الوجـود                 
العربي من قبل اإلدارة األمريكية، في حين أن إسرائيل أصغر دولة في المنطقة هي األكثر نفـوذاً مـع                   

يه هو أن هناك لوبيـاً يهوديـاً        صانعي القرار األمريكي، وهذا له أسبابه الطويلة، لكن المحور الرئيسي ف          
يستطيع أن يؤثِّر ويسخِّر كل طاقاته في خدمة دولة إسرائيل، معرباً عن اعتقاده أن األمة العربية لـديها                  

وأضـاف، أن خطـاب      .من اإلمكانيات ما هو أكثر من النفوذ اليهودي في الواليات المتحدة األمريكيـة            
كي كان خطاباً مميزاً وخطاباً استثنائياً، وأن القمة العربية بقراراتها          العاهل األردني في الكونغرس األمري    

واتصاالتها السرية والعلنية التي نعرفها سواء التي تقوم بها مصر والسعودية، ومـا تـسمعه الواليـات                 
        الـسبب أن رت وأصبحت أكثر وضوحاً ألناللغة تغي ن بأناألمـة  المتحدة األمريكية من كل العرب، تبي 

العربية قررت ولو من حيث المبدأ أنها ستُسِمع صوتها علناً إذا لم يكن إسماع صوتها في الغرف المغلقة                  
  .كافياً
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إن القمة األخيرة أظهرت على لسان رئيس القمة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد اهللا بن عبـد                 : وقال
 على قرارات قمة بيروت، ولذلك وضعت آلية نأمل أن          العزيز أن هناك إجماعاً عربياً وإجماعاً فلسطينياً      

تكون جادة ومثابرة وأن تستمر في هجوم السالم القائم على استعادة حقوقنا العربيـة وإعـادة العالقـة                  
  .الطبيعية مع إسرائيل مقابل ذلك

لقراءتنا للوضع الداخلي   ، أن الرد اإلسرائيلي غير مشجع، وأنا ال أعتقد، طبقاً            أيضاً وأضاف السيد دحالن  
                 اإلسرائيلي، أن تكون لدى إسرائيل من القدرة واإلرادة السياسية في أن تدخل في سالم حقيقي، وعليه فإن
األمة العربية تكون، أمام المجتمع الدولي وأمام كل المنظمات الدولية والحقوقية وأمام الشعوب بكاملهـا               

الةً يجب ترسيخها مفادهـا أن العـرب يريـدون سـالماً وال       بما فيها الشعب اإلسرائيلي، قد أرسلت رس      
يريدون حرباً، لكن ليس السالم اإلسرائيلي إنَّما السالم العربي القائم بوضوح على مجموعـة خطـوات                
واضحة متناسقة متوازنة تضمن إلسرائيل في حدودها األمنية، ولكن أيـضاً تـضمن للعـرب حقـوقهم          

  .الوطنية
". أبو مـازن  " أنَّه في القمة كان هناك موقف فلسطيني واحد ووفد واحد خلف الرئيس              وذكر أن ما يسعدنا   

ومع إدراكي المسبق أن هذه الصالحيات هي صالحيات الرئاسة واتفاق مكّة أكد عليه، ولكن كانت خطوة                
فلسطيني إيجابية أن يضم الوفد األخ إسماعيل هنية كرئيس للحكومة ويكون بجوار الرئيس ويكون الوفد ال              
  .موحداً متحداً، فاللغة كانت واحدة، والموقف الفلسطيني كان موحداً خلف قرارات القمة العربية

أحياناً بعض اإلخوان الذين يشاركون االجتماعات مع المسؤولين الدوليين من أكثر النـاس             : وقال دحالن 
، وأنا أدافع عـن قناعـاتي،       "حماس"الذين يدافعون عن حكومة الوحدة الوطنية، هذا يعني أنك تدافع عن            

  .وأدافع عن حكومة الوحدة الوطنية
وعن فك الحصار شدد دحالن على ضرورة إفساح المجال أمام شعبنا لكي يعيش حياة طبيعية وأن تعود                 
أموالنا المحجوزة لدى إسرائيل ألنه ال يوجد منطق في التاريخ أن تحجز هذه األموال، مذكِّراً أن األموال                 

 شهراً، ونحج خاللها الدكتور سـالم فيـاض وزيـر           18 لمدة تزيد عن     2002قبل في العام    حجزت من   
  .المالية في ذلك الوقت أن يفك هذا الحصار

وعن العالقات مع اإلسرائيليين، بين دحالن أن كل القضايا التي تمت خالل عشر سنوات كانت قـضايا                 
تركت ملف الصراع الفلسطيني اإلسرائيلي طيلة فترة حكم        إجرائية، وأشار إلى أن اإلدارة األمريكية هذه        

وأشار إلى أننا ندرك سلفاً      .الرئيس بوش بال استثناء، وكنّا نسمع على الدوام أن الموقف الفلسطيني سلبي           
أن إسرائيل ال تريد أن تفرج عن األموال وأن هذه الحرب بدل أن تكون فلسطينية إسـرائيلية يجـب أن                    

ائيلية، باختصار إذا أرادت الواليات المتحدة األمريكية أن تكون وسيطاً نزيهـاً جـاداً              تكون أمريكية إسر  
وذكر أن رايس تسير باتجاهين االتجاه األول        .فإنّها يجب أن تسعى لتأمين حياة كريمة للشعب الفلسطيني        

لسطيني وللمواطن  هو حل القضايا اليومية والتي تفاصيلها كثيرة وال داعي لها وندرك أهميتها للشعب الف             
العادي وندرك العذابات التي يراها شعبنا على الحواجز وفي المعابر وكل شيء وبالصحة والتعليم وكـل                
هذه القضايا، والجانب اآلخر هو الجانب السياسي، إذا استطاعت اإلدارة األمريكية أن تحدث اختراقاً في               

كون السبب في ذلك، ويجب أن تكون إسـرائيل      الملفين نحن مع ذلك وإذا لم تستطع، على األقل نحن ال ن           
  .هي السبب في ذلك وأن نوضح هذا األمر لكل مسؤول دولي يزور المقاطعة ويزور السيد الرئيس

آمل أن يكون تقديري صحيح أن الوزيرة أصبحت الرؤية لديها أكثر وضوحاً لناحية جدية الجانب               : وقال
بأ في رأس الوزيرة ومستشار األمن القـومي للـرئيس بـوش،            الفلسطيني فيها، بالمقارنة مع ما كان يع      

  .بالتالي نحن يجب أن نستمر في هذه اإلستراتيجية غير المكلفة والتي ال توجد بها خسائر بالمطلق
نحن في وضع مأساوي بحاجة لوضع خطط وبرامج ورؤى وتسخير كـل العالقـات              "وأضاف دحالن،   

 مسؤولياته كمستشار للسيد الرئيس لشؤون األمن القومي، قال السيد          أما عن  ".الدولية لخدمة هذا البرنامج   
ستألتزم فقط بالقرار الذي وقّعه الرئيس محمود عباس في تكليفي، هو عينني مستـشاراً لألمـن                : دحالن
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القومي وأمين سر للمجلس ومحددة لي أربعة واجبات سألتزم بها تماماً، ولن أكون بديالً لوزير الداخليـة                 
نـي  وأكد على ضرورة معالجة الوضـع األم       .طلق ولن أقبل ذلك حتى لو القانون يسمح لي لن أقبل          بالم

الصعب والخطير الذي تشهده األراضي الفلسطينية، وأن المؤسسة األمنية تحتاج إلـى عمليـة جراحيـة       
كبيرة لكي تعود إلى عملها األمني ألن الجميع يدرك حجم الكارثة، مشيراً إلى أن هناك لعنة في قطـاع                   

  .غزة ومن ال يعترف بذلك ال يريد قول الحقيقة
األمن الداخلي هي لوزارة الداخلية والحكومة ومهمة مجلس األمن القومي هي           إن مسؤولية   : وقال دحالن 

تقديم المشورة لتنسيق العمل األمني لنستطيع التغلُّب على الظواهر السلبية التـي يعـاني منهـا الـشعب         
قلنا منذ اليوم األول سنضع أنفسنا في خدمة برنامج أمني يعيد االسـتقرار             : وأوضح دحالن  ".الفلسطيني

لمواطن الفلسطيني، ونتمنّى أن نتحلّى بالصبر وأنا شخصياً سأكون في خدمة هذا األمـر ويجـب أن ال                  ل
نعطي ألحد فرصة في أن ال يبدأ عملنا األمني ببرنامج وبعملية واضحة وجريئة وجذرية أما أن نعـالج                  

ي أن يختطف مهنـدس     القضية بعمليات قيصرية هنا وهناك فهذا لن يفيدنا بشيء، معبراً عن استغرابه ف            
فلسطيني منذ أشهر وتذهب حكومة وتأتي أخرى دون اإلفراج عنه، مؤكداً أن هذا األمـر لـيس لـه أي        

وغالبية الفصائل مـسؤولة عـن      " حماس"و" فتح"مبرر، مضيفاً أن حكومة الوحدة الوطنية المشاركة بها         
  ".إعادة األمن للمواطن 

ألمني بدون أي مسائل أو حـسابات شخـصية أو غيرهـا،            وأشار دحالن إلى أنه يجب معالجة الوضع ا       
وُأطمئن وزير الداخلية بأنه لن يكون لوحده في معركة إعادة األمن مشيراً أنه بعد اتفاق مكـة أصـبحت                   

أصبحت أكثر تسييساً وإحساساً بمصالح الشعب عما كان في         " حماس"األمور أكثر وضوحاً حيث أن قيادة       
ب أن يصطف الجميع خلف وزير الداخلية وآمل أن يتم تشكيل مجلـس األمـن           السابق والعمل األمني يج   

القومي ونقر الخطة األمنية التي أصبحت جاهزة وسأنشرها للجميع وسيتم وضع قوات األمـن الـوطني                
مشيراً إلى أن   " تحت تصرف وزير الداخلية من أجل إعادة األمن والحياة واالستقرار للمواطن الفلسطيني،           

 غرقاً بالمجاري فهـذا     2007االختطاف وتهديد حياة المواطنين وأن يموت فلسطينيون في العام          استمرار  
  ".أمر يجب أن نتجاوزه بسرعة ونجد الحلول المناسبة له

إنَّه مطمئن لقرارات الرئيس محمـود      : في الخارج مقتنعة باتفاق مكّة، وقال     " حماس"وأكد أن قيادة حركة     
عليها، وأن المسألة ستكون بين الرئاسة والحكومة وسنجمع كل ما يمكن نقاشه            عباس ألن الجميع متوافق     

وسنعالج األمور بحجمها، مضيفاً أن المعركة السياسية تُـدار بـصعوبة ولكنهـا تـدار علـى طاولـة                   
  .المفاوضات

وأنا بحكمي كمستشار ستكون مسؤوليتي استشارية وليست تنفيذية وأتمنـى أن تنـتج عـن هـذه                 : وقال
وبين دحالن   ".لمسؤولية حالة للمواطن الفلسطيني وأن يخرج ويعود بدون أي تهديد أو حاالت اختطاف            ا

أن المؤسسة األمنية تحتاج إلى عملية جراحية كبيرة لكي تعود إلى عملها األمني ألن الجميع يدرك حجم                 
فإن الكثير من الشباب بدؤوا ينتمـون       الكارثة، مشيراً إلى أن العائالت الفلسطينية مع تقديرنا لتضحياتها          

  .للعائلة أكثر من المؤسسة والوطن
إن هناك مفاهيم تبلورت خالل السنوات ورغم ذلك ُأطمئن الجمهور الفلسطيني بـأن لـدينا إرادة                : وقال

كافية لندخل معركة من أجل البناء واإلصالح وإعادة الهيبة للمؤسسة األمنية لنتمكن من إعطـاء األمـن                 
  .ألمان للمواطن الفلسطينيوا

وأعرب عن أمله في تحسن الوضع األمني ألنّه بيدنا، أما الوضع السياسي فهو بيد إسـرائيل والمجتمـع                  
الدولي والعربي، والوضع االقتصادي فهو بيد األخ سالم فياض فربما تعطيه هذه الدولـة أو ال تعطيـه                  

وضع االقتصادي الفلسطيني، مؤكداً أنّـه ال يوجـد         ولكنه يقوم ببذل جهد كبير من أجل تأمين وتحسين ال         
من نجاحها نملكه بأيدينا ويجـب      % 90مبرر للجميع بأن ال يتم إعادة بناء المؤسسة األمنية ألن ما نسبته             

  .معالجته
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وأكد دحالن أن اإلحساس بفقدان األمن الشخصي كارثة إنسانية يدرك الجميع مخاطرها وكـل شـخص                
مسؤوليته إن كان الرئيس أو رئيس الوزراء ووزارة الداخلية ومجلس األمـن            مسؤول في قطاعه وبحجم     

القومي وقادة المخابرات واألمن كل له مسؤولياته وعلينا في مجلس األمن القومي أن ننظم هـذا الجهـد                  
  ".ولدي أمل أن يتم تنسيق كل هذه الجهود

كومة والفصائل علـى عـدم ضـرب        إلى ذلك، أوضح دحالن أنّه إذا كان هناك إجماع من الرئاسة والح           
الصواريخ، و إنّه إذا خرق أي فصيل هذا اإلجماع، فإنه ستكون هناك إجراءات ضده، ألنّـه ال يجـوز                   
الخروج عن اإلجماع الوطني وبالتالي، فإن المؤسسة األمنية ووزارة الداخلية واألمن الوطني سـينفِّذون              

  ".تتحمل المسؤولية األكبر في هذا الموضوع" حماس"و" فتح"قرار اإلجماع الوطني، مؤكداً أن حركتي 
باستطاعتها أن تجمع على قرار وتنفذه وبالتالي ستكون المـسألة فـي يـد              " فتح"وأكَّد دحالن أن حركة     

واألمر يحتاج لنقاش طويل وهادئ وهناك مؤسسة أمنية وحكومة تتخـذ القـرارات، والرئاسـة      " حماس"
ا أن يختطف صحافي ونقوم بالتوسل لهذا وذاك إلطالق سراحه بهـذه            أم: وأضاف .تحمي هذه القرارات  

وشدد دحـالن    ".الطريقة ال يمكن أن نبني مؤسسة أمنية ويجب أن نستنفذ كل الجهد المطلوب لنحقق ذلك              
على أن المسألة األمنية صعبة وقاسية وكان اهللا في عون وزير الداخلية، مـشيراً إلـى أنّـه إذا كانـت                     

 واضحة بقراراتها سنتمكّن من النجاح ألنّه ال يستطيع ألي نظام سياسي أن يبني بلداً من خـالل                  الحكومة
  .التستّر خلف قرارات مبهمة

وتوقَّع أنّه إذا توافقت الرئاسة والحكومة، وُأسِندت هذه التوجهات بقرارات وبدعم من الفـصائل يمكـن                
لفلسطيني واإلجراءات لذلك بسيطة، لكن ال بـد أن         خالل شهر أن ينقلب الوضع األمني لصالح المواطن ا        

نقنع المواطن بأنه مسؤول وانه إذا أقدم وخرق القانون سيعاقب وعلينا أن نبـدأ بالنـاس والمـسؤولين                  
وفيما يتعلق بالوضع الراهن طمأن دحالن بأن الخط الـذي نـسير عليـه باتجـاه صـحيح                   ".التنفيذيين

وبما يتعلـق بأوضـاع      ".الحكومة تعيق التحرك السياسي الحالي    أملي أن ال تصدر تصريحات من       :"وقال
بأن اإلجراءات التي حدثت من تشكيل قيادة ساحة هـي          " فتح"أطمئن كل أبناء    : الداخلية قال دحالن  " فتح"

مؤقتة وانتقالية وهي جسر بين ما هو قائم وبين ما نراه في المستقبل من عقد المؤتمر الحركي الـسادس،    
جسم ضخم وترهل بفعل عدم إجراء انتخابات وتوجد في هذه الحالـة حلـول              " فتح"أن حركة   مشيراً إلى   

يسير بشكل جاد حيث    " فتح"انتقالية، وجسر يربط بين الحاضر والمستقبل، مضيفاً أن اإلصالح في حركة            
سـيتم  تم إجراء انتخابات في مدينة رفح والمنطقة الوسطى وتم أيضاً انتخاب إقليم فـي غـرب غـزة و              

استكمال هذه اإلجراءات في الضفة وغزة لنصل إلى جسم مكتمل ولن يكون بعد إنجاز ذلك أي حـاجز                  
  ".يمنعنا من عقد المؤتمر الحركي السادس

    5/4/2007 وفا -وكالة االنباء الفلسطينية
  

  )1/2 (األخيرة" إسرائيل "فرصة .82
  جبرائيل كولكو

كل حقائق التاريخ ونـواميس نـشوء الكيانـات المـصطنعة      إسرائيل آيلة إلى االنهيار، هذا ما تنطق به         
واندثارها، وتلك هي العظة المستخلصة من سفر الحروب الصليبية ومآسيها وما تمخضت عنه موجاتهـا               
المتعاقبة التي عاثت في الوطن العربي فساداً، وهذا هو ما يفصح عنه الكابوس المعـشش فـي نفـوس                   

