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  تشدد على عدم مجانية التهدئة وعباس يسعى لتثبيتها قبل لقائه أولمرتالفصائل  .1

يسعى الرئيس محمود عباس حالياً النتزاع موافقة الفصائل الخمسة الكبرى التي لها : صباح فتحي -غزة 
لى رئيس إ وحمل هذه الموافقة ،ذرع عسكرية على تثبيت التهدئة في قطاع غزة ومدها للضفة الغربيةأ

 في ويقوم رئيس دائرة شؤون المفاوضات .حد المقبلولمرت في لقاء سيجمعهما األأيهود إالوزراء 
قناع الفصائل الخمسة وهي حركات فتح وحماس والجهاد إمنظمة التحرير صائب عريقات بمهمة 

والتقى عريقات لهذا الغرض ممثلين عن الفصائل الخمسة في  .سالمي والجبهتان الشعبية والديمقراطيةاإل
 ومدها في ،في غزةقناعهم بالموافقة على تثبيت التهدئة إمدينة غزة في السابع من الشهر الجاري بغية 

لكن االجتماع  .لى مناطق الضفة الغربية وليس تطبيقها في الضفة مرة واحدة أسوة بغزةإشكل متدرج 
بقى الباب مفتوحاً لمزيد من المشاورات والبحث في هذه ألى نتيجة حاسمة، بل إمع عريقات لم يفض 

تهدئة وتثبيتها في القطاع من دون  حركة فتح التودعم .القضية وتباينت مواقف الفصائل ازاء التهدئة
ومع ذلك، سعى ممثل . لى الضفة الغربية انسجاماً مع موقف رئيسها الرئيس عباسإتحفظ، ومدها 

  .لى التشديد على عدم مجانية هذه التهدئةإالحكيم عوض  الحركة في اللقاء عبد
يمن طه أ في اللقاء هال ورأى ممث،عارضت حماس فكرة التدرج في تطبيق التهدئة في الضفةمن جهتها 

ن التدرج في تطبيق التهدئة في الضفة يعني استفراد اسرائيل وقواتها المحتلة بكل محافظة على حدة، أ
ن على أن ال تكون التهدئة مجانية، وزاد أهمية أكد طه أو .مر خطير حسب وجهة نظر الحركةأوهو 

ن أطالب  كما .ن تلتزم الحركة التهدئةأات قبل ن يثبتوا حسن نياتهم بعدم تنفيذ أي اعتداءأاالسرائيليين 
  .عالنها موحدة بين الضفة والقطاعإتكون التهدئة شاملة ومتبادلة ومتزامنة وساعة الصفر في 

اعتبر ممثل  و.خرى ومع الفصائل األن تشرع في نقاشها داخلياًأما الجهاد فطالبت بضمانات للتهدئة قبل أ
نه ال أورأى  .مكن ترتيب البيت الداخلي الفلسطيني من دون التهدئةنه يأالحركة في اللقاء خضر حبيب 
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ن أنه سيكون مفيدا للرئيس عباس أولمرت رداً على قول عريقات أيوجد أي افق سياسي في ظل حكومة 
  .ولمرتألى اللقاء مع إيحمل معه ورقة التهدئة 

نه ال مانع لدى أممثلها صالح ناصر عالن التهدئة، وقال إ لم تمانع في  من ناحيتهاالجبهة الديمقراطية
  ."ن ال تكون مجانيةأتشكل مصلحة للشعب الفلسطيني على "الجبهة ما دامت التهدئة 

وقال عضو المكتب السياسي للجبهة ممثلها في اللقاء رباح . ما الجبهة الشعبية فقد بقيت رافضة للتهدئةأ
ن الجبهة أضاف أو). 2005مارس  /آذار(رة عالن القاهإن الجبهة لم توافق على أي تهدئة منذ أمهنا 

ن تجزئة التهدئة في الضفة يأتي في أورأى  .الشعبية ضد التهدئة وضد التبريرات التي تساق لتبريرها
 على عدم وجود عالقة بين ظاهرة  وحتى اآلن، مشددا1993ًوسلو العام أطار تجزئة القضايا منذ اتفاق إ

 .منيلى محاصرة ظاهرة االنفالت األإن مقاومة االحتالل تؤدي إ بل ،االنفالت األمني ومقاومة االحتالل
لى عقد اجتماع لبحث مكان وزمان وكيفية ممارسة مقاومة االحتالل، إودعا مهنا الفصائل الخمسة 

  .وعالقتها بمصلحة الشعب الفلسطيني
 على السلطة مهلة سرائيل طرحتإن أوقال عريقات في سياق تشجيع الفصائل على الموافقة على التهدئة 

شهر لتثبيت التهدئة في غزة، ثم تبدأ التهدئة تدريجاً في الضفة، وموافقتها على وقف االغتياالت 
  .واالجتياحات والقصف وغيرها في مقابل تهدئة شاملة فلسطينية

  10/4/2007الحياة 
  

  الصفقةسرائيل لإلفراج عن األسرى غير مساعدة إلنهاء ا المعايير التي تضعها :غازي حمد .2
تناول الرئيس المصري في اتصال هاتفي اجراه امس         :القاهرةمن   10/4/2007القبس الكويتية   نشرت  

وذلـك عقـب اعـالن الجانـب         .بالرئيس الفلسطيني اخر المستجدات والجهود لتحريك عملية الـسالم        
ـ             من صـفقة   االسرائيلي عن تلقيه قائمة بأسماء مجموعة من االسرى الفلسطينيين المطلوب ادراجهم ض

وقالت مصادر مطلعة انه نظرا للدور الفعال الذي تلعبه القاهرة كوسيط التمـام الـصفقة فـان                  .المبادلة
 .االتصال بين مبارك وابو مازن تركز على آلية تنفيذ المبادلة

غازي حمد، قال إن المعايير التي       إلى أن    ألفت حداد نقالً عن مراسلته     9/4/2007 48عربوأشار موقع   
إسرائيل لإلفراج عن األسرى، مثل األسرى الذين لم ينفذوا عمليات قتل فيها إسرائيليون، ستكون              تضعها  

إننا ننظر إلـى جميـع      : "وأضاف. غير مساعدة إلنهاء الصفقة ولن تكون مقبولة لدى الطرف الفلسطيني         
 رده حول إذا ما     وفى ".المعتقلين بشكل واحد، وبالتالي سنرفض التعامل معهم حسب المعايير اإلسرائيلية         

رفضت اسرائيل بعض األسماء في القائمة هل سيتم تغير القائمة من قبل الطرف الفلسطيني، قال حمـد                 
إن قائمة األسماء التي قدمت من الطرف الفلسطيني هي قائمة متفق عليها، لكن أتوقع أن تماطل إسرائيل                 "

لكن في تقديري أن المعركة األساسـية       في هذا الموضوع، وستحاول خلق الكثير من المشاكل والذرائع،          
ستكون في التوافق على أسماء المعتقلين، والمنوي إطالق سراحهم، ونحن سننتظر ماذا سيكون الموقـف               

 فـإن   ،أنه في حال وافقت إسرائيل على قوائم أسماء األسرى        حمد  توقع  و". اإلسرائيلي بشان هذه األسماء   
ى قرب التوصل الى اتفاق شامل النهاء هذه الصفقة في وقت           ذلك سيشكل انفراجا كبيرا ويعزز القناعة ف      

  .قريب جدا
صفقة التبادل لن تنفذ إذا رفضت إسرائيل إطالق سراح السجناء الواردة أسماؤهم في             : مصدر في حماس  

   .القائمة
 فـي حمـاس     والًؤ مس اًمصدرنقالً عن وكالة معا إلى أن        10/4/2007عين على فلسطين    ولفتت نشرة   

 لن تنفذ إذا رفضت إسرائيل إطالق سراح        تأن صفقة اإلفراج عن شالي    : ديث لصوت إسرائيل  حذر في ح  
وأضاف المصدر انه يجب على إسـرائيل        ".السجناء الفلسطينيين الواردة أسماؤهم في القائمة التي تلقتها       

  .الكف عن إصرارها على عدم شمل سجناء ارتكبوا عمليات قتل مستوطنين إسرائيليين
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قال : نضال المغربي  و  محمد السعدي  ،غزةورام اهللا   نقالً عن مراسليها في      9/4/2007يترز  رووأوردت  
مصطفى البرغوثي في تصريحات لرويترز انه تم ادراج اسم مروان البرغوثي ضمن قائمـة الـسجناء                

 ،وزير وصـفي قبهـا    الوأكد ذلك أيضا     .شاليتالذين تريد حماس االفراج عنهم في مقابل اطالق سراح          
وقال قبها لرويترز ان صفقة تبادل الـسجناء        .  سجين مدرجة على القائمة    1400اف أن أسماء نحو     وأض

  .التبدو وشيكة
وان االسرائيليين عليهم أن يقـرروا مـدى        " الكرة االن في الملعب االسرائيلي    "قال مصطفى البرغوثي    و

وأضاف البرغـوثي    .طينية أو عدم عودته بحسب الرد االسرائيلي على المطالب الفلس         تسرعة عودة شلي  
  .أن الفلسطينيين لم يتلقوا بعد رد اسرائيل بشأن قائمة االسماء

أكد وزير اإلعـالم الفلـسطيني مـصطفى        :  من غزة ونابلس   10/4/2007الخليج اإلماراتية   وأضافت  
البرغوثي أمس أن المفاوضات الخاصة بصفقة األسرى تجرى بين الفصائل اآلسـرة للجنـدي والوفـد                

وهي ليـست مـن اختـصاص الـسلطة الفلـسطينية أو            "المصري المتواجد في قطاع غزة فقط       األمني  
  ".الحكومة

ومن ناحيته، طالب النائب عيسى قراقع مقرر لجنة األسرى في التشريعي الفلسطيني بأن تـشمل صـفقة    
ددهم ب  تبادل األسرى المرتقبة إعادة رفات مئات الشهداء المحتجزين لدى إسرائيل منذ سنوات ويقدر ع             

 من  2002 مبعدا أبعدتهم سلطات االحتالل عام       39كما طالب بأن تشمل الصفقة كذلك إعادة        .  شهيدا 150
  .كنيسة المهد إلى الدول األوروبية وقطاع غزة

وكان وزير األسرى والمحررين السابق هشام عبد الرازق دعا الفلسطينيين إلى التعامـل مـع صـفقة                  
 نهاية المطاف، حيث يبقى صمود الشعب الفلسطيني وموقف القيادة هو           األسرى بواقعية باعتبارها ليست   

  .الضمان لإلفراج عن كافة األسرى من سجون االحتالل
أكد مصدر مطلع علـى     :  رائد الفي  ،غزةنقالً عن مراسلها في      10/4/2007األخبار اللبنانية   وجاء في   

الماضية حراكاً جيداً، وتقـدماً ملحوظـاً       صفقة تبادل األسرى لألخبار أن المباحثات شهدت خالل األيام          
وبحسب المصدر نفسه، الذي فضل عدم الكشف عن هويته، فـإن            .يعزز فرص إنهاء هذه القضية قريباً     

 عاماً، ومن   13فصائل المقاومة تصر على إخالء السجون اإلسرائيلية من األسرى الذين قضوا أكثر من              
وكشف عن تفاصيل الصفقة التي تشمل إطالق سراح        .  التبادل المستحيل تحريرهم إذا لم يتم اغتنام فرصة      

  . أسيراً على ثالث مراحل1429
قالت مصادر متعددة، إن تعليمات مشددة صـدرت        : 9/4/2007األيام الفلسطينية    في   كتب حسن جبر  و

ت وعلم. مؤخراً عن الوفد األمني المصري للجهات اآلسرة لشاليت بعدم تداول قضية الصفقة في اإلعالم             
  .األيام بوجود أحاديث عن توقيع عقوبات على أي فصيل ال يلتزم بالسرية حول هذه القضية

 كتلة الصحافي الفلسطيني، دعت وسائل اإلعالم  إلى أنغزةمن  10/4/2007الشرق األوسط ولفتت 
شكل المختلفة إلى التوقف التام عن نشر أية أخبار تخص صفقة تبادل األسرى وذلك حتى تكتمل الصفقة ب

انطالقاً "وأكدت الكتلة في بيان صحافي على أهمية هذه الخطوة . نهائي ويتم اإلعالن عنها دفعة واحدة
من المسؤولية الوطنية واألخالقية وإدراكاً لحساسية قضية تبادل األسرى وحرصاً على سالمة سير 

تعامل بحذر شديد مع وشددت على أن ذلك يوجب على وسائل اإلعالم ال ."الصفقة وعدم التشويش عليها
حيث إن ما تنشره وسائل اإلعالم حول مدى التقدم أو التعثر في إتمام الصفقة "هذه القضية الحساسة 

يتابعه أبناء شعبنا وخاصة األسرى وذويهم بشغف كبير، وينعكس ذلك على معنوياتهم وحالتهم النفسية إما 
في عن أملها في تجاوب وسائل اإلعالم مع هذه وأعربت كتلة الصحا. "فرحاً وسروراً وإما حزناً وألماً

 ."لما فيه مصلحة الشعب الفلسطيني وإبعاداً لشبح اإلحباط عن أسرانا البواسل"الدعوة 
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  أسماء عشرات األسرى الواردة في قائمة المطلوب إطالقهم .3
هم وردت في   سربت بعض المصادر، قائمة بعشرات المعتقلين الفلسطينيين، الذين قالت إن اسماء          : القدس

القائمة التي سلمتها حماس الى المصريين الذين يتوسطون بين الحركة واسرائيل بـشأن تبـادل شـاليت                 
وشملت القائمة إضافة الى قادة سياسيين من حمـاس وفـتح والجبهـة              .بأسرى في السجون االسرائيلية   

د العتبة، واسم أقدم اسير من      الشعبية والجهاد اإلسالمي اسم أقدم اسير في السجون االسرائيلية، وهو سعي          
مدينة القدس، وهو فؤاد الرازم، اضافة إلى عشرات المعتقلين في السجون منذ ما قبل التوقيع على اتفاق                 

  :وطبقاً للقائمة فإنها شملت .اوسلو ومحكومين بأحكام طويلة في السجون االسرائيلية
  . حماس في الضفة الغربيةالنائب حسن يوسف، نائب في المجلس التشريعي وأحد ابرز قادة -
  .النائب مروان البرغوثي، امين سر حركة فتح -
  .النائب أحمد سعدات، أمين عام الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين -
  .بسام السعدي، أحد قادة حركة الجهاد اإلسالمي في الضفة الغربية -
  .عبد الخالق النتشة، أحد قادة حركة حماس في الضفة الغربية -
  .و المجلس الثوري لحركة فتحفؤاد الشوبكي، عض -
  .1977سعيد وجيه سعيد العتبة، أقدم سجين في السجون االسرائيلية ومعتقل منذ العام  -
  .1981فؤاد قاسم عرفات الرازم، معتقل منذ العام  -
  .عبد اهللا البرغوثي، تتهمه إسرائيل بقيادة كتائب عز الدين القسام في الضفة -
 عامـاً ويقـضي   20ومؤسس الجهاز األمني فيها، اعتقل قبـل   يحيى السنوار، أحد قادة حركة حماس        -

  . سنة داخل السجون اإلسرائيلية450أحكاماً بالسجن لمدة 
انتقاماً الغتيال مهنـدس    " الثأر المقدس "حسن سالمة، قيادي في كتائب القسام، ويعتبر مخطط عمليات           -

  .القسام يحيى عياش
يس الجهاز العسكري للحركة فـي الثمانينيـات        روحي مشتهى، أحد قادة حركة حماس، شارك في تأس         -

  . عاماً وحكم عليه مدى الحياة20، واعتقل قبل "مجد"تحت مسمى 
نائل البرغوثي، أحد قادة كتائب القسام في الضفة الغربية وتتهمه إسرائيل بالمسؤولية عن عملية نتانيا                -

  .م2002عام 
  . عاماً تقريبا20ًقل قبل محمد شراتحه، أحد قادة الجناح العسكري لحركة حماس اعت -
  .محمد دخان، وهو نجل الشيخ عبد الفتاح دخان أحد مؤسسي حركة حماس -
  .1978نائل صالح عبد اهللا برغوثي، معتقل منذ العام  -
  .1978فخري عصفور عبد اهللا البرغوثي، معتقل منذ العام  -
  .1979أكرم عبد العزيز سعيد منصور، معتقل منذ العام  -
  . 1980معتقل منذ العام " فتح" أبو علي، أحد قادة محمد إبراهيم محمود -
  .1982إبراهيم فضل نمر جابر، معتقل منذ العام  -
  .1982حسن علي نمر سلمة، معتقل منذ العام  -
  .1982عثمان علي حمدان مصلح، معتقل منذ العام  -
  .1983سامي خالد سالمة يونس، معتقل منذ العام  -
  . 1983لعام سليم علي إبراهيم الكيال، معتقل منذ ا -
  .1984عيسى نمر جبريل عبد ربه، معتقل منذ العام  -
  .1985محمد عبد الرحيم سعيد منصور، معتقل منذ العام  -
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  . 1985أحمد فريد محمد شحادة، معتقل منذ العام  -
  . 1985محمد إبراهيم محمد نصر، معتقل منذ العام  -
  .1985رافع فرهود محمد كراجه، معتقل منذ العام  -
  .1985مد أبو الكباش، معتقل منذ العام طالل يوسف أح -
  .1985زياد محمود محمد غنيمات، معتقل منذ العام  -
  . 1985مصطفى عامر محمد غنيمات، معتقل منذ العام  -
  . 1985خالد سعدي راشد أبو شمط، معتقل منذ العام  -
  .1985عثمان عبد اهللا محمود بني حسين، معتقل منذ العام  -
  .1985قل منذ العام هزاع محمد هزاع السعدي، معت -
  .1985هاني بدوي محمد سعيد جابر، معتقل منذ العام  -
  .1985محمد أحمد عبد الحميد الطوس، معتقل منذ العام -
  .1985نافذ أحمد طالب حرز، معتقل منذ العام  -
  .1985فايز مطاوع حماد الخور، معتقل منذ العام  -

دويدار، أحمد أبو الكف، حازم العايدي، جمال       وكان ذكر سابقاً ان القائمة تضم ايضاً عايد مصلح، ناصر           
  .عقل وغازي جمعة محمد النمس

 10/4/2007األيام الفلسطينية 
  

   ُيعاني من أوضاٍع صحيٍَّة صعبةاألسيررئيس المجلس التشريعي  .4
عزيز .أفادت مصادر حقوقية، تُعنى بشؤون األسرى والمعتقلين في سجون االحتالل، اليوم، أن د            : رام اهللا 
وقال محامي جمعية نفحـة      .ك، رئيس المجلس التشريعي المختطَف يعاني من أوضاٍع صحيٍة صعبة         دوي

للدفاع عن حقوق األسرى واإلنسان محمد العابد، الذي قام اليوم، بزيارة تفقُّدية لألسرى النواب وعدٍد من                
الجانب األيسر من جسمه حتى  دويك يعاني من آالم شديدة في       .إن د : "األسرى في سجن مجدو اإلسرائيلي    

  ".أنَّه ال يستطيع الصالة إالَّ وهو جالس على كرسي
    9/4/2007 وفا -وكالة االنباء الفلسطينية

  
  حكومة أولمرت ليست جاهزة للسالم وتتحرك بأجندة عسكرية: منظمة التحريرقيادي في  .5

إن رفض إسرائيل لمبادرة السالم قال عضو في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير  : سليم تايه-طولكرم 
العربية، كان متوقعا ويعكس موقف الحكومة اإلسرائيلية الرافض ألي عملية سالم مع الفلسطينيين 

وقال واصل أبو يوسف عضو . والعرب على السواء، وأنها ال زالت تفضل خيار التصعيد والعدوان
سطينية، ومنسق القوى الوطنية واإلسالمية، في األمانة العامة، أعلى هيئة تنظيمية في جبهة التحرير الفل

تصريحات لقدس برس إن حكومة أولمرت، من أضعف الحكومات اإلسرائيلية على اإلطالق، في ظل 
وأضاف أبو يوسف، أنه يتوقع في ظل ضعف حكومة أولمرت، أن تواصل . لجان التحقيق التي تالحقها

ي حلول سلمية عادلة في المنطقة، معتبرا أن أي إسرائيل اإلمعان في موقفها الرافض للتوصل إلى أ
محاوالت من قبل الدول العربية، إلرسال وفود لشرح مبادرة السالم العربية إلسرائيل، لن تجدي نفعا، 
ومشيرا إلى أن ردود الفعل التي صدرت عن حكومة أولمرت، على قرارات القمة العربية في الرياض، 

مع المبادرة العربية، مطالبة بشطب حق العودة، ورفض كانت واضحة جدا، في رفض التعاطي 
وحذر أبو يوسف، من أنه في ظل ضعف حكومة أولمرت، وتنكرها . 67االنسحاب إلى حدود عام 

