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  السماح لهنية بالتنقل ما بين غزة والضفةهطالبو".. األفق السياسي"عباس بحث مع أولمرت  .1
بحـث الـرئيس   : نقالً عن مراسلها في رام اهللا، منتصر حمدان   16/4/2007الخليج اإلماراتيـة    نشرت  

" األفق السياسي لعملية الـسالم    "الفلسطيني ورئيس الوزراء اإلسرائيلي خالل اجتماعهما في القدس أمس          
عريقات إلى أن عباس طلب     ألمح   بحسب ما أعلن صائب عريقات، و      2001وذلك للمرة األولى منذ عام      

 أن   عريقات وأكد. سلحة والذخائر من اولمرت تطبيق االتفاق الخاص بالتزام إسرائيل بتزويد السلطة باأل         
اللقاء انقسم إلى شقين األول تناول جملة القضايا بمشاركة الوفدين في حين ان الشق اآلخر من اللقاء كان                  

واكتفى بالقول، اولمرت أخبـر   .بين عباس وأولمرت من دون إعطاء المزيد من تفاصيل ما جرى بينهما          
وأشار عريقات إلى االتفاق على عنـوان االتفـاق    .سكريةالرئيس عن عدم رضاه لعدم رفع الحواجز الع      

السياسي وكيف يمكن استكشاف تحويل رؤية الرئيس بوش إلقامة دولتين من رؤية إلى مـسار سياسـي                 
واقعي، وكيف تم تحويل الحديث عن عملية ذات مغزى إلى خطوات تقود إلى إنهاء االحتالل اإلسرائيلي                

وفيما يخص جدول األعمال للمفاوضـات       .ة مستقلة إلى جانب إسرائيل     وإقامة دولة فلسطيني   67منذ عام   
النهائية أكد أن ذلك الجدول متفق عليه وموقع عليه بين الجانبين، ويتـضمن المـستوطنات والالجئـين                 

ال يمكن تصور التوصل إلى اتفاق من دون إيجاد حل لهذه القضية باتفـاق وفقـاً                "والمياه والحدود وقال    
وأشار إلى أن عباس قدم مبادرة السالم العربية، وشرح مواقف الدول العربية             ".ية الدولية لقرارات الشرع 

التي تعتبر السالم خياراً استراتيجياً، وأوضح أن عباس أكد أنه ال تناقض بين مبادرة الـسالم وخارطـة                  
وقـال   .سرائيليالطريق ورؤية الرئيس بوش من إقامة الدولتين والعامل المشترك هو إنهاء االحتالل اإل            

عريقات، إن عباس وأولمرت اتفقا على عقد اجتماع آخر قبل نهاية الشهر الحالي في أريحـا السـتكمال                  
وأكد أن موضوع الحكومة الفلسطينية شأن       .المواضيع التي بحثت أمس وخاصة موضوع األفق السياسي       

زامات واتفاقات، وبالتالي إسرائيل    ما بيننا وبين الجانب اإلسرائيلي مرجعيات والت      "فلسطيني داخلي، وقال    
من دون اإلفراج عن    "وقال   ".ليست دولة مانحة، واألموال المحجوزة لديها هي أموال الشعب الفلسطيني         

هذه األموال فإن الحصار سوف يستمر، والحصار في شقه األول وهو األموال المحجوزة لدى إسرائيل،               
وأضاف، ان أوروبا   . من نيويورك على الشعب الفلسطيني    وفي شقه اآلخر وهي القيود البنكية المفروضة        

 مليون دوالر   50 مليون دوالر شهرياً والعالم العربي كان كريماً وقدم          35لم تشارك في الحصار وقدمت      
 مؤكداً أن الحصار يمكن تعريفه بالقيود البنكية المستمرة وحجز أموالنا لدى الجانـب              2006شهرياً عام   
  .اإلسرائيلي
ناطقة باسم أولمرت   ال وصفت   :سعد تلحمي أ ،الناصرةنقالً عن مراسلها في      16/4/2007لحياة  اوأضافت  

كان ايجابيا في اطار الحوار الراهن الذي يساعد فـي بنـاء الثقـة بـين                "اجتماع اولمرت وعباس بأنه     
".  أريحا االجتماع المقبل سيعقد في غضون أسبوعين، وثمة احتمال قوي بعقده في          "، مضيفة ان    "القيادتين
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أفكار اقتصادية يمكـن    "، مشيرة الى    "خصص الجانبان جزءاً من المحادثات لألفق السياسي      : "وأوضحت
   ".تطبيقها

وعلمت الحياة من مصادر ديبلوماسية في القاهرة أن عباس سيتوجه السبت المقبل إلى مصر حيث يلتقي                
  .الرئيس مبارك ليطلعه على نتائج محادثاته مع أولمرت

 اً فلسطيني اً مصدر  إلى أن   حكمت يوسف  ،رام اهللا نقالً عن مراسلها في      15/4/2007كالة سما   ووأشارت  
 في مؤسسة الرئاسة كشف اليوم االثنين لمراسل وكالة سما ان عباس طلب من اولمرت بالـسماح                 اًكبير

وقـال   .لرئيس الوزراء الفلسطيني اسماعيل هنية بالتنقل ما بين الضفة الغربية وقطاع غزة بكل حريـة              
 سيتم البحث في هـذا الموضـوع        عباس في هذا الموضوع اال انه قال ل       ة ليون ىالمصدر ان اولمرت ابد   

 اولمرت اتضحت في انه ابلغ عباس في انه ال مانع من تنقـل              ة ان ليون  ىخالل اللقاءات المقبلة مشيرا ال    
 وكذلك عدم تنقـل     عباس،قه   برف هنيةهنية ولكن بشروط تضعها الحكومة االسرائيلية والمتمثلة في تنقل          

 . ومخيمات الضفة بمفرده اال بمرافقة وفود من الرئاسة الفلسطينيةىهنية بين مدن وقر
 صباح اليوم االثنين لمراسل وكالة سـما انـه تـم            ى أكد مسؤول فلسطيني رفيع المستو     ى،من جهة آخر  

ليين أمنيين مـن الفلـسطنيين      االتفاق بين الجانبين الفلسطيني واالسرائيلي على تشكيل لجنة تضم مسؤو         
واالسرائيليين لعقد أجتماعات بشكل دوري ومستمر لمتابعة نشر قوات حرس الرئيس الفلـسطيني علـى               
طول الشريط الحدودي بين قطاع غزة ومصر وذلك من اجل منع تهريب االسلحة الي قطاع غزة عبـر                  

لحرس الرئاسى بالعديد من االجهـزة       بتزويد ا  توكشف المسؤول ان الحكومة االسرائيلية تعهد      .االنفاق
واالمكانيات التي تسهل عملهم في القضاء على هذه الظاهرة التي تعتبرها اسرائيل مقلقـه لألمـن فـي                  

 . المنطقة
 صحيفة يديعوت احرونوت ذكرت ان عباس طرح         أن القدسمن   16/4/2007األخبار اللبنانية   وجاء في   

 قوات الحرس الرئاسي على طول محـور فيالدلفـي لمنـع            امام اولمرت خطة مفصلة يتم بموجبها نشر      
وفق ما رسمه الجنرال االميركي دايتون، نشر قـوات         "وأشارت إلى أن الخطة تتضمن      . تهريب السالح 

حرس الرئاسة على الحدود حول قطاع غزة لمنع اطالق صواريخ القـسام وزرع العبـوات ونـشاطات           
ف إلى انشاء حرس رئاسـي قـوي بتمويـل اميركـي            ورأت يديعوت ان الجوهر يهد     ".ارهابية اخرى 

واتفق الطرفان أيضاً على استمرار تفعيل لجنة امنيـة رباعيـة            .وبالتنسيق مع اسرائيل ومصر واالردن    
تشارك فيها الواليات المتحدة واسرائيل ومصر والفلسطينيون، تهتم بموضوع تهريب االسـلحة بـشكل              

  .مكثف اكثر مما كان في الماضي
،  عبـاس أولمـرت  حضر لقـاء  :الوكاالتنقالً عن القدس ومن  16/4/2007لقبس الكويتية  ا وجاء في 

اسرائيل اعادت التأكيد علـى     "وقال مسؤول اسرائيلي ان      .وزير الدفاع بيريتس ووزيرة الخارجية ليفني     
 . على االراضي االسرائيلية"موقفها بضرورة وقف اطالق صواريخ القسام

ن أولمرت حث   أقال مسئول اسرائيلي بارز      :وكاالتال نقالً عن  16/4/2007األهرام المصرية   وأوردت  
 .ت بذل كل ما بوسعه واستخدام ثقله لإلفراج عن شاليىبو مازن علأ

إسـرائيليا  " برنامجا"أولمرت عرض على الرئيس الفلسطيني      إلى أن    15/4/2007 48عربولفت موقع   
  ."تخفيف معاناة الفلسطينيين"لما وصفه 
 صائب عريقات أفاد ان    إلى أن    16/4/2007النهار   أشارت    محمد هواش  ،رام اهللا  مراسلها في    ونقالً عن 
اتفق مع الجانب االسرائيلي على فتح معبر رفح اربعة أيام في االسبوع بدل ثالثة، على ان يـتم                   "عباس

سرائيل فـاتفق    كارني لنقل البضائع بين غزة وا       –أما معبر المنطار    . فتحه بعد شهر طوال أيام االسبوع     
ان تكون التهدئـة شـاملة      "ولفت الى ان الجانب الفلسطيني طالب       ".  ليالً 11:00على فتحه حتى الساعة     

ومتوازية وتبادلية في الضفة الغربية وقطاع غزة، على ان تحل مشكلة المطاردين ومبعدي كنيسة المهـد         
  ".الى غزة وأوروبا
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 ذكـر  :وكـاالت عـن ال  أحمد رمضان و،رام اهللا في نقالً عن مراسلها  16/4/2007المستقبل  وأضافت  
لرئيس عباس طالب اولمرت باالفراج عن االمـوال الفلـسطينية المحتجـزة لـدى              ا  أن عريقاتصائب  

اسرائيل، كما طالب عباس بالسماح للسلطة باستئناف بناء ميناء غزة، وباعادة إعمار المطار الذي دمرته               
  .2000اسرائيل منذ عام 

  
  "غير مرضية ويجب وقفها"نتائج لقاء أولمرت وعباس : األحمد عزام  .2

لقاء بين الرئيس عباس وأولمرت غير مرضية       ال أكد نائب رئيس الوزراء عزام األحمد أن نتائج          :رام اهللا 
وقال  .على اإلطالق وطالب بعدم االستمرار في هذه اللقاءات الدورية التي جاءت بناء على طلب رايس              

هـذه  "ناة الجزيرة الفضائية عقب انتهاء لقاء الرئيس عباس مع أولمـرت، أن             األحمد خالل تصريحات لق   
اللقاءات مضيعة للوقت وغير مجدية على اإلطالق ومن األفضل التوقف عنها وااللتفـات الـى تنظـيم                 

انه كان يتمنى أال يعقد اللقاء ألنه جاء بناء على طلب أمريكي من             "واضاف  . "أوضاعنا وأجندتنا السياسية  
وأوضح األحمد أن الهدف من هذه اللقـاءات مـن وجهـة النظـر               ."تحديد أجندة سياسية معينة له    دون  

األمريكية هو امتصاص حالة اإلحباط والقلق التي تسود الشارعين الفلسطيني والعربي خاصة بعد عـدم               
مرار فـي    وعبر األحمد عن عدم اقتناعه بجدوى االسـت         .التجاوب اإلسرائيلي مع مبادرة السالم العربية     

عقد هذه اللقاءات، وقال ان المطلوب حاليا موقف حقيقي خاصة بعد قرارات قمة الرياض األخيرة مطالبا                
بتوحيد الموقفين الفلسطيني والعربي في التعامل مع الحركة السياسية تجاه اللجنـة الرباعيـة الدوليـة و                 

  .الواليات المتحدة
  15/4/2007وكالة سما 

  
  ة لقاءات عباس أولمرت ويؤكد أن السياسة اإلسرائيلية لم تتغيرغازي حمد يقلل من أهمي .3

أكد غازي حمد المتحدث باسم الحكومـة الفلـسطينية أن           :غزةمن   16/4/2007الوطن العمانية   نشرت  
 حيـال القـضية   ،)عبـاس وأولمـرت  (السياسة االسرائيلية لم تتغير رغم ان هذا هو اللقاء الثالث بينهما       "

". هناك اصرار على نفس المطالب السابقة كاالعتراف بإسرائيل وشـروط الرباعيـة           "وقال  ". الفلسطينية
رغم أن حكومة الوحدة قدمت برنامجا يجيب على كل التساؤالت فالموقف اإلسرائيلي واألميركي             "وتابع  

وأعلن ان الحكومة ال تنتظر موقفا ايجابيا من اسـرائيل          ". الزال يمارس االبتزاز على الشعب الفلسطيني     
ليست معنية بعملية سياسية جـادة بـل        "وشدد على ان اسرائيل     . في اللقاء بين الرئيس عباس واولمرت     

 ".معنية بكسب الوقت لتنفيذ سياستها االستيطانية وتغيير الوقائع الديموغرافية على األرض
وقـال   . قلل غازي حمد من أهمية لقاءات عباس وأولمرت        :غزةمن   15/4/2007 قدس برس وأضافت  

، يـشكل   "الموحـد "واعتبر أن الموقـف الفلـسطيني       " ..ال نعول على هذه اللقاءات    " : مؤتمر صحفي  في
، مشدداً علـى    "عاصماً أمام أي انزالق سياسي ويواجه الموقف اإلسرائيلي، بمواقف أكثر قوة ووضوح           "

إبـداء  "وقـال حمـد إن   ". الذي بدأ يتراجع"وجود تجاوب دولي جيد باتجاه دعم الحكومة ورفع الحصار  
حكومـة االحـتالل   : "، وأضـاف "حكومة االحتالل ليونة تجاه مبادرة السالم العربية بأنها مخادعة كبيرة        

ترتبك أمام الدعم العربي والدولي لحكومة الوحدة من جهة واإلجماع العربي على تبني مبـادرة الـسالم                 
  ".العربية من جهة أخرى

 
 إلسرائيلية لم تكن جادة في طرح عملية السالمتجاربنا السابقة تؤكد أن الحكومات ا: عبدربه .4

ان إسرائيل تريد التفاوض مـع الـدول        :  قال ياسر عبد ربه في تصريح لعكاظ       :عبدالقادر فارس  -غزة  
العربية الشقيقة، وال تريد التفاوض مع الفلسطينيين، فإن توجه إسرائيل نحو الـدول العربيـة وتجاهـل                 

من يريد أن يتفاوض عليه أن يبدأ التفاوض مع الجانب الفلسطيني           الجانب الفلسطيني هو عنوان خاطئ، ف     
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أوال، فهذا هو العنوان الصحيح، ألنه إذا كان الهدف التطبيع مع الدول العربية وإبقاء االحتالل، فهذا لـن                  
وأضاف ردا على تصريحات اولمرت وبيريز حول استعداد اسرائيل التفاوض حول           . يقود الى أية نتيجة   

الم العربية أن اإلسرائيليين ال توجد عندهم أية ذرة جدية في التفاوض مع الفلسطينيين أو حتى                مبادرة الس 
مع العرب، وتجاربنا السابقة تؤكد أن الحكومات اإلسرائيلية جميعا لم تكن جادة في طرح عملية الـسالم                 

إلسرائيلي، وعـادة   وخاصة في مفاوضات الحل النهائي وإنهاء الصراع الفلسطيني اإلسرائيلي والعربي ا          
ما تطرح مثل هذه الموضوعات لالستهالك الداخلي، فالمبادرة العربية مطروحة منذ خمس سنوات ولـم               
تلق سوى المماطلة والرفض اإلسرائيلي، رغم الدعوات العربية المتكررة في كل قمـة ورغـم إدمـاج                 

سرائيل في طروحاتها الجديـدة     المبادرة العربية في خطة خارطة الطريق، وعلى ذلك فال شك لدينا بأن إ            
 .تعمل على التسويف والمماطلة فقط

  16/4/2007عكاظ 
  

 سرائيل والجامعةاال اتصاالت بين  :جامعة العربيةاللدى  مندوب فلسطين .5
نفى مندوب فلسطين الدائم لدى جامعة الدول العربية السفير حسين عبد الخالق وجود اتصاالت  :القاهرة

وقال . لجامعة قبيل انعقاد اجتماع لجنة مبادرة السالم العربية يوم االربعاء المقبلبين دوائر اسرائيلية وا
ال مجرد اعبد الخالق امس أن ما نشر عن رغبة أولمرت فى إجراء اتصاالت مع الجامعة العربية ما هى 

ه وطالب المندوب الفلسطينى بانتظار ما سيسفر عن. تصريحات صحفية ليس لها دليل على أرض الواقع
موضحا أنه سيتم خالل االجتماع تحديد آليات عمل المبادرة التى .. اجتماع لجنة مبادرة السالم العربية

 .ستصبح مرجعية فى تعامل االطراف العربية مع إسرائيل
 16/4/2007الشرق القطرية 

  
 عباس يشكل مجلس األمن القومي برئاسته ويختار هنية نائبا له .6

أصدر الرئيس الفلـسطيني مرسـوما       :غزةنقالً عن مراسلها في      16/4/2007األهرام المصرية   نشرت  
 ويشغل رئيس الحكومة إسـماعيل      ،رئاسيا أمس يقضي بتشكيل مجلس األمن القومي الفلسطيني برئاسته        

هنيه منصب نائبه، ويضم في عضويته كال من وزير الخارجية زياد أبو عمرو والداخلية هاني القواسمي                
والمالية سالم فياض وصائب عريقات ومحمـد دحـالن ورئـيس المخـابرات             والعدل علي السرطاوي    

وبحسب المرسوم فان مهمات مجلس األمن القومي هي وضع          .الفلسطينية وقائد األمن الوطني الفلسطيني    
 كما  ،السياسات االستراتيجية لألمن الفلسطيني ووضع السياسات األمنية والخطط وليس جهازا أمنيا تنفيذيا           

  . األمن االقتصادي للسلطة الفلسطينيةى المفاوضات األمنية ويشرف علسيطلع علي
المتحـدث باسـم    نقالً عن مراسلها في غزة، رائد الفي إلى أن           16/4/2007الخليج اإلماراتية   وأشارت  

دحالن باعتباره عـضوا    محمد   ان الخالف ال يزال قائما حول تعيين          أكد الحكومة الفلسطينية غازي حمد   
  . وال يحق له ممارسة مهام استشارية او تنفيذيةفي التشريعي

حمـد أن    غـازي    رأى: نقالً عن مراسلها في غزة، رائد الفي       16/4/2007األخبار اللبنانية   وأضافت    
مجلس األمن القومي في تشكيلته الجديدة سيشكل المرجعية الناظمة لعمل األجهزة األمنية سواء التابعـة               

الخطط لهذه األجهزة ويراقب تنفيذها من دون أن يكون له صـالحيات            للحكومة أو الرئاسة، بحيث يضع      
  .التنفيذ التي هي من اختصاص وزارة الداخلية

  
  يدعو إلى توفير اإلمكانات الماديةوهنية يشترط تعاون القوى إلنجاح الخطة األمنية  .7

فـة فئـات    أكد رئيس الوزراء الفلسطيني إسماعيل هنية ضرورة تـضافر جهـود كا           :  حامد جاد  -غزة  
إذا لم تحظ الخطـة     " مشددا بقوله    ،وأطياف الشعب الفلسطيني إلنجاح الخطة األمنية التي أقرتها حكومته        
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: وقـال ". األمنية بتعاون والتزام كامل من الشعب والقوى والفعاليات وكافة الشرائح الفلسطينية لن تنجح            
خطف والفوضى إلى جادة الصواب ألنه له       شعبنا الفلسطيني يستحق أن ينتقل من واقع الفلتان األمني وال         "

هدف أسمى ومعركته قاسية وطويلة ويجب توفير كل مقومات الصمود وفي مقـدمتها إنهـاء الفوضـى                 
وأشار هنية في كلمة ألقاها خالل حفل لتكريم عدد مـن الفـائزين فـي                ".المؤثرة على برنامج المقاومة   

