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  سماءألاسرائيل تقر بحصول تقدم في قضية تبادل االسرى وبتسلمها قائمة با .1

ة اسرائيلية أكدت صباح مصادر سياسيأن  :حكمت يوسف عن مراسلها 8/4/2007 وكالة سما قالت
ونقلت االذاعة ، اليوم حصول بعض التقدم في االتصاالت الجارية لضمان اإلفراج عن غلعاد شاليط

 .مع ذلك أن الطريق لطي هذا الملف ما زال طويالً العبرية الرسمية عن تلك المصادر قولها انه
 بينها يحيي السنوار وروحي من واوضحت المصادر ان القائمة تضم اسماء اربعمائة وخمسين سجينا

مشتهى من قادة حماس والقائد الفتحاوي مروان البرغوثي واالمين العام للجبهة الشعبية احمد سعدات 
وقالت المصادر ان  .وعبد الرحيم ملوح وبسام السعدي من الجهاد االسالمي ومصطفى بدارنة من حماس

تنطوي على مشاكل عديدة موضحا انه ستكون القائمة المذكورة معروفة لدى اسرائيل منذ مدة وانها 
هناك ضرورة لفحص كل حالة على حدة للتاكد مما اذا كان كل سجين من المشمولين في القائمة ضالعا 

واوضح ان االفراج عن بعض السجناء قد يحتاج الى صدور عفو  .في حادث قتل بصورة مباشرة ام ال
ر الحالية لعقد صفقة لتبادل االسرى من هذا النوع ال عن رئيس الدولة العبرية مشيرا الى ان المعايي

تشمل  فلسطينيين قتلوا مواطنين إسرائيليين ولكن اذا تم ذلك فان على ان مجلس الوزراء ان يلتئم إلقرار 
وقالت اذاعة الجيش االسرائيلي ان طاقما خاصا . أي تعديل لهذه المعايير إذا ما استدعت الضرورة ذلك

بدا بفحص هذه القائمة وان رئيس الوزراء اولمرت سيبلور موقف اسرائيل من هذا من جهاز الشاباك 
 .الموضوع خالل االيام القريبة القادمة

مصطفى .وكان مصدر مصري مطلع قد نفى في غزة  صحة ماذكره وزير اإلعالم الفلسطيني د
ر أن كافة األنباء التي  وقال المصد،البرغوثي عن بدء اإلجراءات العملية إلتمام صفقة تبادل األسرى

ترددت مؤخرا عن قضية شاليت غير صحيحة أو محرفة وان المفاوضات التي يجريها الوفد األمني 
المصري في إسرائيل وتتم  تحت اإلشراف الكامل والرعاية الشخصية من الوزير عمر سليمان محاطة 

ام كافة المسئولين الفلسطينيين و وجدد المصدر التأكيد علي ضرورة إلتز. بسرية تامة أمال في إنجاحها
األطراف ذات الصلة بعملية احتجاز جلعاد شاليت ووسائل اإلعالم المحلية والدولية باإلبتعاد عن ذكر أي 

 نتائج عكسية ىأخبار تتعلق بتلك القضية حتي إتمامها نظرا ألن تلك األخبار والتسريبات تؤدي دوما إل
  .وتعطل إنجاز الصفقة

مني المصري رفيع المستوي المتواجد في األراضي الفلسطينية برئاسة  اللواء برهان وكان  الوفد األ
 أخر تطورات المفاوضات التي يجريها ى علهجمال حماد التقى بالرئيس أبومازن مساء أمس حيث أطلع

واستعرض أبومازن مع الوفد أخر التطورات في . تبادلالمع الجانب اإلسرائيلي من أجل إتمام صفقة 
راضي الفلسطينية، في ضوء تشكيل حكومة الوحدة الوطنية، والجهود المبذولة على أكثر من صعيد، األ

 .لرفع الحصار المفروض على الشعب الفلسطيني 
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وبشكل متقدم من ) لصفقة تبادل(الوزراء غازي حمد ان هناك بوادر جدية مجلس وأكد الناطق بلسان 
 هذا ،واضاف حمد .فك سراحهم للوفد االمني المصريخالل تسليم قائمة اسماء االسرى المطلوب 

 موضحا ان تسليم االسماء كان مطلبا اسرائيليا ،سيعطي دفعة للموضوع ويبرهن ان هناك جدية كبيرة
واعتقد ان كان هناك تفاعل وتجاوب من , وقال ان الفلسطيينيين في انتظار الموقف االسرائيلي .بالبداية

 .االسماء فانه سيكون هناك التزام مفتوح من اجل اتمام هذه الصفقةقبل االسرائيليين في موضوع 
 . معتقال فلسطينيا450وذكرت مصادر متطابقة ان عدد االسماء التي قدمت تشمل حوالي 

 انه رغم التقدم في المفاوضات بشان ،ذكر المعلق العسكري زئيف شيف في هارتس اليوم من جهته،
 اسرائيل ليست متوقعة قبل أن يتوصل الطرفان الى اتفاق حول صفقة اطالق شليت، فان اعادته الى

اسماء السجناء الفلسطينيين الذين سيحررون في المقابل مشيرا الى ان هذا الموضوع يعتبر عقبة كأداء 
وقال ان التقدم ينبع من تغيير . في المفاوضات بين اسرائيل وحماس، والتي تجري بوساطة مصرية

نهج حماس في المفاوضات سببه رغبة الحركة في التوصل الى تفاهم مع الدول ايجابي طرأ مؤخرا على 
  .االوروبية يؤدي الى رفع الحصار عن قطاع غزة واقامة عالقات كاملة مع حكومة الوحدة الفلسطينية

 مصادر فلسطينية أن الصفقة تشمل هقالتما : ألفت حداد عن مراسلته 8/4/2007 48 عربونقل موقع
سطيني وأن إسرائيل وافقت على اإلفراج عن أسرى كبار وذوي أحكام عالية وقادة  أسير فل1300
  . مراحل3وحسب تلك المصادر ستنفذ الصفقة على . سياسيين
 أكد رغبة كافة األطراف الفلسطينية ، عن حماس إسماعيل األشقرالنائب أن 8/4/2007 البيان وذكرت

قة التبادل وإنهاء جزء من معاناة األسرى في سجون وفى مقدمتها الفصائل التي تأسر شليت إتمام صف
صفقة التبادل المرتقبة ستقوم على ثالث مراحل بحيث يتم في "وأضاف في تصريحات أن . االحتالل

المرحلة األولى اإلفراج عن مجموعة من النساء واألطفال وذوى األحكام العالية يليها اإلفراج عن 
 . " أسير1400إلفراج عن أصحاب المؤبدات ليجرى في المحصلة ا

إلى ذلك أكد وزير شؤون األسرى الفلسطيني سليمان أبو إسنينه في رسالة خطية جوابية لألسير النائب 
جمال حويل، على أن الحكومة الفلسطينية وضعت على سلم أولوياتها ملف الحركة األسيرة في سجون 

الصعبة التي تمر بها السلطة الوطنية األوضاع االقتصادية  "وقال الوزير في الرسالة،. االحتالل
الفلسطينية بسبب الحصار الظالم المفروض على شعبنا، جعل الوزارة غير قادرة على دفع مستحقات 

 . "األسرى بشكل كامل، وإنها اضطرت إلى تقليصها
  

  حكومة هنية تبقي إجتماعاتها مفتوحة لوضع خطة أمنية من ثالث مراحل  .2
 فرضت ظاهرة االنفالت االمني في : فتحي صباح،غزة عن مراسلها في نقالً 8/4/2007 الحياةنشرت 

قطاع غزة نفسها على مجلس الوزراء الفلسطيني الذي عقد في غزة امس جلسة طارئة وطويلة برئاسة 
اسماعيل هنية ناقش خاللها خطة امنية لمئة يوم قدمها وزير الداخلية هاني القواسمي وتتكون من ثالث 

  .خرج المجلس بقرارات حاسمة، لكنه قرر ابقاء الجلسة مفتوحة الستكمال مناقشة الخطةولم ي. مراحل
كلّف القواسمي تطوير "وعقب اجتماع الحكومة، صرح وزير االعالم مصطفى البرغوثي بأن المجلس 

ولم يفصح عن تفاصيل الخطة، لكنه قال ان احد عناصرها ". الخطة لمناقشتها في جلسة السبت المقبل
ل مجلس االمن القومي وتفعيله والتنسيق بين عباس وهنية في األوضاع األمنية، مشيرا الى ان تشكي

  ".الستكمال تشكيل مجلس االمن القومي"الرئيس سيلتقي هنية 
األولوية حالياً هي العادة "غازي حمد في تصريحات ان .من جانبه، شدد الناطق باسم رئاسة الوزراء د

هو اعادة "وقال ان الهدف ". ن هذه الخطوة ستترتب عليها بقية خطوات الخطةهيكلة االجهزة االمنية ال
ضرورة "واشار الى ". الهيبة لألجهزة كي تصبح قادرة على االستقطاب السياسي والحزبي وبعيدة عنه

هناك اجهزة امنية "، الفتاً الى ان "تشكيل مجلس االمن القومي كي يشكل قيادة جماعية لهذه االجهزة
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واشار الى ان ". الى اعادة النظر في طبيعة عملها، خصوصا ان اجهزة أخرى تمارس العمل نفسهتحتاج 
واوضح ان الموقف النهائي ". ستخضع العادة هيكلة كي تصبح جزءاً من المؤسسة االمنية"القوة التنفيذية 

  ".وسيكون هناك اقرار عام للخطوات التي ستتخذ.. من الخطة سيكون خالل الجلسة المقبلة
قال خالد أبو هـالل، النـاطق بلـسان وزارة الداخليـة         : غزةمن   8/4/2007الشرق األوسط   وأضافت  

واشار الى أن المرحلـة     . الفلسطينية، إن الخطة تتضمن ثالث مراحل للقضاء على ظاهرة الفلتان االمني          
  . طويلة األمداألولى تشمل خطة عمل طارئة تعالج الثالثة أشهر األولى، وخطة متوسطة األمد وأخرى 

مصطفى البرغوثي، إلى أن الحكومة ستناقش اليوم كذلك كيفية تطبيق قرارات القضاء            . د لفتتمن ناحيته   
والمحاكم، حتى تسود سلطة القانون، وأن يعرف الجميع أن من له أي مظلمة فإن عليه أن يلجأ للقـانون                   

  .والقضاء
 غازي حمد ذكر: وكاالت والحامد جاد، غزةي نقالً عن مراسلها ف 8/4/2007الغد األردنية وجاء في 

 ".تم االتفاق على عدم ظهور مسلحين في الشوارع وانه ال بد ان تكون هناك خطة بهذا الشأن"انه 
وأكدت مصادر فلسطينية مسؤولة للغد ان لدى بعض أطراف الحكومة جملة من المالحظات على الخطة 

ي اعادة هيكلة االجهزة االمنية الفلسطينية ولم تضمن أي االمنية ابرزها ان الخطة تفتقر الى الوضوح ف
 .سبل ازالة الصبغة الحزبية عن االجهزة االمنية اشارة حول كيفية التعامل مع القوة التنفيذية او

  
 الخطة األمنية يجب أن تبدأ بتشخيص الواقع وتحديد فيروسات الفوضى: الرجوب .3

 يكون لدى الفلسطينيين قرار وإصرارا للتوصل إلى خطة أنه يفترض أن"  قال جبريل الرجوب :رام اهللا
وشدد الرجوب خالل لقاء مع قناة  ".أمنية لضبط حالة الفلتان والفوضى التي تسود األراضي الفلسطينية

على ضرورة أن تبدأ أي خطة أمنية بتشخيص الواقع وتحديد فيروسات الفلتان األمني " الجزيرة 
 مشيرا لوجود ثالثة عناصر للخلل في العمل ،وية للمواطن الفلسطينيت األمن أوللوالفوضى والتي جع

األمني أولها األجندة اإلقليمية التي تتنازع في ساحتنا الفلسطينية والعنصر الثاني هو أجندة الفصائل 
 الرجوب أن آليات مجلس األمني افوأض ".والثالثة أجندات أمراء األمن وبعض منتسبى األجهزة األمنية

 يجب أن تكون وطنية ويفترض أن يكون المجلس حاجز بين المؤسسة األمنية والمجتمع المدني القومي
وحاجز بين المؤسسة األمنية والمستوى السياسي والتنظيمي بحيث يخضع هذا المجلس إلى القيادة 
السياسية ويوظف ضمن المشروع الوطني الفلسطيني لخدمة المجتمع المدني الذي هو الضحية األولى 

وأضاف الرجوب يجب ضمان تحقيق األمن والنظام ضمن أطر سياسية  ".حالة الفلتان األمني والفوضىل
من خالل ضبط سالح الفلتان وسالح المقاومة والمسارعة لتشكيل مجلس األمن القومي لفصل السياسية 

 التنظيمية أو عن العمل األمني وإخراج المؤسسة األمنية من التجاذبات السياسية واألبعاد الشخصية أو
وقال الرجوب إذا لم تتوافق حماس وفتح على رؤية إستراتيجية إلخراج المؤسسة األمنية من  ".اإلقليمية

التجاذبات سنبقى في مربع الفوضى مؤكدا أن االتفاق يجب أن يبدأ بقرار سياسي لتحديد المفاهيم التي 
 حماس بحيث يكون الوصول إلى السلطة بموجبها ستقام المؤسسة األمنية بحيث ال تكون لصالح فتح أو

 ".عبر صناديق االقتراع فقط
  7/4/2007فلسطين برس 

 
  "الصواريخ العبثية"عباس يدعو قواته الى وقف  .4

دعـا  :  عالء المشهراوي والوكـاالت    ،غزةنقالً عن مراسلها في      8/4/2007اإلتحاد اإلماراتية   نشرت  
ونقلت وكالة األنبـاء  . ون إطالق صواريخ من قطاع غزة     الرئيس الفلسطيني إلى زيادة الجهود للحيلولة د      

إن من الضروري أن يعمل الجميع بكل جهد خاصة الحرس الرئاسي وكل قـوى              : " قوله هالفلسطينية عن 
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األمن الوطني، من أجل إشاعة األمن واألمان في الوطن وإزالة الفلتان األمني ووقف الصواريخ العبثيـة                
   ."ن لشعبنا أن يعيش حياة آمنةالتي تطلق هنا وهناك حتى يمك

عباس بضرورة إنهاء الحـصار الـدولي       الرئيس  طالب  : غزةمن   8/4/2007الشرق األوسط   وأضافت  
لحكومـة   "متمنيا النجاح   " حتى يستطيع أن يعيش حياة كريمة     "المفروض على الشعب الفلسطيني     " الظالم"

  ".ب الفلسطينيالوحدة وأن تقلع وتزيل كل العثرات التي تقف في وجه الشع
  

  مليون دوالر لسلطة النقد الفلسطينية30محكمة أميركية تفرج عن : جورج العبد .5
اعلن امس رئيس سلطة النقد الفلسطينية جورج العبد ان سلطة النقد كسبت  : محمد هواش-رام اهللا 

ر كانت قرارا قضائيا من محكمة رود ايالند في نيويورك يقضي باستردادها مبلغ ثالثين مليون دوال
ان عائلة يهودية رفعت قضية جنائية في هذه المحكمة ضد "وقال  . احتجازها2005المحكمة قررت عام 

السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير وحركة حماس بأنهم مسؤولون عن تشجيع االرهاب الذي ادى الى 
ة نيويورك وكانت عائلة مستوطن يهودي كسبت القضية في محكم ".مقتل وجرح عدد من افرادها

 مليون دوالر، وتم حجز مبلغ الثالثين مليون دوالر كجزء من 116وحصلت على قرار بتعويض مقداره 
وقد حكمت المحكمة : "واوضح العبد . قرب رام اهللا1996التعويضات لعائلة المستوطن الذي قتل في 

 لكل المصارف االميركية واصدر محامو العائلة اشعاراً.  مليون دوالر116حينها بتعويض العائلة مبلغ 
بحجز اموال السلطة ومؤسساتها او وكالئها، وتم حجز اموال معامالت مالية لسلطة النقد تقوم بها لصالح 

وقال ان بنك نيويورك حجز ما لديه من اموال عائدة ".  مليون دوالر30بنوك عاملة في فلسطين تبلغ 
اننا واصلنا : "واضاف. والر واوقف كل معامالتها والبالغة ثالثون مليون د17/5/2005لسلطة النقد في 

القضية امام المحكمة وقدمنا وثائق ان سلطة النقد سلطة مستقلة واالموال التي حجزت هي للبنوك العاملة 
ان قرار المحكمة النهائي بحقنا باسترداد االموال المحتجزة اتخذ في الثاني من "واشار الى ". في فلسطين

ي ونص على رفع الحجز عن الثالثين مليون دوالر وان تعود سلطة النقد الى  الجارأبريل/ نيسان
واضاف ". معامالتها اليومية من خالل بنك نيويورك وان تمارس تسوياتها اليومية من دون اعتراض احد

 ان هذه القضية كلفت سلطة النقد مبلغ مليوني دوالر فوائد للبنوك العاملة في فلسطين التي كانت اموالها"
 ".اننا سنطالب بها" ، وقال"محتجزة، ونحو مليون دوالر اتعاب محامين

  8/4/2007النهار اللبنانية 
  

 اسرائيل تمعن في خنق الشعب الفلسطيني: البرغوثيمصطفى  .6
قال : نقالً عن مراسلها في رام اهللا، منتصر حمدان وعن يو بي آي            8/4/2007الخليج اإلماراتية   نشرت  

للخليج أمس ان اسـرائيل تمـارس        مصطفى البرغوثي .باسم الحكومة الفلسطينية د   زير االعالم والناطق    
أبشع وسائل االيذاء االنساني وتمعن في خنق الفلسطينيين، وفي مقدمة هذه الوسـائل احتجـاز األمـوال                 
الفلسطينية اضافة الى سلسلة االعتداءات والتضييق على حرية تنقلهم بين قراهم ومدنهم، األمر الذي أدى               

وقال خالل مؤتمر صحافي عقده فـي        .الى نتائج مباشرة على أوضاعهم المعيشية واالقتصادية واألمنية       
ان الحكومة الفلسطينية تعتبر نفسها حكومة تحت       "رام اهللا، بشأن وصف الوضع الذي يعيشه الفلسطينيون         

لطات االحـتالل   وحمل س  .”االحتالل ويجب أن تتصرف كذلك للحفاظ على حقوق الفلسطينيين وحمايتها         
الحـصار   في االراضي الفلسطينية مـن خـالل اجـراءات         المسؤولية عن التدهور االقتصادي الحاصل    

وأكد ان استمرار اغالق قطاع غزة وتحويله        .واحتجاز أموال الشعب الفلسطيني، وخرقها اتفاقية المعابر      
الفلسطيني خسائر تقدر مـا     الى سجن ألحق كارثة بالقطاع الزراعي حيث كلف كل يوم اغالق االقتصاد             

  . دوالر600000 و500000بين 
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مصطفى البرغوثي، على زيف .أكد د: ألفت حدادنقالً عن مراسلته  7/4/2007 48عربوأضاف موقع 
 .االدعاءات اإلسرائيلية حول تسهيل حركة المواطنين والبضائع الفلسطينيين ورفعها للحواجز العسكرية

من األيام خالل العام المنصرم، األمر الذي أدى إلى % 60قاً ما نسبته وأوضح أن معبر المنطار كان مغل
 .نقص حاد في المواد التموينية واألساسية ومواد البناء وتعطيل مشاريع البنية التحتية في قطاع غزة