لحقوق الشعب الفلسطيني، وانغالق األفق السياسي، فإنه لم يبقى أمامها إال المراهنة على الخيار 
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عب الفلسطيني، موضحا أن الحركة الدبلوماسية النشطة التي العسكري من خالل تصعيد العدوان على الش
شهدتها المنطقة مؤخرا، من خالل الزيارات المكوكية التي قامت بها وزيرة الخارجية األمريكية، هدفت 

وأكد أنه كان . إلى تجميل الموقف اإلسرائيلي، وتسويق هذا الموقف على حساب قضايا الشعب الفلسطيني
. لى الحكومة اإلسرائيلية لالنصياع لقرارات الشرعية الدولية، وليس تبني مطالبهاعلى رايس، الضغط ع

وطالب أبو يوسف الدول العربية، باتخاذ موقف موحد ضاغط على إسرائيل، لالستجابة لقرارات 
، معتبرا أن حكومة أولمرت، ليست جاهزة بعد للتعاطي 67الشرعية الدولية، واالنسحاب حتى حدود عام 

ية السالم، وبرنامجها ما زال قائما على التصعيد والعدوان على الشعب الفلسطيني والشعوب مع عمل
  .العربية، كغيرها من الحكومات اإلسرائيلية السابقة

 9/4/2007قدس برس 
  

 لمعالجة تبعات االقتتال الداخلي القواسمي يكشف عن تشكيل هيئة .6
شـدد وزيـر الداخليـة      : ها في غزة، رائد الفي    نقالً عن مراسل   10/4/2007الخليج اإلماراتية   نشرت  

الفلسطيني هاني القواسمي على ضرورة تكثيف الجهود لوضع األسس العملية واإلجراءات الفعلية لتنفيـذ              
التي تعتبر قراراً سياسياً وجماهيرياً على حد سواء، بعدما ناقشتها الحكومة في            ،  الخطة األمنية المطروحة  
 أهميـة   على خالل زيارة تفقدية لمقر جهاز األمن الوقائي في غزة، أمس            أكدو. جلستها الطارئة قبل أيام   

وتعهـد   .التزام كل األطراف المعنية وحرصها على إنجاح الخطة عبر رفع الغطاء عن كل المتجاوزين             
ـ               ة بمعالجة األحداث المؤسفة السابقة قانونياً ومالياً ومعنوياً، كاشفاً النقاب عن تشكيل هيئة مختصة لمتابع

وأعرب عن رفضه لنهج التشهير والقذف سواء في المـساجد أو            .الموضوع مع أسر الشهداء والضحايا    
االذاعات المحلية ووسائل االعالم، مطالباً بضرورة توحيد الخطاب الديني، وفقاً لما تنص عليه الخطـة               

ة، وتوظيفهـا   األمنية المطروحة، فضالً عن ضبط أسلحة األجهزة والعائالت واألسلحة غيـر الـشرعي            
  .بطريقة قانونية سليمة لخدمة أمن الوطن والمواطن

ـ تلاوزير الداخلية المقر الرئيسي لجهاز األمن الوقائي و       زار   :غزةمن   10/4/2007الحياة  وأضافت    ىق
المدير العام لألمن الداخلي العميد رشيد أبو شباك ونائب رئيس جهاز األمن الوقـائي العميـد يوسـف                  

كل قوى األجهزة األمنية ستكون من أكثر الداعمين للوفاق الوطني          "باك أثناء اللقاء إن     وقال أبو ش   .عيسى
  ".والخطة األمنية

 محذراً من مغبـة التمـزق       ،فيما أكد عيسى أهمية عودة الوفاق والوحدة الوطنية إلى الشارع الفلسطيني          
  .والتشتت الذي بات يهدد النسيج االجتماعي الفلسطيني

 المتحدث باسم رئاسة الوزراء غازي حمـد قـال إن            أن غزةمن   10/4/2007لبنانية  األخبار ال وذكرت  
الخطة ستعمل على معالجة كل المشاكل األمنية في األراضي الفلسطينية، بدءاً من االزدحام المـروري،               "

مروراً بفوضى السالح، ومنع االقتتال الداخلي إلى التصدي لظاهرة استقواء العـائالت وتعـديها علـى                
األولوية حالياً هي إلعـادة هيكلـة       "واعتبر أن   ". لقانون، وانتهاء بإعادة هيكلة وترتيب األجهزة األمنية      ا

  ".وترتيب األجهزة األمنية
  

 اصابة ثالثة اشخاص خالل اشتباكات بين الشرطة ومسلحين في نابلس .7
ت بالعنيفة بين    أصيب ثالثة أشخاص بينهم شرطي فلسطيني بجروح خالل اشتباكات مسلحة وصف           :نابلس

وقال النـاطق االعالمـي      .أفراد االجهزة االمنية الفلسطينية وعدد من المسلحين في نابلس مساء االثنين          
لالجهزة االمنية الفلسطينية لمراسل معا أن االشتباكات اندلعت مساء االثنين بعد قيام عدد من المـسلحين                

كانوا يستقلونها مما أدى الـى اصـابة شـرطي          باطالق النار على أفراد الشرطة في المدينة من سيارة          
فلسطيني بجروح طفيفة توسعت بعدها االشتباكات لتمتد الى وسط المدينة عندما رد أفراد الشرطة علـى                
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وافاد مصدر امني لوكالة معـا ان االجهـزة    ".مصدر اطالق النار مما ادى الى اصابة شخصين اخرين
علـى القـوة     انها مسروقة وبعد ثوان فتح من بداخلها النار       االمنية اوقفت سيارة مدينة لفحصها واتضح       

  . فردت القوة بالمثل ما ادى الى اصابة اثنين بجراح فيما لم يصب احد من رجال االمن باذى،االمنية
علنت كتائب شهداء االقصى في مؤتمر صحفي، ان الشرطة الفلسطينية اطلقت النار على سيارة امـين                أو

. ئب المطلوبين لالحتالل االسرائيلي، وانها من بدأ باطالق النـار علـى الـسيارة             لباده، احد نشطاء الكتا   
ان السيارة التي اطلقت عليها النار، مرخصة من قبل المحافظة، نظرا لظروف المطلوب             "وقالت الكتائب   

 .وحملت الكتائب المحافظ ومدير شرطة نابلس المسؤولية عن االحداث التي حصلت في المدينة". الخاصة
  9/4/2007وكالة معا 

  
 تحقيق العدالة بتطبيق القانونلانشاء جهاز للشرطة القضائية : وزير العدل الفلسطيني .8

كشف وزير العدل الفلسطيني علي الـسرطاوي أن انـشاء جهـاز للـشرطة     :  منتصر حمدان  -رام اهللا   
حظات التي قدمت على    القضائية لضمان تنفيذ قرارات المحاكم وتطبيق سيادة القانون، كان من بين المال           

  .الخطة األمنية التي طرحها وزير الداخلية هاني القواسمي خالل جلسة الحكومة االسبوع الجاري
، مشددا علـى ان المـدخل العملـي         "ان سيادة القانون هي عكس الفلتان األمني      "وقال السرطاوي للخليج    

قانونية على كـل الخـارجين عـن        النهاء الفوضى األمنية يكمن في تعزيز سلطة القانون والضرب بيد           
لو جرى احضار ألف قاٍض مؤهل ومن اصحاب الكفاءات للعمل في السلطة القضائية لن              "وتابع  . القانون

  .يستطيعوا تحقيق العدالة دون وجود تطبيق حقيقي للقانون ووجود قوى حامية لتطبيقه
رحها وزير الداخلية خالل جلـسة  واشار الى انه قدم مجموعة من المالحظات على الخطة األمنية التي ط        

الحكومة التي خصصت لمناقشة الوضع األمني وان من بين تلك المالحظات هـو ان تـضمن الخطـة                  
  .األمنية، تحقيق استقاللية القضاء وحماية القضاة من خالل انشاء جهاز الشرطة القضائية

خالل وضع آليات واضـحة     كما شدد السرطاوي على أهمية وقف التدخل في عمل السلطة القضائية من             
تستند الى القانون، مشيرا في الوقت ذاته إلى ان الحكومة سوف تناقش السبت المقبل في جلسة خاصـة                  

  .الخطة األمنية المفترض ان يقدمها وزير الداخلية مجددا
  10/4/2007الخليج اإلماراتية 

  
  الحكومة تكلف األحمد بتولي ملف القدس وقبها ملف الجدار واالستيطان .9

 أعلن وزيـراإلعالم    :وكاالتال جمال جمال و   ،القدسنقالً عن مراسلها في      10/4/2007الدستور  نشرت  
الفلسطيني الناطق بلسان الحكومة مصطفى البرغوثي أن الحكومة أقرت تكليف نائب رئـيس الـوزراء               

قـضيتي  كما تم تكليف وزير الدولة وصفي قبها بمتابعة ملـف           . عزام األحمد بتولي ملف شؤون القدس     
  . الفاصل واالستيطان الجدار

 قال مصطفى البرغوثي ان مجلس الـوزراء قـرر تبنـي            :رام اهللا من   9/4/2007وكالة معا   وأضافت  
االتفاقية الدولية لتعزيز حقوق المعاقين، مضيفا ان مجلس الوزراء اتخذ علـى عاتقـه تخفيـف معانـاة                  

ت التي عقدتها أطراف في الحكومة مع القنـصل         وكشف البرغوثي عن أن اللقاءا     .المواطنين الفلسطينيين 
إن جلسة  "وقال  . البريطاني العام في القدس تطرقت الى قضية االفراج عن الصحفي المختطف جونستون           

اليوم ناقشت الزيارات التي قام بها وزير االعالم والخارجية لكل من النمسا وكنـدا وفرنـسا وايطاليـا                  
ة مع األطراف الخارجية والتأكيد على وحدة الحكومـة ورفـض           واسبانيا اضافة لبحث عالقات الحكوم    

التمييز اضافة للتأكيد على ايصال األموال والتعامل المالي مع المركز المـالي للحكومـة وهـو وزارة                 
واستعرض البرغوثي في المؤتمر الصحفي الوضع المالي للـسلطة وتوزيـع الرواتـب علـى               ". المالية

 .الموظفين بكافة فئاتهم
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   الكامل لحكومة الوحدةهادعمتؤكد لدنمارك وا..  برفع الحصارطالب ي األحمدعزام .10

جدد نائب رئيس الوزراء، عزام األحمد، المطالبة برفع الحـصار المفـروض علـى الـشعب                : رام اهللا 
 .والحكومة الفلسطينية حتى تتمكن من تطبيق برنامجها السياسي الذي وافق تماما شروط اللجنة الرباعية             

رولف هولمبو من الممثلية الدانماركية لدى      وحمد خالل اجتماعه مع كل من راسمس كريستيسن         وشدد األ 
السلطة الوطنية، على أهمية الدور األوروبي الفاعل في هذا الجانب، وأن يكون عامالً ايجابياً في إحيـاء                 

  .عملية السالم من جديد
العقبات التي تضعها اسرائيل لعرقلة الجهـود       وقال األحمد أن الدور األوروبي والدانمركي مهم في تذليل          

الرامية لتحقيق االستقرار، منوهاً إلى أن مخاطر غياب العملية السلمية، قد يؤدي حتماً بالنتيجة إلى زيادة                
  .التطرف في المنطقة

من جهته أكد وفد الممثلية الدنماركية على دعم الدنمارك الكامل لحكومة الوحـدة الوطنيـة، وضـرورة                 
 برنامجها السياسي حتى تؤكد نجاحها بخطوات ملموسة وسريعة وخصوصاً فيما يتعلـق بالخطـة               تطبيق

فياض المرتقبـة   سالم  كما أشار بأن زيارة      .األمنية حتى تظهر بأنها قادرة على العمل وتطبيق برنامجها        
ي لبروكسل مهمة لتفعيل دور المساعدات وإيجاد خطوات عملية وسـريعة إلنقـاذ الوضـع االقتـصاد               

  .الفلسطيني
    9/4/2007 وفا -وكالة االنباء الفلسطينية

  
 استثناء المعلمين في القدس من المنحة األوروبيةمصطفى البرغوثي يستنكر  .11

 استنكر وزير اإلعالم الفلسطيني والناطق بلسان الحكومة مصطفى البرغوثي، أمـس، اسـتثناء              :أ.ب.د
يحمل " األوروبية المقدمة للمعلمين قائال إن هذا اإلجراء         المعلمين الفلسطينيين في مدينة القدس من المنحة      

في طياته أمراً سياسياً يتناقض مع موقف االتحاد األوروبي الذي يعتبر مدينة القدس الشرقية جزءا مـن                 
  .ودعا البرغوثي االتحاد األوروبي إلى التراجع عن هذا الموقف ".األراضي المحتلة

  10/4/2007الخليج اإلماراتية 
  

  لحكومة تواجه ثالثة تحديات كبيرةا: يل وزارة الخارجيةوك .12
احمد صبح وكيل وزارة الخارجية أن حكومة الوحدة الوطنية تواجه ثالثة تحديات كبيـرة              . قال د  :رام اهللا 

تتمثل في تحقيق االمن الداخلي، وانهاء الحصار االقتصادي، وتقديم الخدمات الالزمة للنهوض بالمجتمع             
صبح خالل اجتماعه مع رئيسة بعثة اللجنة الدولية للصليب االحمـر فـي االراضـي               وشدد   .الفلسطيني

صـبح   وطالب .الفسلطينية، على اهمية التمعن ببرنامج هذه الحكومة معتبرا اياه موضع اجماع فلسطيني           
قائم بأعمال دائرة حقوق االنسان والمنظمات المتخصـصة فـي قطـاع       الخالل االجتماع، الذي حضرته     

  . المتعددة، باعطاء هذه الحكومة الفترة الكافية لكي تضع استراتيجيتها السلميةالعالقات
صبح على ان الدول المانحة التي تقدم الدعم المالي للصليب االحمر،           .، اطلعت كاترينا ريتز د    جانبهامن  

ـ                 ر ستجتمع في رام اهللا في الثامن عشر من الشهر الحالي لمناقشة مواضيع تختص بعمل الصليب االحم
في االراضي الفلسطينية وكذلك تحديد مقدار الميزانية المخصصة لهذا العام، مؤكـدة علـى ضـرورة                

  .حضور ممثل عن الحكومة الفلسطينية في هذا االجتماع
    9/4/2007 وفا -وكالة االنباء الفلسطينية
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  الوزير االخرس يطالب المجتمع الدولي بضرورة تحقيق األمن الصحي للشعب الفلسطيني .13
رضوان األخرس على ضرورة أن يكون لمنظمة الصحة العالمية موقفا مدعما           . أكد وزير الصحة د    :غزة

بالبحث ونتائجه العلمية للمسببات الحقيقة لكثير من األوبئة واألمـراض التـي يمكـن وضـعها تحـت                  
. مناطق عدة المشاهدات العلمية الدقيقة وفى معظمها ترجع لدوافع سياسية وتهدد حياة الشعوب في دول و             

وجاءت كلمة الوزير األخرس خالل ورشة العمل التي نظمتها دائرة التثقيف وتعزيز الـصحة بالرعايـة              
ودعا . األولية بوزارة الصحة وبالتعاون مع اللجنة الوطنية للتثقيف الصحي ومنظمة الصحة العالمية أمس            

ة المواطن وعلى مستقبل اإلنسانية     األخرس المنظمات اإلنسانية والدولية لمكاشفة العالم حرصا على صح        
. جمعاء مشيرا إلى أن ما يحدث في العراق وفلسطين يهدد العالم ويضع كل المنظمات أمام مـسؤولياتها                

وحمل األخرس إسرائيل مسؤولية عدم تحقيق أمن صحي للشعب الفلسطيني ودعا المجتمع الدولي إلـى               
لى رفع الظلم والمعاناة عن شعبنا كي يتمكن مـن          تحمل مسؤولياته اتجاه ما يحدث في فلسطين والعمل ع        

  .توفير احتياجات وتحقيق أهدافه في التنمية والبناء
       10/4/2007الحياة الجديدة 

  
  االستقرار األمني وإعادة بناء المؤسسات من أولويات برنامج الحكومة: وزير الصحة .14

 وإعادة بناء المؤسسات من أولويـات       رضوان األخرس، وزير الصحة، أن االستقرار األمني      . أكد د  :غزة
برنامج حكومة الوحدة، وأن ما يعانيه شعبنا من فلتان أمني، يستوجب وضع خطه أمنية، لمعالجة كافـة                 

وأشار خالل زيـارة لقيـادة الحـرس الرئاسـي           .القضايا األمنية، وفرض النظام والقانون على الجميع      
تح مساحات كبيرة لكافة الشرائح، في إطـار المـصلحة          للمحافظات الجنوبية، إلى أن برنامج الحكومة يف      

العامة، وأنه مازال هناك مواقف متشددة تجاه حكومة الوحدة على المستوى األول، وأن إسرائيل تعمـل                
وطالـب األخـرس اإلدارة األمريكيـة بإنهـاء          .على عزل شعبنا وسلطته الوطنية عن العالم الخارجي       

ستقرار، موضحاً بأن الحصار كان له آثار سـلبية علـى القطـاع             الحصار، ليتمكن شعبنا من العيش با     
  .الصحي، وأعاق تطويره وبناءه

    9/4/2007 وفا -وكالة االنباء الفلسطينية
  

  توجه إلغالق بعض السفارات والممثليات في الخارج ألسباب مالية: أبوعمرو .15
ديث لأليام، امكانية اغالق بعـض      زياد أبو عمرو، وزير الشؤون الخارجية، في ح       .لم يستبعد د  : رام اهللا 

السفارات والممثليات الفلسطينية في الخارج التي ال جدوى من وجودها ويمكن االستعاضة عنها بـسفراء         
وأشار ابو عمرو الى     .مقيمين، مشيراً الى ان قراراً كهذا سيؤخذ بعد دراسة متأنية ومسؤولية عالية            غير

 ستصدر عن لجنة تجتمع في العاصمة األردنية تضم ممثلين          ان افكاراً وتصورات ومقترحات بهذا الشأن     
عن الرئاسة والدائرة السياسية لمنظمة التحرير ووزارة الشؤون الخارجية والصندوق القومي الفلـسطيني             
ووزارة المالية التي تبحث اساساً في توحيد الكادر المالي واإلداري للعاملين فـي الـسفارات والبعثـات                 

األوضاع الفلسطينية تقتضي اعـادة توزيـع المـوارد فـي     : "ابو عمرو.وتابع د .ارجالفلسطينية في الخ 
السفارات والمؤسسات لكي نتمكن من القيام بدور اكثر فاعلية، وهذا بالمناسبة اجراء تمارسه كل الـدول                

ية بدون استثناء، علماً بأن لفلسطين سفارات وممثليات في الخارج يفوق ما يوجد لدى بعض الدول العرب               
  ".وحتى غير العربية

من جهة ثانية، فقد نفى ابو عمرو جملة وتفصيالً ما ادعته بعض وسائل اإلعالم من ان اجتماع عمـان                   
  هذا األمر ال يمس بمكانة ودور منظمة التحرير : "قالو .هدف لتصفية وجود منظمة التحرير في الخارج
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سية او القانونية وانما الهدف باألساس هـو توحيـد          أو الدائرة السياسية لمنظمة التحرير من الناحية السيا       
  ".األوضاع المالية واإلدارية للعاملين في السفارات والممثليات لتحسين اوضاعهم المعيشية والمالية

 10/4/2007األيام الفلسطينية 
  

  ونفضه من الفساد يطالب بفتح ملف السفارات الفلسطينية مقرر الداخلية في التشريعي .16
رر لجنة الداخلية واألمن في التشريعي الفلسطيني، على ضرورة بحث ملف السفارات شدد مق: غزة

والقنصليات الفلسطينية في الخارج، في إطار ملف الشراكة الذي اتفقت عليه كل من حماس وفتح في 
واعتبر النائب عن كتلة حماس البرلمانية إسماعيل األشقر، في تصريح صحفي له . اتفاق مكة المكرمة

أن هذا الملف ملك لكل الفلسطينيين وليس لهذا الفصيل أو ذاك، وال يمكن أن يستأثر طرف دون " نيناالث
اتضح للجميع مؤخراً بأن هناك فسادا كبيرا في ملف السفارات في  وأوضح أنه ".آخر بهذا الملف

مما حول  "الخارج، مشيرا إلى أنه من هؤالء السفراء والقناصل من أمضى في مكانه عقدا من الزمان،
وأكد أن هذا الملف بحاجة إلى أن يفتح ". هذه السفارة إلى مصلحة خاصة أو شركة يتاجر فيها هذا السفير
وإيضاح المهمات األساسية   أجل معالجته أمام الشعب الفلسطيني والحكومة وأمام المسؤولين المعنيين، من

  . ب اعتقادهللسفارات، التي تمثل في النهاية الشعب الفلسطيني كله، بحس
 9/4/2007 قدس برس

  
 وال صحة لوجود فساد.. سباب ماليةتوجه الغالق بعض السفارات أل: وكيل وزارة الخارجية .17