وقاف والشؤون الدينية في غزة الى ان حكومة الوحدة         مسابقة لحفظ القرآن الكريم امس في مقر وزارة األ        
وألمـح   .تعمل على تحقيق مهمتين مباشرتين هما رفع الحصار الدولي، وضبط الوضع األمني الـداخلي             

هنية الى امكانية لجوء الشعب الفلسطيني لخيارات أخرى من دون ان يحددها حال اسـتمرار الحـصار                 
 بالتأكيد الشعب الفلسطيني سيكون أمام واقع ال بد أن يقـرر فيـه              إذا استمر الحصار ألشهر عديدة    "وقال  

في حال استمر هذا الحصار على الشعب الفلـسطيني         " واضاف ".بشكل واضح على أي مسار سيتحرك     
ومؤسساته سيفقد الشعب الفلسطيني الثقة في مكوناته الداخلية إلدارة شؤونه، وبالتالي ال بـد أن ينتهـي                 

نحن "وتابع حديثه قائال     ". يبقى شعبنا الفلسطيني محاصراً على مدى هذه الشهور        الحصار وينكسر وأن ال   
قدمنا ما علينا كفلسطينيين واتفقنا على برنامج سياسي يمثل القاسم المشترك لنا ويبقي السؤال ماذا سيقدم                

وزاد بقوله   ."المجتمع الدولي لرفع هذا الحصار الظالم الذي فرض على شعبنا بسبب خياراته الديمقراطية            
هناك حراك على صعيد الموقف األوروبي وصعد أخرى لكنها حركة بطيئة ال ترتقي لمستوى معانـاة                "

  ". الشعب الفلسطيني على مدار عام كامل وعدد من الشهور
   16/4/2007الغد األردنية 

  
  بيقها والتنفيذية ستشارك في تط..الخطة االمنية ستطبق بالتدريج:  الفلسطينيوزير الداخلية .8

 أكد وزير الداخلية هاني القواسمي انه سيبادر خالل األيام القادمة بالخطوات العملية لتطبيق الخطة               :غزة
 ان الخطة سيتم تطبيقهـا بـشكل    األحدوأوضح القواسمي خالل مؤتمر صحفي عقده بغزة مساء          .األمنية

ال وسيتم تـسيير الـدوريات      متدرج عبر التواجد الكثيف لقوى األمن الداخلي في محافظات غزة والشم          
الراجلة والمحمولة ونشر نقاط التفتيش لبسط هيبة السلطة والعمل على تطبيق سيادة القانون والحد مـن                

وأوضح القواسمي انـه سـيتم       .انتشار السالح أو مظاهر التسلح بالشارع للحد من الخروج عن القانون          
 تنظيم المرور والسيارات واألسواق والبسطات      بالتوازي مع هذه اإلجراءات فرض النظام العام من خالل        

أن قوى األمن الداخلي هي من ستنفذ الخطة وبسبب حالـة           "  مشيرا الى  ،العشوائية بالتنسيق مع البلديات   
" وقـال    ".الفوضى سنستعين بقوات األمن الوطني وقوات أخرى موجودة على الساحة كالقوة التنفيذيـة            

ة واذرع المقاومة والعشائر ورجال الدين والشخصيات االعتباريـة         سيكون هناك تواصل مع لجنة المتابع     
من اجل توفير اكبر التفاف حول الخطة األمنية وللخالص من الحالة األمنية الصعبة التـي تمـر بهـا                   

ودعا القواسمي الجمهور الفلسطيني الى تقديم الدعم الكافي وتسهيل مهمـة أفـراد              ".األرضي الفلسطينية 
أن "وقـال    . محذرا من التطاول أو االعتداء على رجال األمن        ،ض األمن والنظام العام   األمن من اجل فر   

الخطة األمنية أعدت بمنتهى الدقة وبما يتالءم مع طبيعة الوضع األمني الصعب الذي يمر بـه الـشعب                  
الفلسطيني ونقص االمكانيات الذي تعانيه أجهزة األمن وخاصة جهاز الشرطة الذي يعاني مـن ضـعف                

أن االحتالل ساهم في تدمير المؤسـسة األمنيـة   " مضيفا" عدام الثقة مما انعكس سلبا علي ضبط األمن   وان
واوضح القواسمي انه استعان بخبراء امنيين فلـسطينيين         ".عبر قصف مقرات الشرطة و األمن الوقائي      

 .يةمن الرتب العسكرية واألمنية العليا وخريجي كليات الشرطة للخروج بهذه الخطة األمن
  قال القواسمي ان تلك القوة تشكلت بقرارات وسيتم التعامل معها واالسـتعانة            ،وعن مصير القوة التنفيذية   

 .بها ونشرها في الشوارع الى جانب قوى االمن لحفظ النظام
  15/4/2007وكالة معا 
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   يدعو وسائل اإلعالم للحفاظ على أجواء الوفاق الوطني الفلسطينيوزير االتصاالت .9
يوسف المنسي وزير االتصاالت وتكنولوجيا المعلومـات وسـائل اإلعـالم           . دعا د  :سمير حمتو  -غزة  

للمساهمة في إنجاح أجواء الوفاق الوطني التي تسود الساحة الفلسطينية وخاصة بعد اتفاق مكة وتـشكيل                
ـ              ،حكومة الوحدة  ة  مشددا على ضرورة عدم االنجرار وراء من يحاولون تعكير أجواء الوفـاق ومحاول

وشدد المنسي خالل لقاء جمعه مع الصحفيين  في مقـر           ،  إيقاع الفرقة والخالف بين أبناء الشعب الواحد      
  . الوزارة بغزة على أهمية دور وسائل اإلعالم بدعم الوفاق الوطني

من جهة أخرى نفت وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات، وجود تمييز بين الموظفين، وما تناقلتـه               
وقال بيان  .  اإلعالم عن ظهور هذا التمييز خالل زيارة رئيس الحكومة لمقر الوزارة بغزة            بعض وسائل 

المكتب (صدر عن الوزارة أمس طالعتنا بعض المواقع االلكترونية والصحف المحلية بخبر منسوب إلى              
جرى من  يستنكر فيه التمييز بين الموظفين الحكوميين، مدعية ان ما          ) الحركي المركزي للوزارات فتح     

استقبال في وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات لرئيس الوزراء والتقائه بعدد من المـسؤولين فـي               
وبالنـسبة لزيـارة رئـيس الـوزراء لمقـر وزارة           ". الوزارة وإنما هو إقصاء ألبناء فتح في الـوزارة        

اء عل كافة مكاتـب     بسبب ضيق الوقت المخصص للزيارة، تجول رئيس الوزر       : "االتصاالت، قال البيان  
 دون تمييز بـين موظـف       - الطابق الذي يقع فيه مكتب الوزير      -الموظفين في الطابق الثالث بالوزارة      
  . وآخر وسلم عليهم واستمع إليهم جميعاً

   16/4/2007الحياة الجديدة 
  

  تشكيك فلسطيني في إعالن منظمة مجهولة قتل الصحافي البريطاني .10
نفت : الوكاالتعن   تغريد سعادة و   ،رام اهللا نقالً عن مراسلتها في      16/4/2007االتحاد االماراتية   نشرت  

مصادر فلسطينية مطلعة، صحة ما تناقلته وسائل اإلعالم حول مقتل الصحافي البريطاني المختطف فـي               
صائب عريقات الـشائعات    . ونفى د  . وأكدت المصادر ان جونستون على قيد الحياة وأنه حي يرزق          .غزة

  . مؤكداً أن الرئيس عباس يبذل جهوداً لإلفراج عنه حياًحول جونستون،
قد أعلن أمس، مسؤوليتها عن     " كتائب التوحيد والجهاد  "وكان بيان منسوب الى مجموعة تطلق على نفسها         

قتل الصحافي البريطاني، وحملت المجموعة المجهولة، الرئاسـة والحكومـة الفلـسطينيتين والحكومـة              
أمـس انهـا قتلـت      " كتائب التوحيد والجهـاد   " وأعلنت جماعة    .املة عن مقتله  البريطانية المسؤولية الك  

ان "إن مطلبهم بالنسبة لقضية الـصحافي       : الصحافي، وقالت الجماعة في بيان لم يتسن التأكد من صحته         
يطلقوا سراح أسرانا في سجون االحتالل الغاشم، فقد قامت الدنيا ولم تقعد مـن أجـل هـذا الـصحافي                    

  ."نما نحن اسرانا باالالف في كل مكان وال أحد يحرك ساكناًاألجنبي، بي
كتائـب  " وزعـت    :سامي سـعيد  ،  رام اهللا نقالً عن مراسلها في      16/4/2007األخبار اللبنانية   وأضافت  

ستوزع على وسائل اإلعالم شريطاً مصوراً تظهر فيه عملية         "إلى أنها   فيه  بياناً أشارت   " التوحيد والجهاد 
". كتائب الجهاد والتوحيد  "قلّل مصدر أمني رفيع المستوى في غزة من شأن بيان           و ".)ونقتل جونست (القتل

، مـضيفاً   "ال تتعامل مع بيانات من مثل هذا النوع ال توجد لها صدقية           "وقال إن أجهزة األمن الفلسطينية      
مع البيـان   واتفق الصحافيون الفلسطينيون في قطاع غزة على عدم التعامل           .أنه يرجح عدم صحة البيان    

  .ونشره إلى حين التأكد من صحته، حفاظاً على مشاعر عائلة جونستون
لن يفرجوا عنه إال بعد اإلفراج      "إن خاطفي جونستون    : وكانت مصادر فلسطينية موثوقة قد قالت لألخبار      

عن أسيرات مسلمات في السجون األردنية والبريطانية واألميركية واألفغانية، وفـي مقـدمهم سـاجدة               
وأشارت المصادر، التـي اشـترطت أال يـذكر          .، المتهمة في قضية تفجير الفنادق في عمان       "يشاويالر

واسـتبعدت  . اسمها، إلى أن جيش اإلسالم التابع فكرياً لتنظيم القاعدة، هو المسؤول عن خطف الصحافي             
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م مـن   المصادر أن تتم تلبية شروط الخاطفين، لكن إغراءات مالية عرضت وستعرض على جيش اإلسال             
  .أجل إطالق سراح جونستون

 وزيـر الداخليـة      أن  فايز أبوعـون   ،غزةنقالً عن مراسلها في      16/4/2007األيام الفلسطينية   وذكرت  
إنه تمت متابعة ما نُشر فـي هـذا         : "واألمن الوطني نفى وجود أية معلومات تؤكد مقتل جونستون، قائالً         

وأكد هـاني    ". أية معلومات تؤكد مقتل جونستون     الموضوع من قبل أجهزة األمن وال توجد حتى اللحظة        
القواسمي في مؤتمر صحافي، أنه تم تشكيل غرفة عمليات وخلية أزمة لهذا الغرض، قامت بجمع العديد                

ووعد الصحافيين بأن يتم الخروج بخبر       .من المعلومات ومازالت تتأكد من صحة ما توفر من معلومات         
  .جيد حول جونسون في القريب العاجل

 النـاطق باسـم رئاسـة        إلى أن   فتحي صباح  ،غزةنقالً عن مراسلها في      16/4/2007الحياة  أشارت  و
 قبل سـاعات  ،في غزة امس" بال ميديا"الحكومة غازي حمد قال في مؤتمر صحافي عقده في مقر وكالة  

، "يـرة الحكومة ال تزال تتابع ملف جونستون ولديها معلومـات كث         "قليلة على اعالن قتل جونستون، ان       
، "الحكومة تفضل ان تعمل من خالل قنوات محددة العادة الصحافي مـن دون أي ضـرر               "واضاف ان   
صبية "ووصف الخاطفين بأنهم    ". ضرورة محاسبة الخاطفين حتى ال تتكرر عمليات الخطف       "مشددا على   

رة يتالعبون بصورة الشعب الفلسطيني، ومن واجبنا ان نضرب على أيدي هؤالء النهم يمثلـون صـو               
  ".العبثية في مجتمعنا

وفـاء   و نضال المغربـي  والقدس،  رام اهللا    و غزةنقالً عن مراسليها في      15/4/2007رويترز  وجاء في   
 عبرت هيئة االذاعة البريطانية عن قلقهـا البـالغ بـسبب رسـالة بالبريـد                :واليستير مكدونالد وعمرو  

يه االسالميين لكـن الهيئـة ومـسؤولين        االلكتروني تقول إن مراسلها المفقود في غزة قتل بأيدي خاطف         
وقالت هيئة االذاعة البريطانيـة فـي بيـان        .فلسطينيين قالوا إنه لم يتسن التحقق من صحة هذه المزاعم         

 ."نشعر بقلق بالغ بسبب ما نسمعه لكننا نشدد في هذه المرحلة أنها مجرد شائعة لم تؤكدها جهة مـستقل                  "
  .ا تتحرى الوضع بشكل عاجلوذكرت وزارة الخارجية البريطانية أنه

  
   للتهريب قرب معبر رفح تكتشف نفقين الفلسطينيةقوات األمن .11

، عثرت قوات األمن الفلسطينية على نفقين يستخدمان للتهريب بالقرب من معبر رفح جنوب قطاع غـزة               
ما يـتم   في،  تفجير أحد النفقين   وقد تم    . دون العثور على أشخاص بداخلهما     بالتنسيق مع السلطات المصرية   

  .التحضير لتفجير آخر تحت السيطرة إلغالق النفق الثاني
  15/4/2007 48عرب

  
  تجميع أسرى غزة في سجن الرملة ليس له عالقة بصفقة التبادل: عضو لجنة األسرى .12

محمد شهاب عن استنكاره الشديد لما أقـدمت        . د ،عضو لجنة األسرى في المجلس التشريعي      عبر: غزة
 في جميع السجون    الموجودين و ،من تجميع للمعتقلين من أبناء قطاع غزة      سرائيلية  اإلعليه إدارة السجون    

واستهجن شهاب قرار إدارة سجن النقـب الـصحراوي منـع األسـرى              .اإلسرائيلية، إلى سجن الرملة   
اإلداريين من الزيارة من قبل ذويهم لمدة شهر، عقاباً لهم على استخدام أجهزة الهواتف الخلويـة داخـل                  

سياسة التجميع والعزل هذه مرفوضة، وتهدف إلى تمزيق أبناء الوطن الواحد والتمييـز             إن  "قال   و .القسم
، "بينهم حسب مناطق سكناهم بغية منع تواصل أبناء الوطن الواحد حتى داخـل الـسجون والمعـتقالت                

لم تكتف قوات العدو الصهيوني من تمزيق الوطن إلى كنتونـات ومعـازل عبـر حواجزهـا                 "وأضاف  
 بل ها هي يدها تمتد لتزيد المعاناة على األسرى والمعتقلين في سجونها ولتزيـد مـن                 ،رقها االلتفافية وط

  ."المهم وعزلتهم
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ن أال انه لم يـستبعد      إأي عالقة بصفقة األسرى،     ة،  ن يكون لهذه الخطو   أمن ناحية أخرى استبعد شهاب      
هو زيـادة الغمـوض والبلبلـة فـي     "عزل أبناء القطاع في سجون واحد       إسرائيل من   حد أهداف   أيكون  

  ."صفوف المعتقلين حيال صفقة التبادل المحتملة
   15/4/2007 قدس برس

  
  فياض يحث البنك الدولي على إنشاء وإدارة صندوق دولي لدعم فلسطين .13

سالم فياض، وزير المالية، في اتصال هاتفي مع األيام من واشـنطن            .قال د  :كتب عبد الرؤوف أرناؤوط   
لى رئيس البنك الدولي بول وولفويتز انشاء صندوق لدعم فلسطين على ان يكون الـصندوق               انه اقترح ع  

بادارة البنك الدولي مشيرا الى انه حثه على القيام بذلك فورا وحث المانحين على تقـديم الـدعم لهـذا                    
 .اتمن خالل خبرة السنوات الماضية فان هذه الطريقة فعالة جدا في تحريك المـساعد             : الصندوق وقال 

واشار فياض الى انه طلب من رئيس البنك الدولي ان يلعب البنك دورا اكثر فاعلية هذا العام من الـدور           
  .الذي لعبه العام الماضي

وذكر، فياض، المتواجد في واشنطن لحضور االجتماع الوزاري لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي انه              
السعودي وكل من وزير التعـاون الـدولي البريطـاني          اجتمع على هامش االجتماعات مع وزير المالية        

راجعت : ووصف فياض االجتماع مع الوزير السعودي بااليجابي وقال        .ووزيرة التعاون الدولية االلمانية   
مع وزير المالية السعودي، االوضاع المالية واالقتصادية الفلسطينية والمساعدات العربية المتوقعة للسلطة            

رارات القمة العربية االخيرة، حيث جرى البحث في امكانية الحصول على التمويل            الفلسطينية في ضوء ق   
  .الالزم وبالسرعة المطلوبة

 16/4/2007األيام الفلسطينية 
  

  عباس في عمان للقاء مسؤولين حكوميين قبل جولة أوروبية .14
ن حكوميين قبـل    وصل أمس إلى عمان رئيس السلطة الفلسطينية للقاء مسؤولي        : نادية سعد الدين   - عمان

وقال السفير الفلسطيني في عمان      .توجهه غداً الثالثاء إلى جولة أوروبية موسعة تستغرق حوالي أسبوع         
عطااهللا خيري للغد أن الرئيس عباس سيتوجه غداً الثالثاء إلى فرنسا وذلك في مستهل جولـة موسـعة                  

لمرافق لعباس يضم صائب عريقات     وبحسب خيري فإن الوفد ا     .تشمل زيارة العديد من الدول األوروبية     
  .ومستشار الرئيس محمد مصطفى والمستشار اإلعالمي للرئيس نبيل عمرو إضافة إلى نبيل أبو ردينة

   16/4/2007الغد األردنية 
  

  للقطاع السياحي  األردنيدعمة الملها بزياد تعرب عن أوزيرة السياحة الفلسطينية .15
معروف البخيت امس وزيرة السياحة الفلسطينية خلـود        .دني  األرداستقبل رئيس الوزراء    :  بترا –عمان  

وقـدمت الـوزيرة     . اسامة الـدباس    األردني دعيبس والوفد المرافق لها بحضور وزير السياحة واآلثار       
الفلسطينية ايجازا عن ابرز التحديات والمشاكل التي تواجه السياحة الفلسطينية بما فيها الظروف السياسية              

سادت االراضي الفلسطينية العام الماضي في ظل توقف الدعم للسلطة الفلسطينية مـن             واالقتصادية التي   
وعبـرت دعيـبس عـن       .قبل الجهات المانحة ما ادى الى تفاقم االوضاع على صعيد القطاع السياحي           

تقديرها للدعم الذي يقدمه االردن للسلطة الفلسطينية معربة عن املها بزيادته من خـالل التعـاون مـع                  
كة في تدريب ادالء سياحيين وشرطة سياحية وفي مجال الكليات الفندقيـة والتـشريعات المتعلقـة                الممل

من جانبه عبر البخيت عن امله بتحسن االوضاع في االراضي الفلـسطينية             .بالحفاظ على االثار الوطنية   
 .مؤكدا استعداد االردن لتقديم الدعم الكامل لالشقاء الفلسطينيين على الصعد كافة

  16/4/2007دستور ال
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 للعالج في األردن االحتالل يمنع الشيخ البيتاوي من السفر .16

 الشيخ حامد البيتاوي رئيس رابطة علماء فلسطين مـن           النائب منعت سلطات االحتالل اإلسرائيلي   : نابلس
وقال البيتاوي ان ضباط االمن اإلسرائيليين على معبر الكرامـة           .السفر لألردن لغرض استكمال عالجه    

ين الضفة وإسرائيل طلبوا منه االنتظار لغرض الفحص، وبعد اربع ساعات على احتجازه ابلغ بقـرار                ب
  .منعه من السفر

  16/4/2007الخليج اإلماراتية 
  

  محكمة عوفر االحتاللية تؤجل محاكمة الدويك وزبون .17
التـشريعي،    أجلت محكمة عوفر العسكرية أمس محاكمة رئيس المجلـس           : ابراهيم ابو كامش   -رام اهللا   

