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 سرائيل تعترضاو.. نلبحث قضية اختطاف جونستو لندن تخرق مقاطعتها هنية .1
 خرجت االتـصاالت الديبلوماسـية      : فتحي صباح  ،غزةنقالً عن مراسلها في      6/4/2007الحياة  نشرت  

لقـدس ريتـشارد    البريطانية مع حركة حماس إلى العلن أمس، عندما التقى القنصل البريطاني العام في ا             
" سي. بي. بي"بيسميكر رئيس الحكومة الفلسطينية اسماعيل هنية في غزة للبحث في سبل اطالق مراسل              

وخالل اللقاء، نقل بيسميكر لهنية شكر الحكومة البريطانية لجهوده وحكومته من أجل انهـاء              . جونستون
وقـال الديبلوماسـي باللغـة       ".في اسرع وقت ممكن   "خطف جونستون، معربا عن امله في ان يتم ذلك          

العربية للصحافيين بعد االجتماع الذي قوبل بانتقاد اسرائيلي، ان الجانب البريطاني هـو الـذي طلـب                 
وخففت القنصلية البريطانية من اهمية اللقاء الذي       . االجتماع للبحث في هذه المسألة االنسانية المهمة جدا       

، في حين شددت الخارجيـة البريطانيـة علـى ان           "غايته محض انسانية  "و" يناقش فقط حادث الخطف   "
  ".ال يشكل تغييرا في سياستنا في ما يتعلق باالتصاالت السياسية مع عناصر حماس"االجتماع 

ويعد اللقاء العلني االول من نوعه بين قيادي من حماس وديبلوماسي بريطاني تطور الفتاً، ألنه يـشكل                 
، وخروجا عـن موقـف      "الئحة االرهاب "يضع الحركة على    خروجا عن سياسة االتحاد االوروبي الذي       

اللجنة الرباعية الدولية التي فرضت حصارا على حكومة حماس االولى والحقا على وزراء الحركة فـي        
الحكومة الحالية، واشترطت لرفعه استجابة الحركة لشروطها الثالثة القاضـية بـاالعتراف باسـرائيل              

  .لعنفوباالتفاقات الموقعة معها وبنذ ا
وكما كان متوقعا، اثار اللقاء حفيظة اسرائيل حيث صرح مسؤول رفيع المستوى بأن االجتماع يقـوض                
المساعي االميركية واالسرائيلية لعزل الحركة االسالمية، وقد يبعث برسالة لحماس بأنهـا قـد تحقـق                

  .مكاسب من الناحية الديبلوماسية اذا خطف أجانب
عرب أ :وكاالتوعن ال  ، كامل ابراهيم  ،القدسنقالً عن مراسلها في      6/4/2007الرأي األردنية   وأضافت  
 وان االمر    المختطف، هنية في بيان تلقته وكالة فرانس برس عن وقوفه بجانب قضية الصحافي           اسماعيل  

خارج عن طبيعة المجتمع الفلسطيني وان من قام بهذا العمل فئة ال تمثل الشعب الفلسطيني الذي ينظـر                  
واكـد هنيـة علـى بـذل         .ون ومهماته الجليلة التي قام بها تجاه الشعب الفلسطيني باحترام         لدور جونست 

  .وتكثيف الجهود لحل هذه القضية
قال مـصدر مطلـع فـي    :  رائد الفي ،غزةنقالً عن مراسلها في      6/4/2007األخبار اللبنانية   وجاء في   

". ين بريطانيين، لكنه اللقاء المعلـن األول      هذا ليس اللقاء األول بين هنية ودبلوماسي      "حماس، لألخبار، إن    
وأضاف إن هنية التقى سراً في أوقات سابقة مسؤولين في الحكومة والخارجية البريطـانيتين، مـن دون                 

  .الكشف عن هذه اللقاءات لإلعالم بناء على رغبة الضيوف
لمتحث باسم الحكومـة     إلى أن ا    حامد جاد  ،غزةنقالً عن مراسلها في      6/4/2007الغد األردنية   وأشارت  
 أن هنية أعرب لميكبيس عن أمله في ان يؤدي االجتماع الـى حـوار مـع                 ذكر حمدغازي   الفلسطينية،

  .بريطانيا بشأن القضايا السياسية واالقتصادية
قال غـازي    :لندنومن   صالح النعامي    ،غزة نقالً عن مراسلها في      6/4/2007الشرق األوسط   وأوردت  

هنية يرى في زيارة مكبيس له وان كانت فـي اطـار البحـث فـي اطـالق                  حمد للشرق االوسط، أن     
واشـار الـى أن     . جونستون، انما عن تعبر عن امكانية التعامل بين حكومة الوحدة والحكومة البريطانية           

هذه الزيارة تحمل دالالت واضحة، معرباً عن أمه في أن تنجح هذه الزيارة في تغيير منحـى التعـاطي                   
 .ي مع الحكومة الفلسطينية بشكل كاملالبريطاني الرسم

وقال ناطق باسـم الخارجيـة      . من جهتها، حاولت لندن التقليل من شأن لقاء القنصل البريطاني مع هنية           
لمناقشة مسألة قنصلية بحتة، وهي قضية محدودة جداً وال تؤثر          "ان اللقاء كان    " البريطانية للشرق االوسط  

 على سؤال عما اذا كانت لندن قد استـشارت حلفاءهـا، وخاصـة    رداًو، "على اية من سياساتنا االخرى    
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لم نستشر احداً ولكن هناك دعما قويـا وواسـعا          : "واشنطن، قبل المضي بعقد لقاء مع هنية، قال الناطق        
 ".للصحافي جونسون

غازي حمـد أعـرب عـن        أن    نضال المغربي  ،غزةنقالً عن مراسلها في      5/4/2007رويترز  وذكرت  
االطراف تتحرك على طريق حسم المسألة لكنه صرح بان هناك حاجة لمزيد مـن الوقـت                اعتقاده بان   

الطالق سراح الصحفي المخطوف حيا وسالما دون اللجوء الى القوة واستطرد ان الجهات المعنية تناقش               
  .كل الخيارات

ـ      :  رويترز -  الخليج - غزة   - 6/4/2007الخليج اإلماراتية    واضافت تيائه عبر محمد دحالن عـن اس
وإدانته الشديدة الختطاف جونستون ودعا بعد استقبال القنصل البريطاني، إلطالق سراح الصحافي فوراً             

  .من دون شرط أو قيد
  

  "بأي اسلوب"عباس يتعهد االفراج عن جونستون  .2
 أنه لن يتهـاون مـع موضـوع         الفلسطيني هدد الرئيس    :غزةمن   5/4/2007قدس برس   نشرت وكالة   

وأوضح عباس، أنه اجتمع صباح الخميس       ".البي بي سي  "الصحفي البريطاني، مراسل    استمرار اختطاف   
وأكد  .مع الحكومة الفلسطينية، ووضع معها الخطوات األخيرة ألسلوب إطالق سراح الصحفي المختطف           

عباس، خالل كلمة ألقاها أمام مسيرة للصحفيين انطلقت من خيمة االعتصام، وتوجهت إلى مقر الرئاسة               
أولينـا كـل االهتمـام بهـذا        : " أنه لن يتهاون في إطالق سراح جونستون وعودته ألهله، وقـال           بغزة،

ال أريد أن أقول لكم بأي أسلوب كان سـنفرج          : " حديثه لخاطفي الصحفي قائالً    عباسووجه   ".الموضوع
  .، مشدداً على أن سبب زيارته الحالية لغزة لمتابعة هذه القضية"عنه

 ىالمحمود عباس أشار : أشرف الهور، غزةنقالً عن مراسلها في   6/4/2007القدس العربـي    وأضافت  
 اتصاال هاتفيا مع وزيرة الخارجية البريطانية حول موضوع الصحافي البريطاني، وقال أوليت             ىأنه أجر 

  .لها اهتمامي بإطالق سراح الصحافي
وفور  .ة باإلفراج عن جونستون   وكان عشرات الصحافيين الفلسطينيين تظاهروا قبالة مقر الرئاسة للمطالب        

وصول مسيرة الصحافيين الراجلة الي احدي بوابات مقر الرئيس عباس بغرض الدخول الي باحة المبني               
 .أطلق الحراس النار في الهواء لتفريق الصحافيين، إال أن الصحافيين واصلوا طريقهم رافضين التوقـف              

ئيس اعتذاره عن إطالق النار ووعد باعتقـال        وعقب تمكن الصحافيين من الدخول قدم مسؤول حرس الر        
  .الحراس الذين نفذوا العملية

بحث الرئيس عباس في غـزة       : محمد هواش  ،رام اهللا نقالً عن مراسلها في      6/4/2007النهار  وجاء في   
مع هنية ودحالن في حضور عدد من الوزراء، في مقر رئاسة الوزراء في غزة، في تحرير الـصحافي                  

  . ه سالما الى اهله في السرعة الممكنةالبريطاني وعودت
الحكومـة  الناطق باسم    إلى أن     حامد جاد  ،غزةنقالً عن مراسلها في       6/4/2007الغد األردنية   وأشارت  

غازي حمد أعلن أنه جرى االتفاق بين الرئيس عباس وهنية على تشكيل غرفة عمليات مشتركة من قبل                 
  . المختطفاألجهزة األمنية بهدف اإلفراج عن الصحافي

 منسق لجنة حماية الصحافيين      إلى أن   فتحي صباح  ،غزةنقالً عن مراسلها في      6/4/2007الحياة  ولفتت  
شمس عودة قال في مكبر للصوت مخاطبا الرئيس عباس فور عودته الى مقره من زيارة الى هنيـة ان                   

ستمرار خطـف زمـيلهم     الصحافيين جاؤوا الى رأس الهرم في السلطة الفلسطينية لالحتجاج بشدة على ا           
واضاف ان الصحافيين جاؤوا السماع صوتهم للرئيس عباس واالستماع اليه ومعرفة الى اين              .جونستون

  .وصلت الجهود المبذولة الطالق جونستون
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   بالقوةجونستون ولو العمل على إطالق سراح الحكومةعلى : منظمة التحرير .3
بذل جهد أكبر من أجـل      "الفلسطينية حكومة الوحدة إلى      دعت منظمة التحرير     : البيان، والوكاالت  -غزة  

، وقال عضو اللجنة التنفيذية في المنظمة تيسير خالد فـي تـصريحات إلذاعـة               "اإلفراج عن جونستون  
الجهات التي تحتجز الصحافي البريطاني معروفة للحكومة، لذا على وزارة الداخليـة        "صوت فلسطين إن    

، وتابع  "كان بالقوة، وإن تطلب األمر اقتحام المكان واعتقال من فيه         العمل على إطالق سراحه حتى وإن       
  ". على الحكومة بذل مزيد من الجهد من أجل إنهاء جميع مظاهر الفلتان"

   6/4/2007البيان اإلماراتية 
  

 حقيقية أولمرت عاجز عن الشروع في مفاوضات: البرغوثيمصطفى  .4
مـصطفى  . التقى وزيـر االعـالم د      :البيرهراسلها في    نقالً عن م   6/4/2007القدس الفلسطينية   نشرت  

 برنـامج   البرغـوثي واستعرض   .البرغوثي في البيرة ممثل المانيا لدى السلطة الفلسطينية جورج راناو         
وقال ان برنامج الحكومة تضمن الدعوة الى توسيع وترسيخ تهدئـة شـاملة ومتبادلـة                .حكومة الوحدة 

واضاف  . ذلك عبر عدوانها المتواصل على االراضي الفلسطينية       ومتزامنة اال ان اسرائيل هي من تعطل      
 يماطل  أولمرتان هناك فرصة سانحة لتحقيق السالم في المنطقة من خالل المبادرة العربية التي ال زال                

في التعاطي معها ويحاول التهرب من االستحقاقات السياسية واستبدال السالم الشامل والمؤتمر الـدولي              
كما دعـا    .ودعا البرغوثي الى ضرورة التعامل مع حكومة الوحدة       .  والتطبيع مع العرب   بمؤتمر اقليمي 

الى التعامل مباشرة مع حكومة الوحدة ووزرائها دون تمييز ورفع الحصار ووقف االنتهاكات االسرائيلية              
برنـامج  واكد انه سلم ممثل المانيا لدى السلطة والسفير اللبلغاري نسخة رسمية مترجمة عـن                .اليومية

مشيرا الى ضرورة اجراء دراسة دقيقة وموضوعية للبرنـامج وعـدم التـأثر بالتفـسيرات                الحكومة،
وعبر البرغوثي عن شكره لرناو على زيارته كاول ممثل اوروبي باعتبـار             .االسرائيلية غير الصحيحة  

  .بالده الرئيسة الحالية لالتحاد االوروبي
اء االخير الذي عقدته المستشارة ميركل مع الـرئيس عبـاس           من جانبه شرح رناو للبرغوثي فحوى اللق      

وعبره رناو عن امل بالده في في تحقيق االستقرار في االراضـي             .خالل زيارتها لالراضي الفلسطينية   
  .الفلسطينية وانجاز صفقة تبادل االسرى

: عن يو بـي اي    نقالً عن مراسلها في نابلس، أمين أبو وردة، و         6/4/2007الخليج اإلماراتية   وأضافت  
ولمرت ضعيف وعاجز عـن الـشروع فـي         أأكد مصطفى البرغوثي انه اليوجد شريك اسرائيلي وأن         

 ان ما قامت به قوات االحتالل من عدوان على شمال قطـاع             ،وقال في بيان له أمس    . مفاوضات حقيقية 
يـة  غزة يؤكد سعي اسرائيل لتخريب جهود حكومة الوحدة لفـرض االمـن وضـبط االوضـاع الداخل                

  .والوصول الى تهدئة شاملة متبادلة ومتزامنة
  

  هاجم اجتماع الرباعية األمنيةيفي التشريعي  قرر لجنة الداخلية واألمنُم .5
قال النائب إسماعيل األشقر مقرر لجنة الداخلية واألمن في التشريعي إن اجتمـاع              : أشرف الهور  -غزة  

وع الماضي يسعي لزرع بذور الفتنة واالقتتال الداخلي        اللجنة الرباعية األمنية الذي عقد في القاهرة األسب       
وأوضح فـي تـصريح      .من جديد في الساحة الفلسطينية وال يخدم سوي األجندة والمشروع اإلسرائيلي          

صحافي أن ما صدر من تسريبات في االجتماع حول قيام عدد من األطراف بتزويد قوات حرس الرئاسة                 
 كالشنكوف وثالثة ماليين رصاصة عدا      2500 و 16 قطعة أم    300بشحنات كبيرة من السالح قدرت بـ       

 األجندة والمشروع الصهيوني األمر الذي يتعارض تمامـاً         ى ال يخدم سو   ىعن التجهيزات التقنية األخر   
 مثـل   األشقروعزا  . مع المصالح العليا للقضية الفلسطينية خصوصا في ظل أجواء الوفاق بعد اتفاق مكة            

م اإلحساس األمريكي واإلسرائيلي بوجود أفق سياسي لعملية التسوية في المنطقة            عد ىهذه االجتماعات ال  
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 محاولة تصدير األزمة الداخلية التي تعاني منها الساحة اإلسرائيلية للـساحة            ىما شجع هذه األطراف عل    
  .الفلسطينية عبر تأجيج نارالفتنة واالقتتال الداخلي

 6/4/2007القدس العربي 
  

  ق ملف شليط قريباعريقات يأمل بإغال .6
عرب صائب عريقات عن امله في ان يغلق ملف جلعاد شليط باسـرع وقـت               أ : كامل ابراهيم  -القدس  

واكد عريقات في حديث الذاعة صوت فلسطين        .ممكن من خالل الوساطة المصرية والحكومة الفلسطينية      
  . امس ان الجانب المصري يقوم بدور كبير في هذا الموضوع

  6/4/2007 الرأي األردنية
  

  يطالب اسرائيل بتطبيق اتفاقية الجماركعريقات .7
صائب عريقات اسرائيل بتنفيذ اتفاقية الجمارك التي وقعت في شهر نوفمبر من العـام  . طالب د:بيت لحم 

واشار عريقات في حديث لوكالة معا الـى         . بين الجانبين الفلسطيني واالسرائيلي وبحضور رايس      2005
 ايام في االسبوع امام حركة المواطنين وتصدير البضائع   7بموجبه فتح معبر رفح     ان هناك تفاهما يجري     

واضاف  . في حين يجري استيراد البضائع وادخالها عبر معير كرم ابو سالم           ،من غزة الى مصر والعالم    
الى االن اسرائيل ترفض تطبيق ذلك التفاهم وال يوجد ال صادرات وال واردات وفي حال وافقـت                 " قائال
 .رائيل على ذلك سيسهل ذلك على قطاع االعمال بتصدير بضائعهماس

  5/4/2007وكالة معا 
  

  إدارة المعابر تنفي تشغيل معبر إضافي إلدخال البضائع لغزة .8
نفى سليم أبو صفية، مدير عام أمن المعابر في السلطة صـحة مـا أوردتـه صـحيفة                   :كتب حامد جاد  

الفلسطيني واالسرائيلي الى اتفاق يقضي بتـشغيل معبـر         هآرتس، أمس، من أنباء حول توصل الجانبين        
وأكـد   ".كارني"إلدخال البضائع الى قطاع غزة، وذلك الى جانب معبر المنطار           " كرم أبو سالم  "إضافي  

أبو صفية في حديث لأليام، ان ما أثارته الصحيفة المذكرة عاٍر عن الصحة، وأن كل ما هنالـك مجـرد                    
صائب عريقات، من أجل إقناع الجانـب االسـرائيلي بحـل           . من خالل د   جهود يبذلها الطرف لفلسطيني   

مشكلة الجمارك في معبر كرم أبو سالم بما يضمن للسلطة تحصيلها أسوة بما هو معمول به فـي بـاقي                    
  .المعابر

 6/4/2007األيام الفلسطينية 
  

  ةجديدالمنية األحملة  في الالتنفيذيةيؤكد مشاركة  و..شهوان ينفي ادعاءات فتح .9
نفي الناطق باسم القوة التنفيذية إسالم شهوان أن يكون قرار المحكمـة            :  خاص - فلسطين مباشر    -غزة  

 أن يتمتع بأي صفة قانونية وقـال        ،الصادر بحق المتهمين بتفجير الجيب التابع للقوة التنفيذية قبل شهرين         
الل تسلم وتسليم الـوزارة فـي       إن المحكمة قامت بإطالق سراح المتهمين في الفترة االنتقالية خ         "شهوان  

وأضاف في تصريحات لفلسطين مباشر أن الجهة القانونية متواطئة مع القتلة            ".حكومة الوحدة الفلسطينية  
 وجود اعترافات مسجلة    ى وأشار إل  ، ارتكابهم الجريمة  ىكونها برئتهم برغم من وجود إثباتات ودالئل عل       

لمحامين الذي عينتهم حركة فتح  في فبركـة بعـض           وإفادات شهود  لكن تواطئ المحكمة سمح لبعض ا        
وأكد شهوان أن البيان الصادر عن فتح والذي اتهمت فيه القوة التنفيذية بتعذيب المتهمـين                .المصطلحات

 وأوضح أنـه ال  ،عار عن الصحة وإذا دل علي شئ فإنه يدل علي تمتع القتلة والمجرمين بغطاء تنظيمي   
  .وفر للمجرمين  حماية أي تنظيم فلسطيني أن يىيجب عل
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وفي موضع أخر أكد شهوان أن القوة التنفيذية ستشارك  بدور بارز في الخطة األمنية التي سيعرضـها                  
 وأكد أن الحملة ستتضمن نشر نقاط شرطية تـشارك فيهـا القـوة              الحكومة، ىوزير الداخلية السبت عل   

  . قطاع غزة امتدادىالتنفيذية في إطار قوة مشتركة من األجهزة األمنية عل
  5/4/2007عين على فلسطين 

  
  انتقائيةبلحكومة امع دعو لرفض التعامل مع المسؤولين األجانب الذين يتعاملون حماس ت .10

ل إسماعيل رضوان المتحدث باسم حركة حماس اإلدارة األمريكية وإسرائيل حم: أشرف الهور -غزة 
 الحكومة الفلسطينية، الفتاً ىة واالقتصادية علالمسؤولية الكاملة عن استمرار الحصار والمقاطعة السياسي

 المستقبل :وأضاف . الشعب الفلسطيني أمر ينذر بتصعيد األوضاع األمنيةى أن مضاعفة الضغوط علىلإ
 السياسة الدولية المتبعة في التمييز في التعامل بين  رضوانوانتقد.  وقد تنقلب الموازين،يحمل المفاجآت

 ى بوابة الشرعية الفلسطينية، مشدداً على معتبراً أن هذا األمر يعد التفافاً عل،ةوزراء الحكومة الفلسطيني
أن التعامل بانتقائية لن يسهم في خدمة القضية ولن يسهم في تهدئة األوضاع السياسية واألمنية في 

 ضرورة رفض كافة وزراء حكومة الوحدة التعامل مع أي مسؤول أجنبي ىلإودعا رضوان . المنطقة
ب في شق الصف الوطني من خالل فرض االنتقائية في التعامل مع الوزراء، معلالً سبب دعوته بأن يرغ

 الجميع رفض هذه االنتقائية لتجنب إثارة الخالفات ىالحكومة موحدة بتشكيلتها وبرنامجها وأنه عل
صار عبر كما طالب رضوان العالمين العربي واإلسالمي بتحمل مسؤولياتهما في كسر الح. الداخلية