وأضاف أن الحصار البحري الذي تفرضه إسرائيل على القطاع، حرم الصيادين الفلسطيني منذ أكتوبر 
 طن 50 طن إلى 823حتى اليوم من الصيد، وأدى إلى انخفاض كمية الصيد الشهرية من  2003عام 

وقال، إن االقتصاد الفلسطيني بحاجة إلى ضمان حرية الحركة ونقل البضائع واالستيراد . 2006في عام 
  .والتصدير، وإفراج إسرائيل عن الضرائب واحترامها لالتفاقات الموقعة

 شوشة، رئيسة مجلس الشاحنين، أن اإلجراءات اإلسرائيلية المتعبة في من جانبها، أوضحت مها أبو
المعابر الفلسطينية أدت إلى انهيار التبادل التجاري بين القطاع والضفة مؤكدة على ضرورة احترام 

  .2005إسرائيل للتفاهمات الموقعة في نوفمبر عام 
مـن  % 4طفى البرغوثي ان اقـل مـن    مص.دذكر  : رام اهللا من   8/4/2007األيام الفلسطينية   واوردت  

 شباط 22 الف طن جرى اتالفها، وأن ما بين      170المحاصيل المخصصة للتصدير جرى تصديرها، وان       
 . الـف دوالر   816من التوت األرضي بخسارة قـدرت بــ         % 40 تم اتالف    2006 آذار من العام     8و

 الـى   2005ن كـانون االول      حاجز كانت قائمة م    402واضاف، ان عدد الحواجز العسكرية ارتفع من        
واكد البرغـوثي ان     . حاجزاً طياراً  624 - 400 الى جانب نشر ما بين       2007 حاجزاً حتى شباط     550

تلك الحقائق واالرقام تشير الى ان اسرائيل لم تخفف من اجراءاتها في االراضي الفلسطينية بل صعدتها                
  %.40والبطالة الى % 79 الى وزادت من حصارها وخنقها للفلسطينيين ما رفع نسبة الفقر

  
 وزير خارجية فلسطين يدعو لرفع الحصار عن حكومة الوحدة .7

طالب وزير الخارجية الفلسطيني من دول االتحاد االوروبي رفع الحصار عن : ماجد االمير -عمان 
واكد خالل لقائه مساء الخميس في عمان السفراء العرب واالجانب لدى  .حكومة الوحدة الفلسطينية

الردن ان حكومة الوحدة الفلسطينية ال تتبع الي فصيل من الفصائل الفلسطينية بل هي حكومة الشعب ا
ورحب زياد ابوعمرو بموقف بعض الدول االوروبية التي قررت التعامل  .الفلسطيني داعيا للتعامل معها

واشاد . كومةمع حكومة الوحدة مؤكدا على اهمية الدور االوروبي في رفع الحصار المالي عن الح
 .الوزير بالقمة العربية في الرياض الصرارها على ان تكون القضية الفلسطينية هي االساس

  8/4/2007الرأي األردنية 
  

 سرائيلية على غزةبالغارة الجوية اال تندد الفلسطينيةالحكومة  .8
فلسطينية امس  نددت الحكومة ال: حامد جاد،غزةنقالً عن مراسلها في  8/4/2007الغد األردنية نشرت 

وقال المتحدث باسمها غازي حمد في تصريحات للصحفيين بغزة .  على غزةبالغارة الجوية اإلسرائيلية
إن الغارة تدلل على وجود قرار إسرائيلي بتصعيد العمليات العسكرية في قطاع غزة بهدف إفشال "

 ."حكومة الوحدة واستنزافها لتفقد االهتمام الدولي الذي بدأت تحوز عليه
حمد الحرص علـى عـدم االنجـرار الـى          غازي  كد  أ: غزةمن   8/4/2007الشرق األوسط   وأضافت  

المستنقع االسرائيلي والعمل على انجاح حكومة الوحدة وحفظ االمن وانجاز الخطة االمنيـة، الن ذلـك                
  . سيمثل ضمانة قوية للحفاظ على الوحدة الوطنية الفلسطينية ومكتسباتها
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  جه الى دمشق لبحث آليات تفعيل منظمة التحريروفد فلسطيني يتو .9

قال طالل أبو ظريفة عضو اللجنة المركزية للجبهة الديمقراطية إن أحمد قريع وتيسير              :كتب حسن جبر  
خالد سيتوجهان الى دمشق اليوم او غداً للقاء األمناء العامين للفصائل الفلسطينية، للبحث في آليات تفعيل                

و ظريفة لاليام ان هذا االتفاق جاء بعد لقاء وفد من الجبهـة الديمقراطيـة مـع                 وأكد أب  .منظمة التحرير 
  .الرئيس عباس

  8/4/2007األيام الفلسطينية 
  

  لجنة تجتمع في عمان لدراسة أوضاع السفارات الفلسطينية: أبو ردينة .10
سـة والـدائرة     أعلن نبيل أبو ردينة، الناطق باسم الرئاسة امس، بدء أعمال لجنة تتكون مـن الرئا               :غزة

السياسية لمنظمة التحرير، ووزارة الخارجية، والصندوق القومي الفلسطيني، ووزارة المالية في عمـان،             
وقال إن اللجنة التي تجتمع على مـدى ثالثـة أيـام،             .لدراسة أوضاع السفارات الفلسطينية في الخارج     

 في الـسفارات، ويعـزز ويطـور        ستعمل على توحيد القوانين المعمول بها، بما يخدم مصلحة العاملين         
وأوضح أبو ردينة، أن اللجنة أيضاً، ستدرس رفد السفارات بالخارج بالكادر            .الرسالة السياسية لفلسطين  

  .المهني واألكاديمي، بما يخدم مصلحة الوطن
  8/4/2007  الجديدةالحياة

  
 لحصار حق العودة ال يسقط بالتقادم وال باإلنابة ونطالب بكسر ا:محمد النشاشيبي .11

 وصف محمد زهدي النشاشيبي عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير دعوة : محمد خير الفرح-الدوحة 
، مؤكدا أن أولمرت يواجه ازمة داخلية بعد "مناورة"إيهود أولمرت العرب الى مؤتمر جديد للسالم بأنها 

ل النشاشيبي إن إسرائيل أبلغت وقا. أن تراجعت شعبيته بنسبة كبيرة، حيث لم يصبح أمامه سوى المناورة
رسميا بأن ال مجال لتعديل المبادرة العربية، مطالبا إياها بأن تكف عن المماطلة، وأن عليها إذا أرادت 

وأكد النشاشيبي في  .السالم أن تقبل المبادرة كما هي بما فيها حق العودة الذي ال يملك أحد التنازل عنه
 للسالم نصت صراحة على حق العودة وال تملك أي قمة عربية وال ن المبادرة العربيةأحديث للدستور 

وشدد . القيادات العربية أو الفلسطينية أن تتخلى عن هذا الحق الذي ال يسقط بالتقادم وال يسقط باإلنابة
على أن هناك ضرورة لمبادرة عربية تضغط بإتجاه قبول إسرائيل للسالم الذي نريده نحن، مطالبا الدول 

المفروض على الشعب الفلسطيني، وأن ال تستجيب ألي ضغوط   بأن تبادر الى كسر الحصارالعربية
وحذر النشاشيبي من خطر الصمت  .دولية، قبل أن نتوجه الى اإلتحاد األوربي ودول أمريكا الالتينية

 تطبيق ورفض النشاشيبي .إزاء تمدد الجدار العازل الذي تلتف به إسرائيل حول القدس تمهيدا إلبتالعها
سياسة اإلنتقائية في التعامل مع الوزراء في الحكومة الفلسطينية، قائال إنها حكومة وحدة وتمثل الشعب 
الفلسطيني بالكامل ولها برنامج واحد ال ينتمي الى فتح او حماس، وقال إنه يتوجب على العالم أن يتعامل 

ما وقع االقتتال الداخلي، لكن يجب على وقال ايضا إنه لو كانت النوايا صادقة ل. معها كحكومة واحدة
القيادات ان تتدخل وتحقق االنضباط وأال تجيز ألي جهة تابعة ألي تنظيم أن تنفرد بأي قرار، محمال 
القيادات مسؤولية ما جرى من إقتتال داخلي، وهو سبة عار في التاريخ الفلسطيني نريد ان نضع حدا له 

 مليون 150لعربية الى توفير دعم سنوي للقدس ال يقل عن ودعا النشاشيبي الدول ا. بأقصى سرعة
دوالر، موضحا أن االموال االسرائيلية التي تنفق في القدس ضخمة جدا، ومن الواجب أن تكون األموال 
العربية أكثر منها، حتى نرتفع الى مستوى التصدي للمشروع الصهيوني ليشمل كل قطاعات الحياة من 

اد وشؤون اجتماعية واعادة ربط القدس بالضفة الغربية، ودعم النضال من تعليم وصحة وإسكان واقتص
 .أجل تأكيد عروبة القدس والحفاظ على هوية المدينة
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  8/4/2007الدستور 
  

  االقتصاد الوطني تشرع بتنفيذ خطة المائة يوم: الظاظا .12
ع فـي غـضون     أعلن وزير االقتصاد الوطني زياد الظاظا، أمس، ان الوزارة ستـشر           :كتب حامد جاد  

الشهرين الحالي والمقبل بتنفيذ جملة من المشاريع ذات العالقة بتطوير القطاع الصناعي وتعزيز مقوماته              
وقال لأليام انه    .وبنيته التحتية الالزمة للنهوض بالقطاعات الصناعية ذات التخصصات االنتاجية المختلفة         

التي تضمنت العديد مـن     " خطة المائة يوم  "قدم األسبوع الماضي لمجلس الوزراء خطة وزارته الطارئة         
وأوضـح   .المشاريع والبرامج، التي سيتم البدء فعلياً بتنفيذ الجزء األكبر منها خالل األيام القريبة القادمة             

 .ان الوزارة عملت مؤخراً على طرح عطاءات إلعادة تأهيل ثالث مناطق صناعية في الضفة الغربيـة               
رة على صعيد تعزيز العالقة االقتصادية مع الدول العربية واالسالمية،          ولفت الى استراتيجية عمل الوزا    

اضافة الى تدعيم عالقة التعاون بين السلطة والصناديق والمؤسسات المالية العربية واالسالمية، بهـدف              
  .دعم برامج التنمية االقتصادية

  8/4/2007األيام الفلسطينية 
  

   زيارة رسميةوفد برلماني فلسطيني يصل سلطنة عمان في .13
وصل وفد برلماني فلسطيني، مساء الجمعة، سلطنة عمان في : غزةمن  7/4/2007 قدس برسنشرت 

أحمد بحر رئيس .ويرأس الوفد د. زيارة تمتد ثالثة أيام، يلتقي خاللها الوفد بعدد من المسئولين العمانيين
صالح البردويل، . الرحمن الجمل، ودعبد.رجائي بركة، ود.المجلس التشريعي باإلنابة، ويرافقه النواب د

وأكد الشيخ فهد بن ماجد المعمري نائب رئيس مجلس الشورى عن ترحيب سلطنة عمان  .وحسام الطويل
إنها تواصل مواقفها الوطنية اتجاه القضية "بالوفد البرلماني الفلسطيني، مجددا موقف السلطنة، التي قال 

سلطنة عمان "وقال إن ". يم دولته المستقلة وعاصمتها القدسالفلسطينية حتى يستعيد حقوقه كاملة ويق
تدعو باستمرار الشعب الفلسطيني للتوحد في مواجهة االحتالل اإلسرائيلي، وأنها تقدم كافة أشكال الدعم 

  ". سواء السياسي أو االقتصادي له
 العمـاني الـشيخ     اجتمع رئيس مجلس الشورى   : ا.ن.قنقالً عن    8/4/2007الخليج اإلماراتية   وأضافت  

 واطلع الجانب الفلسطيني الشيخ القتبـي علـى األوضـاع           ،أحمد بحر .عبداهللا بن علي القتبي أمس مع د      
. الصعبة والمعاناة التي يعيشها الشعب الفلسطيني في ظل االحتالل والحصار المفروض عليه واستمراره            

 .على أهمية الوحدة الداخلية الفلسطينيةورحب القتبي بالتطورات اإليجابية على الساحة الفلسطينية مؤكدا 
  

 جولة اوروبية لعباس لبلورة موقف واضح من الحكومة الفلسطينية .14
 قال وكيل وزارة الخارجية الفلسطينية أحمد صبح امس إن الجولة التي سيقوم بها : د ب أ-رام اهللا 

التوصل "ر عشرة أيام تستهدف الرئيس عباس خالل األيام القليلة المقبلة في بعض الدول األوروبية وتستم
وأوضح في تصريحات إلذاعة  ".الى موقف واضح من حكومة الوحدة الوطنية وسبل التعامل معها

هناك اتصاالت مكثفة بيننا وبين الدول األوروبية لحثها على التعامل مع حكومة الوحدة "صوت فلسطين 
راقب أوروبي للمحادثات المزمعة وحول تصريحات إيهود أولمرت بشأن رغبته في حضورم ".الوطنية

ال مانع لدينا من أن يكون هناك أي طرف ثالث "بينه وبين الرئيس الفلسطيني كل أسبوعين، قال صبح 
وشدد على أن الجانب الفلسطيني يرغب  ".أوروبي عند التفاوض مع أولمرت على مسائل الحل النهائي

ول على قاعدة الشرعية الدولية واالتفاقات بكل تأكيد في مفاوضات حقيقية جدية بجدول زمني معق"
 ".المعقودة إلنهاء االحتالل وإقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة وعاصمتها القدس

  8/4/2007الدستور 
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 المحكمة وجه من أوجه االحتالل وال تملك صالحية محاكمة الفلسطينيين: سعدات .15

ررت النيابة العسكرية اإلسرائيلية تحديـد جلـسة        عشية يوم األسير الفلسطيني ق    :   جمال جمال   -القدس  
وقـال محمـود    . لمحاكمة أحمد سعدات يوم الثامن عشر من الشهر الجاري في محكمة عوفر العسكرية            

حسان محامي سعدات للدستور ان المحكمة العسكرية ستنظر في الئحة االتهام الموجهة ضـد سـعدات                
 ان سعدات يـرفض االعتـراف بـصالحية المحكمـة           وأضاف .مستبعدا أن تتخذ قرارا في هذه الجلسة      

ويرفض التعريف باسمه خالل الجلسات ويرفض الوقوف احتراما للمحكمة والقضاة ويرفض االتهامـات             
 قد وجه رسالة رفض فيها االعتـراف        سعداتوكان   .اإلسرائيلية التي يرى فيها واجبا وطنيا قام بتأديته       

 وجه من أوجه االحتالل اإلسرائيلي وان هذه المحاكم ال صـلة            بالمحكمة العسكرية ككل مشدداً على أنها     
وقال سعدات في رسـالته ان       .وال صالحية لها في محاكمة الفلسطينيين الرافضين والمقاومين لالحتالل        

الحكم عليه صدر قبل توجيه الئحة االتهام المذكورة مؤكدا أن ما توجهه سلطات االحتالل له يرى فيـه                  
عتبره مخالفا للقوانين واألعراف الدولية التي تعتبر حـق الـشعوب المحتلـة مقاومـة          واجبا وطنيا وال ي   

 .االحتالل حتى زواله
واشار المحامي حسان الى ان المحكمة العسكرية اإلسرائيلية رفضت رسالة سعدات وزعمـت ان لهـا                

 . الحق في محاكمته
  8/4/2007الدستور 

  
  عودة الالجئين الفلسطينيين ال أحد يملك التنازل والتفريط في حق:حماس .16

 قالت حركة حماس، إنه ال أحد يملك التنازل والتفريط، في حق عودة الالجئين الفلسطينيين إلى :غزة
وتساءلت حماس، في تقرير لها  ".وال حتى الالجئين أنفسهم"، 1948أراضيهم، التي هجروا منها عام 

ي، أو أي حزب فلسطيني كائن من كان عن حق العودة، هل يملك أي رئيس، أو أي زعيم فلسطين"
حتى الالجئين أنفسهم ال يملكون : "وقالت". التفريط أو التنازل عن حق العودة أو عن جزء من أجزائه

هذا الحق، وان تنازلوا فيعتبر تنازلهم باطل، وهذا ما أكدته اتفاقية جنيف الرابعة في بندها الثامن بشأن 
ال يجوز "، وذكر فيها 1949 أغسطس / آب12لحرب المؤرخة في حماية األشخاص المدنيين، في وقت ا

لألشخاص المحميين التنازل في أي حال من األحوال جزئياً أو كليا عن الحقوق الممنوحة لهم بمقتضى 
وقال التقرير إنه  ".هذه االتفاقية، أو بمقتضى االتفاقات الخاصة المشار إليها في المادة السابقة، إن وجدت

، على أيدي 48لتاريخ الحديث جريمة توازي جريمة تهجير الفلسطينيين من ديارهم عام لم يشهد ا"
حيث . م1967لقد ازدادت هذه المشكلة تعقيداً في أعقاب حرب "وتابع التقرير  ".الصهاينة المحتلّين

أضيف مئات من الالجئين الجدد الذين نزحوا عن الضفة والقطاع بسبب الحرب وفي أعقابها، إلى 
جئين القدامى، وال تزال حالة التشرذم الديمغرافي هذه، وما يترتب عليها من تشرذم سياسي الال

سبعة "وأفاد أن عدد الالجئين الفلسطينيين اآلن يزيد عن  ".واجتماعي واقتصادي، قائمة حتى يومنا هذا
، 48لة عام ، قال إنهم موزعون على الضفة الغربية وقطاع غزة وفلسطين المحت"مالين ونصف المليون

وعلى أكثر من عشر دول عربية وفي الشتات، موضحا أن الالجئين الفلسطينيين يعتبرون اليوم من 
أضخم المجموعات المهجرة في العالم وأوسعها انتشارا، إذ يشكلون حوالي ثلث مجمل عدد الالجئين في 

مم المتحدة والموقف واستعرضت حماس في تقريرها المواقف الدولية والعربية، وموقف األ .العالم
أليس من حق الفلسطيني أن يعود إلى وطنه كأي إنسان في : "اإلسرائيلي من قضية الالجئين وتساءلت

!". هذا العالم؟ هل اليهودي الذي ال عالقة له بأرض فلسطين، لم يولد، ولم يعش فيها، له هذا الحق؟
هودية؟ أي قيم إنسانية تبرر اإلنسان أن أي دولة عنصرية يريدها هؤالء تحافظ على نقاوتها الي"وقالت 

وختمت  ".يحتل بالقوة بيت إنسان آخر؟ باستثناء الكيان الصهيوني ال يوجد من يرى أخالقية هذه الجريمة
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كيف يزعم الكيان الصهيوني أن العرب يتحملون مسؤولية محنة الالجئين وتبرر : "حماس تقريرها بالقول
 يوجد قانون في العالم يسمح بمنع مواطن من العودة إلى وطنه ألنه فهل. بهذا رفضها إعادتهم لديارهم

هرب منه في ظروف الحرب؟ لنفترض أن ما يزعمه الكيان الصهيوني صحيح بمعنى أن الفلسطينيين 
تركوا ديارهم بمحض إرادتهم استجابة لنداءات عربية فهل هذا الزعم يعطيها الحق بمنعهم من العودة إلى 