وكانت المحكمة العسكرية قامت بتأجيل     .  أنور زبون  ،البرلمانيةحماس  عزيز الدويك، والنائب عن كتلة      .د
  .  الدويك أكثر من عشر مرات سابقا.النطق في محاكمة د

       16/4/2007الحياة الجديدة 
  

  خروج لبنان من محنته مصلحة فلسطينية عليا: زكيعباس  .18
ان هناك تفهما جديا من الجميع      "علن ممثل منظمة التحرير في لبنان عباس زكي         ا: محمد صالح  -صيدا  

وجدد التأكيد على المعالجة العاقلة لهذه      ". بأن ظاهرة فتح االسالم يجب أن ال تهدد السلم األهلي في لبنان           
الظاهرة ومحاصرتها وعدم االنجرار الى ما أراده البعض وان هذه الظـاهرة لـن تتجـاوز حـدودها                  

ان العالقات الفلسطينية اللبنانية تحتاج الى متابعة       "وقال اثر لقائه النائب بهية الحريري امس        ". لجغرافيةا
نتيجة الظروف االستثنائية في لبنان، ونحن نرفض اقحام الفلـسطينيين فـي الـشان الـداخلي للبنـان،                  

جاذبـات وأن ال يـصل الـى    ومصلحتنا العليا هي في أن يتعافى هذا البلد وأن يخرج من محنته ومن الت        
  ". حدود ابعد مما يعانيه األخوة هنا في لبنان

  16/4/2007السفير 
  

   كبيرة على زيارة قريع لدمشق إلعادة بناء منظمة التحريرنعلق آماالً: أسامة حمدان .19
  عن أمله في أن تكلل زيارة أحمد قريعممثل حركة حماس في لبنان أسامة حمدانأعرب : بيروت

.  األحد إلى دمشق بالنجاحت إحياء الحوار بشأن تفعيل منظمة التحرير الفلسطينية التي بدأمسؤول إعادة
 كبيرة على زيارة قريع، في أن تكون وأكد حمدان في تصريحات خاصة لقدس برس أنهم يعلقون آماالً

/  منذ آذار نهاية لسياسة المماطلة التي تم التعاطي بها مع مطلب تفعيل المنظمة الذي تم إقرارهفعالً
وعن المطلوب من زيارة أحمد قريع إلى دمشق، أكد أسامة حمدان أنه ال شيء غير تنفيذ . 2005مارس 

  .ما تم االتفاق عليه في حوارات القاهرة واتفاق مكة بخصوص منظمة التحرير وإعادة بنائها
  15/4/2007 قدس برس

  
  مني مجلس األمن القومي خطوة مهمة لمعالجة االنفالت األ:حماس .20

أشاد فوزي برهوم الناطق باسم حركة حماس بخطوة إصدار الرئيس محمود عباس لمرسوم تشكيل : غزة
واعتبر ذلك خطوة مهمة في طريق توحيد األجهزة األمنية وتطبيق قرارات  مجلس األمن القومي،

 في تصريحات خاصة لقدس برس أن المرسوم برهوموأكد  .حوارات القاهرة واتفاق مكة المكرمة
الرئاسي المتعلق بمجلس األمن القومي مهم للغاية في هذه المرحلة الفلسطينية، وأوضح أن مهمة هذا 

وضع السياسات االستراتيجية لألمن القومي الفلسطيني واإلشراف على المفاوضات "المجلس هي 
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تحتاج إلى "وأشار إلى أن الخطة األمنية التي سبقت اإلعالن عن تشكيل مجلس األمن القومي ". األمنية
 أوضح أن أهم تلك المقومات هيو". مجموعة من المقومات حتى تثمر وتأتي بنتائج على أرض الواقع

 وتفاهم الفصائل الفلسطينية ،تفعيل القانون وتساوي الجميع أمامه من دون استثناءات، واستقاللية القضاء"
  ".على إنجاح الخطة

  15/4/2007 قدس برس
  

 من القوميل مجلس األ تشكينتقدالزهار يمحمود  .21
 ،من القومي على تشكيل مجلس األ الذعاً شن القيادي في حركة حماس محمود الزهار هجوماً:غزة

وضاع التي تعيشها  في هذه األنه ال بد من دراسة واضحة لتشكيل مثل هذا المجلس وخصوصاًأ معتبراً
 ،"وطني"أن يكون مجلس أمن المفروض  أنه من وقال الزهار في تصريح صحفي. ةراضي الفلسطينياأل

 وبالتالي ،القومية العربية وليست الفلسطينيةهي ن قوميتنا إ و،ألن األمن القومي يتحدث عن قومية
نحن لسنا ضد الفكرة ولكن طريقة تشكيلها بحاجة إلى :  وأوضح الزهار.المسمى يحتاج إلى المراجعة

   .دراسة
 :لنقاط على طاولة الحوار في اتفاق مكة، أجاب طرح حماس هذه اسبب عدمحول على سؤال وفي رده 

 ." وليس اتفاق تفاصيلئاتفاق مكة كان اتفاق مباد"
  15/4/2007وكالة سما 

  
  حذر الدول العربية من االنجرار وراء محاوالت التطبيع اإلسرائيليةحماس ت .22

ار وراء حذرت حركة حماس الدول العربية من االنجر :15/4/2007 عين على فلسطين جاء في نشرة
 المتسترة وراء الغموض في الموقف اإلسرائيلي من ،محاوالت إسرائيل للتطبيع الشامل مع الدول العربية

إن إسرائيل تخفي نوايا خبيثة من وراء : "وقالت الحركة على لسان متحدث باسمها .المبادرة العربية
ل بذلك مخادعة الدول العربية  وتحاو،ضبابيتها في اإلعالن عن موقفها الرسمي من المبادرة العربية

وقال . "وجرها لدائرة التطبيع مع إسرائيل بال مقابل من الطرف اإلسرائيلي أو أي التزام تجاه المبادرة 
إن الموقف اإلسرائيلي من المبادرة العربية واضح وضوح الشمس حين وصفها شارون بأنها : "المتحدث

غازالت أولمرت للدول العربية ال ترمي إال لمناورة  وإن كل م)..(.ال تساوي الحبر الذي كتبت فيه
سياسية تهدف إلى تخليص إسرائيل من تبعات االلتزام بالمبادرة وإحالتها إلى برنامج تطبيع كامل مع 

  ".يجب على رؤساء الدول العربية أن ال تنطلي عليهم مثل هذه األالعيب: " وأضاف المتحدث ".العرب
إسماعيل رضوان المتحدث باسم حركة حماس، . أكد د :خان يونس من 15/4/2007 وكالة معاً وأفادت

ولمرت للتفاوض مع أ استعدادن ع التسريبات التي نشرتها صحيفة هآرتس  حولفي حديث لوكالة معاً
لى مزيد من المفاوضات مع االحتالل، إ بحاجة ان الشعب الفلسطيني واألمة العربية ليسأالدول العربية، 

 .يتهرب من حقوق أبناء الشعب الفلسطيني التي كفلتها االتفاقيات والمعاهدات الدوليةفي الوقت الذي 
االحتالل يريد أن يدغدغ عواطف الناس، ويريد أن يخادع العالم بإيهامه بأنه سيبقي " :وأضاف رضوان 

 ".خيارات السالم المطروحة، ولكن في نفس الوقت، أفعاله على األرض تنافي هذا السالم
  

  أولمرت- والجبهة الشعبية تنتقدان لقاء عباس دالجها .23
قال خالد البطش القيادي في الجهاد اإلسالمي : أ.ب.دنقالً عن غزة  من 16/4/2007 الدستور أوردت

يأتي "مس أمس إن لقاء الرئيس محمود عباس مع رئيس الوزراء اإلسرائيلي إيهود أولمرت في القدس أ
 وأولمرت من أجل تحسين صورة األخير ودمجه في العالم في سياق الضغوط األميركية على عباس

لن تكون في صالح " البطش في تصريحات إلذاعة صوت القدس المحلية أن نتائج اللقاء كدوأ ".العربي
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 ، في الوقت نفسه مبادرة السالم العربية، منتقداً"الشارع الفلسطيني وإنما في صالح السياسة اإلسرائيلية
 سيء ومبادرة السالم العربية التي أنتجتها قمة بيروت وفعلتها قمة الرياض رسالة الوضع العربي ":وقال

 ".واضحة باستعداد العرب للتسوية والسالم مع إسرائيل
 لسان ناطق باسمها في ىالجبهة الشعبية وصفت عل:  أنغزة من 16/4/2007 القدس العربي وذكرت

 هذه اللقاءات ت أنوقال ."بالسلبية"لقاء اليسفر عنها بيان تلقت القدس العربي نسخة منه النتائج التي س
 ى ومخيبة من جديد لمن بن،عالمي، وهي فقط لالستهالك اإلىو جدوأ ىكسابقاتها تضر وال تنفع بال معن

  .و مراهناتأية آمال أعليها 
  

  بين فتح وحماسالمحاصصةتنتقد و.. الديمقراطية تؤيد الخطة األمنية وتعد بدعمها .24
 أعلنت الجبهة الديمقراطية عن تأييدها وترحيبها بمصادقة :غزةمن  16/4/2007 برسقدس أوردت 

وأعربت  .مجلس الوزراء على الخطة األمنية التي تقدم بها وزير الداخلية الفلسطيني هاني القواسمي
د الجبهة على لسان عضو لجنتها المركزية عصام أبو دقة عن تأييدها ودعمها الكامل، وبذل كافة الجهو

ودعا أبو دقة إلى تفعيل دور  .من أجل إنجاح الخطة، ومن أجل عودة الهدوء واالستقرار والنظام
 إياها بتحمل مسؤولياتها لحفظ األجهزة األمنية، والوقوف إلى جانب الخطة واألجهزة األمنية، مطالباً

  .األمن والنظام العام
صدر مسؤول في الجبهة الديمقراطية انتقد م: عمانمن  16/4/2007الدستور من جهة أخرى، نشرت 

 .منية كما قالاألخطة الن أقرت حكومة االئتالف الوطني أ لرئيس الوزراء الفلسطيني اتخذه بعد قراراً
محاصصة آخر في تعيين "نه صدر عن رئيس الحكومة مرسوم أمس أوقال المصدر في تصريح صحفي 

ن هذا يتناقض و قرار سابق أل جميع الوزارات، و بالتقاسم بين حماس وفتح، شم عاماًاً مدير75وترقية 
للحكومة بوقف التوظيفات والترقيات، ومع وثيقة الوفاق الوطني والبرنامج المشترك لحكومة االئتالف 

سياسة االحتكار والمحاصصة "وقال المصدر إن أية خطة أمنية ال يمكن أن تنجح تحت سقف . الوطني
 .ة اإلدارية واألمنية لمؤسسات السلطةللوظيفة العامة في األجهز" الحزبية

  
  لخطة األمنيةل  الحكومة الفلسطينيةقراربإ حب تر الشعبيالنضالجبهة  .25

 . باركت جبهة النضال الشعبي إقرار مجلس الوزراء الخطة األمنية التي قـدمتها وزارة الداخليـة               :غزة
 لما سيترتب على ذلـك      ، بالغة  إنها تنظر إلى هذه الخطة ونجاحها بأهمية        في بيان صحفي   وقالت الجبهة 

من انعكاسات على المسارات السياسية والتفاوضية واألمن الفلسطيني الداخلي، ونظـرة العـالم للـشعب     
ول الجبهة جمال البطراوي، أن نجاح هذه الخطة مرهون بالتقـدم           ؤوأكد مس  .الفلسطيني وقضاياه العادلة  

  .ينلسطيني، وفك الحصار عن الفلسطينيفي المسار السياسي واالجتماعي والمعيشي للشعب الف
  15/4/2007 وفا -وكالة االنباء الفلسطينية

  
  نهاء الصفة الحزبية عن األجهزة األمنيةإل دعوجبهة التحرير الفلسطينية ت .26

عن " سياسة المحاصصة"و" الصفة الحزبية"طالبت جبهة التحرير الفلسطينية بإنهاء ما سمتها : غزة
، من أجل إنهاء الفوضى وحالة الفلتان التي تسود الشارع اد تشكيلها حالياًاألجهزة األمنية التي يع

يبدو  ": حول إعادة تشكيل أجهز األمنية الفلسطينية، وقالت كبيراًغير أن الجبهة لم تبد تفاؤالً .الفلسطيني
غير لن يؤخذ بها، وهناك من يقول بفصائل رئيسية وفصائل ) االبتعاد عن المحاصصة(أن هذه الرؤية 

  .، مشيرة إلى أن هذا التوجه ال يخدم المصلحة الوطنية"رئيسية
  15/4/2007 قدس برس
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  فوزي برهوم ينفي وجود أزمة بين مصر وحماس .27
نفى فوزي برهوم الناطق باسم حماس وجود أي أزمة من أي نوع بين الحركة والقيادة المصرية، واعتبر 

كهنات سياسية ال عالقة لها من قريب وال من بعيد بواقع أن ما أثارته بعض األوساط اإلعالمية ليس إال ت
شخصيا لم أسمع بهذه األزمة بين مصر وحركة حماس إال عند بعض األوساط اإلعالمية، : "الحال، وقال

، حيث أن الحوار بيننا مستمر وعلى أحسن ما يرام سواء من خالل وإال فإن الواقع بعكس ذلك تماماً
. جود في غزة أو من خالل الجهود المصرية المقدرة في مسألة صفقة األسرىالوفد األمني المصري المو

ونحن في حماس نعرف أن الدول العربية عامة ومصر على وجه الدقة عمق للقضية الفلسطينية وال 
 أنه ال صحة لهذه األنباء التي تتحدث  نتدخل في الشؤون الداخلية ألي بلد عربي، لهذا أقول بكل وضوح

  ".ن حماس والحكومة المصريةعن أزمة بي
  15/4/2007 قدس برس

  
  تدعو عناصرها لخطف جنود اسرائيليينىقصكتائب األ .28

تمسكها " أبو فؤاد"جددت كتائب شهداء األقصى على لسان الناطق باسمها :  حكمت يوسف- غزة
هيوني  وأكدت أن العدو الص،بالتزامها تجاه األسرى فيما طرحته عبر برنامجنا العسكري والسياسي

يتحمل وحده مسؤولية العواقب الناتجة عن عدم إطالق سراح األسرى والمعتقلين وإن لم يكن هناك 
 امتداد الوطن بالتركيز ىهذه دعوة مفتوحة لكافة مقاتليها عل"أن  وقالت في بيانها .استجابة للتفاهمات

لتزم العدو بإطالق سراح  وإن لم ي، خطف الجنود واإلسرائيليين والمدنيين داخل أرضنا المحتلةىعل
 ."أسرانا سيكون الصهاينة خارج فلسطين هدفاً سهالً لمجاهديها

  16/4/2007وكالة سما 
  

  الفصائل الفلسطينية تدين االعتداء على مكتبة في غزة .29
الكتـاب  " مكتبة   الذي تعرضت له   أدانت كتلة التغيير واإلصالح االعتداء       : مراسل القدس الخاص   -غزة  
فوجئنا في كتلة التغيير واإلصالح بإقدام مجموعـة مارقـة          ":  بيان صدر عنها   قالوة،  وسط غز " المقدس

 بـشدة هـذه الجريمـة       وأدانت الكتلة ". وفئة مأجورة على تفجير مكتبة الكتاب المقدس للطائفة المسيحية        
النكراء التي تهدف إلى المساس بوحدة الشعب الفلسطيني واإليقـاع بـين طوائفـه وتخريـب نـسيجه                  

وطالبت الحكومة الفلسطينية ووزارة الداخلية، بضرورة سـرعة         .تماعي القائم على التعايش السلمي    االج
  .الضرب بيد من حديد على أيدي الجناة المجرمين وتقديمهم للعدالة

ن ما قامت به فئة خارجة عن القانون وخارجة عن تقاليد الشعب            أاعتبرت الجبهة الديمقراطية    من جهتها   
هو مساس خطير بالنـسيج االجتمـاعي       , عتداء آثم ومستنكر على مكتبة الكتاب المقدس      الفلسطيني من ا  

  .الحساس، الذي يربط كافة أبناء شعبنا
 ومقـاهي   ،بدوره استنكر حزب الشعب بشدة تواصل االعتداءات على المؤسسات الثقافية فـي فلـسطين             

الستمرار حالـة الفوضـى والفلتـان         خطيراً  واعتبر ذلك مؤشراً   ،نترنت والممتلكات الخاصة والعامة   اإل
  .األمني

  16/4/2007القدس الفلسطينية 
  

   بفك الحصار والتعامل مع حكومة الوحدةةطالبللم يةوروبأوفد من فتح ينهي زيارة  .30
، زيارة قام بها إلى العاصمة البلجيكية بروكسل، تخللهـا          حدنهى وفد موسع من حركة فتح، األ      أ :رام اهللا 

وأوضحت الحركـة،    .مع قيادة الحزب االشتراكي األوروبي والبرلمان األوروبي      لقاءات موسعة ومكثفة    
في بيان تلقت وفا نسخة منه، أن الوفد شرح لألوروبيين تفاصيل معانـاة الـشعب الفلـسطيني بـسبب                   
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 .االحتالل اإلسرائيلي، والمطالبة باستئناف المساعدات والدعم المالي والسياسي لشعبنا وسلطته الوطنيـة           
لقد أوضحنا  : "الزعارير أنها كانت إيجابية وبناءة، وأضاف     فهمي  عقيبه على الجولة األوروبية، قال      وفي ت 

ألصدقائنا األوروبيين أن الشعب الفلسطيني بعد هذه الحكومة بات مستعداً أكثر مـن أي وقـت مـضى                  
يـر المـصير    ، تكفل تحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني المشروعة في تقر        ةلتسوية سياسية دائمة ومستقر   

 من عدم استغالل هذه الفرصة أو تضيعها، ألن ذلك سيؤجل السالم في المنطقـة               ، محذراً "وإقامة الدولة 
  .لفترة طويلة

  15/4/2007 وفا -وكالة االنباء الفلسطينية
  

  لاللتفاف على المبادرة العربيةيسعى أولمرت  .31
رت الجلسة األسـبوعية لحكومتـه      افتتح اولم : أسعد تلحمي  عن   الناصرة من 16/4/2007 الحياة   نشرت

سأكون ": ، وقال "إجراء محادثات مع أي مجموعة عربية في شأن أفكارها        "أمس بإعالن استعداد إسرائيل     
، تمامـاً كمـا     )التي أقرتها القمة  (سعيدا لالستماع إلى أفكار ومبادرات عربية للسالم أو المبادرة العربية           

انب العربي، وآمل في ان يتاح عقد لقاءات كهذه على هـذا            تريد إسرائيل عرض أفكارها أيضاً على الج      
لكنه أضاف مستدركاً ان هذا االستعداد للدخول في مفاوضات ال يعني التزاماً مسبقاً بقبول هذا               . "األساس

هو خطوة لحل المشاكل من دون عنف، وهذا أمر     "الموقف أو غيره، موضحاً ان مجرد إجراء مفاوضات         
أنه أوضح في الماضي ان مبادرة السالم السعودية تنطوي علـى جوانـب             "ألذهان  وأعاد إلى ا  . "ايجابي

  ."ايجابية، وأن إسرائيل تنظر إلى هذه الحقيقة بااليجاب
من جانبه، قال النائب األول لرئيس الحكومة شمعون بيريز إنه من السابق ألوانه الحديث عن اختراق في                 

اضاف انه يتوجب على دول الجامعـة العربيـة االعتـراف           و. العالقات بين إسرائيل والجامعة العربية    
وتابع في حديث لإلذاعة العامة انـه ال يعتقـد ان الجامعـة         . بإسرائيل قبل أن تدخل في مفاوضات معها      

لكن من الممكن فتح حوار مع مجموعات مختلفة من الدول          "العربية تقترح نفسها شريكا في المفاوضات،       
نبض بغية ايجاد أرضية تفاهم، أي إجراء مفاوضات تمهيدية على كيفيـة      تكون في الواقع اتصاالت جس      