ت الشعب الفلسطيني، مطالباً االتحاد األوروبي بالتخلص من الضغوط اآليات عملية لدعم صمود وثب
  .األمريكية التحريضية ضد الحكومة الفلسطينية

 6/4/2007القدس العربي 
  

  تفراج عن شاليال يمكن الربط بين رفع الحصار واإل: أسامة المزيني .11
 ربط تقارير غربية بين إنهاء ،مسأ ،لقيادي في حركة حماس رفض أسامة المزيني ا:أ.ب. د-غزة 

. تلياالحصار الدولي على حكومة الوحدة الفلسطينية واإلفراج عن الجندي اإلسرائيلي في غزة جلعاد ش
واستبعد المزيني في تصريحات للشبكة اإلعالمية الفلسطينية حدوث تغير جوهري في التعامل الدولي مع 

لكنه أكد أن إنهاء هذه القضية سيكون له .  إتمام صفقة تبادل األسرى مع إسرائيلحكومة الوحدة في حال
أثر إيجابي على حكومة الوحدة من خالل اإلسهام في تخفيف الحصار المفروض على الشعب الفلسطيني، 
خاصة على صعيد فتح المعابر واإلفراج عن الوزراء والنواب وتحويل األموال المحتجزة لدى الحكومة 

  .وحول مستجدات المفاوضات الجارية لعقد صفقة تبادل األسرى أكد وجود حراك إيجابي .سرائيليةاإل
  6/4/2007القدس الفلسطينية 

  
  تحماس تبدي مرونة في المفاوضات إلطالق شالي: مصدر مصري للحياة .12

 شأن كشف مصدر مصري موثوق به للحياة أن هناك تقدماً تم إحرازه في:  جيهان الحسيني-القاهرة 
المفاوضات التي تجري حالياً بين كل من الحكومة االسرائيلية وحركة حماس في شأن إطالق الجندي 

واخر أالمفاوضات كانت عالقة ومجمدة تماماً منذ "وقال المصدر إن  .ر غلعاد شاليتياإلسرائيلي األس
عظم القضايا، وذلك سرائيلية وتشددها حيال م فبراير الماضي بسبب رفض حماس االقتراحات اإل/شباط

ن حماس أن الموقف حالياً اختلف إذ أ، موضحاً "بسبب شكوك حماس وعدم ثقتها في النيات االسرائيلية
يمكننا القول إن هناك تقدماً نوعياً تم تحقيقه بسبب هذا الموقف الجديد الذي أبدته ": وزاد. أظهرت مرونة

وعزا المصدر هذا التحول االيجابي  ."مناها إليهاحماس، موضحاً أنها وعدت بدراسة كل القضايا التي قد
لقد ": ضافأو .لى التطمينات المصرية التي لعبت دوراً فاعالً حيال هذا األمرإفي موقف حماس 
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لى هذه القضية من منطلق إنساني ويسعون إلى إبرام الصفقة، ولذلك إأخبرناهم بأن االسرائيليين ينظرون 
ووصف المصدر  ." ألنهم معنيون بعقد الصفقة في أقرب وقت ممكنأظهروا مرونة تجاه بعض القضايا

استجابة حماس لهذه التطمينات بأنها كانت ايجابية وذلك من خالل خفض سقف توقعاتهم من هذه الصفقة 
ورفض المصدر الكشف عن ماهية . بحيث أصبحت طلباتهم أكثر واقعية غير مبالغ فيها كالسابق

 مبدياً مخاوفه من أن الخوض في بنود ،يادات حماس في الداخل والخارجالمطالب التي قدمتها مصر لق
لى التروي وعدم استباق إن يعرقل المفاوضات ويفشل الصفقة، داعياً أهذه المطالب وتفاصيلها يمكن 

  .االحداث
  6/4/2007الحياة 

  
   بالتنصل من اتفاق مكة ال أساس لها من الصحةفتح اتهامات الزهار ل:قدورة فارس .13

 على االتهامات التي وجهها القيادي بحماس، محمود الزهار، لفتح حول تعليقاً: عال عطا اهللا - ةغز
في تصريحات خاصة إلسالم أون   قال قدورة فارس القيادي في حركة فتح،تنصلها من اتفاق مكة

مثل هذه التصريحات : "وأضاف". ةتصريحاته غريبة ومستغربة وال أساس لها من الصح: "نت.الين
تضر بروح التفاهم وحالة التوافق القائمة بين الحركتين، ويجب أن نبتعد عن كل ما من شأنه أن يبث 

وكشف فارس عن أن األيام القليلة المقبلة  ".يالسموم داخل شعبنا الفلسطيني وتقويض نظامه الداخل
  . نحو تفعيل وتطوير األوضاع في منظمة التحرير إيجابياًستشهد تحركاً

 6/4/2007الين إسالم أون 
  

  زيت والخليل تجديد للثقة في حماس فوز الكتلة اإلسالمية في انتخابات جامعتي بير: برهوم .14
 في )الكتلة اإلسالمية(حماس أن فوز ذراعها الطالبي  اعتبرت حركة: عبد الغني الشامي -غزة 

 الجماهير الفلسطينية مع نأ باستفتاء شعبياً"انتخابات جامعتي بيرزيت والخليل في الضفة الغربية، يمثل 
إن هذا ينم : "في تصريح لوكالة قدس برس حركةالقال فوزي برهوم الناطق باسم  و".برنامج المقاومة

على الثقة المتجددة للجماهير الفلسطينية لبرنامج حماس القائم على المقاومة، وهذا يؤكد التفاف الجماهير 
.  حركته بكافة الثوابت الفلسطينية، أعطاها مصداقيةبرهوم، أن تمسكأكد و ".الفلسطينية حول الحركة

ن فيها، افشلت في القضاء أو إضعاف حماس، في الضفة الغربية التي تقع الجامعت" أن إسرائيل موضحاً
تعلمت من "وأشار برهوم، إلى أن حركته  ".على الرغم من االعتقاالت للنواب والوزراء والتصفيات

ارتكبت خطأ عندما كان التنظيم هو السلطة وهو الحكومة، وبالتالي "ها ، التي قال إن"أخطاء حركة فتح
أصبح ليس هناك من فارق بين وجهة نظر التنظيم والحكومة والسلطة، فعندما كان يتخذ قرار على 

 وضعت لنفسها أمراً"وأكد برهوم أن حماس ". مستوى السلطة كان التنظيم يكون له نفس القرار ويتبناه
طي الحكومة شرعية للمقاومة، والتنظيم يقوم بشرعنة هذه المقاومة وتنفيذها على األرض، ن تعأ، بأخراً

  ".والمزاوجة بين البرنامج السياسي وبرنامج المقاومة
  5/4/2007 قدس برس

  
  ضحالة من النهو موقعاً طالبياً مؤشر ل11 في فتحفوز : جمال نزال .15

زال الناطق باسم حركة فتح في الضفة الغربية أن جمال ن.دقال :  فتح- اإلعالم المركزي - رام اهللا
؛ أحمد قريع مفوض التعبئة والتنظيم للحركة في الوطن أمامه ثالثة مهمات أساسية للنهوض بحركة فتح

ستعداداً لعقد المؤتمر اعقد انتخابات للمواقع واألقاليم والشعب : ثانياً. رص الصفوف داخل الحركة: أوالً
واعتبر نزال النتائج . عقد المؤتمر العام السادس للحركة قبل نهاية هذا العام: ثالثاً. العام السادس للحركة

الطيبة التي حققتها شبيبة فتح في انتخابات مجالس الطلبة في الجامعات والمعاهد سواء التي فازت فيها أو 
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جرب من طرح ن ألى حركة فتح بعد إحققت نقلة نوعية فيها، عودة قوية من جانب الشارع الفلسطيني 
وأوضح أن . نفسه كبديل، فقد فشلت حكومة حماس في توحيد الصفوف وفي توفير لقمة العيش للشعب

 موقعاً طالبياً رئيسياً منها جامعة النجاح الوطنية وجامعة األزهر بغزة وجميع 11حركة فتح فازت في 
كثر من حجمها ولكنها تعطي نتصارات أ وقال أن الحركة ال تعطي هذه اال،فروع جامعة القدس المفتوحة
  .مؤشرات لحالة من النهوض

  5/4/2007عين على فلسطين 
  

  لمهاجمة إسرائيل قوياًحماس تعد جيشاً: إيالف .16
ستخبارات قالت مصادر دبلوماسية عربية وغربية إليالف إن أجهزة اال: عامر الحنتولي - الكويت

حركة رائيل بشأن القوة العسكرية التي تعدها القومية األميركية أسدت النصيحة لألجهزة النظيرة في إس
ستخبارية األميركية إن قادة في حماس نالوا تمويالت مالية في الخفاء، حيث تقول المعلومات االحماس 

بدأوا على الفور التخطيط لبناء و ،ضخمة من أمراء في منطقة الخليج العربي، وكذلك من جانب إيران
ائه وتكتيكاته العسكرية إلى جيش حزب اهللا اللبناني، مؤهل للقتال ، أقرب في بنجيش إسالمي ضخم جداً

كتمال تلك ا في سعي لمهاجمة إسرائيل حال ، ألف عنصر35لتحامي يصل تعداده إلى نحو العنيف واال
 .القوة العسكرية

  بهذه الضخامة، تعتبر حماس غير عسكرياً إليالف أن مشروعاًوان أكدين سياسيين ومعلقيمحللإال أن 
قادرة على إنجازه أو إنضاجه حتى لو نالت كل المال الالزم لتنفيذه، ألن التحركات لهكذا مشروع ال بد 

ختالف توجهاتها سياسيا امن أنها تحت العيون اإلسرائيلية، حيث أن كل حراك الفصائل الفلسطينية على 
جتماعاتها الخاصة ا يدور في  إلى درجة اإلختراق لتلك الفصائل ومعرفة ما مراقب إسرائيلياًوعسكرياً

 .والمغلقة، حتى تلك التي تعقد خارج األراضي الفلسطينية
  5/4/2007موقع إيالف 

  
  من فتح اعتقلوا على خلفية تفجير جيب للقوة التنفيذية خمسة عناصر ةتبرئ .17

ل  من أعضاء حركة فتح تم اعتقالهم قبي5 برأت المحكمة العسكرية بمحافظة شمال غزة : غزة،نابلس
وقضى القرار الصادر  .قرابة شهر ونصف على خلفية تفجير جيب للقوة التنفيذية في منطقة جباليا البلد

وعاكف , ونادي حسين, وأمين الجمل, وعبد السالم عيد, عن المحكمة بتبرئة كل من صفوت شعبان
 ي بيان وصل معاًشادت حركة فتح فأو. من االتهامات التي وجهت لهم من قبل القوة التنفيذية, القانوع

إن هذا القرار يأتي ليعزز الموقف الشعبي المطالب وزير  ":وقال البيان .نسخة عنه بقرار المحكمة
 ".الداخلية بحل القوة التنفيذية وتجريم كافة أعمالها التي تمت وتتم خارج اإلطار القانوني والقضائي المتبع

  5/4/2007وكالة معاً 
  

    فلسطينية تشمل الجميع-على تشكيل لجنة تنسيق لبنانية توافق  :الجهاد تلتقي البزري .18
سالمي ورئيس بلدية صيدا الدكتور عبد خرج اللقاء الذي جمع حركة الجهاد اإل: محمد صالح - صيدا

ن أ فلسطينية لمعالجة كل القضايا، و-مس، بتوافق على تشكيل لجنة تنسيق لبنانية أالرحمن البزري 
 قالو. ةو لبنانيأو بعض األحزاب فلسطينية كانت أتصر على بعض القوى  غير مق جامعاًاًطارإتكون 

بالنسبة للوضع الفلسطيني في صيدا، نحن حريصون كل " :بو عماد الرفاعيأممثل الحركة في لبنان 
 فلسطينية، تجمع كل الطيف السياسي اللبناني -الحرص على أن تكون هناك لجنة تنسيق لبنانية 

  جل تحصين هذهأالقضايا والمشاكل المتعلقة بالوضع الفلسطيني والصيداوي، من والفلسطيني، لمعالجة 
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  ."الساحة من أي اختراقات تريد العبث بأمن واستتقرار المدينة
  6/4/2007السفير 

  
 أولمرت يقبل حضور مراقب أوروبي لقاءاته مع عباس .19

تحاد األوروبـي فـي لقاءاتـه        أبدى ايهود أولمرت استعداده للموافقة على وجود مراقب من اال          :ب.ف.أ
وأدلى أولمـرت    .المنتظمة مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس كما ذكرت أسبوعية دير شبيغل األلمانية           

المستشارة األلمانية انجيال ميركل، واسـتنادا للمجلـة فـإن          لقائه  بهذا التصريح في القدس المحتلة خالل       
ومن جانبه أبدى    ."ية في عقد لقاءات ال يحدث فيها شيء       ال يمكن االستمرار الى ما ال نها      ": ميركل قالت 

 .عباس استعداده لدور أكبر لالتحاد األوروبي في مراقبة عملية السالم في الشرق األوسط وفقـا للمجلـة         
وخالل هذا اللقاء وعد أولمرت أيضا المستشارة األلمانية بالبدء في إخالء المستوطنات العـشوائية فـي                

ين دعته ميركل الى تخفيف انتقاداته لرئيس الوزراء اللبناني فؤاد الـسنيورة وفقـا              الضفة الغربية، في ح   
  .للمجلة

  6/4/2007الخليج اإلماراتية 
  

  مراقب الدولة يؤكد تورط أولمرت في قضايا فساد .20
 في إسرائيل ميخا لندنشتراوس، بعنف على اتهامات رئيس الحكومة ايهود اولمرت له             "مراقب الدولة "رد  

 مؤسسة   بأنه دهو الهجوم المنفلت الولمـرت    " إلى حضيض غير مسبوق، وقال إن وراء         "مراقب الدولة "ر
وأضاف . "تقزيم التقارير التي نعدها حول تورط اولمرت في قضايا فساد كثيرة          " عليه محاولته    "وحاشيته

هذا الرجـل   ويبدو ان   " يضلل الجمهور اإلسرائيلي بأكاذيب،      "مراقب الدولة "ان اولمرت في هجومه على      
أكد لندنشتراوس في حديث تنشره صحيفة       و ."فقد حسه الخلقي فشرع في التشهير بي من دون سبب مقنع          

 من األدلة لتورط اولمرت في ثالث قضايا فساد تم التحقيق           "قاعدة متينة "يديعوت أحرونوت اليوم ان ثمة      
ال يمكن أن يشكلوا قدوة يحتذي بها       ) مثل كتساف واولمرت  (إن في إسرائيل اليوم قادة      ": وقال،  فيها أخيراً 

  ."اإلسرائيليون
  6/4/2007الحياة 

  
  إسرائيل على استعداد للتفاوض مع ألد أعدائها لإلفراج عن جنودها: عزرا وزير البيئة .21

من أجل إطالق سراح الجنود األسرى فإن إسرائيل على استعداد : قال وزير البيئة غدعون عزرا
لست أدري وال علم لي بطبيعة الرسالة التي أراد رئيس : ضاف عزرا يقولوأ. للتفاوض مع ألد أعدائها

 .الوزراء نقلها إلى سوريا، إال أنه سيكون مستعدا للقاء أي طرف من أجل اإلفراج عن الجنود األسرى
  5/4/2007رصد البث اإلذاعي والتلفزيوني العبري 

  
   فسادالشرطة االسرائيلية تحقق مجدداً مع وزير المال في قضايا .22

حققت الشرطة اإلسرائيلية أمس للمرة الثالثة في الشهر األخير مع وزير المال ابراهام هرشزون بـشبهة                
نقابة "سرقة ماليين الدوالرات من أكثر من جمعية خيرية ترأسها قبل سنوات، واختالس مبالغ أخرى من                

ة فإن هرشزون، لم يقنع المحققـين       ووفقاً لتسريبات الشرط   . التي كان رئيساً لها لسنوات     "العمال الوطنية 
 التي اودعت حسابه الخاص في أحد مصارف تل أبيب، تم تحصيلها بـالطرق              "المبالغ غير المعقولة  "بأن  

القانونية، كما انهم ال يصدقون روايته بأن الوزير تلقى المبالغ من نجله الذي يعاني مـشاكل اقتـصادية                  
ام التماساً بإقالة هرشزون، يرى مراقبون ان التحقيـق مـع           ورغم أن المحكمة العليا ردت قبل أي       .كثيرة
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الوزير سيحمله على تقديم استقالته قريباً، متوقعين أن يخلفه في هذا المنصب وزير القضاء السابق حاييم                
  .رامون الذي دين بتقبيل مجندة بالقوة، لكن المحكمة قررت ان هذه اإلدانة ال تحول دون تعيينه وزيراً

  6/4/2007الحياة 
  

  ثمن السالم مع سورية معروف وأؤيد دفعه: وزير مقرب من اولمرت .23
قال وزير استيعاب المهاجرين زئيف بويم إن الثمن المطلوب من إسرائيل دفعه            :  أسعد تلحمي  –الناصرة  

. "معروف للجميع، ولسورية أيضاً، وأعني االنسحاب الكامل مـن الجـوالن  "لقاء سالم شامل مع سورية     
شرط أن تقتنـع بمـا      "يث إذاعي أمس انه شخصياً يؤيد أن تدفع إسرائيل مثل هذا الثمن             وأضاف في حد  

وتابع الوزير المقرب مـن اولمـرت ان         .، من دون ان يخوض في التفاصيل      "ستقدمه سورية في المقابل   
صحيح ان سورية تضع أغنية السالم على       ": وقال. إلسرائيل شروطاً مسبقة الستئناف الحوار مع سورية      

واضاف ان سورية   . "... س سباق األغاني، لكن الرئيس بشار األسد يقود في الواقع اوركسترا إرهابية           رأ
 "نـشاطات إرهابيـة  " التي تتخذ من دمشق مقراً لها لتنفذ    "التنظيمات اإلرهابية الفلسطينية  "ما زالت تغذي    

تطالب الرئيس السوري باتخـاذ     وتابع ان إسرائيل ال     . في المناطق الفلسطينية  ) ضد االحتالل اإلسرائيلي  (
إنما تكفي خطوات طفيفة في اتجاه تقليص حجم دعم         "خطوات دراماتيكية لتأكيد نياته ورغبته في السالم،        

وزاد ان إسـرائيل    . "سورية للجهات اإلرهابية في المنطقة، وعندها يمكننا أن نخطو معا خطوات حاسمة           
قالهـا  (في الشرق األوسط هي مجرد كالم فاضي        الن التصريحات   "تؤمن فقط بما يجري على األرض،       

  .")بالعربية
على صلة، كرر شمعون بيريز الشروط اإلسرائيلية من سورية التي تتيح إلسرائيل استئناف المفاوضات              

خالصة القـول إن    ": وأضاف إلى الشروط التي أوردها بويم شرط ابتعاد سورية عن ايران، وقال           . معها
  ."يتعلق بالعالقات بيننا وبين دمشق هو بيد األخيرةتغيير الوضع جذريا في ما 

ا الدار عن أوساط في شـعبة االسـتخبارات العـسكرية           كيفإلى ذلك، نقل المعلق السياسي في هآرتس ع       
اإلسرائيلية مقارنتها تصريحات الرئيس السوري األخيرة بتصريحات مماثلة أطلقها أنور الـسادات دعـا              

هي دعوة لم تلق آذانـا      "ع مصر في مقابل االنسحاب الكامل من سيناء، و          فيها إسرائيل إلى إبرام سالم م     
 وتابع المعلق ان تقديرات األوساط االستخبارية تقول إنه في حـال لـم يـسترجع                "...إسرائيلية صاغية 

فإنه سيخطو في طريق السادات، أي أننا لن نعيش كـل           "الرئيس السوري الجوالن المحتل بطرق سلمية       
  ."الجوالن تحت سيطرتناالوقت بسالم و

  6/4/2007الحياة 
  

 الجيش اإلسرائيلي ينوي إطالق النار على كل من يقترب من حدوده مع لبنان .24
الجيش بدأ بانتهاج سياسة جديدة "نقلت صحيفة يديعوت أحرونوت عن مصدر في الجيش االسرائيلي، ان 
) مشبوهين( وأنه أطلق النار على عند الحدود مع لبنان تقضي باطالق النار على من يقترب من الحدود

من الجائز أال "ونقلت يديعوت عن مصدر عسكري رفيع في قيادة الجبهة الشمالية ان ". األسبوع الماضي
تكون هذه الشخصيات المشبوهة من عناصر حزب اهللا وأنه ربما تكون حيوانات، لكن األمر المهم في 

، لوب عمل الجيش االسرائيلي عند الحدود وبعد الحربعملية اطالق النار هو كونها غير اعتيادية في أس
هذا التغيير االستراتيجي تم التعبير عنه من خالل تطبيق السيادة في األراضي "وأضاف المصدر ذاته أن 

  .االسرائيلية التي يحق للجيش االسرائيلي العمل فيها لتنفيذ غاياته
 مليون 100اً مشروعاً وصلت تكاليفه الى الى ذلك، أفادت يديعوت أحرونوت أن الجيش استكمل أخير