اختتمت في عمـان    :  نادية سعد الدين   ، عمان نقالً عن مراسلتها في       10/4/2007الغد األردنية   نشرت  
واإلداري الفلسطيني في الخارج بقـرار      أمس أعمال لجنة مشكلة لتنظيم وتفعيل عمل السلك الدبلوماسي          

 120 – 100 سفارة وممثليـة، وإحالـة       93 من أصل    80 – 75تخفيض عدد السفارات الفلسطينية إلى      
وبحـسب ممثـل     . سفارة تقريباً بسفير غير مقـيم      12وتقرر خالل االجتماع تمثيل      .موظفا على التقاعد  

 سـفارة إلـى     15 – 10ع أوصى بتحويل ما بـين       رئاسة السلطة الفلسطينية مجدي الخالدي فإن االجتما      
وأضاف  للغــد أن      .سفارات غير مقيمة أي تمثيلها بسفير غير مقيم، مع تعزيز عملها في بعض الدول             

اإلجتماع أوصى بإحالة عدد من الموظفين على التقاعد تدريجياً تطبيقاً للقانون وذلك حالما تتوفر الكلفـة                
  .لخدمةالمالية الالزمة لبدالت نهاية ا

أعلـن الـسفير    :  جمال ابـراهيم   ،عماننقالً عن مراسلها في      10/4/2007االتحاد االماراتية   وأضافت  
أن السلطة الفلسطينية قررت تقليص عدد سفاراتها في الخارج مـن            الفلسطيني في عمان عطااهللا خيري،    

  . فقط81 سفارة إلى 93
احمد صبح فـي    .ارة الشؤون الخارجية د    كشف وكيل وز   :بيت لحم من   9/4/2007وكالة معا   وجاء في   

حديث لوكالة معا ان اللجنة الخماسية المجتمعة في عمان هي لجنة ادراية مالية فنية بحتة عملها يقتـصر                  
فقط على اوضاع السفارات لدراسة توحيد لوائح وقوانين واسس للتعامل االداري والمالي مع الـسفارات               

 واضـاف صـبح ان      ،رواتب والعالوات والتعاقدات والمهمات   من حيث هيكيلة تلك السفارات وتوحيد ال      
ونفـى صـبح نفيـا قاطعـا ان تكـون      ، اللجنة لم تناقش ابدا اي موضوع اخر غير موضوع السفارات        

 وعـن االنبـاء التـي       ،االجتماعات تناولت مسالة المحاصصة بين الفصائل او موضوع منظمة التحرير         
دحض صبح هـذه االنبـاء      , كمواقع تجارية من قبل السفراء    تحدث عن الفساد في السفارات واستخدامها       

 وهنـاك   ،هذه اشاعات كاذبة تصدر عن اناس غير مطلعين وال يستندون الى اي دليل على ذلـك               " وقال
 سنوات فقط للسفير وال يجـوز لـه         4 يحدد مدة    2005قانون السلك الدبلوماسي اقر في التشريعي عام        

ـ      التجديد او البقاء في عمله فيما ي        سـنوات اخـرى اذا      5 عاما مدة    60تم التجديد للسفير الذي يبلغ سن ال
  2005ان السلطة غيرت اكثر من ثلثي السفراء خالل العام " وتابع قائال، "اثبت جدارة في العمل فقط
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  سلسلة اجتماعات فلسطينية تبدأ الخميس تمهيداً النعقاد اللجنة العليا للحوار في القاهرة .18

أعلن تيسير خالد، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير في تصريح لأليام،            :رناؤوطكتب عبد الرؤوف أ   
ان اجتماعاً للجنة الحوار الوطني سيعقد، الخميس المقبل، في العاصمة األردنية، يمهـد الجتمـاع مـع                 

 القـاهرة،   األمناء العامين للفصائل في دمشق األسبوع المقبل، والذي بدوره يمهد للجنة العليا للحوار في             
وأشار خالد الى أن اجتماع عمان سيشارك فيه سليم          .والذي قال انه يأمل في أن ينعقد بأسرع وقت ممكن         

الزعنون، وأحمد قريع، إضافة الى اعضاء اللجنة التنفيذية، تيسير خالد، وسمير غوشة، وغسان الشكعة،              
  .وصالح رأفت

 شخصية اعتبارية على ان تكـون       15 - 10ا بين   ونوه في هذا الصدد إلى انه يتم الحديث عن اختيار م          
مستقلة وفق معايير محددة لتشارك هذه الشخصيات في اجتماع اللجنة العليا للحوار الذي يـشارك فيـه                 
الرئيس عباس، واعضاء اللجنة التنفيذية، ورئاسة المجلس الوطني، اضافة الى األمناء العامين للفـصائل              

ج السياسي موجود وهو برنامج منظمة التحرير ووثيقة الوفاق الـوطني،           ونوه الى ان البرنام    .الفلسطينية
الوفاق الوطني نصت على ان ينتخب على قاعدة التمثيل          فيما يخص المجلس الوطني فإن وثيقة     : وأضاف

واستبعد في هذا الصدد إجراء انتخابات في األردن بسبب خصوصية الوضع            .النسبي في الوطن والشتات   
ان ذلك ليس من المصلحة الفلسطينية، إال انه أكد أن لـيس هنـاك مـا يمنـع اجـراء                    هناك، وباعتبار   

أعتقد انه يمكن التوافق على من يكون اعضاء        : االنتخابات في سورية ولبنان ومصر ودول الخليج، وقال       
  .المجلس الوطني من األردن

 10/4/2007األيام الفلسطينية 
  

   الدولة في ُعمان يلتقي رئيس مجلس الفلسطينيوفد التشريعي .19
يحيـى بـن    .أحمد بحر رئيس المجلس التشريعي باإلنابة والوفد البرلماني المرافق مع د          . التقى د  :مسقط

وتناول اللقاء بين الجانبين العالقـات الثنائيـة، وسـبل           .محفوظ المنذري رئيس مجلس الدولة في عمان      
وأبدى بحر تقديره للمسؤولين العمانيين      .دعمها وتطويرها بما يخدم مصلحة الشعبين الفلسطيني والعماني       

بحر عرضا ألشكال العـدوان اإلسـرائيلي، والحـصار      وقدم .ومواقفهم الوطنية تجاه القضية الفلسطينية    
  .االقتصادي، وتأثيره على الشعب

المنذري عن اعجابه بصمود الشعب الفلسطيني على الرغم من المعانـاة المتواصـلة،             .من جانبه عبر د   
لى نيل حقوقه الوطنية، مشيداً بالديمقراطية الفلسطينية وتشكيل حكومة الوحدة الـذي شـجع              وإصراره ع 

وعبر  .كافة الدول العربية وعلى رأسها عمان للوقوف صفا واحدا لموجهة الحصار اإلسرائيلي والدولي            
القانونيـة  المنذري عن استعداد مجلس الدولة في عمان للتعاون مع التشريعي في القـضايا التـشريعية و             

  .وتبادل الخبرات
ودعا بحر الوزير إلى تكثيف وتوحيـد الجهـد      .بحر وزير الدولة للشؤون الخارجية العمانية     .كما التقى د  

  .العربي المشترك، من أجل اإلسراع في رفع الحصار االقتصادي الذي يدفع ثمنه الشعب الفلسطيني غالياً
دلتها الخارجية العمانية لدعم القضية الفلسطينية والتي       من جانبه استعرض يوسف بن علوى الجهود التي ب        

كان أخرها موقف القمة العربية في الرياض، وجدد تأكيده على المواقف الثابتة لـسلطنة عمـان تجـاه                  
القضية الفلسطينية، وإعطاء أولوية للقضية الفلسطينية والوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني في محنتـه              

  .الوطنية في التحرر من االحتالل وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدسلغاية تحقيق أهدافه 
  9/4/2007 وفا -وكالة االنباء الفلسطينية
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  األجدر حل السلطة ونرفض التهدئة مع االحتالل :الزبيديزكريا  .20
أنه من األجدر حل  زكريا الزبيدي قائد كتائب شهداء األقصى في الضفة الغربية قال :الشبكة اإلعالمية
 رفض الكتائب للتهدئة مع إسرائيل اًؤكدم، " على كرامة وحقوق الشعب الفلسطينيحفاظاً"السلطة الوطنية 

  .وعزمها مواصلة مقاومة االحتالل
  9/4/2007عين على فلسطين 

  
  طرف من حماس يماطل في إنجاز صفقة األسرى: مصادر فلسطينية .21

بحسب مصادر فلسطينية :  أحمد رمضاننقالً عن مراسلهاهللا رام ا من 10/4/2007 المستقبل أفادت
 .نجاز الصفقةإمقربة من ملف مفاوضات صفقة التبادل، فإن طرفاً بعينه من حركة حماس يماطل في 

وتقول المصادر ذاتها، إن قادة كتائب القسام، مدعومين من قبل بعض قادة الحركة الذين لم يعد توزيرهم 
ن موضوع االفراج عن الجندي أ ليسوا معنيين بتسهيل عمل الحكومة، ذلك ،يةفي حكومة الوحدة الوطن

هم هم الشروط، بل االمتحان األأحد أ ،وروبي وبخاصة دول االتحاد األ،طراف دوليةأشاليط تعتبره عدة 
م ستواصل مقاطعتها وحصارها أذا ستتعامل هذه الدول معها إلهذه الحكومة الذي سيتقرر في ضوئه ما 

  .ي والسياسيالمال
لجان المقاومة :  أند نقالً عن مراسلته ألفت حدا9/4/2007 48 عربمن جهة أخرى، ذكر موقع

 أن لجان المقاومة وجيش عنسرائيلي اإل يثنين، التعقيب على ما أورده موقع استخبار اإل،رفضت
 األسماء التي اإلسالم، المشاركين في أسر الجندي جلعاد شاليط إلى جانب حركة حماس، رفضوا قائمة

بو مجاهد الناطق باسم أوقال . قدمتها حماس للمصريين، وأنهم غير جاهزين إلطالق سراح شاليط
  ".لن نعلق أو نعقب على أي شيء له عالقة بقضية الجندي اإلسرائيلي شاليط ":لجانال
  

   إجراء انتخابات تشريعية مبكرةى مع فتح علهاقااتفتنفي حماس  .22
 حركة حماس أمس صحة المعلومات التي ترددت بأنها اتفقت مع حركة فتح نفت: أشرف الهور -غزة 
وقال إسماعيل رضوان  . إجراء انتخابات برلمانية مبكرة في حال فشل حكومة الوحدة الفلسطينيةىعل

 اإلطالق، واالتفاق هو ىال صحة لهذه المعلومات عل" :حركة في تصريحات صحافيةالالمتحدث باسم 
 أنه ىلإ بتشكيل حكومة الوحدة، ولم يتضمنه الحديث عن إجراء انتخابات مبكرة، الفتاً اتفاق مكة القاضي

 انتخابات مبكرة في ظل حالة من األجواء اإليجابية والتوافقية التي ىلإال داعي للحديث عن اللجوء 
 ."تعيشها الحالة الفلسطينية بعد اتفاق مكة

  10/4/2007القدس العربي 
  

  منيةنجاح الخطة األصائل المقاومة تبدي استعدادها إلجنحة العسكرية لفاأل .23
عن استعدادها لفصائل المقاومة  عبرت األجنحة العسكرية :فرنجي عالء المشهراوي وعماد اإل-غزة 

  .للمساهمة في إنجاح الخطة األمنية الشاملة التي يعتزم وزير الداخلية تنفيذها بعد المصادقة عليها
سم لجان المقاومة، أن فرض القانون والمساهمة في االستقرار للشارع كد أبو مجاهد، الناطق باأو

وشدد على أن الفصائل يقع عليها الدور األكبر،  .الفلسطيني، يجب أن ينبع من موقف موحد من الجميع
خاصة أن هناك عناصر محسوبة على فصائل للمقاومة مساهمة في الفلتان األمني، وهي مطالبة برفع 

جهاز الشرطة في حاجة إلى إعادة االعتبار له ولهيبته أن وأشار أبو مجاهد، إلى  . عنهاالغطاء التنظيمي
 يجب العمل على ردع العائالت التي تسبب إثارة  أنهللقضاء على جميع أشكال الفلتان والفوضى، مضيفاً

  .الفلتان األمني حتى يعاد األمن للمواطن الذي يفتقده منذ سنوات
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 القدس أن أي خطة أمنية ترغب وزارة الداخلية في تنفيذها، يجب أن تكون اعتبرت سرايامن جهتها 
 ال يمكن  أنهوقال أبو أحمد الناطق باسم السرايا .بالتنسيق مع جميع األطراف على الساحة الفلسطينية

نحن مع أي خطة أمنية تساهم في " :وأضاف. ألي طرف أن ينفرد ببسط األمن دون التعاون مع الجميع
وشدد على ضرورة ضبط األجهزة األمنية، وأن  ."للفلتان األمني، بشرط أن تحفظ حق المقاومةوضع حد 

  .تصبح تحت سلطة وزارة الداخلية
من جانبها عبرت كتائب القسام عن استعدادها وجاهزيتها لفعل كل ما يطلب منها فيما يتعلق بفرض 

ان أبو عبيدة الناطق باسم الكتائب، فإن األمن والنظام في الساحة الفلسطينية، وبحسب ما جاء على لس
وظل الحل األنسب لبسط النظام وإنهاء الفوضى، من  .ضبط األمن في حاجة إلى وحدة الجبهة الداخلية

وجهة نظر أبو عبيدة، يتعلق بأمور عدة، أولها قرار سياسي من بعض المتنفذين الذين يحركون 
 يصفها، وضرورة رفع الغطاء التنظيمي عن مجموعات تثير الفتن، لصالح أجندة خاصة، حسب ما

وأكد ضرورة الحزم في فرض األمن والبدء فورا بتنفيذ الخطة األمنية  .العناصر التي تفتعل الفوضى
  .ومحاسبة الخارجين عن القانون، مع تشديده في هذا السياق على ضرورة تفعيل دور القضاء والمحاكم

  10/4/2007القدس الفلسطينية 
  

 فشل الخطة األمنية سيعكس قصور األجهزة األمنية: عبيةالجبهة الش .24
 أن فشل الخطة األمنية ، أمس،أكد كايد الغول عضو اللجنة المركزية للجبهة الشعبية :أ.ب. د- غزة

الجديدة المقدمة من قبل الحكومة الفلسطينية سيعكس قصور األجهزة األمنية والجهات المعنية في إنجاح 
لى حالة الفوضى إذه الخطة، وبالتالي سيعيد الساحة الفلسطينية مرة أخرى ما هو ضروري وهام في ه

نحن مع أي خطة ": وحول مدى نجاح الخطة األمنية وموقف الجبهة منها قال الغول .والفلتان األمني
وطنية أمنية تسعى إلى إنهاء حالة الفلتان األمني، ونعتقد أن مقومات نجاح الخطة هو التوافق بشأنها مع 

حتى تكون الخطة قابلة للتنفيذ ال بد ": وأضاف ."قوى الوطنية الفلسطينية ومع منظمات المجتمع المدنيال
من توفر مجموعة من المقومات األساسية، وهي عدم قصر إقرارها على مجلس الوزراء، وإنما يجري 

تى تشكل هذه التفاعل بشأنها مع مجموع القوى الوطنية واإلسالمية ومع منظمات المجتمع المدني ح
وشدد الغول على ضرورة أن تبدأ الخطة األمنية بإعادة ترتيب  ."األطراف جميعها الحاضن لهذه الخطة

وتوحيد األجهزة األمنية الفلسطينية، بما ينهي صفة الحزبية عنها ويحدد رسالتها على العمل على حماية 
  مشاركة القوى الوطنية فيه، مطالباًمصالح المواطنين، ثم إعادة تشكيل مجلس األمن القومي بما يضمن

 .بتفعيل القضاء
 10/4/2007الشرق األوسط 

  
  احتالل العراق قلل من أهمية القضية الفلسطينية لكنه لم يفقدها محوريتها: خالد مشعل .25

أكد خالد مشعل أن احتالل العراق وما شهده في السنوات األربع الماضية من أحداث دموية أثر : دمشق
لى القضية الفلسطينية، لكنه لم يفقدها محوريتها واعتبارها أم القضايا وأساس االستقرار من دون شك ع

وقال مشعل في تصريحات خاصة لقدس برس في الذكرى السنوية الرابعة لغزو . في الشرق األوسط
ت بال شك فإن احتالل العراق وأحداثه الملتهبة صرفت األنظار على القضية الفلسطينية وأثر: "العراق

على أولويتها، خصوصاً مع سخونة الحالة العراقية والوزن اإلقليمي للعراق، وبسبب ارتباط هذه المسألة 
نتقداً بعض  م".بالواليات المتحدة األمريكية مباشرة باعتبارها هي التي غزت العراق وهي التي تديره

ق دون أن تكون فاعلة ال في األطراف العربية التي شغلت عن القضية الفلسطينية بسبب الوضع في العرا
  .هذا وال في ذاك
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وعما إذا كان صعود نجم بعض التيارات اإلسالمية بما في ذلك حركة حماس تم نتيجة اشتداد األزمة 
هذا كالم غير دقيق، نعم كانت : "األمريكية في العراق ورغبة واشنطن في دمقرطة المنطقة، قال مشعل

ألوسط في محاولة لتغيير المشرق العربي عبر بوابة الديمقراطية هناك سياسة أمريكية في إطار الشرق ا
للمساعدة في الحرب على اإلرهاب، فهذا كان جزءاً من التفكير األمريكي، لكن عندما جاءت النتائج 

  ".تراجعت واشنطن عن هذا المشروع
لى الحوار معها، وقلل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس من أهمية االعتماد على أمريكا أو الرهان ع

لكنه حوار : "لكنه أكد أن العرب والمسلمين لم يختاروا الحرب معها ولم يقفلوا باب الحوار، وأضاف
  .وأشار إلى أن المخرج من ذلك هو بتخلص أمريكا من االرتهان إلسرائيل ولمنطق القوة". بدون جدوى

للشك، بأن الهدف األساسي منها وأكد مشعل أن مجريات الحرب على العراق أكدت بما ال يدع مجاال 
السيطرة على المنطقة وثرواتها وخدمة األجندة العسكرية األمريكية إضافة إلى حماية أمن "كان 

داعياً الشعب العراقي إلى التوحد خلف المقاومة وتجاوز الخالفات العرقية والمذهبية،  ".إسرائيل
ه ما يجري في العراق للحفاظ على وحدته كما يتوجب على العرب أن يعيدوا حساباتهم تجا: "وأضاف

  ".وهويته، وأن يكون هناك جهد عربي لصالح السلم االجتماعي والوطني في العراق
  9/4/2007قدس برس 

  
   جزء من التاريخ48والدي يعتقد أن ما حدث في :  البرغوثي مرواننجل .26

 قناعة بأن ما حدث في ىلإ ن والده توصلأمروان البرغوثي األسير ام نجل سقال ق:  يو بي آي-لندن 
 ى الفلسطينيين القبول اآلن بأن إسرائيل ستبقي قائمة على أصبح جزءاً من التاريخ ويتعين عل1948العام 
مس اإلثنين إن الحل الوحيد لهذه األزمة هو إقامة أم صحيفة ديلي تليغراف الصادرة ابلغ قسأو .الدوام

 الجميع أن يتذكروا بأنه ى فلسطينية، لكن يتعين علىخر جنب، واحدة إسرائيلية واألىلإدولتين جنباً 
دعم هذه النظرة البراغماتية سنوات طويلة لكن اإلسرائيليين وببساطة ال يريدون أن ) مروان البرغوثي(

 .يستمعوا
  10/4/2007القدس العربي 

  
  رام اهللاالحتالل يعتقل قياديا من فتح في  .27

 في حركة  بارزاًن جيش االحتالل اعتقل قيادياًأمس أسرائيلية ة اإلذاععلنت اإلأ : ملكي سليمان-رام اهللا 
ن قوات االحتالل داهمت أ وقالت ،كدت مصادر محلية النبأأ و،فتح من قرية كفر عين بمحافظة رام اهللا

 يعمل في جهاز  الذي واعتلقت شقيقه ماجد دغرةمنزل المواطن عبد القادر عبد الفتاح دغرة فجراً
   .لعسكريةاالستخبارات ا

  10/4/2007الحياة الجديدة 
  

 إسرائيل تؤكد حدوث تقدم في قضية األسرى وترفض اإلفراج عن البرغوثي .28
 أكد رئيس الـوزراء اإلسـرائيلي       :الوكاالتنقالً عن   غزة و من   10/4/2007 البيان اإلماراتية    أوردت

وسط فيها القاهرة، غير    أولمرت رفضه اإلفراج عن مروان البرغوثي ضمن صفقة األسرى التي تت           يهودإ
أن مقربين من أولمرت دعوا إلى ضرورة اإلفراج عن البرغوثي لمواجهـة النفـوذ المتنـامي لحركـة                  