  ."وهو يناقض كل القوانين المعروفة في العالم. ير سخيف وال يمكن لعاقل قبولهديارهم؟ إنه تبر
 7/4/2007 قدس برس

  
 الجبهة الديمقراطية تستنكر االعتداء على راسم البياري  .17

ت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين استنكارها لما وصفته بالحادث الجبان الذي طال رئيس             دكأ :عمان
 فلسطين في غزة راسم البياري، من خالل استهدافه بإطالق النار عليـه واالعتـداء               االتحاد العام لعمال  

وقالت الجبهة في بيان لها امس ان استمرار هذه الحوادث يأتي في سياق استمرار حالـة الفلتـان                   .عليه
ـ         . األمني وغياب دور األجهزة األمنية     ة وطالبت الجبهة الديمقراطية وزارة الداخليـة واألجهـزة األمني

بضرورة التحرك الفوري والعاجل لمالحقة الجناة وتقديمهم للعدالة ومعـاقبتهم علـى فعلـتهم الـشنعاء                
والتسريع في إقرار الخطة األمنية من اجل إعادة بناء وتفعيل األجهزة األمنية للقيام بواجبها ودورها فـي       

 .تت تهدد الوطن والمواطنحماية المواطنين وممتلكاتهم ، ووضع حد لظاهرة الفلتان األمني التي با
  8/4/2007الدستور 

  
  تعتبر غير اليهودي شبه إنسان الصهيونية:  يهودياويفتح .18

نجح يهودي ينتمي لحركة فتح منذ اوائل الثمانينات، في الحصول على مستحقاته الماليـة مـن                : رام اهللا 
وني للحركة، فإن الفتحـاوي  وفي مقابلة نشرت على الموقع االلكتر    .الحركة بقرار من المحكمة التنظيمية    

اوري ديفيس أشاد بقرار محكمة فتح بإنصافه، واصفاً القرار بأنه يثبـت أن الحركـة تطبـق                 .اليهودي د 
الالئحة الداخلية على جميع أعضائها دون تمييز، وباستطاعتها أن تشكل بديالً حقيقياً لنظـام األبرتهايـد                

عنصري الصهيوني في فلسطين األبرتهايد، يعتبر غير       إن نظام الفصل ال   ": وتابع .الصهيوني في فلسطين  
اليهودي، شبه إنسان، وكل األحزاب الصهيونية، تنظر الى كل ما هو غير يهـودي، نظـرة دونيـة وال              

إن القوانين في إسرائيل تحمي فقط حقوق الملكية لليهود، وال تقيم وزناً            "وأضاف  . "تعامله معاملة إنسانية  
 وللمهجرين، ال بل شرعت ما يعرف بقانون أمـوال          1948لفلسطينيين منذ عام    لحقوق الملكية لالجئين ا   

وقال ديفيس إنه انتمـى     . " وتمت بالفعل مصادرة أراضي هؤالء الالجئين والمهجرين       1950الغائبين عام   
الى فتح في بداية الثمانينات من القرن الماضي، بترشيح من أبو جهاد، ثم عينه ياسر عرفـات عـضواً                   

  .1984في المجلس الوطني الفلسطيني عام مراقباً 
  8/4/2007الخليج اإلماراتية 

  
 صرف رواتب العسكريين فتح تستعجل .19

سالم فيـاض   .دعت حركة فتح الحكومة الفلسطينية وعلى رأسها وزير المالية د         :  أمين أبو وردة   -نابلس  
الفلسطينية، ودفع مستحقاتهم   الى مضاعفة االهتمام بالموظفين العسكريين، وخاصة أبناء األجهزة األمنية          

من رواتب أوال بأول وعدم تجزئة الراتب الى أنصاف وأرباع وسلف، وذلـك ألنهـم بـأمس الحاجـة                   
  .لرواتبهم، حيث يقع على كاهلهم حماية الشعب والسلطة

  8/4/2007الخليج اإلماراتية 
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  زيكتلة فتح البرلمانية تحذر من كارثة إنسانية قد تحدث في سجن غزة المرك .20

 أثار التحقيق الذي نشرته الحياة الجديدة األسبوع الماضي حـول تكـدس             : تحسين االسطل  -خان يونس   
الموقوفين في سجن غزة المركزي وظروف توقيفهم السيئة عدة إجراءات وخطوات قام بها أعضاء مـن                

نـائبين عبـد    وبعد زيارة ال   .المجلس التشريعي ومراكز حقوقية ووزارة الداخلية لدراسة أوضاع السجن        
الحميد العيلة وعالء ياغي من كتلة فتح البرلمانية أصدرت الكتلة بياناً حذرت فيه من خطورة بقاء السجن                 

وأشار النائبـان فـي      .على حاله وان كارثة حقيقية ستحصل إذا لم تتحرك الجهات المعنية إلنقاذ الوضع            
ما تختلط مياه الشرب بميـاه المجـاري        تقريرهما الى أن مبنى سجن غزة المركزي قديم وآيل للسقوط في          

حيث تتسرب المياه داخل الغرف على رؤوس النزالء بشكل غير إنساني ويتنافى مع حقوق اإلنسان هذا                
وطالبت الكتلة وزير الداخليـة ولجنـة        .فضال عن الرائحة الكريهة نتيجة عدم دخول الشمس إلى السجن         

المركزي والعمل الفوري على تـوفير كـل عناصـر          األمن والداخلية في التشريعي بزيارة سجن غزة        
  .اإلصالح والتأهيل للسجن

  8/4/2007  الجديدةالحياة
  

  سقوط صاروخ أطلقته المقاومة الفلسطينية على مصنع في سديروت .21
وقالـت مـصادر إسـرائيلية أن       . سقط صاروخ أطلق من قطاع غزة بعد ظهر اليوم في بلدة سديروت           

 .لمنطقة الصناعية في البلدة وتسبب بأضرار دون أن يوقـع إصـابات           الصاروخ أصاب مصنعا يقع في ا     
بصاروخ مطور من طراز    . وأعلنت سرايا القدس مسؤوليتها عن قصف المنطقة الصناعية في سديروت         

 .قدس متوسط المدى
  7/4/2007 48عرب

  
 سرايا القدس تعيد افتتاح موقعها االلكتروني .22

لقدس إنه تمت إعادة افتتاح موقع السرايا الرسمي على شـبكة            قال المكتب اإلعالمي لسرايا ا     :يو بي اي  
االنترنت بعد إغالقه لعدة أشهر من قبل االستخبارات األميركية بدعوى أنه أحد المواقع التـي تحـرض                 

الموقع شهد موجة من محاوالت عـصابات        "وذكر المكتب اإلعالمي في بيان له أمس أن       . على اإلرهاب 
واعتبر أن إعـادة افتتـاح   . "ومحاولة طمس الحقيقة التي حافظ الموقع على نقلها       لتدميره  ) هكرزالهاغانا(

 ."دليل واضح على تصميم المجاهدين في إيصال رسالتهم الحقيقية إلى العالم بأكمله"الموقع 
  8/4/2007البيان 

  
  طرد خالد مشعلاذا األسد يمكن أن يدفع حماس إلى إطالق سراح شليت : فركش .23

الرئيس السوري "الستخبارات العسكرية اإلسرائيلي السابق اهارون زئيفي فركش إن قال رئيس جهاز ا
 وقال إن ،"بشار األسد يستطيع أن يضمن إطالق سراح الجنود اإلسرائيليين الثالثة فيما لو أراد ذلك

األسد يمكن أن يدفع حماس إلى إطالق سراح شليت عبر تهديدها بطرد خالد مشعل الذي يقيم على "
سوريا تعيد تسليح حزب اهللا ويمكن لألسد أن يهدد بان تغلق سوريا الحدود مع "وأشار إلى أن . "يهاأراض

األسد ال يمكنه أن يلعب دورا مزودجا في دعم "وتابع أن . "لبنان ويمكن أن ترى الصورة وقد تغيرت
 . "ئيليينحماس وفي الوقت ذاته االدعاء بأنه سيبذل جهدا لتأمين إطالق سراح الجنود اإلسرا

  8/4/2007البيان  
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 48إسرائيل تتعامل بتمييز عنصري مع اليهود اإلثيوبيين أكبر من المتبع ضد فلسطينيي  .24

أشار بنك إسرائيل المركزي في إحصائيات جديدة، ان سياسة التمييز المتبعة في الدولة العبرية ضد 
المتبعة ضد مواطني إسرائيل العرب اليهود من أصل إثيوبي، فاقت في نتائجها آثار سياسة التمييز 

من العائالت اإلثيوبية اليهودية تعيش تحت خط  % 52وجاء في هذه اإلحصائيات ان  ).48فلسطينيي (
وان نسبة . من العائالت اليهودية عموما في إسرائيل% 16 من العائالت العربية و48%الفقر، مقابل 

لدى  % 57 لدى العرب و46%، مقابل 44% تتعد خريجي الثانوية الحاصلين على شهادة االجتياز لم
في حين بلغت  %57، بلغت لدى اإلثيوبيين ) سنة65 ـ 15(وأن نسبة العمالة في جيل العمل . اليهود

واعتبر رئيس لجنة االقتصاد البرلمانية، النائب موشيه  .76% وفي إسرائيل عموما 59%لدى العرب 
مات إسرائيل، ودعا الى عقد جلسة طارئة للجنة للبحث كحلون، هذه اإلحصائيات فضيحة خطيرة لحكو

 . في تبعاتها الخطيرة
وقال النائب محمد بركة، ان هذه االحصائيات ليست مفاجئة، انما هي دليل آخر على أن العنصرية 

ودعا بركة جميع المستضعفين في إسرائيل الى النضال الموحد، . ضاربة أطنابها في المجتمع اإلسرائيلي
وعربا، ضد سياسة الحكومة التي تصرف المليارات على العسكرة واالحتالل واالستيطان، وتبخل يهودا 

 .حتى بالفتات على الفئات الضعيفة
  8/4/2007وكالة معا  

 
 تعريف إسرائيل دولة يهودية يتناقض مع الحق بالمساواة: جمعية حقوقية .25

موقفها بصفتها " لمواطن في إسرائيلجمعية حقوق ا"أكدت : القدس المحتلة، شفاعمرو ـ حسن مواسي
، وطالبت "دولة يهودية"أكبر وأقدم منظمة لحقوق اإلنسان في إسرائيل، معارضتها لتعريف إسرائيل 

، رئيس لجنة الدستور والقضاء في الكنيست، اللجنة باالمتناع عن أي تعريف )كاديما(مناحيم بن ساسون 
 . وهو الحق في المساواةللدولة يتناقض مع أحد أسس الديموقراطية، أال

  8/4/2007المستقبل اللبنانية 
  

 ببث صورهما "حزب اهللا" األسيرين يطالب ينوالد أحد الجنديين اإلسرائيلي .26
، الحزب الى إرسال أو بث صور "حزب اهللا"دعا والد الجندي اإلسرائيلي أيهود غولدفاسر األسير لدى 

حزب "راً ان تصريحات نائب رئيس المكتب السياسي لـمعتب، إلبنه وللجندي األسير االخر إلداد ريغيف
وجدد غولدفاسر دعوته حكومة ايهود  .محمود قماطي، ال تقدم دليال على أن الجنديين على قيد الحياة" اهللا

 الذين وقعوا في األسر 15أولمرت الى أن تتعلم من تصرف الحكومة البريطانية بشأن قضية البحارة الـ
 . راحهم بعد نحو أسبوعيناإليراني وتم إطالق س

  8/4/2007المستقبل اللبنانية 
  

  إخالءهم من العمارة في الخليلحاول الجيشإذا  المستوطنون اليهود يهددون بسفك دماء .27
 على الحكومـة االسـرائيلية      "اعالن الحرب "قرر قادة المستوطنين اليهود المتطرفين في الضفة الغربية         

وهددوا بصدامات  . س، إخالء العمارة التي استولوا عليها في الخليل       بسبب قرار وزير الدفاع، عمير بيرت     
وقـد   ."هذه المرة لن يكون بد من سفك الدماء       ": عنيفة مع الجيش إذا حاول إخالءهم بالقوة، وقال أحدهم        

عقد قادة اليمين المتطرف بقيادة اثنين من المتهمين السابقين بقيادة تنظيمات ارهاب يهودية، هما ايتمـار                
حق ملكية العمارة " جبير وباروخ مازل، وقرروا أال يدخلوا في مفاوضات مع الجيش وال يتنازلوا عن              بن

وقال نائب وزير الدفاع، أفرايم سنيه، أمس في حديث لإلذاعة االسرائيلية، أمـس،              ."بأي حال وبأي ثمن   
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 التمرد على الحكومة،    ان االستيالء على العمارة يطوي على جريمتين اقترفهما المستوطنون، األولى هي          
والثانية هي في اشغال قوات الجيش بمعركة جانبية أخرى، فهم اآلن بحاجة الى حمايـة عـسكرية مـن             

 .اعتداءات فلسطينية محتملة وعلى الجيش أن يترك مهماته في المنطقة ويكرس لهم القـوات والجهـود               
  . الفلسطينيين واألميركيينورفض المستوطنون كالم سنيه واعتبروه خنوعا يساريا تقليديا أمام

  8/4/2007الشرق األوسط 
  

   ألف فلسطيني إلى جحيم35 مستوطن في الخليل يحيلون حياة 500: تقرير إسرائيلي .28
، اتهامات "الكولونيالية"اإلسرائيلية، حول مدينة الخليل بعنوان " تسالليم"حمل تقرير حقوقي أعدته منظمة 

ذي القرارات العسكرية والسياسية في الدولة العبرية، خطيرة ضد المستوطنين اليهود، وضد متخ
بخصوص أعمال التمييز والفصل العنصري والتخريب الذي تتعرض له مدينة الخليل الفلسطينية، إلى 
جانب عمليات التهجير التي يتعرض لها الفلسطينيون في المدينة بفعل الممارسات واإلجراءات 

  .  اإلسرائيلية
  "جحيم"حياة 

منظمة في تقريرها إن االتفاقية المرحلية الموقعة بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية في العام وقالت ال
في المائة من مساحة مدينة الخليل، وهي مركز المدينة، تحت سيطرة االحتالل 18، أبقت حوالي 1997

 مستوطنا 500 ألف مواطنا فلسطينيا و 35اإلسرائيلي، حيث كان يقطن هذه المنطقة في حينه، حوالي 
  .يهوديا

هؤالء المستوطنين تعرض الفلسطينيون من قبل " رفاهية وأمن"وأضافت المنظمة أنه في سبيل ضمان 
سلطات االحتالل إلذالل تام، وتضييق يفوق أي خيال للخناق، ما جعل قائد قوات المراقبة الدولية السابق 

، حيث منع الفلسطينيين "تطهير عرقي "في الخليل، يان كريستنسين، يصف ما يحدث في المدينة على أنه
من التنقل بين منازلهم أو التواجد ألي غرض كان في شوارع المدينة، إضافة إلى التنكيل المستمر من 
قبل المستوطنين والجنود ما أدى إلى تهجير الفلسطينيين وتحويل هذه المنطقة المرموز إليها في 

 إلى مدينة أشباح، ال يقطنها إال ألوف قليلة من المواطنين "H2"االتفاقيات اإلسرائيلية الفلسطينية بـ
  .الفلسطينيين، المصرين على التجذر في مساكنهم باألسنان واألظافر

  التضييق كوسيلة للتهجير
إلى جانب القدس الشرقية (، أن مدينة الخليل، هي المدينة الفلسطينية الوحيدة "تسالليم"وأوضحت منظمة 

  .توطنون فيها باألحياء العربية ليتشكل نوع من االحتكاك االستفزازي اليوميالتي يندس المس) طبعا
وأشارت المنظمة اإلسرائيلية إلى أن الحديث عن أحياء يهودية في مركز مدينة الخليل، مغالط ومجاف 
للحقيقة، وكل ما هنالك منازل متفرقة يستولي عليها المستوطنون في المدينة، فيما يعمل جيش االحتالل 

، "المخربين الفلسطينيين"على تأمين الطرق من وإلى هذه المنازل، طبعا على حساب عشرات ألوف 
بحسب ما يصفهم المستوطنون وسلطات االحتالل، وهو ما شل الحركة التجارية في المدينة، وأدى إلى 

فراهام أ"إغالق شارع الشهداء المركزي، وكذلك الطرق الموصلة ما بين مستوطنة كريات أرباع وحي 
  .االستيطاني أمام حركة الفلسطينيين لمنع االحتكاك" أفينو

 ألفا منهم بقوا تحت 35 ألف نسمة وبأن 150ويفيد التقرير بأن عدد سكان مدينة الخليل كليا، يصل إلى 
 مواطنا كانوا يسكنون حي القصبة، مركز المدينة القديمة، إال أن التوقعات 2500سيطرة االحتالل وبأن 

ة في التقرير إياه تفيد بأن أكثر من نصف سكان المدينة القديمة والمناطق المجاورة للتجمعات الوارد
  .االستيطانية قد رحلوا

  جرائم مشجعة من الحكومة
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وذكر التقرير إن جرائم المستوطنين لم تتوقف يوما واحدا منذ قدومهم على ظهر االحتالل في العام 
، ووجدت لها تربة أكثر خصوبة 1994 الحرم الخليلي، في العام ، لتبلغ ذروتها بارتكاب مجزرة1967

  .2000في العام ) أكتوبر(منذ اندالع العدوان على الشعب الفلسطيني في تشرين أول 
 المنظمة الحقوقية اإلسرائيلية، أن مشوار التنكيل يبدأ باختيار الجنود للخدمة في الخليل، توقد أوضح

يرون يبابورت، في تقرير له حول مدينة الخليل، نشر في صحيفة حيث أشار الصحفي اإلسرائيلي م
، إلى أن اختيار الجنود في الخليل يتم وفق آرائهم 2005) نوفمبر( تشرين ثاني 17في / هآرتس/

  .السياسية، بما يتالءم ويمينية المستوطنين ووحشيتهم
ة إلى إغالق الطرقات بالكتل وقال التقرير إن هذه التضييقات ووجود عشرات الحواجز العسكرية إضاف

االسمنتية لم تحرم الفلسطينيين من أمنهم ورفاهيتهم فقط إنما من الحق بالخدمات الصحية والثقافية 
  .والمعيشية األكثر أساسية

والمكونة من جنود قرروا الخروج من دائرة الصمت وتسجيل شهاداتهم المروعة " نكسر الصمت"حركة 
وتحدث أحد .  مؤخرا كراسة توثق شهادات عدد من أعضائها في الخليلمن الخدمة العسكرية، أصدرت

الجنود عن غياب المعايير الواضحة، و كيف قرر زميله العسكري الجديد، الذي لم يقض في الجيش 
أسبوعا فقط، معاقبة مسن فلسطيني واحتجازه على الحاجز فقط ألنه تجاوز بخطوة واحدة الخط األحمر 

ال رتب في الخليل وبوسعك أن توقف كل "ده، وكيف رد الضابط على شكواه بأنه الذي عليه الوقوف عن
 .، على حد تعبيره"من تريد للوقت الذي تريده

  7/4/2007 برس قدس
  

 رائد صالح يدعو إلى إعالن الطوارئ لمواجهة كارثة تهويد القدس  .29
ة الكوارث التي تحل بمدينة حالة طوارئ إزاء كارث"طالب الشيخ رائد صالح، العرب والمسلمين بإعالن 

وناشد الشيخ صالح، ". القدس، التي تتعرض للتهويد، وتحل بالمسجد األقصى الذي يتعرض لهدم تدريجي
الذي تتخذ سلطات االحتالل الصهيوني سلسلة إجراءات ضده لوقف تحركاته، الرؤساء والعلماء العرب 