، بهدف تعزيز المحور الحدودي، وتطوير السياج الحدودي القائم وتحصين ) مليون دوالر25(شيكل 
 33 بزيادة عدد المركبات المدرعة الموجودة بحوزتها بنسبة "أوغدات هجليل"كما قامت كتيبة . المواقع
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وجاء . محاوالت حزب اهللا في استعادة قوته بعد الحربوحسب الصحيفة، فان الجيش يرصد . في المئة
أن معظم هذه المحاوالت تتركز في شمال نهر الليطاني، من أجل توفير عمق نوعي في حال اندلعت 

ونقلت الصحيفة . وأضافت أنه ال تزال تتواصل عملية تدفق األسلحة من سورية الى لبنان .المواجهات
ترصد تحركات نشطة لعناصر مختلفة بالقرب من " لمنطقة الشمال أنها عن القيادة العسكرية االسرائيلية

ايران ال تزال تقدم المساعدات الى حزب اهللا في التدريب "، وأكد المصدر العسكري نفسه أن "الحدود
  ".والتمويل

  6/4/2007الراي الكويتية 
  

  ارتفاع نسبة الفارين من الخدمة العسكرية في اسرائيل .25
 كشف النقاب أمس عن تقرير جديد حول وضعية جنود الخدمـة اإللزاميـة              :ايسي برهوم جر  -الناصرة

من الجنود في الخدمة اإللزامية العام الماضي، وتوقفوا عنها نهائيـا،           % 17,5االسرائيليين، يؤكد تسرب    
وتشير هذه المعطيات إلى جانب سلسلة من التقارير التي ظهـرت فـي              .وهي نسبة قياسية غير مسبوقة    

من الشبان اليهود يتهربون من الخدمة اإلجبارية كليا، وترتفـع هـذه            % 25األخيرة ومن بينها أن     األيام  
ويقول التقرير، إن الظاهرة األوسع انتشارا هي ادعاء الجنود          %.43النسبة لدى الشابات اليهوديات إلى      

 الجنود، في حـين  من مجمل% 10والتراجع في جاهزية العمل، وبلغت نسبتهم       " مشاكل نفسية "بأن لديهم   
% 3,5يتم تحريرهم بسبب إصابات وأمراض، ونسبة مماثلة بسبب مشاكل عائليـة وخاصـة، و             % 2أن  

" المشاكل النفسية "ويفيد الجيش أن حجة      .بسبب جرائم أو مخالفات قانونية خطيرة ارتكبوها خالل خدمتهم        
، وأعلى بنـسبة    2002ة مع العام    وصلت نسبة قياسية تستوجب معالجتها، فهي أعلى بثالثة بالمائة مقارن         

  .من معدلها في سنوات التسعين من القرن الماضي% 5
أليكس فيشمان، إلى إن االنطباع السائد في قيادة        " يديعوت أحرنوت "ويشير المحلل العسكري في صحيفة      

 يكذبون في ادعاءاتهم بمشاكل نفسية، وقرر الجيش اإلسرائيلي اتخـاذ         % 50أركان الجيش أن أكثر من      
تدابير جديدة ابتداء من الشهر المقبل، وأولها سحب صالحية استصدار التوصية من الطبيب النفسي الذي               

  .سيكون عليه تقديم تقرير، ثم يعرض على لجان فحص مختصة في عدة مجاالت في الجيش
امين منهن يطلبن إعفاءهن كليا من الخدمة، وأن خدمتهن تدون ع         % 43أما بالنسبة للشابات ونظرا لكون      

ويقول المحلل فيشمان إن القلق يتفاقم فـي قيـادة الجـيش              %.4فقط فإن نسبة التسرب من الخدمة هي        
اإلسرائيلي على ضوء ازدياد نسبة المتسربين في الجيش، إضافة إلى تراجع أعداد الذين يسري علـيهم                

ع أعداد المهاجرين اليهود    قانون التجنيد اإلجباري، بسبب تراجع الوالدات لدى العائالت اليهودية، وتراج         
ويتوقع الجيش أن يكون عدد المجندين في أفواج السنوات المقبلة أقل بكثير مـن المعـدل                 .إلى إسرائيل 

  .الحالي، الذي هو أيضا أقل من سابقيه
   6/4/2007الغد األردنية 

  
  بيرتس يقرر مبدئيا إخالء المستوطنين من المنزل الذي استولوا عليه في الخليل  .26

عمير بيرتس، مبدئيا، إخالء المستوطنين الذين احتلوا منزال عربيا في الخليل قبل حوالي أسبوعين  قرر
 معقبا على قرار 48وقال مسؤول فلسطيني لموقع عرب .ونصف، دون تحديد جول زمني لإلخالء

 إخالء ال أحد يعرف متى سينفذ بيرتس قراره المبدئي، وربما لن ينفذه؛ فقد قرر بيرتس مبدئيا:"بيرتس
" لجنة المستوطنين في الخليل قالت معقبة على قرار بيرتس  ..".البؤر االستيطانية منذ أن تسلم منصبه

  .عنصرية-ندعو وزير األمن إلى االمتناع عن اتخاذ قرار يعني طرد اليهود من بيتهم على خلفية سياسية
  5/4/2007 48عرب
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  ل ببطاقات تشخيص الكترونية مطورةتزويد طيارين يقودون طائرات ركاب تهبط في اسرائي .27

يتم اعتبارا من فصل الصيف القريب تزويد طيارين يقودون طائرات ركاب تهبط في اسرائيل ببطاقات 
تشخيص الكترونية مطورة وستستخدم هذه البطاقات الرسال اشارات لى مركز خاص اقيم قرب مطار 

السيطرة على الطائرة والهبوط بها في بن غوريون الدولي لتشخيص الطيار ومنع اي عنصر معاد من 
 .المطاروقامت بتطوير هذه البطاقات االلكترونية شركة البيت االسرائيلية

  5/4/2007عين على فلسطين 
  

  تعاون عسكري واقتصادي بين إسرائيل وإثيوبيا .28
ن تعكف إسرائيل على تطبيق خطة إستراتيجية لتطوير وتحسي: اإلذاعة الثانية، تقرير شمعون فلنئي

وتحديث المشاريع الصناعية اإلثيوبية، وقد تم التوقيع على اتفاق حول هذا الموضوع في العاصمة 
اإلثيوبية، شارك فيه وزير التجارة والصناعة اإلثيوبي، ومسؤولة مؤسسة المقاييس في إسرائيل، التي 

عات العسكرية اجتمعت بنائب وزير الدفاع اإلثيوبي، حيث تم التوقيع على وثيقة تعاون مع الصنا
إن الهدف من هذه الشراكة العمل على تطوير القدرة على التنافس : وقالت المسؤولة اإلسرائيلية. اإلثيوبية

من جانب إثيوبيا، وبالتالي فقد تقرر إنتاج أدوات تابعة لوزارة الدفاع اإلثيوبية، ومن المقرر أن يصل إلى 
ويشار إلى أن الحجم . اركة نائب وزير الدفاع اإلثيوبيإسرائيل وفد أثيوبي في نهاية الشهر القادم، بمش

من جهة أخرى تجدر اإلشارة إلى أنه من . المالي األولي لهذا االتفاق يصل إلى مليون ومائتي ألف شيكل
  .خالل المعطيات التي أصدرها بنك إسرائيل يتضح أن ثلثي المهاجرين اإلثيوبيين إلى إسرائيل هم فقراء

  5/4/2007والتلفزيوني العبري رصد البث اإلذاعي 
  

  "أبرتهايد"إثيوبيو إسرائيل يعانون  .29
 اسوداداً من عاٍم إلى آخـر علـى          الذين قدموا الى اسرائيل     اإلثيوبيين  واقع يزداد:  فراس خطيب  -حيفا  

المستويين الحكومي والجماهيري، فهم يعانون تمييزاً من المؤسسة الحاكمة عن طريـق عـدم مـنحهم                
الزمة، حيث تسكن غالبيتهم في األماكن األكثر فقراً، اضـافة إلـى تعرضـهم لتـصرفات                الميزانيات ال 

عنصرية من االسرائيليين في الجامعات والشوارع، نتيجة لونهم، وهو ما يدفع بهم إلى رفـع شـعارات                 
ي ، يصل عدد اإلثيوبيين ف    2005وبحسب معطيات عام    ،  "االبرتهايد"دائمة في احتجاجاتهم تتهم الدولة بـ       

ويكـشف التقريـر عـن أنَّ الوضـع         .  ألفاً ولدوا في الدولة العبرية     33 آالف، بينهم    106اسرائيل إلى   
نسبة بطالـة عاليـة، ورواتـب منخفـضة،         : "صعب للغاية "االجتماعي االقتصادي للقادمين من إثيوبيا      

  .وتحصيل علمي متدٍن
  6/4/2007األخبار اللبنانية 

  
  ين بمخاطر استهداف الصحفيينلسطينيفخطباء المساجد لتوعية الل ةدعو .30

دعت كتلة الصحفي الفلسطيني، األئمة والدعاة والوعاظ وخطباء المساجد إلى التركيز على             :فلسطين اآلن 
خطورة تفشي ظاهرة االختطاف في المجتمع الفلسطيني والتنبيه إلى الضرر الذي تلحقه علـى القـضية                

  .الفلسطينية
  5/4/2007عين على فلسطين 
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   يت لحم تشهد تظاهرة احتجاجية على استمرار خطف الصحفي البريطانيب .31

عشرات حيث تظاهر   سي،  .بي. تواصلت التظاهرات االحتجاجية، لإلفراج عن مراسل محطة بي        :وكاالت
ـ  ،  الصحافيين الفلسطينيين ونواب ونشطاء فلسطينيون أمام كنيسة المهد في بيت لحم            محـافظ   اشارك فيه

  . ب المجلس التشريعي وعدد من كوادر حركة الجهاد وعدد من نواالمدينة
  6/4/2007البيان اإلماراتية 

  
  دينية إسالمية جديدة في فلسطينجماعةظهور  .32

 ها انتشرت أفكارحيث. ظهرت في فلسطين مؤخرا جماعة دينيه جديدة تحمل اسم الدعوة السلفية :غزة
 نمطا مختلفا للتدين كما يقول ون يشكلوهم ،سبين الشباب الفلسطيني في شمال فلسطين وبالتحديد في نابل

 على حلقات العلم وطباعة الكتب وفتح المراكز اإلسالمية لعقد الدورات تهمتقتصر أنشطفيما  .أحد دعاتها
  .يدعون إلى اإلسالم المعتدل، وهم الشرعية مبتعدين عن الحديث في السياسة

  5/4/2007دنيا الوطن 
  

  م منظمة أمناء جبل الهيكل للمسجد األقصى تحبط اقتحااإلسالميةاألوقاف  .33
 أمناء جبل الهيكلجماعة أحبطت دائرة األوقاف اإلسالمية في القدس صباح امس إقتحام : القدس المحتلة

خالل جولة قام بها في زعيمهم للمسجد األقصى وهم يحملون مجسما للهيكل الثالث المزعوم، فيما صرح 
ء الهيكل على أرض الحرم القدسي بات قريباً بعد هدم األقصى، وان منطقة باب المغاربة ومحيطها أن بنا

جاء ذلك في وقت انتهك المئات من المستوطنين حرمة ساحة  . بنفسهاهحكومة إسرائيلية وشيكة ستبني
 جوالت ومسيرات استفزازية منذ صباح امس وحتى ما بعد ، خاللوالبلدة القديمة في القدس البراق،

ة شارحين مضللين يزورون التاريخ ويحثون جمهورهم على االستيالء على البيوت ساعات المساء، برفق
 .العربية واإلسالمية في البلدة القديمة

  6/4/2007الحياة الجديدة 
  

  البطريركية األرثوذكسية في القدس صراع نفوذ داخل  .34
ـ      أن   :ا ف ب  نقال عن    6/4/2007 السفير   نشرت سية فـي   رئيس مجلس المؤسسات العربيـة األرثوذك
 حذّر من أن تؤدي الخالفات على النفوذ داخل البطريركية إلى تسريب ما تبقى مـن ممتلكـات                  ،فلسطين

وأعرب عن أسفه،   . وأوقاف أرثوذكسية إلى جهات استيطانية إسرائيلية، في القدس المحتلة بهدف تهويدها          
ي خلقتها الصفقات السابقة داخـل      ألنه لم يتّخذ حتى اآلن أي إجراء من اجل إخالء البؤر االستيطانية الت            

األوضاع ، حيث   القدس القديمة، معتبراً أن ذلك ال يبشر بأي تغيير في وضع البطريركية القائم منذ عهود              
ف هـذه الـصراعات هـم       ا تتسم بصراعات نفوذ، بعيدة عن أهداف الكنيسة، موضحاً أن أطـر           هاداخل

اء الطائفة الفلسطينيين الذين يعانون مـن التمييـز،   البطريرك والمطارنة اليونانيي الجنسية من جهة، وأبن 
  .وعرقلة ترقيتهم من جهة أخرى

الثالث، اتخذ سلسلة  البطريرك ثيوفولوس أن :تل أبيب من 6/4/2007 الشرق األوسط وأضافت
اجراءات عقابية ضد المطران عطا اهللا حنا، بسبب تصريحاته ضد الحفريات في حوض المسجد األقصى 

ووجه اليه توبيخا، بدعوى ان حنا لم  .التي وجهها ضد البطريرك ومجموعة المقربين منهواالنتقادات 
 أخرجه من مكتبه في كما أنه. اتخذت طابعا متطرفا مع البطريركالتي   هذه التصريحاتينسق بشأن

 في رسالة شكوى  من جهتهقال المطران حنافي حين . البطريركية ونقله الى مكتب صغير تحت الدرج
من جهة و.  انهم يحاولون تهميشه بشكل مقصود كونه عربيا ملتزما بأمته،هة الى ثيوفولوس نفسهموج
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علم ان المطران حنا والعديد من المطارنة والرهبان يقيمون االتصاالت مع ايرينيوس في هذه أخرى 
تي األردن يحاولون اقناع حكومهم و األيام، ويعترفون بأنهم ظلموه حينما وقفوا مع االنقالب عليه،

  .وفلسطين بسحب االعتراف بثيوفولوس فورا
  

   فلسطينيين في جنين وقلقيليةعشرةاعتقال  .35
اعتقلت قوات االحتالل فجر الخميس، عشرة مواطنين فلسطينيين في محـافظتي قلقيليـة             : رامي دعيبس 

 عبوة ناسفة   أعلنت كتائب األقصى مسؤوليتها عن تفجير      فيما   .السكنيةحياء  االوجنين بعد توغالت داخل     
بالقرب من دوار الحصار على مداخل مخيم جنين أثناء توغل احتاللي داخل أحياء المخيم، حيـث دارت                 

 ورد بـإطالق    ، عند محاولته االقتحام ثانية،    رشق األهالي جيش االحتالل بالحجارة    ، كما   اشتباكات عنيفة 
  .إصابات أو اعتقاالتلم يبلغ عن أية إال أنه النار والقنابل الغازية على المواطنين، 

  5/4/2007 48عرب
  

  قرى الخليل مواطنين خالل مداهمات في 8 تعتقل االحتاللقوات  .36
 نفذتها فجر أمـس، طالـت       ، خالل عمليات دهم   فلسطينيين 8اعتقلت قوات االحتالل االسرائيلي   : الخليل

 مـصادر   وقد أشـارت   . في محافظة الخليل   العديد من المنازل في قرية الطبقة وبلدة يطا ومخيم العروب         
 . رئيس المجلس المحلي بالقرية    من بين المعتقلين  محلية في قرية الطبقة الواقعة جنوب غربي الخليل، ان          

من جهة اخرى اشارت مصادر نادي األسير بالخليل، أمس، الى ان اعتقال المواطنين الثمانية، يرفـع                 و
 مواطناً، موضحة ان عمليات االعتقال التي       12عدد المعتقلين من المحافظة منذ بداية الشهر الجاري الى          

 ما يزيد على    ،نفذها االحتالل بصورة يومية في المدينة والبلدات المحيطة طالت منذ بداية العام الجاري            ي
اقدم المستوطنون  إلى ذلك . عاما18ً مواطناً بينهم عدد غير قليل من الفتيان الذين تقل اعمارهم عن         250

 مقيمة وعائلتها بمنزل    فلسطينية، على اضرام النار في سيارة تعود ل       خليل وسط ال  المقيمون في تل الرميدة   
  .محاذ للموقع االستيطاني المسمى رمات يشاي

  6/4/2007األيام الفلسطينية 
  

   بنيران جنود االحتالل بين بيت لحم وأريحافلسطينياستشهاد  .37
قة النبي موسى الواقعة بين بيت استشهد شاب فلسطيني برصاص قوات االحتالل في منط: رامي دعيبس
وزعمت مصادر  . فيما اعتقل شخصان كانا يرافقانه،شاحنته، بعد أن اطلقوا النار على لحم وأريحا

دخلوا إلى منطقة تدريبات بعد أن عسكرية إسرائيلية، أن الثالثة رفضوا االمتثال ألوامر الجنود بالتوقف 
  .ة إلى أن إطالق النار لم يكن مبررافي حين أشارت مصادر إعالمي. قرب موقع عسكري

  5/4/2007 48عرب
  

   برصاص الزوارق االسرائيلية في رفحفلسطينييناصابة  .38
 ان مواطنين على األقل أصيبا بنيـران الـزوارق          ،ذكرت مصادر طبية وشهود عيان، مساء امس      : رفح

استشهدت  جهة أخرى،    منو .تقدمت باتجاه منطقة المواصي   رفح، التي   البحرية االسرائيلية على شواطئ     
 متأثرة بجروح أصيبت بها بنيران قوات االحتالل اإلسرائيلي قبل ثالثة أعـوام فـي                فلسطينية امس فتاة 

  . غزةجباليا شمال قطاع
  6/4/2007القدس الفلسطينية 
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 تتهم االحتالل بالتسبب بدخول اسير فلسطيني في حالة غيبوبة نفحةجمعية  .39

 إدارة سجن كفار يونا اإلسرائيلي بإهمـال        ،ع عن حقوق األسرى واإلنسان     اتهمت جمعية نفحة للدفا    :قنا
 داخـل   ،كانون الثـاني الماضـي     التحقيق في حادث االعتداء الذي تعرض له أسير من مدينة الخليل في           

  .السجن وتسبب في حروق برقبته وصدره دخل معها حالة غيبوبة إلى اآلن
  6/4/2007الخليج اإلماراتية 

  
  لإلسكان الخيري في الخليل  بن عبد العزيز مدينة الملك عبداهللامشروعاطالق  .40

 بوضع حجر االساس لمشروع مدينة الملك ، أمس،احتفل فى الخليل بالضفة الغربية: الخليل – واس
 100ناء ب حيث سيتم. بتمويلهالسعودية الذي صدرت الموافقة و ،العزيز لالسكان الخيري عبداهللا بن عبد

 والفقيرات من ربات االسر باالضافة الى اقامة ، وأبنائهن القاصرين الفلسطينياتاملوحدة سكنية لالر
  .مشاريع مدرة للدخل للمستفيدات من المشروع

  6/4/2007عكاظ 
  

  الفلسطينية في بيروت الممثلية أمام  الفلسطينيين الشهداءلعائالتاعتصام  .41
كرة إلى محمود عباس وأخرى لعباس زكي  قام وفد من عائالت الشهداء في لبنان بتسليم مذ: بيروت

ها وضرورة ونتتعلق باألوضاع المأساوية التي يعيش،  في بيروت لمنظمة التحريرممثل اللجنة التنفيذية
أعلن من جهته و.  أشهر8تحسين مخصصاتهم وانتظام إيصالها خاصة بعد انقطاع صرف رواتبهم لمدة 

سر الشهداء وبقرار استثنائي رغم الحصار زكي ان ابو مازن قد امر بصرف مخصصات شهرين أل
ن ي يمنح الفلسطينينهوأكد ا .والعسر المالي الذي تعيشه منظمة التحرير ومؤسساتها بما في ذلك السلطة

  .في لبنان األولوية في االهتمام كاحد اهم وصايا الراحل ابو عمار
  5/4/2007وكالة معا 

  
    التي تقتلنا تواقيعكم على صواريخ جيشكمال تضعوا:  لنظرائهم اإلسرائيليينغزةأطفال  .42

 حتفال بمناسبة يوم الطفل الفلـسطيني     ال في ا   طالبت طفلة فلسطينية خالل مشاركتها     :كتب عيسى سعد اهللا   
 على الـصواريخ والقـذائف،      بعدم التوقيع ألطفال اإلسرائيليين   ، ا مركز رشاد الشوا الثقافي   أقيم في    ذيال
 بالـصواريخ التـي      االطفال الفلسطينيين   بضرب  االسرائيلي جيشالمات و حكوال على قيام    عدم الموافقة و

 ماضيلبقيت الصورة التي تناقلتها وسائل اإلعالم الصيف ا        وذلك بعد أن     .هم أشالء وتزهق أرواح   همتقطع
وقد أكدت في سياق    . ا ماثلة في ذهنه   ألطفال اسرائيليين يوقعون على قذائف صاروخية للجيش االسرائيلي       

مركزي حول عدد األطفـال الـذين       لنها صدمت حينما قرأت آخر بيان أصدره جهاز اإلحصاء ا         أكلمتها  
م لدعت أطفال العـا    كما   .استشهدوا بنيران جيش االحتالل خالل االنتفاضة والبالغ عددهم نحو ألف شهيد          

ئيلية، كما  إلى اإلحساس واالهتمام بما يعانيه أطفال فلسطين من عذابات تضعها أمامهم آلة الحرب اإلسرا             
ودعت  .طالبتهم بلعب دور فعال لتغيير النظرة العدوانية لألطفال اإلسرائيليين تجاه نظرائهم الفلسطينيين           