يالً ونهاراً منذراً بالويل والثبور وعظائم األمور، وال غرو في ذلك،           اإلسرائيليين والذي يطاردهم شبحه ل    
لذا هب اليوم من بقي عنده بعـض  . وهم األدرى بفظاعة  ما ارتكبوه من جرم بحق أمة العرب واإلسالم         

من عقل ليحذّر من مغبة المضي في السير على درب لن يقود إال إلى المهالك مهما طال السفر، ولكـن                    
برائيل كولكو الخبر اليقين؟ وهل يأتي مقاله الذي بين أيدينا ليسدي إلسرائيل خالص النـصح               هل عند ج  
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قبل فوات األوان ويبصهرها بفرصتها األخيرة في النجاة، أم ليتنبأ بالفناء لكيان يعج بشتى صنوف بذور                
    الفناء وعوامل االندثار؟

 1949ر من الهبات والعون العسكري منذ عام         مليار دوال  52قت الواليات المتحدة على إسرائيل نحو       دأغ
 أي إنها قدمت لها أعظم بكثير مما قدمته ألي بلد آخر في             1974وجاء معظم هذا الدعم السخي بعد عام        

 وال تزال صنابير العطاء األمريكي مفتوحـة بـال          1945حقبة ما بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية عام         
 مليار دوالر من القروض لحيازة عتاد وتجهيـزات         11،2يضاً بنحو   حساب لدعم إسرائيل التي حظيت أ     

 مليار دوالر من الهبات االقتصادية والمنح، ناهيك عن ضمانات القـروض أو             31عسكرية، إضافة إلى    
المشاريع العسكرية المشتركة، لكن الشروط الرئيسية على هذه الهبات والتقدمات العسكرية تنص علـى              

وألن هذا المال يوفر فرص عمـل        . في الواليات المتحدة لشراء أسلحة أمريكية      من األموال % 74إيداع  
ويدر أرباحاً في كثير من المناطق فإن الكونجرس مهيأ سلفاً، بل هو متلهف أبداً لالستجابة لتزلف اللوبي                 
 اإلسرائيلي وتملق جماعات الضغط المناصرة إلسرائيل، وهذا الفيض العرمرم من المال قـام بمهمتـين              

فمن جهة، منح إسرائيل قدرات هائلة ومكنها من اإلعداد لقتال أمريكـي الـروح وخـوض                : خطيرتين
حروب أمريكية الطابع، ومن جهة أخرى أرغمها على سلوك هذا الدرب سواء في التهيئة والتحضير، أو                

ي أي مـن     فلم يحالفها النصر ف    1950في خوض المعارك، إال أن الواليات المتحدة خاب سعيها منذ عام            
 وبعد توليه مهام منصبه، باشر رئـيس أركـان مـا            2005في أوائل عام    .حروبها الكبرى التي خاضتها   

يسمى جيش الدفاع اإلسرائيلي دان حالوتس نشاطه في تحديث القوات والقيام بالخطوات التـي تقتـضيها            
أحد جنـراالت سـالح     أكبر عملية إلعادة التنظيم في تاريخ جيش الحرب اإلسرائيلي، وحالوتس هذا هو             

الجو، وهو مشغوف إلى حد االفتتان بالمبادئ التي تبرر وتسوغ ما أغرق به األمريكيون اإلسرائيليين من           
عتاد وأجهزة ومعدات من أحدث طراز على اإلطالق، وكانت المروحيات الهجومية، والطائرات من دون              

، وأمثالهـا كثيـر، علـى رأس جـدول          طيار وأجهزة االتصال والتجسس المتطورة جداً والبعيدة المدى       
متطلباته وتتصدر اهتماماته، ولم تكن المفاهيم الراسخة لديه سوى مجرد تنويعات لفظية وصياغة أخرى              

  .لمفهوم دونالد رامسفيلد عن الصدمة والترويع
كانت حرب األيام األربعة والثالثين، التي اندلعت في الثاني عشر مـن            ... حرب جوية وتقنيات متطورة   

تموز العام الماضي منعطفاً كارثياً بالنسبة إلسرائيل، ولن يتاح لنا االطالع بدقة على األوامر التي                /يوليو
أوعز بها إلى الوحدات المعنية، أو أن نعرف بالضبط توقيت جميع الالعبين حتى تـسلّم لجنـة اليـاهو                   

 غير النهائي، الـذي سـيغطي     تقريرها 2006أيلول من عام     /فينوغراد، التي شكلها أولمرت في سبتمبر     
األيام الخمسة األولى من الحرب فقط، وتفتح لنا مغاليق هذه المسائل، رغم أن هناك إجماعاً رسخ أقدامه                 
من اآلن وله صلة بأمور أساسية أكثر أهمية بما ال يقاس، والواقع أن اإلسرائيليين لم يخـسروا الحـرب                   

فات القادة والضباط، كانت تلك حرب الخيارات، وكان        بسبب أوامر أعطيت أو لم تعط لشتى رتب وتصني        
قد خطط لها باعتبارها حرباً جوية تخللتها غارات محدودة جداً من االختراق البري على األرض، علـى                 

وكـان الفريـق األول هيرتزيـل       . ضوء التوقعات أن تكون الخسائر اإلسرائيلية في األرواح متدنية جداً         
شباط إن الحرب اندلعت بمبادرة منّا، ولم نستفد من المزايا التي تتاح لمن              /يرسابير قد قال في نهاية فبرا     

 2005تشرين الثاني من عام      /والتحضير للحرب بدأ في نوفمبر    . أمسك بزمام المبادرة في مستهل األمر     
 قبـل وقـوع عمليـة االختطـاف         2006آذار  /إال أن وتائره تصاعدت فبلغت ذروة تسارعها في مارس        

وليس ثمـة   . التي كانت الذريعة الظاهرية للحرب     -الثنين من جنود جيش الحرب اإلسرائيلي       المتوقعة  
من خالف حول حقيقة أنها كانت حرب الحواسيب والمعارك الرقمية في الفضاء الـشبكي فـي المقـام                  
األول، وأنها كانت األولى من نوعها في سجل ما خبرته إسرائيل من تجارب وما خاضته من حـروب،                  

ا انسجمت مع رؤى حالوتس وتوافقت مع النظريات األمريكية التي تدور حول كيفية خوض الحرب،               وأنه
وكيف تكون تقنيات القتال في هذه الحقبة التي بلغ فيها التطور في هذه الميادين أعلى درجاتـه، وكانـت                   
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راق، وها هـي    الواليات المتحدة قد خاضت حربين تطابقتا مع هذه التصورات في كل من أفغانستان والع             
  .قد مضت شوطاً بعيداً على درب خسارة كليهما

ما الذي كانت تبتغيه إسرائيل من هذه الحرب؟ أو إن شئت مـا هـي األهـداف التـي            .... نهاية خرافة 
في حين أن من المؤمل والمرجح أن تجلي لجنة فينوغراد هذه المسألة، فإن هناك على األقل                .. وضعت؟

 مسبقاً، فقد أرادها حالوتس حرباً للصدم والترويع لصعق حزب اهللا وحلفائـه             عدداً من الغايات المعروفة   
وإرهابهم بالقوة اإلسرائيلية، على أن يتم هذا في غضون بضعة أيام، وكانت هناك أهداف أقل شأناً مـن                  
هذه، مثل زحزحة صواريخ حزب اهللا وإبعادها عن الحدود، أو حتى استعادة جندييها المخطوفين، لكـن                

فعوضاً عن ذلك كشف حـالوتس       .تس ابتغى على األقل أن يسجل نقطة حاسمة مترعة باإلحراجات         حالو
عن هشاشة إسرائيل وفضح من حيث ال يدري نقطة ضعفها القاتلة، التي تقوم في الشطر األعظم منهـا                  

، كمـا أنـه     على حقيقة أن العدو كان أعظم استعداداً وإعداداً وأفضل تعبئة معنوية وإيماناً بعدالة قضيته             
لقد كانت تلك هي نهاية خرافة مصيرية، وكانت تلك الحرب نـذير شـؤم يـدق                . األرقى تجهيزاً وعتاداً  

ناقوس الخطر محذراً من صراعات مسلحة أشد دموية وفظاعة، إال أنها متكافئة إلى حد بعيد، أو توازن                 
ادوا أن يكونوا متيقنين من     قوى يفضي إلى مفاوضات، ومن المرجح أن أولمرت وجنراالته توقعوا، بل ق           

إحراز نصر مؤزر في غضون أيام قليلة ليرفع بهذا شعبيته في أوساط تلك الفئات المتشددة من اليهـود                  
الصقور في المجتمع اإلسرائيلي والتي باتت تشكل أغلبية متنامية من الناخبين، وليتدارك التدهور الحـاد               

 مستقبله السياسي، الذي كان في مهب الريح بالفعل، فقد          في أسهمه في استطالعات الرأي، ولينقذ بالتالي      
  .آذار /فقط في مؤشر الشعبية في استطالع تلفزيوني في أوائل مارس% 3حاز على نسبة 

سـرائيل  إواألسباب وراء خسران اإلسرائيليين في الحرب في لبنان كثيرة، إال أن ثمة اتفاقاً عاماً ضمن                
نامى لدى اإلسرائيليين إحساس بأن الملمح الردعي وهالة الجبروت         على أن الحرب انتهت بكارثة، كما ت      

التي كانت تصور جيش الحرب اإلسرائيلي في يوم من األيام بأنه الجيش السوبر الذي ال يقهـر، وأنـه                   
األحدث واألفضل تسليحاً، قد أضمحلت بصورة مريعة في العالم العربي بأسره، وذلك ألول مرة منذ عام                

ائيليين هزموا لألسباب الكثيرة ذاتها التي نجم عنها خسران األمريكيين للحـربين فـي               لكن اإلسر  1947
كانت عقيدة اإلسرائيليين العـسكرية ومفـاهيمهم الـسياسية         .  وفي فيتنام كذلك   -العراق وفي أفغانستان    

لى األرض،  وعدتهم وعتادهم وتسليحهم، كلها عناصر ال تالئم الوقائع الميدانية والحقائق التي جابهوها ع            
لم يكن هنالك هيكل قيادة مركزي ينبغي تدميره، بل مجموعات صغيرة، تحمل أسلحة خفيفة، وهي مرنة                
الحركة متنقلة، وال ترتبط بالمركز األساسي، ارتباطاً عضوياً مصيرياً على صعيد تقنيات الكـر والفـر                

كررة مزعجة وعلى إنهـاك     وخوض عمليات حرب العصابات، فهي قادرة بالتالي على القيام بغارات مت          
وكانت بحوزة حزب اهللا أيضاً صواريخ روسية الـصنع         . العدو والهيمنة على الوضع في نهاية المطاف      

مضادة للدبابات، فتّاكة جداً وتتمتع بقدرات مذهلة بالغة التأثير، ويعترف جيش الحرب اإلسرائيلي بـأن                
، التي  )4-الميركافا  ( دمرت بالكامل، بما فيها      عشرات الدبابات إما أعطبت عطباً أخرجها من الخدمة، أو        

تزعم إسرائيل بأنها أفضل دبابة في العالم من حيث متانة تصفيحها وما تؤمنه من حماية، والتي تـسعى                  
 آالف صاروخ على مراكز التجمعـات الـسكانية    4إلى تصديرها إلى الخارج، كما أطلق حزب اهللا نحو          

جيش اإلسرائيلي إيقاف هذه الغارات الـصاروخية المثبطـة للـروح           اإلسرائيلية، ولم يكن في مقدور ال     
وكانت مخابئ حزب اهللا وخنادقه وترسانات أسلحته منيعة حـصينة          . المعنوية والموهنة للثقة بهذه القوات    

استعصت على الهجمات الجوية، مما جر اإلسرائيليين إلى توسعة نطاق الهدف، لتتـسع بـذلك الـدائرة                 
وخلص أحـد    .طق ذات كثافة سكانية عالية، حيث قتل ما يزيد على ألف مدني لبناني            فتشمل الهجمات منا  

الخبراء العسكريين األمريكيين إلى أن إسرائيل خسرت الحرب في األيام الثالثة األولى، وكان يعبر بذلك               
قـول  عن إجماع يشاطره الرأي فيه حشد كبير من جهابذة التحليل العسكري في سالح الجو األمريكي، وي 

أحد الخبراء المخضرمين، وهو يتناول هذا الجانب إن تمكنت من ذلـك اللـون مـن ألـوان المباغتـة                    
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وتضافرت معها أيضاً كل تلك القوة النارية، فخير لك أن تحقق النصر، وإال فليس أمامك سوى االندحار                 
  .وجر أذيال الهزيمة

 بسالة عربية اكتشفت مجدداً، رغـم    ولم تكن المشكلة مع ذلك مجرد     .... فوضى ومعنويات في الحضيض   
أن التغيرات التي طرأت على روح العرب المعنوية وتنظيماتهم وتقنياتهم القتالية ال ينبغي أبداً االسـتهانة   
بها أو إغفال خطورتها، وعملية إعادة تنظيم وتحديث الجيش اإلسرائيلي القاسية جـداً التـي انتهجتهـا                 

طة كان من المفترض أن تؤتي أكلها وتحقق كل ما وعـدت بـه               وهي خ  2005إسرائيل منذ أوائل عام     
  .المعدات التي أمدت بها أمريكا إسرائيل، تسببت، حسب تعبير الجنرال سابير في تشويه فظيع

لقد كان جيش الحرب اإلسرائيلي كتلة من الفوضى التنظيمية الهائلة، وتدهورت معنوياته إلى الحضيض              
 استقال حالوتس، فكـان بـذلك       2007كانون الثاني من عام      / يناير 17في  و. كما لم تتدهور من قبل أبداً     

أول رأس كبير في جيش الحرب اإلسرائيلي يتنحى طواعية بسبب ما يثار عن قيادته في الحرب، ولو لم                  
وسرعان ما نقض خلفه نهجه وألغى إعادة تنظـيم جـيش الحـرب             . يكن استقال لكان طرد من الخدمة     

ني حالياً من تهلهل وسوء تنظيم فضيع، فأسلوب الحرب األمريكي أخفـق إخفاقـاً              اإلسرائيلي، الذي يعا  
  .ذريعاً

تترى ويمـسك بعـضها      .. .لم تكن حرب لبنان سوى النذير بين يدي هزائم إسرائيلية         ...  الحرب التالية 
فيهـا  بخناق بعض، فهذه هي المرة األولى التي يظهر فيها تكافؤ في القوى العسكرية بشكل ما، وتبـرز                  

والتقنية في كل أصقاع الدنيا تطور اليوم وتتحـرك          .ضراوة السالح الصاروخي وصعوبة درء مخاطره     
بوتائر أسرع بكثير جداً من الموارد السياسية والوسائل الدبلوماسية أو اإلرادة إلحكـام الـسيطرة علـى                 

 من الصواريخ األفـضل مـن       عواقبها الحتمية التي ال مجال لتفاديها، فحزب اهللا يملك عدداً أكبر بكثير           
 ما كـان    -ما يزيد على عشرة آالف صاروخ قصير المدى، وهو أحد األرقام المعطاة              -سابقاتها بكثير   

أن ما بحوزة حزب اهللا حالياً من        لديه قبل بضع سنوات، وتعتقد قيادة االستخبارات العسكرية اإلسرائيلية        
فـي   ماضي، قبل الهجوم على لبنان، وأخفقت إسـرائيل       قوة نارية أكبر بكثير مما كان لديه في الربيع ال         

إقناع روسيا بأال تبيع أو تعطي صواريخها الفعالة جداً المضادة للدبابات والدروع إلى بلدان أو حركـات                 
في المنطقة، فهم يتخوفون من أنه حتى حماس يمكن أن تمتلكها، وسوريا منهمكـة اآلن بتـدبير عمليـة                   

وسية البالغة التطور والمضادة للدبابات وللدروع، وهي صـواريخ يمكـن           استجالب آالف الصواريخ الر   
إطالقها من مسافة خمسة كيلومترات، إضافة إلى صواريخ أحدث وأفضل بكثير يمكن أن تضرب المدن               

ونحن هنا أمام معضلة هذا السباق المحموم وأزمة مواكبة عواقبه وتوقي كوارثه، فـالحرب              .اإلسرائيلية
 قطعت أشواطاً مذهلة وبلغت شأواً بعيداً في إعادة صياغة جوهر مفهوم الحرب وفرضـت             التقنية الحديثة 

وإذا لم نعثر على حلول لتحديات إنتاج مفهوم واقعي للعالم يجابـه المخـاطر              .حقائق جديدة على األرض   
وقـع  المتعاظمة ومحدودية التقنية العسكرية، ويواجهها بجدية في القريب العاجل، فليس لنا سـوى أن نت              