كما دعا وسائل اإلعالم لعدم إغفال ". حتاللما دامت القدس أسيرة اال"والمسلمين أال تسكت أصواتهم 
وشدد الشيخ صالح، في مهرجان احتفالي شعبي في بلدة كفر ". جرح القدس، الذي ينزف وجعا وحسرة"

، على أن الفلسطينيين سيواصلون الدفاع عن القدس 1948كنا، في األراضي الفلسطينية المحتلة سنة 
واهللا لو أبعدتمونا عن القدس إلى "وأضاف ". ستخدام القوةمهما تمادت سلطات االحتالل في ا"واألقصى 

 48وأكد رئيس الحركة اإلسالمية أن فلسطينيي ". القمر سنردد هناك، بالروح والدم نفديك يا أقصى
إذا أرادت سلطات "وأضاف . يتعرضون لحملة ضغوط وتهديدات غير مسبوقة، يقودها جهاز الشاباك"

 تجهز مليون تابوت، ألننا نموت بإذن اهللا وال نرحل عن ديارنا، ولسان االحتالل أن ترحلنا فعليها أن
عاصمة "وتوقع الشيخ صالح أن تصبح القدس ". حالنا يقول إنا باقون على العهد ما بقي الزعتر والزيتون

لخالفة إسالمية وعربية عما قريب، تمأل األرض قسطاً وعدالً بعدما ضاقت بالظلم والجور، طيلة أربعة 
 ". دعقو

  8/4/2007المركز الفلسطيني لإلعالم 
  

  ألف الجىء فلسطيني يعيشون في سورية700 .30
ذكرت مصادر فلسطينية ان عدد الالجئين الفلسطينيين المسجلين في الهيئة العامة لالجئين الفلسطينيين في 

وفق سجالت  ، بينما تبلغ أعدادهم 2006 ألف الجىء فلسطيني مع نهاية العام 550سورية يقدر بحوالي 
 الفا وفق التقرير األخير للمفوض العام للوكالة والمقدم لألمين العام لألمم 460االونروا مايقارب 

وقالت تلك . يتمتعون بحقوق المواطنة الكاملة في سوريا مع االحتفاظ بجنسيتهم الفلسطينيةوالمتحدة، 
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لهيئة العامة لالجئين في سورية، اي المصادر انه عند اضافة أعداد الفلسطينيين من غير المسجلين في ا
الفلسطينيين من حملة وثائق العراق، لبنان، مصر، والجواز األردني، فان العدد الكلي للفلسطينيين في 

 . ألف الجىء فلسطيني700سورية يقترب من 
 ألف مواطن سوري يعتبرون أيضاً بحكم الالجئين 300واشارت المصادر الى وجود أكثر من 

 .، حيث غادروا فلسطين عام النكبة بعد أن كانوا من المقيمين فيهاالفلسطينيين
  8/4/2007الدستور 

  
 لشاباكل يتوجهون لألمم المتحدة لكشف الوجه الحقيقي 48فلسطينيو  .31

عقدت في األسابيع األخيرة إجتماعات بوتيرة عالية لنشطاء سياسيين من فلسطينيي :  رامي منصور-يافا 
 وإستهداف قادتهم التي عبر عنها 48لمخابراتية االسرائيلية على فلسطينيي  ، في أعقاب الحملة ا48

خطراً " يشكلون 48، يوفال ديسكين، والتي اعتبر فيها أن فلسطينيي "شاباك"رئيس المخابرات العامة 
 "عدالة"على الدولة العبرية، وقال البروفسور مروان دويري ، مدير إدارة مركز " استراتيجياً بعيد المدى

 عدالة أرسل رسالة بطلب : "وأضاف. يدّل على أنهم يتعاملون مع الوثائق بجدية" الشاباك"تصريح "، إن
، يجب أن تكشف الوجه الحقيقي "الشاباك"فتح تحقيق جنائي بسبب تحريض على العرب الوارد في توجه 

ك على مستويات يجب المبادرة للتحر: "وأضاف دويري ".للشاباك على أنه آلة قمع وليس آلة أمن
 . وتقرر تقديم ورقة لألمم المتحدة تشرح القضية على جميع جوانبها،"جماهيرية مختلفة

  8/4/2007الدستور 
  

  عطااهللا حنا يستنكر منع الصالة في كنيسة القيامة والمسجد األقصى .32
صلين استنكر المطران عطا اهللا حنا االجراءات االسرائيلية لمنع الم:  من محمد هواش-رام اهللا 

المسيحيين والمسلمين من أداء صلواتهم في كنيسة القيامة والمسجد االقصى وكذلك منع الحجاج من 
ورأى في عظته خالل قداس كبير في كنيسة القيامة في  .الوصول بحرية الى االماكن المقدسة في المدينة

أن هذه اإلجراءات "ولفت الى ". ان مدينة القدس في خطر وهي محاصرة ومهددة"مناسبة سبت النور 
  ."غير المسبوقة، هي انتهاك لحقوق اإلنسان

وندد التجمع الوطني المسيحي في بيان باالجراءات اإلسرائيلية، خالل االحتفاالت في محيط كنيسة 
 .القيامة، ومنعها اعداداً كبيرة من المشاركين في الشعائر الدينية من الوصول إلى منطقة القبر المقدس

الجراءات، تتحول مع الوقت أمراً واقعاً، يهدف الى زيادة تحكم سلطات االحتالل في ان هذه ا"واكد 
مجريات االمور، وتحديد من يستطيع ممارسة الشعائر الدينية، األمر الذي يرفضه المسيحيون في 

  ".األراضي المقدسة
ح والمحبة، وأن تساهم وتمنت وزارة السياحة واآلثار الفلسطينية أن تجلب مناسبة عيد الفصح المجيد الفر

في نشر رسالة السالم والعيش المشترك التي يؤمن بها الشعب الفلسطيني ويكافح من أجلها، على رغم 
  .الظروف الصعبة والقاسية

  8/4/2007النهار اللبنانية 
  

  اختطاف فلسطيني من داخل الخط األخضر في غزة .33
 فلسطينيا من فلسطيني الخط األخضر ويحمل ذكرت مصادر فلسطينية واسرائيلية متطابقة ان: ألفت حداد

الجنسية اإلسرائيلية اختطف فى وقت متاخر من الليلة الماضية اثناء توجهه من معبر ايريز شمال قطاع 
 زيارة في شارع صالح الدين احد ا مسلحين اختطفو أنوقالت مصادر فلسطينية .غزة الى مدينة غزة
ن االجهزة االمنية الفلسطينية وبمشاركة عائلة المختطف شرعت وبينت المصادر ا .اهم الشوارع بالمدينة
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 اآلن او معرفة الجهة التي توقف ىعلى الفور بعمليات بحث وتفتيش واسعة عنه ولكن ان جدوى حت
  .وراء عملية الخطف

  7/4/2007 48عرب
  

  فلسطينيين باختناق في نفق حدودي مع مصر3إصابة  .34
د عيان إن ثالثة فلسطينيين أصيبوا امس بحالة اختناق جراء قالت مصادر طبية وشهو:  د ب أ-رفح 

الثالثة كانوا "وذكرت مصادر أمنية إن  .استنشاقهم غازا ساما في نفق قيد التجهيز بين قطاع غزة ومصر
 فلسطينيا لقوا حتفهم داخل أنفاق 13يذكر أن نحو ". يعملون في نفق قرب حي السالم جنوب شرق رفح

 .2005زة ومصر وذلك منذ االنسحاب اإلسرائيلي من القطاع في أيلول من عام للتهريب بين قطاع غ
  8/4/2007الدستور 

  
  تقطع السبل بمئات الفلسطينيين بعد إغالق معبر رفح الحدودي .35

قالت مصادر حدودية مصرية يوم السبت إن مئات الفلسطينيين تقطعت بهم السبل بسبب إغالق إسرائيل               
   .بت بعد تشغيله لمدة ثالثة أياممعبر رفح الحدودي يوم الس

  7/4/2007رويترز 
  

  كاتب فلسطيني يعرض اسمه للبيع لمساعدة مريض .36
عرض الكاتب والباحث الفلسطيني محمد صبحي السويركي اسمه للبيع فـي مقابـل             :  رائد الفي  -غزة  

 مـن عـشرة     تسديد ديون أسرة فلسطينية، رهنت بيتها وأنفقت كل أموالها لعالج ابنها على مدى أكثـر              
عرفـت  “ويقول الكاتب السويركي عضو اتحاد الكتاب الفلسطينيين، والموظف في وزارة العدل،            . أعوام

منذ أكثر من عشرة أعوام، حيث كان يعاني عدة مشاكل صحية، ما اضـطره              ) واسمه أحمد (هذا الشاب   
الجات غالية الثمن،   إلجراء عدد من العمليات الجراحية سواء في غزة أو في مصر، وقد تطلبت حالته ع              

وحول دوافـع هـذا العمـل، يقـول          .” دوالر في الشهر الواحد    700بلغت في بعض األحيان أكثر من       
في األسبوع الماضي اتصل بي أحمد وأخبرني بأن حساب الصيدلية التي يتعامل معها قد بلغ               : السويركي

لو بطريقـة خارجـة عـن       أكثر من ألفي دوالر، وطلب مني المساعدة فصممت على االستجابة حتى و           
  .المألوف

  8/4/2007الخليج اإلماراتية 
  

   للمطالبة بإطالق سراح الصحفي البريطاني المختطف ونابلس جنينان فياعتصام .37
نظم الصحافيون العاملون في : رامي دعيبس عن مراسله جنين من 7/4/2007 48 عربذكر موقع

 والمحطات المحلية والفعاليات الرسمية والشعبية محافظة جنين وممثلو وسائل اإلعالم المحلية والعالمية
اعتصاما احتجاجا على االستمرار في اختطاف الصحفي البريطاني اآلن جونستون في قطاع غزة الذي 

   .يدخل أسبوعه الرابع مطالبين الرئيس والحكومة واألجهزة األمنية بإطالق سراحه فورا
ت الصحافيين والعاملين في وسـائل إعـالم محليـة          اعتصم عشرا  8/4/2007األيام الفلسطينية    وقالت

وشارك في االعتصام    .ودولية تضامناً مع الصحافي البريطاني المختطَف الن جونستون في نابلس، أمس          
عدد من النواب وممثلون عن وزارة اإلعالم والمحافظة والقوى السياسية ومؤسـسات أهليـة ورسـمية                

افي البريطاني وما آلت إليه األوضاع األمنية في األراضـي          واستنكر المشاركون اختطاف الصح    .مختلفة
الفلسطينية من تسيب، وطالبوا السلطة الوطنية بوضع حـد لهذه الظاهرة ومالحقة كل من يتـورط فـي                 
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ووصف الصحافيون هذا التحرك االحتجاجي بأنه جزء من الجهود التـي يبـذلها              .مثل هذه االعتداءات  
  .ميلهم المختطف وإنهاء التعديات المتزايدة ضد الصحافيين ووسائل اإلعالماإلعالميون إلخالء سبيل ز

  
   إلضراره بحقوقهم2005لموظفين المدنيين تطالب بإلغاء قانون التقاعد للعام اهيئة  .38

الرئيس محمود عبـاس بإلغـاء      في مذكرة،   طالبت الهيئة الفلسطينية للموظفين المدنيين       :كتب حسن جبر  
وقال عمـاد الـشوربجي      . ألنه يلحق أضراراً فادحة بحقوق الموظفين      2005 لسنة   7قانون التقاعد رقم    

ولفت الشوربجي  ،   القانون ال يوفر الضمان االجتماعي للموظفين      ان" األيام"رئيس مجلس إدارة الهيئة لـ      
 .تهالى ان تطبيق قانون التقاعد يؤدي الى نقص كبير في المنافع التي تعود على الموظف بعد انتهاء خدم                 

وقال إن الهيئة أرسلت مذكرات مشابهة الى رئيس الوزراء اسماعيل هنية ووزير المالية وكافة الجهـات                
وأشار الى أن الهيئة أرفقـت بالمـذكرة القانونيـة           .التشريعية والقانونية ذات العالقة في السلطة الوطنية      

  .تواقيع آالف الموظفين الذين أعلنوا رفضهم لقانون التقاعد
  8/4/2007الفلسطينية األيام 

  
  تطلق حملة االيدي الرحيمة من جنين الى رفح" االعمال االماراتية" .39

 أعلنت هيئة األعمال اإلماراتية أمس اطالق حملة األيدي الرحيمة من جنـين             : عاطف ابو الرب   -جنين  
ل من دولـة  إلى رفح، والتي تشمل توزيع األدوية على المؤسسات الطبية الحكومية واألهلية، بدعم وتموي          

  . اإلمارات
  8/4/2007  الجديدةالحياة

  
  في المائة من الشركات تفصح عن نتائجها  87.5: بورصة فلسطين .40

حسن أبولبده رئيس مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي لسوق فلسطين لألوراق المالية عن انتهاء . أعلن د
قة من المدقق القانوني من خالل إعداد فترة إفصاح الشركات المدرجة عن البيانات المالية السنوية المدق

التقرير السنوي ، بموجب نظام اإلفصاح الساري الذي يمنح كل شركة مدرجة فترة أقصاها ثالثة أشهر 
 34 شركة من أصل 29من تاريخ انتهاء السنة المالية للشركة لتقديم التقرير السنوي، وأشار أبولبده أن 

 في 87.5وقال أبولبده أن نسبة اإلفصاح بلغت  د المحدد،شركة مدرجة التزمت باإلفصاح في الموع
 وتصبح هذه النسبة مع ، شركة متداولة32 شركة متداولة من أصل 28المائة على اعتبار إفصاح 

وقال أنها السنة األولى التي يتم فيها إلزام الشركات بتقديم . في المائة 96.9االفصاحات االخيرة 
في الموعد المحدد، إذ دأبت غالبية الشركات في األعوام الماضية على اإلفصاح من خالل تقرير سنوي و

 .تقديم البيانات المالية المدققة فقط ، دون التزام العديد منها للموعد المحدد في قانون األوراق المالية
  8/4/2007الدستور 

  
   الفلسطيني يسعى إلى فتح فرع في إسرائيل"بنك الرفاه" .41

، وهو مصرف فلسطيني متخصص في "بنك الرفاه"مصادر فلسطينية أن أكدت :  صالح حزين–عمان 
وأشارت المصادر الى أن إدارة المصرف  .تمويل المشاريع الصغيرة، يسعى إلى فتح فرع داخل إسرائيل

لى ترخيص، يتيح لها تمثيالً في المقاصة اإلسرائيلية من لم تقدم طلباً لذلك بعد، ألنها تنتظر الحصول ع
وبحسب المصادر نفسها، فإن المصرف الفلسطيني الذي يعتمد أساساً على  .خالل مصرف إسرائيلي

تمويل المشاريع الصغيرة، سيركز في تعامالته على المناطق الفقيرة في إسرائيل التي تتكون في معظمها 
وتشكل المشاريع . 1948ي بقيت تعيش على أرضها بعد قيام إسرائيل عام من األقلية الفلسطينية الت
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 . في المئة من إجمالي المنشآت االقتصادية في الضفة الغربية وقطاع غزة95الصغيرة ما يزيد على 
  .وتضم قائمة المساهمين الكبار فيه ست شركات.  الفلسطيني تأسس العام الماضي"بـنك الرفاه"وكان 

ائيل تتحكم بالتجارة الخارجية الفلسطينية من خالل سيطرتها على الحدود، وبحسب ومعروف أن إسر
 ، منها 2005 مليون دينار عام 300األرقام الرسمية الفلسطينية، فإن حجم الصادرات الفلسطينية بلغ 

 في 70 بليون دوالر منها نحو 2.5 في المئة صادرات إلى إسرائيل، وبلغت الواردات نحو 85نحو 
  .ة من إسرائيلالمئ

  8/4/2007 الحياة
  

  حفالن تضامنيان مع الشعب الفلسطيني في الشارقة .42
استضاف قصر الثقافة في الشارقة مساء أمس األول الحفل األول لفرقة براعم            :  نضال القاضي  - الشارقة

عمـل  الفنون الشعبية الفلسطينية التي حضرت للدولة لدعم أنشطة صندوق إغاثة الطفل الفلسطيني الذي ي             
في األراضي المحتلة لعالج األطفال الفلسطينيين الذين أصيبوا نتيجة العدوان اإلسرائيلي المتكرر عليهم،             

كما أحيا أبناء الشعب الفلسطيني بحضور مـواطنين         .وعاد ريع الحفل لدعم الصندوق في عمله اإلنساني       
رض، وذلك في حفل نظمـه النـادي         ليوم األ  31من الدولة والجاليات العربية المقيمة في الدولة الذكرى         
وأكد محمد دياب الموسى المستشار التربوي في        .الثقافي العربي في الشارقة مساء يوم الخميس الماضي       

الديوان األميري في الشارقة أن كل االتفاقيات التي تتم لحل القضية الفلـسطينية ليـست الحـل العـادل                   
  .ان اإلسرائيلي ولبناء الشرق األوسط الجديدوالمشروع للشعب الفلسطيني، وتسعى لتثبيت الكي

  8/4/2007الخليج اإلماراتية 
  

  صرخة فلسطينية ضد الحرب" حفار القبور" .43
للمخرج الفلسطيني فتحي عبد الرحمن الصورة القبيحة لتجار الموت فـي           ” حفار القبور “تعكس مسرحية   

وتـروي هـذه     . ضـد الحـرب    مختلف انحاء العالم وتحديدا في منطقة الشرق االوسط وتشكل صرخة         
المسرحية التي قدمتها فرقة المسرح الشعبي في مخيم لالجئين الفلسطينين في الضفة الغربية وسـتعرض               

للمسرح في سوريا اواسط الشهر الجاري وفي بلجيكا، قصة رجل يمتهن حفر            ” العين الثالثة “في مهرجان   
لمسرح عرض مصور لجثث حقيقية ملقاة على       ويرافق اداء الممثلين على خشبة ا      .القبور ويجني االموال  

جانب طرقات خالل قصف بالطائرات او تفجيرات في مختلف انحاء العالم ثم تحديدا في العراق ولبنـان                 
الهدف الرئيسي من المسرحية اطالق     "وقال عبد الرحمن لوكالة فرانس برس ان         .واالراضي الفلسطينية 

  ."ختلف انحاء العالم وليس فقط في فلسطينصرخة ضد الموت وضد الحروب التي تجري في م
  8/4/2007الخليج اإلماراتية 

 
  إسالميو األردن يهاجمون حكومة البخيت .44

هاجمت قيادات الحركة اإلسالمية في األردن بشدة حكومة معروف البخيت واتهموهـا بأنهـا تـستهدف                
تماع مجلس شـورى حـزب       واستثمرت تلك القيادات اج    - لم يسموها    -الحركة، تلبية لمطالب خارجية     

جبهة العمل اإلسالمي أمس لتوجيه أعنف هجوم على الحكومة التي دخلت في صراع كسر عظـم مـع                  
 إن االجتماع تنـاول     "الخليج"وقال نائب رئيس مجلس الشورى زهير أبو الراغب ل           .الحركة منذ أشهر  

ابات النيابية المزمعـة إلـى      كل تفاصيل عمل الحركة اإلسالمية، وأبقى حسم مسألة المشاركة في االنتخ          
اجتماع تعقده المكاتب التنفيذية في الحزب وجماعة اإلخوان المسلمين، بينما يجري التحضير للمـشاركة              