منظمات التعليم الدولية إلى التدخل لدى الحكومة اإلسرائيلية إلجبارها على شـطب وحـذف عبـارات                
س أن تعرب عن تذمرها وحزنهـا       م تن ل كما أنها    .ودروس التحريض على األطفال الفلسطينيين والعرب     

ماضي، واصفة أوضاع األطفـال فـي ظـل هـذه           لما آلت إليه األوضاع األمنية من ترٍد خالل العام ا         ل
  .مأساويةلاألوضاع با

  6/4/2007األيام الفلسطينية 
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   في جنين لمناسبة يوم الطفل الفلسطينيلألطفالاعتصام  .43

 في جنين، وجمعية النجدة الفلسطينية، أمام مقر الـصليب          نظم اتحاد لجان المرأة للعمل االجتماعي     : جنين
وا وسلم،   بحقهم في العيش بأمن وسالم     واطالبالذين  األحمر الدولي في المدينة، امس، اعتصاما لألطفال،        

 مذكرة إلى الصليب األحمر الدولي في المدينة، طالبوا فيها، كافة المؤسسات الدوليـة والحقوقيـة                خالله
لعالم، بالتدخل والوقوف إلى جانب أطفال فلسطين، بالضغط على إسرائيل لرفع المعانـاة             والقانونية في ا  

عنهم، وتطبيق اتفاقية جنيف الرابعة بحق المعتقلين داخل سجون االحتالل، والتعامـل معهـم كأسـرى                
  .، بإطالق سراح جميع األطفال األسرى دون سن الثامنة عشرة، وكافة المعتقلينواكما طالب .حرب

  6/4/2007يام الفلسطينية األ
  

  الف فلسطيني يدخلون اسرائيل بصورة غير قانونية بحثا عن لقمة العيش  50 :تحقيق .44
ويواجـه  . تسود الضفة الغربية وقطاع غزة حاليا ضائقة اقتصادية قاسـية         :   زهير اندراوس   -الناصرة  

وقال تقريـر صـادر عـن       . عائالتهمهم و  عمل يعتاشون منه     ىالكثيرون صعوبات بالغة في العثور عل     
ن إسرائيل تتحمل قسطا ملحوظا من المسؤولية عن نشوء مثل هذا الوضع القـاتم،     أ ، امس ،منظمة بتسيلم 

ـ         .  األراضي المحتلة  ىلكونها تسيطر سيطرة فعالة عل      ىغير انه من الناحية العملية، ال يقتصر األمر عل
 اتخاذ إجـراءات  ى أيضا الىلمحتلة، بل تسع التخفيف من الضائقة في األراضي ا ىعدم إقدام إسرائيل عل   

ـ             حيث.  تفاقم األوضاع  ىتؤدي ال   ى تقوم بفرض اإلغالق المحكم وتمنع الفلـسطينيين مـن الـدخول ال
يقدم عشرات آالف الفلـسطينيين     في حين   .  باستثناء من يحمل التصاريح التي تمنح بيد شحيحة        ،إسرائيل

ـ          انتهاك على ، التصاريح ىالذين لم يحصلوا عل     أمـل   ى اإلغالق والبقاء في إسرائيل دونما تـصريح عل
وصـلت  وإلى ذلك فقد    .  الرزق وتخليص أنفسهم وأبناء عائالتهم من ضنك العيش والفاقة         ىالحصول عل 

 بتسيلم تقارير متكررة بخصوص أعمال التنكيل التي يقوم بها رجال الشرطة والجنود اإلسـرائيليون               ىال
 معتبرة إياهـا    هذهت الذي تستنكر السلطات اإلسرائيلية حاالت التنكيل        وفي الوق . ضد منتهكي االغالقات  

 يكشف من الناحية العملية، أن هذه الحاالت ليـست اسـتثنائية             بتسيلم حاالت استثنائية معيبة، فإن تقرير    
 بمثابة طرف الخيط الذي يوصل الي روتين قاس من أعمال العنف والتنكيل التـي تـشمل                 وهي. مطلقاً

استعمال وسائل إرغام غير قانونية     والمس غير القانوني باألمالك،     ولقوة بصورة غير قانونية،     استعمال ا 
كما يتـضح  .  أيضا معلومات وتجنيد المتعاونين وإطالق النار بصورة غير قانونية       ىلغرض الحصول عل  

هـذ  و. أن هذه األعمال تتم في بعض األحيان في أعقاب توجيهات صريحة تم إصدارها من قبـل قـادة                 
. األنماط السلوكية المعوجة مربوطة كلها باالنتهاك الواضح لتعليمات القانون اإلسرائيلي والقانون الدولي           

تلـك   منذ البداية وإحباط     ىغير انه بسبب سلسلة من اإلخفاقات والتقصيرات التي تحول دون تقديم شكاو           
ب مع افراد الشرطة والجنـود الـذي        التي تم التقدم بها، فإن السلطات ال تطبق القانون علي وجه التقري           

 توفير الحلول الجذرية للمـشاكل التـي تـؤدي بـالكثير مـن              ىتدعو بتسيلم ال  و. ارتكبوا أفعاال جنائية  
العمل بصورة فعالة من    بإسرائيل  ، من خالل قيام     الفلسطينيين الي البقاء أصال في إسرائيل بدون تصاريح       

 التخفيف من سياسة اإلغالق وتمكين الكثيـر مـن       إضافة إلى ،  أجل تطوير استقاللية االقتصاد الفلسطيني    
 ما دامت   العمال الفلسطينيين من الدخول الي إسرائيل، بصورة مراقبة وطبقا للفحوصات األمنية المناسبة           

ن مثل هذا الدخول الخاضع للرقابة ال يهدد المـصالح           وأوضحت أ  .األوضاع االقتصادية الفلسطينية سيئة   
وفي هـذا  .  التخفيف كثيرا من الضائقة في األراضي المحتلةذلك من شأن    ، كما سرائيلاألمنية لمواطني إ  

انه في ظل استفحال البطالة وغياب مصدر رزق بـديل فـي            ، إلى   النقابية اسماء اغبارية  السياق أشارت   
 الف عامل فلسطيني لـدخول اسـرائيل بـشكل غيـر      50المناطق الفلسطينية المحتلة، يضطر اكثر من       

واكـدت ان هـؤالء     . ، والمخاطرة باجتياز حواجز الجوع والموت والذل، في سبيل لقمة العـيش           قانوني
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كما أن  .  اسرائيل الن هناك طلبا من ارباب العمل االسرائيليين اليديهم العاملة الرخيصة           ىالعمال يأتون ال  
هم والتهرب من    ظهور هؤالء العمال، ويستغل وضعهم غير القانوني البتزاز        ىهناك من يصنع ارباحا عل    

 انه في حاالت كثيرة يتعرض العمال للسرقة بأيدي حـرس الحـدود             ى ال لفتتو. دفع حقوقهم واجورهم  
ان الجزء االكبر منهم يعيش في مبان مهجورة، تحت االرض، في العتمـة،             فضال عن   الذين يعتقلونهم،   
  .دون مياه نظيفة

  6/4/2007القدس العربي 
  

  فلسطينيا مريضا طفالً وسيدة وشيخاً مسنا150ًد حواجز االحتالل تسببت باستشها .45
أكد مدير مؤسسة لجان العمل الصحي الفلسطينية أن جدار الفصل العنصري، قد ضاعف معاناة              : رام اهللا 

 71الفلسطينيين خاصة األطفال في الوصول إلى المراكز الصحية والمستشفيات، ما تسبب فـي عـزل                
أن إلى ذلك فقـد أشـار إلـى         . التطعيمات والرعاية الطبية   ألف طفل من     132عيادة صحية، وحرمان    

 طفالً وسيدة وشيخاً مسناً من مرضى القلب والكلى، واستـشهاد           150حواجز االحتالل تسببت باستشهاد     
  . من األطقم الطبية36

  6/4/2007الخليج اإلماراتية 
  

   يجسدون مشاكلهم وهمومهم في لوحات غنائية ومسرحيةفلسطينيوناطفال  .46
جسد االطفال الفلسطينيون همومهم ومشاكلهم من خالل لوحات فنية غنائية ومسرحية بمناسـبة             :  اهللا رام

 وقـدموا   ،وسعت مجموعة من الطلبة الى تجسيد الواقع في المدارس الفلـسطينية           .يوم الطفل الفلسطيني  
ي عكس مقدرة الطلبة    رؤيتهم للعالقة بين المدرس والتلميذ من خالل مباراة بالزجل الشعبي الفلسطيني الذ           

 عرضا من خالل استخدام مـسرح       أخرىقدمت مجموعة    في حين    .على تطويع الكلمات في حلقة غنائية     
 ،واستغل وزير التربية والتعليم الفلسطيني مهرجان يوم الطفـل الفلـسطيني           .الدمى حول عمالة االطفال   

عدد االطفـال الـذين     الفتا إلى أن     .ليشن هجوما عنيفا على الجانب االسرائيلي وعلى المؤسسات الدولية        
باسم حكومة الـشعب الفلـسطيني    كما أعلن .قتلوا وهم على مقاعد الدراسة يزيد عن ستمائة طفل وطفلة     

 وفي سـياق  .بالعمل على احترام حقوق االطفال وتوفير كل المناخات المناسبة لهم بما يحقق ذلك      لتزام  اال
م من منظمة اليونيسيف وبتمويل مـن     ودع، الم ناع التغيير  تتويجا لمشروع االطفال ص    مسشهد يوم ا  آخر  

 ة بهـدف مـساند    ،شارك فيه اربعمائة وخمسين طفال من الضفة الغربية وغزة        الذي  االتحاد االوروبي و  
  .حقوق االطفال

  5/4/2007رويترز 
  

  العمل اإلسالمي يطالب برد رسمي حول النفط في البحر الميت .47
، التي "ترانس بتروليوم"مي الحكومة بالرد على بيان مدير شركة طالب حزب جبهة العمل اإلسال: عمان

. أحيل إليها عطاء البحث عن النفط في المملكة منذ سنوات، وقال فيه ان في االردن نفطا غير معلن عنه
وأكد امين عام الحزب زكي بني ارشيد في تصريح نشر على الموقع اإللكتروني للحزب، امس، ان من 

ردنيين الحصول على معلومات دقيقة وتفصيلية وشفافة حول هذا الملف االستراتيجي، حق المواطنين األ
ال سيما ان األردنيين يعانون من موجة غالء متصاعدة جراء جملة من األسباب من بينها االرتفاع 

وشدد على ان الشعب االردني . المستمر ألسعار النفط، وهو األمر الذي جعل الحياة المعيشية ال تطاق
نزيه إبراهيم ادعى قبل ايام ان " ترانس جلوبال بتروليوم"وكان مدير عام شركة .  بانتظار رد الحكومة

 اكتشفت وجود كميات من النفط في بئرين في منطقة 1997شركته، التي تنقب عن النفط في المملكة منذ 
  . مليون برميل500البحر الميت، قدرها بأكثر من 
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  .صادر الطبيعية ماهر حجازين أكد عدم صحة إعالن شركة ترانس جلوبالال ان مدير عام سلطة المإ

  6/4/2007الغد األردنية 
  

 في لقاء بحثي نظم في البحر الميتمحافظون جدد شاركوا  .48
نظم مركز الدراسات اإلستراتيجية في الجامعة األردنية لقاء ضم عدداً من الباحثين األردنيين، : عمَّان

ليين والمصريين واللبنانيين، واألوروبيين، واإليرانيين والسعوديين، انصب على واألميركيين واإلسرائي
وشارك في اللقاء شخصية بارزة مثل راؤول غريشت وهو . بحث مستقبل الصراع العربي اإلسرائيلي

، وككاتب ومحلل في معهد انتربرايز، أعطى سخونة للحوار حيث يمثل معهد "نيو كون"من أهم منظري 
النقاش، وفقا لمن حضر اللقاء، كان شديدا بين لحظة . عد من أهم مفكري المحافظين الجددجمهوري وي

وأخرى، وبدا واضحا تمسك كل طرف برأيه، إذ وقف مجموعة من المفكرين العرب في صف البحث 
ويعتقد . عن السالم دون اإللتفات إلى ما يمكن أن يعكر جو التفاهم المنشود بين الفرقاء في المنطقة

شاركون بارزون في المؤتمر أن الخالف الحقيقي يكمن في القيم وصراع الحضارات رغم تمسك م
الجانب البحثي العربي في عدم وجود أزمة لقبوله باآلخر، دون اإللتفات إلى مسألة الدين والمعتقد التي 

وقال . ظل باحثون وإعالميون يرونها السبب الرئيس في الخالف بين األطراف المعنية بالصراع
حمارنه إن لقاءا واحدا ال يكفي، وأنه ال بد من تكثيف اإلتصاالت ومحاورة الخصوم، المحافظون .د

الجدد، وأن هذه المسألة تخدم القضايا العربية، وإن كان اللقاء بحسب الحمارنه على قدر كبير من 
  .األهمية

5/4/2007الحقائق    
  

  عريضة األكثرية لألمم المتحدةارتفاع حدة السجال السياسي في لبنان على خلفية .49
ارتفعت حدة السجال السياسي في لبنان على خلفية طلب االكثرية النيابية من االمم المتحدة اقرار : بيروت

المحكمة ذات الطابع الدولي بالوسائل البديلة بعد فشلها في حمل رئيس مجلس النواب نبيه بري على عقد 
ن المطارنة الموارنة الذي رأت فيه القوى المسيحية المعارضة جلسة نيابية عامة، كما على خلفية بيا

، ما حمل ابرز رموزها النائب ميشال عون " آذار14"انحيازاً من البطريركية المارونية الى فريق 
وهاجم عون بشدة فريق االكثرية . الوزير السابق سليمان فرنجية على انتقادها بشدة" تيار المردة"ورئيس 

ووصف العريضة النيابية التي قدمها نواب الغالبية الى مجلس االمن تنازالً . لس النوابمطالباً بحل مج
النائب والوزير " تيار المردة"من جهته، رأى رئيس . من النواب عن السيادة اللبنانية وخيانة عظمى

 هذه السابق سليمان فرنجية ان طلب فريق االكثرية اقرار المحكمة دولياً هو بمثابة طلب رسمي من
ووصف عضو كتلة حزب اهللا النائب محمد حيدر تحرك االكثرية . الكثرية النيابية بإلغاء الدولة اللبنانيةا

بأنه استعراض، معتبراً ان العريضة النيابية كانت معدة مسبقا لتشكيل غطاء قانوني لتمرير مشروع 
ورفض . تورية في لبنانقانون المحكمة في االمم المتحدة من دون ان يمر هذا القانون بالقنوات الدس

ونفى . النائب سمير فرنجية اعتبار ما حصل بين الرئيس نبيه بري والنائب سعد الحريري نسفا للحوار
 الحريري والمبادرة -النائب بطرس حرب وجود نية لخداع المعارضة واقفال الطريق على حوار بري 

  .السعودية
  6/4/2007الشرق األوسط 

  
   ى السعودية تنظيم مؤتمر تشاوري حول المحكمة بري اقترح عل: ان كي مونب .50



  

  

 
 

  

            22 ص                                    683: عدد                                ال6/4/2007الجمعة : التاريخ

أعلن األمين العام لألمم المتحدة بان كي مون، أمس، أن رئيس مجلس النواب نبيه بري طلب من 
السعودية تنظيم مؤتمر لألطراف اللبنانية من أجل إيجاد مخرج لألزمة الحالية حول المحكمة ذات الطابع 

آمل أن يتيح هذا االجتماع للحكومة :" وقال. شهيد رفيق الحريريالدولي في جريمة اغتيال الرئيس ال
, 1701وحول تطبيق القرار". وللشعب اللبنانيين اتخاذ اإلجراءات الدستورية الضرورية إلنشاء المحكمة

أشار بان إلى ضرورة التحقيق بشكل مستقل في المزاعم بوجود عمليات تهريب أسلحة إلى لبنان، مشدداً 
من جهته، قال المندوب . بيق القرار من أجل الحفاظ على األمن واالستقرار في البالدعلى ضرورة تط

األميركي بالوكالة لدى األمم المتحدة اليخاندرو وولف رداً على سؤال عن موقفه من اقتراح بري، إن 
 بشأنه، واشنطن تود النظر في هذا االقتراح واإلطالع على رأي رئيس الوزراء اللبناني فؤاد السنيورة

فيما رحب المندوب الروسي فيتالي تشوركين باالقتراح مشيراً إلى أنّه يساعد على تأمين الوحدة بين 
  .اللبنانيين والتوافق في ما بينهم حول المحكمة الخاصة، واصفاً إياه بالفكرة الجيدة

  6/4/2007 السفير 
 

  وسورية ألماني يتفقد المنطقة الحدودية بين لبنان-وفد أمني لبناني  .51
بدأ وفد امني لبناني يضم ضباطا من الجيش واألمن العام والجمارك يرافقهم وفد من الشرطة : بيروت

 - السورية من الجهة الشمالية -الفيدرالية والجمارك االلمانية جولة تفقدية على طول الحدود اللبنانية 
 منطقة جبل اكروم نزوال باتجاه وانطلقت الجولة، امس، من نقطة البني بري في اعالي جرود. الشرقية

منطقة وادي خالد والبقيعة الحدودية حيث سيتم االطالع على التدابير المتخذة من قبل االجهزة االمنية 
  . اللبنانية لضبط الحدود والحد من عمليات التهريب

  6/4/2007الشرق األوسط 
  

  ينالحريري يرحب بدعوة بري السعودية الستضافة الحوار بين اللبناني .52
رحب رئيس كتلة المستقبل النائب سعد الحريري بدعوة الرئيس نبيه بري المملكة العربية السعودية الى 
استضافة الحوار بين اللبنانيين، مذكرا بموقف المملكة الداعي الستضافة اإلعالن عن أي اتفاق يتوصل 

  . إليه اللبنانيون في لبنان
  6/4/2007السفير 

  
  نرحب باستعداده لبحث المحكمة: ريى بلالسنيورة يرد ع .53

رد، امس، المكتب اإلعالمي في رئاسة مجلس الوزراء على ما ورد في حديث الرئيس نبيه بري 
التلفزيوني، امس االول، معتبراً أن اقتراح الرئيس بري بأن يتم االنصراف إلى مناقشة بنود نظام 

بل أن ننتهي من موضوع المحكمة، هو لن نبحث كلمة حكومة ق:" المحكمة ذات الطابع الدولي وقوله
مسألة جيدة ونحن نرحب بها وعلى استعداد للخوض فيها بإيجابية، ألن هذا االقتراح يعتبر بداية إلخراج 

واعتبر أن كالم بري عن عدم دفع تعويضات األضرار في قرى الجنوب ".  المحكمة من دائرة التسييس
  . قدمتهفيه الكثير من التجني والظلم للحكومة وما 

  6/4/2007السفير 
  

   ننصح بالبحث عن حل سريع ألن البلد سيدفع باهظاً ثمن التأخير : قاسم .54
قال نائب األمين العام لحزب اهللا الشيخ نعيم قاسم إن تصويب السهام على مجلس النواب يستهدف صرف 

لبنان سيدفع ونصح بالبحث عن حل في اسرع وقت ألن . النظر عن المشكلة الحقيقية وهي المشاركة
  . أثمانا باهظة بسبب التأخير
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  6/4/2007السفير 
  

  المسؤولون مسيرون والتاريخ سيقبح مواقفهم : صفير .55
شن البطريرك الماروني نصراهللا صفير هجوماً على المسؤولين اللبنانيين من دون تمييز، معتبراً : بيروت

ة ليعملوا به، وأصبحوا مسيرين ال مخيرين أنهم ينتظرون رأي هذه أو تلك من الدول المجاورة أو البعيد
ورأى أن مسؤولية قيامة البلد مما يتخبط فيه تقع على . وال رأي شخصياً لهم في شؤونهم وشؤون وطنهم

وبينما أشار الى أن الصورة . عاتق المسؤولين وهي خطيرة سيدونها التاريخ بمداد التقبيح واالستنكار
 .جهود للنهوض بالبلدقاتمة، أعرب عن أمله بتضافر ال

  6/4/2007السفير 
  

  وال أفق لحل سياسي... الملف الرئاسي يتقدم : موسى .56
عمرو موسى  أنه ال يرى افقاً لتسوية سياسية قريبة للملف .قال األمين العام لجامعة الدول العربية د

ي ال يبدو أن هناك أي يوماً بعد يوم يتأكد أن الوضع صار أكثر حدة من ذي قبل، وبالتال:" اللبناني، وقال
واعتبر أن عدم ". افق لحل قريب وأعتقد أنه مع تقدم الوقت، سيتقدم الملف الرئاسي اللبناني على ما عداه

انعقاد مجلس النواب من جهة والرسالة التي وجهها فريق األكثرية الى االمم المتحدة من جهة ثانية 
  . ربية والدولية للدفع باتجاه تسوية لبنانية لبنانيةيعقدان األمور ويؤديان الى عدم تسهيل المساعي الع

  6/4/2007السفير 
  

   اتفقنا على قرار حـول سـالح حـزب اهللا: جون بولتون .57
كشف سفير الواليات المتحدة السابق في مجلس األمن الدولي جون بولتون في مقابلة ضمن برنامج كالم 