 أسـيرا   450ومع أن مسؤوالً اسرائيلياً أكد رفض إسرائيل القائمة الفلسطينية الحالية التي تضم             . حماس
بية لتحريـر فلـسطين مقابـل الجنـدي         على رأسهم البرغوثي واحمد سعدات األمين العام للجبهة الشع        

  .اإلسرائيلي األسير لدى الفلسطينيين جلعاد شاليت، إال أنه أكد إمكان جعلها أساسا للتفاوض بين الجانبين
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ولمرت أكد حصول تقدم على صعيد أمكتب :  أنغزة من 10/4/2007 الشرق األوسط في حين ذكرت
قالت اإلذاعة و. ن اسرائيل وفصائل المقاومة الفلسطينيةالمفاوضات الهادفة إلتمام صفقة تبادل االسرى بي

اإلسرائيلية نقالً عن مصادر سياسية اسرائيلية إن إسرائيل ال يمكنها أن توافق على اإلفراج عن 
 إسرائيل االفراج عن عباس السيد، احد قادة حركة حماس العسكريين الذين ادين  كما ترفض.البرغوثي

 .يينبقتل العشرات من اإلسرائيل
  

 القوات االسرائيلية احبطت عملية كبيرة في عيد الفصح اليهودي .29
يدعي الشاباك أنه أحبط عملية تفجيرية كبيرة خططت حماس لتنفيذها في تل أبيب وأن المنفذ، المفترض،                

 أن أجهزة األمن اعتقلـت      ضيفوي،  يحمل بطاقة هوية إسرائيلية نتيجة لزواجه من فلسطينية من الداخل         
كغم 100عملية بواسطة سيارة تحمل     لحركة في قلقيلية كانوا يخططون ل     ال ناشطا من    19ة من   شبكة مكون 

 انتقلت من عملية بناء القوة إلى التنفيذ وأنها تعمل على تكثيـف             حماسويدعي أيضا أن     .من المتفجرات 
لـسطينيون  شكك مراقبون ف  من جهتهم   و .نشاطها وزيادة قوتها في الضفة الغربية بمساعدة إيران وسوريا        

 وقالوا أن القضية مختلقة ومركبة وتهدف إلى إحباط عملية تبادل األسرى ودفع المستوى              ،بصحة الرواية 
السياسي إلى اإلسراع في قرار شن حملة عسكرية واسعة تستهدف حماس وفصائل المقاومة، وتسعى إلى               

ران في المعادلة في قـصة      إثبات صدق ادعاءات قانون المواطنة العنصري باإلضافة إلى زج سوريا وإي          
  .تبدو مختلقة وخيوطها واهية

  10/4/2007 48عرب
  

  إسرائيل تجزىء حربها الثالثية على لبنان وسورية وإيران .30
 تسربت من احدى المؤسسات العسكرية الملحقة بـوزارة الحـرب           ،اوردت دراسة  : حميد غريافي  -لندن

 لحرب مثلثة الجسور تستعد لها قيـادة الجـيش           سيناريو جديد  ،االسرائيلية في تل ابيب االسبوع الماضي     
 ان  ، وقالـت الدراسـة    تشمل ايران وحزب اهللا في لبنان وسورية في مدة اقصاها نهاية هذا العام             العبري

المخططين العسكريين االسرائيليين بمشاركة زمالء غربيين لهم استبعدوا نهائياً خطط الحرب الثالثية هذه             
العدو من القوة والضخامة اشد خطراً في تكبيد الدولة العبريـة خـسائر             دفعة واحدة بحيث سيكون حجم      

هائلة لن تحدث في حال تجزئة هذه الحرب على مراحل ثالث تبدأ الصيف المقبل بمحاولة القضاء علـى       
الخطر اللبناني اي حزب اهللا ولكن هذه المرة باالستعانة الواسعة بالقوات البرية التي اسيء استخدامها في                

وقدرت الدراسة الدفاعية االسرائيلية مدة االنتهاء مـن الحـرب اللبنانيـة            . يوليو الماضي / تموزحرب  
 في االماكن التي احتلتها والممتدة علـى        االسرائيليةالجديدة بالنصر الكامل بستة اسابيع تبقى فيها القوات         

من تلك الحرب الثالثية المجـزأة      طول الحدود اللبنانية الشرقية مع سورية استعداداً لبدء المرحلة الثانية           
جواً مع احتمال كبير للجوء الى غزو       ) لبنان(جنوب والغرب   لبعد ستة اسابيع اخرى لضرب سورية من ا       

من الجوالن شماال ومن البقاع اللبناني شرقاً في حال تمكن نظام بشار            : بري على محورين باتجاه دمشق    
اريخ حروب المنطقة لسببين تحتسبهما القيادة العـسكرية        االسد من استيعاب العملية الجوية االوسع في ت       

األول هو التغيير الستراتيجي في توزيع مواقع وقواعد الصواريخ السورية حيث انزل            : االسرائيلية بانتباه 
 في المئة منها تحت االرض تماماً كما فعل حزب اهللا وكما تفعل ايران حالياً والثاني هو االخذ فـي                    90

 جسر جوي ايراني منذ اللحظة االولى لشن الحرب االسرائيلية على سـورية لنقـل االف                االعتبار انشاء 
وبالنسبة لسورية قدرت الدراسة العسكرية استدامة الحرب معها اسـبوعاً          . الجنود والصواريخ والمعدات  

  وستة اسابيع إذا تحولت الى احتالل بري محدود        ،واحدا اذا اقتصرت على القصفين الجوي والصاروخي      
 في محاولة هادفة الى     ،حول العاصمة دمشق وامتدادا الى الجوالن دون التوغل باتجاهي الشمال والشرق          

وتوقعت الدراسة ان تكون المرحلة الثالثة مـن         .محاصرة النظام في العاصمة حتى االستسالم أو السقوط       
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حال اضـطرت الـى     الحرب الجوية على ايران في مطلع الشتاء المقبل االشد ضغطا على اسرائيل في              
 اذ سـيتمكن    ، وفي حال دخلتها الواليات المتحدة متأخرة      ،خوضها منفردة الزالة الخطر النووي االيراني     

سالحا الجو والصواريخ االيرانيين من القيام بعمليات تدمير واسعة للمدن العبرية قبل القضاء على هذين               
 اي بـرؤوس    ،ل ايراني صاروخي تقليدي   وقدرت الدراسة االضرار التي قد تنجم عن رد فع         .السالحين

 في المئة من المرافق الحيويـة االسـرائيلية كالمـصانع والمطـارات             20 و 10 بما بين    ،حربية عادية 
 في المئة في حال حملت تلـك الـرؤوس          50 وصوال الى    ،والمرافئ والمؤسسات العسكرية واالقتصادية   

النهار ومياه الشفة والمزروعات ومخازن      خصوصا في صفوف السكان وا     ،حشوات كيماوية او بيولوجية   
وقالت الدراسة أنه في الوقت الذي ستتمكن فيه المقاتالت الجوية والصواريخ االسـرائيلية مـن                .التموين

 في المئة من المفاعالت النووية ومواقع التخصيب ومستودعات تخزين الصواريخ           50 و 40تدمير ما بين    
 فان ايران بعد ذلك ستستمر في اطالق الـصواريخ التـي            ، أيام ومواقع اطالقها في مدة اربعة أو خمسة      

 ما سيبرر عندئذ دخـول      ، صاروخا بعيد المدى يومياً    30 - 20ستنجو من الضربة على اسرائيل بمعدل       
وكشفت الدراسة النقاب عن انه في حـال جـاءت ردود ايـران              .الواليات المتحدة المعركة بشكل حاسم    

رائيل في المرحلة الثالثة النهائية من الحرب بحجم اكبر من التوقعات فـي             الصاروخية الكيماوية على اس   
فان الستراتيجية الدفاعيـة االسـرائيلية لتلـك        ،   وتأخر األميركيين في خوضها    ،صفوف المدنيين اليهود  

الحرب ال ترى مهربا من استخدام اسلحة عبرية كيماوية وبيولوجية مماثلة أو فـي اسـوأ الحـاالت اذا                   
 فـان الـسالح النـووي       ،دن رئيسية اسرائيلية لدمار كبير مثل تل ابيب أو حيفا أو غيرهمـا            تعرضت م 

  .سيصبح خيارا حتميا لوقف الردود اإليرانية
  10/4/2007السياسة الكويتية 

 
  بعد المماطلة في نشر شهادات لجنة فينوغراد باستقالة أولمرت تطالباعتصامات  .31

نيابة العامة في إسرائيل إلى تأجيل إصدار قرار المحكمـة العليـا             تسعى ال  : آمال شحادة  -القدس المحتلة   
على االلتماس الذي قدم، ويطالبها بإلزام لجنة فينوغراد نشر شهادات رئيس الـوزراء إيهـود أولمـرت            
ووزير الحرب عمير بيرتس والرئيس السابق ألركان الجيش دان حالوتس أمام لجنة فينـوغراد، علـى                

واعتبـرت النائبـة زهافـا      .  العليا من اللجنة تفسير دوافع عدم نشر الشهادات        الرغم من طلب المحكمة   
وتعتقـد  . "محاولة أخرى للتملص من تنفيذ حكم المحكمة العليا       "غلؤون التي قدمت االلتماس خطوة النيابة       

أوساط حزبية وإعالمية أن أولمرت يسعى إلى تأجيل نشر الشهادات إلى ما بعـد نـشر التقريـر غيـر               
وادعـت لجنـة    . ئي، ألن ذلك من شأنه أن يفقد الشهادة كثيرا من زخمها ووقعها علـى الجمهـور               النها

فينوغراد في توجهها إلى المحكمة العليا أن نشر البروتوكوالت بشكل جزئي بعد حذف المقاطع الحساسة               
يحدث طابعا خاطئا حول الشهادات لدى الجمهور قد يمس الشهود، وقد يمـس النـشر بخـصوصياتهم                 

وادعت اللجنة أيـضا أن     . وسمعتهم، ويجعل الشهود يخشون اإلدالء بشهادتهم، ما يضر بمجرى التحقيق         
وتستعد جمعيات   .التباحث حول نشر النصوص يأخذ وقتا ثمينا هي في حاجة إليه من أجل كتابة التقرير              

قالة، واسـتأجر   وتنظيمات حقوقية إسرائيلية لتنظيم مظاهرات واعتصامات لدعوة أولمرت وبيرتس لالست         
 في تل أبيب، وهي المكان المركزي لالعتصامات والتظاهرات         "ساحة رابين "أحد التنظيمات بشكل مسبق     

  .في تل أبيب، من أجل تنظيم مظاهرات حاشدة تدفعهما إلى االستقالة
  10/4/2007الخليج اإلماراتية 

  
  ضد اسرائيل للعمل ادوما عا اعادة اعتقال المفرج عنهم اذا يدعو الى الشاباك .32

نقل جهاز المخابرات االسرائيلي ورقة عمل خاصة الى رئيس الوزراء ايهود اولمرت تتعلـق بـصفقة                
اطالق سراح الجندي االسرائيلي شاليط، وقالت مصادر للمنار ان جهـاز المخـابرات يـرفض مـنح                 
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ي اطـار عمليـة     الفلسطينيين وعودا بعدم التعرض لالسرى والقادة الفلسطينيين الذين سيطلق سراحهم ف          
  .يعود للعمل في ما أسمته باالرهاب، سيعاد اعتقالهوبان من . لتبادل االسرى

   10/4/2007المنار الفلسطينية 
  

  مطالبة الكنيست بعقد جلسة لبحث ازدياد الفجوات في التعليم بين العرب واليهود .33
ائيلية، اليوم، بعقد جلسة     طالب عضو الكنيست الشيخ عباس زكور، لجنة المعارف البرلمانية اإلسر          :عكا

خاصة لبحث ازدياد الفجوات المذكورة في التعليم بين الوسطين العربي واليهودي، مـن أجـل وضـع                 
يشار إلى   .الحكومة في مسؤولياتها تجاه الطالب العرب ورصد الميزانيات المطلوبة لجسر هذه الفجوات           

 تقرير  " لتكافؤ الفرص  -سيكوي"  معيةأن زكور عضو في هذه اللجنة، وجاء توجهه في أعقاب إصدار ج           
  .كشفت فيه عن أن الفجوة في التعليم بين الوسطين العربي واليهودي في إسرائيل آخذة بالتفاقم

    9/4/2007 وفا -وكالة االنباء الفلسطينية
  

  فضيحة جديدة تالحق وزير المالية االسرائيلي .34
ح االختالس وغسيل األمـوال تطـارد       ذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت أن فضائ     :  ردينة فارس  - غزة

وأضافت إن هيرزون برر تضخم ثروته بحصوله على مبلـغ          . وزير المالية اإلسرائيلي أبراهام هيرزون    
وقالت الصحيفة بأن وحدة التحقيقات تجري تحقيقا مع        .  االيطالية كبير من المال كحصته من ميراث عمته      

اعمه، وأدى النشر عن قضية هيرزون إلى فتح ملفه من          أقرباء وعائلة هيرزون في إيطاليا للتأكد من مز       
جديد، وذكرت مصادر إسرائيلية أن الشرطة البولندية كانت أوقفت هيرزون قبل عشر سنوات عندما كان               

 ألف دوالر، ولم تفرج عنـه إال بعـد          250عضوا في الكنيست في مطار العاصمة البولندية وهو يحمل          
  .تدخل السفير اإلسرائيلي في وارسو

  10/4/2007عكاظ السعودية 
  

   بين فتح اإلسالم واألهالي  شمالي لبنانالباردمخيم مصالحة في  .35
تكلّلت بالنجاح المساعي واالتصاالت التي توالها أئمة وخطباء المساجد في مخـيم البـارد فـي                 :البارد

لقـاء،   عقـد  حيث. أعقاب االشكال األمني الذي وقع بين حركة فتح اإلسالم وعدد من األهالي والفصائل 
، تـم خاللـه     التي حدثت  وعدد من أهالي الجرحى المصابين في االشتباكات         الحركةحضره ممثلون عن    

إجراء مصالحة بين الفريقين، بعد ان اسقط الجميع حقوقهم الشخصية، كما تم االتفاق على تحريم االقتتال                
وصدر بيان باسم ابناء البارد طالب      . الداخلي وحل النزاعات بالطرق السلمية حرصاً على الدم الفلسطيني        

كل اللبنانيين الشرفاء بان يكون لهم االسوة بالشيخ ماهر حمود الذي وقف سداً منيعاً في منع اي اقتتـال                   
كما هذا الدور من أئمة ومشايخ عكار،       طالب ب و. داخلي بين الحركات اإلسالمية وغيرها في منطقة صيدا       

  . ، على المخيمفرضه الجيش اللبناني الحصار الذي يعن موقفهم منل اءست
  10/4/2007السفير 

  
  قتلى وجرحى في مشكالت عائلية بخان يونس جنوب قطاع غزة .36

أن اشتباكات دامية اندلعت بشكل مفاجئ بين عائلتين في :  من غزة9/4/2007  قدس برسذكرت وكالة
ة ثالثة، أدت إلى مقتل ثالثة مدينة خان يونس بحسب ما قالته مصادر محلية، سرعان ما امتدت إلى عائل

في حين أعلنت األجهزة األمنية حالة االستنفار الحتواء األحداث،  .فلسطينيين وإصابة عدد آخر بجروح
توسعها، فيما دعت القوى الوطنية واإلسالمية كافة الجهات إلى االحتكام للمنطق وتغليب لغة ومنع 

  .الحوار والتفاهم بدال من اللجوء إلى السالح والقتل وتدمير الممتلكات
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ـ ما  : غزة مراسلها من     رائد الفي   عن 10/4/2007 الخليج اإلماراتية    وأضافت  مـصادر محليـة     هقالت
، اكات تخللتها عمليات اعتداء واقتحام لعدد من المنـازل الـسكنية فـي المدينـة              ن االشتب من أ  ،وشهود

  .االسلحة االوتوماتيكية والقنابل اليدويةخاللها  تاستخدمو
  

 الشرطة االسرائيلية تسمح لمئة متطرف يهودي باقتحام المسجد االقصى .37
بأن ، حلية في مدينة القدسذكرت مصادر م:  جمال جمال ووكاالت االنباء- الدستور -القدس المحتلة 

 من المتطرفين اليهود باقتحام ساحات المسجد األقصى عبر باب 100الشرطة اإلسرائيلية سمحت لنحو 
 ان وزارة ،قال مدير االوقاف اإلسالمية في القدسفي حين . المغاربة للمرة الثالثة في غضون عشرة ايام

 وان هناك مجموعة اخرى من  االقصى،المسجداالوقاف االردنية قامت بتعيين ثالثة حراس جدد في 
  .الحراس سيجري استيعابهم قريباً في ضوء االوضاع األمنية المحيطة بالحرم القدسي

  10/4/2007الدستور 
  

  ينذر بانتفاضة فلسطينية ثالثة التمادي في إذالل األسرى .38
 سجون االحتالل، إحيـاء     شهدت األراضي الفلسطينية، أمس، فعاليات تضامنية مع األسرى في        : رام اهللا 

 أمس، مـن أن التمـادي فـي قمعهـم           هم حذرت دراسة حول أوضاع    حينفي  . ليوم األسير الفلسطيني  
وإذاللهم، والتجاهل والتنكر لحقوقهم األساسية، سيدفع بالشعب الفلسطيني ال محالة لخوض انتفاضة ثالثة             

  .عنوانها انتفاضة األسرى
  10/4/2007الخليج اإلماراتية 

  
  طالب باالفراج عن االسيرات واالطفال في سجون االحتاللت ة فلسطينيةنائب .39

باإلفراج عن جميع األسرى دون استثناء ،  يوم األسير الفلسطينيىطالبت هدى نعيم في ذكر: رام اهللا
 . أسير طفل مازالوا يقبعوا في سجون االحتالل500 أسيرة و120وخاصة األسيرات الذين بلغ عددهم 

المؤسسات الدولية وجمعيات حقوق اإلنسان أن يكون لها دور ضاغط على حكومة وناشدت جميع 
ونوهت  . الفلسطينيين ومعاناتهمىاالحتالل لوقف انتهاكاتها لحقوق اإلنسان الفلسطيني وإنهاء قضية األسر
ل  وأن يتم عملية تباد االسرائيلي،إلى ضرورة أن يكون هناك ضغوط عربية ودولية إلنهاء قضية األسير

  .ة دون مراوغة من الجانب اإلسرائيلييحقيق
  9/4/2007وكالة معا 

  
  انتعاش آمال أهالي األسرى الفلسطينيين بقرب اإلفراج عنهم في صفقة التبادل : تحقيق .40

انتعشت آمال أهالي الفلسطينيين في سجون  :رويترز- غزة - جهاد القواسمي -رام اهللا المحتلة 
صل إلى صفقة تبادل األسرى مع تزايد الحديث عن قوائم مطروحة االحتالل اإلسرائيلي بقرب التو

 على أن حوادث االقتتال الداخلي وأزمة الثقة بين قطبي السياسة في ونيجمعهم و. للنقاش بين الجانبين
 إلى جانب رفض القيادات ،صفقةالالمناطق الفلسطينية لعبت دورا ال يستهان به في وقف إتمام 

من جانبه اعتبر مدير مؤسسة التضامن و. تستغل من قبل طرف فلسطيني ضد آخر حتى ال ،اإلسرائيلية
تبين ذلك من خالل التقائه حيث  ، أن مشاعر المعتقلين بدت منتعشة،الدولي لحقوق اإلنسان في فلسطين

.  اعتبروا أن الظروف أضحت االن مواتية إلتمام الصفقةوقد ، في محكمة التوقيف في سالمهمبعدد من
 أسير 11000 فانه يوجد اآلن في حوالي ،لتقديرات وزارة شؤون األسرى والمحررين الفلسطينيينووفقا 

، يعيشون ظروفا قاسية وغير  اسرائيليومعتقل، موزعين على قرابة ثالثين سجنا ومعتقال ومركز توقيف
قياديين من االفراج عن النشطاء الالجدير ذكره في هذا السياق، أن و. إنسانية، قلما شهدها العالم
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الموضوعات التي تثير كثيرا من الشجون بالنسبة للفلسطينيين وكذلك بالنسبة لالسرائيليين الذين فقدوا 
على اطالق  وافقتال ، التي 1989والدة جندي اسرائيلي قتل في هجوم لحماس عام ك. ذويهم في هجمات

 انهم ،ارب لهم في هجمات فلسطينيةقال اسرائيليون آخرون فقدوا أقفيما .  بأي طريقة قاتل ولدهاسراح
  . الى ذويهاالسير االسرائيليسيؤيدون عملية التبادل لضمان عودة 

  10/4/2007الشرق القطرية 
  

  في زنزانتهاالحتالل يسلط ضوء ليزر على األسير جمال أبو الهيجا  .41
 التي تستمر في  أن سلطات االحتالل،أفادت عائلة الشيخ جمال أبو الهيجا من مخيم جنين: رامي دعيبس

عزله للسنة الثالثة على التوالي سلَّطت عليه ضوء ليزر في زنزانته االنفرادية ما سبب له حساسية في 
عائلة المؤسسات اإلنسانية والحقوقية التدخل لتخفيف الضغط النفسي الوقد ناشدت . جميع أنحاء جسمه

 منع الزيارة منذ اعتقاله في العام ، والسماح لهم بزيارته لكون االحتالل يفرض عليههوالجسدي عن
2002.  