وأضاف انه ال يوجد في الوقت الحاضر اي قناة إلجراء محادثات بين إسـرائيل والجامعـة                . "التفاوض
  .العربية

ورد اليمين اإلسرائيلي على تصريحات اولمرت باالستخفاف، وقال حزب ليكود في بيـان أصـدره إن                
  .ت فقدت ثقة الجمهور بها وهي ال تحظى بأي تخويل شعبي للقيام بخطوات سياسية جديدةحكومة اولمر

قرار إسرائيل التحاور مع الجامعة العربية في       "وكانت كبرى الصحف العبرية صدرت أمس بعناوين عن         
ان وأفادت يـديعوت أحرونـوت      . "مفاوضات مع الجامعة العربية للتسوية الدائمة     " و   "شأن مبادرة السالم  

اولمرت كشف في محادثات مغلقة انه يعتزم إجراء مفاوضات في شأن التسوية الدائمة للصراع العربـي                
األول مع الجامعة العربية على أساس المبادرة الـسعودية للـسالم،           :  اإلسرائيلي في مسارين متوازيين    –

. لطريـق الدوليـة   والثاني مع الرئيس محمود عباس على أساس تسلسل المراحل التي حددتها خريطـة ا             
وأضافت ان اإلدارة األميركية تلقت موافقة اولمرت على مشاركة ممثلين عـن إسـرائيل فـي طـواقم                  
مفاوضات السالم، برعاية الواليات المتحدة وبمشاركة دول عربية معتدلة، التي ستبحث في تنفيذ المبادرة              

  . تنازالت صعبة ومؤلمةوزادت ان اولمرت أكد مجددا ان إسرائيل مستعدة لتقديم. السعودية
إسـرائيل مـستعدة إلجـراء      "من جهتها، نقلت صحيفة هآرتس عن أوساط سياسية إسرائيلية تأكيدها أن            

محادثات مع لجنة المتابعة التي ستشكلها الجامعة العربية لمتابعة تنفيذ المبادرة العربية مـع األطـراف                
يين الرسمي لهذه اللجنة األسبوع الجاري بنـاء        وأضافت أن إسرائيل تنتظر التع    . "االمعنية من أجل دفعه   
. "فـوارد أن نتحـاور معهـا      "وزادت انه إذا كان هدف هذه اللجنة دفع المبادرة          . لقرارات قمة الرياض  

وأشارت هذه األوساط إلى أنه رغم ان إسرائيل تتحفظ عن تضمين المبادرة العربية البند المتعلق بحـق                 
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أنها تنظر بإيجاب إلى حقيقة أن القمة العربية في الرياض بحثـت سـبل              عودة الالجئين الفلسطينيين، إال     
  .تحقيق السالم مع إسرائيل

وقال لإلذاعة  . ا الدار أن تصريحات اولمرت غير جدية      فورأى المعلق المخضرم في صحيفة هآرتس عكي      
واتفق  ."النعم ال تكتيك اولمرت يقوم على قول نعم ولكن، والثانية أكبر من األولى، فتصبح             "العسكرية ان   

معه زميله من معاريف بن كسبيت الذي أضاف ان اولمرت يفتقر إلى القوة السياسية والـشعبية ليطلـق                  
وزاد ان كل ما يسعى إليه اولمرت هو كسب الوقت بينما جل ما يعنيه هو مصيره                . مبادرة سياسية جدية  

  .الشخصي الذي ستقرره لجنة فينوغراد
 وكـاالت   - القدس المحتلـة     - أشرف ابو الهول     عنغزة   من 16/4/2007 األهرام المصرية    وأوردت
من جهته دعا مائيرشطريت وزير االسكان والتعمير االسرائيلي حكومته الي قبـول مبـادرة               أنه    : االنباء

 ونقل راديو اسرائيل امس عن       . السالم العربية واقترح عقد مؤتمر سالم في القدس بمشاركة القادة العرب          
 ويتعين علـي اسـرائيل اإلمـساك         , نا نؤيد التحاور مع اي جهة تبدي استعدادها للتحدث معنا         شطريت أن 

 معارضته  ى إال ان الوزير االسرائيلي شدد عل       . بزمام المبادرة بدال من االنجرار وراء تحركات اآلخرين       
    .  داخل الحدود لدولة اسرائيلىلعودة ولو الجئ فلسطيني واحد ال

 صحيفة معاريف هنقلتالى ما :  خالد محمود رمضان-القاهرة  من 16/4/2007للبنانية األخبار ا ولفتت
عن مصدر سياسي اسرائيلي قوله إن وزيرة الخارجية تسيبي ليفني تحدثت مع نظيرها المصري احمد 

وسمعت منه للمرة األولى نية الجامعة العربية اشراك اسرائيل في مجموعات عمل في "ابو الغيط 
مبادرة العربية للوصول إلى قاسم مشترك يتيح التوافق حول مواضيع جوهرية في النزاع موضوع ال
تحتاج إلى "وأشارت ليفني الى أن المبادرة تبدو مثيرة لالهتمام، وأن اسرائيل . " الفلسطيني–االسرائيلي 

 كيف سيتم تفاصيل أخرى في هذا الشأن، من ضمنها، االستيضاح عن االطار الذي ستتم فيه المحادثات،
وأوضحت معاريف ان ليفني  ."تعريفها ومن ستكون الدول التي ستبعث بمندوبيها الى مثل هذه اللقاءات

  .ستبلغ نظيرها االردني بموافقة اسرائيلية مبدئية على المشاركة في مجموعات عمل مشتركة
ات الخارجية وفقًا لتقدير: صالح النعامي عن المراسل 15/4/2007 إسالم اون الين وأضاف موقع

اإلسرائيلية فإن الدول التي ستشارك في مجموعات العمل التي تضم إسرائيل هي مصر، األردن، قطر، 
إن الدول التي ستشارك بمجموعة : غير أن مصدرا دبلوماسيا بجامعة الدول العربية قال. وموريتانيا

ومن  ،الحكومة الفلسطينيةالعمل مع إسرائيل هي التي ترتبط بعالقات معها، وهي مصر واألردن و
جانبها، أشارت اإلذاعة العبرية إلى نقطة هامة تتعلق بتصريحات أولمرت المتكررة والتي يؤكد فيها على 

، موضحة أن المبادرة السعودية في نسختها "العربية"وليس المبادرة " السعودية"استعداده لبحث المبادرة 
ما المبادرة العربية في نسختها الرسمية والتي أقرت في قمة األولية لم تتطرق إلى حق العودة لالجئين، أ

، وإعادة تبنيها قمة الرياض في مارس الماضي، فهي مرفوضة تماما من إسرائيل لعدم 2002بيروت 
واعتبرت المحافل اإلسرائيلية أنه بغض النظر عن النتائج التي ستتمخض عن تلك . تجاهلها هذه النقطة

إن الجامعة العربية التي تنادي بفرض المقاطعة : "، وقالت"تطورا إيجابيا"رت ذلك االجتماعات فإنها اعتب
 ".على إسرائيل، هي التي تدعو إسرائيل لعقد مثل هذه اللقاءات

وفي الوقت نفسه اعتبرت وسائل إعالم إسرائيلية أن موافقة إسرائيل المشروطة على عرض الجامعة 
 عباس، يدلل على أن إسرائيل ال تتعامل بجدية مع الجانب الفلسطيني العربية والتي استبقت لقاء أولمرت

إنه كان : وقال تشيكو منشيه معلق الشئون السياسية في القناة العاشرة اإلسرائيلية. ممثالً في عباس
يتوجب أن تبحث إسرائيل المبادرة العربية مع ممثلي الشعب الفلسطيني، وليس مع األطراف العربية، 

ودللت وسائل اإلعالم على عدم . لى أن ذلك يعكس عدم جدية حكومة إسرائيل في حل الصراعمنوها إ
جدية إسرائيل بالشروط االستباقية التي وضعها أولمرت قبل الموافقة على الخوض في المفاوضات في 

 .القضايا السياسية مع عباس
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في الخارجية االسرائيلية ان وفي هذا اإلطار قال مسؤول  أنه 16/4/2007القبس الكويتية  وأفادت
المبادرة السعودية تشكل فرصة يجب ان ينتهزها اولمرت، الن المقاربة الثنائية ال يمكن ان تنجح مع '

واعتبر مارك هيلر الباحث في معهد الدراسات  .الفلسطينيين ما دامت حماس شريكة في الحكم
الذي تبديه الجامعة ستعتبره الدول العربية رفض اولمرت االنفتاح "االستراتيجية في جامعة تل ابيب ان 

المناخ السياسي االقليمي قد يتحسن في حال بدء مفاوضات كهذه، وصوال الى بحث '، وان "بمثابة اهانة
هذه االتصاالت لن تكون بديال من "لكنه شدد على ان  ."الخطر النووي االيراني عبر القناة نفسها

من جهته، وصف دوف فايسغالس  ."يل مع سوريا والفلسطينيينمفاوضات ثنائية مباشرة تجريها اسرائ
هيئة متطرفة تجاوزها الزمن وال تسمح بتجنب حوار "الجامعة العربية بانها ، المستشار السابق لشارون
  . بين اسرائيل وسوريا والفلسطينيين"مباشر من اجل السالم

  
  حرب مع سوريا اجتماعات روسية اسرائيلية رفيعة المستوى وتحذير من اندالع .32

نقل المحلل العسكري لصحيفة هارتس زئيف شيف عن رئيس مجلس االمن القومي الروسي ايغور 
ايفانوف الذي زار اسرائيل االسبوع الماضي تحذيره السرائيل وسوريا من مغبة االنزالق الى اتون 

بة االنزالق الى على اسرائيل وسوريا أن تحذرا من مغ: " حرب جديدة نتيجة تقديرات مغلوطة وقال
والتقى الوفد الروسي برئيس مجلس االمن القومي االسرائيلي ايالن  ".حرب كنتيجة لتقدير مغلوط متبادل

مزراحي الذي ترأس الوفد االسرائيلي المكون من مندوب عن الموساد وشعبة االستخبارات العسكرية 
مين متتاليين على ان يتم استكمالها في وجرت محادثات استغرقت يو .ووزارة الدفاع ولجنة الطاقة الذرية

اجتماع قادم تقرر عقده في موسكو مما يشير الى تنامي الدور الروسي واالهمية التي توليها روسيا 
  .للصراع في الشرق االوسط

وردا على أقواله الحظ رئيس مجلس االمن القومي السرائيل ايالن مزراحي بأن تزويد سوريا بالسالح 
ثة الروسية من شأنه أن يدفع السوريون الى الخطأ في التقدير، وأن االمر من شأنه ان والصواريخ الحدي

ان هذا سالح "اما ايفانوف الذي اسمع تحذيرا مماثال خالل زيارته لدمشق فقال  .يهز استقرار المنطقة
شار االسد واكد ايفانوف ان الرئيس ب". دفاعي لسوريا وجواب مشابه جاء بالنسبة لتزويد السالح اليران

، ان االسد 2006كما قلت لكم في لقائي معكم في تشرين الثاني : "معني بالمفاوضات مع اسرائيل وقال 
واعرب ايفانوف عن معارضة روسيا المتالك ايران سالحا  ".يسيطر في سوريا ولديكم هناك عنوان

فات حول تزويد روسيا وشاب المحادثات بين الطرفين خال. نوويا معتبرا االمر تهديدا لالمن الروسي
اليران وسوريا بالسالح والجدول الزمني المفترض النجاز ايران لسالحها النووي اضافة الى االتصاالت 

 .الروسية مع حركة حماس 
  16/4/2007وكالة معا  

  
  مواجهة مبكرةالى  استدراج حزب اهللا وحماس يريدأشكنازي  .33

طرف عن رضاهم  لتوجهات رئيس هيئة أركان الجيش عبر المزيد من نواب اليمين المت: صالح النعامي
اإلسرائيلي جابي أشكنازي حول خططه إلعادة قوة الردع لجيش االحتالل في أعقاب الضربة القاسية 

وسائل اإلعالم اإلسرائيلية . التي تلقاها في حربه األخيرة مع حزب اهللا اللبناني في الصيف الماضي
سة لجنة الخارجية واألمن التابعة للكنيست التي عقدت مؤخرا أكثر أشارت إلى أن أشكنازي قدم خالل جل

من تلميح إلى نية جيش االحتالل الستدراج كل من سوريا وحزب اهللا وحركة حماس إلى مواجهة 
مبكرة؛ من أجل تحقيق انتصار ساحق عليها، على اعتبار أن مثل هذه االنتصار فقط يمكن أن يمحو ما 

ويتوافق توجه رئيس األركان مع تصريحات . لعرب في أعقاب الحرب األخيرةعلق في الوعي الجمعي ل
قيادات عسكرية وكتاب إسرائيليين، فالجنرال موشيه يعلون رئيس أركان جيش االحتالل األسبق، اعتبر 
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ال بد من إقناع العرب بأنه ال يمكن إجبار إسرائيل على تقديم تنازالت عن طريق ممارسة القوة "أنه 
وبحسب الكاتب والمعلق عوزي بنزيمان الذي اشتهر بتغطية الحروب العربية اإلسرائيلية فإن ". ضدها

شعور قيادة الجيش بالمهانة في أعقاب عدم إحرازها النصر في الحرب األخيرة مع حزب اهللا يدفعها إلى 
ئيس قسم أما عوزي عراد، ر. التفكير في شن مغامرات كثيرة تقود إلى مواجهة مع األطراف العربية

األبحاث في جهاز الموساد سابقًا فيؤكد أن جيش االحتالل لم يعد يحاول إخفاء رغبته في االنتقام من 
 .حزب اهللا

  15/4/2007إسالم اون الين 
  

   لجنة فينوغراد تنشر إفادات القادة بعد شهر .34
الدفاع عميـر   أعلنت لجنة فينوغراد امس، أنها ستنشر جزءا من إفادات أولمرت ووزير            : حلمي موسى 

بيرتس ورئيس األركان المستقيل دان حلوتس بعد شهر، وذلك ردا على التماس للمحكمة العليـا طالبهـا                 
وبرغم االنتقادات الشديدة من جانب قضاة      . بنشر اإلفادات قبل نشر التقرير المرحلي نهاية الشهر الحالي        

نوغراد لقرارهم بنشر شـهادات القـادة،   المحكمة العليا الذين نظروا أمس في مسألة عدم انصياع لجنة في       
قررت اللجنة أن تنشر هذه الشهادات جزئيا بعد أسبوعين من نشر التقرير المرحلي، ما يزيد مـن حـدة                   

ومن المقرر أن تكون شهادات كل من أولمرت وبيرتس وحلوتس األولـى             .التوتر بين اللجنة والمحكمة   
وكان قضاة المحكمـة العليـا قـد    . ن من كبار الضباط   التي تنشر، بعد نشر شهادات شمعون بيريز واثني       

غيـر  " ولكن من دون أن يعني ذلك أن الوقت          "معقول"طلبوا من لجنة فينوغراد نشر الشهادات في وقت         
  . وأكدت قاضية أنه كان من واجب اللجنة نشر بعض الشهادات قبل نشر التقرير المرحلي. "محدود

ينيش بشدة على مماطلة اللجنة في نشر الشهادات، منتقدة بشدة          حملت رئيسة المحكمة القاضية دوريت ب     و
شهادة شـمعون بيريـز     "وقالت بينيش إن    . إدارة عمل اللجنة وقرارها بالتراجع عن نشر باقي الشهادات        

فقـد  . ونحن هنا ال نريد موقف اللجنة     . وهنا صارت األمور غير واضحة    . نشرت، وفجأة تغيرت األمور   
 ."غريبـا " معتبرة تراجع اللجنة عن قرار نشر الشهادات         "ولكننا نريد جدوال زمنيا   . اتخذت اللجنة قرارها  

 في الكنيست زهافا غالئون، التي ترأست الحملة ضد لجنة فينوغراد           "ميرتس"وأعلنت رئيسة كتلة حزب     
ـ   "واعتبرت غالئون أن    . أمام المحكمة العليا، أنها ستقدم اليوم ردها على قرار اللجنة          صوى هناك أهمية ق

هذا درك أسفل   "وقالت إن   . "في نشر الشهادات قبل عرض التقرير المرحلي، بغية تفنيد الشهادات الزائفة          
  . "أضافي في تحول النيابة العامة ولجنة فينوغراد إلى أدوات في خدمة رئيس الحكومة

  16/4/2007السفير 
  

   إحالة الجبهة الداخلية خالل الطوارئ إلى وزارة الدفاع: إسرائيل .35
 صادق مجلس الوزراء اإلسرائيلي، خالل جلسته األسبوعية أمس، على إحالة المسؤولية الـشاملة            :ا ش ا  

 عـن وزيـر     "صوت إسرائيل "ونقلت اذاعة   . عن الجبهة الداخلية في أوقات الطوارئ إلى وزارة الدفاع        
شيرا إلى أن حـرب     الدفاع عمير بيرتس قوله إن وزارته هي الوحيدة القادرة على القيام بهذه المهمة، م             

  . لبنان الثانية كشفت عن حاالت من عدم الجاهزية، ومشاكل في تحصين الجبهة الداخلية
  16/4/2007السفير 

  
  "ديمغرافيا إيجابية"في النقب كـ" كسيف"المصادقة على بناء مستوطنة  .36

مستوطنة يهودية  صادقت الحكومة اإلسرائيلية على اقتراح وزير البناء واإلسكان، مئير شيطريت، إلقامة            
وفيمـا   .أسوة، على ما يبدو، بالقرية العربيـة كـسيفة        " كسيف"للمتدينين الحريديم في النقب تحمل اإلسم       

أعرب رؤساء المجالس اإلقليمية عن غبطتهم إزاء هذا القرار الحكومي الصائب، بحسبهم، قال شـموليك               
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 الجديدة إنما تعزز الميزان الديمغرافي      إن هذه المستوطنة  " رمات نيغف "ريفمان، رئيس المجلس اإلقليمي     
أما يورام أسينغر، رئـيس الطـاقم اإلسـرائيلي للبحـوث            .في النقب إلى جهة أغلبية يهودية مطلقة فيه       

إنها بداية توجه إيجابي في تجنيد الشريحة المتدينة        "اإلسرائيلية األمريكية عن الديمغرفيا الفلسطينية، فقال       
  ".للموازنة الديمغرافية

  15/4/2007 48ربع
  

 وفد اسرائيلي اجتمع مع احد نواب حركة حماس برام اهللا .37
رغم رفض وزراء حزب العمل االسرائيلي اجراء اي حديث او لقاء مع ممثلي حركة حماس التزاما 

التابع لحزب العمل مع احد نواب " الحرس الفتي " بالموقف الرسمي المعلن تحدث اعضاء وفد من 
التي " يديعوت احرونوت"واضافت صحيفة  .لمجلس التشريعي في رام اهللا حركة حماس في مبنى ا

اوردت النبأ ان الوفد الذي وصل الى مقر المجلس لالجتماع مع نائب رئيس الوزراء عزام االحمد تفاجأ 
وقال رئيس وفد حزب العمل  .بدخول وزير التخطيط الفلسطيني سمير ابو عيشة الى مكان االجتماع

نهم طلبوا من الوزير ابو عيشة العمل على اطالق سراح الجندي االسرائيلي االسير عيرن حرموني ا
باسرع وقت فرد عليهم ابو عيشة الذي اطلق وصف االسير على الجندي شاليط بانه يأمل في ان يعود 

واكد حرموني انه كان على علم بشخصية الوزير ابو عيشة وانتمائه لحركة  .الجندي الى منزله قريبا
  .س فيما قال باقي اعضاء الوفد بانهم لم يكونوا على معرفة بالشخصية التي تحدثوا معهاحما

  15/4/2007دنيا الوطن 
  

  عزمي بشارة يستقيل من الكنيست ويطلب اللجوء لقطر .38
اكدت مصادر مقربة من النائب عزمى :  فرح سمير، عبد الجبار ابو غربية، عمان- القدس المحتلة