وأكد أن قرار المشاركة في االنتخابـات النيابيـة          .في االنتخابات البلدية المزمعة منتصف العام الجاري      
  .ومة بإجراء االنتخابات بموجبهمرهون بطبيعة قانون االنتخاب الذي تفكر الحك
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 األصعب على الحركة اإلسالمية لما تخلله من أزمـات          2006 "الشورى"واعتبر اإلسالميون في مؤتمر     
تمهيدا . داخلية، تميزت بحصار سياسي للحركة، ومحاولة إضعاف قوة الحزب، والقوى الوطنية األخرى           

 رشيد   مين العام لحزب جبهة العمل اإلسالمي زكي بني       وقال األ  .الستحقاقات االنتخابات البلدية والنيابية   
في خطابه للمؤتمرين إن مؤسسات السلطة التنفيذية واألجهزة التابعة لها شاركت في الحملة على الحركة               
اإلسالمية، وتم تتويج ذلك في لقاءات السفير األمريكي في عمان مـع فئـات مـن المجتمـع األردنـي                    

اعتقال أربعة من نواب الحركة بطريقة استفزازية،       " في    وة االستهداف للتحريض ضد الحركة، وبلغت ذر    
النهاية الهزلية بإصدار أحكام قطيعية على النائبين       "، ولفت إلى ما اسماه ب       "وال تليق بالمؤسسة التشريعية   

محمد أبو فارس وعلي أبو السكر لمدة سنة وشهر، بهدف إنهاء الدور السياسي لهمـا، ورسـالة تهديـد                   
 سياسة التضييق علـى الحركـة       "الشورى"وانتقد اجتماع    ."ية للحركة اإلسالمية ولجميع المواطنين    إضاف

) الذراع المالية لجماعة اإلخوان المـسلمين     (اإلسالمية بكف يد الهيئة اإلدارية لجمعية المركز اإلسالمي         
عاملين فيها للتحقيـق،    عن العمل، وتعيين هيئة إدارية إلدارة شؤونها، واستدعاء أكثر من عشرين من ال            

 2006 ووصف رئيس مجلس الشورى حمزة منصور العـام           .بهدف التضييق عليها، والحد من نشاطها     
  .بأنه األصعب وشديد الوطأة على مختلف الصعد الوطنية والعربية واإلسالمية

  8/4/2007الخليج اإلماراتية 
 

 عنهمعتقل صحفيين اسرائيليين و أميركا تطالب باالفراج ياألردن  .45
قال مسؤول دبلوماسي أميركي رفيع يعمل في سفارة بالده في العاصمة : عامر الحنتولي من الكويت

بأن وزارة الخارجية األميركية نصحت السلطات األردنية باإلفراج الفوري عن " إيالف"األردنية عمان لـ
 يصورون آليات ثالث صحفيين اسرائيليين ضبطتهم عناصر استخبارات أردنية الشهر الماضي، وهم

قاعدة (وحشود ومعدات عسكرية أميركية ضخمة في قاعدة الشهيد موفق السلطي الجوية المعروفة بإسم 
في مدينة المفرق الواقعة في الشمالي الشرقي من األردن، وعلى مقربة من الحدود األردنية مع ) األزرق

مه ان عمان استجابت بشكل فوري وأكد الدبلوماسي األميركي الذي طلب عدم ذكر اس. العراق وسوريا
كما يؤكد -للنصيحة األميركية التي ارتكزت على عدم اعطاء األمر أكبر من حجمه، بيد ان عمان

 صادرت األشرطة ومعدات التصوير التي كانت بحوزة الصحفيين اإلسرائيليين -الدبلوماسي األميركي
سكري مثير بأن التحضيرات األميركية اللذين كانوا ينوون اإلعالن صحافيا من خالل سبق سياسي وع

جارية إلستهداف بلد مجاور لألردن عسكريا، وقد يكون التعتيم على تلك اإلستعدادات هو السبب الذي 
 . يقف وراء تدخل واشنطن لإلفراج عن الصحفيين اإلسرائيليين الثالث

  7/4/2007موقع ايالف 
  

 "دولة إيران وسورية"ان بل ال معارضة في لبن: تسليحالحذر من عمليات  يجنبالط .46
مشروع فتنة متنقل سيما في منطقـة       " حذّر وليد جنبالط أمام وفود زارته أمس، في المختارة من            :بيروت

مشاريع الفتن التي قادها حزب اهللا في بيروت، إضافة الـى مـشاريع تـدريبات علـى                "الجبل بعد فشل    
ة بتـصرف حـزب اهللا وحلفائـه لهـذا     التفجيرات بواسطة الصواريخ وهناك موازنات مالية موضـوع       

وفي حديث الى قناة الجزيرة الفضائية، ورداً على سؤال عن دعـوة            ".الخصوص من قبل إيران وسورية    
نذهب الى المملكة السعودية بعدما     : "نبيه بري الى الذهاب الى السعودية لحل األزمة في لبنان قال جنبالط           

د بأن مشروع المحكمة أخذ مجراه في األطر الدولية، لـسنا فـي             نتمم هنا كلبنانيين الملفات العالقة، أعتق     
حاجة ان نذهب الى المملكة لنناقش هذا الموضوع مثالً، خصوصاً أن كل المنافذ الدستورية أوصدت في                
وجه النواب بعدما خطف الرئيس بري المجلس النيابي، ثم إرسال العريضة األخيرة، وإذا كانـت ثمـة                 

لكة نناقشها هنا في لبنان كي ال نحمل خالفاتنا اللبنانية الداخلية الى هناك، نريد من               أمور للمناقشة مع المم   
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وعن اتهام ميشال عون موقعي العريضة النيابية الى        ". المملكة ان ترعى وفاقاً ال أن نكون مختلفين هناك        
ولة إيـران ودولـة     عن أي معارضة تتحدثون، عن د     : "األمانة العامة لألمم المتحدة، بالخيانة قال جنبالط      

هناك دولة ضمن الدولة، وهناك جيش حزب اهللا الى جانب الجيش اللبنـاني،             ! النظام السوري في لبنان؟   
واستخبارات حزب اهللا الى جانب االستخبارات اللبنانية، هناك مساحات من األرض اللبنانية ال يـستطيع               

 سـورية   -أي معارضة؟ معارضة إيرانية     الجيش الدخول اليها، وال الدولة ان تمارس سلطتها فيها، عن           
ال أكثر وال أقل، أما موضوع العدالة فهذا أمر دولي، نعم نريد أن يتوقف النظام السوري وعمالؤه عـن                   
االغتياالت، ومنذ األساس ال بد من تذكير السيد نصر اهللا وغيره انهم وافقوا على المحكمة ذات الطـابع                  

كان على الجيش اللبناني عنـدما قـام بالمنـاورة          : " تجرى قال  وعن الحديث عن عمليات تسلح     ".الدولي
عليـه فـي    " المحرمـة "اإلعالمية أن يمسك باألنفاق الموجودة بين لبنان وسورية ويدخل الى المنـاطق             

األرض اللبنانية إذ توجد معسكرات للتدريب لحزب اهللا وغيره، كان من األفضل القيام بهـذه المنـاورة                 
ة الفعلية قبل زيارة بان كي مون ألنها كانت فقط إعالمية مـع األسـف، ال أشـكك                  اإلعالمية والسياسي 

عندما يتوقف تدفق الـسالح والـذخيرة مـن         . بالجيش إنما أذكّر بهذا عندما كنا على مشارف زيارة بان         
ب األحـزا "وأضاف ان ". سورية عبر الحدود اللبنانية إذ ذاك ليست من مشكلة، فنحن نريد الدولة اللبنانية 

الموالية لسورية تتسلح وهناك جهات في الجبل تملك موازنات ضخمة، واننا نتفادى المـشكالت، وفـي                
األسبوع الماضي كاد أن ينفجر الوضع في إحدى القرى نتيجة مشاريع األحزاب التي تمولها إيران عبر                

 14وعن تسلح قـوى   ".عمالئها في لبنان وأصدقاء حسن نصر اهللا، نعم األحزاب الموالية لسورية تتسلح  
نريد الدولة والجيش مع فاعلية أكبر للجيش للوصول الى قرار يقضي بأن تكون الدولة هـي                : "آذار قال 

 يوليو الماضي عندما أعلن الحـرب       /فقط صاحبة قرار الحرب والسلم وليس كما فعل نصر اهللا في تموز           
أي أفق لحل قريب مع      " جنبالط   واستبعد ."من تلقاء ذاته، نريد األمن اللبناني مسؤوالً عن كل المواطنين         

األسف بوجود ناس ومجموعات هي مواقع عسكرية، وطالما االعتصام مـستمر فـي وسـط بيـروت،                 
والحدود بين لبنان وسورية غير مسيطر عليها، وطالما يوجد جدول أعمـال سياسـي لـدى حـزب اهللا          

  ".وحلفائه ال عالقة له بلبنان
  8/4/2007 الحياة

  
  وزراء جدد بدالً من المستقيلين السنيورة يدرس تعيين: االت اللبنانيوزير االتص .47

مروان حماده أن رئيس مجلس الوزراء يدرس تعيـين وزراء بـدال مـن              اللبناني  أكد وزير االتصاالت    
وقال في حديث الى صحيفة     ". االعضاء المستقيلين، إذا ما استمرت الحكومة تتعرض البتزاز المعارضة        

إن رئيس الحكومة سيطلب من رئيس الجمهورية أمإل لحود إصدار مراسـيم اسـتقالة              "ة  السياسة الكويتي 
  ".الوزراء وتعيين بدالء منهم الكتمال شمل الحكومة

  8/4/2007النهار اللبنانية 
  

  حتى ولو دمرت لبنان سوريا ستمنع المحكمة بأي ثمن: الجمّيل .48
واعتبـر ان   ". يعود لبنان اقوى حتى مما كان عليه      قيامة لبنان آتية، وال بد من ان        " الجميل ان    نرأى امي 

فتحت االزمة على مصراعيها، ودفعت البالد الى المأزق، والناس الـى الخـراب ومأسـاة               "المعارضة  
اجتماعية وانسانية، ثم أخذوا يتساءلون لماذا وصلنا الى هنا، وكأنهم ال يدركون كيف بدأت حرب تمـوز                 

مقتنع جدا بما يطرحه الن     "ة لبنان الحر انه ال يعتقد ان نبيه بري          وقال في حديث امس الى اذاع      ".2006
ان المشكلة الرئيسية في سوريا، واذا اردنا البدء بحل االزمة، فيجب ان نبدأ من              . المبادرة في مكان آخر   

سوريا، ألنها لم تكن مستعدة للمتغيرات التي حصلت في الشرق االوسط، ولم تكن جـاهزة السـتحقاق                 
وبدأت الضغوط على سـوريا منـذ التمديـد         .  مما ادى الى مشكالت    2005 من لبنان عام     سحب جيشها 
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فهي لم تكـن    . للرئيس لحود، ومعها عملية الكباش بينها ولبنان من جهة، ومجلس االمن الدولي من جهة             
سوريا ستمنع تحقيق المحكمة ذات     : "اضاف". تتصور ان المجتمع الدولي سيقف بهذه القوى بجانب لبنان        

ان ... الطابع الدولي بأي ثمن حتى لو اضطرت الى ان تدمر لبنان كامال وان تنزل السماء على االرض                
واشـار الـى     .هدفها اليوم نسف المحكمة الدولية من اساسها وليس التغيير او التعديل في نظام انـشائها              

يخضعون الـى مـشيئة     هناك موظفون كبار في الدولة      : "التنسيق الكبير بين حزب اهللا وسوريا، مضيفاً      
وحركـة  "... سوريا التي زرعتهم في مواقعهم، مما يفسر، قدرتها على إعاقة مسار السالم اللبناني كليـاً              

أمل كذلك متضامنة مع حزب اهللا، والتيار الوطني الحر التزم تحالفات تترجم عملياً، فهو يوزع األمـوال                 
 . جدا وصل حتى الى مـسألة المـال        على بعض متضرري حرب تموز، مما يظهر ان التحالف متطور         

وكشف انه يعكف على اعداد مشروع يتناول دور لبنان وهويته ورسالته من خالل التفاهم علـى جعـل                  
  . لبنان مساحة حوار بمباركة وموافقة دوليتين

  8/4/2007النهار اللبنانية 
  

 عن محاوالت الغتيال وزراء معلومات موثوقة جداً: وزير لبناني .49
معلومات تفيد بإمكان أن تكون هنـاك       "وزير الشباب والرياضة اللبناني أحمد فتفت وجود        أعلن  : بيروت

إنها معلومات موثوقة جداً، ودفعتنا إلى التشدد في اإلجـراءات          "وقال  . "محاوالت الغتيال بعض الوزراء   
 يستتب  إذا أردنا لألمن أن   “وأضاف فتفت في تصريح وزعه مكتبه اإلعالمي أمس          ."والحد من تحركاتنا  

ومن هذه األمور موضـوع     . في لبنان، فهناك أمور كثيرة يجب حلها وليس األزمة السياسية الحالية فقط           
 سـالح المقاومـة، رئاسـة       ،1701 القـرار    ،1559العالقات مع سوريا، الموضوع الفلسطيني، القرار       

 17/13تعدون لحكومـة  إننا مس" أضافو. "الجمهورية، وصوالً إلى قانون االنتخابات وإجراء االنتخابات      
شرط االتفاق على برنامج وحدة وطنية يتناول كل المشكالت والنقاط الخالفية وتلك التي طرحـت فـي                 

لم يعد صـالحاً، ألن هنـاك أمـوراً عديـدة           "ورأى أن البيان الوزاري الحالي       ."موتمر الحوار الوطني  
  ".، مجدداً الدعوة إلى حل كل المشكالت على طاولة الحوار”طرأت

  8/4/2007الخليج اإلماراتية 
  

 مصر تدعو لجنة متابعة مبادرة السالم العربية لالنعقاد في القاهرة .50
رسائل لوزراء خارجيـة دول لجنـة       المصري  وجه أحمد أبوالغيط وزير الخارجية        : كتب محمود النوبي  

ة الجتماع قريب خالل     طلب خاللها منه الدعو    ى، كذلك لعمرو موس   ، المتابعة العربية لتنفيذ مبادرة السالم    
 وما يمكـن لـوزراء      ،الشهر الحالي للنظر في تنفيذ البند المعني باللجنة وفرق العمل والنشاطات التالية           

 االتفاق عليه من نشاط وحدود هـذا النـشاط وكيفيـة التـرويج              وهذه المجموعات  ،خارجية دول اللجنة  
 أوضح أبوالغيط أن المقصود بـذلك       ،العربيةوحول المقصود بالترويج للمبادرة      .والطرح للرؤية العربية  

 عقود طويلة بالتحدث مع العواصم العربية الرئيـسية ومـع           ى مد ىأن تقوم وفود عربية مثلما قامت عل      
أنه سيتم طـرح الموقـف العربـي    أبو الغيط وأضاف  .  أطراف الرباعي الدولي ومع الجانب االسرائيلي     

 وستتم اتصاالت مع اسرائيل عنـدما تجتمـع اللجنـة           ،هدافهاوالمبادرة العربية ومفهومها ومنطلقاتها وا    
العربية وتقرر أي فريق عمل والمنهج الذي يجب أن يتناوله هذا الفريق في عالقتـه واتـصاالته مـع                   

 الدول  ى سؤال عما اذا كان من المتصور أن تكون إحد         ىوردا عل .  المبدأ ى اذا ما تم االتفاق عل     ،اسرائيل
 ، دولة ليس لها عالقات مع اسرائيل      ،صال العربية التي قد تقوم باالتصال بإسرائيل      المشاركة في فرقة االت   

 ،وحول االصرار االسرائيلي بتعديل المبادرة العربية     .قال أبوالغيط أشك جدا في ذلك واستبعده ربما تماما        
  .جدد أبوالغيط تأكيده بأنه ال تعديل في المبادرة

  8/4/2007األهرام المصرية 
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  سرائيلية وتحذر من زيادة تعقيد الموقفر الغارات االمصر تستنك .51

استنكر وزير الخارجية المصري أحمد أبوالغيط قيام مروحيات إسرائيلية بشن غارات جوية على             : د ب أ  
ضرورة ضبط النفس والتمسك بالتهدئة     "وشدد في تصريحات له أمس على       . مناطق في شمال قطاع غزة    

ة الوقف الفوري لهذه األعمال التي ال تضيف إلى الجهود الجارية من            مطالبا الجانب اإلسرائيلي بضرور   
كمـا  . "أجل إحياء المناخ المطلوب إلعادة عملية السالم إلى مسارها وال تؤدي إال إلى تعقيـد الموقـف                

التحلي بالحكمة المطلوبـة     "ودعا األطراف الفلسطينية إلى   . "بخروج أي قوات إسرائيلية من قطاع غزة      "
هـذا األمـر يمـنح      " مشيرا إلى أن     "مرحلة واالمتناع عن تنفيذ عمليات أو إطالق الصواريخ       في هذه ال  

سلطات االحتالل اإلسرائيلية الذريعة للقيام بمثل هذه الغارات واالجتياحات في الوقت الذي تحتـاج فيـه                
مـا علـى خلـق      المصلحة العليا الفلسطينية إلى التمسك بالتهدئة وإثبات أن الجانب الفلسطيني سيعمل دو           

  . "األرضية المناسبة للحوار والمفاوضات للتوصل إلى تسوية نهائية عادلة
  8/4/2007البيان 

  
  نائب أميركي يخطط للقاء عباس ويرهن لقاءه هنية بالتزامه شروط الرباعية .52

الرئيس في تصريحات أن لقاءه   في مجلس النواب األميركي غاري أكرمان الديمقراطيأكد النائب
، موضحاً أنه تم خالله استعراض جهود إحياء "بالود والصراحة التامة"مبارك اتسم حسني المصري 

وقال إنه استمع إلى نصائح . عملية السالم في الشرق األوسط وعدد من القضايا ذات االهتمام المشترك
، خصوصاً "ةبالغة األهمي"مبارك في شأن سبل دفع عملية السالم في المنطقة، واصفاً هذه النصائح بأنها 

وأشار اكرمان في رده على سؤال عن الخطوة التالية  . قبيل زيارته إسرائيل واألراضي الفلسطينية
أبو  لمعالجة الوضع في األراضي الفلسطينية، إلى أنه سيلتقي خالل زيارته األراضي الفلسطينية الرئيس

الحكومة وحركة حماس شروط مرهون بالتزام "مازن، مؤكدا أن لقاءه رئيس الحكومة اسماعيل هنية 
  ."الرباعية الدولية

  8/4/2007 الحياة
  

   السبعة آالف الجئ هم من المواطنين العراقيين:القنصلية االميركية في القدس .53
عاد مسؤول في القنصلية االميركية العامة في القدس ليوضح بأن جميع السبعة آالف الجئ من العـراق                 

المتحدة االميركية هم من المواطنين العراقيين الذين يقيمون خـارج          الذين يخطط الستيعابهم في الواليات      
 .االردن، وان ال حديث في هذه المرحلة عن استيعاب الجئين فلسطينيين من العراق في الواليات المتحدة               

 7تقدر المفوضية السامية لالمم المتحدة لشؤون الالجئين بأنهـا سـتحيل            "وقال المسؤول االميركي امس     
طن عراقي يتواجدون اآلن خارج العراق ويعيشون في االردن وسورية ومصر وتركيا ولبنـان          آالف موا 