حروباً طاحنة تزحف بتسارع مرعب نحونا، وال تعتقد أجهزة استخبارات جيش الحرب اإلسـرائيلي أن               
 ويرى معلقون عسكريون إسرائيليون آخرون أن أي        2007ثمة احتماالً لنشوب حرب مع سوريا في عام         

لبنـان  حرب مع سوريا سوف ينتج عنها، في أحسن األحوال تعادل دموي، تماماً كما حدث في حـرب                  
.  دبابة، وهي جميعها اآلن عرضة للتدمير إلى حد كبيـر          3700 نحو   )إسرائيل(الصيف الماضي، فلدى    

فذراعها الجوي الفائق التطور والحداثة، ومعظمه زودتها به الواليات المتحدة، ال يقتل سوى الناس، غير               
  .أنه ال يستطيع إحراز نصر

روب تأتي باالنتصارات لليهود وتمـدهم بمزيـد مـن          في الماضي كانت الح   ....  خلطة تلفيقات عجيبة  
وال .األراضي، إال أنها لن تجلب اليوم سوى المصائب للناس قاطبة، وقد أثبتت حرب لبنان هذه المقولـة                

بد من العودة إلى الجذور حين تناول قضايا على هذه الدرجة من الخطورة والحساسية، وينبغي أن نعرج                 
كانت الصهيونية خلطة تلفيقات عجيبة امتزجـت فـي         .ركة الصهيونية بوجه خاص على تاريخ نشوء الح     
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بوتقتها عناصر شتى تباينت توجهاتها وتناقضت رؤاها، من أفكار وأحالم أولئك الذين كانوا يتسكعون في               
مقاهي مدينة البندقية، مروراً بما أسبغه تولستوي على العمل من هالة مثالية وما نفح بـه العمـال مـن                    

 مشاعر التعاطف المبكر المتحمس مع البيئة المشوبة بحنين إلى العودة إلى الطبيعـة والتـي                قدسية، إلى 
التي كونتها الشبيبة األلمانية ثم نسج آخرون علـى         ) الطير المهاجر  ()ووندر فوغيل (تجسدت في منظمة    

ك بشتى أنواع   إال أن الصهيونية انبهرت كذل    . منوالها، حيث تأثرت الصهيونية بهذا النمط من التشكيالت       
الحركات الفاشية وتاهت إعجاباً بالتيارات العسكرية المسلحة وشغفت أحياناً بألوان من االشتراكية، بمـا              

وسعى اليهود إلى الهجرة إلى فلسطين، ولم يكن هذا بسبب الهولوكوست فحسب، بل أيضاً              . فيها البلشفية 
 من عشرينات القرن العشرين، وفي الحقيقة       جراء تغيرات في قوانين الهجرة األمريكية في النصف األول        

فإنه لوال ما كانت تمدها به جماعات يهود الشتات من تمويل هائل الحجم ما كان للصهيونية أن تقوم لها                   
قائمة وما كان لها أن تبلور مخططاتها أبداً، ولكل أمة شخـصية مميـزة تعكـس تقاليـدها وغرورهـا                    

 وفي هذا الخصوص لم تكن إسرائيل بدعاً من الكيانات، نعـم،            ومزاعمها وأوهامها ونزواتها وأهواءها،   
وفـي  .فإن لها شخصيتها، إال أنها آخذة بالتحول إلى بؤرة خطر يهدد السلم العالمي ويهدد إسرائيل ذاتها               

البدء، وطيلة دهرها، كانت للصهيونية روحها العسكرية، التي ساهم الموقف العدائي العربي في تكـون               
. ومنذ فجر تاريخ الصهيونية كان قادتها هم السياسيون وهم العسكريون في آن واحـد             جزء ضئيل منها،    

كان الجنراالت أبطاالً، كما أبلوا في السياسة بالء حسناً، وهيمن آنذاك منطق القوة الممتزجة والمدمجـة                
 أمامياً  بنزعة تميز غربي استعماري في جوهره وكان اآلباء المؤسسون األوائل أوروبيين وكانت مخفراً            

وقلعة متقدمة للثقافة األوروبية، إلى أن اكتسح تيار عولمة القيم والمنتجات الميدان، وهمش بشكل متزايد               
هذه التمايزات والفروق الثقافية وأقصاها عن دائرة التأثير المهيمن، وأوهن األواصر التي تـربط بينهـا                

ئيلي عسكرياً قلباً وقالباً، ولطالمـا ظـل هـذا          ولطالما كان المجتمع اإلسرا   . وبين الشعور القومي الوليد   
وعلـى الـرغم مـن      . المجتمع الذي اختار أن يكون اسبارطي الطابع مزهواً بمقاتليه يباهي بهم ويعتز           

الحرب الباردة والسيل العرم المتزايد من األسلحة من الواليات المتحدة، الذي تضافر مع قـوة مكتـسبة                 
مة بالنشاط الذي تغذيه وقدة التعصب للفكر المؤسس، فسرعان ما تمـت            شديدة االندفاع وحيوية وثابة مفع    

ترجمته في الساحة العسكرية على األرض، حيث انتصرت إسرائيل في كل ما خاضته من حروب بعـد                 
 إلى أن جاء صيف العام الماضي، ومع هذا كله، فما زال يسكن وجدان الصهيونية وفكرهـا                 1947عام  

عربد في داخلها بشأن العالم الذي تواجه، وغالباً ما كانت هـذه الهـستيريا              صنف من أصناف الهستيريا ي    
تمتزج بهوس ديني مفرط، ال سيما لدى زعمائها السياسيين، وذلك ألن هذا التشبع بروح التعصب الديني                

التقاليد المفتون بالرؤى التوراتية له تأثيره البالغ في أوساط فئة متنامية من السكان المتدينين والمتشبثين ب              
صهيونية بالمعنى األصلي لتلك األيديولوجيا، لقد نأت بعيداً بعيـداً عـن            ” إسرائيل“لم تعد   .والفكر العتيق 

جذور تأسيسها في نواح عدة، إال أنها ال تزال تحتفظ بالصهيونية كيافطـة وشـعار وطقـوس تراثيـة                   
واقع، أو تلك الحالمة التي تطمـح       مظهرية، تماماً كما أن الكثير من األمم الموجودة حقيقة على أرض ال           

إلى أن تصبح أمماً تتشبث بأساطير مختلفة تبرر مزاعمها وتعزز حججها وتدعم طروحاتها ومطالباتهـا               
بالتمتع بهوية قومية، لكن هذه كانت نقلة بعيدة جداً قذفت بالصهيونية إلى موقع قصي جداً عن مقـدماتها                  

 ال سيما العرب الذين يعيـشون بـين         - حروبها مع جيرانها     المنطقية، ويعزى السبب األكبر في هذا إلى      
   .ظهرانيها أو بجوارها، وهذه العوامل مجتمعة وغيرها جعلت روحها العسكرية تهيمن على كل ما عداها

  5/4/2007الخليج اإلماراتية 
  

  عسكريا..سياسيا..دبلوماسيا:  اإلسرائيلي تجاه اتفاق مكةالسلوك .83
  عدنان أبو عامر
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 األول لتوقيع اتفاق مكة بين الفرقاء الفلسطينيين، خرج الموقف اإلسرائيلي رافضا لـه وبقـوة،                منذ اليوم 
بعيدا عن مفردات اللباقة الدبلوماسية، وإمكانية االستفادة من االتفاق قدر اإلمكان، ثم ما لبثت أن أتبعـت                 

ف إليـه لتخريـب     هذا الرفض بسلوك دبلوماسي وسياسي، وإجراءات عسكرية واضحة، تهدف فيما تهد          
   .. االتفاق، والعودة بالفلسطينيين إلى نقطة الصفر

ترى ما الذي جعل إسرائيل تقف هذا الموقف الصلب والرافض بالمطلق التفاق مكـة؟ ومـاذا خـسرت                  
إسرائيل جراء توقيع االتفاق؟ وما الذي أقدمت وستقدم عليه من إجـراءات لتخريبـه، علـى األصـعدة                  

   والعسكرية؟ السياسية والدبلوماسية 
   لماذا رفضت إسرائيل اتفاق مكة؟ * 

كان واضحا أن األحداث المؤسفة التي عصفت بالوضع الفلسطيني، وتطور الخالف الفتحاوي الحمساوي             
إلى اشتباكات مسلحة دموية، أدت لسقوط عشرات القتلى والجرحى، تـسير وفـق مخطـط إسـرائيلي                 

 فإن ذلك يسير في التوجه اإلسرائيلي العـام، القاضـي           مدروس، حتى لو لم يكن مخططا له من األعلى،        
أن الفلسطينيين ليسوا على مستوى إدارة شؤونهم بأنفسهم في ظل حكم ذاتي            : بإيصال رسالة للعالم مفادها   

منقوص، وبالتالي فال مجال لمنحهم دولة مستقلة ذات سيادة، بمعنى أن الفتنة التي عصفت بالفلـسطينيين                
جاء اتفاق مكة ليشكل ضربة للتوجه اإلسـرائيلي المـشار           .إلستراتيجية اإلسرائيلية خدمت أوال وأخيرا ا   

إليه، بحيث أن االتفاق اصطاد عدة عصافير في آن واحد، واخترق الـشبكة اإلسـرائيلية التـي هـدفت                   
   : الستدراج الفلسطينيين إلى الفتنة العمياء

ة، وتحويل البوصـلة باتجـاه االحـتالل         إيقاف النزيف الفلسطيني الحاصل في شوارع غزة والضف        -1
  .  اإلسرائيلي

لرئيس السلطة محمود عباس من المربع اإلسرائيلي األمريكـي تجـاه المربـع             " سحب" ما قيل بأنه     -2
  . الوطني الفلسطيني

 تحقيق إجماع عربي واسع حول االتفاق، وبالتالي إجهاض أي محاوالت إسرائيلية أمريكية لمحاولـة               -3
   .إلجماعاختراق هذا ا

وقد بدا واضحا أن هناك اتفاقا أمريكيا ضمنيا مع الموقف اإلسرائيلي الرافض التفاق مكـة، فيمـا بقـي      
   ..الموقف األوروبي والدولي ممثال بالرباعية متأنيا داعيا للتمهل إلى حين تشكيل حكومة الوحدة الوطنية

   ! إمكانية عزل عباس من جديد...سياسيا *
سرائيل لن تقبل بأن يتجه عباس نحو حماس أكثر من الـالزم، حـسب الموقـف                كان من الواضح أن إ    

اإلسرائيلي، ولذلك جاء اإلعالن عن لقاء قريب يجمع عباس وأولمرت في قمة ستتطرق أساسا لقـضايا                
لكن اإلعالن اإلسرائيلي التالي جاء مفاجئا للكثيـر مـن           .إنسانية بحتة، مما يخفض سقف التوقعات منها      

فقد دعا مسئولون إسرائيليون رئيس الحكومة إللغاء لقائه مع عباس، ووقـف التعامـل معـه                التوقعات،  
والتراجع عن الثقة التي يمنحه إياها، متهمين عباس بنقض تعهداته مع إسرائيل عـدة مـرات، مقابـل                  

ـ     " العباسية"وجاءت المخالفات   ! المصالح الفلسطينية الداخلية وتوافقه مع حماس      و إلسـرائيل علـى النح
  : التالي

  
  .  موافقته على وثيقة األسرى التي تعرض تسوية سياسية مع إسرائيل تشمل حق العودة لالجئين-1
 توقيعه التفاق مكة وإعالنه الصريح دعم حكومة وحدة وطنية برئاسة حماس، التي لم تعلن التزامهـا     -2

  . مة فلسطينيةبقرارات الرباعية، وهي الشروط التي تضعها إسرائيل العترافها بأي حكو
  .  وصول األموال التي حولتها إسرائيل من حصة السلطة الفلسطينية في الضرائب إلى حكومة حماس-3
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على صعيد آخر، فقد مضت إسرائيل في رفضها السياسي التفاق مكة من خالل اإلعالن على لسان أكثر                 
م وزراء حركة فتح وأولئـك  من مسئول أنها لن تتعامل مع أي وزير من وزراء حكومة الوحدة، بمن فيه       

  . الوزراء الذين يمتلكون شبكة عالقات دولية واسعة، وخاصة وزير المالية سالم فياض
التحدي السياسي األكبر الذي تواجهه إسرائيل يتمثل في إمكانية أن تتمكن حكومة الوحدة القادمـة مـن                 

ين، األمر الـذي يـشكل لهـا        إحداث ثغرات معقولة في جدار الحصار الدولي المفروض على الفلسطيني         
كابوسا كبيرا لن تستطيع االستفاقة منه في حال تحقق، السيما عقب الجولتين اللتين قام بهمـا كـل مـن                    
محمود عباس غربا، وخالد مشعل شرقا، حيث نجح الرجالن في توضيح اتفاق مكة ألركـان المجتمـع                 

سالمي والجامعة العربية، ممـا أسـفر عنـه         الدولي، بدءا بروسيا االتحادية وألمانيا ومنظمة المؤتمر اإل       
تصريحات دولية وإقليمية فهمتها إسرائيل على أنها انتكاسة دبلوماسية لها، ونجاحا فلسطينيا في المقابل،              

، من خالل إعالنه الرفض اإلسـرائيلي       "أفيغدور ليبرمان "وقد عبر عن ذلك وزير الشؤون اإلستراتيجية،        
  ! بر استقبال الكرملين لمشعل مرتين خالل عام واحدللتحيز الروسي للفلسطينيين، ع

  :حملة استباقية قبل تشكيل الحكومة..دبلوماسيا• 
األيام واألسابيع التي تلت توقيع اتفاق مكة، أشارت إلى توجه إسـرائيلي يعمـل مـن خـالل القنـوات                    

 للقوى المعتدلـة،    الدبلوماسية على التحريض على اتفاق مكة، ويبرزه على أنه انتصار لحماس، وهزيمة           
  : وقد تبدى ذلك من خالل

 ضغوط إسرائيلية كبيرة تمارس على دول االتحاد األوروبي لعدم االعتراف بحكومة الوحدة الوطنية،              -1
وإلقناع األوروبيين بعدم طرح أي مبادرة سلمية، وقد جاءت هذه الضغوط بعدما بـدت هنـاك بعـض                  

ألوروبية بان تعمل على رفع الحصار عن الفلسطينيين، بعـد          التوجهات اإليجابية لدى العديد من الدول ا      
اإلعالن عن تشكيل الحكومة، جاء ذلك على لسان أكثر من مسئول إسرائيلي، خاصة وزيرة الخارجيـة                

، التي قالت إنه ال يمكن لحماس أن تتغير، إال إذا أدركت أن سياسة المجتمع الدولي تكمـن                  "تسيبي ليفني "
اعية االتحاد األوروبي إلى عدم التنازل أمام حركة حماس، ألنه هذا التنـازل كمـا       في قبول المعتدلين، د   

  . قالت يأتي ضد مصالح المعتدلين بمن فيهم الفلسطينيين
 التقدير اإلسرائيلي التفاق مكة، يوازي ما حصدته من نتائج حربها على لبنان في تموز، األمر الذي                 -2

ق، وعلى حكومة الوحدة التي ستنتج عنه، وهذا ما ظهر جليـاً            وجد طريقه من خالل الهجوم على االتفا      
  . من خالل وثيقة وزارة الخارجية اإلسرائيلية، الموجهة إلى السلك الدبلوماسي الدولي

 توقف إسرائيل عن طرح البالونات السياسية في محاولة مزدوجة األهداف، من حيث سـعيها إلـى                 -3
ا، وإظهار عدم وجود شريك فلسطيني، أو فرضها، وهي تدور          إظهار العجز الفلسطيني عن التعامل معه     

تحت سقف الدولة بحدود مؤقتة، أو دولة الجدار، استناداً لخطة االنطواء التـي كـان ينـوي اولمـرت                   
  . فرضها، قبل فشله العسكري في لبنان العام الماضي

درة العربية ال تصلح ألن تكون       اإلعالن اإلسرائيلي الواضح وبصورة استباقية للقمة العربية، أن المبا         -4
أساسا التفاق سالم مزمع مع الفلسطينيين، الحتوائها على بند يطالب بحق العودة لالجئين، وقد تكرر هذا                

، األمر الذي يشير بما ال يدع مجاال للشك على انسداد           "ليفني، أولمرت، بيرتس، نتنياهو   "الموقف من قبل    
   . رك سياسياألفق اإلسرائيلي تماما في وجه أي تح

  : تهديد بصيف غزاوي ساخن...عسكريا• 
لم يكن التصعيد العسكري اإلسرائيلي مفاجئا، على األقل لقوى المقاومة الفلسطينية، فقد ارتأت إسـرائيل               
أن يترافق رفضها السياسي والدبلوماسي التفاق مكة، برفض ميداني يأخذ طابعا عسكريا دمويا، ذلك أن               

، عند الهرب من استحقاقات السياسة، أن تلجأ الرتكاب المجازر، لدفع الفلسطينيين            إسرائيل اعتادت دائماً  
إلى ردود فعل غير محسوبة، في محاولة إلثارة بعض الفئات واألفراد الذين يبدون بعض التحفظ علـى                 