قررنا ووافقت فرنسا وغيرها من الدول  " 2006 في آب 1701الناس، أنه بعد اعتماد القرار الدولي 
األعضاء في مجلس األمن على تبني قرار دولي آخر يتعامل مع قدرات حزب اهللا العسكرية في ذاك 

  ". الوقت ولكن انقضت ستة أشهر ولم يصدر أي قرار ثان وهذا سيؤثر بشكل حاسم في مستقبل لبنان
  6/4/2007السفير 

  
  ت إسرائيل أوضاعهم صعبة أسرى لبنانيين في معتقال6 .58

كشفت المحامية اإلسرائيلية، سمدار بن نتان، الموكل إليها الدفاع عن األسرى اللبنانيين في : محمد بدير
سجون االحتالل، بعد أكثر من ثمانية أشهر من التعتيم والتكتم، أن لدى اسرائيل ستة أسرى ال ثالثة، 

دون محاكمة ولم يتقرر بشأنهم شيء، مؤكدة أن تجري محاكمة بعضهم في حين تحتجز اآلخرين من 
يعيشون أوضاعاً صعبة جداً بانتظار ) ماهر كوراني وحسين سلمان ومحمد سرور(األسرى الثالثة 

  .محاكمتهم في العاشر من الشهر الجاري
  6/4/2007األخبار اللبنانية 

  
 تحركات آلية إسرائيلية داخل مزارع شبعا .59

في حاصبيا بان مزارع شبعا شهدت، خالل ساعات الفجر " الوطنية لالعالمالوكالة "افاد مندوب : بيروت
وصباح امس، تحركات آلية مدرعة لقوات االحتالل االسرائيلي في المنطقة الواقعة بين وادي العسل وتلة 

تتجول في المنطقة، في ظل تحليق لمروحيات معادية في " ميركافا"العلم، حيث رصدت دبابات من نوع 
وسبق ذلك سماع . مزارع المحتلة وتحليق طائرة استطالع من دون طيار في اجواء العرقوباجواء ال
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دوي انفجارات داخل الطرف الجنوبي الغربي للمزارع، تبين انها ناتجة عن عمليات تدريب لجيش 
  .االحتالل في هذا المحور

   6/4/2007الشرق األوسط 
  

  عسكرياالدعاء على شبكة دعم للقاعدة أمام القضاء ال .60
أخيراً، وبعد أكثر من عام على توقيف عناصرها، وعدم توجيه االتهام إليهم، وبعد اعتقال : فداء عيتاني

أحد الشبان اليافعين لمدة تسعة أشهر ومنع المحاكمة عنه الحقاً، تم االدعاء على ما يعد شبكة دعم للقاعدة 
 من وصف نفسه بأنّه متحدث باسم وقال. في لبنان، وبعض عناصرها المتورطين في أحداث الضنية

، إن فرع "جهة الدفاع عن المجموعة اللبنانية والعربية واإلسالمية التي تناصر المقاومة في العراق"«
المعلومات، وبالتعاون وتلبية لطلب األميركيين، كان يحاول ايجاد ذريعة لضرب حزب اهللا في لبنان، 

لعراق، بغية اثارة حساسية سنية شيعية حيث سيصور للسنة انه وقام باعتقال مجموعة من المقاومين في ا
وتعزز الموضوع بعد أحداث الطريق الجديدة . ينزع سالحهم مما يدفعهم للمطالبة بمعاملة الشيعة بالمثل

وفرع المعلومات، كما . التي هدفت الى اسقاط قدسية السالح عن المقاومة العراقية كما عن حزب اهللا
كد من أنه، وبهذه الخطوة، لن يترك المجال امام حزب اهللا للدفاع عن المقاومة العراقية االميركيون، متأ
  .العاملة في لبنان

  6/4/2007األخبار اللبنانية 
  

  المنسق األمني لألمم المتحدة يتفقد الوضع بمنطقة الحدود المصرية مع إسرائيل وغزة .61
ال شرقي مصر، عن زيارة قام بها ميشيل كشفت مصادر أمنية مصرية بمحافظة شمال سيناء، شم: رفح

انكسل، المنسق األمني لشؤون قطاع غزة باألمم المتحدة، إلى منطقة الحدود المصرية مع كل من قطاع 
غزة وإسرائيل، أعقبها بزيارة معبر رفح المخصص لعبور األفراد بين مصر وغزة، ومعبر كرم سالم 

وأوضحت المصادر أن هناك  .ا تفقد منطقة الحدودالمخصص لعبور الشاحنات بين مصر وإسرائيل، كم
تنسيقا بين الجانبين باعتبار أن هناك حدودا مشتركة، وأن مصر تبذل مجهودا كبيرا في تأمين خط 

وقالت المصادر إن السلطات المصرية تقوم بحمالت تمشيطية . الحدود ومنع أي عمليات تهريب قد تتم
 .فاق يشتبه أن فلسطينيين قاموا بحفرها بين الجانبينمكثفة في منطقة الحدود بحثا عن أي أن

  6/4/2007الشرق األوسط 
 

   مليارات دوالر10نواب مصريون يطالبون بتغريم إسرائيل  .62
طالب نواب بالحزب الحاكم والمعارضة في مصر الحكومة بمقاضاة :  عبد الستار إبراهيم-القاهرة 

 مليارات دوالر، بسبب 10امين بن إليعازر، وتغريم إسرائيل وزير البنية التحتية بالحكومة اإلسرائيلية بني
، وقرر البرلمان المصري استئناف نظر قضية قتل األسرى 1967قتل أسرى مصريين أثناء حرب عام 

 .المصريين األسبوع المقبل
 6/4/2007الشرق األوسط 

  
   راقتطورات القضية الفلسطينية والوضع في الع العاهل السعودي وبيلوسي يبحثان .63

بحث العاهل السعودي الملك عبداهللا بن عبدالعزيز مع رئيسة مجلس النواب األمريكي : وكاالت
الديمقراطية نانسي بيلوسي، مساء األربعاء، مجمل األحداث والمستجدات على الساحتين اإلقليمية والدولية 

الة األنباء السعودية وفي مقدمتها تطورات القضية الفلسطينية والوضع في العراق حسب ما أعلنته وك
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وقال مصدر قريب من المباحثات، أمس، إن العاهل السعودي أكد للمسؤولة األمريكية إن  .الرسمية
  .العرب مستعدون للسالم مع إسرائيل بشرط اإلعالن عن قبول مبادرة السالم العربية

  6/4/2007الخليج اإلماراتية      
  

  حدودهامصر تخشى مفاعالً نووياً إسرائيلياً على  .64
قالت مصادر مصرية، أمس، إن القاهرة تتحرى مدى صحة معلومات عن اعتزام إسرائيل بناء : القاهرة

وأوضحت أن جهات سيادية مصرية . محطة نووية جديدة لها على مقربة من حدودها الدولية مع مصر
. كومة المصريةبدأت تتحرك فعلياً الستيضاح جميع الحقائق في هذا اإلطار قبل أي تحرك رسمي للح

ووجهت لجنة العالقات الخارجية في مجلس الشعب المصري رسالة لوزارة الخارجية المصرية، أعربت 
فيها عن مخاوفها من تنامي المشروع النووي اإلسرائيلي، وحذّرت من خطورة ازدياد الترسانة النووية 

ء الثقيل، وهو ما يؤكد أنه سيكون وأشار النواب إلى أن المفاعل اإلسرائيلي سيعمل بالما. اإلسرائيلية
وأشار النائب محمد خليل قويطة، وكيل لجنه العالقات الخارجية، إلى أن . مفاعالً عسكرياً، ال سلمياً

إسرائيل قامت بتفجير خمسة عشر طناً نووياً بالقرب من الحدود المصرية مطلع العام الجاري، وقالت 
  .إنها تجربة ألنشطتها النووية

  6/4/2007لبنانية األخبار ال
  

  سوريا تدعو أولمرت ليكشف عن استعداده للسالم .65
 دعا وزير اإلعالم السوري محسن بالل رئيس الوزراء  :  هدى توفيق ، أيمن المهدي-واشنطن، دمشق 

  ,  موافقته علي استئناف مفاوضات السالم , اإلسرائيلي إيهود أولمرت إلي اإلعالن صراحة وعلي المأل
   . يث في هذا الشأن عبر الضيوفبدال من الحد

  6/4/2007األهرام المصرية 
  

  يتيم من أبناء شهداء فلسطين500الرئيس اليمني ُيعِلن عن كفالة  .66
.  يتيم من أبناء شهداء فلسطين500أعلن الرئيس اليمني علي عبداهللا صالح، عن كفالة : غزة
 وسوف نكفل في األعوام القادمة ما نستطيع من ,وإنشاء اهللا هذه بداية لكفالة عدٍد من أيتام فلسطين:"وقال

 ".أعداد من أيتام فلسطين
 6/4/2007دنيا الوطن 

  
   آالف فلسطيني هربوا من العراق7امريكا تعرض استقبال : االونروا .67

كارين أبـو   ) االونروا(وتشغيل الالجئين الفلسطينيين     قالت المفوضة العامة لشؤون وكالة غوث     : ي ب ا  
 آالف الجىء فلسطيني فروا من العراق بـسبب أوضـاعهم           7 المتحدة عرضت استقبال     زيد إن الواليات  

ال يوجد بلـد محـدد عـرض        "أنه  " يونايتد برس أنترناشيونال  "وأوضحت أبو زيد لوكالة     . السيئة هناك 
 7000استقبال الالجئين الفلسطينيين العراقيين، ولكن أعلم أن الواليات المتحدة أكدت إمكانيتها اسـتيعاب              

ال مشروع لدينا لتوطين الالجئين الفلسطينيين وإنما بعض الالجئين يعيشون في           "وشددت على أنه    ". منهم
 العراقية أو الـسورية  -ظروف صعبة والسيما أولئك القادمين من العراق وعالقين على الحدود السورية   

فقد تقدمت المفوضـية الـسامية      وأكدت أبو زيد أنه بالنسبة لالجئين الفلسطينيين في العراق          ".  األردنية -
وأشارت إلى أن عدد الالجئين الفلسطينيين في       . لالجئين واألونروا بعرض لجوئهم إلى بلد آخر، لم تحدده        

 آلف الجئ وأن المفوضية السامية بحكم واليتها هي من يقـوم بالمفاوضـات مـع           15العراق يصل إلى    
 العراقية قالت أبو زيد إن      -ن على الحدود السورية     وعن الالجئن العالقي  . الحكومة العراقية بصدد هؤالء   
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 الجئ تقوم االونروا والمفوضية السامية ومنظمات إنسانية أخرى بالتعاون لتقـديم            400عددهم يبلغ نحو    "
تم تشييد مدرسة بصيغة خيمة لتعلـيم أطفـال         "، مشيرة الى انه     "الخدمات الصحية والتعليمية الالزمة لهم    

 ".راسيهؤالء ألننا في عام د
  6/4/2007المستفبل 

  
  فنلندا تؤكد لوزير الخارجية الفلسطيني دعمها لحكومة الوحدة .68

تلقى وزير الشؤون الخارجية زياد ابو عمرو اتصاال من وزير الخارجيـة الفنلـدني أثنـاء                : ألفت حداد 
حكومة ووضع ابو عمرو نظيره الفنلدني في صورة آخر التطورات السياسية وتشكيل             .وجوده في النمسا  

الوحدة ونتائج القمة العربية التي جرت في الرياض واالجماع العربي علـى تفعيـل المبـادرة العربيـة        
  .واستئناف ارسال المساعدات المباشرة للسلطة عبر وزارة المالية

وبدوره أكد الوزير الفنلدني على دعمه لتشكيل حكومة الوحدة واستئناف تقـديم المـساعدات االوربيـة                
هيل ارسال هذه المساعدات الى وزارة المالية حيث سيزور وزير الماليـة سـالم فيـاض                وسيسعى لتس 

واكـد   .بروكسل في الحادي عشر من الشهر الجاري للتفاهم مع االتحاد االوربي على هـذا الموضـوع           
الوزيران على أهمية العالقات الثنائية بين فنلندا وفلسطين والعمل على تطويرها وتطوير موقف االتحـاد           

  .االوربي من حكومة الوحدة الوطنية
  5/4/2007 48عرب

  
   الفلسطينيةبحكومة الوحدةبلغاريا ترحب  .69

نحو اقامة  " تاريخية"رحبت بلغاريا امس بحكومة الوحدة الوطنية واعتبرتها خطوة         :  نائل موسى  - البيرة
غاريا في رسالة رئيسها    جاء ترحيب بل   و .الدولة الفلسطينية المستقلة واحالل سالم عادل ودائم في المنطقة        

مصطفى البرغوثي في   .الى نظيره محمود عباس سلمها السفير البلغاري في تل ابيب الى وزير االعالم د             
  .وتضمنت الرسالة رغبة ودعوة بلغارية الى تفعيل العالقات الثنائية والتعاون المشترك .لقائهما امس

  6/4/2007الحياة الجديدة 
  

  سلحة للسعوديةواشنطن تنفي إرجاء صفقة أ .70
أن الواليات المتحدة نفـت، امـس، نبـأ         :  الوكاالت -من واشنطن    6/4/2007 القبس الكويتية    جاء في 

الغائها صفقة اسلحة اميركية للسعودية وبعض دول الخليج العربي استجابة العتراضات اسرائيلية، مؤكدة             
 باسم الخارجية شون ماكورماك ان      وقال المتحدث . 'هناك مناقشات جارية مع تلك الدول حول الصفقة       'ان  

الواليات المتحدة لم تتخذ قرارات نهائية بشأن الصفقة لكنها تعمل مع السعودية ودول في الخليج حـول                 '
، مشيرا الى ان الكونغرس     'االحتياجات الدفاعية لتلك الدول في ضوء التحديات االستراتيجية في المنطقة         

  .د بالده بالحفاظ على تفوق اسرائيل العسكري في المنطقةيتابع مناقشة الصفقة ايضا، مجددا تأكي
 في مؤشر إلى إمكان أن يتم تمرير صفقة األسلحة األميركية إلـى             6/4/2007 األخبار اللبنانية    وذكرت

عن مصادر في واشنطن عدم نفيها " يديعوت أحرونوت"دول الخليج عبر جائزة تنالها اسرائيل، نقل موقع         
. هاية على أن تحصل الدولة العبرية على اسلحة متطورة لضمان تفوقها العـسكري            أن تتم الصفقة في الن    

إن ذلك ال يعني أن إسرائيل لن تحصل علـى          "ونقلت الصحيفة عن مسؤول أميركي رفيع المستوى قوله         
الى ذلك، قال المسؤول السابق في      ". شيء، فهي تدرك أن مصلحتها متداخلة مع مصلحة الواليات المتحدة         

غون ومحلل الشؤون السياسية العربية في معهد سياسة الشرق األوسط في واشنطن دافيد شينكر إن               البنتا
اإلسرائيليين يعتقدون أن الحكومة السعودية تخضع لضغوط كبيرة، وتخشى اسرائيل من وصـول هـذه               

ـ   . األسلحة الى أيدي المتطرفين مستقبالً نتيجة انقالب عسكري او ثورة تحدث هناك            ؤون ورأى محلل ش
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الشرق األوسط في مركز أبحاث الكونغرس، كينيث كاتزمان، أن السعودية ودوالً خليجية أخرى ليـست               
متأكدة من ماهية االلتزام األميركي الطويل المدى، وال تريد أن ينظر إليها على أنها تتآمر على إيران إذا                  

  .تركنا المنطقة
  

 روسيا تكثف اتصاالتها في إطار اللجنة الرباعية .71
أشار نائب وزير الخارجية الروسي، المندوب الخاص للرئيس الروسي لشؤون الشرق األوسط،            : سكومو

الكسندر سلطانوف إلى الفكرة التي كانت تناقش في الفترة األخيرة، بما في ذلك من قبل الوسطاء الدوليين                 
مي لعملية التسوية الشرق    األربعة وتتمثل في عقد لقاء للجنة الرباعية مع الرباعي العربي، الراعي اإلقلي           

ويرى سلطانوف أن مثل هذا اللقاء سـيبرر نفـسه إذا دار            . أوسطية، والجانبين الفلسطيني واإلسرائيلي   
الحديث فيه باهتمام وجدية حول القضايا الرئيسية للتسوية وآفاق التحول إلى اتفاقات جوهرية ليس علـى                

وذكر سلطانوف أن روسيا تؤيـد      . سارات التسوية المسار الفلسطيني اإلسرائيلي فحسب، بل على جميع م       
عقد مثل هذا اللقاء الهادف إلى تحقيق نتائج ملموسة، خاصة وان موسكو تدعو إلى القيام بخطوات منسقة                 

وبدون ذلك سيكون الحديث عن تطبيع العالقات الحقيقـي      : " وأضاف. من أجل تحقيق السالم في المنطقة     
وأكد أن المبادرة الروسية الخاصة بعقد مـؤتمر دولـي حـول            ". ستحيالبين إسرائيل والبلدان العربية م    

وشـرح  . الشرق األوسط بمشاركة بلدان المنطقة واألسرة الدولية تكسب المزيد من المؤيدين باسـتمرار            
يجب أن تتمثل مهمة المؤتمر الذي ينبغي التحـضير لـه    : "سلطانوف فحوى فكرة المبادرة الروسية قائال     

مان التحرك نحو سالم شامل في المنطقة تنسحب إسرائيل في ظله من جميع األراضي              بشكل جيد، في ض   
العربية التي تحتلها وتعيش بأمن وسالم مع جميع جيرانها، بما فيهم دولة فلسطينية مستقلة، وذلـك مـن                  

مؤتمر خالل أخذ القاعدة القانونية الدولية المتوفرة للتسوية في الشرق األوسط كأساس، ومن ضمنها مبدأ               
وأكد سلطانوف في ختام حديثـه علـى أهميـة          ". األرض مقابل السالم، ومبادرة السالم العربية     "مدريد  

 . االستفادة من اإلمكانيات التي تتوفر حاليا الستئناف عملية المحادثات ومراعاة عامل الزمن
  5/4/2007نوفوستي 

  
  تشيني يتهم بيلوسي بسوء التصرف في زيارتها لسوريا .72

اتهم نائب الرئيس االمريكي ديك تشيني رئيسة مجلس النواب االمريكـي           :  سوزان كورنويل  -واشنطن  
نانسي بيلوسي، يوم الخميس، بسوء التصرف خالل جولتها في الشرق االوسط قائال انها أسـاءت نقـل                 

ا وانتقد تشيني بشدة زيارة بيلوسي لسوريا هـذ       . رسالة الى الرئيس السوري أوضحتها اسرائيل فيما بعد       
وقال تشيني  ." الرئيس هو الذي يدير السياسة الخارجية ال رئيسة مجلس النواب         "االسبوع وقال في مقابلة     

مشيرا الى رد الفعل االسرائيلي انه كان من الواضح ان اولمرت لم يفَوض بيلوسي نقل الرسـالة التـي                   
. كان سوء تصرف من جانبها    أرى انه   "وقال نائب الرئيس االمريكي في حديث إذاعي        . سلمتها الى األسد  

ومن حسن الحظ فيما أعتقد ان مختلف االطراف المعنيـة تـدرك انهـا ال               . أتمنى لو لم تكن فعلت ذلك     
  ."تتحدث نيابة عن الواليات المتحدة في هذه المالبسات وهي ال تنوب عن الحكومة االمريكية

شيني ان رئيسة مجلس النواب نقلت بدقة       وقالت برندان دالى المتحدثة باسم بيلوسي تعقيبا على انتقادات ت         
الرسالة الصعبة والجدية التي نقلتها رئيسة مجلس النواب        "واضافت قولها   . الرسالة من أولمرت الى األسد    

هي انه من أجل حفز اسرائيل على الدخول في مفاوضات مع سوريا فيجب على الحكومة الـسورية ان                  
  ."س وحزب اهللاتزيل صالتها بالعناصر المتطرفة ومنها حما

  6/4/2007رويترز 
  

  "إسرائيل"ويصر على البقاء من أجل  بوش يقر بأن األمريكيين سئموا الحرب .73
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في حديث إلى جنود سيرسلون الى العراق قال الرئيس األمريكـي جـورج             : وكاالت -بغداد، واشنطن   
قرار في العـراق،    انها حرب صعبة، ولقد مل الشعب األمريكي هذه الحرب، الهدف إحالل االست           : "بوش

كان ال  "وأضاف  ". حليفة الواليات المتحدة  " إسرائيل"وتجنب امتداد الصراع إلى المنطقة، معرضاً للخطر        
، واعتبر تحديد جدول زمني لالنسحاب كما يريد الديمقراطيون في الكونجرس، من شأنه             "بد من أن أختار   
  .تشجيع العدو

  6/4/2007الخليج اإلماراتية 
  

   بريطاني يبحث سبل تفعيل عالقات التوأمة بين بلديات البلدين-ني اجتماع فلسطي .74
بحث مسؤولون في سلطات محلية بريطانية ووطنية تفعيل التوأمة الـشعبية           :  إبراهيم أبو كامش   -البيرة  

بين المدن والقرى الفلسطينية ونظيرتها البريطانية، وسبل تعزيز الشراكة الشعبية ومساعدة شعبنا، وتبادل             
البريطانية، الذي عقد، أمس، في قاعـة        -  جاء ذلك خالل مؤتمر التوأمة الفلسطينية      .رات والزيارات الخب