المواطنون العراقيون هم الجنسية الوحيـدة      "واضاف  " 2007الستيعابهم في الواليات المتحدة بنهاية العام       
  ."المشمولة بهذه االرقام التقديرية

  8/4/2007األيام الفلسطينية 
  

 ر إلى إسرائيل واألراضي الفلسطينية سيئول تُحذر من السف .54
 أصدرت كوريا الجنوبية أمس تحذيراً من السفر إلى إسرائيل واألراضي الفلسطينية، مشيرة إلى :د ب أ

) يونهاب(ونقلت وكالة األنباء الكورية . تقارير وكالة المخابرات حول عمليات اختطاف محتملة لألجانب
إن تقارير وكالة المخابرات الواردة من الخارج تشير إلى أنشطة "ا عن وكالة المخابرات القومية في بيانه

وقالت وكالة . "اإلرهابيين المحتملة التي تستهدف األجانب في القدس قطاع غزة والضفة الغربية
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وقعت هناك سلسلة من االختطافات في اإلقليم بما فيها دبلوماسيون فرنسيون "المخابرات القومية إنه 
  ."منذ ينايروصحافي بريطاني 

  8/4/2007البيان 
  

  فيسك يبرز محنة أكاديمي فلسطيني في السجون األمريكية .55
أبرز الصحافي البريطاني البارز روبرت فيسك محنة االستاذ الجامعي سامي العريان            : عمر حنين  -لندن  

الجهـاد  الذي ينحدر من أصول فلسطينية والمعتقل حالياً في أحد السجون االمريكية بتهمة دعم حركـة                
وقال فيسك في مقاله في االندبندانت إن العريان اليزال يتعرض لمحنتـه داخـل               .االسالمي في فلسطين  

السجن حتى اليوم ويؤكد أن جريمته األساسية كانت إصراره على إبـراز المأسـاة الحقيقيـة للـشعب                  
  .الفلسطيني للحكومة األمريكية

  8/4/2007الخليج اإلماراتية 
  

  سورس مادة لجدل واسع النتقاده إيباكلملياردير جورج ا .56
 جورج سورس إلى مادة لجدل واسع في اآلونة - الهنغاري األصل -تحول الملياردير االمريكي 

األخيرة بين منظمات الجالية اليهودية األمريكية وتكثف هذا الجدل مع المقال الذي نشره سورس في 
ير لمنظمة ايباك ووجه فيه انتقادات حادة صحيفة واشنطن بوست عقب انتهاء المؤتمر السنوي االخ

وقال سورس في مقاله ان رفض إسرائيل الحوار مع حكومة الوحدة الوطنية الفلسطينية هو . للمنظمة
موقف خاطئ يضر بإسرائيل أوالً، وان ضغط ايباك على اإلدارة األمريكية لتبني الموقف اإلسرائيلي هو 

وأوضح .  وباحتماالت اقرار السالم في الشرق األوسطموقف خاطئ ايضا يضر بالواليات المتحدة
سورس في مقاله انه يشعر بتعاطف عميق مع اقرانه من اليهود اذ انه يهودي ايضا وبالقلق على مستقبل 

انني لست صهيونياً ولكنني ال اريد أن ": الجالية اليهودية بسبب السياسات اإلسرائيلية المتشددة، وأضاف
لي وحين يؤدي تأثير ايباك بقيادتها الراهنة إلى منع الحوار األمريكي مع حماس يحدث اي ضرر إلسرائي

 . فإن هذا يؤذي الجميع، ان تأثير ايباك على الحزبين الجمهوري والديمقراطي زاد على اي حد مقبول
 8/4/2007الشرق القطرية 

  
 على حكومة الوحدة الفلسطينية التصدي لحدوث فلتان سياسي: بشارة .57

 قال عزمي بشارة إن حكومة الوحدة الوطنية الفلسطينية مطالبة بالتصدي ألي :نادية سعد الدين -عمان 
أو تسوية غير عادلة، مقلالً من قدرة التحركات السياسية األخيرة في المنطقة " فلتان سياسي"انزالق نحو 

 إن القضية وقال بشارة .رغم أهميتها على التوصل إلى تسوية سلمية بسبب الموقف اإلسرائيلي
الفلسطينية تحولت إلى عالقات عامة من دون أهداف، ولم يستبعد نشوب حرب إقليمية تشمل، في حال 
وقوعها، سورية ولبنان وإيران، معتبراً أن اللعب على وتر الطائفية في المنطقة سيفشل من دون أن 

 .يحقق أهدافه
ة الوحدة الوطنية، للقيام بمنع حدوث على أهمية خطوة تشكيل حكوم" الغد"وشدد بشارة في حديث مع 

فلتان سياسي يكون الوجه اآلخر للفلتان األمني، والحؤول دون تمرير تسوية غير عادلة، وضبط الفوضى 
الحاصلة من دون االنزالق إلى محاذير منع المقاومة، مع السعي لتوفير حياة اقتصادية اجتماعية تعليمية 

يجب تمكين الشعب من النشاط االقتصادي، "وقال  .لنضالتمكن الشعب الفلسطيني من الصمود وا
فالفلسطيني قادر على اإلنتاج والبناء حالما يعطى الفرصة لذلك، وحينما تتوقف بعض النخب الفلسطينية 

لسنا شعباً متسوالً، وقد سئمنا صورة السلطة الوطنية "، وتابع القول "عن طفيليتها في العمل العام
 .ستبعداً التوصل إلى تسوية سلمية بين الحكومة الحالية وبين إسرائيل، م"المتستجدية دوماً
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وحذر من انزالق حركة حماس نحو تقديم تنازالت جوهرية لتحظى بالقبول الدولي، كما سبق وفعلت 
وقال إن  .حركة التحرر الوطني في سبعينيات القرن الماضي وكما حدث الحقاً في مدريد وأوسلو

ارة حكم في ظل االحتالل وتقديم تنازالت للتمكن من االستمرار فيه قد أضر إصرار الحركة على إد"
لديهم الوقت لتصحيح هذا الخطأ وليس االستمرار فيه، خاصة وأنهم "، وأضاف مستدركاً بأن "بهم

يفتقرون إلى الخبرة والممارسة السياسية الكافية، فحماس كانت دوماً حركة إسالمية تحولت إلى مقاومة 
 ". يوماً حركة تحرر وطني بالمعنى المتعارف عليهولم تكن

وقال إن األحداث األخيرة التي وقعت في المنطقة كاتفاق مكة وتشكيل حكومة الوحدة الوطنية وتفعيل 
من شأنها أن ) التي اختتمت أعمالها الشهر الماضي في السعودية(مبادرة السالم خالل القمة العربية 

لقد أصبحت الحركة هدفاً بحد "وأضاف  .ولكنها لن تؤول إلى شيء" سياسيةال"تحدث تحريكاً في العملية 
، موضحاً بأنه كلما نشبت "أفيون شعوب المنطقة"ذاته فيما توظف عملية السالم كنوع من التخدير أو 

أزمة أو طرأ مستجد في المنطقة لصالح الواليات المتحدة أو نتيجة لفشلها، تبدأ التحركات من زيارات 
 متالحقة إلى المنطقة وذلك للتغطية على الفشل األميركي في العراق وعلى االنهيار المجتمعي وجوالت

الشامل الحاصل هناك، وإلشغال الشعوب وخلق انطباع باهتمام الواليات المتحدة وحلفائها بحل قضية 
 .الفلسطينية

جل اإليحاء بأن عملية وبحسب بشارة فإن العرب وصلوا إلى مرحلة باتوا يقدمون فيها تنازالت من أ
واعتبر أن تحويل القضية  .سالم ما تزال قائمة، رغم عدم وجود أية ترجمة حقيقية على األرض

الفلسطينية عموماً إلى قضية دولة وتمثيل دبلوماسي وإلى لعبة أمم وليس إلى قضية شعب وحركة تحرر 
السبعينيات والثمانينيات من القرن وطني لها قواعدها وأصولها قد أضر بها، وهو أمر يعود إلى بداية 

الماضي حينما انطلقت مطالبات بالدولة وليس األرض أو حق العودة، وحينما انبعثت دعاوى بالتعامل مع 
منظمة التحرير بشكل من التكافؤ غير الحقيقي، فأصبح الحديث يدور عن طرفين وليس عدو محتل 

 .وشعب واقع تحت االحتالل
 وغياب نظام التوازن الدولي، قللت من 2001 سبتمبر / أيلول11كويت وأحداث وأشار إلى أن اجتياح ال

قدرة العرب على فرض تصور عادل للحل أو التعامل مع الواليات المتحدة بشكل أفضل، الفتاً إلى أن 
هذا الحال يخلق رأياً عاماً وعالقات عامة، بينما الطرف اآلخر غير آبه باعتراف أحد به ويمضي قدماً 

 .تغيير الحقائق على األرضفي 
وقال إن الدول العربية التقليدية الحليفة لإلدارة األميركية لديها مصلحة بحل القضية الفلسطينية لكونها 

تستطيع أن تقنع به أميركا وإسرائيل من دون الضغط ) ما(مفتاح االستقرار في المنطقة، ولكنها تريد حالً 
وقال إن  . تقادها بأن واشنطن وحدها تملك مفاتيح هذا الحلعليهما وال تصر على الحل العادل، الع

العودة مجدداً إلى المبادرة العربية بعد أن رفضتها إسرائيل حولها إلى موقف عربي جديد وليس مبادرة 
سالم، محذراً من خطورة تقديم التنازالت، في الوقت الذي تطالب فيه إسرائيل بالتطبيع وشطب حق 

 .العودة
حتى لو انتزع أحد لنفسه حق "رة المناقشات التي تدور حالياً حول حق العودة، وقال وحذر من خطو

 ".التنازل غير الشرعي عن قضية الالجئين، فإن إسرائيل لن تكتفي بذلك بل ستطالب بالمزيد
 أيلول في محاولة لتحسين صورة العرب في 11وأوضح بأن المبادرة العربية ولدت من رحم أحداث 

ي العالم، وبالتالي نجمت عن ديناميكية ضعف ومحاولة إلرضاء اآلخر وليس عن الواليات وف
وأخذ بشارة على البعض الحديث بأن العرب ال يستطيعون التوصل إلى وضع بأفضل مما . استراتيجية

هو متاح حالياً، واصفاً ذلك بالشعاراتية الفارغة وال تعبر عن قراءة واقعية لألوضاع والمستجدات 
 . معتبراً بأن من يتحدث عن المبادرة يعاني من فجوة بين الممارسة والكالمالراهنة،
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العرب جاهزون لعقد صفقة سالم تاريخية مع إسرائيل، "وحول الدور السعودي األخير قال بشارة إن 
رغم أن هناك استعادة سعودية للثقة بالنفس، غير أن "وأضاف  ".غير أن األخيرة غير مستعدة لذلك

ست دولة خليجية صغيرة وبالتالي فإن استعادة الدور القيادي ال يتطلب فقط االلتفات إلى الرأي المملكة لي
العام الداخلي وهو أمر مهم ألنه يرفض التطبيع، وإنما ال بد من الحديث بلغة مقبولة للعرب جميعا، إذ ال 

 ".قود محوراً من ناحية أخرىبدالً من مصر من ناحية وان ت" الشقيقة الكبرى"يمكن أن تكون قائداً بمعنى 
ال بد من إجراء تعديل على النبرة واللهجة باتجاه أخذ مسافة من الواليات المتحدة وال بد من "وتابع القول 

النقد الذاتي، مع األخذ باالعتبار الوضع العربي بما فيه شمال افريقيا التي كانت غائبة عن القمة 
 ".ع في ذات الوقتوالمهمومة بمشاكل أخرى والرافضة للتطبي

وحول الداخل اإلسرائيلي، قال بشارة إن ما يحدث راهناً داخل المجتمع اإلسرائيلي يعبر عن حالة تجمع 
، وبين أزمة نخب تاريخية تجسدت مع الجيل )العمل والليكود(وضع األحزاب التقليدية " زعزعة"بين 

رائيلي إلى مجتمع استهالكي وتزعزع الجديد من باراك ونتنياهو وأولمرت، بسبب تحول المجتمع اإلس
وضع األحزاب األيديولوجية الكبيرة والتغير في نمط السياسيين الذين أصبحوا أكثر حباً للشهرة والمال 

ووصف الحالة السياسية والمعنوية في إسرائيل . من أمور أخرى غير هموم العمل االستيطاني الطالئعي
 وذلك بسبب غياب قيادة قادرة على شن الحرب أو اتخاذ قرار ، رغم وضعها االقتصادي الجيد،"بالسيئة"

 . بالسلم، متوقعاً عودة الليكود مجدداً إلى الساحة السياسية
وحول وجود أي تحرك داخلي باتجاه شن حرب مجددا على لبنان، قال إن المجتمع اإلسرائيلي غير 

يل حرباً فستكون إقليمية، وذلك بعد فشل وقال إذا شنت إسرائ .جاهز حالياً لمغامرة جديدة من هذا النوع
الحروب الجزئية بسبب المقاومة كما حدث في لبنان أخيراً، موضحاً بأن الحرب المقبلة إذا وقعت لن 

وقال إن هذا القرار أميركي وليس  .تقتصر على لبنان وحدها وإنما ستشمل سورية وإيران أيضاً
لتشكيل تحالف دولي الجتياح إيران، في الوقت الذي ال تؤدي إسرائيليا، مستبعداً قيام الواليات المتحدة 

فيه الضربات الجوية إلى نتائج حقيقية مع وجود احتمال بالرد، بينما ال يسفر القصف عن انهيار األنظمة 
 .ومن السهل تجاوزه

ارة وقال إن اللعب حالياً على وتر الطائفية لن يفيد واشنطن في الحرب، مشيراً إلى أن تفعيل استث
النعرات المذهبية وتحويلها إلى نعرات طائفية سياسية لم يكن موجوداً في السابق، وهو محاولة طمس 
الصراع الحقيقي والتغطية على الموقف المعلن من المعارضة، محذراً من خطورة ذلك على وحدة 

 العراقية سنية وقال إن حماس سنية وحزب اهللا شيعي والمقاومة .المجتمع العربي وعلى هويته العربية
وهم جميعاً في نفس المعسكر ضد الواليات المتحدة، فيما توجد حكومة غالبية شيعية في العراق 

لقد اكتشف العرب فجأة الهوية العربية وباتوا "وأضاف  .وحكومات سنية وهم في نفس المعسكر معها
أن الوقوف في وجه المشروع ، موضحاً ب"يحذرون من دور إيران في المنطقة وتناسوا المحتل اإلسرائيلي

 .اإليراني يكون بمشروع عربي يمهد لحوار بين الجانبين وليس الصراع
  8/4/2007الغد األردنية 

  
 من يعرقل إعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية؟ .58

  بالل الحسن
 ال يمكن االولى، الذي لقيه اتفاق مكة، من الفلسطينيين اوال، ومن المشاركين بصناعته بالدرجة الترحيب

الوطنية إنجاز أساسي ال شك فيه، ولكنه إنجاز  حكومة الوحدة. اختصاره بتشكيل حكومة الوحدة الوطنية
 إذا لم يتم استكمال اإلنجازات) الحكومة(يمكن الحفاظ على اإلنجاز األول  يطل على إنجازات أخرى، وال

مجرد حجر إلـى أن يـتم    لحجر يبقىإن الحكومة حجر في بناء، ولذلك فإن ا. األخرى، التي يطل عليها
 .إنجاز البناء كله
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إلـى   واختلفت آراء اآلخرين حولها، من الواليات المتحدة األميركية إلى إسـرائيل  لقد تم تشكيل الحكومة
العالم بلغة متالحمة، وتجبر  أوروبا، بينما برزت عبرها لغة فلسطينية جديدة تعبر عن التالحم، وتخاطب

فعنـدما يتجـول وزيـر اإلعـالم     . الجديدة بعين االعتبار تأخذ هذه اللغة الفلسطينيةدول العالم على أن 
وزير  متحدثا باسم الحكومة ككل، ورافضا التفريق بين وزير من فتح أو) البرغوثي مصطفى(الفلسطيني 

كل األوساط التـي يتفاعـل    من حماس، وهو الذي ال ينتمي ألي منهما، فإن كالمه سيكون له تأثيره في
في باريس أو في فيينا، متحـدثا باسـم   ) أبو عمرو زياد(وحين يستقبل وزير الخارجية الفلسطيني . معها

أن  حديثه يحمل مغزاه الجديد، حتى لو قال له أنداده إن على السلطة الفلـسطينية  السلطة الفلسطينية، فإن
رويج إلى روسيا، ومن ماليزيـا  الن أما حين تتقدم هذه الدولة أو تلك من. تتجاوب مع هذا المطلب أو ذاك

فإن الجبهة العالمية، التي حاصـرت الـشعب الفلـسطيني     إلى الصين، مرحبة بحكومة الوحدة الوطنية،
التجويع، تشعر أن حربها ضد الشعب الفلسطيني اهتـزت مكانتهـا، وأن    وسعت إلى تركيعه عن طريق

 .مهدد باالختراق من هنا أو من هناك الحصار
حكومة الوحدة الوطنية، ولكنها بوادر أولى فحسب، وهي تحتاج إلـى    األولى لمنجزاتهذه هي البوادر

نلمس حتـى اآلن   ونسارع هنا ونقول إننا لم. المشروع األشمل، الذي وضعت لبناته في اتفاق مكة تكميل
ارع هنا نس. األخرى، حتى يتسامى البناء ويكتمل تحركا كافيا ومطمئنا باتجاه ترسيخ بناء لبنات المشروع

 ومـا . ذلك، نلمس حالة من البرود، حالة من التلكؤ، تهدد المشروع برمتـه  ونقول إننا على العكس من
رافقت تشكيل حكومة الوحدة،  نريده، وما نأمل به، هو أن تتواصل حالة الحماس والنشاط والحيوية، التي

 .في التعاطي مع بنود اتفاق مكة األخرى
 ،تفاق مكة األخرىلنحدد أوال ما نقصده ببنود ا

وحماس، هـذه الـشراكة    المدماك األساسي في اتفاق مكة هو مبدأ الشراكة، الشراكة بين حركتي فتح إن
الفلسطينية األخرى، والقوى االجتماعيـة الفلـسطينية    التي ال تكتمل بينهما إال حين تتسع لتشمل الفصائل

 تكرست هي تطور نوعي في مسيرة الحركـة قبل وقلنا إن فكرة الشراكة، التي  وقد كتبنا من. األخرى
وكرس العمل الفدائي قائدا  ،1968الوطنية الفلسطينية، يرتقي إلى مستوى االتفاق الفلسطيني الذي تم عام 

السياسية، التي تمت عبر اتفاق مكة هي فعل بهذا المستوى،  وبما أن الشراكة. لمنظمة التحرير الفلسطينية
 :وهنا تتبدى أمامنا مهمتان كبيرتان. ا تصبح مسؤولية كبيرةتطويرها وتقويته فإن مسؤولية

الـسلطة بكاملهـا،    توسيع مبدأ المشاركة السياسية من وزارات حكومة الوحدة إلى أجهزة: األول المهمة
سياسية من فوق، ثم يتواصل الصراع الفصائلي  وفي المقدمة منها أجهزة األمن، إذ ال يمكن بناء شراكة