يع علـى   من يعود إلى العامين الماضيين، منذ التوق       و .االتفاق، او استناداً إلى تعثرات ميدانية في تطبيقه       
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م، يدرك أن الجيش اإلسرائيلي واألجهزة األمنية لم        2005 آذار/ اتفاق القاهرة والتهدئة المعلنة منذ مارس     
تتوقف عن مطاردة رجال المقاومة، إما بهدف قتلهم أو اعتقال من تورط منهم في أعمال عسكرية، إلـى                  

ن خالل الـضربات االسـتباقية      جانب الحيلولة دون حصول قوى المقاومة على فرصة لترميم قدراتها م          
  . اليومية التي تركز على من يشتبه في إمكانية انخراطهم في العمل المسلح

وربما كانت العملية اإلسرائيلية األخيرة في مدينة نابلس وبعض مدن الضفة الغربية تعبر عـن رغبـة                 
زز القدرة اإلسرائيلية   محمومة إلعادة خلط األوراق، واستجالب فعل فلسطيني ميداني عنيف، يعيد او يع           

  . على إعادة إحكام قبضة الحصار السياسي والمالي على الفلسطينيين
أكثر من ذلك، فقد توالت التهديدات العسكرية اإلسرائيلية لقطاع غزة، وتهديده بصيف ساخن من خـالل                

د جاء ذلك مترافقا    توجيه أكبر عملية اجتياح متوقعة ضد البنية التحتية لقوى المقاومة التي تتركز فيه، وق             
مع ما نشر مؤخرا حول تنبؤات استخبارية إسرائيلية للعام الجديد جاء فيها أن احتماالت إحراز تقدم فـي                  
المسيرة السياسية مع الجانب الفلسطيني غير كبيرة، مستبعدة اسـتتباب الهـدوء فـي منـاطق الـسلطة            

و مواقفهـا الداخليـة الخاصـة بموضـوع         الفلسطينية، السيما وأن حماس ال تنوي تغيير أيديولوجيتها أ        
  . المقاومة

، حذر بصورة جد واضحة من إمكانية نشوب مواجهة جديـدة مـع             "يوفال دسكين "بل إن رئيس الشاباك     
ـ    , الفلسطينيين في قطاع غزة هذا الصيف      االنتباه اإلسـرائيلي العـسكري واألمنـي       "في ظل ما أسماه ب

رغم من وقف إطالق النار، فإن التنظيمات الفلسطينية تواصـل          ، ذلك أنه وبال   "المشدود باتجاه قطاع غزة   
وبالتالي فإن أي حدث غير عادي من الممكـن         , استعداداتها بكل ما يتعلق ببناء القوة العسكرية وتعزيزها       

أن يؤدي إلى حصول تصعيد في العمليات التي تشنها هذه التنظيمات، وبالتالي حـصول تـصعيد فـي                  
  . المنطقة

تهديدات العسكرية عقب اتفاق مكة، كجزء من السلوك الميداني اإلسرائيلي لرفض االتفـاق،             وتأتي هذه ال  
وجعله كأن لم يكن من األساس، وترويج األنباء التي تشير إلى سعي الفصائل الفلـسطينية فـي غـزة،                   

لجـيش  وبشكل جدي وحثيث، لتطوير وتعظيم قوتها وأسلحتها، األمر الذي يخولها بأن تكون نداً عتيـداً ل               
اإلسرائيلي، باإلضافة إلى جهودها التي تبذلها لتنفيذ مخططات حزب اهللا، والعمل بطريقته التـي أثبتـت                
نجاعتها في الحرب األخيرة، األمر الذي يعني أن إسرائيل تتوقع أن تـشن قـوى المقاومـة علميـات                   

تى لو كان عن طريـق      استشهادية من خالل حفر األنفاق، وفي هذه الحالة فإنها ستضطر للرد عليها، ح            
   .الدخول الجزئي إلى قطاع غزة

  4/4/2007مجلة العصر 
  

  2009جهاٌد مدني حتى استحقاقات :  حركة حماستحوالت .84
  ماجد عزام

مثلت حركة حماس وما زالت موضوعاً مهماً للعديد من الدراسات والتعليقات والتحليالت الهادفـة الـى                
الفترة الماضية، وكان بديهياً أن يتزايد االهتمام بالحركـة         سبر غور هذه الحركة وصعودها الكبير خالل        

 /خالل السنة الماضية، أي منذ فوزها في االنتخابات التشريعية الفلسطينية التي أجريت في كانون الثـاني             
، وارتفعت درجة االهتمام بعد اتفاق مكة وتشكيل حكومة الوحدة الوطنية األولـى برئاسـة               2006يناير  

غير أن الشهر األخير     .بمشاركة فاعلة وقوية من فتح وفصائل وشخصيات وطنية أخرى        اسماعيل هنية و  
حمل عدداً من القراءات واالجتهادات التي تتحدث عن خالفات كبيرة وحتى عن انشقاقات داخل حمـاس                
على خلفية آلية التصدي للتحديات المماثلة التي واجهتها الحركة منذ وصولها الى الـسلطة فـي كـانون                  

ثم مناٍح وأبعاداً أمنية وحتى استشراقية طبعت النظرة الى حماس خالل الـشهرين              .2006 يناير/ انيالث
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الماضيين غير أن ذلك ال يلغي حقيقة أن شيئاً ما سيحدث داخلها وأن الحركة تتغير أو تتحول بطريقة ما،                  
  :حو اآلتيوثمة عالمات وأحداث وتصريحات ومواقف تؤكد هذا الشيء يمكن إيجازها على الن

 رئيس المكتب السياسي للحركة خالد مشعل صرح أثناء وجوده في الجزائر، كما نقلت صحيفة الحيـاة                 -
مارس، أن ما تقوم به حماس ليس التخلي عن الجهاد العسكري إنما هو مـن               /  آذار 27في عددها الثلثاء    

  . للحفاظ على حقوق الفلسطينيين"الجهاد المدني"باب 
بيان الوزاري لحكومة الوحدة الوطنية في المجلس التشريعي انتقد القيادي البـارز فـي               أثناء مناقشة ال   -

حركة حماس وزير الخارجية السابق محمود الزهار برنامج الحكومة متحدثاً عن حق المقاومة المـسلحة               
وعن رفض االعتراف بشرعية وجود إسرائيل وعن عدم صوابية إعطاء حق التفاوض لمنظمة التحرير              

 فـي   30/3/2007الزهار شرح هذه النقاط بتوسع أثناء مـشاركته الجمعـة           . إعادة بنائها وتفعيلها  قبل  
مهرجان للجان المقاومة الشعبية في غزة قائالً إن برنامج الحكومة الحالية مدته في أقصى تقدير ثـالث                 

ن االنتصار، أمـا    أي الى أن يكتب اهللا لهذا الدي      ،  سنوات، بينما ان برنامج حماس هو تحرير كل فلسطين        
برنامج الحكومة فهو أقل من سقف برنامج حماس وأعلى من سقف كثيرين مـن الـذين شـاركوا فـي                    

الزهار أكد كذلك على المشروع الشامل أو الموسع للمقاومة بصفتها ثقافة قبل كل شيء وأنهـا                . الحكومة
  .طبيعة طريق الرصاصةخطبة وورقة وقلم ودرس في المسجد وتعلم ثم بندقية مرشدة واعية مدركة ل

:  رئيس الوزراء اسماعيل هنية قال في خطبة الجمعة مباشرة بعد مشاركته في القمة العربية األخيـرة                -
نحن قدمنا ما علينا، عملنا اتفاقاً وحكومة وحدة والمطلوب اآلن أن يرفع الحصار، وإذا ما استمر شهرين                 

  .تخذ القرار الذي يحمي كرامتنا ويحمي مصالحناأو ثالثة فإننا نقول بوضوح نحن سندرس خياراتنا وسن
 يمكن اإلشارة بتحفظ الى ما قال المسؤول عن الشؤون العربية في القناة العاشرة االسرائيلية مـن أن                   -

بوادر انشقاق ظهرت في شكل جلي داخل حماس عقب تأليف حكومة الوحدة الوطنية، وأن الظهور األول                
س المكتب السياسي للحركة خالد مشعل مع رئيس الحكومة اسـماعيل           لهذه البوادر كان لحظة توجه رئي     

  .هنية الى مكة لالتفاق مع حركة فتح وانها اتسعت أكثر على خلفية الموقف من المبادرة العربية
عن تعثر صـفقة    ) 30/3/2007الجمعة  (معاريف   اإلشارة الى أن ما نقلته صحيفة         بتحفظ أيضاً يمكن   -

ة الفلسطينية والحكومة اإلسرائيلية، وأن هذا التعثر يعود أساسـاً الـى بعـض              تبادل األسرى بين السلط   
القيادات داخل حركة حماس وجناحها العسكري على رغم أن رئيس المكتـب الـسياسي خالـد مـشعل                  

  .وبحسب معاريف أعطى الضوء األخضر إلتمام الصفقة وكذلك رئيس الوزراء اسماعيل هنية
ارة الى أن التحول بدأ مع مشاركة حماس في االنتخابات التشريعية التـي             في السياق السياسي يمكن اإلش    

أرادتها وسيلة للمشاركة في القرار الوطني والتأثير عليه، وفوجئت حماس كما فوجئ كثيرون باالنتصار              
الساحق الذي حققته، واعتقدت انها ستنجح بسهولة في توفير المستلزمات االقتصادية واالجتماعية للشعب             

لسطيني، وأن أبواب الشرق ستفتح إذا ما أغلقت أبواب الغرب، وأن الحصار سينهار تدريجاً مع الوقت                الف
غير أنها فوجئت بقسوة الحصار وشموليته والقرار الصارم المحلي واإلقليمي والدولي بإسـقاطها بـأي               

غير مسبوق مـع    صمدت حماس في وجه الضغوط غير أن الثمن كان تدهوراً اقتصادياً واجتماعياً             . ثمن
خطر االنزالق نحو حرب أهلية فلسطينية داخلية، وهكذا بدأ التحول والتغيير الذي تحـدث عنـه خالـد                  

الصمود مع االستعداد لتقديم التنازالت ليس إلسرائيل وأميركـا وإنمـا لألطـراف الفلـسطينية               : مشعل
إعطاء الرئيس محمود عباس حق     والعربية، مقابل االعتراف بها كالعب رئيسي على الساحة الفلسطينية و         

 عن المبادرة العربية كأساس لهذا التفاوض شرط العودة         "غض النظر "التفاوض مع إسرائيل واإلقرار أو      
الى المجلس الوطني وحتى استفتاء الشعب الفلسطيني كله في الداخل والخارج وأخذ رأيه في أي اتفـاق                 

 للحفاظ على حقوق الفلـسطينيين، وهـذا        "لجهاد المدني ا"يتم التوصل اليه، واالنتقال الى ما سماه مشعل         
التعبير يعني اكتشافاً أو توصيفاً متأخراً لما تقوم به مؤسسات المجتمع المدني واللجان األهلية الفلسطينية               

الجهـاد  "يمكن كـذلك اعتبـار      . لضفة الغربية في مواجهة آلة البطش والقمع اإلسرائيلية خصوصاً في ا        
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البنـاء والتنميـة والتطـوير    " والجهاد األكبر "الكفاح المسلح"طة بين الجهاد األصغر      مرحلة وسي  "المدني
 مـن   "الجهاد األصـغر  " الى   "الجهاد األكبر " أو يمكن اعتباره انتقاالً مباشراً من        "االقتصادي واالجتماعي 

الـسؤال  حماس في طريقها ومن دون أن تدري الى اإلجابة علـى             اإلقرار بذلك، وعموماً يبدو أن       دون
هل نحن ما زلنا في مرحلة التحرر الوطني أم اننا في مرحلة            : الفلسطيني الصعب والحساس والمصيري   

إذا كنا في مرحلة التحرر الوطني فما هو دور السلطة الفلسطينية وكيف            . بناء الدولة والكيان الفلسطينيين   
اع غزة وغالبيـة الـضفة الغربيـة        يمكن تفسير إشرافها على مناحي الحياة المختلفة للفلسطينيين في قط         

ومسؤوليتها عن توفير التعليم والصحة والرفاه والخدمات االجتماعية واالقتصادية األخرى؟ وإذا كنا فـي            
مرحلة بناء الدولة والكيان الفلسطيني فكيف يمكن تفسير وجود االحتالل مباشرة في الضفة الغربية وفـي     

نا أمام مرحلة معقدة ومتداخلة ومركبة بين المرحلتين، تحتاج        شكل غير مباشر في قطاع غزة؟ والحقيقة ان       
بالتأكيد الى جهد دؤوب ومثابر لتحديد أساليب مواجهة ومقاومة االحتالل فـي شـكله المباشـر وغيـر                  

ورغبة من   . قد يمثل اإلجابة المالئمة وأحد الحلول      "الجهاد المدني "ما تحدث عنه مشعل وسماه      . المباشر
ر بالسلطة وفي التعامل مع المواقف الفلسطينية واإلقليمية والدولية، من دون التنـازل           حماس في االستمرا  
الجهـاد  «رفض االعتراف بإسرائيل أو التخلي عن حق العودة، وجدت الحل فـي             : عن ثوابتها الرئيسة  

لعربيـة  مع اعتقادها بأن المشكلة هي عند إسرائيل وليس عند الفلسطينيين، وأن الجهود السلمية ا             » المدني
ستصطدم بالتطرف اإلسرائيلي التقليدي وبالضعف السياسي والحزبي إليهود أولمرت وحكومته، وحتـى            

 عشرين شهراً   –تتأكد الدول العربية من هذا األمر فإن ثمة مهلة زمنية تتراوح بين عام ونصف وعامين                
ش ويحل موعد االنتخابات     حيث تنتهي والية الرئيس جورج بو      2009 يناير   / حتى كانون الثاني   –تحديداً  

الرئاسية الفلسطينية حتى ذلك الوقت تعتقد حماس أن التهدئة ضرورية لرفع الحصار وتحسين األوضـاع         
  .االقتصادية واالجتماعية ورأب الصدع العميق الذي اعترى العمل الوطني الفلسطيني

طابع سياسي وحتى شخصي،    في السياق التنظيمي ال يمكن إنكار أن ثمة تباينات في وجهات النظر ذات              
إال أن حماس هي تنظيم بكل ما للكلمة من معنى، يمتلك مؤسسات وأطر تنظيمية وأهلية يتم عبرها حـل                   
وتنظيم التباينات واالختالفات، وأنا ال أعرف تنظيماً أو حزباً عربياً وإسالمياً يعقد مؤتمراتـه الداخليـة                

 حيث تتم مناقشة ومراجعة السياسات وآليات العمـل         – كما تفعل حماس     –الدورية بانتظام وفي موعدها     
وانتخاب الهيئات القيادية التي تشرف على العمل التنظيمي في شكل حر وشفاف ونزيه، وهذا األمر كفيل                

وعلى صعيد آخر فإن شبهاً كبيراً يقـوم        . بتنفيس االحتقانات وحصر الخالفات في أضيق مستوى ممكن       
 تنظيمية وجماهيرية وسياسية، حماس تشبه فتح كثيراً وبالتأكيد فـإن           بين حماس وفتح على مستويات عدة     

قيادات عدة في حماس تقرأ بانتباه وتمعن النهاية التنظيمية والشخصية والسياسية والحزبيـة لالنـشقاقات               
  .عن حركة فتح والتي انتهت في معظمها نهاية مأسوية وكارثية

زراء السابقين من حماس الذين قادوا المواجهة مع فتح         وال يمكن إنكار أن ثمة مشكلة شخصية لبعض الو        
ووجدوا أنفسهم خارج حكومة الوحدة، على رغم أن نظراءهم من فتح أضحوا داخل الحكومة وحـسنوا                
من مواقعهم في المؤسسة السياسية الرسمية الفلسطينية غير أن المشكلة أو األبعاد الشخصية ستزول مـع                

  .وأطر حزبية راسخة ومثبتةالزمن خصوصاً في وجود مؤسسات 
ثمة مشكلة أخرى مع القوة التنفيذية، التي شكلها وزير الداخلية السابق سعيد صيام، وكذلك مـع بعـض                  
القيادات داخل كتائب عز الدين القسام وهي مشكلة أعتقد بأن حلها ليس صعباً، فـالقوة التنفيذيـة سـيتم                   

 وأهم أولوياتـه وتحدياتـه وقـف        "الجهاد المدني "م في   دمجها آجالً أم عاجالً في األجهزة األمنية لتساه       
الفوضى واالنهيار المريع في األمن الشخصي والجماعي للمواطنين الفلسطينيين، أما بالنسبة الى كتائـب              
القسام فهي أكثر األجنحة العسكرية انضباطاً وطاعة وخضوعاً للمستوى الـسياسي وتوجيهـات القيـادة               