  9/4/2007 48عرب
  

  سنوات 3 يوماً احتجاجاً على عزله منذ 14أسير فلسطيني مضرب عن الطعام منذ  .42
أفادت عائلة األسير شاهر عشه، من نابلس، والمعتقل في سجن كفار يونا الصهيوني، أن ابنهم : نابلس

 يوماً، احتجاجاً على ممارسات سلطات السجون الصهيونية، 14يخوض إضراباً مفتوحاً عن الطعام منذ 
 كما أنه. واستمرار عزله، منذ أكثر من ثالث سنوات، دون وجود أي مبرر ورغم صدور حكم بحقه

  . يعاني من عدة أمراض ومشاكل صحية صعبة، اضطرته إلجراء عمليات جراحية
 هي األخرى تهزوج كما أن . أشهر6اً و عام18ومن الجدير بالذكر أن األسير محكوم بالسجن لمدة 

  . ه عاماً، باإلضافة إلى شقيقين آخرين ل13تقضي حكماً بالسجن لمدة 
  8/4/2007تقرير االسرى 

  
   بتهمة محاولة طعن اسرائيلييناعتقال شابة فلسطينية على حاجز قلنديا .43

، بعد أن لى حاجز قلنديااعتقلت أجهزة أمن االحتالل اإلسرائيلي شابة فلسطينية من سكان رام اهللا ع
 أشارت إلى و،أنها كانت تنوي طعن رجال أمن إسرائيليين على الحاجزب ،اعترفت في التحقيقأدعت أنها 

  . كان قد أطلق سراحها قبل عدة أشهر بعد أن كانت معتقلة على مخالفة مماثلةهاأن
  9/4/2007 48عرب

  
   الفلسطينية سجون السلطةتعذيب فيالدعو الى نبذ توزير العدل ورشة عمل يحضرها  .44

ورشة عمل نظمتها، أمـس،     ل خالل افتتاحه    الفلسطيني اعتبر وزير العدل     : إبراهيم أبو كامش   - رام اهللا 
 أن اإلنسان الذي تمس حريته وكرامته من أبناء شعبه أثنـاء            ،الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق المواطن    

دفع به إلى دائـرة العمالـة،       ي ه األجهزة األمنية، فكأن   التعذيب في التحقيق واالستجواب خالل توقيفه في      
داعيا الوزارة ومؤسسات المجتمع المدني للعمل معا بصورة تكاملية إلنهاء كافة مظاهر التعذيب،  مؤكدا               

من جهته أعرب رئيس مجلس القضاء األعلى عـن         و. أنه ينبغي أن يكون مبدأ سيادة القانون هو األساس        
بالعـاجزة والجاهلـة،    ه  تعذيب في السجون الفلسطينية، واصفا الجهة التي تمارس       استغرابه من ممارسة ال   

من جهتها بينت مدير عام     . ألنها تعتبر أن الوسيلة للحصول على المعلومة واعتراف المتهم هي التعذيب          
نين  من خالل الشكاوى التي تلقتها من مواط       ترصدأن الهيئة   الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق المواطن،      

أما . 2005 انتهاكا في العام     92 ادعاء بانتهاك الحق، مقارنة مع       133 ،تعرضوا للتعذيب وإساءة المعاملة   
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تحوي التي  مراكز  هذه ال  أن يكون في      من جهته  مدير عام مراكز اإلصالح والتأهيل في الضفة، فقد نفى        
  . نزيل فيها، أي من انواع التعذيب500

  10/4/2007الحياة الجديدة 
  

   تُحيي الذكرى السنوية لملحمة جنين   في لبنانطة بيت المقدس لطلبة فلسطينراب .45
أحيت رابطة بيت المقدس لطلبة فلسطين أمس، الذكرى السنوية الرابعة لملحمة جنين بإقامتهـا              : بيروت

، والـذي تـضمن صـوراً       الفلسطينيين فـي لبنـان    لمعرضها السنوي، في مخيم برج البراجنة لالجئين        
جسة من وحي المناسبة      إضافة  مات وتراثيات   ومة ومسرحيحضر حفـل االفتتـاح     قد  و .إلى عروض فني

ممثِّلو الفصائل الفلسطينية والقوى الطُالَّبية الفلسطينية واللبنانية وفعاليات اجتماعية وثقافية وحـشد مـن              
يتمـسك بحقِّـه بالمقاومـة      على أن الـشعب الفلـسطيني        حيث شدد المتحدثون في الحفل       .أهالي المخيم 

المشروعة ضد االحتالل اإلسرائيلي، وفي كلِّ حقوقه وفي مقدمتها حقّ العودة ورفـض كـل مـشاريع                 
  .التوطين والتهجير والتجنيس تحت أي مبرر

  10/4/2007 وفا -وكالة االنباء الفلسطينية
  

  الشاهد الحي على مجزرة جنين.. مقبرة الشهداء: تحقيق .46
رغم إزالة آثار االجتياح المادية لالجتياح اإلسرائيلي الواسع لمخيم جنين شمال           : وض الرجوب ع -جنين  

الضفة الغربية، الذي مرت عليه خمس سنوات، بقيت مقبرة الشهداء شاهدا حيا على العنف اإلسـرائيلي                
عـائالت  تحولت إلى مزار لضيوف المخيم والمتضامنين األجانـب، وقبلـة ل           وهي قد    .في ذلك االجتياح  

الشهداء وكل من يريد استعادة ذكريات تلك األيام القاسية، التي أدى خاللها االجتياح إلى استشهاد ثمانيـة    
الـشهداء   فيما يجمـع ذوي      .وخمسين فلسطينيا وتدمير مئات المنازل وترحيل مئات العائالت الفلسطينية        

هم، حيث مازالت المقبرة تـستقبل      على وصف مجزرة جنين بأنها البداية لمسلسل متواصل من القتل بحق          
  .خيرة أبنائهم الذين يسقطون شهداء برصاص االحتالل

  10/4/2007الجزيرة نت 
  

  إضراب عام يشل بلدية جباليا بسبب عدم تسلم الرواتب .47
 لليوم السابع على التوالي،     العمل في جميع مناطق بلدية جباليا     امتنع عمال النظافة عن      :كتب خليل الشيخ  

من جهتـه   و .ضراب الذي ينفذونه احتجاجاً على عدم صرف رواتبهم منذ نحو تسعة شهور           في إطار اإل  
أعرب مدير مجلس النفايات الصلبة في محافظة شمال غزة، عن تقديره لحجم المعانـاة التـي يواجههـا              

 سـير   المواطنون بسبب النفايات المتراكمة، الفتاً إلى أن األزمة المالية التي تعصف بالبلديات أثرت على             
  .العمل في النظافة العامة

 10/4/2007األيام الفلسطينية 
  

  تصدر تعميما لتنظيم عمليات اإلسناد الخارجي في المصارف الفلسطينيةسلطة النقد .48
، أنها أصدرت مؤخراً تعميماً إلى الجهاز المصرفي ينظم عمليات  الفلسطينيةأعلنت سلطة النقد: بيت لحم

استند إلى توصيات لجنة بازل للرقابة المصرفية، ، العاملة في فلسطينفي المصارف  اإلسناد الخارجي
موضحة ان الهدف منها هي مواكبة المعايير الدولية في مجال إدارة المخاطر التشغيلية التي يمكن أن 

تكليف المصرف لشخص طبيعي أو معنوي والتي هي عبارة عن . تترافق مع عمليات اإلسناد الخارجي
أو عمليات لصالح المصرف، والتي تؤدي عادة من قبل دوائر وأقسام المصرف الداخلية، بالقيام بمهمات 

والذي يشمل إسناد مهمات إلى شركات تابعة أو شقيقة للمصرف كما يشمل عمليات اإلسناد ألشخاص 
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هذا التعريف ال يشمل عقود الشراء والتوريد  إال أن طبيعيين أو معنويين داخل أو خارج فلسطين،
  .شاءات أو االتفاقيات التي تتعلق بخدمات ثانوية غير مصرفيةواإلن

  9/4/2007وكالة معا 
  

   زكريا محمد ُيعيد قراءة تاريخ الفلسطينيينكتاب ل .49
ظّل علماء اآلثار والتاريخ القديم الغربيون منهمكين طوال القرنين الماضيين          :  يوسف عبدالعزيز  -عمان  

 هم انصب عمل  حيث. ا يخص فلسطين والمنطقة العربية بشكل عام      في إثبات صحة مقوالت العهد القديم بم      
وبالمقابل فقـد حرصـوا علـى ربـط تـاريخ           . على نفي الشعب الفلسطيني من التاريخ والجغرافيا معاً       

الفلسطينيين بالخارج والزعم بأنهم مجرد قبائل جاءت من الجزر اليونانية واستوطنت الساحل الجنـوبي              
. ثم تخلّت عن إرثها الديني واللغوي واندمجت سريعاً مع محيطها الجديد المفترض           لفلسطين الحالية، ومن    

 لم يعثروا طوال هذه المدة على أي لقى أثرية تؤيد وجهة نظرهم، مما جعلهم يلجأوون إلى تزويـر                   هملكنّ
ـ    والذي أعتبر   . 1996 تم العثور عليه عام      الذيحجر عقرون   ك هاالعديد من  صهاينة، ثالثة من الباحثين ال

الباحث زكريا محمد أعاد من خالل كتابـه        إال أن   . ! يمكن أن يتّفق مع أخبار العهد القديم        جاء فيه   ما أن
 وصحح األخطاء المتعمدة التي وقع فيها الباحثون، ثم قـام بعـد ذلـك                عقرون،  قراءة نقش  "نخلة طيء "

كزيـة المتعلقـة بالتـاريخ      بالتوسع في بحثه فدرس من جديد مجموعةً من األسـاطير واألحـداث المر            
ذهب من خالل كتابه إلى كشف اللغز المحيط بالفلسطينيين القدماء، وذلك من خالل التركيز              و ،الفلسطيني

كشف عن التّلفيـق الـذي دبجـه البـاحثون          وهو قد   . على أصولهم القادمة من هضبة نجد وما يحيطها       
ش تتحدث عن شيء آخر ال يمتّ بـصلة إلـى           اكتشف أن الكلمات القليلة الواردة في النق      و ،المغِرضون

عبارة عن صالة شكر أو تحية، مرفوعة من صاحب النّقش لسيدته النّخلـة             حيث أنها   . أخبار العهد القديم  
أمر يتعلّق بتاريخ تدوين النّقش الذي افترض البـاحثون        كما أنه لفت إلى     . من أجل أن تحميه وتبارك بيته     

 اثبت بالنّظر إلى ركاكة الخطّ وضعفه، ثـم بـالنّظر إلـى موقـع        حيث. م.أنّه يعود إلى القرن السابع ق     
حقّق من خالل كتابـه مـا        لذلك فهو قد     .م على أقل تقدير   . ربما يعود إلى األلف العاشرة ق      هالحجر، أنّ 

مرة يتم  فألول  . ه فتحاً جديداً في عالم الدراسات الميثولوجية التي تتناول تاريخ المنطقة القديم           تسميتيمكن  
ألم التاريخ الفلسطيني القديم بمحيطه العربي، ليس من باب التمنّي ولكن من بـاب البحـث والدراسـة                  

باالستاين  أن   الشعب الفلسطيني حين قالت   من  وألول مرة يتم الرد على غولدا مئير التي سخرت          . العلمية
لقد اختار البريطـانيون أن يـسموا   و. هو االسم الذي أعطاه الرومان ألرض إسرائيل بهدف إهانة اليهود    

األرض التي انتدبوا عليها بهذا االسم ثم التقطه الفلسطينيون العرب كما لـو أنّـه اسـم أمـتهم القـديم                     
  . محولين إياه إلى فلسطين، على رغم أنّهم حتى ال يستطيعون نطقه بشكل صحيح،المفتَرض

  9/4/2007الحياة 
  

  في األردن تتجه نحو التأزيم واإلنغالقاألوضاع : اإلخوان المسلمين .50
اعتبرت جبهة العمل االسالمي، الذراع السياسية لجماعة االخوان المسلمين في االردن وأحد ابرز : عمان

وقال تقرير . احزاب المعارضة، امس، أن االوضاع السياسية في البالد تتجه نحو التأزيم واالنغالق
لمجلس الشورى في الجبهة، ان االوضاع السياسية تتجه نحو صدر في اعقاب انتهاء الدورة العادية 

التأزيم واالنغالق وتعزيز العالقة مع العدو الصهيوني عن طريق فرض تشريعات تحصر الفتوى 
بالجهات السياسية، وتمنع العلماء والدعاة والمؤهلين من القيام بواجب الوعظ واالرشاد، والتضييق على 

  .األحزاب السياسية
  10/4/2007الحياة 
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  شكو من مضايقات لكوادرهاتجبهة العمل اإلسالمي  .51
زعم حزب جبهة العمل االسالمي، امس، ان عددا من كوادره في مناطق مختلفة، :  ماجد توبة-عمان 

واتهم الحزب الحكومة . وخاصة من اعضاء اللجان الداخلية المعنية باالنتخابات البلدية أحيلوا الى التحقيق
وقال االمين العام للحزب . ة االسالمية، وخدش مصداقية التأكيدات بنزاهة االنتخاباتبمحاصرة الحرك

زكي بني ارشيد، في تصريح له امس، ان بعض فروع الحزب، في اكثر من مدينة اشتكت من إحالة 
كوادرها، ال سيما من اعضاء لجان االنتخابات على التحقيق ومحاولة استخالص المعلومات منهم، كما 

  . عي عدد اخر من نشطاء هذه اللجان للتحقيقاستد
   10/4/2007الغد األردنية 

  
  بغزة" بي بي سي" تطالب بإطالق مراسل  االردنييننقابة الصحفيين .52

أالن " سي.بي.بي" بإطالق مراسل هيئة االذاعة البريطانية  االردنيينطالبت نقابة الصحفيين: عمان
وجددت . الماضي) مارس(هني بغزة في الثاني عشر من اذارجونستون الذي اختطف اثناء ادائه عمله الم

. النقابة في بيان، امس، ادانة اختطاف الصحافي من قبل مسلحين مجهولين ونقله الى مكان غير معلوم
يشكل انتهاكا لحرية الصحافة، وخروجا على القانون، وخدمة لقوات "واعتبرت استمرار اختطافه 
  .ب ابشع الرجائم بحق الشعب الفلسطينياالحتالل االسرائيلي التي ترتك

  10/4/2007الغد األردنية 
  

 اقتراحات عسكرية لبنانية بشق طريق بمحاذاة الحدود من الناقورة إلى مزارع شبعا .53
كشف النقاب في منطقة الجنوب عن اقتراحات عسكرية لبنانية لشق طريق عسكرية تمتـد              : فادي البردان 

ين المحتلة بدءاً من رأس الناقورة غرباً حتى مزارع شبعا شرقاً، وذلـك             بمحاذاة الحدود الدولية مع فلسط    
وذكر أن الهدف مـن شـق        .بموازاة الطريق العسكرية المماثلة التي شقها الجيش اإلسرائيلي منذ عقود         

الطريق هو وضع حد للخروق اإلسرائيلية من جهة وتسهيل مراقبة الجانب اللبناني للحـدود مـن جهـة                 
لمهتمون بهذه االقتراحات إلى ان أمام تنفيذها سلسلة من المعوقات التي تبـدأ بالتـضاريس               ولفت ا  .ثانية

 ألف لغم، مروراً بإيجـاد الحـل للنقـاط          300الطبيعية وال تنتهي بمشكلة حقول األلغام المقدر عددها ب        
لمـسألة  الخالفية الحدودية المزمنة في مناطق رميش والعديسة وكفركال، إضافة إلى قـضية الغجـر وا              

الحدودية في مزارع شبعا، مع التذكير بمسألة التمويل ومدى اإلمكانات المتوافرة لدى الجهـة المهتمـة                
وفيما أشار بعض هؤالء المهتمين إلى أن هذا االقتراح ما زال فكرة جـزم آخـرون               .لتنفيذ هذا االقتراح  

ولى في المنطقة الحدودية فـي القطـاع        بأنه جاد جداً، حيث سيباشر التنفيذ قريباً على ان تبدأ الخطوة األ           
الغربي، ولفتوا إلى ان اتصاالت ستجري مع معنيين آخرين موجودين في المنطقة رسـمياً حـول هـذا                  
الموضوع لمواكبة هذا اإلجراء بعد إطالعهم على دراسات الجدوى منه، وإقناعهم بـضرورته، وقـال               

وستتمتع بنفس المواصفات، التي ستبعث ارتياحـاً       هؤالء ان الطريق ستكون مشابهة لمثيلتها اإلسرائيلية        
  .لدى كل من الجيش اللبناني والقوات الدولية المنتشرة في المنطقة

  10/4/2007المستقبل 
  

  في لبنانلن أوقع مراسيم وزراء جدد : لحود .54
اكد رئيس الجمهورية إميل لحود للسفير انه لن يوقع اي مرسوم بتعيـين وزراء بـدل                : غاصب المختار 

  وزراء الستة المستقيلين، قد يحيله اليه الرئيس فؤاد السنيورة، النه يكون صادرا عن سلطة باتت غير ال
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دستورية وغير ميثاقية وبالتالي غير موجودة، وألن مثل هذا االمر قد يؤدي الى تأزيم الوضع الـسياسي                 
   .ويعرقل مساعي الحلول للخروج بالبلد من االزمة السياسية التي يتخبط بها

  10/4/2007السفير 
  

  وتعتبره جردة فشلنصر اهللا خطاب األكثرية تنتقد  .55
 أمس، على انتقاد ما جاء في خطاب األمـين العـام            ،أجمعت مواقف األكثرية النيابية في لبنان     : بيروت

: قال رئيس اللقاء النيابي الديموقراطي وليـد جنـبالط         و . أول من أمس   ،لحزب اهللا السيد حسن نصر اهللا     
ينا باألمس رئيس جمهورية حزب اهللا حسن نصر اهللا مهدداً ومتوعداً مهاجماً الدولة ومشروعها              أطل عل "

وكامل أسسها، معتبراً أن الدولة الحالية ليست دولة قوية، متناسياً أن وجود سالحه ومؤسساته وترسـانته                
فـي  :  مـروان حمـادة    وقال وزير االتصاالت   ."وأمنه ومربعاته أحد ابرز أسباب عدم قيام الدولة القوية        

قراءة هادئة لخطاب السيد حسن نسجل له ربما التأكيد انه لن يسلك طريق الحرب األهلية وبالتالي دعوته                 
حمـاده فـي    اعتبر  و .مناصريه بطول البال وبالصبر حتى االنتخابات النيابية المقبلة أي االنتظار سنتين          

 حاولت أن تفعله المعارضة في محاولتهـا        جردة فشل في كل ما    " هذا الخطاب    ان" صوت لبنان "حديث ل 
ولم يستبعد حمـادة احتمـال      .  والعودة إلى الحوار   ،، داعياً إلى فك االعتصام    "االنقالبية بعد حرب تموز   

تعيين وزراء بدالء من المستقيلين، مشيراً إلى ان لقاء بين رئيس المجلس النيابي نبيه بري ورئيس كتلـة      
ورأى وزير الـشباب أحمـد       . كان مقرراً الخميس الماضي، ولكنه ألغي      المستقبل النيابية سعد الحريري   

 .فتفت في كالم نصر اهللا تحدياً لمشاعر اللبنانيين، معتبراً أنه كشف كل شيء وفضح المستور منذ سنتين                
بدل بيـان المطارنـة الموارنـة       خطاب نصر اهللا      ان  عضو كتلة المستقبل النيابية وليد عيدو      بينما اعتبر 

  . من خالل دعم الرئيس لحود الذي دعاه صفير الى التنحيدالتعقيب
  10/4/2007الحياة 

  
   مليون دوالر77صندوق النقد يوافق على مساعدات عاجلة للبنان قيمتها  .56

 إنه وافق على مساعدات عاجلة للبنان للمـساعدة فـي           ، يوم اإلثنين  ، قال صندوق النقد الدولي    :واشنطن
وقال محسن خـان مـدير ادارة        .ي دمرتها حرب العام الماضي مع إسرائيل      اعادة بناء بنيته األساسية الت    

الشرق األوسط وآسيا الوسطى بالصندوق في مؤتمر صحفي إن القرض المقدم كمـساعدة عاجلـة بعـد                 
مشيرا إلى تعهدات بمساعدات وقروض قيمتهـا        .الصراع سيكون متاحا للبنان خالل األيام القليلة القادمة       