وأشارت إلى أن . واإلقامة خارج األراضي الفلسطينية, نهائيا وقرر االستقالة فعليابشارة أنه حسم موقفه 
بشارة الذي غادر عمان أمس متوجها إلى الدوحة تلقى عرضا مغريا للعمل مع فضائية الجزيرة 

إضافة إلى أن هناك حديثا عن حصول بشارة على حق اللجوء السياسي في  كمستشار سياسي وإعالمي،
الشرطة تجري تحقيقا بشأن "ته اعلن الناطق باسم الشرطة االسرائيلية ميكي روزنفلد ان من جه. قطر

  . "النائب عزمي بشارة تقوم به اإلدارة الدولية في الشرطة
 16/4/2007عكاظ 

  
   احتالل الجوالن يحول دون الهدوء مع لبنان: طلب الصانع .39

استمرار احتالل هضبة الجوالن لـن يـوفر         اعتبر النائب في الكنيست طلب الصانع، أمس، أن          :أ ش أ  
. األمن إلسرائيل، مشيرا إلى أن قرار المفاوضات مع سوريا ليس قرارا إسرائيليا، بل هو قرار أميركي               

إسرائيل تدرك أنه ال يمكن الوصول إلى الـسالم         " األميركية، إن    "سوا"وقال الصانع، في تصريح إلذاعة      
هناك مـصلحة فـي إخـراج       "، مشدداً على أن     "ون سالم مع سوريا   على الجبهة الشمالية مع لبنان من د      

  ."سوريا من المحور اإليراني الذي يشكل خطرا استراتيجيا على إسرائيل
  16/4/2007السفير 

  
  زحالقة يطالب بالكشف عن العناصر الفاشية التي نشرت ملصقات معادية للعرب .40

الديمقراطي البرلمانية، الشرطة وإدارة جامعة تل      طالب النائب جمال زحالقة، رئيس كتلة التجمع الوطني         
وقـال   .أبيب بالكشف عن العناصر الفاشية التي ألصقت شعارات معادية للعرب في جامعة تـل أبيـب               

هذه العناصر الفاشية لم تأت من فراغ، وإنما تنبت في المستنقع النتن للعنصرية المتفشية في               "زحالقة إن   
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لو كانت هناك شعارات معادية لليهود إلعتقلت       "وأكد أن   ،  "عام اإلسرائيلي المؤسسة الرسمية وفي الرأي ال    
الشرطة فوراً عشرات الطلبة العرب، لكن هناك تسامحاً من قبل إدارة الجامعات والمؤسـسة الرسـمية                

  ".عموماً مع العنصرية المهووسة التي يواجهها المواطن العربي في كل مكان
  15/4/2007 48عرب

  
  مليون اسرائيلي تنازلوا عن شراء األدوية الغالية:  لحقوق االنسانتقرير االطباء .41

 هذا ما ادعي بـه      -مليون اسرائيلي امتنعوا عن شراء األدوية المسجلة طبيا لعدم تمكنهم من دفع تكلفتها              
 ألف شخص ينتمـون للـشرائح       200التقرير يدعي ايضا أن مليونا و     . في تقرير االطباء لحقوق االنسان    

ية المختلفة ال يستطيعون ممارسة حقوقهم في الحصول علي كامل الخدمات الصحية، وهم فـي               االجتماع
ضمن هذه المجموعة يمكن أن نجد البدو مـن القـري           . الواقع يلفظون من الشبكة الصحية ويفرون منها      

غير المعترف بها في النقب، والفقراء الفلسطينيين من سكان شرقي القـدس، والعمـال االجانـب غيـر       
القانونيين، والنساء االسرائيليات اللواتي تزوجن مواطنين من المناطق، والالجئين الذين يطلبون اللجـوء             

  .السياسي، والسجناء وغيرهم من الشرائح ذات الوضعية القانونية غير المحسومة
  16/4/2007القدس العربي 

  
  الفلسطينيون بدأوا بإحياء يوم األسير بأشكال متنوعة .42

اليين الفلسطينيين في داخل األراضي المحتلة، وفي الشتات، بإحياء يـوم األسـير الـذي                بدأ م  :طولكرم
سـنة  يصادف السابع عشر من نيسان من كل عام، وهو اليوم الذي أطلق فيه سراح أول أسير فلسطيني                  

طابعا خاصا في هذا العام فـي ظـل         ه  وقد أخذ إحياء   . في أول عملية تبادل لألسرى مع إسرائيل       1974
أعدت المناطق الفلسطينية، برنامجا خاصا لكل      قد  و .ديث عن مفاوضات لترتيب صفقة لتبادل األسرى      الح

وفي مدينة طـولكرم     . ألف أسير فلسطيني في داخل السجون اإلسرائيلية       11ستذكار أكثر من    منطقة، ال 
. ك الـشائكة  شمال، أقامت الحركة اإلسالمية، نموذجا لسجن إسرائيلي، وضعت به خيام، وأحيط باألسال           

 أسـير ومعتقـل     11000في حين أظهرت أحدث إحصائية أصدرها نادي األسير الفلسطيني، أن قرابـة             
.  عامـاً خلـف القـضبان      20 أسيرا قضوا أكثر من      64فلسطيني يقبعون في السجون اإلسرائيلية منهم       

سجون اإلسرائيلية  من أبناء الشعب الفلسطيني دخل ال     % 25ما نسبته   فإن   ،د حاالت االعتقال  اعدت بحسبو
 حاالت االعتقال اليومية التي تحدث في المدن والبلدات والمخيمات الفلـسطينية            ت، فيما قدر  48منذ عام   

أشار إلى ارتفاع عدد حاالت االعتقال خالل االنتفاضة الحاليـة، حيـث            كما  .  حالة اعتقال  30-10بين  
فـي تـاريخ الـصراع الفلـسطيني        في اكبر عملية اعتقال تسجل      ،   حالة 60000وصلت إلى أكثر من     

  .اإلسرائيلي
  15/4/2007 قدس برس

  
  الضمير تناشد المشاركة في كل فعاليات التضامن مع األسرىمؤسسة  .43

 طالبت مؤسسة الضمير لرعاية األسير وحقوق اإلنسان لمناسبة يوم األسير           :إبراهيم أبو كامش   -رام اهللا   
معتقلين اإلداريين واألشبال المعتقلـين،  ووقـف كافـة          الفلسطيني،  باإلفراج عن األسرى السياسيين وال      
ودعت جميع المؤسسات والمواطنين للمبادرة بالعمل      . همأشكال التعذيب والمعاملة السيئة والالانسانية بحق     

بتفعيل النشاطات التضامنية والجماهيرية لدعمهم ومـساندتهم قانونيـا         ،  على قضية األسرى واألسيرات   
لة الضغط على األطراف ذات العالقة من اجل إطالق سراحهم جميعا دون قيـد              ومعنويا،  وكذلك مواص   

، برفض المعايير التي تحاول إسرائيل فرضها، وذكرت أن         المؤسسة من جهتها  وطالبت مديرة   . أو شرط 
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ـ   خـالل العـام      لمختلف مراكز التحقيق واالعتقال والسجون المركزيـة اإلسـرائيلية         111زياراتهم ال
 من الحصول على التمثيل القـانوني، بهـدف تـشكيل           يحرمونن  يأن المعتقل ى أستنتاج   أدت إل ،  الماضي

من جهتها ركزت خالدة جرار،     و.  أثناء فترة التحقيق من أجل الحصول على اعترافات منهم         يهمضغط عل 
على النواب والوزراء المعتقلين وما قامت به لجنة األسرى في المجلس التشريعي بخـصوص اعتقـالهم           

نه من العيـب علـى      أفيما قال وكيل وزارة شؤون األسرى واألسرى المحررين،         . ار احتجازهم واستمر
السلطة الوطنية أن تستقبل أي شخصية دبلوماسية أو سياسية أو دوليـة دون أن تـضع علـى هـامش                    
اجتماعاته لقاء مع عائالت وأهالي األسـرى وبعـض منـدوبي وزارة األسـرى المـزودين باألرقـام                  

هنالـك  من جهة أخرى أشار إلى أن       و.  أو المؤسسات الحقوقية ذات العالقة في هذا الملف        ،والمعلومات
على الـسلطة والحكومـة     ،   ولعائالتهم هم مليون دوالر مستحقة ل    20هناك  أن  و،  انقطاع لرواتب األسرى  

  .العمل على توفيرها
   16/4/2007الحياة الجديدة 

  
   سير الفلسطيني تحيي يوم األ فلسطينية في جنوب لبنانمخيمات .44

جبهة التحرير الفلسطينية اقامت في ذكرى انطالقتها لقاء تضامنياً مع           أن   :16/4/2007المستقبل   نشرت
في حـين دعـا     .  في مخيم عين الحلوة في مدينة صيدا       االسرى والمعتقلين في سجون العدو االسرائيلي     

ر، الى التحرك على كل المـستويات       في صو المتحدثون في احتفالها الذي نظمته في مخيم البرج الشمالي          
  .من اجل اطالق سراح جميع االسرى والمعتقلين من سجون االحتالل

برعايـة ممثـل    في عين الحلوة    قامت مهرجاناً    أ حركة فتح أن  : صيدا من   16/4/2007النهار  وأضافت  
  .إحياء للمناسبةمنظمة التحرير الفلسطينية في لبنان 

  
 الرتكابهم جرائم حرب في غزةن اسرائيليين مسؤوليالتماس فلسطيني لمحاكمة  .45

 التماسا الى المحكمة العليا ، أمس48قدم مركز عدالة الحقوقي لدى فلسطينيي  : رامي منصور-يافا 
لتحقيق مع ومحاكمة المسؤولين عن ارتكاب جرائم حرب خالل عمليتي قوس قزح بااالسرائيلية مطالبا 

موشي يعالون، وموفاز اضافة قد شمل الطلب و .عسكريتينالاليا في منطقة رفح وأيام التوبة في منطقة جب
استعرض الملتمسون نتائج قد و. للجيش االسرائيلي والحكومة االسرائيلية التي كانت تحت قيادة شارون

منهم من هم دون سن الثامنة عشر، فضال عن  التين اسفرتا عن مقتل العشرات من الفلسطينيينالعمليتين 
  .ات من المنازل الفلسطينيةهدم وتضرر المئ

  16/4/2007الدستور 
  

 باب المغاربةحاولوا االعتداء على  حراس األقصى يتصدون لمتطرفين يهود .46
حاول ثالثة متطرفين يهود، امس، إلصاق ما يسمونه الوصايا العشر على مدخل باب المغاربـة               : رام اهللا 

 حسب ما اكـد   بو .ذلك س المسجد حال دون   إحدى البوابات الرئيسية للمسجد االقصى، اال ان تدخل حرا        
  . بمرافقة قوة من الشرطة اإلسرائيليةهناكالمتطرفين وصلوا الى فإن صحافي فلسطيني 

  16/4/2007الخليج اإلماراتية 
  

   في اقتتال عائالت في غزةفلسطينيينصرع م .47
ـ        يأعلنت مصادر فلسطينية عن مقتل فلسطيني     : الفت حداد  ادثتين ن برصاص مسلحين مجهـولين فـى ح

موضـحين أن   ،  مدينةالوقال شهود عيان إن التوتر ساد        .منفصلتين فى مدينة خايونس جنوب قطاع غزة      
 والقوة التنفيذية انتشروا فـى محـيط مـشفى           التي ينتمي اليها أحد الضحيتين     مسلحين من عائلة كوارع   
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عائلة كوارع تـتهم    خاصة وأن   ،  مدينةالوعبر فلسطينيون عن خشيتهم من تجدد اإلشتباكات فى          .ناصر
  .إحدى العائالت األخرى بالمسؤولية عن مقتل ابنها

  15/4/2007 48عرب
  

  علماء دين ودعاة غزة يحذرون من إثارة النعرات الفئوية .48
 تفريق األمة وإثارة النعرات الفئوية وإشاعة ثقافة        ىحذر علماء دين ودعاة في غزة، من الدعوة إل        : غزة

شرعي من أهل االختصاص، واالعتداء على حق اهللا المشرع في النيل من            االحتراب والتكفير بدون دليل     
عقب اللقاء الـذي عقـده مركـز فلـسطين           واواعتبر .أعراض أو أموال أو أرواح المؤمنين بدون حق       

تحت عنوان دور العلماء والدعاة في مواجهة الفلتان األمني، بأن النعرات الطائفيـة              للدراسات والبحوث، 
 جميـع العلمـاء والـدعاة       ى الملتقـى  وأوص .ئ ومقاصد الشريعة اإلسالمية السمحاء    تتعارض مع مباد  

والخطباء والوعاظ والمعلمين واإلعالميين وأصحاب الكلمة المسموعة في المجتمع بالكف عـن إشـاعة              
 وزارة األوقاف بالوقوف أمـام مـسؤولياتها فـي التنبيـه            ىأوص كما   .روح الفرقة أو تغذية الخالفات    

وأكد العلماء على دعوة رئيس السلطة ورئيس الوزراء ووزير الداخلية والمجلس التـشريعي              .والمراقبة
وأجهزه األمن والشرطة والقضاة الشرعية والنظاميين وسائر المسئولين والفصائل اإلسالمية والوطنية أن            

قلـين والجرحـى     للمقاومين والمعت  م على دعمه  واأكدكما  .  تجاه أمتهم وشعبهم    أيضا يتحملوا مسؤولياتهم 
  .والمصابين، وسائر أبناء األمة

  16/4/2007 قدس برس
  

      تسفر عن إصابة ثالثة أطفال فلسطينيينمواجهات عنيفة مع قوات االحتالل  .49
 برصاص جنود االحتالل امس، في بلدة سـعير   فلسطينيين أصيب ثالثة أطفال  :  عالء المشهراوي  -غزة  

. تالل اثر قيامها بعمليات عربدة واعتداءات على المـواطنين        في مواجهات مع قوات االح    ،  شمال الخليل 
بالضرب   من سكان مدينة الخليل،     الفلسطيني اعتدت قوات االحتالل على أحد عناصر األمن الوطني       كما  
  .صابته برضوض وكدمات بالغةأو

  16/4/2007االتحاد االماراتية 
  

  سطينيااعتقاالت ومداهمات في الضفة واعتقال أكثر من ستة عشر فل .50
استمرت قوات االحتالل في مداهماتها للبلدات والقرى الفلسطينية في أنحاء متفرقـة مـن         : رامي دعيبس 
قد شنت حملة تفتيش واسعة النطـاق       وكانت  .  حيث اعتقلت أكثر من ستة عشر فلسطينيا       ،الضفة الغربية 

أصيب خاللها  ،  هالي األ معطالت العشرات من المنازل بحجة البحث عن مطلوبين وسط مواجهات عنيفة            
  .فيما احتلت عددا من أسطح المباني لمراقبة حركة تنقل المواطنين. عدد من المواطنين بحاالت اإلغماء

  15/4/2007 48عرب
  

  جنين خالل مداهمات في منزال فلسطينياجنود االحتالل يسرقون  .51
  قريـة مثلـث الـشهداء،   ، التي شنت أمس، في االسرائيلية خلفت العملية العسكرية  : مهند جدوع  -جنين  

خسائر مادية كبيرة، بعد قيام جنود االحتالل بسرقة أكثر مـن تـسعة آالف شـيقل،                 جنوب مدينة جنين،  
 بعد اقتحامه بدعوى اعتقال ابنه المطلوب لألجهـزة         ومصاغ ذهب، يقدر بألفي دينار، من منزل مواطن       

  . أيضام من عملية السطولم تسلالتي  تهطفلل  نقودحصالةاالمنية االسرائيلية، فضال عن 
  16/4/2007الحياة الجديدة 
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   الفلسطينيينتكتسح كافة مقاعد مجلس نقابة المحامين كتلة وطن .52
مستقل، الحامين الديمقراطيين   موطن، المكونة من فتح، وتجمع ال      اكتسحت كتلة :  سائد أبو فرحة   -رام اهللا   

، في االنتخابـات التـي جـرت     غزة وقطاع الغربية في الضفة15حامين الـمكافة مقاعد مجلس نقابة ال 
 أن هذه االنتخابات تعتبر الثالثة التي تجريها النقابة، منـذ    في هذا السياق   يذكر .أمس، وشهدت إقباالً الفتاً   

  .2003بداية هذه العملية عام 
  16/4/2007األيام الفلسطينية 

  
  تجار رام اهللا يعتصمون أمام محالهم احتجاجاً على تردي أوضاعهم .53

 نفذ تجار محافظة رام اهللا التحتا، يوم أمس، اعتصاماً أمام محالتهم التجارية احتجاجاً على تردي                :ام اهللا ر
 تنشيط الحركة التجارية في المنطقـة،       لةأوضاعهم االقتصادية وعدم التزام البلدية والمسؤولين بحل مشك       

  .بة من محالتهممواقف الرئيسية القريالوإعادة مواقف سيارات األجرة والباصات الى 
  16/4/2007األيام الفلسطينية 

  
   في غزةكارثة قرية أم النصرتقرير حول مسح صحي لنازحي  .54

واطنين الذين تضرروا جـراء  مأكد مسح إحصائي أن تغيرات صحية طرأت على ال     : خليل الشيخ  -غزة  
ا بأمراض الحكـة     شخصاً أصيبو  170أن نحو    حيث   .طفح المياه العادمة إلى منازلهم في قرية أم النصر        

عدة والشعور بإعياء وخوف وقلق، باإلضافة إلـى        موالحساسية الجلدية، وارتفاع درجة الحرارة، وآالم ال      
اإلصابة بحالة التبول الالإرادي أثناء النوم السيما بين األطفال، وظهور األعراض الجلدية علـى نحـو                

 امرأة متزوجة يسكن في الخيام بعد       327  نحو شار المسح إلى أن هناك    وأ . مواطناً من سكان القرية    140
 امرأة حامالً، وامرأة واحدة ُأجهـضت بـسبب الكارثـة،           46تعرض منازلهن للضرر، من بينهن نحو       

 مريضاً بـأمراض    98 معاقاً ومعاقة في هذه الخيام، ونحو        28يسكن نحو   فيما   امرأة مرضعة،    74ونحو
 أخرى كتلك التي تتعلـق بالـصدر وهـشاشة          مزمنة كضغط الدم والسكري والقلب، فضالً عن أمراض       

ـ  أسرة فقدت أوراقها الرسمية وال     140أن نحو    كما بينت النتائج     .العظام ومشكالت في الحواس    ستندات م
إلى  مع االشارة في هذا السياق       . أسرة تسكن في الخيام    386تضررة، من أصل    مالثبوتية داخل منازلها ال   

  . طفالً وطفلة1348 مواطناً، من بينهم 2284لغ نحو أن العدد اإلجمالي لسكان هذه الخيام ب
  16/4/2007األيام الفلسطينية 

  
  يكشف بالدليل القاطع ارتكاب إسرائيل للجريمة  غزة ئشاطفيلم جديد عن مجزرة  .55

إلنتاج اإلعالمي في غزة، أن فيلماً وثائقياً جديداً بعنوان غالية، ل أعلنت مؤسسة فلسطينية :وفا –غزة 
سيعرض في مهرجان ،  الفلسطينية، التي قتلت عائلتها على شاطئ بحر غزةالفتاة مأساة والذي يصور

  .الجزيرة لألفالم الوثائقية وكان وطوكيو وبرلين، فيما تجري ترجمته إلى العديد من اللغات العالمية حالياً
  15/4/2007نشرة عين على فلسطين 

  
  متر مكعب من المياه مليون 5,4جدار الفصل العنصري يفقد الفلسطينيين  .56

الفلـسطينية   اتهم مدير عام العالقات العامة والتنسيق الدولي في سـلطة الميـاه              : بيسان نوفل  -رام اهللا   
الفـصل    من خـالل بنـاء جـدار       ، مليون متر مكعب من المياه سنوياً      5,4االحتالل بسرقة نحو قرابة     

  مشيرا إلى أن إسرائيل خططت لسرقة        عزل آبار المياه الجوفية عن أصحابها،     ي  هواوضح أن . العنصري
أشار إلى أن االحتالل يمنع المزارعين من حفـر أيـة آبـار             كما  . جدارالمياه هذه اآلبار عندما شيدت      
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وقال إن الفلسطينيين   . ارتوازية في أراضيهم الزراعية، ما يحول دون وصولهم الى المياه التي يحتاجونها           
دفع ثمن الميـاه    يهم  ة التي يملكونها، الفتاً الى انه  يتوجب عل        من مجموع المياه الجوفي   % 15يستخدمون  