دنة على أرضية القناعة بأن ليس في حماس من هو مـستعد للتخلـي عـن                السياسية، وهي ستلتزم باله   
المقاومة بمفهومها الشامل وبعدها العسكري، وأن عليها االستعداد للمرحلة المقبلة، فإما أن تنجح عمليـة               
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التسوية وتقام الدولة الفلسطينية المستقلة وتتحول كتائب القسام واألجنحة العسكرية األخرى الى العمـود              
فقري لألجهزة األمنية والعسكرية للدولة الجديدة، أو يفشل مشروع السلطة مع احتمال انهيـار الـسلطة        ال

وإذا ما انهارت عملية التسوية وبقيت السلطة فإن حماس         . الفلسطينية نفسها، كما قال مصطفى البرغوثي     
، وعندها  2009انتخابات  قد تسيطر على كل السلطة بعد إيصال أحد أصدقائها أو قادتها الى الرئاسة في               

وفي التصدي لتداعيات الخطط والمفـاهيم      » الجهاد المدني «دوراً مركزياً أيضاً في      ستلعب كتائب القسام  
واألفكار االسرائيلية األحادية، ألن الحل المفضل في نظر حماس كان وما زال عدم االعتراف بإسرائيل               

لى االنسحاب من أكبر مساحة ممكنة من األراضي        واالستمرار في الضغط عليها واستنزافها إلجبارها ع      
، فبحسب حماس ليس هناك إمكان لحل نهائي فـي فلـسطين إال بتحريـر               1967الفلسطينية المحتلة عام    

التراب الوطني بكامله وال ضرر في أي حل مرحلي أو موقت طالما ال يعترف بحق إسرائيل في الوجود                  
   . الوجودويحتفظ في الوقت نفسه بحق حماس نفسها في

  5/4/2007الحياة 
  

   تفعيل المبادرة العربية في قمة الرياض؟يعنيماذا  .85
  ياسر الزعاترة

كتبت صحيفة هـآرتس اإلسـرائيلية فـي        ) 28/3(في اليوم الذي افتتحت فيه القمة العربية في الرياض          
يفتتح في الريـاض    رغم حقيقة أن إسرائيل غير مدعوة إلى مؤتمر الدول المعتدلة الذي            : "افتتاحيتها تقول 

اليوم، فإن عليها أن تدعم وجوده وتفرح ألن الدول العربية، برعاية دولية، تحرك مسيرات المصالحة مع                
   ".دور إسرائيل كمشاهد شكاك ليس مناسبا؛ الجمود في المنطقة سيؤدي إلى سفك الدماء. إسرائيل

ل المتعلق بتعديل المبادرة خاللهـا      كان ذلك قبل صدور مقررات القمة، وحيث كنا النزال في سياق الجد           
والتأكيدات المتواصلة من السعوديين واألمين العام للجامعة بأن ذلك لن يحدث، فكيف تأكدت هآرتس من               

وهذا السؤال ينسحب على المحلل اإلسرائيلي       .أن مسيرات المصالحة ستحث الخطى نحو الدولة العبرية       
ر إليه الحقا، وذلك في مقال صيغ علـى هيئـة أسـئلة             الشهير بن كسبيت الذي بشر بشيء مشابه سنشي       

يعـدون طاولـة    "، وكان بعنوان    26/3وأجوبة نشره في صحيفة معاريف قبل القمة بيومين، تحديدا في           
   ".المفاوضات

لم تهدأ النشاطات السياسية طوال األسابيع التي سبقت قمة الرياض؛ وال نعني            .... صعود الدور السعودي  
الخارجية األميركية كوندوليزا رايس، بل أيضا جملة النشاطات المهمة التـي كانـت             فقط جوالت وزيرة    

توحي من جهة بالهدف الكامن وراء التركيز على المبادرة العربية بشكل خاص، وعلى الملف الفلسطيني               
بشكل عام، في حين كانت توحي من جهة أخرى بحقيقة أن المملكة العربية السعودية سـتكون محـور                  

   .ات السياسية، خالفا لواقع الحال السابق، حين كانت مصر هي المحور الدائمالتحرك
تابعنا على هذا الصعيد قمة الدول اإلسالمية السبع في إسالم آباد، وهي القمة التي كان الفتا بالطبع غياب                  

   .إيران عنها، فضال عن سوريا المحسوبة بدورها على المحور اإليراني
ما يشير إلى تشكيلها لتكتل سني، فإن ما جرى لم يكن بحاجة إلى الكثير مـن                وهي وإن لم يصدر عنها      

   .الذكاء لكي يقرأ على نحو واضح، سواء كان متعلقا بالحضور أو المواقف
برويز مشرف ورجـب    (وقد كان الفتا أيضا أن زعماء القمة المذكورة قد حضروا قمة الرياض أيضا،              

   .أن وزير الخارجية اإليراني قد حضرها أيضامع العلم ب) أردوغان وعبد اهللا بدوي
في هذه األثناء وبعدها كانت الرياض محور تحركات سياسية واسعة النطاق فيما يتعلق بالملف اللبنـاني                
الذي فاحت منه رائحة الطائفية على نحو الفت منذ ما بعد الحرب، وربما منذ لحظـة أسـر الجنـديين                    

 نبيه بري للمملكة، ثم بدا الموقف أكثـر وضـوحا إثـر زيـارة               وتجلى ذلك في زيارات    .اإلسرائيليين
   .مسؤولين إيرانيين للمملكة لمناقشة الملف وسواه، وقد كان آخرهم وأهمهم الرئيس اإليراني أحمدي نجاد
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جاء اتفاق مكة بين فتح وحماس ليشكل ذروة التحرك السياسي السعودي قبل قمـة الريـاض، والـدليل                  
صاعد للمملكة عربيا وإقليميا، وهو اتفاق بدا بالغ األهمية أنهى جولة من الصدام             األبرز على الحضور ال   

 .المسلح بين الحركتين، ووضع األساس لتشكيل حكومة وحدة وطنية خرجت إلى الواقع بعد ذلك بأسابيع              
لم تكن بعيدة عن هذه األجواء تلك اللقاءات التي قيل إنها عقدت بين مـسؤولين إسـرائيليين ومـسؤول                   

بحضور مسؤولين عرب آخرين، األمر الذي تجلى على نحو أوضـح           ) األمير بندر بن سلطان   (سعودي  
بحضور نفس األمير للقاء وزيرة الخارجية األميركية مع مديري مخابرات ما بات يعرف بدول الرباعية               

نحـو مـا أن   وهذه اللقاءات أكدت على      ).السعودية واألردن واإلمارات العربية المتحدة ومصر     (العربية  
الفيتو السعودي المتشدد على االتصاالت مع الدولة العبرية قد انكسر بشكل من األشكال، وإن لم يـصل                 

   .بحال حدود ما تقارفه دول عربية أخرى
قبل ذلك كله كان تحويل قمة الرياض من شرم الشيخ كما كان متفقا عليه من قبل إلـى الريـاض هـو                      

العربية السعودية بالتحرك على نحو أوسع في سياق الملفات العربيـة           المؤشر األولي على قرار المملكة      
واإلقليمية، بينما كان النشاط السعودي على صعيد الملف العراقي قبل ذلك مؤشـرا آخـر علـى نفـس                   

   .الصعيد
من المؤكد أن الجدل الذي أثير حول تعديل المبادرة العربية فـي قمـة              .... جدل تعديل المبادرة العربية   

ض لم يكن عفويا، وأن بعض اإلشارات العربية على هذا الصعيد كانت مقصودة إلى حـد كبيـر،                  الريا
سواء تم ذلك بترتيب من قبل البعض مع األميركان من أجل الدفع في اتجاه التعديل الفعلي، أم تـم فـي                     

خـرى  سياق اإليحاء بأن الرفض هو صمود مشهود، األمر الذي سيجعل من السهل االنتقال إلى محطة أ               
تختلف عن التعديل، لكنها في الجوهر تخطو خطوة في اتجاه تحقيق المطالـب األميركيـة مـن اللعبـة                   

   .برمتها
 ليـست إعـالن     2002ما ينبغي أن نتذكره هنا هو أن المبادرة العربية التي أقرت في قمة بيروت عام                
سمى الـشرعية الدوليـة     حرب على دولة االحتالل الصهيوني لفلسطين، وإنما هي ترجمة لقرارات ما ي           

واألسـوأ أن البنـد      .الخاصة باالحتالل الصهيوني للضفة الغربية وقطاع غزة والجوالن ومزارع شبعا         
 لم يكن جديا، وهو بند أضـيف تبعـا إلصـرار            194المتعلق بتطبيق حق العودة أو القرار الدولي رقم         

 رغم أنف دولة االحتالل، بل      48عام  سوري لبناني، ولم يشر إلى عودة الالجئين إلى األراضي المحتلة           
، "194حل عادل لمشكلة الالجئين يتفق عليه، وفقا لقرار الجمعية العامة لألمم المتحـدة رقـم                "دعا إلى   

والنتيجة أن األمر سيتم بالتوافق، لكن السلوك اإلسرائيلي كان دائم الميل إلى تجريد الخصم من كل شيء                 
   .إلى درجة الفضيحة

اإلسرائيليين لم يتحدثوا عن تعديل هذا البند فقط، وإنما طالبوا بتعديل يتحدث عن التطبيع              معلوم أيضا أن    
قبل السالم، إضافة إلى تعديل يتعلق بمدى االنسحاب كي ال يكون حدود الرابع من حزيران، ونحن نعلم                 

تـصار عـودة   أن عرفات رحمه اهللا كان قد وافق على ذلك كله أثناء قمة كامب ديفد، حيث وافق على اق            
   .الالجئين إلى أراضي السلطة، كما وافق على تبادل األراضي

أما التطبيع فكان قد وقع أصال بين كثير من الدول العربية والدولة العبرية، لكن ذلك لم يكن كافيـا كـي                 
يحصل على ما يحفظ ماء الوجه من حمائم الدولة العبرية في حينه، فكيف يمكن للفلسطينيين أن يحصلوا                 

يه اليوم من صقورها، ومن قيادات مرتبكة مثل أولمرت، خليفة شارون في حزب كاديمـا، صـاحب                 عل
    !مشروع الدولة المؤقتة على قطاع غزة وأقل من نصف الضفة الغربية، كان واليزال؟

أشرنا إلى ما سلف فقط من أجل التذكير بأن تعـديل المبـادرة             ... ما وراء بث وهم السالم في المنطقة      
ة على النحو الذي طالب به اإلسرائيليون لم يكن ليجعل الطريق سالكا نحو التـسوية، ولـو كـان                   العربي

التنازل عن حق العودة وعن التشدد في حدود الرابع من حزيران كافيا لما تردد محمـود عبـاس فـي                    
   .الموافقة، ولما كانت ثمة حاجة إلى قتل ياسر عرفات
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اد من أجل استئناف مسيرة تسوية توحي بوجود عملية سالم          لكن ما يجري هو محض استدراج وفتحة عد       
جارية في المنطقة من أجل تهدئة الملف الفلسطيني، وبالطبع من أجل التفرغ للملف العراقي والتحـضير                

   .للعدوان العسكري على إيران لحساب األجندة اإلسرائيلية
ميركي المشار إليه ال ينبع فقط مـن الحاجـة          والحال أن انسجام القيادة اإلسرائيلية مع برنامج التهدئة األ        

تدمير البرنامج النووي اإليراني والنجاح في العراق كي ال يؤثر الفشل علـى             (اإلسرائيلية اإلستراتيجية   
، وإنما من الحاجة التكتيكيـة أيـضا، إذ         )نفوذ وهيبة الواليات المتحدة ومصالح الدولة العبرية تبعا لذلك        

عيش تخبطا سياسيا وعسكريا بسبب الهزيمة في لبنان، فيما يغيب القـادة الكبـار              مازالت الدولة العبرية ت   
القادرون على لملمة الموقف، مما يعني الحاجة إلى تكريس التهدئة القائمة مع الفلـسطينيين مـن أجـل                  

    .الخروج من مأزق األوضاع الداخلية المتردية
 مختلف حلقات النشاط السياسي في المنطقـة، لكـن          من هنا تتبدى أهمية الربط الذي أشرنا إليه آنفا بين         

الجانب الذي ال يقل أهمية هو المتعلق بانسجام الوضع العربي، السيما الرباعية العربية مع هذه الفكـرة                 
القائمة على تهدئة الملف الفلسطيني من أجل أن تبادر الواليات المتحدة إلـى معالجـة الملـف النـووي             

    .ائفي الذي يجتاح المنطقة من أجل عزل إيران تمهيدا لضربهااإليراني، بدليل الحشد الط
والخالصة تتمثل فيما ذهب إليه دبلوماسي أميركي من أن بعض الدول العربية تريد التخلص من الصداع                
اإليراني بالسالح األميركي، األمر الذي ال يتعلق بالسلوك اإليراني الطائفي في العراق فحـسب، وإنمـا                

    . اإليراني اإلقليمي بحسب ما تفهمه تلك الدولبعموم المشروع
قد يختلـف   (ما ينبغي أن يقال تبعا لذلك هو أن الجانب األهم من الحراك السعودي على وجه الخصوص                 

ال يتم بالضرورة لحساب األجندة األميركية، وإنما ينطلق مـن رؤيـة معينـة              ) الموقف بالنسبة آلخرين  
الحوار مع إيران حـول جملـة الملفـات         (نظر عن مدى صوابها     ، بصرف ال  )خطر المشروع اإليراني  (

صحيح أننا إزاء حراك يخدم األجندة األميركيـة فـي طبعتهـا             ).الشائكة هو الصحيح من وجهة نظرنا     
اإلسرائيلية بحسب ما يراه المحافظون الجدد، لكن تقديرات هذه الفئة األخيرة كانت بائسة علـى الـدوام،     

    .لمرةولن تكون غير ذلك هذه ا
ويبقى ملف الحشد الطائفي الذي يصعب التكهن بأضراره على المنطقة برمتها، مما يعني أن على الدول                

   .العربية أن تكون أكثر حذرا في التعامل معه
ال شك أن قرار القمة بتفعيل المبادرة العربية يشكل العنوان األبرز           ... تفعيل المبادرة وبث أوهام السالم    

 السالم في المنطقة، وهي اللعبة التي لخصها المحلل اإلسرائيلي بن كسبيت في صـحيفة      لعملية بث أوهام  
نيـسان الجـاري     /معاريف بجملة من التوجهات أبرزها ما أسماه مؤتمر العشرة الذي سيعقد في أبريل            

وليـة  مع الرباعية الد  ) السعودية واألردن واإلمارات العربية المتحدة ومصر     (بمشاركة الرباعية العربية    
وفي . ، إضافة إلى الدولة العبرية والرئيس الفلسطيني      )أميركا واالتحاد األوروبي وروسيا واألمم المتحدة     (

     .هذا السياق تبدأ االتصاالت الثنائية والجماعية بين العرب والدولة العبرية
وفي حين يرى البعض أن مسألة حق العودة ستشكل معضلة، كـشفت صـحيفة يـديعوت أحرونـوت                  

سرائيلية أن تفاهما أميركيا سعوديا إسرائيليا قد تم على تعويض من يختـارون البقـاء فـي الـدول                   اإل
    .المضيفة، وعودة الباقين إلى مناطق السلطة

ويبقى أن الموافقة السعودية على اتصاالت مباشرة مع الدولة العبرية التزال موضع شك، السـيما فـي                 
     .رة العربية بصيغتها الحاليةضوء الموقف اإلسرائيلي الرافض للمباد

على أن المؤتمر المذكور ليس هو الصيغة الوحيدة المتاحة، فهناك االتصاالت المتوازية أو الثنائية التـي                
المهم هو أن تبدو المنطقة في حالة حـراك سياسـي سـلمي،              .تحدثت عنها وزيرة الخارجية األميركية    

وعمومـا   .ركان أن يتفرغوا أكثر للملف العراقي واإليراني      وتتواصل التهدئة القائمة، ويكون بوسع األمي     
فإن ما يقال حول األفكار التي سيتم طرحها والمواقف اإلسرائيلية والعربية منها، إنما هو محض تمـرين                 
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من أجل الشروع في التفاوض، واإلسرائيليون بدورهم بارعون في مط اللعبة على نحو يستغرق شهورا               
تبقى معضلة حماس في هذه اللعبة، وهنا يبدو أن الحركة لن تكـون فـي وارد                 .وأعواما من دون نتيجة   

تحدي هذا المسار، وهي المعنية باستمرار الحكومة وقدرتها على فك الحصار، األمر الذي سيتم بـشكل                
من األشكال، أقله عن طريق الدعم العربي الذي أكدت عليه قمة الريـاض، السـيما الـدعم الـسعودي                   

العلم بأن األميركان واألوروبيين قد يستأنفون المساعدات بطريقتهم الخاصـة بعيـدا عـن              المتوقع، مع   
    .وزراء حماس