ولـم   .حصل عليها لبنان في مؤتمر للمانحين عقد في باريس أواخر يناير كانون الثاني             مليار دوالر    7.6
يدفع إلى لبنان بعد أي من األموال التي تم التعهد بها في باريس وطلب بعض المانحين ومنهم المفوضية                  

  .األوروبية والبنك الدولي مشاركة صندوق النقد الدولي قبل أن يقدموا أي أموال
  10/4/2007رويترز 

  
 حزب اهللا يدعو إلعادة تكوين السلطة كحل وحيد في لبنان .57

انبرى امس عدد من نواب حزب اهللا وكوادره إلى تأكيد ودعم المواقف التي اطلقها االمين العام                : بيروت
وفي هذا االطار اعلن النائب حسين      .  في الخطاب الذي القاه اول من امس       ،للحزب السيد حسن نصر اهللا    

فيما . "وال حل اال من خالل اعادة تكوين السلطة       . صفحة حكومة الوحدة الوطنية طويت    " الحاج حسن ان  
. "ال خيار امام اللبنانيين اال باالنتخابات النيابيـة المبكـرة         "اكد رئيس كتلة نواب الحزب محمد رعد، ان         

 "يش ازمة نظـام   اننا نع "وفي سياق مواز اعتبر عضو كتلة التغيير واإلصالح النائب نعمة اهللا ابي نصر              
 .مؤكدا ان الحل هو في مؤتمر وطني موسع

 10/4/2007الشرق األوسط 
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  موسى يطالب بمؤتمر دولي إلنهاء الصراع الفلسطيني اإلسرائيلي .58

أكد عمرو موسى أمين عام الجامعة العربية أن مبادرة السالم العربية هي عرض مقدم من  :ضياء خاطر
فية مع اسرائيل، مشيرا الى ان الجميع ينتظر اآلن اإلجابة اإلسرائيلية العالم العربي لحل كل القضايا الخال

أضاف موسى ان العرب يأملون في تنفيذ المبادرة العربية للسالم وذلك عن طريق الدعوة . على المبادرة
لعقد مؤتمر دولي تحت مظلة األمم المتحدة على ان يكون ذلك من خالل خطة زمنية محددة حتي يمكن 

ووصف موسى في تصريحات صحفية  .هذه المرة االنتهاء الحقيقي من الصراع العربي اإلسرائيليللعالم 
مبادرة رئيس الوزراء االسرائيلي ايهود أولمرت بدعوة القادة العرب الى مؤتمر للسالم بأنها أمر ذاتي 

ي ليس جادا وهو وليس لها عالقة اساسية بالصراع في المنطقة وقال ان اقتراح رئيس الوزراء االسرائيل
   .يسعى فقط للقاء القادة العرب وليس لذلك عالقة بالمضمون أو في إطار حل المشكلة األساسية
  10/4/2007الجمهورية المصرية 

  
   تعزيز الشراكة وتفعيل السالمالسعودية المبعوث الصيني يبحث في المملكة .59

سون بيجان، أمس، زيارة للمملكة في بدأ المبعوث الصيني الخاص بالشرق األوسط :  فهيم الحامد-جدة 
إطار جولة شرق أوسطية تستغرق ثالثة أيام يعقد خاللها محادثات مع القيادة السعودية بهدف تعميق 
الشراكة اإلستراتيجية وتفعيل ودعم عملية السالم ومناقشة التطورات على الساحة الفلسطينية والعراقية 

  . الهتمام المشتركومجمل القضايا اإلقليمية والدولية ذات ا
  10/4/2007عكاظ السعودية 

  
  عباس  مباحثات مع ايهود اولمرت ومحموديجريروسي مسؤول  .60

 إلـى منطقـة الـشرق       ، اليوم ،توجه سكرتير مجلس األمن الروسي ايغور ايفانوف من موسكو        : موسكو
وستي من مـصدر    وعلمت وكالة نوف  . األوسط إلجراء مباحثات مع المسؤولين اإلسرائيليين والفلسطينيين      

في المكتب الصحفي لمجلس األمن الروسي أن مـشاورات ايفـانوف مـع المـسؤولين اإلسـرائيليين                 
والفلسطينيين ستشهد مناقشة شؤون الوضع في الشرق األوسط، وقضية التسوية الفلسطينية اإلسـرائيلية،             

راء اإلسـرائيلي ايهـود     ومن المقرر أن يلتقي ايفانوف رئيس الوز      . وعدد من المواضيع الدولية المهمة    
. اولمرت، ووزيرة الخارجية تسيبي ليفني، ورئيس مجلس األمن القومي اإلسـرائيلي إيـالن مزراحـي              

وعلمت وكالة نوفوستي أن ايفانوف سيلتقي أيضا أقارب الجندي اإلسرائيلي غيالد شاليط الـذي أسـره                
.  المسائل المتعلقة باإلفراج عنـه     وسيشهد اللقاء بحث  . 2006مقاتلون فلسطينيون في أواخر شهر يونيو       

وسيزور ايفانوف في الثاني عشر من هذا الشهر مدينة رام اهللا إلجراء مباحثات مع الرئيس الفلـسطيني                 
 أن روسـيا ستـستأنف      ، الصادرة في موسكو اليوم    ،"نيزافيسيميا غازيتا "ذكرت صحيفة    و .محمود عباس 

قي ايغور ايفـانوف بحكومـة الوحـدة الوطنيـة          وتوقعت الصحيفة أن يلت   . اتصاالتها مع حركة حماس   
  . الفلسطينية، بمن فيهم وزراء من حركة حماس

 9/4/2007وكالة نوفوستي 
  

  رسم صورة قاتمة لمستقبل العالميوزارة الدفاع البريطانية تقرير ل .61
  عاما مـن   30وضعت وزارة الدفاع البريطانية تصورات قاتمة لما سيكون عليه العالم بعد            : محمد بشير 

، %132 تتوقع زيادة عدد سكان منطقة الشرق االوسط بنـسبة           هاان حيث   .االن وذلك في كافة المجاالت    
.  مما يؤثر سلبا على االنتاج وتجدد االجيال في القارة العجوز          ،بينما ستنخفض معدالت الوالدة في اوروبا     

دول النامية مما قد يـؤدي      معظمهم في ال  ،  م2035 مليار عام    8.5ومن المتوقع ان يبلغ عدد سكان العالم        
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ن الزيادة  أ  كما .الى حدوث ازمات وتوترات اقتصادية واجتماعية وبيئية ونقص في الموارد المائية النقية           
 زيـادة    التقرير، وتوقع .المكثفة لعدد سكان المنطقة ستعني بقاءها غير مستقرة لفترة زمنية غير قصيرة           

واوضح ان السباق بين الواليـات المتحـدة        . ض االرهاب التوترات بين العالم االسالمي والغرب وانخفا     
 ومساهمة االنترنـت  ،وروسيا ودول اخرى مثل الصين وربما الهند سيزداد في عسكرة الفضاء الخارجي    

 .في تحويل المواطنين الى صحافيين يعتمدون على الشبكة العنكبوتية للحصول على المعلومات واالنبـاء             
بح سالح االلكترومغناطيسي اكثر فعالية لتدمير كافة نظم االتصاالت       سيص 2035واضاف انه بحلول عام     

توقع اسـتخدام    كما   .في منطقة محددة او يستخدم ضد مدنية العالم مثل منطقة اعمال تجارية دولية معينة             
 حـدوث ثـورة      أيـضا  وتوقع .الوسائل غير البشرية لنقل والقاء االسلحة البيولوجية والكيماوية والنووية        

 مما يؤدي الى زرع شريحة المعلومـات فـي الـدماغ          ،ي مجال تكنولوجيا معلومات االتصاالت    كبرى ف 
  .م2035البشري بحلول عام 

  10/4/2007عكاظ السعودية 
  

   1948مجزرة عام  74 ارتكبت" إسرائيل" .62
الذكرى التاسعة والخمسون لمجـزرة ديـر       ) االثنين(صادفت يوم أمس    :  وديع عواودة  - القدس المحتلة 

 من أهالي القرية لم ينج فيها النساء واألطفال وأبيدت فيها عائالت بأكملهـا              99ن التي راح ضحيتها     ياسي
 تعنى بنشر الرواية الفلسطينية التاريخية للنكبة، منظمـة         "إسرائيلية"وستقوم منظمة   . من الحفيد إلى الجد   

ان أهالي دير ياسـين الواقعـة       وك. إلحياء ذكرى المجزرة  ) الثالثاء( بزيارة لدير ياسين غداً      "زوخروت"
 بذعر شديد علـى دوي انفجـارات القنابـل          9/4/48غربي مدينة القدس المحتلة، قد استيقظوا في ليلة         

والعبوات التي القتها العصابات الصهيونية سافحة دماء المدنيين ومستبيحة شيخوخة البلدة وطفولتها مـن              
 المتعطشين للقتل ومن االغتصاب والتمثيل بالجثث       دون رحمة، ولم تنج حتى السيدات الحوامل من نيران        

  ."والدة مشكلة الالجئين" بيني موريس في كتابه "االسرائيلي"كما يؤكد المؤرخ 
 إن ما جرى في دير ياسين لم يكن المجزرة الفظيعة الوحيـدة فـي               "الخليج"قال الباحث جميل عرفات ل    

أن دير ياسين اكتسبت تميزا بسبب حالـة الهلـع           الفتا إلى    48 مذبحة كهذه عام     74فلسطين التي شهدت    
التي سببتها لدى الفلسطينيين فور انتشار وقوعها سيما وأن الصهيونية اهتمت بتضخيمها وترويجها إلـى               

في كتابه الصادر أخيراً كشف ناشط      . كافة أنحاء البالد بكثير من التهويل بهدف التخويف كوسيلة للترحيل         
سرائيل نيتح، عن أنه قام بتصوير المشاهد المروعة للمجزرة في دير ياسـين             في استخبارات الهجاناة، ي   

بعدما انتحل شخصية مصور صحافي فلسطيني وسارع لنشرها في الـصحف الفلـسطينية والعالميـة،               
 800 طفـل و   400 سيدة و  600كنت قدمت شهادات مبالغاً فيها للصحف وقلت إن اليهود قتلوا           "وأضاف  

  ."قيادة الهجاناه وكان القصد ترويع الفلسطينيين ودفعهم إلى الرحيلرجل وذلك بالتنسيق مع 
  قتلوا الحراس

قد استغلت استشهاد عبد القادر الحسيني وانتقال الكثيـر         ) اإليتسيل والليحي (وكانت العصابات الصهيونية    
 المجاورة  من المجاهدين من منطقة القسطل إلى القدس للمشاركة بتشييع جنازته بغية مهاجمة دير ياسين             
 "الهاجانـاة "للقسطل من جهات الشرق والجنوب والشمال وهي معززة بالمدرعات فيما كانت فرقة مـن               

  .تمهد للهجوم بقصف بالهاون والرشاشات كما اكد موريس في كتابه المذكور
 تمهيدا لتهجيرهـا والقـرى    ) العملية الموحدة (وأشار موريس إلى أن الهاجاناه باركت احتالل دير ياسين          

المجاورة من أجل إقامة مطار هناك كما تبين في رسالة دافيد شالتئيل قائد الهاجاناة في القدس والذي كان                  
وفي البداية قتل اليهود حراس القرية فـي        . يفضل أن تكون العملية ضد قرية قالونيا بدال من دير ياسين          

  .الجهة الشرقية فاستيقظ السكان على أزيز الرصاص وأصوات االنفجارات
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  أحرقوه بالكاز
 ثـائرا   60عندها هـب    "فقال  )  عاما 80(وفي حديث للخليج استرجع الحاج عبد القادر زيدان، ابو حسن           

مسلحين بالبنادق والقنابل اليدوية كنت أنا أحدهم للدفاع عن القرية فتبادلنا النار مع اليهود من بيت إلـى                  
واحد تحت سيطرتنا فيما سقط الشطر      : ن  بيت ومن شارع إلى شارع حتى انقسمت دير ياسين الى شطري          

وفي الصباح بدأت تنتشر األخبار بأن اليهود يقتلون السكان العزل مـن        . األخر بأيدي العصابات اليهودية   
وطوال يوم الجمعة استمرت المواجهة بيننا حتى الساعة الثانيه بعد الظهر تقريبـا،             . دون رحمة أو تمييز   

المقاتلون الفلسطينيون في منطقة باب الواد فلم يسعفوا الموقـف ألنهـم            أما  . وذلك بعد أن نفدت ذخائرنا    
كانوا قد ذهبوا إلى القدس صباح ذلك اليوم للمشاركة في تشييع جنازة الشهيد البطل عبد القادر الحـسيني          

  ."هذه الخديعة على قيادتنا واهللا أعلم"والحقاً فهمنا أن اليهود استغلوا ذلك بعد ان راحت 
فيما بعد، وعندما وصلت مع سكان نازحين من دير ياسين          " حسن ووجهه بدا متجهما محتقنا       وأضاف أبو 

إلى قرية عين كارم المجاورة فجعت لسماع نبأ مقتل والدي حسن وشقيقي علي وعمي مصطفى وزوجته                
ـ                ا عايده وأوالدهما السبعة وابن عمي موسى زيدان وأوالده الثمانية، وخالتي حلوة وزوجها خليـل وابنه

محمد، وزوجة أبي فاطمة ووالدتها نجمة وابن عمتي عبد اهللا الذي أسروه ورموه بالنار قبالة والدته ثـم                  
لقد بكيت حتى جفت الدموع في مقلتي لكن مصيبتي كانت جزءا من كارثة أكبر وربمـا                . أحرقوه بالكاز 

  ."كان في ذلك بعض العزاء
  ماكوأوامر

كان زوجي قد أصيب خالل معركـة       "تلك الليلة بالقول    ) اما ع 83(واستذكرت الحاجة زينب محمد جابر      
القسطل ونقل إلى مستشفى الرملة فبقيت مع ابنتي الصغيرتين حلوة ونعمة فاستيقظت على شقيقتي تـدق                

 وبدأوا يقتلون النـاس فايقظـت البنتـين         "اليهود هجموا على الحارة التحتا    .. اليهود"الباب وهي تصرخ    
وهناك كنا نحاول استصراخ ضمائر الجنـود العـراقيين         .  وشردنا إلى عين كارم    واغلقنا البيت بالمفتاح  

وفي اليوم الثاني انتقلنـا إلـى   .. "ماكو أوامر"المرابطين فيها غير أن هؤالء اعتذروا بلطف وهم يقولون    
سلوان في القدس حيث التقينا مع عشرات النساء واالطفال من دير ياسين والـذين أبلغونـا أن اليهـود                   

  . "إلى عبد اهللا.. اآلن إذهبوا إلى األردن"ملوهم في شاحنة وأنزلوهم على أبواب القدس وهم يقولون لهم ح
  بيت للمجانين

 فـي القـدس     "بتسلئيل" في معهد    "إسرائيلية" عمر إغبارية إن باحثة      "زوخروت"وقال الباحث في جمعية     
اسة تكشف بعدا جديدا في مذبحـة ديـر         الغربية نيطع شوشاني أطلعته بأنها توشك على االنتهاء من در         

. ياسين ومحاولة الصهيونية طمس معالمها من خالل بناء مؤسسة للمجانين في مباني القريـة المهجـرة               
وبموجب هذه الدراسة فقد رغب رئيس وزراء الكيان األول دافيد بن غوريون بهدم القرية كي يطمـس                 

يما خشي أيضا من بقاء الملف مفتوحا، ومن تحـول          معالم الجريمة لكنه خشي من ردود الفعل العالمية ف        
بموجب ما فهمته من الباحثة شوشاني بادر       "وأضاف إغبارية   . المكان إلى نقطة جذب ومحج للفلسطينيين     

دافيد بن غوريون بتبني فكرة استغالل مباني دير ياسين التي لم تهدم من أجل إقامة نزل للمجانين مراهنا                  
  ."ن من زيارة المكانعلى أن ذلك سيردع الزائري
، الذي أقيم على تراب دير ياسين وداخـل منازلهـا عقـب          "جفعات شاؤول "يشار إلى أن بيت المجانين،      

. النكبة والمذبحة، ال يزال قائما حتى اليوم فيما تنتشر أشجار الصبار واللوز والزيتون بين منازل القرية               
 "إسرائيليين"الجيش ال يزال يرفض طلبات باحثين       وأفاد إغبارية نقال عن شوشاني بأن أرشيف الهجاناة و        

  .بالكشف عن صور للمذبحة التقطت بعد ساعة من وقوعها
  10/4/2007الخليج اإلماراتية 
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  تكريس للديمقراطية أم لضرورات خاصة؟ االنتخابات البرلمانية األردنية .63
إلى معزوفة االصالح الـسياسي،     ثمة أكثر من سبب لالعتقاد بأن الحكومة األردنية تستعد للعودة           : عمان

  .وأكثر من مؤشر صدر مؤخراً، يخلق االيحاء بأن حنين المؤسسة في الدولة يتزايد لمفردات االصالح
واذا كانت االنتخابات البرلمانية تشكل محطة يجب الوقوف عندها، فالهم االردني القديم بالحفـاظ علـى                

اقتصادي، فإن الهمـوم    -اسية، استبدل بقلق مكمنه جيو    المصالح والدور النابعين اصالً من تحديات جيوسي      
  .والمخاطر السياسية التي تفرضها الجغرافيا وبالضرورة الموقع ال تزال مصدر قلق مضاعفاً

بحسب الباحثين فإن المؤثرات المحلية واالقليمية والدولية، المعارضة الداخليـة، التـسوية مـع الكيـان                
العراق ودول الجوار، موقف األردنيين من أصول فلـسطينية، العامـل           والمشكلة الفلسطينية، العالقة مع     

القبلي، دور اإلسالميين، فضالً عن ادخال الديمقراطية وتحرير االقتـصاد والحركـات النقابيـة، كلهـا                
  .وغيرها محاور باتت تفرض ايقاعها الخاص على الطواقم العليا في الحكم والحكومة

طقية وذات مصداقية يمكن الرهان عليها في الحديث عما هو أكثر من            حتى اآلن ال تتوفر أي مبررات من      
مفردات اللغة االصالحية، من حيث العمل بجدية ومنهجية زمنية النجاز اصالح سياسي جذري وحقيقي              

لتوجيـه  ) النائب بسام حـدادين   (في المجتمع، يعرف الجميع اهدافه النهائية، مما اضطر عضو برلماني           
  .كومة معروف البخيت يطالبه بتحديد موعد لالنتخابات البرلمانيةاستجواب لرئيس الح

واقعاً، فإن تبني االطار االنتخابي وآليات الديمقراطية نهاية الثمانينات مـن القـرن الماضـي خـضعت               
للتصحيح والمراجعة اكثر من مرة، وتعرضت للتوقف في ظل مراكز لقوى الشد العكسي، اثبتت قدرتها               

التحول نحو الديمقراطية الحقيقية، فهزيمة التيار الليبرالي ونظرة جماعة االخـوان           على التصدي لمهمة    
المسلمين إلى التعددية السياسية كتهديد لمصالحها وعجز النقابات المهنية عن التحشيد والتحرك ليس فقط              

ى  وقـو  "المنـضبط "بسبب مطالبة الحكومة لها بالتخلي عن دورها بل ألن الشارع استكان لوصـفه ب               
المعارضة ارتبطت بأزمتها في عدم التوحد بعد ان فشلت في جمع شتاتها، وباتت حروبها عبثيـة، لـم                  

  .تنجح ببناء قاعدة تأييد لها بين المواطنين، عوامل ساهمت في تزايد معدالت االحباط
عيته من داخل المشهد يعتقد بأن تفعيل خطاب االجندة الوطنية اعالمياً وسياسياً، ينطـوي خالفـاً لـشر                

والحاجة الملحة له عملياً، بل صوب خطوة سياسية تمهد األجواء لكي تهضم الساحة المحلية مستقبالً أي                
بدأ االردنيون حكومة وشعباً يستعدون لها فعلياً، وهـم يـصرون   . مفاجآت أو تطورات من طراز اقليمي    

ية والفلـسطينية، وسـيناريوهات     على التمسك باالستعداد ألسوأ االحتماالت وتحديداً على الساحتين العراق        
 الذي طرح بداية غزو العراق، في اشارة إلـى وضـع            "االردن اوالً "الحرب ترجح عودة رافعي شعار      

  .مصالح االردن فوق مصالح اآلخرين
وعيون االردنيين الرسميين حالياً جاحظة بال منافس او منازع باالتجاه الشرقي وتسترق النظـرات بـين     

  .يران، ولبنان والموقف من الجسور المفضية إلى الضفة الغربيةالحين واآلخر نحو ا
  .في ظل هذه األجواء يتحتم على األردنيين التقدم نحو استحقاق دستوري عقد االنتخابات البرلمانية

 حملت حزمة من األسئلة بحثاً عن اجابات يمكن معها رسم خارطة طريق لتوجهـاتهم صـوب                 "الخليج"
  :المقبلة المفترض اجراؤها صيف العام الحالياالنتخابات البرلمانية 