 لجنة توأمة، حيث أجمع البريطانيون فيه على حق شـعبنا           41فندق الرتنو بالبيرة، بمشاركة ممثلين عن       
 وتدارس  .ن العيش بحرية  في المقاومة الشعبية لالحتالل، وطالبوا العالم برفع الحصار الذي يحرم شعبنا م           

البريطانيون مع نظرائهم الفلسطينيين سبل تعزيز الشراكة الشعبية، وسبل مساعدة شعبنا، وتجربة ثـالث              
سنوات من التوأمة الشعبية، في محاولة لتطويرها وتعميمها ونقلها على مختلف أنحاء الـضفة وقطـاع                

اتها الفلسطينية، تمثلت في عالقات مـساعدة        لجنة توأمة عالقات مع عدد مماثل من نظير        41وتقيم  . غزة
  .وتبادل خبرات وزيارات

  6/4/2007الحياة الجديدة 
  

   الجاري 22شرم الشيخ تجتمعان في  العربية  ون الدوليةاالرباعيت .75
 ان اللجنتـين الربـاعيتين      ، امـس  ،"الحياة" لقالت مصادر ديبلوماسية غربية     :  ابراهيم حميدي  -دمشق  

الجاري بحضور االمين العـام لالمـم       ) ابريل( نيسان   22تجتمعان في شرم الشيخ في      العربية والدولية س  
ونقلت عن المفوض االعلـى      . الشهر الجاري  24 مون الذي سيزور بعدها دمشق في        -المتحدة بان كي  

للشؤون الخارجية واالمنية في االتحاد االوروبي خافيير سوالنا قوله انه الحـظ خـالل مـشاركته فـي        
القمة العربية ان الدور السعودي يتطور بشكل كبير، وان الدور المصري يخبو تدريجا بسبب              اجتماعات  

وجرت في اجتماع الوزراء االوروبيين مناقشة الموقف من حكومة          .انشغال مصر بترتيب البيت الداخلي    
وزراء  دولة اجراء اتصاالت مع جميـع  25الوحدة الوطنية الفلسطينية، اذ اقترحت ثماني دول من اصل       

الحكومة، بما فيها وزراء حماس، وكان بين هذه الدول اسبانيا وفنلندا وقبرص واليونان ومالطا وايطاليـا                
 الجاري  11واشارت المصادر الى ان وزير المال الفلسطيني سالم فياض سيزور بروكسيل في             . وبلجيكا

  .للبحث في آليات تقديم المساعدات المالية الى الفلسطينيين
  6/4/2007الحياة 

  
   تحذر من وقف مساعداتها الطارئة ونروااأل .76

 أمس، من أنها ستضطر إلى وقـف جميـع          ،"أونروا"حذرت وكالة غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين       
 مليون فلسطيني الجئ في الـضفة والقطـاع، بـسبب    1,2المساعدات الطارئة التي تقدمها إلى أكثر من  

وقـال النـاطق باسـم      . 2001رامج التي تعتبر األهم منذ العـام        نقص التمويل الالزم الستمرار تلك الب     
 في غزة عدنان أبو حسنة إن الوضع خطير جداً، مناشداً الدول المعنية بتقديم األموال للوكالة،                "األونروا"

مليون فلسطيني جراء وقف برامج التـشغيل والرعايـة     1,2 ذا يعني توقف المساعدات ألكثر من     وإال فه 
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 28 لم يتجاوز    2007من خالل مناشدتها األخيرة العام      ) األونروا( أن ما حصلت عليه      وأوضح. الصحية
فقط من احتياجاتها، وهذا يهدد استمرار      % 11 مليون دوالر، وهي نسبة ال تتعدى        246مليوناً من أصل    

  . البرنامج
  6/4/2007البيان اإلماراتية 

  
  هجوم شهريا2900ون  ألف مقاوم عراقي يشن100جيشنا يواجه : جنرال أمريكي .77

أكد تقرير أعده جنرال أمريكي، أن قوات االحتالل في العراق تواجه خطرا هائالً؛ مع تزايد عدد  :غزة
ن القوات  مشيرا إلى أ.منهم عراقيون % 99.5،  ألف مقاتل100مقاتلي المقاومة الذي بلغ ما يزيد عن 

أن  ولفت من جهة أخرى إلى .ي الشهر الواحد هجوم بقنابل موجَّهة ف2900األمريكية تتعرض لنحو 
، منوها إلى المعدات العسكرية تُضرب وتَنخفض كفاءتها، كما أن معايير اختيار الجنود انخفضت بشدة

وابتداء من العام القادم؛ سوف تضطر أمريكا إلى خفض انتشارها في العراق أو المخاطرة ببدء أنه 
  .انهيار الجيش

  5/4/2007دنيا الوطن 
  

   جديدان لمنظمة المؤتمر اإلسالمي سيعلن عنهما منتصف مايووميثاقاسم  .78
 ان الدول االعضاء ستعلن عن اسـم        ،اعلن امين عام منظمة المؤتمر االسالمي       :  هند السيد هاني   -كتبت  

 مـايو    15  وزراء الخارجية في اسالم آبـاد فـي        ى مستو ىجديد وميثاق جديد للمنظمة خالل اجتماع عل      
   .  وأكد أن الميثاق الجديد يأتي بتغيير كامل يعبر عن واقع العالم االسالمي بنظرة جديدة  . المقبل

  6/4/2007األهرام المصرية 
  

   عن الصراع الفلسطيني االسرائيليجديدةلعبة كمبيوتر  .79
 من فكرة ابتـدعها اسـي بـوراك         2005صانع السالم عام    المعروفة ب ابتكرت لعبة الكمبيوتر    : واشنطن
 أثناء دراستهما العليـا     ، واريك براون مصمم ألعاب الكمبيوتر     ، السابق في المخابرات االسرائيلية    الضابط

تتـضمن مـشاهد مـن أعمـال العنـف           وهـي    .في جامعة كارنيجي ميلون بوالية بنسلفانيا االمريكية      
امـا أن    ،يختار الالعب في البدايـة    حيث  . واالضطرابات السياسية خالل الصراع االسرائيلي الفلسطيني     

 ثم يتخذ قرارات سياسية ويجري اتصاالت مـع         ،يكون الرئيس الفلسطيني أو رئيس الوزراء االسرائيلي      
 الى   في النهاية  تهدفهي  و .المجتمع الدولي ويراقب نتائج استطالعات الرأي ويتعامل مع أحداث سوداء         

  .تحقيق السالم من خالل حل يقوم على وجود دولتين
  5/4/2007رويترز 

  
  في الكونفيدرالية الحل  .80

  محمد جالل عناية
الدوائر السياسية واإلعالمية العربية منشغلة هذه األيام بمتابعة الدور الذي تقوم بـه وزيـرة الخارجيـة                 

وبينمـا  . ”إسـرائيل ”األمريكية كوندوليزا رايس فيما يتعلق بمحاولة تفعيل المفاوضات بين الفلسطينيين و          
يون على الواليات المتحدة األمريكية بـدور متـوازن، واألدق هـو            يعول العرب ومن ضمنهم الفلسطين    

، تحرص رايس على اإليحاء للعرب بأن قدرتها محدودة فـي           ”إسرائيل”التخفيف من التحيز األمريكي ل    
هي التي ستؤدي للوصول    ” اإلسرائيلي”، وأن المفاوضات بين الطرفين الفلسطيني و      ”إسرائيل“التأثير في   
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س لم تجانب الحقيقة في إيحاءاتها، فقد تكون اإلدارة األمريكية هي التـي تحـاول أن                ولعل راي . الى حل 
  .عليها فيما يتعلق بالسياسة الخارجية ألمريكا في منطقة الشرق األوسط” إسرائيل“تخفف من ضغط 

 طرفاً في أي نزاع في الشرق األوسط، وهي التي تثير النزاعات فيه، فلو أشـعل              ” إسرائيل“عندما تكون   
أحدهم سيجارة في نواكشوط فإن أجراس اإلطفائيات تقرع في تل أبيب، وتصبح سياسة اإلدارة األمريكية               

فعندما كان الرئيس األمريكي هاري ترومان منهمكـاً فـي جمـع األصـوات              . في المنطقة دنيئة وقذرة   
 فورسـتال وزيـر   لتقسيم فلسطين، لم يلق باالً الى إنذارات جيمس) 1947(الضرورية في األمم المتحدة    

الدفاع المكثفة والمتالحقة التي تؤكد على أهمية نفط العرب إذا ما قامت حرب بـين أمريكـا واالتحـاد                   
وعندما يئس فورستال من ترشيد سياسة ترومـان المنحـازة لتحقيـق المطالـب              . السوفييتي في أوروبا  

فقد . ”ب سياسية بأسلوب دنيء   ال فائدة ترجى من رئيس يتطلع الى الحصول على مكاس         “: الصهيونية، قال 
كان فورستال حريصاً على المصالح األمريكية القومية، وكان ترومان حريصاً على مصالحه الشخـصية              

إال ” إسرائيل”وباستثناء روزفلت وآيزنهاور، هكذا هم رؤساء أمريكا ال يختلفون في تحيزهم ل           . االنتخابية
  .من حيث درجة هذا التحيز

من عدد السكان، لـذلك ال      % 2ة اليهودية في الواليات المتحدة األمريكية ال يتجاوز         إن عدد أفراد الجالي   
نريد أن نقع في خطأ التصور بأن قوة الجالية اليهودية تتمثل في عدد األصوات االنتخابية لليهود، بل فيما                  

رياء اليهود فـي    تسيطر عليه من وسائل القوة، مثل البروتوكوالت المعاصرة المتمثلة في دفاتر شيكات أث            
وإن . نيويورك، واإلعالم المرئي والمسموع، والمهن المهمة كالطب والمحاماة والتدريس في الجامعـات           

خطورة اإلعالم ال تنحصر فقط في دعم مرشحين وهدم آخرين، بل في صناعة الرأي العام على مـدار                  
جلس الشيوخ سـوى عـضو       عضواً بينما ال يوجد في م      13فأعضاء مجلس الشيوخ من اليهود      . الساعة

يخطـب ود القـوى     ) براك أوباما (من السكان، وإن هذا العضو      % 13أسود واحد بينما يبلغ عدد السود       
  .آذار الماضي/ خالل شهر مارس” إيباك“اليهودية، كما فعل في مؤتمر 

” سرائيلإ“، تنفرد   ”إسرائيلي “-مع عدم توثيقه على الورق، إال أنه من األدق الحديث عن حلف أمريكي              
. بتحديد سياساته في الشرق األوسط بما يحقق مصالحها ويضر بمصالح الواليـات المتحـدة األمريكيـة               

صـورت هـذه     ،1967حربها التوسعية على حساب األراضي العربية في العام         ” إسرائيل“فعندما شنت   
قة الـشرق األوسـط،     الحرب أمام الرأي العام األمريكي على أنها للقضاء على النفوذ السوفييتي في منط            

الى عشرة أضعافها من ثالثمائة مليون دوالر الى ثالثة مليارات          ” إسرائيل”وارتفعت المعونة األمريكية ل   
وعندما حاول وليم روجرز وزير الخارجية في إدارة الرئيس ريتـشارد نكـسون حـل           . دوالر في العام  
ر مستشار األمن القومي رئيسه نكسون      بشكل متوازن، اتهم هنري كيسنج    ” اإلسرائيلي “-النزاع العربي   

حليفة الواليات المتحدة والعرب حلفاء االتحاد      ” إسرائيل“بأنه يوازن في المعاملة إبان الحرب الباردة بين         
السوفييتي، وأقنع نكسون بتولي السياسة الخارجية بنفسه، مع علم كيسنجر بأن هذه المـسؤولية سـوف                

جرز ان استقال وأصبح هنري كيسنجر يحوز علـى أقـوى سـلطة             تؤول اليه في النهاية، ولم يلبث رو      
  .يحوزها يهودي في التاريخ

قبل مؤتمر قمة الرياض، وصف العاهل األردني الملك عبداهللا الثاني فـي خطابـه أمـام الكـونجرس                  
 وهذه القضية ال تقف عند حد إحداث نتـائج        .. فعالً القضية المحورية  “األمريكي القضية الفلسطينية بأنها     

وفي خطـاب   ). 8/3/2007(” بالغة القسوة لمنطقتنا، بل تتعدى ذلك الى إحداث نتائج بالغة القسوة لعالمناً           
الواليـات  “، دعـا ملـك األردن       )29/3/2007(وزع خالل الجلسة الختامية لمؤتمر القمة في الرياض         

ج بـوش ازاء إقامـة دولـة        المتحدة، الدولة الراعية لعملية السالم، الى الوفاء بما التزم به الرئيس جور           
كما أن الرئيس المصري    . ””إسرائيل“فلسطينية مستقلة قابلة للحياة ومتواصلة جغرافياً، وتعيش الى جانب          

حسني مبارك يكرر نصائحه الى الرئيس بوش واإلدارة األمريكية بأن القضية الفلسطينية هي منبع كـل                
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ة الشرق األوسط وأن حلها سيؤدي الى تحقيـق  األزمات والمشكالت بما فيها من حروب ودمار في منطق        
  .االستقرار في هذه المنطقة

كان لكل من مصر واألردن ارتباط كبير بما جرى في األراضي الفلسطينية، وظلـت               ،1948منذ العام   
. هناك تأثيرات متبادلة بين ما يحدث داخل فلسطين وبين األوضاع الداخلية في هذين القطرين الـشقيقين               

ت اإلعالمية المتبادلة في فترات سابقة، كان التنسيق يتم سراً بين مصر واألردن فيما يتعلق               ورغم الحمال 
بالقضية الفلسطينية، وقد حدث ذلك عند إنشاء منظمة التحرير الفلسطينية بقرار من المؤتمر األول للقمـة           

مـة فـي الخرطـوم      وتكرر ثنائياً ذلك التنسيق في أروقـة مـؤتمر الق         . 1964العربية في القاهرة عام     
-1969(، وكذلك خالل مبادرات وزير الخارجية األمريكـي األسـبق ولـيم روجـرز               )28/8/1967(

1970.(  
 - فلـسطينية    -مـصرية   (نرى أن الحل الحاسم والسريع للقضية الفلسطينية يتم عن طريق كونفيدرالية            

لسالم العربية فإنهما لن تؤديا     تستعيد الحقوق المشروعة للفلسطينيين، أما خريطة بوش ومبادرة ا        ) أردنية
  .إال الى االستمرار في تآكل الزمن الفلسطيني

  6/4/2007الخليج اإلماراتية 
  

 )2/2 (األخيرة" إسرائيل"فرصة  .81
 جبرائيل كولكو 

آيلة إلى االنهيار، هذا ما تنطق به كل حقائق التاريخ ونواميس نـشوء             ” إسرائيل“: ترجمة كمال البيطار   
ة واندثارها، وتلك هي العظة المستخلصة من سفر الحروب الصليبية ومآسـيها ومـا              الكيانات المصطنع 

تمخضت عنه موجاتها المتعاقبة التي عاثت في الوطن العربي فساداً، وهذا هو ما يفصح عنه الكـابوس                 
والذي يطاردهم شبحه ليالً ونهاراً منذراً بالويـل والثبـور وعظـائم            ” اإلسرائيليين“المعشش في نفوس    

لذا هبَّ  .  ما ارتكبوه من جرم بحق أمة العرب واإلسالم         مور، وال غرو في ذلك، وهم األدرى بفظاعة       األ
اليوم من بقي عنده بعض من عقل ليحذّر من مغبة المضي في السير على درب لن يقود إال إلى المهالك                    

ذي بين أيدينا ليـسدي ل  مهما طال السفر، ولكن هل عند جبرائيل كولكو الخبر اليقين؟ وهل يأتي مقاله ال             
خالص النصح قبل فوات األوان ويبصهرها بفرصتها األخيرة في النجاة، أم ليتنبأ بالفناء لكيان              ” إسرائيل“

  يعج بشتى صنوف بذور الفناء وعوامل االندثار؟
اليوم شوطا نحو التحول الى دولة مخفقة آيلة الى التـداعي والعجـز عـن النهـوض                 ” إسرائيل“قطعت  
، ولوال حقيقة ان هذه القاعدة األمامية التي تكونت من أقل من خمسة ماليين يهـودي صـارت                  بوظائفها

تشكل عامال مصيريا حاسما في الحرب والسالم في منطقة اوسع بكثير وأعظم أهمية وحيوية لما اكتسبت                
يبلـغ حـدا    والواقع أن ما تعاني منه من تشوش        . أهمية، أو لما كانت استثنائية تتفرد بوضع غير معهود        

وكانت الواليات المتحدة بسطت منذ أواخـر الـستينات         . فظيعا، ناهيك عن هويتها المختلطة المضطربة     
وسالم العالم اليوم رهن بهذه البقعة، ويعتمد على خصوصياتها وشخصيتها          . هذه” اسرائيل“حمايتها على   

  .وتناقضاتها المتزايدة ابداً
ما غائرا في أعماق أسس هذا المجتمـع، وساسـتها فاسـدون            مجتمع منقسم على نفسه انقسا    ” إسرائيل”و

مرتشون متشائمون تستغرقهم المصالح الذاتية، وال تختلف سائر األمم األخرى عن هذا كثيـرا، فحتـى                
وكما وصف شلومي بن عامي وزيـر       . القادة الفلسطينيون ليسوا بمنأى عن هذا، فكثير منهم لوثه الفساد         

 هذه الجهة هناك يهود شرقيون معدمون مسحوقون اقتصاديا ومحرومون من           الخارجية السابق األمر، ففي   
المزايا، ومن بين هؤالء القوميون الروس، الذين كان دافعهم األكبر الرغبة في الرحيـل مـن االتحـاد                  

، ويهود ارثـوذكس مـن      )ثمة أقلية محسوبة من غير اليهود انضوت تحت مسمى المهاجرين         (السوفييتي  
المروجين للذوبان فـي    ” االندماجيين“مذاهب، وال يوحد بينهم سوى بغضهم الشديد ل         شتى المشارب وال  
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المجتمعات التي يعيش فيها اليهود، ولدينا من الناحية االخرى اليهود العلمانيون، وهم نفر من اليساريين،               
وبيـة  وبعض الحداثيين، وهم أكثر مهارة في الميادين التي تخصصوا فيها، ويتحدرون من أصـول أور              

شرقية، ممن كانوا في يوم من األيام من أهم العوامل الحاسمة في تكوين الحركة الصهيونية، وهناك عدد                 
، كما يسميهم بن عامي، وهم من الفئة التي لم تحركهـا سـوى دوافـع نفعيـة                  ”يهود القدس “متزايد من   

الى سـدة الـسلطة مـرارا       ” يناليم“اقتصادية، ولم تأت إال لهثاً وراء الحوافز المغرية، وهؤالء يجلبون           
وأما يهود تل أبيب فقـد اسـتوعبوا ثقافـة          . ”اسرائيل“فهم يخشون العرب الذين يعيشون في       . وتكرارا

الذي كان يبشر به ويـروج لـه        ” الطبيعي“العولمة والتحديث، وهم أقرب نسباً وأكثر انتماء الى الوجود          
، ألنهم من كبار الخبراء من ذوي أعلـى         ”رائيلاس“الصهاينة األوائل، وهم ايضا المهاجرون الى خارج        

، اليوم تيار يسعى للهجرة الى الخارج بكثافة ال يقل عن تيار الهجرة الى داخل               ”اسرائيل“وفي  . المهارات
  .، وتحتضن أمريكا الشمالية وحدها اليوم قرابة مليون منهم”اسرائيل“

فهناك مـن كافـة     . مبتذل التافه والمأساوي  وبعض المؤشرات الموحية لهذه االتجاهات يتفاوت ما بين ال        
وأمـا بالنـسبة    . اصناف المومسات، والشاذين جنسياً، بل ثمة كل ما تتخيله وما ال يخطر على بالك هنا              

لطائفة اليهود األشد تمسكاً وأصولية من اليهود األرثوذكس فإنهم ال يتوانون في كيل اللعنات ألولئك الذين                
غون االنسحاب من أي مستوطنة في الـضفة الغربيـة او قطـاع غـزة،               يدعون الى فك االرتباط ويسو    

وتتعالى أصواتهم مبشرين اولئك الفجرة المارقين بالويل وسوء العذاب وشر الخاتمة، إذ كيف يغفـل اهللا                
وال بد من جزاء أليم يحيق بهم، وأكثر من ربع أفراد هذه الجماعة             . عنهم وعن إنزال أقسى العقوبات بهم     

عتقدون بأن هذا هو بالضبط السبب الكامن وراء وقوع شارون في حالة الغيبوبة التي لم يفـق                 المتشددة ي 
  .منها

ويعتقد البروفيسور مارتن فان كريفيلد االستاذ المحاضر في التاريخ العسكري فـي الجامعـة العبريـة                
 من خالل دراسـة     الذين بنوا شهرتهم  ” االسرائيلية“والصديق المقرب من كثير من قادة القوات المسلحة         

تكاد تصل الـى    ” “االسرائيلي“دور الروح المعنوية في الجيوش، أن معنويات المجندين في جيش الحرب            
األمر جد مريع، وقد تـسارعت      . نقطة االنهيار، وفي بعض الحاالت، حل االطفال البكاؤون محل الجنود         

واالختالط ” المساواة“ا وسع دائرة التعفن     وتيرة هذا التردي منذ اندالع االنتفاضة الفلسطينية الثانية، ومم        
دمرت شطرا عظيما من    ” التطورات االجتماعية “غير أن   . ”االسرائيلية“بين الجنسين في القوات المسلحة      