 أن يكون على سـلم أولويـات        ويجب أن ملف  المياه سيادي،       في هذا السياق  واعتبر  . التي يستخدمونها 
  .الفلسطينيين في أي مفاوضات مقبلة

  16/4/2007الحياة الجديدة 
  

  في النقب بالمبيداتمنع رش محاصيل العرب ت المحكمة االسرائيلية العليا .57
أصدرت المحكمة العليا، قراراً يمنع دائرة أراضي إسرائيل من رش المبيدات من الجو على المحاصـيل                

وأكّـدت أن هـذه العمليـات        .حول ذلك في أعقاب االلتماس الذي قدم      ،  الزراعية في حقول عرب النقب    
ن استخدام هذه الوسـيلة     إ ،قاضية فيما أعتبرت    .ممنوعة لكونها تعرض حياة الناس وصحتهم إلى الخطر       

  .طنين البدو باإلذالل واالستخفافايؤدي إلى إحساس خطير لدى المو
  15/4/2007 48عرب

  
  وزير الخارجية االردني وليفني يبحثان سبل تحريك عملية السالم .58

نطقة أكد وزير الخارجية االردني عبداالله الخطيب على أهمية التحرك لدفع عملية السالم في الم: عمان
إلى األمام باعتبار ان المفاوضات هي السبيل الوحيد لتحقيق الحل العادل والقائم على منح الشعب 

وشدد خالل لقائه بوزيرة . الفلسطيني حقه في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة على ترابه الوطني
ية الفلسطينية التي تعتبر الخارجية اإلسرائيلية تسيفي ليفني، أمس، في البحر الميت على مركزية القض

  .و بحث الجانبان عدد من األمور الثنائية وسبل دفع عملية السالم. أساس النزاع في الشرق االوسط
  16/4/2007الدستور 

  
   يهاجمون زيارة ليفني اإلسالميون في األردن .59

 ليفني، وقالت إن انتقدت الحركة اإلسالمية األردنية استقبال بالدها وزيرة خارجية إسرائيل تسيبي: عمان
اللقاءات بمسؤولي الكيان الصهيوني غير ذات جدوى، معتبرة الكيان غير جاد في إيجاد حلول عادلة 
. للقضية الفلسطينية، تتمثل في إنهاء االحتالل واالنصياع للقرارات الدولية وإعادة الالجئين إلى ديارهم

قوق الشعب الفلسطيني وحقوق األمة في وشددت الحركة اإلسالمية على رفض كل الحلول التي تهدر ح
وقال عضو المكتب التنفيذي في حزب جبهة . أرضها ومقدساتها، الفتة إلى أن هذه الحلول ثبت فشلها

العمل اإلسالمي محمد البزور ان التطبيع مع إسرائيل يصب في مصلحة العدو الصهيوني الذي استمرأ 
. صرف األنظار عن الجرائم الصهيونية المستمرةالتسويف للتملص من أي استحقاقات على األرض ول

ونوه البزور إلى التصريحات الصهيونية التي دأبت على اإلساءة لألردن، وقال إن األسرى األردنيين ال 
يزالون رهن السجون الصهيونية، وال تزال االعتداءات الصهيونية على المقدسات اإلسالمية، التي تقع 

  .ةتحت الرعاية األردنية متواصل
  16/4/2007الخليج اإلماراتية 

  
     ال مرشحين للحزب لالنتخابات النيابية او البلدية : العمل االسالمي .60

 لم يحسم قال النائب األول لالمين العام لحزب جبهة العمل االسالمي رحيل الغرايبة بان الحزب: عمان
قرار المشاركة في االنتخابات النيابية المقبلة من عدمها، وبالتالي فان اي ترشيحات يتم اإلعالن عنها 

وحذر الغرايبة من ان اي مخالفة من هذا النوع ستستدعي المحاسبة . باسم الحزب ال تمثل الحزب
  . المركزية
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في االسماء التي سترشح لالنتخابات البلدية، كما اشار الى ان القيادة العليا للحزب هي المخولة بالبت 
وهو االمر الذي يعني ان أي ترشيحات يتم اإلعالن عنها ليست اال خيارات أولية، مشددا على انه ال 

  .يوجد مرشحون رسميون للحزب في االنتخابات البلدية حتى هذه اللحظة
  16/4/2007الدستور 

  
  مع الدولي في الدفع إلعادة عملّية السالم العاهل األردني ُيؤكِّد أهميَّة جهود المجت .61

أكَّد العاهل األردني عبداهللا الثاني، اليوم، أهمية العمل على الدفع بقوة تجاه إعادة الطرفين : عمان
وذكر بيان للديوان الملكي . الفلسطيني واإلسرائيلي لطاولة المفاوضات والمضي قدماً بعملية السالم

 دعا خالل لقائه وفداً من كلية الحرب الوطنية األمريكية المجتمع الدولي إلى تكثيف الهاشمي، أن عبداهللا
 ة ضمن إطاٍر زمنيالجهود في المرحلة المقبلة لتذليل الصعوبات التي تعترض إطالق عملية تفاوضي

الم، مؤكّداً وشدد على ضرورة أن تُدرك إسرائيل جدية العرب في الس. محدد ونتائج واضحة المعالم
أهمية عدم إضاعة الفرصة التاريخية المتمثِّلة بالمبادرة العربية للسالم التي أعاد العرب تأكيدها في 

وحول جهود مكافحة اإلرهاب في المنطقة شدد العاهل . مؤتمر القمة العربية في الرياض الشهر الماضي
لتصدي لهذا الخطر، مؤكّداً إدانته لمحاوالت البعض األردني على ضرورة تكاتف جهود المجتمع الدولي ل

  .ربط اإلرهاب باإلسالم
    15/4/2007 وفا -وكالة االنباء الفلسطينية

  
  سنكون نموذجاً في االستخدام السلمي للطاقة النووية : العاهل االردني .62

كالة الدولية للطاقة اكد العاهل االردني، في اعقاب محادثاته مع المدير العام للو:  نبيل غيشان-عمان 
الذرية محمد البرادعي في عمان امس، ان بالده ستكون نموذجا في استخدام الطاقة النووية لألغراض 
السلمية وتتابع خيارها النووي بالتوافق واالنسجام مع المقاييس والمعايير والقوانين الدولية ذات العالقة 

لة الطاقة الذرية لألردن سيكفل النجاح لبرنامجه وشدد على ان دعم وكا. باستخدامات الطاقة النووية
النووي من خالل الدعم التقني وبناء القدرات والمعرفة وتوفير الدعم الدولي، مشيرا إلى أن األردن 
حريص على التسريع في إطالق مبادرته بالوسائل الممكنة بالتنسيق مع المؤسسات الدولية المعنية بتنظيم 

   .استخدام الطاقة النووية
  16/4/2007الحياة 

  
  لجنة الطاقة النيابية تقر قانوني الطاقة النووية واالشعاعية .63

اقرت اللجنة القانونية في اجتماعها الذي ترأسه رئيسها النائب عبد الكريم الدغمي قانونا : وليد حسني
لمتعلقة باالموال معدال لقانون خدمة العلم والخدمة االحتياطية والقانون المعدل للقانون المعدل لالحكام ا

وبحسب عضو اللجنة النائب زهير ابو . غير المنقولة مع ادخال بعض التعديالت الطفيفة على القانونين
. الراغب فان اللجنة اقرت مشروعي القانونين كما وردا من الحكومة مع اجراء بعض التعديالت عليهما

محمود مهيدات قانوني الطاقة النووية . واقرت لجنة الطاقة في اجتماعها الذي ترأسه رئيسها النائب د
واعلن رئيس اللجنة القانونية . والوقاية االشعاعية واالمان واالمن النووي مع ادخال تعديالت عليهما

النائب عبد الكريم الدغمي في تصريحات صحافية ان اجتماعا مشتركا للجنتين القانونية والتوجيه الوطني 
ة مشروع قانون حق الحصول على المعلومات الذي نصت االرادة الملكية سيعقد، يوم غد الثالثاء، لمناقش

  .السامية على ادراجه على جدول اعمال الدورة االستثنائية
    16/4/2007العرب اليوم 
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   غالبية االردنيين يؤيدون إجراء االنتخابات البرلمانية خالل العام الحالي    .64
امس، أن غالبية االردنيين يؤيدون اجراء االنتخابات أظهر استطالع للرأي أعلنت نتائجه، : ي ب ا

 في المئة فقط تأجيلها وتمديد فترة مجلس 9 في المئة، بينما أيد 74.8البرلمانية خالل العام الحالي وبنسبة 
 في 7 2.5(كذلك أشارت نتائج االستطالع إلى أن غالبية الذين شملهم البحث . النواب الحالي لسنة أخرى

االستطالع الذي اجراه مركز . شاركون في االنتخابات النيابية في حال إجرائها هذا العامسوف ي) المئة
الفائت وشمل عينة ) مارس( آذار 8 و4أجري في الفترة بين ) هيئة بحثية مستقلة(البحوث االجتماعية 

واعلن رئيس الوزراء معروف البخيت أنه سيبدأ .  عاما18من ألف شخص ممن تزيد أعمارهم عن 
واراً مع مختلف القوى في البالد حول صيغة للقانون الذي ستجري على اساسه االنتخابات البرلمانية ح

ممن شملهم االستطالع أنهم سوف يصوتون لمرشح من االتجاه الوطني األردني  % 36.9وأفاد . المقبلة
  .   في حال إجراء االنتخابات النيابية اآلن

  16/4/2007المستقبل 
  

  ي األقصىات اإلسرائيلية فالبون بوقف الحفريخبراء آثار يط .65
طالب مختصون بشؤون حماية اآلثار والتراث الحضاري اإلسالمي بتوحيد :  رهام فاخوري-عمان 

الجهود وإيجاد آلية لتجنيد الرأي العام إليقاف الحفريات التي تقوم بها سلطات االحتالل اإلسرائيلي في 
 لجنة خبراء اآلثار الذي عقدته، أمس، المنظمة اإلسالمية للتربية جاء ذلك خالل اجتماع. المسجد األقصى
وأعرب مدير دائرة اآلثار الدكتور فواز . بالتعاون مع دائرة اآلثار العامة" ايسيسكو"والعلوم الثقافية 

الخريشا عن أمله بان يخرج االجتماع بنتائج تحث المجتمع الدولي على التدخل السريع واتخاذ 
  . عاجلة لحماية األقصى وإلزام إسرائيل بتنفيذ قرارات الشرعية الدولية الخاصة بالقدساإلجراءات ال

  16/4/2007الرأي األردنية 
  

   حركة ذبحتونا األردنية تتهم الحكومة بإستهداف رموزها    .66
اتهمت لجنة المتابعة للحملة الوطنية من اجل حقوق الطلبة في األردن ذبحتونا جهات رسمية : عمان
د الطالب المشاركين في الحملة، واعلنت مواصلتها لجهودها الهادفة لتحصيل حقوق الطلبة ورفضها بتهدي

وقالت الحركة في تصريح اصدرته، امس، ان المسؤولين ركزوا جميعهم علي نقطة . الرضوخ للتهديدات
لتهرب من القضايا واحدة وهي ان الحملة تسييس للشارع الطالبي والعملية التعليمية برمتها فيما حاولوا ا

  .المطلبية التي تناولتها الحملة
  16/4/2007القدس العربي 

  
  غياب التوافق سيؤدي الهتزاز لبنان:ابو الغيط .67

قال وزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط انه يجب أن نشجع اللبنانيين على التوافق على المحكمـة،                 
، موضحاً أهمية اتفاق الطرفين اللبناني والدولي       "زسيؤدي لتعرض لبنان لالهتزا   "مؤكداً أن غياب التوافق     

وبينها زيارة بان كي مون     (وأعرب أبو الغيط عن أمله في أن تسفر االتصاالت واللقاءات         . حول توافق ما  
عن انفراج في الموقف، مشدداً على أن هذا األمر يتوقف على ردود فعل اللبنانيين وقـدرتهم  ) الى دمشق 

حذر من أن استمرار هذه األيدي والرغبـة فـي          و. الح الضيقة هنا وهناك   على التخلي عن بعض المص    
  . التأثير على الشأن اللبناني هو الذي يقود اللبنانيين إلى خطر االصطدام

  16/4/2007السفير 
  
  



  

  

 
 

  

            29 ص                                    693:                                 العدد16/4/2007اإلثنين: التاريخ

  وفد برلماني أوروبي يتخوف من عودة الحرب األهلية إلى لبنان .68
 امس، االنطباعات التي ،حافي عقده في بيروتعرض الوفد البرلماني االوروبي، في مؤتمر ص: بيروت

وقالت رئيسة الوفد فيرونيك دو . خرج بها من اللقاءات التي اجراها مع مختلف القوى السياسية اللبنانية
وأعربت عن اهتمام . ونخاف على الديمقراطية فيه الن كل من ينادي بها قتل. نريد لبنان حراً: كايسر

. ال نستطيع ان نتدخل في نوعية المحكمة: لكنها استدركت قائلة. لدوليالوفد بالمحكمة ذات الطابع ا
والمواطنين وكل ) يونيفيل( بين القوات الدولية العاملة في جنوب لبنان ةواشارت الى العالقات الجيد

وذكرت دو كايسر ان الوفد البرلماني االوروبي أجرى لقاءات مع  .القوى السياسية بما فيها حزب اهللا
كما لفتت الى انه لم يتمكن . وأسفت لعدم تمكنه من لقاء رئيس مجلس النواب نبيه بري. ن لبنانيينمسؤولي

وشددت على ضرورة التفاهم بين . من لقاء النائبين سعد الحريري ووليد جنبالط بداعي سفرهما
في الحقيقة : التوق ."من غير الطبيعي ان ال تنعقد جلسات للمجلس النيابي"ورأت انه . االطراف اللبنانيين

الخطوات لكيفية ) المسؤولون اللبنانيون(ولكن لم نلمس منهم . هناك خشية من العودة الى الحرب االهلية
  . الخروج من االزمة

 16/4/2007الشرق األوسط 
  

   واالنتخابات الرئاسية ستصلح االعطالحكومة الوحدة لالنقاذ: ونع .69
 مساء امس، على ان حكومة الوحـدة هـي          ،"ي أن بي  إ" في حديث الى محطة      ،شدد العماد ميشال عون   

 11 - 19لالنقاذ السياسي، موضحا انه لم يكن في االساس مع السيد حسن نصر اهللا في طرح صيغة ال                
بل مع التمثيل النسبي للمعارضة في الحكومة إنطالقا من حجمها في مجلس النـواب وهـذا يعنـي ان                   

وقال حرصا على أال ينتحر رافضو حكومـة الوحـدة           .17 - 13الحكومة يجب ان تتشكل على قاعدة       
الوطنية فقد صرفنا النظر عن االمر، داعيا الفريق اآلخر الى االحتكام لـصناديق االقتـراع بـدال مـن                   

كـرر اسـتعداده    . صناديق الخرطوش، واتهم حكومة السنيورة بتحمل المسؤولية عن الخلل الدسـتوري          
، وأكد انه ال يعرف المالحظات      "غم أنني بذلك أخالف ضميري    بر"للموافقة على المحكمة من دون نقاش       

واعتبر ان االنتخابـات الرئاسـية      . "وأنا ال أريد ان أشارك في أي لجنة لدراسته        "على مشروع المحكمة    
يجب ان تصلح أعطال االنتخابات النيابية والحكومة، قائال ان الرئيس المقبل للجمهورية ينبغي ان تكون               

وغير موظف عند آل الحريري بل رئيس يعترف بتيار المستقبل والتيار الوطني الحـر              له صفة تمثيلية    
وردا على سؤال عن مدى استعداده لدعم ترشيح الرئيس االسبق أمين الجميـل،      . وحزب اهللا وحركة أمل   

 وانتقد الرئيس الفرنسي جاك شيراك الذي عالج العالقة مع لبنـان مـن     . إذا توافقوا عليه، ال بأس    : أجاب
  . زوايا شخصية

  16/4/2007السفير 
  

     ويجدد الدعوة إلقامة الدولة الفاطمية  "حزب اهللا"القذافي يشيد بـ .70
الحـرس الثـوري األخـضر    "و" شباب قوة التحـدي " وقال العقيد الليبي معمرالقذافي امس امام :ي ب ا  
وضـرب  ، "األوامر العسكريةالقوة الرادعة تتمثل في قوة الشعوب والشباب التي ال تتحرك ب"إن  " العالمي

وهـو مـا    . قدرة شباب حزب اهللا المدرب العقائدي في هزيمة أقوى جيش في الشرق االوسط            "مثالً بـ   
". يهزم الجيش األميركي اآلن على يد المقاومة الشعبية العراقيـة         "، مثلما   "يسمى جيش الدفاع االسرائيلي   

تي تمتد من مصر شرقا وحتى موريتانيا غرباً لتشمل كـل           ودعا مجدداً إلى إقامة الدولة الفاطمية الثانية ال       
 ".هذه الدولة قادرة على القضاء على التشرذم والعرقية والطائفيـة والمذهبيـة           "شمال أفريقيا، مؤكدا أن     

ـ     أكبر أكذوبـة   "، معتبرا ذلك    "أن الشيعة هم في إيران والسنة هم من العرب        "وانتقد بشدة الذين يدعون ب
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ـ  " أين أتت هذه التفسيرات؟   " من   ، ومتسائال "تاريخية العـرب  "وقال ان   ". المضحكة المبكية "التي وصفها ب
     ".هم الشيعة باعتبارهم تشيعوا ألهل البيت

  16/4/2007المستقبل 
  

  اسرائيل تماطل وتراوغ : الجامعة العربية .71
ر هشام يوسف أن أكد المتحدث باسم الجامعة العربية السفي:  أشرف مخيمر، فرح سمير-القاهرة، القدس 

جامعة الدول العربية ليست لديها أي اتصاالت مع إسرائيل، وال تدرس إنشاء أي قناة لالتصال في الوقت 
وأضاف تعليقا على تصريحات نائب رئيس الوزراء اإلسرائيلي بأن إسرائيل مستعدة إلجراء . الراهن

مطلوب اآلن هو قيام إسرائيل بتحديد اتصاالت مع الجامعة العربية حول مبادرة السالم العربية، أن ال
مؤكدا أن . موقفها إنهاء الصراع العربي اإلسرائيلي وال بد من توضيح هذا الموقف وكيفية التحرك

إسرائيل تماطل وتراوغ بهدف تعطيل أي تقدم على مسار السالم وهي تريد أن تحصل على تنازالت 
لعربية واضح تماما بأنه التنازالت مجانية وأن بدون مقابل لكن الموقف العربي وموقف جامعة الدول ا
 . الدول العربية أوضحت موقفها من خالل المبادرة العربية

  16/4/2007عكاظ 
 

  امين عام التعاون الخليجي ينفي أي لقاء عربي اسرائيلي برئاسة سعودية .72
بان يكون هناك نفى االمين العام لمجلس التعاون الخليجي عبدالرحمن العطية :  احمد غالب-الرياض 

أي اجتماع عربي اسرائيلي من اجل القضية الفلسطينية برئاسة سعودية مؤكدا ان هذه المعلومات هي 
وقال ان تمسك دول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية بالمبادرة العربية التي . اخبار للتشويش

 الدول العربية وهو الداعم  م هو االساس والقاسم المشترك التي قبلت به2002اقرتها قمة بيروت 
) اسيان(واضاف بعد لقائه أمس األمين العام لرابطة دول جنوب شرق آسيا . والشامل للقضية الفلسطينية

كيم جين مون انه حان اآلن الوقت للعمل على تحقيق االستقرار للشعب الفلسطيني مع كافة االطراف 
  . ميعمشيرا الى ان مبادرة السالم يجب ان يعمل عليها الج