لكن ذلك لن يعني نهاية المطاف، إذ ستتواصل لعبة استدراج حماس نحو مواقف جديدة، بحسب نـصائح                 
بعـض  جماعة السلطة، وربما بعض رموز حماس المندلقين على اللعبة الـسياسية، كمـا هـو حـال                  

    .المستشارين والوزراء هنا وهناك
وال شك أن اإلصرار على تقوية الحرس الرئاسي بالدعم األميركي هو جزء من اللعبـة، أعنـي لعبـة                   
االبتزاز، من دون استبعاد فكرة التحضير لجولة جديدة ربما تكون قادمة بحسب التطـورات، وحيـث ال                 

مع حماس في قطاع غزة، وهو ما يعتمد أيضا علـى           يستبعد اإلسرائيليون أنفسهم خوض مواجهة جديدة       
    .التطورات اإلقليمية

لكن مضي لعبة االستدراج والتشويه حتى االنتخابات القادمة يبقى األفضل بالنسبة للجميع ما دام الهـدف                
هو استمرار التهدئة من أجل الداخل اإلسرائيلي، ومن أجل التفرغ األميركي للعراق وتحضيرات العدوان              

    . إيران في حال ما إذا أصرت على برنامج التخصيبعلى
هكذا تبدو المنطقة برمتها في وضع انتظار لما سيجري بين الواليات المتحدة وإيران، في حـين تبـدو                  
بعض الدول العربية المعنية بالخطر اإليراني أكثر من خطر المشروع األميركي الصهيوني في حال من               

ة العسكرية، ليس فقط بتعزيز الحشد الطائفي ولعبة عزل إيـران عـن             االستنفار من أجل تسهيل الضرب    
  .محيطها العربي واإلسالمي، وإنما أيضا، وهو األهم، بتهدئة الملف الفلسطيني

وما من شك في أن إيران بسلوكها األرعن في العراق مازالت تساهم في تعزيز عزلتها، في وقت ينبغي                  
أتمر بأمر أنظمتها، ولو لم يكن الموقف مقنعا بشكل من األشكال، لما            عليها فيه أن تدرك أن الجماهير ال ت       

    .كان عزلها يسيرا بحال
هنا يمكن القول إن القضية الفلسطينية ستدفع ثمن هذه اللعبة بإدخالها في متاهة جديدة تشبه متاهة أوسلو                 

ئيلية ترى فيما عـرض فـي    السابقة، في حين أن الجميع يدرك حقيقة النهاية القادمة في ظل معادلة إسرا            
   . تنازال ال يمكن احتماله2000كامب ديفد عام 

في المقابل يبدو من حق الكثير من المحللين أن يكونوا واثقين من أن المخطط األميركي اإلسرائيلي لـن                  
يمر، ألن الشعوب وقواها الحية التي أفشلت مشروع الغزو في العراق وأفغانستان وفي لبنان، هي ذاتهـا         

ي ستفشل هذا المخطط، بينما سيشكل العدوان األميركي على إيران ورطة جديدة بما سيترتب عليه من                الت
   .تداعيات سيئة على المصالح األميركية

ولن يطول الوقت قبل أن تعود الساحة الفلسطينية إلى فعلها المقاوم من جديد، وبالطبع على وقع تكريس                 
ي لن تؤثر جوهريا في ميزان القوى اإلقليمي فحـسب، بـل فـي              الهزيمة األميركية في العراق، تلك الت     

   .ميزان القوى الدولي أيضا
   4/4/2007الجزيرة نت 

  
  اختطاف جونستون مؤشر على حالة وليس حادثة فردية .86

  راسم المدهون
بين كل حوادث الخطف التي شهدتها المناطق الفلسطينية تبرز حادثة اختطاف مراسـل هيئـة االذاعـة                 

االن جونستون باعتبارها الحادثة األولى التي لم تتم بدوافع سياسية متطرفة كما            ) بي بي سي  (ة  البريطاني
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لكـن  . جرت العادة، فالحوادث السابقة كانت طبيعتها السياسية تسمح دوما بالوصول إلى نهايات سـعيدة             
قابة الغاضبة فـي    اختطاف الصحافي البريطاني وكما أعلن نقيب الصحافيين الفلسطينيين أمام تظاهرة الن          

رام اهللا، تم بدوافع ابتزاز مالي باتت معه حياة الصحافي المختطف فـي خطـر، خـصوصاً أن حالتـه                    
  .الصحية متدهورة أساساً

 المسلّحين وجزرهم األمنية الخارجة على أي إجماع        )كومونات(الحادثة إذن تعود بنا إلى الوراء، أي إلى         
 جديدة باتت مع اختطاف جونستون شديدة الخطورة وتمس الحياة          سياسي والقابلة دوماً الستنساخ حوادث    

السياسية واالجتماعية بمخاطر بالغة إذ هي تضرب في عمق البنية األمنية وتمـس فـي الوقـت ذاتـه                   
الحريات العامة وبالخصوص حرية الرأي والتعددية السياسية واإلعالمية فوق اعتدائها المباشـر علـى              

السياسي واإلعالمي الفلسطيني بالعـالم الخـارجي وتـشوه صـورة الـشعب             العالقة التي تربط الجسم     
  .الفلسطيني وصورة غاياته وأهدافه الوطنية

في سياق كهذا يصبح من البديهي والمنطقي أن نشير إلى أن سيادة القانون بلواتفاق مكة ومعـه تـشكيل                   
اية سـعيدة تعيـد الـصحافي       حكومة الوحدة الوطنية باتت كلها على محك حل هذه القضية بسرعة وبنه           

المختطف إلى عمله وحياته الطبيعية، واألهم من ذلك كله أن يضمن الحل المنشود وضع حد نهائي لمثل                 
هذه الحوادث المشينة والتي تكشف عن هشاشة في البنية األمنية الفلسطينية تجعل الحياة عموما مكـشوفة        

  .ومعرضة لالختراقات الدائمة
ن المسألة األمنية هي عقدة الحالة الفلسطينية التي تشهد تدهورا عاما فـي كافـة               نقول ذلك ونحن ندرك أ    

المجاالت ولكنها تصبح أشد خطورة في الجانب األمني التصاله بأمن المواطنين وأعمـالهم وأرزاقهـم،               
علـى  ناهيك عن اتصاله بالعالقات الفلسطينية الدولية التي تؤشّر أكثر من غيرها إلى القدرة الفلـسطينية                

تحقيق االستقالل، بل ربما على جدارة الشعب الفلسطيني وأحقيته باالستقالل كما سوف تفسر ذلك القوى               
  .المعادية للكفاح الفلسطيني وأهدافه النهائية

لقد أدرك المثقفون واإلعالميون الفلسطينيون هذه الحقائق وعبروا عنها بوضوح من خالل مسيرتهم فـي               
 أعلنوا أن وقفتهم للمطالبة بالتحرك الفوري والجدي إلطالق جونـستون ليـست       كل من رام اهللا وغزة إذ     

مطالبة بحل إشكالية فردية بقدر ما هي تعبير غاضب عن موقف واضح تجاه استمرار حالـة الخـروج                  
على القانون وأهمية أن تتحرك الحالة السياسية برمتها جديا نحو حل نهائي وجذري لفوضـى الـسالح،                 

 غزة بعيداً عن أي ذرائع يمكن أن تربط هذا السالح اإلشكالي بالمقاومة ألي مقاومة               خصوصا في قطاع  
  .ومن أي نوع

تحتاج الحالة الفلسطينية إلى وقفة مصارحة شجاعة مع النفس تعيد النظر في كل المظاهر المسلّحة التـي                 
السياسي علـى حـد     تسمح باستمرار وجود السالح في أيدي الفوضويين والعاطلين عن العمل المعيشي و           

سواء، بل في أيدي العائالت التي باتت تحّل إشكاالتها وخالفاتها اليومية استنادا إلى مـا يمنحهـا ذلـك                   
السالح من قوة ومن إغراء للخروج على القانون واعتبار نفسها قوى موازية للقـوى الـسياسية وفـوق                  

  . في الهواءتفاهماتها واتفاقاتها بما ينذر بتدمير كل االتفاقات وبعثرتها
ليس مسموحا وال منطقيا أن تقامر حفنة من العصاة بمصير الجميع وفي حالة فلسطينية كهـذه تـصبح                  

أما دون ذلك فليس اال الكالم      . الرئاسة والحكومة واألجهزة األمنية كلها أمام استحقاق إعادة األمن للجميع         
   .الذي ال يفيد أحداً وال يسمعه أحد

  5/4/2007الحياة 
  

  "شبيزبورغر: "ة صغيرة ومربعة، باأللمانيةمواطن .87
  عزمي بشارة. د
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. ت. وهم معتادون منذ بدأ االعتراف بـ م      . استغرب الفلسطينيون من سلوك المستشارة األلمانية ميركل      
ف ومنذ بيان البندقية الشهير على سلوك أوروبي رسمي يطرح كأنه متوازن، أو يتحالف مع إسـرائيل                 

الفلسطينية، ويخفف على الفلسطينيين قليال، أو يحيد االحتالل بطرح حالـة غيـر             ويساير الحالة النفسية    
وقد كان بذلك يزور الحالـة الفلـسطينية       . متكافئه من عالقة المحتل والواقع تحت االحتالل كأنها متكافئة        

أمـا  . وربما ال تكون التسوية ممكنة دون تزوير كهـذا        . ويزيد من أعبائها فيما يبدو مساواة بين طرفين       
ميركل فقد خرجت عن كافة أصول اللياقة والكياسة والسياسة باستفزاز مـشاعر الـشعب الفلـسطيني،                

    .واالستخفاف بع وبقياداته، مقابل ما أظهرته من مسايرة وتملق ومراءاة لمشاعر الجانب االسرائيلي
ي التـي زارت سـوريا      موقفها يجعلك تشتاق للموقف األميركي، أو لنانسي بيلوس       . ولكن هذا هو موقفها   

    .ايضا، ولم تكتف بلبنان، وهي خطوة ال تجرؤ المستشارة األلمانية على اتخاذها
وفيما عدا رفض لقاء رئيس الحكومة الفلسطينية بشكل مطلق رفضت ميركل لقاء رئيس السلطة الوطنية               

صل العنصري الـذي    الفلسطينية محمود عباس في بيت لحم بناء على اقتراح فلسطنيني لمشاهدة جدار الف            
وأصرت على رام اهللا، ربما لكي ال يتبادر الى ذهن احد ان يسألها عن المقارنة مع جدار                 . تقيمه إسرائيل 

كمـا  . فـي أوروبـا   " حتـى "برلين، ولكي ال تحرج من مشهد بيت لحم المحاصرة وهي رمز المسيحية             
االحتفـال بعيـد الـشعانين      رفضت ميركل كذلك لقاء رؤساء الكنائس في مدينة بيت لحم حيث صادف             

وأهازيجه التي يختلط فيها التدين الشعبي بالوطني الفلسطيني، وهو ما تبقى من رونق المسحية الـشرقية                
الرائع في فلسطين، خاصة وأن مسيحيي فلسطين يحرمون من أدائه في القدس، وهي مهـد هـذا العيـد                   

انين عيد له كان له طابع كرنفالي رائع في         والشع. الشرقي، ومولده مثل عيد الفصح الشرقي الطابع ايضا       
المدينة المقدسة التي احتوت ذات يوم الوان الشعانين وأهازيجه ودرب آالم مـسيرة الفـصح واإلسـراء              

ويتوجه معظم أبناء الطوائف المسيحية المقيمين فـي بيـت جـاال      . والمعراج تحت سقف فلسطيني واحد    
بيت لحم بسبب اإلجراءات اإلسرائيلية التي تمنع دخـولهم         وبيت ساحور وحتى من رام اهللا وغيرها الى         

    .الى مدينة القدس المحاصرة
وألغت ميركل اجتماعاً كان مقرراً مع ممثلي مؤسسات المجتمع المدني، وهـو مـا درج عليـه معظـم                   

ع ونحن نعتبره استثنائيا إلغاء محمودا يـض      . المسؤولين األوروبيين الذين يزورون األراضي الفلسطينية     
النقاط على الحروف بالنسبة للموقف األوروبي الذي كان يستثني تلك المنظمات باعتبار اللقاء معها لقـاء               

وقد تضمنت تلك اللقاءات قدرا كبيرا من التمييز لصالح المنظمات غيـر الحكومـة              . مع المجتمع المدني  
أما فظاظة ميركل   . ة الفلسطينية وجرت مداهنتها من زاوية أنها قوة تغيير ممولة أوروبيا في مقابل السياس           

وأظهرت المستشارة ميركل اهتماما غيـر مـسبوق بالجنـدي          . فلم تترك هامشا حتى لمثل هذه المراءاة      
اإلسرائيلي األسير جلعاد شاليط، ولم تأت طبعا على ذكر أكثر من عشرة آالف أسير فلسطيني بما فـيهم                  

سرى اإلسرائيليين الثالثة، ولكنها لم تلتق بأهالي       وقامت بزيارة أهالي الجنود األ    . أطفال ونساء ومرضى  
   .أي من االسرى الفلسطينيين

لقد حطمت ميركل التلون األوروبي الرسمي كما عهده الفلسطينيون، ووضعت الموقف األوروبـي فـي               
وهذا كله نذير ما هو متوقع في المرحلة القادمـة          ... نصابه االميركي في المنطقة دون الرتوش المعهودة      

   .ناحية الموقف من الشروط اإلسرائيلية وعدم الحياد عنهال
طبعا هنالك الهولوكوست والفهم األلماني اليميني للتعويض عنه والمغزى منه في تفاهم مع إسرائيل حول               
تقاسم المصالح كناطقة بإسم الضحايا ومانحة صكوك براءة للفاعلين، ولـيس فـي رفـض العنـصرية                 

س العقدة األلمانية عند قيادة سياسية لشعب ارتكب مجازر فعال، لـم تمنـع              ولكن نف . وممارساتها عموما 
لدينا هنا حالة مختلفة تمثـل مزاجـا        . ويلي برانت في الماضي، وشرودر مؤخرا من اتباع نهج مختلف         

 بمسايرة اإلسالم والمـسلمين أوال فـي اوروبـا    سبتمبر/  ايلول11أوروبيا يمينيا جديدا ضاق ذرعا بعد   
وأقصى ما يذهب اليه    . ويتصرف بتأنيب ضمير أمام الواليات المتحدة بهذا الشأن       . انيا خارجها نفسها، وث 
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هو حد التعددية الثقافية في إطار الهيمنة الغربية، أو تقسيم المسلمين والعرب إلى معتدلين ومتطرفين لكي                
بت الحوار اإلسـرائيلي    وقد وقع انتخاب حماس على أوروبا التي ر       . يكون باإلمكان البدأ بالتعامل معهم    

 سـبتمبر /  أيلـول  11و  . الفلسطيني ورعته، ورعت االتفاقيات من مدريد حتى أوسلو، وقوع الـصاعقة          
يضاف اليه انتخاب حماس هو أمر ال يحتمله مواطن مربع عادي تمثله ميركل ولديه وقت للتعامل مـع                  

  .ن يقلب ثالث محطة تلفزيونيةالقضية الفلسطينية مرة في العام ربما بعد ثاني زجاجة جعة وقبل ا
لكن هذه كله ال يكفي لفهم فظاظة األسلوب، ورفض أخـذ           ... .وهنالك رغبتها الحادة للتميز عن شرودر     

أي مجازفة إلغضاب إسرائيل، والحذر من أي شي غير محسوب بحساب المصالح الفورية والمباشـرة               
هة الـذي شـكل مـادة سـخرية المفكـرين      إنه المواطن الصغير والمربع المنزوع روح الفكا     . والباردة

والشعراء األلمان من هاينة وماركس وحتى أدورنو، واعتبروه ما يميزهم عن الفرنسيين واالنجليز، كما              
بالعبارة " زبدة على الخبز  "اعتبرته هانا أرندت نوع المواطن الذي كان مستعدا لدعم النازية ما دام هنالك              

بعدم رؤيتهم، وهم يسوقون جاره اليهودي او الـشيوعي او االشـتراكي   األلمانية، أو على األقل للتظاهر      
إنه المواطن المحبوس خلف الستائر، والذي يعتبر نوع الستائر فـي البيـت موضـوعا               . الى المعتقالت 

. مصيريا في الحياة، ويعتبر الدقة دقة المواعيد ال غير، ويعتبر الروتين اليـومي هـو القداسـة بعينهـا                  
لـيس  . رف العالم مؤخرا كسائح في جزر الكناري والبهاما وإسبانيا وإيطاليا وغيرهـا           وهوالذي بات يع  

     .وقد بات يحكم المانيا... األلمان هكذا طبعا، ولكنه رمز االلماني الصغير الذي تمثله ميركل
ليس هذا هو المواطن الذي تمرد وعارض وسجن في المانيا الشرقية وغيرها من دول اوروبا الـشرقية،                 

ل هو الذي صمت عن الحكم وتساوق معه وتسلق بجلد سميك وقدرة على التحمل الى درجـة منـصب                   ب
ولكن هذا المواطن هو الذي حكـم بعـد         . سكرتيرة رئيس حكومة في ألمانيا الشرقية، كما كانت ميركل        