  .الصيف الماضي” الذين مكثوا خلف حواسيبهم“الجيش، وكذلك أسهم في هذا الخراب الواسع الضباط 
تماعية نخرت النسيج االجتماعي واتسعت خروقها على الراقع،        اليوم تفجر مشكالت اج   ” اسرائيل“وتشهد  

من قبل مثـل هـذه الفـضائح        ” اسرائيل“ولم تعصف ب    . إذ تفشى البغاء حتى كاد يصبح ظاهرة الفتة       
استقال من فترة وجيزة بسبب قضية اغتصاب       ” اسرائيل“فرئيس دولة   . المدوية التي تدفقت كالسيل العرم    

  .وجهت اليه اتهامات بشأنها
وأما رئيس الوزراء ايهود اولمرت فيخضع حاليا للتحقيق الذي يجريه مكتب المراقب الحكـومي العـام                
بخصوص أربع تهم بالفساد، والرئيس الجديد للشرطة كان قد اتهم منذ مدة بقبول رشى وباالحتيال، وأثار                

  .تعيينه ضجة كبرى
وخلـص  . ى لها الجبين ويتعذر حصرهاوثمة عدد ضخم من القصص القذرة والحاالت الخسيسة التي يند      

تغلي وتفور داخـل مرجـل مـن الفـساد          ” اسرائيل“إن  “الى القول   ” هآرتس“أحد الصحافيين من كتّاب     
وعلق قاضي الشرطة المتقاعد فاردي زيلر بعد ترؤسه لجنة للتحقيق في كيفية تسيير أمور              . ”المستشري

ل الى صقلية أخرى وإنها تحث الخطى لتصبح نظامـا          تتجه بسرعة الى التحو   ” اسرائيل“إن  “الدولة قائال   
  .على نمط وأسس المافيا وعصاباتها

  ضياع البوصلة
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وفي خضم هذه الفوضى تنشأ دوافع شن الحروب ألسباب سياسية، لكن االندحار هو حصاد هذه األيـام                 
فة ومرة أخرى اسمحوا لي بأن أقتبس من أحـد كتـاب صـحي            . ألن التفسخ ضرب أطنابه في المجتمع     

الحكومة تسير على غير هدى لغد أضاعت البوصلة وفقدت حس االتجاه، كمـا انعـدم               “: قوله” هآرتس“
، واألدهى من ذلك واألمر، ان قادتها على درجة مرعبة من الغبـاء والعتـه، وال                ”لديها وازع الضمير  

وخبـراء  اجمـاع بـين مخططـي       “وثمة  . يمكننا مقارنة اولمرت إال ببوش في مضمار الذكاء السياسي        
، وأنها كانت جـائزة     ”اسرائيل“حول أن حرب العراق كان كارثة بالنسبة ل         ” االسرائيليين“االستراتيجية  

، ويجعلها تعيش   ”اسرائيل“جيوسياسية كبرى وهبة حظيت بها ايران، وأن هذا الوضع سيكون وباال على             
  .ا يتقهقر االمريكيون الى بلدهمرعبا متزايدا جراء مخاطر تتعاظم يوما عن يوم لتنفجر دفعة واحدة بعدم

وكـان حـاييم    . ”شيئا من الوجود العسكري المتواصل في العراق      ” اسرائيل“لن تربح   “: وأضاف الكاتب 
كانون الثـاني   /زاخارو سوتيف مدير معهد دراسات األمن القومي في جامعة تل أبيب قد صرح في يناير              

 القضاء على نظام الحكم في العـراق واالطاحـة          جنت فوائد جمة في البداية من     ” اسرائيل“الماضي بأن   
كما ان  . في هوة القلق  ” اسرائيل“بصدام حسين، إال أن ما تبع ذلك من هيمنة ايران على العراق قذف ب               

إطاحة الواليات المتحدة بطالبان واحتاللها ألفغانستان أتاح إليران كذلك توسعة سلطنتها االسـتراتيجية،             
اسعة، وأما حملتها لترويج الديمقراطية فقد جاءت ضد غاياتها وأتت بحماس           وبسط هيمنتها على مناطق ش    

قوله اثناء نقاش حول دور     ” االسرائيليين“وأقتبس ها هنا أيضا من أحد الخبراء        . الى السلطة في فلسطين   
، وكم فرحنا حين قضت الواليات المتحدة على صدام حسين        . إنها اسوأ قراءة للوقائع   “: امريكا في المنطقة  

إال أن األحداث التي أعقبت سقوط نظامه خلفت مناخا خصباً الحتضان كل القوى التـي تـشكل تهديـدا                   
قـد أعطـت تفويـضا مطلقـا        ” اسـرائيل ”والسياسات االمريكية قد أخفقت و    . ”اسرائيل“استراتيجيا ل   

  .”الستراتيجية تجعلها أكثر عزلة وتعرضا للمخاطر من أي وقت مضى
من جني ايران لمغانم الحرب ضد العراق،       ” اسرائيل“دء لدى كبار المفكرين في      كان هناك تخوف منذ الب    

وإلقائها بكل ثقلها إلحكام سيطرتها على هذه البقعة االستراتيجية وتنفيذ مخططاتها، ورويدا رويـدا بـدأ                
هائلة جراء غزو العراق، وأنه حتـى مـع مـا           ” اسرائيل“يرى أن خسارة    ” اسرائيل“يتشكل اجماع في    

زته من مكاسب كبيرة في مد نفوذها الى المناطق الكردية من العراق وما وطدته من صداقات هناك                 أحر
 -وعلى الرغم من هذا االجماع تحدث اولمرت الى اللجنة االمريكية           . ال يعوض ما لحق بها من خسائر      

، عبر دارة الفيـديو  آذار اثناء انعقاد مؤتمرها السنوي/ مارس12في ) ايباك(للشؤون العامة  ” االسرائيلية“
ويساورهم القلق بشأنه ان يدركوا الحاجـة       ” اسرائيل“ينبغي على أولئك الذين يهتمون بأمن       “المغلقة فقال   

الملحة الى أن يحرز االمريكيون النجاح في العراق وأن يخرجوا بعد ذلـك خروجـا يمليـه الـشعور                   
واشنطن على التعامل بصورة فعالة مـع       وأي نتيجة ال تعزز قوة امريكا سوف تهبط بقدرة          . بالمسؤولية

  .”التهديد الذي يمثله النظام االيراني
وأما وزيرة خارجيته تسيبي ليفني فكانت لهجتها أشد إذ طالبت بالتحرك الفوري للجم الخطـر االيرانـي                 

الى نتيجة صـاغها فـي العبـارة التاليـة          ” هآرتس“وخلص كاتب في    . وكبح جماح الماللي في طهران    
وليس هناك من هو أشد عداء للحرب من يهود         . ”ما وسعكم ذلك وانأوا بأنفسكم عن هذا المستنقع       ابتعدوا  “

امريكا في الكونجرس الذي يحاول بطريقته السخيفة غير الالئقة وضع حد للحـرب، مـع أن خبـراءه                  
ش ومع هذه كله فإن اولمرت يتبنـى حماقـات بـو       . االستراتيجيين يعتقدون بأن غزو العراق كان كارثة      

  .ويصادق عليها
وأمريكا حـول اسـتراتيجية     ” اسرائيل“وفي اآلونة األخيرة تعزز على ما يبدو توافق كامل بين زعماء            

السلوك تجاه ايران، وتسربت أنباء كثيرة عن تعاون عسكري بلغ ذروته بـين واشـنطن وتـل أبيـب                   
تخبئ الكثير من المفاجـآت  وعلى ما يظهر فإن األيام المقبلة . بخصوص مجابهة طموحات ايران النووية 

  .التي قد تغير موازين القوى وتنشئ حقائق جديدة على األرض
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  الخيار السوري
مع سوريا لغز األلغاز، وليس سراً انه ضمن هذا المنظور فإن سالم المنطقـة              ” االسرائيلية“تظل العالقة   

وم اولمرت بما يـرى انـه       سوف يتحقق أو ال يتحقق انطالقا من المعطيات في هذا السياق بالذات، وسيق            
االفضل بالنسبة لوضعه السياسي على الصعيد المحلي، وسيكون االحتفاظ بالسلطة على رأس اولوياتـه،              
ولن يقل في هذا الشأن تشبثا وعنادا عن اسالفه، ولن يختلف بذلك عن معظم الساسة في اي مكان فـي                    

أنه وألسباب تقنية واجتماعية، ومعنويـة، لـن        إال  . العالم، لذا فإن المستقبل ال يبشر بخير على االطالق        
  . في أي حرب أخرى” اسرائيل“تنتصر 

نعـم، إن بإمكانهـا     . الى كيان أضعف بكثير مما كانت عليه سـابقا        ” اسرائيل“فعلى كل الصعد، تحولت     
إلحاق ضرر هائل مخيف بأعدائها، وهذا أمر مسلّم، إال أنها ال تستطيع تغيير التـوازن األساسـي لكـل             

  .قوى التي تقود الى النصرال
وسيكون إبرام سالم مع سوريا خطوة أولى مصيرية وعلى درجة قـصوى مـن األهميـة بالنـسبة ل                   

وهنا بيت القصيد، ورغم ان المشكلة الفلسطينية ستظل دون حل، إال أن إحالل الـسالم مـع                 ” اسرائيل“
هن علـى خطـل رأي إدارة      وضمانه بصورة مذهلة، وسيبر   ” اسرائيل“سوريا سيحسن فرص توفير أمن      

بوش التي ظلت تتشبث به حتى عهد قريب جدا، والذي يذهب الى أن المفاوضات مع سوريا او ايـران                   
وكانـت الـصحافة    . بخصوص قضية الشرق األوسط تنطوي على اذعان لقوى الشر وتقديم تنازالت لها           

، التي جرت   ”االسرائيلية “-ية  قد أوردت تقارير مفصلة جدا عن المفاوضات السرية السور        ” االسرائيلية“
 والتي كانت قد قطعت شوطا بعيدا جدا وتضمنت تنـازالت سـورية             2005 و، 2004في الفترة ما بين     

كبرى، ال سيما فيما يتعلق بقضايا المياه وحياد سوريا في حشد كبير من المسائل الخالفية السياسية سواء                 
واشنطن تابعت هذه المفاوضات عن كثب، وأنها       “ان  كما أوردت الصحف    . مع الفلسطينيين او االيرانيين   

وفي نهاية يناير حث عدد كبير من اهم        . وبخاصة مكتب تشيني، أوصدت سبل وصولها الى نتائج مثمرة        
الزعماء في تل أبيب علناً على إعـادة فـتح هـذه            ” اسرائيل“شخصيات مؤسسة السياسة الخارجية في      

  .المحادثات
، وفـي   ”االسـرائيليين “رية واستعدادها المتلهف للوصول الى تفاهمات مع        وهكذا نرى لين المواقف السو    

الوقت نفسه ضرب اولمرت بالغزل السوري واإلشارات الكثيرة التي أطلقها نظام دمشق عرض الحـائط               
وأما كوندوليزا رايس   . ونبذها بصورة منهجية بعد أن طفت على السطح، وصارت أخبارها تتداول علناً           

، وكانت تشير بذلك الى معاهدة عندما قابلت        ”إياك ومجرد التفكير بهذا   “وش فكان رأيها    وزيرة خارجية ب  
يدعم رأي رايس   ” االسرائيلي“ورغم ان الموساد    . شباط/في منتصف شهر فبراير   ” اسرائيليين“مسؤولين  

ـ               - ادة  أولمرت الفظ القاسي، فإن االستخبارات العسكرية ما تفتأ تؤكد ان العروض السورية مخلصة وج
من أن قوة سوريا آخذة     ” االسرائيلية“وعالوة على ذلك، حذر رئيس االستخبارات       . وليس فيها أي مواربة   

بالتنامي وأن إبرام معاهدة سالم معها، وهي السباقة الى مد يدها للوصول الى تسوية، لهو من مـصلحة                  
حورية فـي وزارتـي     وأيد رأي رئيس االستخبارات ودعمه معظم الشخصيات الم       . القصوى” اسرائيل“

  .الخارجية والدفاع، بمن فيهم وزير الدفاع عمير بيريتس، وطالبهم اولمرت باالذعان فأذعنوا
وقد الحت الفرصة الذهبية في ظروف مواتية جدا،        ” اسرائيل“ويعجب المرء أيما عجب من تعنت ساسة        

وهي متلهفة على نيـل     فسوريا اليوم تتلمس أي درب عسى أن يخفف من أزماتها ويخرجها من ورطتها              
ويمكن وضع اللمسات األخيرة على معاهـدة مـع         . رضى واشنطن، أو على األقل التخفيف من غلوائها       

سوريا وإنجازها في غضون أربعة الى ستة أشهر، حسبما ارتأي آلون ليل، المدير العام السابق لـوزارة                 
فـي  ” الواشنطن تـايمز  “ به صحيفة    الذي تفاوض مع السوريين، في تقرير وافى      ” االسرائيلية“الخارجية  

آذار، وطلب الى ليل المجيء الى السفارة االمريكية في تل أبيب في ذلك الوقت ليبلـغ                /السابع من مارس  
والتي اشتملت على   ” هآرتس“والتقارير التي أوردتها جريدة     . كافة رجال السياسة العاملين هناك بمحادثاته     
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ومن ثم قـام الكنيـست وهـو        . المعالم ودقيقة وحاسمة حينها   مسودة المعاهدة كانت واضحة جدا محددة       
بدعوة ابراهيم سليمان، ممثل سوريا في المباحثات، ليتحدث الـى لجـان الـدفاع              ” االسرائيلي“البرلمان  

ومثل هذه الدعوات نادرة جداً في الحقيقة، على األقـل مـن منظـور أن سـوريا                 . والشؤون الخارجية 
وهنا ال بد من وقفة، فالفرصة المتاحة استثنائية بكل ما          . الناحية القانونية في حالة حرب من     ” إسرائيل”و

مجدداً فما الذي سـيتمخض     ” اإلسرائيليين”لكن إذا ما نشبت حرب بين السوريين و       . في الكلمة من معنى   
عنها؟ ودعوني أقتبس من مارتن فان كريفيلد، الذي يحسب على الصقور عادة، والذي يخلص إلى تصور                

عندئذ أن تلحق بسوريا ضرراً هـائالً وتتـسبب بخـراب           ” إسرائيل”يمكن ل “: هذا االحتمال فيقول  بشأن  
ففي غضون ثالثـة أو أربعـة أعـوام         . ودمار مريعين إال أنه سوف يستعصي عليها حينها فرض قرار         

وتنهكها إلـى   ” إسرائيل“ستتمكن سوريا من حيازة قدرات تمكنها من خوض حرب طويلة األمد تستنزف             
  .بعد الحدود وتتجاوز قدرتها على الصمودأ

المعنوية ” اإلسرائيلي“وبعد أن قلّب فان كريفيلد واستعرض بدائله الغريبة وتطرق إلى حالة جيش الحرب              
وأنه حتى األمريكان قـد     ” إسرائيل“خلص إلى أن التوصل إلى سالم مع سوريا يصب يقيناً في مصلحة             

 -كما أوصى بـذلك تقريـر بيكـر       (ن التحدث إلى سوريا وإيران      اقتربوا كثيراً من الموقف الذي يرى أ      
  .بالطبع” إسرائيل”عقالني ورشيد ويخدم مصلحة أمريكا و) هاميلتون في ديسمبر الماضي

وكانت سوريا قد دأبت على بذل كل ما في وسعها لنيل رضا واشنطن وسعت جاهدة لتحسين عالقاتهـا                  
مل مجنون تضمره الواليـات المتحـدة، فعنـدما هاجمـت           مع أمريكا، على األقل لتفادي وإحباط أي ع       

تموز الماضي نهض ايليوت ابرامز المسؤول عن شؤون الشرق األوسط فـي            /لبنان في يوليو  ” إسرائيل“
ويستحثونها ” إسرائيل“مجلس األمن القومي، ومعه محافظون جدد آخرون في واشنطن وراحوا يحضون            

  .لتوسعة الحرب إلى سوريا
اير جددت سوريا مناشدتها الواليات المتحدة لفتح باب النقاش الذي يتنـاول كـل قـضايا                وفي نهاية فبر  

، وظلت دمـشق تقـوم      ”جاد ومعمق “الشرق األوسط والتمست الحوار معها ونعتت الحوار المنشود بأنه          
وكان جيمس بيكر على اطالع على هذا كله، ولربما كان          . بمحاوالت مماثلة على مدى عامين دونما كلل      

لتحدث إلى أعداء مزعومين هو أهم نقاط الخالف الجوهري بين تشيني وحلفه من المحـافظين الجـدد                 ا
ومعظم الجدل الـدائر    . وبين رايس ويشمل هذا الخالف كوريا الشمالية وايران وكثيراً من البقاع األخرى           

ل سبل تمرير هذه    ال يطال بشكل أساسي طبيعة وغايات السياسة الخارجية األمريكية بقدر ما يتمحور حو            
السياسة وبلورة أهدافها، فهل نزج في الميدان مزيداً من القوى والجبروت المادي أو حتى التهديد بـشن                 

  الحرب، أم نلجأ إلى وسائل ألصق باألساليب التقليدية من مثل الدبلوماسية وما شابهها؟
مجموعـة  “مؤسسة الجمهورية في    في األسابيع القليلة الماضية، أفلحت رايس بعد أن تلقت اإليعاز من ال           

في ديسمبر الماضي، في تسجيل نقاط لمصلحتها ولمصلحة وجهة نظرها في هذا الجدل،             ” دراسة العراق 
وتشيني رجل قوي بالغ المكر والدهاء وصلب عنيد ال يقف في وجهه شيء             . إال أن نجاحاتها ظلت هشة    

ماماً فن استمالة بـوش وجـره التخـاذ         إذا صمم على رأيه، وهو يعرف من أين تؤكل الكتف، ويتقن ت           
  .الموقف الذي يريد

ومشكلة أمريكا العظمى التي تطغى بشكل كامل على كل ما عداها إنما هي العراق، غير أن مشكلة إيران               
  .تضاهي في خطورتها عند الواليات المتحدة المعضلة العراقية

تساعدها في المنطقة، وكانـت ايلـين       وعلى ما يبدو فإن إدارة بوش قد قررت اآلن أن سوريا يمكن أن              
آذار، وكان الهدف الظاهري من الزيـارة       / مارس 12سوربري مساعدة وزيرة الخارجية في دمشق يوم        

مناقشة قضية الالجئين، لكنها سمعت من السوريين أن كل القضايا ترتبط ببعضها بعضاً فـي المنطقـة                 
وجندت سوريا كذلك في    . ل هذه القضايا جميعا   العربية وان األمر يحتاج الى حوار شامل مستفيض يتناو        

 13هذا السبيل االتحاد األوروبي الذي يحبذ اآلن عودة مرتفعـات الجـوالن إلـى سـوريا، وبتـاريخ                   
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علناً بكذبة مفضوحة حين أعلن أن األمريكيين لـم         ” إسرائيل“آذار تفوه سفير الواليات المتحدة في       /مارس
أن تفعل وما ال ينبغي أن تقـوم بـه حيـال    ” إسرائيل“غي على يعبروا إطالقاً عن رأي بخصوص ما ينب   

والقضية برمتها اآلن بأيدي حكومة اولمرت وإليها يرجع أمر حسم ما إذا كانت ستتفاوض مـع                . سوريا
  .سوريا أم ال

حرب (قد تجاهلت واشنطن في أربع قضايا بالغة األهمية على األقل، بدءاً بحملة سيناء              ” إسرائيل“وكانت  
وكان األمريكيون هم حجـة الغيـاب       .  وتصرفت حسبما رأت أنه في مصلحتها      1956في عام   ) سالسوي

بالنسبة ألولمرت، إال أنه لم يعد في وسعه استخدامهم بعد ذلك أبداً، وهناك قـضايا مـصيرية حاسـمة                   
ة فـي   إلى السالم ماس  ” إسرائيل“أخرى، مثل المبادرة السعودية لحل القضية الفلسطينية، ولم تكن حاجة           

وإذا لم يدرك   . والسالم بالنسبة إليها في اآلونة الراهنة مسألة حياة أو موت         . يوم من األيام كما هي اليوم     
لهذه الحقيقة الرهيبة فإن رئيس     ” اسرائيل“وعوضاً عن أن تفطن     . ساستها هذا فإن العواقب وخيمة بالفعل     

س يدير سياستها في تاريخها كله، فهو إنما        دولتها شأنه شأن رئيس الواليات المتحدة، ربما كان أسوأ رئي         
يستمد دوافعه من فهم قاصر يعجز عن إدراك جوهر القضايا، وال تحركه سوى المنفعة السياسية قصيرة                

  .المدى ورغبة جامحة مجنونة تملي عليه التشبث بالسلطة بضراوة
ليأخذوه أو  ” اسرائيل“دة  غير أن الخيار السوري مطروح على قارعة الطريق اليوم ومبذول بين أيدي قا            

يدعوه، فإذا ما رجحت كفة الحرب ونجحوا في إيقادها فإن تيار هجرة العقول سوف تتـسارع وتـائره                   
، وعندها سيفعل العامل الديموغرافي األفاعيـل، وحينئـذ         ”اسرائيل“وسوف تتدهور معدالت الهجرة الى      