نقصد بالشراكة هنا توزيع القوى والمراكز والمناصب بـين حركتـي    وال. و دون ذلكفي إطار كل ما ه
تعبر  نتطلع إلى صياغة قواعد عمل داخل كل المؤسسات، تحولها إلى مؤسسات وطنية فتح وحماس، بل

وال يتم استعمالها من طـرف   عن الجميع، وتخدم الجميع، وتحمي الجميع، وال تكون مغلقة في وجه أحد،
التشاركية، فإن اتفاق مكة يبقى معرضا للخطـر،   وما لم تتم صياغة أسس هذه العملية. ف آخرضد طر

إن الشراكة السياسية ليست بنود اتفاق فحسب، إنها . تبقى معرضة للخطر وحكومة الوحدة الوطنية نفسها
. لى وسائلهاالجميع ع عمل، وهي مجموعة من األعراف والتقاليد يجري إقرارها وتنفيذها وتدريب عقلية

التشاركية من وزارات الحكومة إلى أجهزة الدولـة   والذي يبدو واضحا حتى اآلن، أن االنتقال في العملية
 ذلك أننا ما زلنا نسمع ونرى بعض اآلراء، وبعض اإلجراءات العملية، التـي  واألخطر من. لم يبدأ بعد

التي تقع يوميا وتتنصل منهـا   االشتباكاتفهناك . تتحدث بعيدا عن عقلية المشاركة السياسية ونقيضا لها
وهناك الحديث عن مواصلة . الجهات المارقة التي تقوم بها قيادات فتح وحماس، ومن دون أن يتم تحديد

مواصلة العمل في بناء  التي أنشأتها حكومة اسماعيل هنية األولى، يقابله حديث عن) التنفيذية القوة(عمل 
وهناك اآلراء والتصريحات والتسريبات التي تقـول   .ي استيراد األسلحة لهاقوة الرئاسة الفلسطينية وتوال
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لمواجهة فتح، ومن قبل فتح لمواجهة حماس، والنتيجة هي البقاء فـي   إن كل ذلك يجري من قبل حماس
 .أجواء المواجهة، والعجز عن التوجه نحو أجواء المشاركة مستنقع
بناء منظمـة التحريـر    لية المشاركة، هي كل ما يتعلق بإعادةالثانية الغائبة عن مواصلة بناء عم المهمة

ولكنها ال تكتمل إال بإعادة بناء منظمة التحريـر   إن المشاركة السياسية تبدأ بحكومة الوحدة،. الفلسطينية
وضع  وكنا نتوقع، منذ اتفاق مكة حتى اآلن، أن تكون اللقاءات من أجل. المشاركة الفلسطينية على قاعدة

ما نشهده على األرض هـو   همة موضع التنفيذ، قد بدأت وقطعت شوطا واسعا نحو الهدف، ولكنهذه الم
 .المهمة التجاهل والتلكؤ وكأن هناك من ال يرغب بإنجاز هذه

وباعتباره رئيسا لمنظمة التحرير الفلـسطينية،   لقد بلور اتفاق مكة توجها يقضي بأن الرئيس الفلسطيني،
وهناك أوساط فلسطينية نافذة، تعتبر . مع إسرائيل حول التسوية السياسية اوضهو الذي يتولى عملية التف

وأنهـا بوضـعها    مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية غير موجودة، وإن وجدت فهي غير مؤهلـة،  أن
التنفيذية للمنظمة والمجلس الوطني الفلسطيني،  والمقصود بذلك هو اللجنة. الراهن ال تشكل مرجعية ألحد

 عهدهما، وانتهت صالحيتهما، وال بد من إعادة تكوينهما بصورة تضمن لهمـا  ما مؤسستان انتهىفكاله
صالحة لمـن يتـولى    شرعية الوجود، وشرعية التفاف الفلسطينيين حولهما، وشرعية أن يكونا مرجعية

 .عملية التفاوض
 مسألة انضمام حركة:  مسألتينوأينما كانوا، هو أن تبدأ اللقاءات لتناقش وما ينتظره الفلسطينيون جميعا،

لقد كانت القاعدة . الفلسطيني حماس إلى عضوية المنظمة، ومسألة كيفية اختيار أعضاء المجلس الوطني
والتوجـه  . متفق عليها للفصائل الفدائيـة ) كوتا(ومن خالل  السابقة هي اختيار أعضاء المجلس بالتعيين،

القوى  لمجلس باالنتخاب، ومن خالل اعتماد قاعدة تمثيلضرورة أن يتم اختيار أعضاء ا الشائع اآلن هو
 .إعادة بناء المنظمة الفصائل، وبحيث يتم إحداث نقلة نوعية في) كوتا(االجتماعية بدال من 

حسب قاعدة االنتخاب، ليـست مـسألة رأي لهـذا     إن مسألة اختيار أعضاء المجلس الوطني الفلسطيني
وربما تشهد األسابيع المقبلة مؤتمرات شـعبية فلـسطينية   . عامرأي  الطرف أو ذاك، لقد أصبحت مسألة

عديدة تأييـدها   وقد أعلنت أطراف فلسطينية. االنتخاب وتدعو إليها وتضغط باتجاه إجرائها تناقش مسألة
وقد آن لهـا أن  . بالصمت إزاء هذا المسألة لفكرة االنتخاب هذه، ولكن الرئاسة الفلسطينية ال تزال تحتفظ

 .متهاتخرج عن ص
الـصحيح، ولكـن    وهم بادروا وساروا باالتجـاه . اتفاق مكة المسؤولية بين أيدي الفلسطينيين لقد وضع

  .نفسها المسيرة ال بد أن تتواصل، ألن المسيرة التي تتوقف تقضي على
  8/4/2007الشرق األوسط 

  
   أية آفاق؟: العرب بعد قمة الرياض .59

  وحيد عبد المجيد
 الشهر الماضي، هي المحاولة األخيرة لبناء حد أدنى 29 و28ي عقدت يومي ربما كانت قمة الرياض الت

  .من التضامن في المرحلة الراهنة من تاريخ العرب
شهدت تلك القمة جهدا مخلصاً من جانب مضيفيها، وآخرين شاركوا فيها، من أجل تقريب مواقف 

بهم السبل إبان الحرب تباعدت ووضع حد لمشاحنات ازدادت وتحقيق مصالحات بين من تفرقت 
  .اإلسرائيلية على لبنان في الصيف الماضي

. لكن ما يمكن قطفه من ثمار لهذا الجهد ال يتوقف فقط على من بذلوه أو قاموا بالدور األكبر فيه
والتطلع إلى نتائج . فالحديث عن تقريب مواقف يعني وجود أكثر من طرف، بل أكثر من اختالف

  .ا تحققت يفترض أالّ تكون مجرد مصافحاتملموسة لمصالحات بدا أنه
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ولكي ال يكون األمر تحليقا في خيال جميل نهرب إليه من واقع أليم، ال بد من تحديد المقصود بالتضامن 
الممكن، وليس فقط المرغوب في مرحلة انقسام إقليمي ال يقف عند حدود العالم العربي ونظامه الرسمي، 

وله إيران ودورها المتزايد فيه، وفي تفاعالت المنطقة شرق أوسطية وإنما يتخذ طابعا شرق أوسطي بشم
  .كانت أو عربية

 60فقد ظل التضامن ما بين هدف نبيل وحلم جميل منذ تأسيس النظام العربي الرسمي قبل أكثر من 
 .وكان التطلع إليه يزداد كلما اشتدت المحن أو ازدادت الصراعات وحملت في طياتها نذر الخطر. عاماً

وهذا أمر طبيعي في الثقافة العربية السائدة على مختلف المستويات من العائلة والعشيرة إلى الدولة 
  .واألمة

ولذلك لم تكن مصادفة أن الفترة التي حدث فيها أكبر االنقسامات العربية وأعمقها، قبل االنقسام الراهن، 
ا لشعار الوحدة العربية الذي تراوح شهدت أوسع انتشار ليس فقط لمفهوم التضامن العربي، ولكن أيض

بين ما ُأطلق عليه وحدة الهدف وما ) أواخر خمسينات ومعظم ستينات القرن الماضي(في ذلك الوقت 
  .ُأسمي وحدة الصف

غير أن النضج الذي اكتسبته مسيرة العمل العربي المشترك بفعل الزمن، وبالرغم من كل عثراتها 
طبعها تدريجيا بطابع أكثر واقعية على نحو ما رأيناه في السنوات واالختالالت التي شابتها، أخذ ي

وظهر ذلك في قمة الرياض عبر سعيها إلى استعادة ذلك العمل الذي أوقفه ازدياد الفجوة بين . األخيرة
  .معتدلي العرب ومتشدديهم في العامين األخيرين، وبصفة خاصة منذ حرب الصيف الماضي

من في وقتنا الراهن هو تأمين السبل الالزمة لتواصل العمل العربي ولذلك أصبح المقصود بالتضا
المشترك أكثر مما هو سعي إلى موقف عربي موحد أو مشترك، فالعمل المشترك، وليس الموقف 
المشترك، هو ما يمكن بلوغه في زمن االنقسام وخصوصا حين يكون هذا االنقسام ناجما عن خالف بين 

 إلى أوضاع العالم العربي وقضاياه وعالقاته مع المجتمع الدولي، وليس فقط منهجين وطريقتين في النظر
  .بين موقفين

واالنقسام العربي، وامتداده الشرق األوسطي، الراهن هو من هذا النوع الذي يصعب في ظله الوصول 
ض إلى مواقف موحدة تجاه مسائل أساسية بين منهجين يرى أحدهما العالم ساحة ممكنة لحوار وتفاو

وتعاون، فيما ينظر اآلخر إليه باعتباره ساحة مفتوحة للمواجهة بالسياسة وبغيرها من الوسائل التي 
  .تقتضيها متطلبات الممانعة

غير أن هذا ال يمنع التوافق على عمل مشترك في معظم القضايا المؤثرة على العرب أو المتعلقة 
  .المختلفون في المنهج إدارة الحوار بينهمبمصالحهم، إن لم يكن في هذه القضايا كلها إذا أحسن 

وقد يساعد في ذلك أن الفجوة المترتبة على هذا الخالف هي في األغلب األعم في الوسائل أكثر منها في 
األهداف، فال يوجد خالف، مثال، على الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وفق المفهوم العربي السائد 

وحتى .  بما في ذلك القدس وإقامة دولة مستقلة عليها1967 عام لها، وهو تحرير األراضي المحتلة
التي مازال برنامجها يعتبر فلسطين التاريخية بكاملها وقفا إسالمياً ال يجوز التصرف في " حماس"حركة 

أي جزء منه، تتجه اآلن إلى التكيف مع الهدف العربي العام، وحتى إذا كان هذا التكيف تكتيكيا، فهو 
  .لبناء أساس معقول لعمل عربي مشترك خالل الفترة التي سيتواصل فيهايوفر فرصة 

. ولذلك كان سهال التوافق على إعادة طرح المبادرة العربية للسالم والسعي إلى تفعيلها واعتمادها دولياً
ولكن هذا يقتضي حوارا متواصال خالل مسار . وهذا عمل عربي مشترك يمكن تثبيته والحفاظ عليه

. يل المبادرة وخصوصا إذا قاد هذا المسار إلى اعتماد المبادرة من خالل قرار لمجلس األمنعملية تفع
فمن الضروري أن يكون هناك توافق عربي على الصيغة التي يمكن أن يصدر بها مثل هذا القرار حتى 

  .ال تكون صياغته سببا في خالف يعرقل العمل المشترك
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قضية فلسطين وغيرها من القضايا العربية الساخنة، يبدو متوقفا غير أن إمكانات هذا العمل، على صعيد 
فال يخفى أن الوضع في لبنان كان هو العامل . على مدى وجود فرصة له في معالجة األزمة اللبنانية

الرئيس وراء تبلور االنقسام العربي في صورته الراهنة، فقد بدأ هذا التبلور عقب اغتيال رئيس الوزراء 
" الوعد الصادق" الحريري، ثم تحددت معالمه في الخالف العربي الذي حدث على عملية الراحل رفيق

  .التي قام بها مقاتلو حزب اهللا واتخذتها إسرائيل ذريعة لشن حربها على لبنان
فالخالف بين منهجي . وال يعني ذلك أن الطور الراهن في األزمة اللبنانية هو الذي خلق االنقسام العربي

لكن ما حدث . 2005التشدد قائم قبل أن تدخل األزمة اللبنانية مرحلتها الحالية في أوائل العام االعتدال و
في لبنان أدى إلى تبلور االنقسام بوضوح أكثر وخلق قطيعة بين كل من السعودية ومصر في جانب 

 االستقطاب وبدا شبح هذا. وسورية في الجانب اآلخر لشهور طويلة، وهدد باستقطاب إقليمي يشمل إيران
ماثال عندما شن الرئيس السوري هجومه الحاد على القادة الذين اختلف معهم مستخدما لغة سياسية كانت 

التي ترتبت على االنقسام الذي حدث في ستينات القرن " الحرب الباردة العربية"شائعة خالل مرحلة 
  .الماضي واقترن باستقطاب شديد

ع مثل هذا االستقطاب أتاح تحركات عشية قمة الرياض غير أن حرص المعتدلين العرب على من
واتصاالت خاللها لتجاوز القطيعة والتأسيس لتواصل عربي سيكون مرهونا بإمكانات إحراز تقدم في 

  . سورية ومشاركة مصرية وإيرانية-األزمة اللبنانية برعاية سعودية 
ي وحكومة الوحدة الوطنية، ستكون فإذا أمكن تصميم صفقة تشمل مشكلتي المحكمة ذات الطابع الدول

  .بداية لعمل عربي مشترك أكبر من أجل تجاوز االنقسام اللبناني
وفي هذه المهمة تحديداً، يمكن ترسيخ مقومات عمل عربي مشترك ال يحول دونه االنقسام الناجم عن 

لبنان وموقعه في فاألزمة اللبنانية هي نتيجة انقسام من النوع نفسه بشأن هوية . الخالف بين منهجين
  .ولذلك ربما يكون النجاح في لبنان شرطا لتجنب الفشل في أية قضية أخرى. المنطقة والعالم

ومن هنا األهمية الخاصة جدا لألزمة اللبنانية بالنسبة إلى فرص العمل العربي المشترك في المرحلة 
  .الراهنة، وربما مستقبل النظام العربي الرسمي أيضاً

  8/4/2007 الحياة
  

  للهنود وليس للفلسطينيين؟.. هل حق العودة .60
  عرفات حجازي

السؤال الذي يبقى مطروحاً، وتدور حوله الخالفات في الرأي هو ما مدى نجاح مؤتمر القمة الذي تولت 
المملكة العربية السعودية قيادته وصياغته وتحديد مدى فشله او نجاحه؟ ال شك ان اهم ما ركزت عليه 

 ولكن لم تأخذ تلك القمة وال 2002لسالم العربية التي وافقت عليها قمة بيروت عام القمة هو معاهدة ا
قراراتها اية ابعاد الن الواليات المتحدة كانت تريد من مبادرة السالم شأناً آخر ولم تساعد الظروف قادة 

ر وتستوغل اكثر القمة في ذلك الحين تنفيذ الرغبة االمريكية في تقديم خدمة مجانية السرائيل حتى تتكب
وترفض الجانب اآلخر اكثر فأكثر لتحقيق بقية المخطط الصهيوني الذي تحقق لهم نصفه عندما قام 

 بالغاء الميثاق الوطني الذي كان يربط ويشد كل فلسطيني الى 1996المجلس الوطني الفلسطيني عام 
ن ثوابتهم وهويتهم واصبحوا وبالغاؤهم الميثاق تخلى الفلسطينيون ع. تراب وتراث هذا الوطن المقدس

ليس لهم اصول او ثوابت وهو نصف طريق التخلي عن الوطن ولم يبق للمخطط " البدون"مثل 
" حق العودة"الصهيوني حتى يكتمل ويمكن الغاء الوجود الفلسطيني من االراضي المقدسة اال عند الغاء 

كما يعلنون " نقية"ة العبرية في ارض الذي يحقق بذلك تنفيذ المشروع الصهيوني المرسوم القامة الدول
 .باستمرار اي ان ال يكون فيها اي وجود للفلسطينيين

 شروط قيام اسرائيل،،.. العودة
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 القاضي باالعتراف بقيام الدولة 1948 الصادر عن المنظمة الدولية عام 194والمعروف ان القرار 
اسرائيل ابواب البالد لعودة الالجئين الذين االسرائيلية كان قد اشترط مع تنفيذ هذا االعتراف ان تفتح 

كانوا حوالي مليون وهم اليوم اكثر من اربعة ماليين انسان عودتهم الى بيوتهم ولكن اسرائيل بعد قيامها 
ادارت ظهر المجن لالجئين وللفلسطينيين النه لم تبق قوة ضاغطة تحاول استعادة الحق الفلسطيني 

ما بين الخالفات العربية التي اعقبت هزيمة النكبة وما تسبب عنه " مانا"كما ضاعت " حانا"فضاعت 
 ايضاً من خضوع بعض العرب لالمالءات التي كانت تنحاز لليهود انحيازاً كبيراً على الدوام، 

 الذي نحتار في تحديد نتائج ابحاثه وقراراته وفيما اذا كان قد نجح 2007ولو عدنا لمؤتمر القمة االخير 
ن علينا ان نقف امام المبادرة العربية للسالم التي كانت موضع اهتمام اسرائيل والواليات او فشل فيتعي

المتحدة والمجموعة االوروبية التي كلها تؤكد على ضرورة تلبية المطالب االسرائيلية التي تشترط اقفال 
 .الذي ترفضه اسرائيل ألنه يشكل خطراً عليها" حق العودة"الحديث عن 
 سجد االقصى؟ماذا جرى للم

ولو اننا تركنا جانباً اهم القضايا التي كنا نتوقع اتخاذ قرارات حاسمة بشأنها في هذه القمة االخيرة مثل 
قضية االعتداءات االسرائيلية على المسجد االقصى وضرورة اخراج االسرائيليين وطردهم من تلك 

 لالسرائيليين الوصول اليها والعبث باثارها االماكن االسالمية المقدسة التي ال يجوز تدنيسها بترك المجال
التي تأكد انه منذ اربع سنوات بدأت عمليات التنقيب في جوار المسجد االقصى والقبة المشرفة دون 
اعتراض السلطة الفلسطينية او اية جهة عربية او اسالمية او الكشف عن هذه الخطايا التي يقومون بها 

اليوم ان المسجد االقصى اصبح في خطر بتنفيذ مخططات اسرائيل وبالرغم من ان كل االصوات تنادي 
في عمليات هدمه من اجل اقامة هيكل سليمان المزعوم ومع ذلك لم يتخذ مؤتمر القمة موقفاً صريحاً 
معلناً تسانده وتؤازره امة المليار ونصف المليار مسلم في انحاء العالم الن المسجد االقصى ليس 

 ب وحدهم بل هو امانة في اعناق المسلمين في شتى الديار واالقطار واالمصار،، للفلسطينيين او للعر
وكان على مؤتمر القمة معالجة القضية المركزية للعرب والمسلمين وهي قضية فلسطين والوقوف على 
أبشع ما تواجهه في ذلك الحصار الغاشم الذي تفرضه الواليات المتحدة واوروبا واسرائيل حتى كاد 

الفلسطيني يتحول من مرحلة االكثر فقراً بين شعوب المنطقة الى األكثر جوعاً بعد ان زاد على الشعب 
الذين استشهد في سبيل خالفاتهم اكثر من ثالثمائة شهيد ولم " االخوة االعداء"حصار االعداء حصار 