عيـشته  التغيير، فقد انضم الى التذمر ثم الى التغيير ألنه غاضب ومسكون بالمرارة من مقارنة مستوى م               
    .بمستوى معيشة ابن المانيا الغربية

المانية + ديمقراطية مسيحية   : والتركيبة. ميركل تأتي من المانيا الشرقية، ومن األوساط الموصوفة أعاله        
وهي التركيبة التي شهدها الفلسطينيون في زيارة اإلحراجـات الكابوسـية           . سياسة ميركل هذه  = شرقية  

   .هذه
با خالل العقد ونصف األخيرين إضافة النضمام المانيا الشرقية اليها انضمام           شهدت أورو : ونضيف ايضا 

وهي دول لم تملك في يوم من األيام سياسة خارجية باقل درجـة             . عشر دول من الكتلة االشتراكية سابقا     
جرد  فقد كانت تابعة لالتحاد السوفييتي السابق، وكانت وزارات األمن والخارجية م           .ممكنة من االستقاللية  

تغيرت هذه الدول، وقاد االنقالب فيها إما نخب انتهازية من داخل الحـزب             . تكملة عدد في حلف وارسو    
ولكن في  . الحاكم أرادت انقاذ نفسها في اللحظة االخيرة بعد االنهيار السوفييتي، أو قوى ديمقراطية فعال             

ال سياسية خارجية وال سياسة     : سابقةوقد حملت معها نفس العقلية ال     . الحالتين عادت النخب القديمة للحكم    
وقد تبنـت بمعظمهـا سياسـات      . أمنية، وحرصت على االنضمام الى حلف الناتو قبل االتحاد األوروبي         

أميركية مميزة نفسها عن الجيران األقوياء، عن المانيا التي تكاد ال تملك سياسة خارجية عدا في أوروبا                 
   .ر على سياسة خارجية مستقلةالشرقية، وعن فرنسا التي تتميز بأنها تص

وإذا رغبت باالستمرار في لعـب دور       . وأللمانيا دور الدولة العظمى اقتصاديا وثقافيا في اوروبا الشرقية        
قيادي في أوروبا الشرقية، فال بأس بالنسبة لها ان تتبع سياسة مواليـة ألميركـا فـي القـضايا غيـر                     

حول الى قضية عالقات عامة تتوسل اعترافـا أوروبيـا          المصيرية، مثل القضية الفسطينية التي بدأت تت      
   .حتى بوزراء حماس، لتكسب في قضايا مصيرية بالنسبة لها مثل شرق أوروبا

ويضاف الى ذلك ايضا ان العديد من هذه الدول يعادي كل من كان يصادقه النظام القديم بما فـي ذلـك                     
لية اقتصادية متوحشة، وتوحشا ال مبرر واضح له        العرب والفلسطينيون والتأمينات االجتماعية ويتبع لبرا     

   .في البراغماتية عديمة األخالق والروادع في العالقات الدولية
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  مروان الذي عرفته .88
  انتصار الوزير

أبعدته سلطات االحتالل ألنها شعرت انه يشكل خطراً على وجودها من خالل حركته بين المدن والقرى                
باب ومواقفه السياسية، ومن خالل حرصه على تبني سياسة منظمة التحريـر الفلـسطينية              والنقابات والش 

  .وتعميق مفاهيمها وتعميق الروابط والصالت بين الداخل والخارج
كانت رسائل القائد الرمز الشهيد خليل الوزير مسؤول األرض المحتلة بمثابة التعـاليم للبنـاء الحركـي                 

ئلة للجماهير وتعبئتها وحشدها للتنظـيم وتـشكيل االتحـادات والنقابـات            الفتحاوي لتنظيم القدرات الها   
والمؤسسات والجمعيات الخيرية والتطوعية بالوعي السياسي وبالبندقية المقاتلة، وكانت رسائل الـداخل             
عبر مروان للشهيد أبو جهاد تحمل بين السطور ما يحتاجه الداخل من دعم ومواقـف سياسـية محـددة                   

  .ضحة عن كل صغيرة وكبيرة تحدث هنا أو هناك في الداخلويعكس صوره وا
مروان من الذين التحقوا بحركة فتح في بداية شبابه فناضل في صفوفها واعتقـل مـن قبـل سـلطات                    

التحـق   .وخرج بعدها أكثر قوه وصـالبة     .. .االحتالل لست سنوات عجاف أمضاها مع إخوانه األسرى       
ل الوطني المتجدد وكان من ابرز القيادات الشبابية فعمل علـى           بجامعة بيرزيت تلك الجامعة حاضنة الجي     

تفعيل وتطوير دور الشبيبة الفتحاوية ولعب دورا هاماً في تشكيلها، وتشكيل اللبنـات األساسـية للجـان                 
  .المرأة والعمال والمعلمين ولكافة المؤسسات األخرى

اض الجماهيري والتـصدي لالحـتالل      بتوجيهات الشهيد أبو جهاد كان مروان يعمل على عملية االستنه         
ويخوض نضاالً سياسياً من خالل المظاهرات واإلضرابات واالعتـصامات إلـى أن أبعدتـه سـلطات                

  .االحتالل اإلسرائيلي من فلسطين المحتلة إلى األردن
 وساعة كان الشهيد أبو جهاد متحفزاً للقاء هذا الشاب من الجيل الجديد الذي كان يتابعه وإخوانه يوماً بيوم              
 وكـان   .بساعة على مدار سنوات عديدة مدركاً مدى الخسارة في إبعاده وزمالء له عن ارض الـوطن               

يعول عليه كثيراً لرفد الثورة بدم جديد وخبره عمليه تبلورت من خالل المواجهة اليومية الـشرسة مـع                  
  .احد منهماالحتالل ، حظي مروان بمعزه خاصة لدى أبو جهاد مما جعله قريباً من أسرته كو

عن تجربة تنظـيم الـسجون وكيـف تحولـت          . .وفي كل لقاء لنا معه كان يحدثنا عن األرض المحتلة         
المعتقالت اإلسرائيلية االحتاللية بفعل الكوادر الوطنية والحركية التي زج بها إلى هذه المعـتقالت إلـى                

 وكيف استطاعت الـشبيبة     .وريةأكاديميات حقيقة للتدريب والتربية السياسية والتنظيمية فخرجت كوادر ث        
توحيد صفوفها ووضع نظام داخلي لعملها مما جعلها تنظيم موحد يضم كل لجان الشبيبة في االتحـادات                 

وكيف كان أعضاء لجان الشبيبة يقوموا بأعمال تطوعية لخدمة الجمـاهير            .الطالبية في اتحاد عام واحد    
وشق الطرقات وقطـف الزيتـون      .. .يل الشوارع مثل القيام بحمالت نظافة وشق الطرق والزراعة لتجم       

  .والحمضيات
وألنه يعتد به كلفه أبو جهاد قبل استشهاده بأيام قليلة في مهمة لعدد من دول الخليج العربي الشقيقة لشرح                   
معاناة شعبنا وحشد الدعم والمساندة للمؤسسات الفلسطينية في الداخل ودعـم اقتـصاده الـذي أنهكتـه                 

  .يليةاإلجراءات اإلسرائ
آمن مروان بالسالم االستراتيجي وكان من اشد أنصار اتفاقية أوسلو وعاد مع إخوانه المبعـدين ، إلـى                  
الجذور إلى ارض الوطن ليتابع عمله النضالي، وكلف من قبل الرئيس القائد الشهيد ياسر عرفات واللجنة                

 من المؤتمرات التأسيـسية وانتخـب       المركزية بإعادة بناء وهيكلة التنظيم في الضفة الغربية فعقد العديد         
  .أمين سر التنظيم في الضفة الغربية فحمل األمانة بجد وإخالص
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وقد ساعده على النجاح مكانته بين إخوانه ودوره الطليعي في نسيج عالقات مع قـوى الـسالم داخـل                   
  .ومع األعضاء في الكنيست اإلسرائيلي كعضو في المجلس التشريعي.. .إسرائيل

حوار آمن بالحوار والتواصل لتحقيق السالم العادل واالستقرار واألمن وبذات القـدر مـن              وألنه رجل   
حتى مـع انـدالع     . العمل واجه وإخوانه المحاوالت اإلسرائيلية للتنصل من التزاماتها تجاه عملية السالم          

ـ                  ى طريـق   االنتفاضة الثانية كان يؤمن أن للسالم طريقاً البد من ولوجه فمن قدم هـذه التـضحيات عل
   .التحرير لن يعجز مع شعبه على حماية األمل بالحشد الشعبي والعمل المتواصل

السالم الحقيقي المبني على العدل فإنها لم تلتـزم باسـتحقاقات           .. .وألن إسرائيل ترفض السالم المتكافئ    
قتلـت ودمـرت    عملية السالم بل واندفعت بكل قواها االحتاللية لتتعامل بوحشية مع االنتفاضة الثانيـة ف             

وأعادت احتالل المدن والقرى واعتقلت آالف من الشباب ومن األجهزة األمنيـة والمؤسـسات المدنيـة                
وعبـد  ) أبو القـسام    ( والعديد من القيادات السياسية التي تتمتع بالحصانة ومنهم األخ مروان البرغوثي            

تزم باإلفراج عن مئات األسرى     الرحيم ملوح وحسام خضر وأحمد سعدات وغيرهم كثيرون كما أنها لم تل           
من معتقلي منظمة التحرير الفلسطينية الذين امضوا أكثر من عشرين عاماً في المعتقالت اإلسرائيلية قبل               

  .اتفاق أوسلو وعلى رأسهم األخ أبو علي يطا
ه وفي بداية األزمة التي عصفت بالساحة الفلسطينية اثر االنتخابات التشريعية الثانية نجـد مـروان مـر                

أخرى حتى وهو خلف قضبان السجون اإلسرائيلية يساهم مع إخوانه األسـرى فـي إخـراج الوضـع                  
  .الفلسطيني من أزمته لتمهيد الطريق أمام حكومة الوحدة الوطنية

  :أخي مروان
وأربعين سنه أخرى باطل ألنك تناضل مـع أبنـاء          ) خمس مؤبدات ( حكم االحتالل عليك مدى الحياة       إن

  .ية واالستقاللشعبك من اجل الحر
والنصر قـادم   . .الفجر قادم . .ويا أخوتي وأخواتي الصامدين والصامدات خلف القضبان      .. صبراً يا أخي  

 وستكونون جميعكم أحـراراً فـي       .وسنلتقي على ارض دولة فلسطين الحرة المستقلة وعاصمتها القدس        
   .وطن حر

  5/4/2007القدس الفلسطينية 
  

  ين صفقة عودة الالجئين الفلسطيني .89
     ماهر ابو طير 
ليس كل ما يعرف يقال، غير ان هناك في االجواء صفقة يجري االعداد لها على هامش التخطيط لعقـد                   
مؤتمر جديد للسالم، تشارك به دول عربية تجلس الول مرة مع االسرائيليين باالضـافة الـى اسـرائيل                  

  . والواليات المتحدة وعواصم اوروبية
ن اعالن قيام دولة فلسطينية دائمة بعاصمة مؤقتة يتم ضـم منطقـة الحـرم               فبعد ما اشرت اليه امس م     

الشريف في القدس الى ادارتها باالضافة الى مساحات محدودة جدا من اطراف القـدس تنفـتح باتجـاه                  
مناطق ابو ديس وغيرها باعتبارها العاصمة، تتسرب اليوم معلومات حول ملف الالجئـين الفلـسطينين               

  . ي التوافق عليها بين اطراف دوليةوالصفقة التي يجر
نعرف جميعا ان اسرائيل كانت قد رفضت سابقا المبادرة العربية التي تم اعالنها في قمة بيـروت عـام                   

 حيث طالبت طوال السنوات القليلة الماضية بشطب البند المتعلق بعودة الالجئين، وبعـد تفعيـل                2002
ورغم رد الفعل االسرائيلي المتشنج في البداية عـدنا لنـسمع           المبادرة العربية في قمة الرياض قبل ايام،        

مرونة اسرائيلية وترحيب ايهود اولمرت بالجلوس مع القادة العرب والبحث في كل شيء، باالضافة الى               
الترحيب االوروبي، وعلينا ان نتساءل ما الذي جعل اسرائيل تتراجع عن رفضها للمبادرة العربية، رغم               

  . ي كما هو بخصوص عودة الالجئينان نص المبادرة بق
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وفقا لما يتسرب من دوائر دبلوماسية غربية، فان هناك صفقة جعلت اسـرائيل تخفـف حـدة موقفهـا                   
الرافض، فبند عودة الالجئين المقصود منه عودة كل فلسطيني الى المكان الذي خرج منه، فالذي خـرج                 

د اليها وهو المعنى الذي ترفضه اسرائيل التـي         من حيفا يعود اليها والذي خرج من يافا او الناصرة يعو          
 مما سيسبب انهيارا في هوية الدولة اليهودية، واليوم         1948لن تقبل بعودة ماليين الالجئين الى فلسطين        

فان الخطر يكمن في تلك الصفقة التي يتردد ان اسرائيل قبلتها، وهي عودة الالجئين الفلـسطينيين الـى                  
المساحات التي تشكلها، أي ان الالجئ من حيفا او يافا بامكانـه العـودة الـى                الدولة الفلسطينية فقط، و   

اراضي الدولة الفلسطينية في نابلس او الخليل، وعمليا نرى التفافا فاضحا على حق العودة واعادة انتـاج                 
له، خصوصا، ان مساحة الضفة الغربية ومواردها ال تكفي الذين فيها فكيف حين نـرى تحـويال علـى          

 نحو اراضـي الـضفة      1948يق بشأن حق العودة بدال من العودة الى مدن البحر التي احتلت عام              الطر
الغربية، واالدهى واالمر ان حق العودة سيكون حتى في هذه الحالة مصونا فقط لمن يحمل وثيقة سـفر                  

 بمعنـى   فلسطينية، اما الذين حملوا جنسيات عربية واجنبية فسينطبق عليهم حق التعويض المالي فقـط،             
توطين كل الجئ في مكانه، في حين ان حملة الوثائق ينقسمون الى قسمين اولهما اهالي غـزة وهـؤالء            
يعودون الى غزة، والثاني يعودون الى اراضي الضفة الغربية او الدولة الفلسطينية العتيدة، واالرجح ان               

 مهمته تعويض الفلسطينين    يكون هناك انشاء لصندوق دولي للتعويضات بدعم مالي عربي واجنبي تكون          
ممن اصبحوا مواطنين في دول اخرى بجنسيات اخرى، باالضافة الى تعويض اليهود عن ممتلكاتهم التي               
يقال انهم خسروها في العراق ومصر وليبيا ودول عربية اخرى، بمعنى ان حـق التعـويض سـيكون                  

لم، مقابـل تقـزيم حـق العـودة      مشتركا، وبالمقابل تلتزم اسرائيل بالتوقف عن جلب اليهود مـن العـا           
للفلسطينين، ونحن نعرف ان عدد حاملي الوثائق بهذه الطريقة ال يتجاوز ربما نصف مليون وفقا لبعض                
التقديرات، اما الالجئون الفلسطينيون الموجودون في مخيمات غزة والضفة الغربية، فسيبقون كمـا هـم               

   .مقيمين باعتبارهم لم يخرجوا من الوطن الكبير
 امام مرحلة حرجة جدا واالخطر بعد ذلك هو أي عالقة وحدوية بين الضفتين قد تؤدي الى تهريب                  نحن

العائدين الجدد من سوريا ولبنان والمهاجر نحو االردن، خصوصا، اذا مابقيت الدولة الفلسطينية في حال               
  .لحالقيامها تعاني من مصاعب اقتصادية تجعل العيش فيها مستحيال كما هو مخطط بطبيعة ا

  5/4/2007الدستور 
  

   إسرائيل من المبادرة العربية؟تريدماذا  .90
  فريد أبو ضهير. د

فوزراء الخارجة األمريكيين لم . لم تشهد المنطقة العربية تحركات دبلوماسية كالتي تشهدها هذه األيام
 ولم يتم ترتيب .يقوموا بزيارات متكررة ومتقاربة كتلك التي قامت بها الوزيرة الحالية كونداليزا رايس

لقاءات بين الرئيس عباس ورئيس الوزراء اإلسرائيلي قبل فوز حماس في االنتخابات التشريعية في 
ولكن بعد ذلك التاريخ ظهرت حمى في التحركات . 2006الخامس والعشرين من كانون الثاني 

، مصر واألردن الدبلوماسية الباحثة عن تسوية لتنتشر في المنطقة وتشمل، باإلضافة إلى فلسطين
بالطبع جاءت هذه الجوالت في الوقت الذي كان فيه التحضير لعقد . والسعودية وعددا من الدول الخليجية