  انتخابات برلمانية ولكن
رئيس كتلة التجمع الديمقراطي في مجلس النواب النائب المخـضرم ممـدوح العبـادي يـرى ان كـل                   

ما لم تكن   : التوجهات تشي إلى انه ستكون هناك انتخابات برلمانية هذا العام في البالد، ويستدرك بالقول             
تجدة تعيق عقدها، فاألردن يعيش في اقليم ملتهب، ونتائج االنتخابات قد تعكس توجهات             هناك ظروف مس  

  .الشعب وردود فعله عما سيجري شرقاً في العراق وغرباً في فلسطين
ويضيف، االنتخابات النيابية جرت في فلسطين والعراق رغم الظروف األمنية الصعبة، وفي حال تأجيلها              

  .لجهة عدم المحافظة على الديمقراطيةيمكن أن يهز صورة األردن 
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وعما اذا كانت االنتخابات في حال اقرارها ستجري تحت قانون جديد، شكك في امكانية اقـرار قـانون                  
ال ارى مروراً آمناً ألي قانون جديد لالنتخابـات عبـر بوابـة             : جديد يلغي مبدأ الصوت الواحد، وقال     

ؤقت خالل الفترة التي يحل بها المجلس النيابي، فالحكومة         البرلمان، وما سيصار إليه هو اصدار قانون م       
  . النواب على مقاس مصالحهم االنتخابية"يفصله"ال ترغب في ان يقر البرلمان قانوناً 

  ضعف البرلمان
ال يجد رئيس اللجنة المركزية في حزب اليسار النائب بسام حدادين منطقاً ألن يبقى البلد في حيرة مـن                   

نتخابات من عدمها، عما اذا كانت هناك نوايا للتأجيل او التمديد للمجلـس النيـابي أو                أمره ازاء عقد اال   
  .حله

كما ال يجد رابطاً بين حسم المسألة والظروف االقليمية واحتماالت تردي األوضاع في فلسطين والعراق،               
  . مجهولالربط غير منطقي، ولعل اجراء االنتخابات يكون افضل بكثير من انتظار مستقبل: وقال

ويدعم حدادين موقفه بالتأكيد على أن التقييم الموضوعي ألداء البرلمان الحالي أظهر ضعفاً كبيـراً فـي                 
  .التشريع والرؤية، ولم يكن األداء بالمستوى المأمول شعبياً جراء غياب الكتل الحزبية وقانون الصوت

  الضبابية
 ملف االنتخابات األول شعبي يطالب بقانون جديد        ترى النائب ناريمان الروسان ان ثمة تيارين يتنازعان        

عصري ديمقراطي وتعددي يدعو لعقدها في موعدها، وآخر نيابي يسعى لالبقاء على قـانون الـصوت                
الواحد، ويعمل على اقناع اصحاب القرار بالتجديد للبرلمان لسنة، استناداً للظروف الداخليـة واالقليميـة               

  .غير المناسبة
أن مصير االنتخابات مرتبط بظروف عدة، لكنها اكثر ارتباطاً بالشأن الداخلي، في ظل             وتعتقد الروسان ب  

  .خشية األردن الرسمي من فوز كبير لالسالميين، الذين قد يشكلون امتداداً لحركة حماس في البالد
رها من   وضعت الروسان تحت القبة، اال انها طالبت بالغائها، وتعيب على الحكومة افكا            "الكوتا"ورغم ان   

  .طراز اصدار قانون مؤقت، فالمصلحة تقتضي النظر إلى صورة االردن في الخارج
  فرص التأجيل تتعزز

يرفض الناطق باسم حزب جبهة العمل اإلسالمي ارحيل الغرايبة تأجيل االنتخابات البرلمانيـة، اسـتناداً               
حيث السلطة التنفيذية ال تبدي     لحجج الظروف السياسية المحيطة، لكنه يرى أن احتماالت تأجيلها تتعزز،           

حراكاً يوحي بأن االنتخابات ستجرى هذا العام، بالقدر الذي يجهل معه القرار الواجب اتخاذه تمديد عمل                
  .البرلمان أو حله

وقال القيادي االسالمي ان قوى المعارضة الحزبية والنقابية لم تعد تقوى على الوعود التي اطلقها الجانب                
  .ن انتخاب عصري يحوي القائمة النسبيةالرسمي بوضع قانو

واضاف، ان المجلس الحالي كان منحازاً للحكومة على الدوام، وباتوا األقرب إلى نعتهم بنواب الـسلطة                
بدالً من نواب الشعب، ومن هنا ال نجد فرصة إلصدار قانون جديد يقصي مبدأ الصوت الواحـد ويقـر                   

لف القوى والشرائح المكونة للمجتمع، يؤسس النطالقة حقيقيـة         التمثيل النسبي، ليشكل اطاراً جامعاً لمخت     
  .في فضاء االصالح وتجاوز عثرات الماضي

  التباس في الهوية
يجد وزير التنمية السياسية السابق صبري اربيحات ان المرشح البرلماني يعقد صفقات لفظية، يعد بما ال                

ل اذا كان المراد مجلس نـواب يعمـل لخدمـة           يملك، يحاول ان يلبي ليقع بين السندان والمطرقة، ويقو        
  .الوطن فإن على المرشح اوالً االبتعاد عن الذاتية، وعلى الناخب استخدام قوة صوته في االقتراع

ويضيف، النساء يشاركن في االنتخابات، وفي المشهد استغالل ال مشاركة، وقوى المجتمع من أحـزاب               
 عشيرة صنفت رسمياً تؤثر في القرار اكثر من التنظيم،          10300وتنظيمات ونقابات تشارك ايضاً، مقابل      

ويرى اربيحات أن ال انسجام بـين       . ونحن نطارح شبحاً، وثمة التباس في الهوية وطنية ام قبلية ام دينية           



  

  

 
 

  

            32 ص                                      687:                                 العدد10/4/2007الثالثاء : التاريخ

المرشح وناخبيه لعدم توفر آلية الضغط الجمعي، فالنائب يعود بعد أربع سنوات وفي جعبته خبـرة فـي                  
 بعيداً عن معرفته بالقواعد الشعبية، أما فيما يتعلق بالتفافه السياسي فهـي مكبلـة               التعامل مع الحكومات  

نظراً لطبيعة النخب االجتماعية، وهي بحاجة إلى حراك، وإذا كانت طروحات ايجاد تنمية سياسية فـي                
فـي  .ينالبالد جادة، فإنها تعيش في فراغ، فالتنمية يحدثها الناس، لكنهم اآلن يقفون متفـرجين ال فـاعل                

موضوع االنتخابات المقبلة يمكن ان تكون هناك رغبة ملكية وشعبية لبلورة اكثر للهوية الوطنية التزامـاً         
بالدستور والثوابت، وثمة حاجة ماسة لمراجعة الدوائر االنتخابية للقوائم مع قانون الصوت الواحد لجهـة               

  .تحقيق العدالة في توزيع المقاعد
  استهداف لجماعة اإلخوان

بحث النائب المسيحي رائد حجازين عن اسباب توصيف المعارضة والمواالة في البرلمان، فـي ظـل                ي 
 قدرة الحكومة على تسويق نفسها بالشكل الصحيح تحت القبة، ورغم اقراره بوجود قوى تؤثر في عمـل                

تناداً لتلـك   المجلس النيابي، إال أنه يقر أيضاً بوجود ضغوط على النواب، ما يحتم عليهم حسم الموقف اس               
 احـزاب صـغيرة   "كمشة"و) االخوان المسلمين(ويقول في األردن هناك حزب واحد       . الضغوط والوعود 

 النسائية فلهـا مـصلحة      "الكوتا"ومبعثرة، وقانون الصوت الواحد ال يستهدف سوى جماعة االخوان، أما           
  . القبة ومثلهم البدوبتمثيل األقليات، فالمسيحي والشركسي والشيشان والمرأة يجدون انفسهم تحت

  مفاهيم الديمقراطية لم تترسخ
يرى النائب الشركسي محمد ارسالن وجود مبالغة في تقسيم الدوائر والمطلوب ايجاد حالة توازن بـين                 

  . بحسبه منحت الجميع الحق في التمثيل"الكوتا"عدد السكان واعضاء البرلمان، لكن 
والكتل البرلمانية هالميـة، أصـدقاء ال تجمعهـم بـرامج،           ويقول ان البرلمان يخلو من العمل الحزبي،        

والتجمعات تبنى على مصالح كمنح الثقة للحكومات ولموازناتها، اما االنتخابات فقد نظم عقدها الدستور،              
بين هذه اآلراء وتلك يقف الشارع االردني حـائراً، فيمـا الذت            .ومنح صالحيات للملك من حل وتمديد     

ن بنفسها عن االدالء بأي تصريحات تحسباً ألي طوارىء تـستجد علـى لغـة               جماعة االخوان المسلمي  
الحكومة والحكم تجاهها، وبنفس الوقت تستعد الجماعة لكل االحتماالت الطارئة وسط مؤشرات تثبت أن              
فرص اعالن قرار مثير بمقاطعة االنتخابات ال تبدو متوفرة، فالجماعة ال تـزال تتمـسك بوصـفها ب                  

  . تحبذ تفجير الجو السياسي ونقل الصراع الخفي مع الحكومة للدائرة العلنية، وال"الراشدة"
غالبية المراقبين هنا يعتقدون أن التيار االسالمي يجهز العدة للمشاركة في االنتخابات المقبلة، فهو يتحين               

ستبقي علـى   الفرصة للعودة للعبة البرلمان، فيما الحكومة نشرت مجساتها للتحقق مما اذا كانت الجماعة              
  .قرارها بالمشاركة بعيداً عن تغيير قواعد اللعبة، كتلة غير اساسية وضعيفة تناسب وتحقق اغراضها

  10/4/2007الخليج اإلماراتية 
  

  فضائح تهّدد بتفجير المؤتمر اليهودي العالمي    .64
 تمـت   1998، ففي عـام     "الهولوكوست"أمام جاذبية المال تناثرت ثانية عظام ضحايا        :  خاص -االتحاد  

تسوية قضية ودائع اليهود الذين قضوا على يد النازية في المصارف السويسرية، بإنشاء صندوق بمبلـغ                
   . مليار دوالر يوزع على الورثة إن وجدوا وعلى المنظمات اليهودية، ناهيك عن المعوزين اليهود1,25

، حتى أن إسرائيل وقفت ضد يهود       ما حدث حرب قذرة وبما تعنيه الكلمة، بين الجهات اليهودية المختلفة          
   .أوروبا الوسطى والواليات المتحدة

 مليون دوالر، فيما االرتكابات التي قـام        300 مليون فرنك سويسري، أي نحو       366اآلن، ال يزال هناك     
   .بها األمين العام للمؤتمر اليهودي العالمي على وشك أن تفجر هذا المؤتمر

  عقلية المافيا 
   ."إسرائيل دولة أي نوع من اليهود؟": "يوهان ميروسكي"يسأل الهنغاري 
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، وإنهـا   "الهولوكوست"يقول هذا الرجل الذي يملك شركة لتأجير السيارات إن عمته كانت إحدى ضحايا              
كانت ثرية وأبلغت أقارب لها بأنها كانت تودع أمواالً في مصرف سويسري، ليضيف أنه قام بمراجعات                

ك، أن تل أبيب تضغط من أجل تحويل القسم األكبر من الودائع التي تعـود ليهـود               عدة ليتبين له، بعد ذل    
 عبـارة تُـستخدم لإلشـارة إلـى         - "الدياسـبورا "قضوا في المحرقة إلى يهود إسرائيليين، دون يهود         

   .المستوطنين اليهود الذين ينزحون عن إسرائيل ويستوطنون خارجها خاصة في الواليات المتحدة
كشف عن أنه التقى دبلوماسيين إسرائيليين في بودابست، كما في جنيف، وقد فـوجئ بـأن                 "ميروسكي"

هؤالء تعاطوا معه على أنه يهودي من الدرجة الثانية، ومع وجود وثائق تثبت أن عمتـه التـي كانـت                    
ن ، فقد اتهمه أحد الديبلوماسـيين اإلسـرائيليي       "اوشويتز"متزوجة من تاجر بولوني، قد قضت في معسكر         

   "ان عقلية المافيا كانت واضحة تماماً أمامي":  القصة من أجل الحصول على مبلغ ما، ليضيف"فبركة"بـ
   ...الصندوق

وكانت المنظمات اليهودية قد أثارت في مطلع العام الفائت قضية ودائع اليهود الذين قضوا في المحرقـة                 
رثة، وظلت هذه القضية موضوع تجاذب ودون       النازية إبان الحرب العالمية الثانية ودون أن يكون لهم و         

أن يكون باستطاعة المصارف السويسرية إال الرضوخ للضغوط التي لم تعد تقتصر على تلك المنظمات               
 علـى قيـام هـذه       1998التي استشارت دوالً أيضاً، فكان االتفاق في الثالث عشر من أغسطس عـام              

م توزيعه على الورثة إن وجدوا وعلى المنظمـات          مليار دوالر يت   1.25المصارف بإنشاء صندوق بمبلغ     
   .اليهودية وعلى المتبقين أحياء من معسكرات االعتقال على أن يكونوا في حالة العوز

والواقع أن المصارف تعرضت لحملة تشهير شرسة من قبل الصحافة اإلسرائيلية التي اتهمتها بأنها كانت               
امالته المالية وغطت الكثير من احتياجاته، أو مـن قبـل           مصارف الرايخ الثالث، وأنها سهلت له كل مع       

 وبالرغم من تأسيس الصندوق، ما زال هناك من يهاجم، ويتحدث عـن     .الصحافة الغربية المتعاطفة معها   
، باعتبار أنه انقـضت عـشر       "النوايا الشريرة " في التعاطي مع الملف، وحتى عن        "البيروقراطية القاتلة "

 مليـون فرنـك     366ق دون أن يتم إقفال الملف حتى اآلن، إذ ال يـزال فيـه               سنوات على قيام الصندو   
   .سويسري

  الصراع القذر 
تشير جهات إعالمية سويسرية إلى أن أحداً ال يستطيع أن يصف حدة الصراع، وحتـى قذارتـه، بـين                   

 مال ال   أصحاب المصالح اليهودية الذين تصرف الكثيرون منهم وكأنهم ينفذون عمليات سطو منظمة على            
 وإذا كان النازيون قد قتلـوا       . وأحد الصحافيين يعتبر أن ما حصل كان يمثل فضيحة حقيقية          .صاحب له 

 مـرة   "الهولوكوسـت "أصحاب الودائع، فإن السلطات اإلسرائيلية ومعها المنظمات اليهودية قتلت ضحايا           
 إضاءة المشهد، إذ إن ثمة من هو         ولم يكن باستطاعة أحد    ."أمام جاذبية المال تناثرت عظام القتلى     ": ثانية

 هل حقاً   ..جاهز إلقفال األفواه بالشمع األحمر، ليضيف أن توزيع األموال مر في أوقات شكسبيرية مثيرة             
أن ثمة أشباحاً قبضت مئات ماليين الدوالرات بعدما قُدمت أوراق ومستندات ال تمتّ إلى الحقيقة بصلة،                

مشاركة في التدقيق، ولطالما اتهمت بعرقلة عمليات الـدفع عـن           فيما كانت تُمارس ضغوط على جهات       
دائماً التهمة تقف وراء الباب، مع أن الهيئة التـي تـشكلت للتـدقيق              · عمد وألسباب بعضها عنصري؟   

ولتحديد المستفيدين تضم ممثلين عن المنظمات اليهودية وفريقاً قانونياً أميركياً كان يفترض فيه أن ينفـذ                
عندما تكون أمام قضية معقدة إلى      ": ام نظام إنشاء الصندوق، وأحد هؤالء القانونيين قال       ما قضت به أحك   

   هل كان مسموحاً لأليدي النظيفة أن تعمل فعالً؟ ."هذا الحد، ال بد أن تكافح لتخرج بيدين نظيفتين
  تهديدات 

، األمين العام للمؤتمر    "نجريسرائيل سي "ال أحد يمكنه أن يتصور حدوداً للنشاطات المشبوهة التي قام بها            
 ففي عملية اإلعداد للصندوق، تم توجيه تهديدات مباشـرة إلـى بعـض المـصرفيين                .اليهودي العالمي 

السويسريين بأنهم شركاء في عمليات اإلبادة، التهديدات وصلت لألبناء أيضاً إذا كان اآلباء قد رحلـوا،                
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ـ   سري، ولكن ليضيف أن فضائح كثيرة قد يكشف        ، كما يشير صحافي سوي    "الفظاعة"المفاوضات اتسمت ب
   ."ال يمكن للذهب أن يغطي كل هذا"عنها ذات يوم، و

 اإلسرائيلية البارزة هي التي سألت عما إذا كانت المرحلـة           "جيروزاليم بوست "أكثر من هذا إن صحيفة      
داريـة، وبعـد    المقبلة ستشهد تفجير منظمة المؤتمر اليهودي العالمي، خصوصاً لدى تجديـد هيئتـه اإل             

   . الذي أقصي عن منصبه لهذا السبب"سينجر"االرتكابات المالية التي قام بها 
 الذي وضع نص االتفاق العام بذل جهوداً هائلة ليتمكن من الصمود            "ادوارد كورمان "القاضي النيويوركي   

لفة، فكل جهة كانت    أمام الضغوط المتعددة الجوانب من قبل تل أبيب، كما من قبل الجهات اليهودية المخت             
تتوخى أن يأتي النص لمصلحتها، ومع أن األحكام جاءت شديدة الدقة وال تنطوي على أي لبس، فقد كان                  

   .هناك دائماً من يحاول إثارة المشكالت، أو يعمل على فرض تفسيرات أو اجتهادات معينة
  األكثر صراخاً 

 قد قـام    "نيوبورن"، وكان   "كورمان" "مقاومة"على   هو من أثنى     "برت نيوبورن "أستاذ القانون البروفسور    
بوساطات دقيقة للتوفيق بين وجهات النظر المختلفة، ليضيف أن جهوداً هائلة بذلت لتطبيق المنهجيـة أو                

، أي األكثـر    "األكثر صـراخاً  "اآللية الموضوعة لتحديد المستفيدين، مع وضع أولويات لتلبية احتياجات          
 الذي كان يريد أن يدفع المال في اتجاه معين، ودون           "يسرائيل سينجر "عصاب  عوزاً، وهو ما كان يثير أ     

أن يتوقف لحظة عن الضجيج قبل أن يتم الكشف عن تجاوزاته ويقصى عن منـصبه الـذي اسـتخدمه                   
   .بطريقة مزرية للغاية

ت  التي تصدر في جنيـف إن المواجهـا        "لوتان"، الصحافي السويسري يقول في صحيفة       "فرنسوا مودو "
كانت رهيبة بين من يفترض أن يستفيدوا من الصندوق، فيما كان واضحاً أن الحكومة اإلسرائيلية بـذلت                 
قصارى جهدها لكي يذهب القسم األكبر من المال إلى يهود يقيمون فوق أرضها، وهي اتخـذت موقفـاً                  

   .حدة في هذا الخصوصعدائياً، ومذهالً، حيال يهود أوروبا الوسطى والواليات المت
ـ     ، هذه  "الجثث احترقت ثانية  ":  لم يتردد في استخدام هذا التعبير      "جيروزاليم بوست "حتى أن أحد معلقي ال

  ! "ادولف هتلر" ...المرة لم يكن من أحرقها يحمل لقب فوهرر ويدعى
  أورينت برس

  10/4/2007االتحاد االماراتية 
 

   القضية "ودفن " عن إحياء المبادرة .65
  فهمي هويدي

 من خالل تحويلها من      ، خشاه أن يؤدي احياء مبادرة السالم العربية إلي دفن القضية الفلسطينية          اخشي ما أ  
   . قضية إلي مطية

 التـي فهـم      " المعتدلة  "هذا الهاجس بدأ يتسرب إلي نفسي منذ ابتدع االمريكيون حكاية الدول العربية             )1( 
 وما اثار انتباهي في تشكيله أنـه لـم       .  في المنطقة  أنها بمثابة ناد رباعي جديد الصدقاء الواليات المتحدة       

يضم أيا من دول المغرب العربي رغم أن لواشنطن اصدقاء حميمين هناك األمر الذي استنتجت منـه أن         
 وقد قوي ذلك الهاجس حين الحظت النشاط المريب الـذي            . النادي الجديد مهمته مشرقية بالدرجة األولي     

مريكية في المشرق بوجه اخص خالل الفترة التـي سـبقت انعقـاد قمـة               قامت به وزيرة الخارجية اال    
 وكان ابرز ما في الشق المعلن من ذلك النشاط اجتماعها في عمان مع مسئولي اجهزة األمـن                   . الرياض
   .  ثم اجتماعها مع وزراء خارجية الدول المذكورة في اسوان عشية انعقاد القمة "المعتدلة "في الدول

حضار المبادرة بعد خمس سنوات من اطالقها مثيرا للتساؤل بحد ذاته خصوصا أنهـا فـي                لقد كان است  
حينها رفضت من جانب الواليات المتحدة واسرائيل ورد عليها شارون ليس فقط بالـسخرية واالزدراء                