ر بقي مفروضاً يلفت كل ذلك انظار المسؤولين في القمة العربية فانتهت جلسات وقرارات القمة والحصا
 بما في ذلك الفقر والجوع الذي يزداد من يوم ليوم جديد،، 

 او الالعودة؟،.. الحق للعودة
الذي " مبادرة السالم العربية"واذا عدنا للحدث االهم الذي ركزت القمة كل أضوائها عليه وهو موضوع 

ريكية كونداليزا رايس امضت وزيرة الخارجية االم" حق العودة"من اجل اجراء تعديالت على قضية 
حتى الساعات االخيرة قبل انعقاد القمة وهي تجتمع مع الوفود العربية الجراء تعديل على معاهدة السالم 
بحيث يتحقق السرائيل امنياتها وكما فعلت في الغاء الميثاق الوطني الذي اضاع نصف حقوق الشعب 

اي ان " حق العودة"ر من هذه الحقوق بالغاء الفلسطيني فانهم ال زالوا يتطلعون ان يضيع النصف اآلخ
 .يتنازل ليس الالجئون وحدهم عن هويتهم بل يتنازل كل الفلسطينيين عن كل حق لهم في فلسطين

وصدر اثناء القمة عشرات التصريحات والتأكيدات بأن المبادرة لن يجري تعديلها ولن يجري المساس 
 المخاوف والشكوك والشبهات عندما جاء في ذلك البيان بها ولكن صدر في البيان الختامي ما يثير كل

مبادرة السالم العربية وانهم قد شكلوا فعالً لجاناً ألعادة تسويقها ) بتفعيل(بأن القادة العرب اوصوا 
بندورة بحاجة للتسويق والترويج،، ونقولها صراحة ان ) صحارة(وترويجها في المجتمع الدولي وكأنها 

 تجد معارضة عربية صاخبة منذ اعلنها العاهل السعودي في قمة بيروت وكانت مبادرة السالم كانت
قضية " تسوية"الخشية من ورود النص الذي يتعلق بقضية الالجئين في صياغة العبارة التي تحدثت عن 
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الالجئين التي يجري تفسيرها بعودة عدد محدود من الالجئين ولكن الى االراضي الفلسطينية وليس 
 دولة العبرية التي ال زالوا يحملون مفاتيحها ووثائق ملكيتها وكواشينها،، ألراضي ال

ولقد حاولوا الترويج ألهداف الصهيونية وتسوية القضية عندما طرحوا قضية الغاء حق العودة في مؤتمر 
 الذي رفضه الفلسطينيون بالرغم من كل الضغوط ونأتي اليوم الى المعنى المقصود 2002جنيف عام 

التي وردت في بيان مؤتمر القمة االخير وهل تعني ان حق العودة بأنه حق ال يمكن وال " تفعيل"مة من كل
بحيث يكون قرار منع عودة " التفعيل"يجوز التنازل عنه او ان هناك مجاالت اخرى يمكن ان يجري فيها 

 عن وطن في الالجئين الى وطنهم بصورة أكثر صرامة ووضوحاً وان على الالجئين ان يبحثوا لهم
 .عدة مرات" اولمورت"الف مرة وكما يقولها اليوم " شارون"الصحراء كما قالها 

 الفتاة الهندية عادت لفلسطين،،
وانا على ثقة ان العرب الذين اجتمعوا في القمة ال يتابعون غير سماع االخبار التي تتحدث عن نضاالتهم 

 ما يتمتع به السويسريون ألنهم لو استمعوا الى وخدماتهم لقضايا الوطن الذي اصبح في نظرهم بمستوى
الخبر الذي تعمدت اسرائيل اذاعته يوم افتتاح مؤتمر القمة والذي يحمل كل االهانة للعرب اجمعين عندما 

التي من شدة جوعها تحولت من مجوسيتها الى الديانة المسيحية على " الهندية"اعلنت اسرائيل ان الفتاة 
ت اسرائيل تحويلها من الديانة المسيحية للديانة اليهودية بعد ان قدمت تلك الفتاة ايدي المبشرين ثم قبل

بأنها تنتمي لقبيلة بني منشي التي كانت " تشعر"تأكيداً للحكومة االسرائيلية بأنها من اصول يهودية وانها 
  قبل ثالثة االف عام،، - فلسطين -تعيش في هذه البالد 

وال اية وثيقة تؤكد فيها انها من " شجرة قبيلة"او " شجرة عائلة"ية ال تمتلك وبالرغم من ان الفتاة الهند
اعتبرت مجرد شعور " القلب الرحيم"قبيلة لها جذورها منذ ثالثة االف عام اال ان حكومة اسرائيل ذات 

ى وهي اآلن تعيش معززة مكرمة عل" حق العودة"الفتاة الهندية انها من اصول فلسطينية قررت اعطاءها 
قضية الالجئين ونخشى ان هذا التفعيل هو " تفعيل"مسمع من قادة االمة العربية الذين تحولت قمتهم الى 

في القرن الواحد والعشرين كونداليزا رايس وهي ان انهاء القضية ليس " ربة الديبلوماسية"ما اشارت له 
 يتيحوا الفرصة لهجرة عدد اكبر من بأقامة الدولة الفلسطينية بل بتهجير بقية الفلسطينيين من وطنهم حتى

الهنود السود لمنحهم حق العودة لفلسطين بعد ان يجري تفعيل قضية الفلسطينيين اي تخليصهم كواشينهم 
ومفاتيح بيوتهم في محاولة الظهار عدالة المجتمع الدولي الذي ترعاه الواليات المتحدة وتقوده اسرائيل 

 ساللة قبائل كانت تعيش في فلسطين قبل ثالثة االف عام شريطة التي تعطي الحق لكل من يعتقد انه من
ان ال تكون من الفلسطينيين تماماً كما فعلت الواليات المتحدة االمريكية بالهنود اآلخرين الحمر الذين 

قضية الالجئين في مؤتمر " تسوية"اغتصبت ارضهم وحولتهم فيها الى الجئين وهكذا كما جرى طرح 
 2007تطع احد ايجاد تسوية ترضى امريكا واسرائيل لهذا جاءت القمة االخيرة لعام  ولم يس2002قمة 

مبادرة السالم لعل ان يلقى هذا " تفعيل"وحاولت طرحها باسلوب جديد لتمرير هذه التسوية عن طريق 
بعد رضا امريكا واسرائيل ولكن حتى يصبح االمر مقبوالً ويمكن تمريره على الفلسطينيين فال " التفعيل"

من عقد مؤتمر قمة ثالث ال احد يعرف متى واين وكيف لعله يحمل مسحة رحمن او لطمة شيطان 
ليعرف الفلسطينيون في المؤتمر القادم هل سيكونون اقرب في مصيرهم للهنود الحمر او للهنود السود 

 والحسب والنسب الذين ال بد ان كونداليزا رايس تقف الى جانبهم وتساندهم ولو على سبيل التقاء اللون
بأن جعلت وثيقة الهنود السود لها مفعول " الرجال"وكل ما يهم الوزيرة التي قامت بما لم يقم به كل 

ان اصولها تعود الى ثالثة آالف عام لتؤكد انه كان قبل ثالثة االف " تظن"القانون لمجرد ان فتاة منهم 
 عام قبائل يهودية في ذلك الزمان، 

مبادرة السالم وتسويقها وترويجها في المجتمع الدولي فليس " تفعيل" الحقيقي لكلمة والى ان نعرف المعنى
لنا اال ان نسلي انفسنا بأن ننشد بيننا وبين انفسنا مطلع قصيدة بدوي الجبل الذي كان يتأوه وهو يعيد 

 : ويزيد في ترديدها
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 يا سامر الحي هل تعنيك شكوانا 
 رق الحديد وما رقوا لبلوانا

يقتنع كل الذين رقت قلوبهم لمطالب اليهود الذين يقض احالمهم ومواجعهم في الليل ذكر حق ولكن ل
عودة الفلسطينيين بان هذا الكابوس سيبقى رابضاً على قلوب المتآمرين الذين لم تنفع معهم كل تجاربهم 

 من في سايكس بيكو وفي وعد بلفور وفي كل حروب ومجازر اسرائيل ألن الشعب الفلسطيني ليس
الهنود الحمر ولن يكون من الهنود السود ألنه شعب صامد ألن الوطن وطنه واالرض ارضه وانه شعب 
اعلن للدنيا أنه لن يستسلم ولن يرضخ ولن ينكسر مهما اشتدت محاصرته ومهما بذلوا من نفوذ كبير 

بهم وهو يؤمن انه من النهاء وجوده الن ال الهنود الحمر تقنعه نهايتهم وال الهنود السود ترضيه اكاذي
ساللة محمد وخالد وصالح الدين وكل االبطال الفاتحين وهو ان مالت الرياح عليه مرة فانه مثل هبوب 
الريح سيقلع االشواك من دروب الفاتحين حتى يؤكد للدنيا ان للظالمين نهاية وان المؤمنين بحقوقهم ال بد 

 .ان يفوزوا في النهاية مهما كانت وعورة الطريق
  8/4/2007لدستور ا
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 صالح القالب
ألن الوضع الفلسطيني هو هذا الوضع وألن الوضع اإلسرائيلي أسوأ من الوضع الفلسطيني بألف مرة 
فإن كل األمور تشير الى أن الخيارات بين الطرفين آخذة في اإلنكماش والتقلُّص وأن السباق بين التهدئة 

 الى نهاية المضمار وأن األيام، وليس األسابيع، القادمة سترجح أحد هذين الخيارين واإلنفجار قد وصل
 .على الخيار اآلخر

لقد بدأ العد العكسي بالفعل وألن أيهود أولمرت يواجه تحديات داخلية كثيرة وألنه بحاجة الى إعادة 
ة الى ما يلحع به نفسه وحزبه وحكومته ترشيق وضعه المصاب باإلعياء والترهل فإنه غدا بحاجة ملم

ولقد بات خياره الذي ال خيار غيره أمامه هذا إذا لم يعطه الفلسطينيون، والمقصود هنا هو الحكومة 
الفلسطينية وحركة حماس، ما سيلِّمع به نفسه وتسويق حزبه وحكومته على الرأي العام اإلسرائيلي، هو 

 . قطاع غــزة بصورة أساسيةالقيام بعملية أو سلسلة عمليات صاخبة ستستهدف
يريد أيهود أولمرت، المتهالك والضعيف والذي أصبح كقط محشوٍر في زاوية ضيقة، من الحكومة 
الفلسطينية ومن حركة حماس الممثلة بقائدها إسماعيل هنية الصاعد على حساب خالد مشعل ومحمود 

تهريب األسلحة والمتفجرات ووقفاً جدياً الزهار وسعيد صيام، تهدئة شاملة في قطاع غزة ومنعاً نهائياً ل
إلطالق الصواريخ التي وإن هي تخدمه وتخدم توجهاته خارجياً إالَّ أنها تشكل عامل ضغط عليه بالنسبة 

 .لجبهته الداخلية
ويريد أيهود أولمرت، المتهالك والضعيف والذي أصبح مستقبله السياسي ومستقبل حزبه على كف 

 هنية ومن التيار الحماسي المرتبط بإسماعيل هنية األفراج وبسرعة عن عفريت، من حكومة إسماعيل
الجندي اإلسرائيلي المختطف فهذه مسألة يعتبرها رئيس الوزراء اإلسرائيلي، المحاصر والمتهاوي والذي 
تحيط به المشاكل من كل حدب وصوب، خشبة الخالص الوحيدة بينما ظروفه هي هذه الظروف 

 .ضاعوأوضاعه هي هذه األو
إن المؤكد أن أيهود أولمرت، وهذا يجب ان يدقق فيه إسماعيل هنية ومعه التيار المرتبط به من حركة 
حماس جيداً ويأخذه بمنتهى الجدية، إذا لم يأته اإلنقاذ الذي هو بالنسبة إليه مسألة حياٍة أو موت من 

وية في قطاع غزة ليستطيع ترميم الطرف الفلسطيني، فإنه سيلجأ حتماً الى عملية بل عمليات صاخبة ومد
صورته المهزوزة لدى الرأي العام اإلسرائيلي وليستطيع الذهاب الى إنتخابات مبكرة تكون ولو بالحدود 

 .الدنيا لمصلحته ومصلحة حزبه ومصلحة حلفائه
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سيكون البديل، هذا إذا لم يتم إطالق سراح شاليت المحتجز لدى مجموعات محسوبة على إسماعيل هنية 
وعلى حركة حماس وإذا لم تتعزز التهدئة المتفق عليها وتصبح نهائية، إما العودة إلحتالل غزة وتقطيع 
أوصالها كما كان عليه الوضع قبل اإلنسحاب اإلسرائيلي أو إستئناف عمليات اإلغتيال التي طالت في 

 .وزراء الفلسطيني نفسهالسابق عدداً من كبار قادة حركة حماس والتي قد تطال هذه المرة حتى رئيس ال
ولذلك وبما أن وضع أولمرت هو هذا الوضع وبما ان خياراته هي هذه الخيارات فإنه على الحكومة 
الفلسطينية وعلى رئيسها وعلى الجناح المرتبط به من حركة حماس التعاطي مع هذه المسألة بمنتهى 

ويجب إدراك ان الغرب كله، الواليات الجدية فالوضع خطير جداً واألمور لم تعد تحتمل مجازفة جديدة 
المتحدة واإلتحاد األوروبي، اليزال يطالب باإلستجابة لشروط الرباعية الدولية المعروفة واليزال ينتظر 
مبادرة من حكومة إسماعيل هنية تقطع الطريق على ما يفكر به رئيس الوزراء االسرائيلي وتكسر 

 .. ذ آخر إنتخابات تشريعية أجرتها السلطة الوطنيةالحصار الذي فُرض على الشعب الفلسطيني من
  8/4/2007الرأي األردنية 

  
  ال بد من إعادة االعتبار للمجتمع المدني الفلسطيني .62

  راسم المدهون
ينتظر الفلسطينيون أن تبدأ مع حالة الوفاق الوطني انتباهة قصوى لكل ما يحصن المجتمع ويمنحه كفاءة 

في مقدمة ذلك إعادة االعتبار إلى . دع والفرقة واالختالفات المدمرةأعلى على مواجهة أسباب التص
منظمات المجتمع المدني التي أثبتت خالل سنوات الصراع المريرة في فلسطين أنها أقدر من كل 
الفصائل على احتضان الجهد الشعبي وتوجيهه نحو آفاق عمل اجتماعي وسياسي مثمر وبالغ الفاعلية، 

وطني يفوق ذلك الذي يمكن أن تقدمه الفصائل واألحزاب، باعتبار ان اإلطارات كما يتمتع بإجماع 
االجتماعية لمنظمات المجتمع المدني مفتوحة في كل االتجاهات وليست محصورة في النطاق الحزبي 

  .الضيق والمحدود
طني واالجتماعي رأينا ذلك في سنوات االنتفاضتين األولى والثانية، ورأيناه خصوصا في حالة التكافل الو

العظيمة في مواجهة الحصار االقتصادي الذي أثقل كاهل الجميع، وبالذات الفئات الفقيرة حيث نجحت 
. تجارب المنظمات االجتماعية المدنية غالبا في إقامة صالت وثيقة ومفيدة مع مثيالتها في العالم كله

ذلك ممكن قطعا . اتجاه فتح آفاق جديدةولعّل تجربة هذه المنظمات تكون حافزا نحو مزيد من العمل في 
ولكنه يحتاج إلى مناخ سياسي ليبرالي تكون استقالليتها في رأس أولوياته كي تتمكن من البقاء بعيدا عن 
المنازعات الحزبية والفصائلية التي تشكل خطرا كبيرا على هذا النوع من العمل وتدفعه نحو أحادية تحد 

  .ضوره في األوساط الشعبية المعنية بالعمل أساسامن عالقاته وفاعليته ومن ثم ح
الرهان على أن نجاح القيادات الفلسطينية في تجاوز عتبة االقتتال وتوقيع اتفاق مكة المكرمة ومن بعده 
تشكيل حكومة الوحدة الوطنية يظل غير كاف إال إذا اعتبره الجميع بداية تفضي إلى برامج عمل شائكة 

ذلك أن المواطن الفلسطيني البسيط . جاهات االجتماعية واالقتصادية والخدميةومعقدة تذهب في كل االت
والذي دفع غاليا ثمن المصاعب المتنوعة للحياة الفلسطينية خالل سنوات االحتالل يستحق بالتأكيد حياة 

  .أفضل، خصوصا أن هذه الحياة ممكنة التحقيق وان احتاجت إلى جهود مضاعفة بل استثنائية
اضحا للجميع أن البرامج السياسية بعناوينها وشعاراتها الكبرى ال تقدر على ترجمة نفسها إلى لقد بات و

انجازات حقيقية وملموسة على األرض من دون أن تكون على درجة كبرى من التنسيق مع القطاعات 
يومية الجماهيرية المعنية، والتي هي األقدر على بذل الجهود وتجميع اإلرادات وتنظيم برامج عمل 

تعتني بالتفاصيل، وليس فقط باألهداف العامة والعناوين الكبرى، مهما تكن تلك األهداف والعناوين نبيلة 
ورئيسها الدكتور مصطفى البرغوثي وما " المبادرة الوطنية"هنا يمكن اإلشارة إلى تجربة . المقصد

الفلسطيني مع عالقات استطاعت تحقيقه في السنوات الماضية من حضور فاعل في أوساط المجتمع 



  

  

 
 

  

            36 ص                                    685:               العدد                  8/4/2007األحد : التاريخ

دولية واسعة ومتشعبة أحسنت تقديم حاجات المجتمع الفلسطيني بوصفها حقوقا إنسانية تخاطب فئات 
االختالفات والتباينات التي يمكن " تحييد"اجتماعية عالمية لها توجهات سياسية متعددة، أي أنها نجحت في 

بسبب ذلك االنفالت الحيوي " المبادرة الوطنية"نة لقد تحقق نجاح لج. أن نواجهها مع اآلخرين في العالم
من ربقة قيود الحزبية وضيق عالمها الذي تتحرك في رقعته وهي حيوية أهلتها ألن تكون حاضرة بقوة 
وفاعلية في أوساط واسعة من عالم المنظمات غير الحكومية والتي وجدت نفسها مدفوعة في أوقات 

ن في الشؤون الصحية خاصة وفي كثير من الشؤون اإلنسانية عموماً، الشدة إلى مد يد العون للفلسطينيي
أهم ما يمكن اإلشارة إليه هنا هو ضرورة مقاومة . فنجحت حيث فشلت الوزارات الرسمية الفلسطينية

النزعات المتوقعة التي سوف تعتبر عمل بعض المنظمات االجتماعية الفلسطينية غير الحكومية يتعارض 
 الرسمية المختصة، وهو وهم يتطلّب مقاومته والوصول إلى حالة تفاهم تفتح الباب مع عمل الوزارات

لعمل اجتماعي مستقل يحظى باحترام الحكومة وال تهدده قرارات أو إجراءات إعاقة من أي نوع وتحت 
  .أية ذريعة كانت

ي ذاتهما ذلك أن معنى يمكن التفاق مكة المكرمة وحكومة الوحدة الوطنية أن تكون بداية حقيقية ال هدفا ف
البداية هو التوغل في المشاكل الحقيقية من أجل العمل جديا على حلّها وليس مالمستها من الخارج كما 

  .حدث طيلة السنوات الماضية
  8/4/2007 الحياة
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