  16/4/2007عكاظ 
 

   قطر تدعو إسرائيل لتجنب الكارثة والتوصل إلى سالم مع العرب .73
حث رئيس الوزراء القطري الجديد الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني إسرائيل على التوصل إلى 

ل وقا. السالم مع العرب وتجنيب نفسها كارثة، مؤكدا اإلبقاء على المكتب التجاري للكيان في الدوحة
ان الفرصة "الشيخ حمد في حوار تلفزيوني بثته الفضائية القطرية ونقلت مضمونه وكالة األنباء القطرية 

، في إشارة إلى مبادرة السالم العربية التي اعيد تفعيلها "للسالم مؤاتية اآلن الن العرب يمدون أيديهم لذلك
  .خالل قمة الرياض العربية الشهر الماضي

  16/4/2007الخليج اإلماراتية 
  

   لجنة تفعيل المبادرة العربية تبحث التطبيع .74
قال مصدر دبلوماسي في القاهرة ان لجنة تفعيل المبادرة ستبحث : القدس المحتلة، القاهرة، موسكو

موضوعين رئيسيين، هما تفعيل المبادرة دولياً بعرضها على الجمعية العامة لألمم المتحدة كإحدى 
ة نهج عربي واضح ومحدد للتعامل مع اسرائيل في حال قبولها المبادرة، مرجعيات تسوية النزاع ودراس

. بما في ذلك ابداء الدول العربية استعدادها إلقامة عالقات دبلوماسية وتطبيع العالقات مع اسرائيل
وأشارت مصادر في القاهرة إلى أن مصر تجري مشاورات حالياً مع أعضاء اللجنة الرباعية الدولية 
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.  اجتماعها القادم مع الرباعي العربي على المستوى الوزاري في القاهرة خالل الشهر الحاليحول انعقاد
ونفى مندوب فلسطين الدائم لدى الجامعة العربية حسين عبدالخالق ان تكون هناك اتصاالت بين دوائر 

عة هي مجرد اسرائيلية والجامعة العربية، مشيرا الى أن رغبة أولمرت بشأن إجراء اتصاالت مع الجام
وحذرت حركة حماس الدول العربية من االنجرار وراء . أخبار وتصريحات ليس لها دليل في الواقع

محاوالت اسرائيل للتطبيع الشامل مع العرب والمستترة وراء الغموض في الموقف االسرائيلي من 
  .المبادرة العربية

  16/4/2007الخليج اإلماراتية 
  

 ل إلى معاهدة منع االنتشار كقوة نووية سادسةمصر ترفض محاوالت ضم إسرائي .75
أعلن وزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط رفض مصر للمحاوالت :  عمر عبد الرازق-القاهرة 

التي تقوم بها بعض الدول لضم إسرائيل إلى معاهدة منع االنتشار النووي بالدول النووية الخمس، 
خالء منطقة الشرق األوسط من أسلحة الدمار الشامل، وفقا باعتبارها دولة نووية، مشددا على ضرورة إ

 ووثيقة الشرق األوسط الصادرة 1995لقرار مؤتمر مراجعة معاهدة منع االنتشار النووي الصادر عام 
ويطالبان القرار والوثيقة، بإنشاء منطقة منزوعة من أسلحة الدمار الشامل بما فيها . 2000عن مؤتمر 

ونبه إلى أن مصر سوف تتمسك بهذين المطلبين وبهذا الموقف خالل .  األوسطالسالح النووي بالشرق
اجتماع اللجنة التحضيرية لمؤتمر مراجعة معاهدة منع االنتشار النووي، والذي يعقد نهاية الشهر الحالي، 

 . 2010تمهيدا لمؤتمر مراجعة المعاهدة المقرر عقده عام 
  16/4/200الشرق األوسط 

  
 اإلخوان حول  الدولة العلمانيةأزمة بين حماس و .76

ذكرت مصادر داخل جماعة اإلخوان المسلمين ان هناك أزمة نشبت بين الجماعة  : محمد زياد-القاهرة 
وحماس على خلفية التصريحات التي أطلقها عضو مكتب اإلرشاد عبدالمنعم أبو الفتوح وأعلن فيها ان 

وقالت المصادر ان . في فلسطين كحل نهائي للصراعجماعته تؤيد تأسيس دولة علمانية ثنائية القومية 
قيادات بارزة في حماس أجرت اتصاال أمس بمكتب إرشاد الجماعة وتحدثت مع المرشد وأبدت انزعاجها 
الشديد، وسارع المرشد العام مهدي عاكف إلى إصدار بيان أكد فيه ان موقف اإلخوان من القضية 

لسطين إسالمية بما تحتضنه من مقدسات المسلمين وليست ملكا الفلسطينية هو موقف مبدئي ثابت، وان ف
للفلسطينيين فحسب وال يملك أي مسلم شرعا أن يفرط في شبر واحد منها، وان أبوالفتوح إن كان قال 

  .ذلك فإنه يعبر عن رأيه الشخصي وليس عن رأي الجماعة
  16/4/2007القبس الكويتية 

  
   السعوديةالقذافي يقلل من أهمية مبادرة السالم .77

قال الزعيم الليبي العقيد معمر القذافي، يوم األحد، إن المقترح السعودي إلنهاء :  صالح سرار-طرابلس 
وأبلغ . الصراع اإلسرائيلي الفلسطيني مصيره الفشل ألن الزعماء العرب الذين يقفون وراءه بائسون

 العرب فدعونا منهم ال في قمة وال أما"جمعا من أنصاره احتشدوا عند بيته في العاصمة طرابلس قائال 
وقال القذافي إن إسرائيل لن تقبل المبادرة التي ". في حضيض ، هؤالء مساكين ال يستطيعون عمل شيء

 ثم أعادت القمم العربية منذ ذلك الحين 2002طرحت للمرة األولى خالل القمة العربية في بيروت عام 
الشهر الماضي في العاصمة السعودية الرياض الشهر طرحها كل عام بما في ذلك القمة التي عقدت 

وتتهم طرابلس السعودية بتهميش الدور الدبلوماسي لليبيا وسائر دول شمال أفريقيا بينما تسعى . الماضي
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للتوسط إلنهاء الصراع العربي اإلسرائيلي والمواجهة السياسية بين الحكومة اللبنانية والمعارضة التي 
  .يقودها حزب اهللا

  15/4/2007ترز روي
  

  الجامعة العربية تُدين الممارسات اإلسرائيلّية الال إنسانّية بحقّ األسرى  .78
أدانت جامعة الدول العربية، اليوم، كافّة الممارسات اإلسرائيلية الال إنسانية بحقّ األسرى : القاهرة

سير الفلسطيني، المجتمع الدولي، وطالبت الجامعة في بياٍن لها، اليوم، بمناسبة ذكرى يوم األ. والمعتقَلين
وكافّة المنظَّمات والهيئات الدولية المعنية بحقوق اإلنسان بالضغط على إسرائيل لإلفراج عن جميع 

كما طالبت بضرورة إلزام إسرائيل . األسرى والمعتقَلين الفلسطينيين والعرب في سجون االحتالل
 اتفاقية جنيف الرابعة واالتفاقية الدولية لحقوق الطفل، مؤكِّدةً على بالقوانين والمعاهدات الدولية ومن بينها

أن تحقيق السالم العادل والدائم والشامل في المنطقة لن يتحقَّق دون إطالق سراح جميع األسرى 
  .والمعتقَلين العرب في سجون االحتالل اإلسرائيلي

    15/4/2007 وفا -وكالة االنباء الفلسطينية
  

  يم سليمان ينقل معلومات حول مصير جندي إسرائيلي فُقد في لبنانإبراه .79
في جديد العملية التفاوضية غير الرسمية بين سوريا واسرائيل، اكد :  وكاالت– حسن مواسي -القدس 

المفاوض السوري ورجل االعمال االميركي إبراهيم سليمان انه نقل الى والدي جندي إسرائيلي خطف 
 في لبنان، معلومات تلقاها من مصادر مطلعة في النظام السوري، تشير الى 1982خالل اجتياح العام 

تصريحات المفاوض السوري نشرتها صحيفة . 1995ان الجندي كان على قيد الحياة حتى العام 
وفي .  عاما25ًمعاريف، وتناولت مصير الجندي اإلسرائيلي المفقود زخاريا باومل المفقود اثره منذ 

ير االعالم السوري محسن بالل في لقاء مع التلفزيون السوري ان ال عالقة لسوريا بهذه دمشق، اكد وز
الزيارة او التصريحات، وان سوريا التي تحرص على تحقيق السالم العادل والشامل في المنطقة، ترفض 
اجراء اي محادثات سرية او من خالل قنوات غير رسمية، موضحا أن الشعب السوري بكامله يقف 

اء قيادتة السياسية من أجل تحقيق السالم العادل والشامل في المنطقة واستعادة الجوالن السوري ور
المحتل كامالً وما تبقى من األراضي اللبنانية وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف، 

  .وإقرار حق الالجئين الفلسطينيين في العودة الى ديارهم
  16/4/2007 المستقبل 

  
  لمتسلل إلى اسرائيل مصري انتحل صفة مواطن سعوديا .80

أصدرت سفارة المملكة السعودية في القاهرة بياناً نفت فيه صحة المعلومات التي نشرتها وسائل : القاهرة
اعالم مصرية حول القبض على مواطن سعودي وهو يحاول التسلل الى اسرائيل، مشيرة الى ان المتسلل 

وذكر البيان . ي لتضليل اجهزة األمن وانه معروض على النيابة حاليامصري انتحل صفة مواطن سعود
ان تحقيقات اجهزة األمن المصرية أظهرت ان المتسلل هو مصري الجنسية يدعى ماهر ابراهيم زكي 

 .م محافظة المنوفية، حاصل على ليسانس آداب1974عبدالنبي من مواليد 
  16/4/2007عكاظ 

  
  بإسرائيل من أجل إنجاح عملية السالمدعت العرب إلى اإلتصال رايس  .81

قالت مصادر دبلوماسية غربية في القاهرة لألخبار إن اإلدارة األميركية          :  خالد محمود رمضان   -القاهرة  
تسعى إلقناع عواصم عربية، بينها الرياض وأبو ظبي ومسقط، بالتخلي عن مواقفها التقليدية التي تشترط               
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وكـشفت   .ات جماعية أو ثنائية مع ممثلين عن الدولـة العبريـة          تحقيق السالم قبل الجلوس في مفاوض     
المصادر أن وزيرة الخارجية األميركية وجهت قبل يومين رسالة غير معلنـة إلـى عـدد مـن وزراء                   
الخارجية العرب دعتهم خاللها إلى التحلي بالشجاعة واإلقدام على اتصاالت مباشرة أو عبر وسطاء مع               

وطبقـاً   .اعي الرامية إلقناع تل أبيب بالتجاوب مع المبادرة العربية للـسالم إسرائيل من أجل إنجاح المس  
للمصادر، التي طلبت عدم تعريفها، فإن رايس شددت على أنه من دون حدوث ذلك فإن إمكـان نجـاح                   
العرب في ترويج المبادرة لن يكون كبيراً، ملمحة إلى أن واشنطن ال تملك في نهاية المطاف سوى تقديم                  

  . بما يتوجب على الجميع عملهالنصح
  16/4/2007األخبار اللبنانية 

  
  الشرق االوسط يجب أن يخلو من االسلحة النووية: البرادعي .82

 قال محمد البرادعي المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعـة لالمـم              : سليمان الخالدي  -عمان  
عاهل االردني في عمان التي وصل إليها يوم السبت          في أعقاب محادثات أجراها مع ال      ،للصحفيين المتحدة

يجب أن يكون في نهاية المطاف شرق أوسط خال من أسلحة الدمار الـشامل               "،ضمن جولة في المنطقة   
هذه الفرصة االخيرة لنا كي ننشيء نظام أمن في شرق أوسط ال            " ."تنضم إليه اسرائيل وتنضم إليه ايران     

وقع خطأ في التعامل مع هذا الملـف        "وقال   ."وإنما على التعاون والثقة   يقوم على امتالك السالح النووي      
ألكثر من خمسة عقود حيث انضمت الدول العربية إلى المعاهدة بينما لم تنضم اسرائيل ولم تطالب الدول                 

أدى ذلك إلى ازدواجية بامتالك اسرائيل قدرة ردع نووية بينما ألزمـت كـل               .العربية بانضمام اسرائيل  
وأعرب البرادعي عن مساندته لمساعي      ." العربية نفسها بالتركيز على برامجها لالغراض السلمية       الدول

  .الدول العربية للحصول على تكنولوجيا نووية الستخدامها في توليد الكهرباء والطاقة
  15/4/2007رويترز 

  
   إضافة إسم صحافي يهودي على الحائط التذكاري لضحايا المحارق     .83

اليهودي دانيال بيرل الذي قتل في باكـستان        " وال ستريت جورنال  "ف اسم مراسل صحيفة     أضي: ي ب ا  
، على الحائط التذكاري الذي يرتفع في ميامي بيتش في واليـة فلوريـدا تكريمـاً لـضحايا             2002العام  

أن بيرل هو أول شخص يتم تكرميه بإضـافة اسـمه           " ميامي هيرالد "وذكرت صحيفة    .المحرقة اليهودية 
 الحائط، وهو ليس من األشخاص الذين قتلوا في المجزرة النازية الشهيرة فـي الحـرب العالميـة                  على
) يوم الذكرى " (يوم هاشواه "وقال جوديا بيرل، والد الصحافي القتيل، إن منظمي االحتفال السنوي            .الثانية

 إلقـاء كلمـة فـي     لى إ ةأضاف. طلبوا منه المشاركة في االحتفال التذكاري بالقرب من الحائط في المدينة          
  .االحتفال وهو ما درج على القيام به في االحتفاالت السابقة، وقالوا له إنه سيتم تكريم ابنه في االحتفال

 16/4/2007المستقبل 
  

  سفير الفاتيكان يحضر احتفاال اسرائيليا في ذكرى المحرقة النازية .84
الذي تقيمة الحكومة في ذكـرى المحـارق         سفيره لدى اسرائيل سيحضر الحفل       أن قال الفاتيكان    :القدس
 بعد ان هدد باالبتعاد عنه احتجاجا على احد المعروضات الذي يلمح الـى ان البابـا                 ، يوم االحد  ،النازية

وطلب كبير االساقفة انطونيو فرانكو من       .بيوس الثاني عشر في زمن الحرب كان غير مبال بقتل اليهود          
القدس الذي يستضيف االحتفال ان يزيل التعليـق المثيـر للجـدل            متحف ياد فاشيم للمحرقة النازية في       

وابلغ رئيس المتحف افنير شاليف السفير في خطاب انه مستعد العـادة النظـر فـي                . المرافق للصورة 
لذلك استجاب السفير بسعادة للدعوة     "وقال المتحدث باسم الفاتيكان فريدريكو لومباردي في روما          .المسألة

ودعا ياد فاشيم الذي يحتوي على اكبر ارشـيف          ."االساقفة في مثل هذا الحدث المهم     مؤكدا وجود كبير    
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" من البيانات الخاصة بالمحرقة النازية الفاتيكان الى فتح ارشيفه المتعلق بالبابا بيـوس الثـاني عـشر                  
  .عنه" الحتمال معرفة معلومات جديدة ومختلفة

  15/4/2007رويترز 
  

    دا يقاطعون المنتجات االسرائيلية صحافيون من بريطانيا وإيرلن .85
 قرر االتحاد الوطني لصحافيي بريطانيا وإيرلندا، خالل لقائه السنوي في برمينغهام في بريطانيا              :السفير

الجمعة الماضي، مقاطعة المنتجات االسرائيلية احتجاجا على الحرب األخيـرة علـى لبنـان والعـدوان                
ذلك الحكومة البريطانية واألمم المتحدة الى فرض عقوبات على         االسرائيلي على غزة، داعيا في موازاة       

 54 عـضوا وعارضـه      66وذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت ان القرار، الذي وافق عليه           . اسرائيل
الصراع ضد سياسـة    يدعو الى مقاطعة كل المنتجات االسرائيلية في ما يشبه المقاطعة التي أقرت خالل              

مـن   .النقابات ومؤتمر االتحـاد النقـابي  في جنوب افريقيا، والتي قادتها      ) داالبارتهاي(التمييز العنصري   
جهتها، ذكرت صحيفة الغارديان انه طلب من اللجنة التنفيذية لالتحاد دعـم منظمـات متـضامنة مـع                  

  . فلسطين
  16/4/2007السفير 

  
  متضامنون أجانب يحيون ذكرى اختطاف البرغوثي .86

رسم علـى   " دولة فعالية تضامنية حملت عنوان       16 األجانب من    نظمت مجموعة من المتضامنين   : نابلس
 وذلك بمناسبة مرور خمسة أعوام على اختطاف مروان البرغوثي، أمين سر حركـة فـتح فـي         "الجدار

وتوجهت مجموعة المتضامنين إلى حاجز قلنديا شمال القدس المحتلة، حيث قام عدد منهم             . الضفة الغربية 
 جدار الفصل العنصري وكتبوا إلى جوارها جمال بعدة لغات تطالب بإطالق            برسم جدارية للبرغوثي على   

سراحه، وتعرب عن تضامنهم معه ووقـوفهم إلـى جانـب حـق الـشعب الفلـسطيني فـي الحريـة                     
وقال أحد المتضامين األجانب إن هذه الفعالية تأتي في اطار سلسلة من الفعاليـات الـشعبية                 .واالستقالل

ي المحافظات الفلسطينية تضامناً مع الشعب الفلسطيني وقادته األسرى وضد جدار           التي ينظمها األجانب ف   
  .الفصل العنصري

  16/4/2007الخليج اإلماراتية 
  

   دولة30مسيرة اتبعوا النساء تصل االراضي الفلسطينية بمشاركة  .87
يوم االحد إلى    ، في بريطانيا من أجل السالم     ، اتبعوا النساء  ، منظمة التي أسست وصلت داتا ريجن    : أريحا

اريحا بمسيرة نسائية على الدراجات الهوائية قادمة من األردن ضمت أكثر من مئة سيدة من ثالثين دولة                 
 رسـالة   نحمل، ي إلى االراضي الفلسطينية المحتلة   جاؤا   قالت إن المشاركات  و .اجنبية ودولة عربية واحدة   

 بدأت رحلتها من سوريا إلى لبنـان واالردن         مسيرةوالجدير بالذكر، أن ال   . ذلكمن اجل   ، والعمل   السالم
من مواصلة مسيرتهن إلى فلـسطين لعـدم وجـود           امرأة، إال أن البعض منهن لم يتمكن         300بمشاركة  

 كما أن عدد من المشاركات الفلسطينيات المقيمات في مخيمات          .عالقات دبلوماسية بين بالدهن واسرائيل    
يجن أن تشارك في مسيرة العام القادم نساء مـن اسـرائيل            وتطمح ر  .تمكن من دخول االردن   يلم  لبنان  

  .ودول عربية وأن يكون مكان التجمع في مدينة القدس
  15/4/2007رويترز 
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 إعادة استنساخ .88
 إبراهيم حمامي. د

 أن ثالثة أيام في مكة المكرمة مع أداء فريضة العمرة قد غير من سلوك - ولست منهم-ظن البعض 
 الفساد واإلفساد، وظنوا أيضاً أن اتفاق مكة المكرمة قد جب ما قبله، وأن صفحة وطباع وأفكار زمرة

، واعتقدوا أن عهداً جديداً "عفا اهللا عما سلف"جديدة بدأت بعد طي الصفحات السوداء القديمة على قاعدة 
 ". ولي حميم"من الوفاق والوئام انبلج فأصبح متآمر األمس كأنه 

 اتباع سياسة الترقب، ومنح فرصة حقيقية لالتفاق - ومعي الكثيرون- آثرت على هذه األساسات السابقة
وأركانه لتقييم حسن النوايا، وربما كنا على خطأ وأن ثالثة أيام كافية لتغيير كينونة البشر، ليصبح 
 المجرم حريصاً على األمن واألمان، وليكون المتآمر العميل وطنياً من الطراز الرفيع، والرقيع الوضيع