 على اليهودي اإلحساس بـالخطر الـداهم،        المكان الوحيد في العالم الذي يستحوذ فيه      ” اسرائيل“ستصبح  
وبالتحديد ألنه أو ألنها يهودية، سوف يضمحل الشعور باألمان حتى يتالشى نهائياً، فإذا ما ضاعت هـذه               
الفرصة فسوف تندلع في نهاية المطاف حرب مدمرة لكافة األطراف ولن يخرج بعدما تـضع أوزارهـا                 

اليوم أن تجابه حقيقة    ” إسرائيل“رهنت على أنه ينبغي على      لقد أثبتت حرب لبنان هذه الحقيقة وب      . منتصر
أن جيرانها سائرون على درب أن يصبحوا انداداً لها في الميدان العسكري وان عون الواليات المتحـدة                 

  .ودعمها لن ينقذها
من اشعال حرب ضـروس فـي       ” اسرائيل“وفي الحقيقة فإن هبات أمريكا وأعطياتها المجانية قد مكنت          

تموز الماضي وكان يستبد بقادتها أوهام تتطابق مع تلك األوهام التي استحوذت على أذهان بـوش                /يوليو
  وإدارته وساقتهم الرتكاب حماقتهم بغزو العراق فهل من معتبر؟

  6/4/2007الخليج اإلماراتية 
  

  ما الجديد في القديم؟  .82
  عزمي بشارة. د

تساعا مما جرى في الترويج المتفائل للقمة العربية        لم تحظ قمة عربية بعملية عالقات عامة أنشط وأكثر ا         
هل تختلف القمـة العربيـة الحاليـة عـن          : الحالية، ولذلك لم يتساءل الناس بقدر ما تساءلوا هذه المرة         

  سابقاتها؟
ولسنا ضد التفاؤل ونكاد لشدة واقعيتنا نعتبر أي شي أفضل من ال شيء، وأن القمة أفـضل مـن عـدم                     

 رثة تفترض وتفرض رغم كل شيء اعترافا رسميا للفكرة العربية أفضل من حلها              انعقادها، وأن جامعة  
رسميا، وأن توقعات المواطن العربي وخيباته وشتائمه أفضل من فقدانها، ألنها على األقل دليل على أنه                

فهو يغضب عليه، ويتوقع منه، ويصاب باإلحباط، ولكن هذا يعني اكتـراث            .ما زال يتمسك بإطار عربي    
  . ي، وربما حتى أجندات اهتمام معممة تجمع الرأي العام العربيعرب

وال شك أن القمة تعكس وضعا عربيا وال تصنعه، وتلخص مجمل مواقف وحالـة الـدول كـأفراد وال                   
فهي بذاتها، اي كملتقى ومؤتمر، ليست إال محاولة مـستميتة للخـروج   . تبلورها وال تجمعها وال توحدها    
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ي تجنب الخالفات أو تدويرها وصياغة وتأكيد ما هو قاسم مشترك أدنى فعـال،              ببيان مشترك يمثل فنا ف    
وليس باإلمكـان   . وهو ال يهم من لم يكتبه، ناهيك عمن لم يقرأه         ". على الفاصلة والنقطة  "وذلك بعد نقاش    

فعل الكثير بوثيقة نجمت عن هذا الكم من الحلول الوسط والمساومات، ولذلك يتلخص االنجاز في نصها                
  . في تنفيذهاال

وال شك ان المملكة المضيفة قد بذلت جهدا هائال يستحق التقدير إلنجاح القمة وليخرج الجميع راضـين                 
  .مسرورين

في " احتالل غير شرعي  "ومع ذلك كيف نفسر هذا االهتمام؟ هل هنالك جديد؟ هل يكمن الجديد في تعبير               
الشريفين االفتتاحية؟ هل يحمل التحرك الحالي      وصف االحتالل األميركي للعراق في كلمة خادم الحرمين         

كمـا  " الزعل السعودي من أميركا   "في القضية الفلسطينية جدية فعال؟ هل الخالف السعودي األميركي أو           
  يسمى ويروج حاليا هو موقف سياسي أو حتى مزاج فعلي؟

ا كان قويا فعال بأخذ مسافة     يسمح التحالف القوي إذ   . نبدأ بالسؤال األخير، فهو يشمل كافة األسئلة األخرى       
نقدية أحيانا والتعبير ليس فقط عن العتب بل حتى عن الغضب بمقدار ما يتجاوب حتى مع بعـض مـن                    

  .وهذا ما يجرى حاليا. مشاعر الرأي العام المحلي
وصل العتب السعودي إلى حد الغضب فعال في أوج غطرسة المحافظين الجدد، وذلك منذ التوريط فـي                 

 التورط في لبنان إبان العدوان اإلسرائيلي مرورا بالضغط األميركي على الدول العربيـة              العراق وحتى 
الحليفة إلجراء إصالحات وحملة التحريض األميركية على المملكة ونمط الحياة والعقيدة السائدة فيها بعد              

لعتب، وذلك نتيجـة    هذا ليس جديدا، أما الجديد فهو في قدرة المملكة حاليا أن تعبر عن هذا ا              .  أيلول 11
لتوفر ثقة أكثر بالنفس، وذلك ألن المشروع األميركي بصيغته تلك قد فشل، وألن الواليـات المتحـدة ال                
تملك ان تمنع هذا التعبير عن العتب والغضب الكامن منذ سنين من قبل حلفاء باتت اآلن أكثـر حاجـة                    

لجهد مفيد من زاوية تظهرا في الحـالتين،        وهذا ا . إليهم في العراق وفي لبنان وفي محاولتها عزل إيران        
جاءت هذه الثقة بالنفس بعد فـشل       . أي في حالة تنفيذ ضربة ضد إيران وفي حالة فرض العقوبات عليها           

  . ، بما في ذلك في الدول الحليفة"الوضع القائم"سياسة المحافظين الجدد في طرح عالمة سؤال على 
إياها، وأقـصد   " العملية"ة تعاون المملكة وبقية الحلفاء لتحريك       وأخيرا وليس آخرا تحتاج الواليات المتحد     

ما يسمى بعملية السالم، إبان التحضير للعدوان األميركي القادم على إيران أو محاولة عزلهـا، وذلـك                 
ومن يدري، ولم ال تثمر هذه المحاولة الجانبية التي تثير كل هـذا             ... بطرح تطوير أو تسويق أو تعديل     

، "تحل القضية الفلسطينية  "ة فعال؟ فال مانع ال عند أميركا، وال عند العرب المتحالفين معها أن              الغبار تسوي 
ونـستطيع أن  "... إيجاد حل للقضية الفلـسطينية   "وهي لن تغضب، بل ربما سيكون من دواعي سرورها          

ويجب . كسنضيف كليشيهات أخرى طبعا، بشرط أن يوافق الفلسطينيون على الشروط اإلسرائيلية أو الع            
أن يحصل هذا دون أن تضطر الواليات المتحدة للضغط على إسرائيل، كمـا ال يجـوز النـدم إذا أدى                    

  .استحضار الموقف اإلسرائيلي المناسب وقبوله إلى صراع فلسطيني مجددا
 ال أول لها  " عملية"في كافة الحاالت ال تخسر أميركا وال حلفاؤها من التعامل مع القضية الفلسطينية كـ               

فهي تيار متدفق من التفاصيل، وصيرورة في المكان، وركض موضعي، مثل دوران نـاعورة              . وال آخر 
وقد يفرح خاللها البعض حتى بإنجاز مثل استقبال وزراء فلسطينيين في           . تدور حول ذاتها وتسقي غيرها    

بلوماسي أكبر من   فرنسا وإيطاليا وغيرها بعد أن افتخر الفلسطينيون ذات يوم ان حجم تمثيل فلسطين الد             
وطالما هنالك إعالم خاضع لقوانين العرض والطلب، أو العرض وحده في حالة            . حجم التمثيل اإلسرائيلي  

اإلعالم الممول، وطالما هنالك نشرات أخبار يجب أن تمأل فلن يكون هنالك وقت فراغ إخباري يـسمح                 
لى قضية عالقات عامة ألزمات أخرى      وال بد من وجود من يربح من تحويل القضية الفلسطينية إ          . بالملل

  . ومشاريع أخرى بعد وقبل الحروب، والمتصاص النقمة قبل وبعد األزمات
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إن تحويل القضية الفلسطينية الى أداة عالقات عامة ألزمات أخرى وللتغطية على مآس أخـرى يـسيء                 
  .للقضية الفلسطينية ويسيء بواسطتها للقضايا العادلة األخرى

ثرثرة حد سماع إيهود أولمرت يقول مشكورا انه جاهز ومستعد لمقابلة القادة العرب إذا              لقد وصلت هذه ال   
وال ) مـانيوال (فهو ال يعرف كيف يستخدم الدليل اليدوي للمبـادرة          . رغبوا بعرض مبادرة السالم عليه    

ال . دلينوأين يجب ان يتم ذلك؟ في قمة مع كافة القادة العرب المعت           . يستطيع فهمها دون أن تعرض عليه     
جاهز للحضور، وإذا عرض عليه العرب التطبيع فسوف        !!) الحظوا التغيير الجذري  (وهو  . أكثر وال أقل  

  .هكذا تكلم أولمرت. يقبل، ولكنه سيناقش المبادرة العربية معهم، وسوف يسمعون منه كالما طيبا
  . ربما هذا هو الجديد. هاإذا لم نصل إلى أولمرت فسوف تصل المبادرة إلى مجلس األمن ليعدلها ويتبنا

وإذا لم يكمن الجديد في القضية الفلسطينية اال تبنيا، تاريخيا برأينا، لمبادرة السالم كموقف يقلـب تمامـا              
الءات الخرطوم إلى عكسها دون مقابل إسرائيلي، وإذا لم يكمن الجديد في الموقف من العـراق حيـث                  

مة الجماهيرية والحاجـة ألخـذ مـسافة مـن الفـشل            تختلط التعبئة المذهبية مع ضرورة امتصاص النق      
  األميركي، فأين الجديد؟

وعلى كل حال ال يجب البحث عنه في القمة بما هي قمة، بل باعتبارهـا               . ال نعرف إذا كان هنالك جديد     
فاالجتماعات الثنائيـة   . مناسبة تسهل عقد لقاءات ثنائية يصعب عقدها حاليا دون مناسبة تجمع الرؤوساء           

وعلى هامش القمة جـرى اللقـاء       . والسياسة أكثر أهمية من مؤتمٍر ببيان ختامي      . دول هي سياسة  بين ال 
ولكن إذا كان هنالك جديد     . وال نعرف إذا أتى بجديد غير تلطيف األجواء بين البلدين         . السوري السعودي 

جميع على المبادرة   بمعنى تجاوز سياسة المحاور الى التعاون الثنائي، فامتحانه ليس فلسطين حيث اتفق ال            
العربية، وال في العراق حيث اتفق الجميع على عدم المبادرة العربية، وطبعا ليس في الصومال المنسي،                

  . وال في موريتانيا التي نظر الزعماء العرب إلى تجربتها االنتخابية شزرا، بل في لبنان
هنـا ورقـة فحـص      . يكمن التحدي أي هنا   !!". هيك رودس هيك سالتا   "على وزن   !! هنا لبنان، هنا اقفز   

هنا في هذا البلد تظهر قيمة تدهور أو تحسن العالقات بين           ". حامضية أم قاعدية  "العالقات العربية العربية    
وإذا لم يظهر هنا    . إذا كان هنالك من جديد يجب ان يظهر على صعيد الحوار والتفاهم في لبنان             . الدولتين

والجديد يكون مرة أخرى في ما تعده       . فهي ليست ذات فاعلة   . قمةفلست أعرف ما يعنيه الجديد في هذه ال       
من هذه الزاوية يظهر صمت هذه القمة وهدوؤها كالهدوء الذي يسبق العاصفة، أو ربما              . أميركا للمنطقة 

، أو هو عمليـة تهدئـة عربيـة         "هدوء مشوبا بالحذر  "صمت الرضى مجتمعا مع صمت القلق، ومشكال        
  .ما يمر بوش وغيره، وليس هدوء فعلياعربية لتمرير الوقت ريث

   5/4/2007الحقائق 
 

  إلى أين؟ .. حماس .83
  محمد عطية عبدالرحيم. د

وكم أتمنى على اهللا عز وجل      , تقف اآلن حماس في موقف يثير قلق ومخاوف محبيها الذين أنا واحد منهم            
لقـد  , إلسالم والـوطن  أن يسدد خطاها لما يحب ويرضى وأن يلهم قادتها سلوك الطريق السديد لخدمة ا             

قدمت حماس الكثير من التضحيات من شهداء وجرحي ومعتقلين وقدمت قـادة صـفها األول وصـدقت             
ووصلت شعبية حماس إلي    . األقوال باألفعال وهذا هو الذي أكسبها احترام الصديق والعدو على حد سواء           

 مكنها من كسب أغلبية برلمانيـة       أعلى ذروتها عندما انتزعت انتصارا ساحقا في االنتخابات األخيرة مما         
  .ساحقة ومكنها كذلك من تشكيل حكومة بمفردها 

عندما اتخذت حماس قرار الدخول في االنتخابات التشريعية األخيرة بعد أن رفضت بشدة الـدخول فـي                 
االنتخابات التشريعية األولى لم يكن هذا القرار حسب تصوري حرا تماما بـل شـابته    الكثيـر مـن                      

العربية والدولية والفلسطينية التي لم تترك لحماس منـاص سـوى الـدخول فـي النتخابـات                 الضغوط  
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واالحتكام للعبة الديمقراطية أو مواجهة حرب قاسية جدا تشتت من التفوا حولها وتحطم بنيتهـا التحتيـة                 
ألولى لما  وكثر القول لو أن حماس دخلت االنتخابات ا       . ما زالت ماثلة أمام العيان      ) 1996(وتجربة عام   

وصل الحال ما وصل إليه من فساد وتردت األوضاع الـسياسية واالجتماعيـة واالقتـصادية للـشعب                 
وهذا . مرة ومؤلمة , وهي خارج النظام السياسي الفلسطيني    , لقد كانت تجربة حماس وإنباؤها    . الفلسطيني  

ط العربية واإلسـالمية    شكل أحد المبررات التي دفعت بحماس لدخول االنتخابات األخيرة بجانب الضغو          
  .واألوروبية واألمريكية تحديدا

لماذا ضغطت أوروبا وأمريكا وحلفاؤها من العرب علـى حمـاس           : لكن السؤال المهم في هذا الشأن هو      
  .لدخول االنتخابات؟

بكل تأكيد كانوا يعلمون علم اليقين بأن حماس خارج النظام السياسي بأيـديولوجيتها اإلسـالمية ومـدها                 
يري الحاشد وعمقها في المجتمعات العربية واإلسالمية أخطر بكثير من دخولها النظام الـسياسي              الجماه

وأنا أظن أنهم لم ينتأ بالنتائج التي أدت إليهـا االنتخابـات وإن             . الفلسطيني حتى لو حصدت فوزا ساحقا     
لبية البرلمانيـة التـي     كانوا قدروا بأنها ستشكل معارضة قوية ستلتزم مجبرة بالقرارات التي تتخذها األغ           

فحماس خارج النظام السياسي تستطيع أن تقـاوم دون         . ستكون لفتح وتحالفها مع فصائل صغيرة أخرى      
وبقيت حماس تمارس هذا الوضـع  . تحمل الكثير من األعباء التي تتطلبها إدارة أحوال الشعب الفلسطيني   

وأدرك الغـرب   . للـشعب الفلـسطيني   فهي ليست مسئولة عن أمن ورفاهية ودفع رواتب         , بأريحية تامة 
, لذلك تم الدفع بحماس لدخول االنتخابات لتدخل النظام الـسياسي الفلـسطيني   . وحلفاؤه هذه الحقيقة تماما   

فال يمكن لحمـاس التمـسك بالحكومـة        . فحماس في الحكومة ستتغير تصرفاتها على أرض الواقع حتما        
ولكـن  . والحكم في آن واحـد    , قادرة على المقاومة  والمقاومة في آن واحد وأرادت حماس أن تثبت أنها          

وقد مالت حماس للتمسك بالحكم على حساب       .  حتى اآلن ال توحي تجربة حماس بالنجاح في هذا اإلطار         
ويجب أن نكون صريحين في هذا اإلطار ألننا نوجه النصح لمن نحب والتعبير أخذ              . بعض أيديولوجيتها 

  :شكلين هامين
ضمن صراحة على أن الحكومة تسعى لجعل اإلسالم المصدر الوحيد للقوانين وهذه            برنامج الحكومة ال يت   

مالحظة أبداها شيخ من شيوخ حماس األجالء وأحد مؤسسيها في المجلس التشريعي الفلـسطيني وهـو                
لقد تعلمنا منذ نعومة أظافرنا بأن حركة اإلخوان المسلمين تسعى إلقامة الدولة            . عبد الفتاح دخان  / األستاذ

هل يمكـن   . اإلسالمية وعندما فازت حماس بهذه األغلبية في البرلمان ولم تذكر شيئا عن هذا الموضوع             
  ن تنجح نجاح حماس في االنتخابات؟لحركة إسالمية في أية بقعة من بقاع األرض أ

تخلت حماس عن المقاومة عمليا وإن ذكرت في برنامج الحكومة بأن المقاومة حق للـشعب الفلـسطيني                 
لم نسمع عن عمليات ضد الكيان الصهيوني وهذا ليس عجزا عملياتنا في حمـاس بـل ألسـباب                  فنحن  
  .سياسية

  لماذا حدثت هذه التغيرات؟
بالتأكيد الن الحكومة التي شكلتها حماس واجهت حصارا شرسا مـن العـرب والمـسلمين والرئاسـة                 

 أمـل بـأن الـشعوب العربيـة         لقد دخلت حماس تجرب الحكم وكلها     . الفلسطينية لم تكن تحلم به حماس     
واإلسالمية ستساندها ولن يستطيع الحكام العرب مهما انغمسوا في الرذيلة أن يحاصروها هذا الحـصار               

وهنا  أخطأت حماس في حساباتها؛ فمصر واألردن والسعودية والرئاسة الفلسطينية منعت حماس             . القاتل
  .من الحكم وفرض األمن فضال عن تأمين لقمة العيش

وقد كان أمام حماس خيارين إما أن تتنازل عن الحكم وتبقى في البرلمان تراقب أعمال الحكومـات                 هذا  
الفلسطينية وتترك الحكومة للتكنوقراط وتبقى بذلك على طهارتها وعفتها أو أن تستمر في الحكم وتقـدم                

ال جـدا ولكـن     حقيقة لقد كان الضغط هائ    . بعض التنازالت لفتح والرئاسة للوصول إلى برنامج مشترك       
وهي بذلك نقلت عن نفسها     . حماس لألسف اختارت الطريق الثاني وهو البقاء في الحكم لخدمة مناصريها          
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انطباعا وإن كنت أظن أنه انطباع خاطئ بأن شهوة الحكم لدى قيادة حماس ال تختلف عنها لـدى قيـادة                    
ة طاحنة أو تـشكيل حكومـة       لقد وضعت حماس أمام خيارين ال ثالث لهما إما مواجهة حرب أهلي           . فتح

  . وحدة وطنية تتنازل فيها حماس عن بعض موافقتها وكان أن اختارت الخيار األول
  .اآلن وقد تشكلت حكومة وحدة وطنية ماذا بقي أمام حماس من خيارات؟

إن أخوف ما أخاف على حماس هو عدم قدرتها على إدارة تجربتها األولى في الحكم بنجـاح والنجـاح                   
إذا كان األمر كذلك يمكن لحماس أن تركـز         . ع بين الحكم المقاومة والتمسك بالنهج اإلسالمي      يعني الجم 

  -:بكل قوة وبشكل ينعكس على تصرفاتها على أرض الواقع على األمور التالية
 التفريق بين برنامج حكومة الوحدة الوطنية الذي يمثل برنامج اجتمعت علـى خطوطـه العريـضة                 -1

  .ة وبين برنامج حماس كتنظيم رائد على الساحة الفلسطينيةوالفضائل الفلسطيني
,  إن تواصل أعمال المقاومة المشروعة لتثبت للجميع أنها لم تتخل عن المقاومة مـن أجـل الحكـم                  -2

  .وتجعل ذلك ممارسة معتادة
 ربما هذا البند األخير الذي جعل وزير خارجية بلجيكا يقول بأننا لن نحكم على الحكومـة مـن  خـالل                    

  .تشكيلها بل من تصرفاتها على األرض
أما القبول الدولي وهو األهـم      . لقد قامت حماس بما قامت به لكي نحظى بقبول دولي وعربي وإسالمي           

دول اإلتحاد األوروبي التي تتبني المواقف اإلسرائيلية تماما وال      . وجعله العرب كذلك    , فهو في يد أمريكا   
 األوربي شروطا للتعامل مع حكومة الوحدة الوطنية مـن بينهـا            ترى إال بعين إسرائيل ووضع اإلتحاد     

وهذا األمر يرجع الكرة إلى ملعب      ) أي المقاومة (إطالق سراح الجندي اإلسرائيلي األسير ونبذ اإلرهاب        
  . فإن لم تستطيع حكومة الوحدة الوطنية فك الحصار فماذا ستفعل حماس حينئذ؟. حماس مرة أخرى

من التنازالت لتحظى بهذا القبول الدولي المشروط والظالم؟ أم سـتترك الحكـم             هل ستقدم حماس مزيدا     
  وتعود إلي أحضان شعبها مدافعة عن حقوقه كما عودتنا؟
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