التي  ولم يتوقف التساؤل في ظل تواتر التصريحات الرسمية           . وانما ايضا باجتياح الضفة الغربية والقطاع     
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اكدت أنه ال تعديل في المبادرة وأن المملكة السعودية التي تبنتها من البداية ملتزمة بكل ما تضمنته فـي                   
 فقد استغربت ألول وهلة ذلك االصرار علي أنه ال جديد في المبادرة في حين بدأ المسئولون                  ،2002 عام

 وكانت المفاجأة أن رئـيس       . بيات فيها في الخارجية االمريكية يغيرون من كالمهم عنها متحدثين عن ايجا         
  ،  ولكنه قال انها خلقت جوا ايجابيا في مواقف الدول العربية           . الوزراء االسرائيلي لم يعلن رفضه للمبادرة     

   .  يمكن أن يؤدي إلي احالل السالم خالل خمس سنوات " تغيرا ثوريا "وهو ما اعتبره
ه إن ذلك الجو الجديد الذي طرأ علي حوارات قمة الرياض           اثار االنتباه أيضا في تصريحات اولمرت قول      

نتيجة الدراك كثير من القيادات العربية أن المنطقة تواجه اخطارا كثيرة وأن اسـرائيل ليـست الخطـر            
 في اشارة ال تخفي داللتها الي أن الفكرة الكامنة وراء التغيير هي أن ايران وليست اسرائيل هي                   . األكبر

 واذا صح هذا الكالم فإنه يعد بمثابة انقالب في الرؤية االسـتراتيجية              . الذي يهدد المنطقة  الخطر الحقيقي   
   . العربية يتوافق مع الموقف االمريكي الساعي الي تعبئة العالم العربي ضد ايران

نعـم  " ال غموض في الموقف االسرائيلي من المبادرة رغم أن التصريحات الرسمية التي ترفع شعار   )2( 
 اوالهما اجماع القـادة االسـرائيليين        ،  فهناك ركيزتان لذلك الموقف     .  قد تثير االلتباس لدي البعض      "لكنو

 ال لعودة الالجئين الي      _67  ال للعودة الي حدود عام      : علي الءات ثالثة اعلنها اولمرت اكثر من مرة هي        
 الركيـزة الثانيـة      . ماما مع اسس المبادرة    وهي الالءات التي تتعارض ت      .  ال لتفكيك المستوطنات    ، ديارهم

 وزيرة الخارجية االسرائيلية تـسيبي       _  بوقاحة إن شئت الدقة     _ تحدثت عنها في الشهر الماضي بصراحة     
 الذراع الصهيونية االمريكية حين طالبت الدول العربية بتطبيع عالقاتهـا مـع              "ايباك " ليفني أمام مؤتمر  

   . ا وطمأنتهااسرائيل اوال لتهدئة مخاوفه
معروف أن المبادرة السعودية عرضت اعتراف الدول العربية باسرائيل اذا ما انسحبت إلي حـدود مـا                 

 وأزالت المستوطنات التي اقامتها في االراضي التـي          ،  وقبلت بحل عادل لمشكلة الالجئين      67  يونيو  4 قبل
 وألن   . معلق علي شرط االستجابة لتلك المطالب      واعتبرت أن االعتراف      . احتلتها بالمخالفة للقانون الدولي   

هذه االستجابة غير واردة اسرائيليا فقد دعوا إلي تغيير المبادرة والبدء باسقاط االشارة الي حق العـودة                 
 وبطبيعة الحال تبنت السيدة      .  لمشكلة الالجئين   "حل عادل  "ى  رغم أن نص المبادرة تحدث عن التوصل ال       

 وحينئـذ قـرر      . قف االسرائيلي غير ان الطرف العربي رفـض مبـدأ التعـديل           كوندوليزا رايس المو  
االسرائيليون واالمريكيون االلتفاف علي هذا الموقف واالحتيال عليه من خالل فكرة خبيثة تمثلـت فـي                

   . طرح الحوار حول الموضوع والتفاهم بشأن المبادرة
 ممثلي الدول العربية خـصوصا الـدول الخليجيـة          هكذا فانه باسم المبادرة تتم لقاءات االسرائيليين مع       

فيبدأون خطوات التطبيع عمليا في حين ال يقدمون علي أي اجراء يعالج أي بنـد فـي ملـف القـضية                     
الفلسطينية وبهذه الطريقة تتحول المبادرة الي طعم يوقع العرب في شباك التطبيع مع اسـرائيل دون أن                 

   . يكلفها ذلك شيئا
  "يديعوت احرونـوت  "  فقد نشرت صحيفة    . لم يعد سرا بل أن الطموح ذهب الي أبعد منه           "السيناريو" هذا
 الماضي إن وزيرة الخارجية االمريكية كوندوليزا رايس ومفوض العالقـات الخارجيـة فـي                3 /25في

ـ           ىاالتحاد االوروبي خافيير سوالنا اتفقا عل      ة  اقناع كل من السعودية والدول الخليجية بالمشاركة فـي قم
 كما تحضرها كل مـن مـصر واالردن          .  تحضرها الواليات المتحدة واالتحاد االوربي      ، عربية اسرائيلية 

 واكدت الصحيفة أن سوالنا قال في محادثات مغلقة إن هناك بالفعـل خطـة                . ورئيس السلطة الفلسطينية  
 من المقرر أن تعقد في نهاية       مشتركة بين الواليات المتحدة واالتحاد االوروبي لتنظيم مثل هذه القمة التي          

 أن رايس دعـت وزراء خارجيـة وقـادة االجهـزة            ى ونوهت الصحيفة ال    . ابريل أو مطلع شهر مايو    
االستخبارية في الدول العربية الذين التقتهم في اسوان مؤخرا ألن يشرعوا في خطـوات التطبيـع مـع                  

  .اسرائيل
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ـ      ى عنوانا عل   "رق االوسط الش "  نشرت صحيفة   )4/3  في  ( ذات صباح اغبر    )3(  ى صـدر صـفحتها االول
 وتحت العنوان تقرير لمراسلي الصحيفة في        .  دولة لالتصال باسرائيل    11  مجموعة عمل عربية من     : يقول

 في اول خطوة من نوعها شكلت الجامعة العربيـة مجموعـة عمـل               :  القراء النبأ التالي   ىالقاهرة زف ال  
 وستكون هذه واحدة ضمن عدة مجموعـات سـتكلف           . رة السالم العربية  لشرح مباد  "  دولة عربية   11 من

 اسرائيل عالقات طبيعية مقابل االنسحاب من       ىباجراء اتصاالت للدعوة للمبادرة العربية التي تعرض عل       
   .  وتسوية مشكلة الالجئين 1967  االراضي التي احتلت عام

 بثته من القدس وكالة رويتر لألنباء نـسب الـي           وكانت الصحيفة ذاتها قد نشرت في اليوم السابق خبرا        
دبلوماسيين قولهم إن الواليات المتحدة ومصر تطالبان اسرائيل بسرعة البدء في اجراء محادثات مع لجنة               

 ونقلت   _(!)  اتفاق ىالجامعة العربية بشأن المضي قدما في عملية السالم للتفاوض حول امكانية التوصل ال            
وله ان الجامعة العربية في ذلك ستتحدث مع اسرائيل ألول مرة بـشكل رسـمي               عن احد الدبلوماسيين ق   

   . وعلني
 التطبيع مع الدول العربية مع      ى وان مسعاها ال    ، هذه األخبار ان صحت فمعناها ان اسرائيل كسبت الجولة        

سذاجتي اقتراحا   وهو ما اعتبرته في البداية  لفرط          ،  التحقيق ىاستمرار تجاهل الشأن الفلسطيني بسبيله ال     
 هـو   _)  شرحى التي ال تحتاج ال (_  معناه ايضا أن تشكيل وفد يمثل الجامعة العربية لشرح المبادرة        . وقحا

   . انهاء عملي لفكرة المقاطعة
ادري أن قمة الرياض كلفت اللجنة الوزارية الخاصة بالمبادرة بتشكيل فرق عمل لالتصال مع االطراف               

 اال أنني ال افهم وال اجد مبررا لمخاطبة اسرائيل في            . ة السالم وحشد التأييد للمبادرة    الدولية المعنية بعملي  
 أما حـين تـرفض       . هذا الصدد إال إذا اعلنت عن قبولها للمبادرة واستعدادها لمناقشة اآلليات والتفاصيل           

  . ودية في مقـدمتها    المفاوضات المباشرة مع الدول العربية والسع      ىعناصرها االساسية وال تريد منها سو     
 بل ال يكون     . حين يصبح االمر كذلك فإنه ال يبقي هناك أي سبب مشروع لمخاطبة االسرائيليين في شأنها              

 لالتصال في ظل    ى وال معن  ى اذ ال جدو    . هناك منطق أو مبرر لالستمرار في تبني المبادرة من االساس         
ضوع الننا نعرف جيدا أنها منحازة الـي الموقـف          التوازنات الراهنة مع االطراف الدولية المعنية بالمو      

 كما أن سلوك المستشارة االلمانيـة        ،  ولن تذهب بعيدا عن االنحياز االمريكي      ىاالسرائيلي بدرجة أو اخر   
انجيال ميركل اثناء زيارتها االخيرة لألرض المحتلة الذي اتسم باالسراف فـي مجاملـة االسـرائيليين                

   .  تعبير آخر عن ذلك االنحياز ، سطينيينوالجفاء والعجرفة ازاء الفل
 الذي احدثته    "المتغير الثوري " ان اسرائيل لم تقدم أية بادرة لحسن النية ازاء الفلسطينيين في تعاملها             )4( 

 خصوصا   ،  االرض ى فال فكت الحصار عنهم وال أعربت عن استعدادها لوقف تغيير الحقائق عل             . المبادرة
 في الوقت نفسه فان العرب ذهبوا بعيدا في حـسن         .  التي تمس قضايا الوضع النهائي     سياستها االستيطانية 

 اسرائيل القبول بها قبل التقـدم       ىالنية حين اعتبروا المبادرة السعودية موقفا عربيا وحين لم يشترطوا عل          
هم وخياراتهم اذا مـا   كما انهم لم يحددوا سقفا زمنيا لتطبيقها فضال عن أنهم لم يحددوا بدائل    . في أي اتجاه  

   .  لتغييرها "دول االعتدال "  وضغطت علي ، تمسكت اسرائيل برفض عناصر المبادرة
ن ثمة تخوفا مشروعا من تفريغ المبادرة من مضمونها ونجاح عملية االلتفاف عليها واستخدامها سـبيال                إ

 ى المتشائمين قرائن عدة اشرت ال     ىد ول  . لتحقيق المآرب االسرائيلية التي تهدر الحقوق الفلسطينية بالكامل       
   .  دفن القضية الفلسطينية في نهاية المطافىبعضها تبرر خشيتهم من ان يؤدي احياء المبادرة ال

التقيت في مؤتمر عقد بالدوحة مؤخرا الدكتور عزمي بشارة المثقف الفلسطيني البارز الذي وجدته أحـد                
 العربية في هذا الزمن باتت تسوغ التنازل التدريجي عـن           المتشائمين لدرجة انه قال ان اجتماعات الدول      

 اصبح البعض يتنافسون في التنازل ومجاملة اسرائيل لكسب رضـي           ىاستحقاقات القضية الفلسطينية حت   
 قال لي احد المثقفين السودانيين أن بعض مسئولي حكومة الخرطوم طرحـوا              : للعلم ( . االدارة االمريكية 

  ).  السودان بسبب مـشكلة دار فـور       ىيل للخروج من مأزق الضغط االمريكي عل      فكرة االعتراف باسرائ  
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اضاف الدكتور بشارة قائال إنه بات يفكر جديا اآلن في مطالبة الدول العربية بان ترفع ايديها عن الملف                  
 الفلسطيني وأن تنصرف الي تحقيق االصالح السياسي في جبهتها الداخلية أمال في أن يوفر ذلك للعـالم                

العربي حظا اكبر من العافية والممانعة يمكنها في المستقبل من أن تكون اكثر استعدادا لمقاومة الضغوط                
 واكثر ادراكا لمسئولية الدفاع عن قضايا االمة المصيرية وعن امنها القومي الذي تقع قـضية                 ، الخارجية

   . فلسطين في قلبه
  10/4/2007األهرام المصرية 

  
  في العراق امتداد للنكبةمأساة الفلسطينيين  .66

 علي بدوان
، توفي الالجىء الفلسطيني محمد الصادق القادم من العراق في مخيم التنف على             31/3/2007مساء يوم   

 العراقية بعد وصوله بقليل الى العاصمة السورية بعد الهبوط المتسارع في أوضـاعه              -الحدود السورية   
 أبناء شعبه في مثوى شهداء فلسطين في مخيم اليرموك قرب           الصحية نتيجة اصابته بالفشل الكلوي، فدفنه     

 .دمشق
الالجىء الفلسطيني محمد الصادق واحد من عدة آالف من الالجئين الفلسطينيين الذين غادروا بغداد بعد               
حمالت التنكيل والقتل والترهيب التي مارستها ومازالت تمارسها بحقهم الميليشيات المشبوهة، الموتـورة      

كما هو واحد من عدة مئات من الفلسطينيين        . التابعة لبعض األحزاب والقوى العراقية المستوردة     الحاقدة  
 العراقية فـي    - العراقية في مخيم التنف، وعلى الحدود األردنية         -القابعين على تخوم الحدود السورية      

ء، بعد أن ضـاقت     مخيم الرويشد، وفي مخيم الهول شمال شرقي سوريا، بانتظار الفرج القادم من السما            
 .بهم األرض على اتساعها

فقد أعلن رئيس المفوضية العليا لالجئين التابعة لألمم المتحدة انطونيو غوتييريس من المنامة في البحرين               
 فلسطيني قتلوا حتى اآلن في أعمال العنف المستمرة في العراق منـذ نحـو               "600"، أن   3/4/2007يوم  

تمر صحفي عقده في مقر االمم المتحدة في المنامة ردا على سؤال            وقال غوتييريس في مؤ   . اربع سنوات 
انهم عالقون هناك وتم استهدافهم من قبل بعض الميليشيات         "عن أوضاع الالجئين الفلسطينيين في العراق       

الـف  ) 15( اليعدو أكثر من     "وأوضح ان ماتبقى من الفلسطينيين في العراق        . " شخص 600وقتل منهم   
 ."الجىء

نـسعى  " مضيفا   "اوضاعهم صعبة ونعمل بشكل دؤوب مع السلطات العراقية لحل أوضاعهم         "ن  واعتبر ا 
لتوطين بعضهم خارج العراق لكن هذا يواجه صعوبات الن توطينهم في البالد العربية قد يعني تخلـيهم                 

 وكانت المفوضية قد أشارت الى أن الشرطة العراقية كانت قد قامت في السادس عشر             . "عن حق العودة  
 بحملة مداهمات في احد االحياء الفلسطينية في بغداد ما ادى الى مقتل فلسطيني واحـد           2007من مارس   

 .على االقل واعتقال خمسة آخرين
 كيلومترا الى الشرق مـن مدينـة        "45"لقد بلغ عدد المقيمين في مخيم الهول الجديد، والواقع على مسافة            

 أفراد، من بينهم    "304"ن معبر الربيعة الدولي، بلغ عددهم        كيلومترا م  "20"الحسكة السورية، وعلى بعد     
 خيمة، تم اعدادها الستقبالهم بشكل      "70" طفالً، يقيمون ضمن مخيم يضم بين ثناياه         "70" امرأة، و  "126"

 . فرداً"280" فرداً، وفي مخيم الرويشد "260"وبلغت أعدادهم في مخيم التنف مايقارب . مؤقت
الصادق الذي ترك أسرة تضم أربعة أطفال من بعده تنتظر من يعيلهـا، تلخـص          مأساة الفلسطيني محمد    

 ألف الجـىء  "35"الى حد بعيد مأساة الالجئين الفلسطينيين في العراق، الذين لم تكن أعدادهم لتزيد على             
، عندما عملت قوات الجيش العراقي علـى        1948في كل أنحاء العراق، كانوا يقيمون فيه منذ نكبة عام           

عين حوض، جبع، عين غزال، اجزم،      (يلهم من فلسطين، وتحديداً من قرى جنوب شرق مدينة حيفا           ترح
باتجاه بغداد، وحينها لن تكن أعـدادهم       ..) الفريديس، أم الزينات، الصرفند، كفرالم، الطنطورة، الطيرة        
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إمرة الفريق نور    مواطن فلسطيني، ارتأت قيادة الجيش العراقي العاملة في فلسطين آنذاك ب           "4500"على  
الدين محمود، إخراجهم نحو بغداد باعتبار أن أبناء القرى المشار اليها كانوا في عداد قوات فوج الكرمل                 

ومن حينها بدأت رحلة المآسي لهذا التجمع من أبناء فلسطين، وأولى المآسي كانت             . التابع للجيش العراقي  
لة األونروا تسجيل الالجئين الفلـسطينيين فـي         عندما رفضت حكومة نور الدين السعيد لوكا       1949عام  

العراق ضمن سجالتها، وتالياً القيام بدورها الموكل اليها من قبل األمم المتحدة تحت ذريعة أن العـراق                 
يرفض تحويل قضية الالجئين الفلسطينيين الى قضية انسانية، وأن العراق قادر علـى رعايـة هـؤالء                 "

 ."راق لن يلتزم بأية التزامات مالية تجاه األونروا على صعيد األمم المتحدةالفلسطينيين، وبالمقابل فإن الع
مأساة الفلسطينيين في العراق، تواصلت منذ النكبة، فقد حالت القوانين المدنية العراقية المتضاربة دونهـم   

 العمالة  والحياة الالئقة، حتى في عهد الرئيس السابق صدام حسين، وفوق هذا الحقت الالجئين هناك تهم              
 .للنظام السابق

جالل الطالباني أمـام القمـة العربيـة أن         ) الرئيس المفروض (ومن المضحك أن يعلن الرئيس العراقي       
 ماليين دوالر لدعم صموده، فكان عليه باألحرى        "10"العراق يتبرع للشعب الفلسطيني في الداخل بمبلغ        

 العراق، ورفع يد القتل والـبطش مـن فـوق           أن يعمل على حماية ماتبقى من الالجئين الفلسطينيين في        
 .رؤوسهم

مأساة الالجئين الفلسطينيين في العراق، تحمل معها مأساة العراق بأسره، بعد حـرب عدوانيـة دمـرت                 
األخضر قبل اليابس على أرض الرافدين، وأعادت العراق سنوات طويلة الى الوراء، وتسببت في انتهاك               

وم على يد االحتالل، عدا عن اخراج العراق خارج دائـرة الفعـل             فظ ألرضه وثرواته التي تنهب كل ي      
 .الوطني والقومي العربي خصوصاً بالنسبة لقضايا الصراع مع العدو االسرائيلي الصهيوني

ان مأساة الفلسطينيين في العراق، تثير االستغراب من موقف بعض القوى العراقية التي كانت تقدم نفسها                
 كالحزب الشيوعي العراقي وأحزاب اليسار ويسار الوسط الكردية،         "وديمقراطية تقدمية   "باعتبارها قوى   

التي لم تحظ بموئل أمان سوى الموئل المادي والمعنوي الفلسطيني إبان عملها خارج العراق قبل سـقوط        
نظام صدام حسين، خصوصاً في الفترة اللبنانية من العمل الفلسطيني حين كانت القوى الفلسطينية تـسبح                

 عزيز محمد زعيم الشيوعيين العراقيين، وحميد مجيد موسى الزعيم الحـالي،      "فالرفيق". "نعمة المال "ي  ف
ومعهم كريم أحمد زعيم الحزب الشيوعي الكردستاني وآالف من كوادر الشيوعيين العراقيين ومن بينهم              

الً وامداداً، وأذكـر فـي      أعضاء األحزاب الكردستانية، كانوا ضيوفاً دائمين لدى الحاضنة الفلسطينية عم         
رفـاق الثـورة    "حينها المقولة الدائمة التي كان يكررها عزيز محمد وباقي القيادات الكرديـة مـن أن                

  ."الفلسطينية هم رفاق أيديولوجيا وسالح ومصير واحد
 ان الالجئين الفلسطينيين في مخيم التنف بأمس الحاجة الى اللفتة الوجدانية من قبل أبناء فلـسطين، فـي                 
الوقت الذي تعمل فيه الحكومة السورية وفق المعلومات المتوافرة، من أجل تسجيلهم في سجالت وكالـة                

باعتبارهم من الالجئين الفلسطينيين، وايجاد الحل المنطقي ألوضاعهم بعد ذلك          ) األونروا(االغاثة الدولية   
ئين الفلـسطينيين العـرب فـي       باعتبارهم فلسطينيين سوريين، واضافتهم الى سجالت الهيئة العامة لالج        

  .اسوري
  10/4/2007الوطن القطرية 
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