  . القمة العربية، ومع تشكيل حكومة الوحدة الوطنية الفلسطينية
فرصة "فما الذي حدث بالضبط؟ وما هي المؤشرات التي يراها بعض القادة العرب تدل على أن هناك 

  ال يجوز تفويتها؟" يقية للسالمحق
لكن السؤال األهم في رأيي هو ما الذي تغير لكي تصبح المبادرة العربية مقبولة، أو تحمل نقاطا إيجابية، 
  من المنظور األمريكي واإلسرائيلي؟ أين كان هؤالء من المبادرة العربية طيلة الخمس سنوات الماضية؟

  الجمود السياسي
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 مثلت 2006ف فيها اثنان، هي أن انتخابات الخامس والعشرين من كانون الثاني الحقيقة التي ال يختل
وأقصد هنا الفلسطينيين والواليات المتحدة وإسرائيل ومعظم الدول . محطة مهمة توقف عندها الجميع

فخالل العام الذي سبق االنتخابات، أي منذ فوز الرئيس أبو مازن وحتى فوز حماس، ثبت . العربية
أن إسرائيل غير معنية بالسالم، ألنها لم تقم بأي اتصاالت مع الفلسطينيين، ولم تقدم أي تصور للجميع 
أما الواليات المتحدة األمريكية فلم تول القضية الفلسطينية أي . على أقل تقدير" عملية السالم"لتحريك 

  .ي على الساحة الفلسطينيةفي التعاطي مع كل ما يجر) الجمودية(اهتمام، واستمرت بسياستها االستاتيكية 
إسرائيل أرادت التخلص من الرئيس عرفات، وبالفعل نجحت في ذلك، بعد حصار دام أكثر من ثالث 

ولكنها اصطدمت بحماس التي فازت في االنتخابات، فقررت أيضا التخلص منها، ولكن هذه . سنوات
 للعالم بأنها معنية بعملية السالم، وكان على إسرائيل أن تثبت. المرة بمحاصرة الشعب الفلسطيني بأسره

فكان قرارها مواصلة االتصال بالرئيس أبو مازن، على اعتبار أن . وأن حماس هي العقبة في سبيل ذلك
هناك أفق للسالم يمكن الوصول له من خالل قناة الرئيس الفلسطيني ومنظمة التحرير التي وقعت معها 

  .اتفاق أوسلو
ت في التغيرات الجديدة على الساحة الفلسطينية نقطة مهمة كان ينبغي الواليات المتحدة بدورها رأ

التعامل معها بأسلوب ال يتناقض مع األسلوب اإلسرائيلي، بل يلتقي معه على قاعدة أهمية وجود شريك 
فكان الجوالت المكوكية للوزيرة رايس في المنطقة، وكان اإلصرار على مواصلة االتصاالت . فلسطيني

  . الفلسطيني ورئيس الوزراء اإلسرائيليبين الرئيس
  مشاريع غير قابلة للتنفيذ

فخارطة . المشكلة هي أن األسلوب القديم الذي اتبع للمضي قدما في عملية السالم أثبت فشله وعقمه
الطريق دفنت في مهدها، حيث وضع شارون عليها أربعة عشر تحفظا، وأوسلو لم يتبق منه سوى 

لسلطة الفلسطينية وبعض القضايا اإلجرائية التي يتم من خاللها تسيير الحياة إفرازاته المتمثلة في ا
وحتى خطة االنطواء التي وقف خلفها شارون، وحاول أولمرت دفعها لألمام، فشلت . الفلسطينية اليومية

  .تحت أنقاض الحرب التي شنتها إسرائيل على لبنان
ديد، والشرق األوسط الكبير، وغير ذلك من جاءت رايس بأفكار متعددة، منها الشرق األوسط الج

وجاءت كذلك بشروط ". محور التطرف"و" محور االعتدال: "وقسمت المنطقة إلى قسمين. التسميات
  .الرباعية التي أصبحت تمثل مدخال ألي مفاوضات أو حتى اتصاالت مع الحكومة الفلسطينية

فكان ال بد من . لجمود السياسي في المنطقةوبالطبع، عجزت إسرائيل عن تقديم أي أفكار جديدة لكسر ا
والبحث عن " عملية السالم"االستمرار في االتصال مع الرئيس عباس ريثما تتبلور رؤية جديدة لمستقبل 

  .حلول تخرج المنطقة من حالة الجمود السياسي السائدة
 ردود أفعال، وغير من المهم هنا اإلشارة إلى موقف الدول العربية، حيث كان العرب باستمرار أصحاب

القرار الوحيد الذي استطاع العرب اتخاذه هو . مبادرين على اإلطالق في تحريك الوضع السياسي
، علما بأن هذه القرارات بقيت بالفعل "عملية السالم"اإلعالن عن كسر الحصار، واإلعالن عن وفاة 

  .ولم تخرج إلى حيز التنفيذ" حبرا على ورق"
بي، استطاع العرب االستمرار بإمساك العصا من الوسط، فحافظوا على العالقة ولكن في ظل العجز العر

مع الرئيس عباس، وبلوروا صيغة ضيقة للعالقة من حكومة حماس، ولم يجرؤوا بالطبع على إغضاب 
فبالرغم من أن . ولكن الشيء الوحيد الذي عجز عنه العرب هو كسر الحصار. األمريكان واإلسرائيليين

كومات العربية، كما يقول كثير من المراقبين، كسر الحصار وإرسال األموال، إال أنهم لم بإمكان الح
  .يقدموا على هذه الخطوة خوفا من دخول في صدام مع األمريكان

إذن، في المحصلة، وجدنا أن هناك مأزق سياسي وقع فيه الجميع، وأضحت فيه المشاريع األمريكية 
  فما هو البديل إذن؟. ، وعاجزة عن تحريك الوضع السياسيواإلسرائيلية غير قابلة للتنفيذ
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  مبادرة عربية بمقاييس إسرائيلية
لقد بدا وكأن الوحي قد نزل على الواليات المتحدة وإسرائيل، وأصبحت المبادرة العربية مهمة، وفيها 

. ظر فيها برويةلقد كان ال بد من إخراج المبادرة العربية من األدراج، والعمل على الن. نقاط إيجابية
وبالطبع، فإن أية مبادرة تعترف بإسرائيل، وتهدف إلى قبولها في المنطقة، هي مبادرة تستحق الثناء من 

أما ما يتعلق بالشق الثاني من المبادرة، وهو حل القضية . وجهة النظر اإلسرائيلية واألمريكية
، بما في ذلك القدس، وتفكيك 1967الفلسطينية، وانسحاب إسرائيل إلى حدود الرابع من حزيران 
هذا آخر ما توصلت إليه العقلية . المستوطنات، وعودة الالجئين، فهذه أمور يمكن االلتفاف حولها

  .اإلسرائيلية واألمريكية
والخوف، كل الخوف، أن تنزلق الدول العربية وتقع في . لذلك، فإن الخطوة القادمة أصبحت واضحة جدا

تمهيدا للوصول إلى حل " المعتدلة"تطلب البدء بمفاوضات مع الدول العربية فإسرائيل اليوم . هذا الفخ
تماما كما فعلت إسرائيل مع خارطة الطريق، واتفاق أوسلو، وغيرها . سلمي يستند إلى المبادرة العربية

  .من االتفاقات
 تأخذ من المبادرة إسرائيل تريد أن". التطبيع مع الدول العربية" األمريكي اآلن هو –الهدف اإلسرائيلي 

  . تريد أن تأخذ كل شيء، وال تعطي أي شيء. العربية ما يحقق مصلحتها هي فقط، دون أن تعطي شيئا
 آذار تؤكد على المبادرة العربية دون أي تغيير 29وها هي القمة العربية التي أنهت أعمالها يوم الخميس 

، وأن على إسرائيل أن تقبل المبادرة إذا "تيجيالسالم هو خيار العرب االسترا"وتؤكد على أن . أو تعديل
  .وكان الرد اإلسرائيلي فوري برفض المبادرة كما هي. أرادت أن تعيش بسالم في المنطقة

ولكن، ومع ذلك، سنشهد خالل الشهور القادمة حملة أمريكية محمومة لجمع إسرائيل مع الدول العربية، 
بمفاوضات إلقامة عالقات دبلوماسية كاملة، وربما اتفاق وعلى رأسها السعودية ودول الخليج، والبدء 

وبالطبع، فإن إسرائيل لن تقبل، كما قلنا، بدولة . سالم كامل، كخطوة من أجل تطبيق المبادرة العربية
التطبيع "ولكنها تقبل فقط .  بما فيها القدس، ولن تقبل بعودة الالجئين67فلسطينية على حدود عام 

  .لوماسية كاملة مع الدول العربية، وعالقات دب"الكامل
  إذن، فما الذي سيحدث بعد ذلك؟

  وخروج فلسطين.. دخول إسرائيل
ما تريده إسرائيل . الذي سيحدث هو عزل الشعب الفلسطيني وتصفية القضية الفلسطينية بالكامل

 شعب يعيش تحت والواليات المتحدة هو أن تكون العالقات اإلسرائيلية العربية عادية جدا، وكأنه ال يوجد
ما تريده هو أنه عندما تقوم إسرائيل باجتياحات واعتقاالت واغتياالت، . االحتالل، ويعاني من ويالته

بل تريد أن يصل العرب إلى . ومصادرة أراض، ال يكون هناك أية ردود فعل من قبل الدول العربية
إنها عملية تهدف إلى دخول ". أنفسهمما لنا وللفلسطينيين؟ دعوهم يحلوا مشاكلهم ب"مرحلة يقولون فيها 

إسرائيل لتصبح جزءا من العالم العربي، مقابل خروج فلسطين وعزلها بالكامل، بحيث تنتهي كقضية 
  .مركزية لألمة العربية واإلسالمية

عندئذ، تكون إسرائيل قد حققت تقدما كبيرا في ترسيخ وجودها في المنطقة من خالل قبولها في المنظومة 
بحيث تدخل كل الدول في إطار " وادي عربة"و" كامب ديفيد"ية العربية، ويتم بذلك توسيع دائرة اإلقليم

  .التطبيع مع إسرائيل والعالقات الدبلوماسية الكاملة
ولكن هذا األمر له أبعاد خطيرة، ليس فقط على القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني، ولكن أيضا على 

فالدول العربية إذا أقدمت على مثل هذه الخطوة، فإنها تكون قد عمقت من . استقرار المنطقة بشكل عام
  . الفجوة بين حكوماتها وبين شعوبها، ومن الصعب جسر هذه الفجوة في المستقبل

ولكن المسألة المهمة هنا هي أن يدرك القادة العرب وصناع السياسة في الدول العربية مغزى التحركات 
وأبعاد الثناء المفاجئ على المبادرة العربية، ويحددوا اإلطار العام الذي األمريكية واإلسرائيلية، 
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سيتحركوا من خالله، ويقرروا فيما إذا كانوا مصرين على مبادرتهم كما هي، وبدون اللف والدوران 
الذي تقوم به كل من إسرائيل وأمريكا، أم أنهم يمكن أن يعطوا إسرائيل ما تريد، دون أن تقدم لهم ما 

  .دونيري
  2/4/2007القدس الفلسطينية 
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  رائد نعيرات.د
 همن أبجديات التفكير أن أي سالم بحاجة إلى طرفين، ليس من أجل الديكور ولكن ليقدم كل منهم جاهزيت

 يكون تجميعا ألمنيات هذا فالعملية السلمية وتحقيق السالم لن. وليدفع كل طرف استحقاقات هذا السالم
بل إن أهم متطلبات .الطرف أو ذاك، وال يمكن تحقيقه بتحويل التصورات إلى قواعد للّعبة السياسية 

السالم هو تقديم الرؤى السياسية والحلول الناجعة القائمة على رؤية الحقائق كما هي، ال كما يحلو لطرف 
لتي شكلت الغطاء الفكري وااليدولوجي لمسيرة العملية قد تكون هذه هي المعضلة األساسية ا. أن يراها

السلمية بين الجانب الفلسطيني والجانب اإلسرائيلي طوال حقبة أوسلو، وبالتالي أفضت نتيجتها إلى 
  .انتفاضة فلسطينية بدل أن تنتهي بقيام دولة فلسطينية مستقلة بناء على الفلسفة التي قامت عليها 

أكثر تعقيدا وان كانت تنطلق من نفس الفلسفة السابقة، فحكومة إسرائيل بقيادة أما اليوم فتبدو الصورة 
أيهود اولمرت حكومة ضعيفة، وبالتالي هي ال تقوى على دفع مستحقات العملية السلمية، والمطلوب من 

ية وهنا ينهض سؤال في غا!!!!!.  أن يقدموا أكسيد الحياة لهذه الحكومة إذا أرادوا السالمنالفلسطينيي
األهمية إذا كانت الحكومة اإلسرائيلية قوية فلن يستطيع أحد الضغط عليها من اجل تقديم تنازالت، الن 
القوي ال يقدم تنازالت، وإذا كانت الحكومة اإلسرائيلية ضعيفة فلن يطالبها احد بتقديم استحقاقاتها من 

إلسرائيلية وضعفها تُقدم عملية السالم وما بين قوة الحكومات ا. العملية السلمية ألنها ال تقوى على ذلك
ورغم عجب هذه الحالة إال أنها تبدوا متقبلة إلى حد ما، ولكن العجب العجاب أن القائمين . قربانا لها

على عملية السالم ال يريدون التضحية بها وحتى ال تكون هي القربان تقدم مصالح الشعب الفلسطيني 
ففي الوقت الذي يرى فيه . سرائيلية سواء القوية منها أو الضعيفةقرابين على مذبحة آلهة الحكومات اإل

يشير استطالع من الشعب اإلسرائيلي أن حكومة أيهود اولمرت غير جاهزة للمفاوضات كما  % 72
 والحكومة الفلسطينية ننرى ضغطا دوليا مطالبا الفلسطينيي. تامي شتاينمتس لمركز' جدول السالم'

لني بالشروط التي تعمل الحكومة اإلسرائيلية على نفيها يوما تلو اآلخر، وعلى باالعتراف الصريح والع
الرغم من موافقة الحكومة الفلسطينية على روح المبادرة العربية والتمثيل الفلسطيني في القمة العربية 

 أما نيموحدا بالرئاسة والحكومة فإن ذلك لم يعتبر كافيا ولم يحسب في طور التقدم من جانب الفلسطيني
وعلى الرغم من قوله لها في مرات سابقة قبيل لقاءه الرئيس "  مفاجأة" كلمة أيهود اولمرت بأن لديه

إال ) كذبة نيسان(الفلسطيني ولم تكن هناك أي مفاجأة تذكر، عالوة على أنها أتت في األول من ابريل 
  .أنها اعتبرت تقدما ايجابيا كبيرا

ر فتكمن في تهيئة المناخ المالئم لصناعة سالم، وهنا نالحظ إن أما القضية األخطر في هذا المضما
معزوفة السالم باتت حكرا على االركسترا العربية والفلسطينية، أما على الجانب اإلسرائيلي فال تكاد 

... لحظة تمر إال والتصريحات التي تهدد تارة باجتياح غزة وتارة بشن حرب ضد هذه الدولة أو تلك
قضية األهم وهو ما تقوم به القوات اإلسرائيلية من قتل ودهم في الضفة الغربية، فمنذ إلخ، عدا عن ال

 فلسطيني اغلبهم من 800إعالن الهدنة من قبل الفصائل الفلسطينية تم استشهاد ما يقارب أكثر من 
وهنا عجب آخر يضاف إلى عجائب الدنيا السبع عندما تأتي التصريحات الدولية مطالبة . األطفال

  .لحكومة الفلسطينية بنبذ العنفا
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إذن والحالة هذه، ومن باب تفهمنا للواقعية السياسية فإننا ال نطالب المجتمع الدولي بالضغط على 
إسرائيل إلنهاء االحتالل أو الكف عن الممارسات الوحشية تجاه المجتمع الفلسطيني ولكن على األقل أن 

 قربانا يقدم لخدمة ة ال تصبح عدالة القضية الفلسطينيال يتم الضغط فقط على الجانب الفلسطيني حتى
عملية سلمية، ال يريد لها الطرف اإلسرائيلي أن تكون، وهنا ستسقط قيما كثيرة كالعدالة والديمقراطية 

أما إذا كان باإلمكان التوصل إلى عملية سالم فاألجدى أن توجه الضغوط إلى . وحرية الشعوب وحقوقها
فإسرائيل استطاعت أن تثبت للعالم . الذي يملك أوراق اللعبة وليس إلى الذي ال يملكالجانب اإلسرائيلي 

اجمع أنها تستطيع أن تجوع الشعب الفلسطيني، وتحتجز أمواله، وأثبتت للعالم أنها بمقدورها أن تشعل 
ل في حربا أهلية، وباستطاعتها أن تقتل من تشاء وليست الحكومة الفلسطينية التي بمقدورها أن تفع

ومن يمتلك القدرة على صنع وقيادة الحرب يمتلك القدرة على صنع وقيادة . الشارع اإلسرائيلي ذلك
  .السالم وليس العكس
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