رجل دولة ومسؤول، لكن خاب فألنا جميعاً، وبعد أسابيع قليلة ثبت بما ال يدع مجاالً للشك أن طبع هؤالء 
غلبهم، وأن الذئب ال يمكن أن يكون يوماً حمالً وديعاً، وأن مرحلة اتفاق مكة هي مرحلة مؤقتة الستعادة 

 . مرة الساقطة أخالقياً وسياسياًمن نوع جديد، وبقيادة نفس الز" خمسة بلدي"األنفاس وتطبيق سياسة 
تنقسم السلطات في أي كيان سياسي إلى تشريعية وتنفيذية وقضائية، يضاف إليها سلطات ال تقل أهمية 
هي األمنية واإلعالمية، وهي ذات السلطات التي يعمل فريق أوسلو للسيطرة عليها وإقصاء الجميع، 

مناصب وشعارات فك الحصار، ومتذرعاً بالحرص على متسلحاً هذه المرة باتفاق مكة، ومستتراً وراء 
 . المصلحة الوطنية العليا للشعب الفلسطيني الذي أذاقوه ويالت أوسلو وتبعاتها

بطبيعة الحال مجرد التفكير في مواجهة هذا التيار الفاسد والمدعوم خارجياً بعشرات الماليين 
رة هو بنظرهم فتنة ومؤامرة وجريمة تستحق وباجتماعات األجهزة األمنية واالستخباراتية لدول كثي

اإلدانة المطلقة، وهو ما يحدث بعد كل موضوع ينشر لتنهال التهديدات والشتائم والتهم الجاهزة والمعدة 
سلفاً، أما ما يقومون به فهو قمة األخالق والمسؤولية، لكن حتى تُحسم األمور دون اتهامات واتهامات 

موضوعي بعيداً عن المهاترات، دعونا نسوق بعض األمثلة عن النهج مضادة، وبشكل توثيقي وعلمي و
 . الجديد الذي يتبعه هؤالء بعد فشلهم المطلق باالنقالب المباشر عبر الفوضى الخالقة التي تبنوها

 : سياسياً وإعالمياً
مروجة أعيد تأهيل الرموز البالية من نوعية نبيل عمرو وياسر عبد ربه لتطل علينا بشكل شبه يومي 

 . ألفكار أوسلو ورؤيتها العوراء لطبيعة الصراع ونوعية الحل المطلوب
بحجة اتفاق مكة أيضاً غيرت األبواق المعروفة من معزوفتها، لتهاجم اليوم الطرف اآلخر بحجة عدم 
التزامه باالتفاق، أو محاولة خرقه، بل إلصدار تقارير مفبركة مضحكة ال تنطلي على طفل صغير كما 

جمال نزال في تقريره الذي نصب فيه نفسه قاضياً وجالداً ليثبت التهم على أفراد بعينهم دون فعل 
 . محاكمة، وتأكيداً لرواياته السابقة المخجلة، لكن ال عجب فقد أصبح قائد جوقة األفاقين دون منازع

ات خارجية تعد تحولت الحكومة إلى حكومتين، لقاءات سياسية تعقد مع رموز أوسلو دون غيرهم، وزيار
 . لهم، مقابل منع مدروس ألعضاء حكومة من خارج أوسلو من مغادرة قطاع غزة

استمرار عباس في لقاءاته الفاشلة مع أولمرت وضغطه باتجاه حل القضايا النهائية كما يسميها في 
 .محاولة يائسة لفرض حل ما قبل االنتخابات القادمة 

كاله، ووصوله إلى درجة غير مسبوقة من االرتماء في أحضان استمرار التنسيق مع االحتالل بكل أش
لمحمود عباس المدعو نمر " الخاص"االحتالل وبشكل مجاني، وهو ما أثبتته دعوة المستشار السياسي 

والفلسطيني " االسرائيلي"إلى استئناف التعاون األمني بين الجانبين " حيث دعا 25/03/2007حماد يوم 
بموافاة مكتب رئيس السلطة الفلسطينية بمعلومات عن "، مطالباً "لطة الفلسطينيةبواسطة مكتب رئيس الس

ووعد بأن تعمل األجهزة األمنية الخاضعة إلمرة رئيس السلطة " المقاومة الفلسطينية"مجموعات إرهابية 
 . بقيادة عباس" التيار المعتدل"محذراً من هزيمة " الفلسطينية على إحباط نشاطات هذه الخاليا
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، ورفض أي تعامل سياسي إال من "مؤسسة الرئاسة"الدعم السياسي العلني والمباشر لعباس تحت مسمى 
 . خاللها، وفي هذا يشترك العرب مع الغرب

 : قضائياً
عودة " تحت عنوان 15/04/2007ال أجد أفضل مما كتبه الكاتب والمحلل السياسي رشيد ثابت بتاريخ 

ليصف الدور الخطير والمبرمج لعصابة أوسلو في " دة االنفالت األمنياالنفالت السياسي هي مقدمة لعو
 : التالعب بالسلطة القضائية، ليقول

مرسوم تعيين دحالن مستشارا لعباس في الشأن األمني جعل من دحالن قائدا عاما للمؤسسة األمنية في "
بهذا الخصوص؛ وغني عن هذه األجهزة وقيادتها وإصدار التوصيات " تطوير"السلطة؛ وأطلق يديه في 

 . البيان نوع التطوير الذي يمكن أن يقوم به ربيب الشاباك واألجير المخلص المنفذ لوثيقة روما
ما جرى كان سحبا تاما للصالحيات األمنية من يد وزير الداخلية؛ وتصرفا غير مهني وضربا من 

ئب العام في فلسطين إلى إصدار ضروب القرصنة؛ و للتأكيد على فكرة االنقالب على الوزير عمد النا
 !مذكرة توقيف بحق مدير مكتب وزير الداخلية على هامش قضية اغتيال طارق أبو رجب

التي ترضى عنها أمريكا؛ وسبق له أن نجا من جحيم المسيح الدجال " األشياء"هذا المدعي العام هو أحد 
ألوغاد شخوصا ومؤسسات حين أعفي في الماضي هو والرئاسة واإلذاعة والتلفزيون؛ وحفنة أخرى من ا

هذا المدعي العام الذي شرب حليب السباع وقرر ! من الحصار المفروض على حماس وحكومتها األولى
بوزير الداخلية مقصر لم يقم بواجبه يوما؛ ولم يفعل شيئا لمحاسبة المجرمين والفاسدين " يتحركش"أن 

عله من المنتفعين؛ وسكت على سرقة مئات الماليين قط؛ وسكت على اغتيال رئيسه الذي رباه واجتباه وج
من الدوالرات وقضايا اسمنت الجدار وإعدام عشرات المعتقلين في السجون تحت التعذيب؛ وسكت على 

 ! كل الموبقات؛ والكبائر والصغائر؛ والفواحش واللمم
قبل أكثر من عام؛ حين تكلم ولم يتكلم المدعي العام عن قيامه بواجبه اال في اطار دعاية فتح االنتخابية 

خدمة لفتح وحماية لعهدها من صفة التربح وسرقة المال العام؛ وتحدث عن قرب تحويل ملفات قضايا 
بمئات ماليين الدوالرات للقضاء؛ ثم كما يعلم الجميع لم تحول قضية واحدة أبدا وضاع الكالم هباء 

ذا المسؤول المشبوه يجد في نفسه الشجاعة لتحدي ومع ذلك؛ فان ه! منثورا مع باقي دعاية فتح االنتخابية
وزير الداخلية واتهام مدير مكتبه؛ ويتطوع إعالم فتح للتفصيل في أن الوزير هرب مدير مكتبه هذا 

 !خارج القطاع
 طبعا هو تابع له لو كان في كل بلد -يفعل المدعي العام كل هذا مع أنه موظف تابع لوزير الداخلية 

 . انتهى االقتباس" نطق؛ وليس فيه عهر سياسييحكم بالعقل والم
، أي نفس اليوم 14/04/2007لم تكتمل الصورة إال بإصدار مذكرة جديدة من النيابة العامة يوم األمس 

الذي أقرت فيه الخطة األمنية الجديدة لوقف الفلتان وبتزامن مقصود إلفشال الخطة التي ال تروق لزعماء 
ماء بعينها في محاولة قتل رئيس جهاز المخابرات العامة طارق أبو رجب االنفالت والفتنة، لتحدد أس

أنه وفقا لملف التحقيقات في محاولة : "، لتقول المذكرة بعد سرد األسماء25/08/2004والتي حدثت يوم 
اغتيال رئيس جهاز المخابرات العامة طارق أبو رجب ومقتل الشهيد سمير حجو وخميس عبد الجواد فقد 

، وأمرت النيابة الجهات 'يابة العامة منع المتهمين في القضية من السفر لحين انتهاء التحقيقاتقررت الن
األمنية المختصة بترقب وصول المتهمين وإلقاء القبض عليهم في حين عودتهم أو محاولتهم مغادرة 

لنا أن نتساءل ، وبطبيعة الحال ال يمكن لعاقل أن يقف في وجه القانون لكن يحق "األراضي الفلسطينية
هل هي مصادفة أن تنتهي التحقيقات يوم اقرار الخطة األمنية بعد ما يقرب من ثالث سنوات من 
الحادثة، ولماذا لم يتم االستدعاء عن طريق النيابة العسكرية خاصة أن الحادثة تعني مسؤوالً أمنيا، وهل 

لمطلوبين لالحتالل والشبهة الوحيدة هي مصادفة أن تكون األسماء كلها ألشخاص من قيادات المقاومة وا
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هي تشابه نوع السيارة المستخدمة في حادثة إطالق النار مع سيارة من تتهمه النيابة العامة، وهل أصبح 
 المغني حقاً أداة وألعوبة لتمرير ما يطلب منه من عصابة أوسلو؟ 

 شكل الغطاء الشرعي لهم؟ بعد ما سبق هل غير اتفاق مكة أسلوب وعقلية وأداء زمرة أوسلو، أم أنه
 ! لنكمل الموضوع

 : تشريعياً
رئيس كتلة فتح البرلمانية نسي نفسه على ما يبدو، وثارت فيه النعرات الحزبية البغيضة، ليتصرف 

فعزام : "بشكل عودنا عليه دائماً، وأمام من؟ مرة أخرى نعود للكاتب والمحلل رشيد ثابت الذي قال
نائب رئيس حكومة فلسطين ينسى نفسه في خطاب أمام شبيبة حزب العمل األحمد الذي يفترض فيه أنه 

الصهيوني الجالسين مع شبيبة حركة التحرير الوطني الفلسطيني والحركة الغالبة وأم الثورة وأم 
 ينسى نفسه ويعود للحديث كرجل ال يحركه في الحياة اال حقده على حماس؛ ويقول أمام –االنطالقة فتح 
نة إن حماس لم تطلب في قائمتها لألسرى إطالق مروان البرغوثي؛ هكذا وكأنه حين رأى أحبائه الصهاي

الصهاينة وجد أخيرا الصدر الحنون؛ واألم الرؤوم التي يمكنه إلقاء رأسه عند قدميها؛ والشروع في ندب 
 الى حظه في الحياة مع حماس وهؤالء المخلصين الذين يحولون بينه وبين المضي في مشروع الخيانة

 !" آخر الطريق
تستغل زمرة أوسلو األغلبية التي حصلت عليها بفوهات مدافع دبابات االحتالل عبر اعتقال ما يقرب من 

 .  نائب من كتلة التغيير واإلصالح، تستغلها في فرض رؤيتها على المجلس التشريعي40
تنفيذية أي محمود عباس يستمر الخرق المستمر للقانون والسلطة التشريعية من قبل رأس السلطة ال

ليصدر مرسوماً يخرق به القانون يعين بموجبه دحالن مستشاراً لألمن القومي، وهو بالمناسبة ليس 
الخرق األول فقد تعود عباس على خرق المحرمات والقوانين، منذ اتصاالته المباشرة مع عصابات 

تفتاء وبعدها انتخابات مبكرة وأخيراً  وحتى إصدار مراسيمه الالقانونية بإجراء اس1968االحتالل عام 
 . تعيين دحالن

االنتقائية التامة في التعامل مع الملفات المطروحة أمام التشريعي، خاصة من قبل األغلبية المدعومة 
احتاللياً، حيث ال يطالب نواب تلك األغلبية إال بمحاسبة أعضاء الحكومة العاشرة، كما طالب باألمس 

اسين جميعاً أن ما يحدث في فلسطين المحتلة اليوم هو نتاج لالحتالل أوالً، وألعوان إبراهيم المصدر، متن
وأذناب االحتالل ثانياً ممن أدخلوا البالد والعباد في نفق أوسلو المظلم، وأفسدوا النفوس، ودمروا القيم 

 . وز أوسلوواألخالق، وهو ما سبق وتناولناه بالتفصيل أكثر من مرة كتابة وعبر المناظرات مع رم
تحت هذه األغلبية المؤمنة عبر دبابات االحتالل يمارس بعض الوزراء الجدد سياسات اإلقصاء بأبشع 
صورها، وال أوضح مما يقوم به رضوان األخرس في وزارة الصحة من خالل إلغاء كل ما صدر عن 

 الوزاري الشهر باسم نعيم، ورغم أن وضعه في االجتماع.وزير الصحة السابق زميله في الحكومة د
الماضي كان مخزياً مزرياً بعد أن ثبت كذبه البواح فيما يخص تعيين أقارب للدكتور نعيم، وبعد أن تم 
توبيخه رسمياً عبر ديوان رئاسة الوزراء وتوضيح الخروقات القانونية التي قام بها عبر مراسيمه 

ممارساته والتي كان آخرها استدعاء ميليشياته الصبيانية، إال أنه يستغل األغلبية البرلمانية لالستمرار في 
الحزبية القتحام وزارة الصحة وعيادة الرمال بغزة، ومحاصرة المبنى واالستيالء عليه بشكل كامل 

 . وطرد الموظفين بالقوة من مواقعهم الوظيفية وبشكل غير قانوني وغير أخالقي
 : أمنياً

أكثرها تأثيراً على الساحة الفلسطينية، وأعقدها أخطر الملفات على اإلطالق هو الملف األمني، و
وأصعبها، وال يمكن تناوله من خالل موضوع عام، لكن يمكن تلخيص الوضع األمني الخاص بعصابة 

 : أوسلو من خالل نقاط محددة، على أن يتم تناولها بالتفصيل في الموضوع القادم، وأهم هذه النقاط
 وعة بعينها، تبدأ بعباس وال تنتهي بدحالن الدعم المباشر بعشرات الماليين لمجم
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  دحالن –التنسيق االستخباراتي الدولي لدعم تيار عباس
 وضع خطط محددة لالنقالب كان أشهرها خطة اليوت ابرامز 

 تسمين حرس عباس ليصبح تعداده باآلالف 
أو في ) مثالًأريحا (تقديم الدعم والتدريب بشكل مباشر إما من خالل معسكرات تدريب في الداخل 

 الخارج 
 تزويد القوات الجديدة بالمعدات الالزمة استعداداً للحظة الحسم 

أو من خالل " عناصر مجهولة"تصفية القيادات الميدانية للفصائل األخرى إما عبر االغتيال من قبل 
 إلصاق التهم لهم ومقاضاتهم 

 حالن تهميش دور القيادات األمنية وحصر الملف األمني في يد محمد د
 دحالن، وكما ذكرت سيتم تناولها بالتفصيل –هذه أهم عناصر التجهيز األمني لزمرة أوسلو بقيادة عباس 

 . الكامل الموثق باألرقام والمعلومات
بعد كل هذا يراد لنا أن نؤمن ونسلّم بأن عهداً جديداً قد بدأ، عهداً من الوفاق والوئام والوحدة، عهداً ننسى 

ي، أو بعضها، ألن الصفحات السوداء في سجل مجرمي أوسلو هي فقط ما يجب فيه صفحات الماض
التجاوز عنه، لكن ال بأس من تأليف وخلق صفحات قديمة، وتجديدها على يد العامل الفاشل النائب العام 
المغني، ومن ثم تصوير كل مآسي الشعب الفلسطيني الكارثية التي تسبب بها تيار أوسلو البغيض وكأنها 

حاولت الحكومة العاشرة ممارسته في ظل سياسات الخمسة بلدي الدحالنية، " الالحكم"ج عام واحد من نتا
 . ومؤامرات عباس، وممارسات باقي العصابة

لم يتغير هؤالء، ولن يتغيروا، فالفساد أصبح يسري فيهم مسرى الدم في العروق، وارتباطهم بالمحتل 
لن يتوقفوا يوماً عن العبث بمصالح وحقوق الشعب الفلسطيني، بات لصيقاً وثيقاً ال فصام له، ولم و

وسيبقون كما هم حتى وان تلحفوا برداء وغطاء الوحدة الوطنية، وسنبقى لهم بالمرصاد لتعريتهم 
وفضحهم، ولن يثنينا عن ذلك سيل االتهامات المجهزة والمعلبة سلفاً بإثارة الفتنة التي ال يتقنها غيرهم، 

 . لوحدة الوطنية التي ال يتآمر عليها إال هموالوقوف بوجه ا
هذا هو العهد الجديد بعد اتفاق مكة، وهذه هي رموز أوسلو كما هي، وما تم هو إعادة استنساخ تحت 

 . مسميات جديدة، لتبقى الممارسات والعفن دون تغيير
ي بعنوان رسالتنا، لكن تبقى بوارق أمل وإن كانت متأخرة وقاصرة حتى اللحظة كالمؤتمر الحركي النوع

 ذراع 12 في قاعة رشاد الشوا، والذي لقي دعم وتأييد 10/4/2007الذي عقدته قيادات فتحاوية في 
عسكري لكتائب شهداء األقصى التي أعلنت في مؤتمر صحفي عقد باألمس عن رفضها لخطف الحركة 

 . تحت ضغوط خارجية
  16/4/2007المركز الفلسطيني لإلعالم 

 
  تخابات وحماساإلخوان واالن .89

  محمد أبو رمان
على أعتاب مرحلة عاصفة من الحسابات والتوازنات الـسياسية تتطلـب نـشاطاً           " اإلخوان"تقف جماعة   

مكثفاً، وذلك في سياق اإلعداد لالنتخابات البلدية والنيابية في األشهر القريبة القادمة، التي ستمثل محكّـاً                
لشارع من جهة، ولعالقتهـا بالمؤسـسة الرسـمية والرسـائل           حقيقياً لقوة الجماعة ومدى هيمنتها على ا      

  .المتبادلة بين الطرفين من جهة ثانية، ولصراع القوى داخل الجماعة نفسها من جهة ثالثة
 -يبدو واضحاً أن األزمة الخانقة التي أصابت العالقة بين اإلخوان والمؤسسة الرسمية في الفترة األخيرة                

خوان ومصادرة إدارة جمعية المركز اإلسالمي من الجماعة والحمـالت          وترافقت مع سجن نواب من اإل     
 في طريقها إلى االنتهاء، ويمكن بسهولة رصد خطاب جديد للمؤسسة الرسمية تجـاه     -اإلعالمية المتبادلة 
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الجماعة يقوم على التوجه نحو إعادة هيكلة دورها السياسي والتوافق من جديـد علـى قواعـد اللعبـة                   
  . داخل الجماعة" أطراف"خالل فتح قنوات من الحوار والنقاش مع السياسية، من 

مسؤول رفيع المستوى لم يتردد في التصريح بأن جماعة اإلخوان بمثابة شريك سياسي لمؤسسة الحكـم،               
فهذه اللغة مختلفـة تمامـاً عـن لغـة          . وأن هنالك اتفاقاً على كثير من القضايا، وخالفات يمكن تسويتها         

  .ية في اآلونة األخيرة، التي كانت تشكك بوالء الجماعة ووطنيتها وبدورها السياسيالمؤسسة الرسم
أحد محركات األزمة السابقة تمثّل في تداعيات فوز حماس في االنتخابات الفلسطينية األخيرة، إذ حركت               

وذهـا  القوى المناهضة لإلخوان والحرس القديم داخل النظام دعاية مضادة ضد الجماعة محذرين من نف             
، وقد ترافـق ذلـك مـع        "شهية الجماعة إلى السلطة   "في الشارع، ومن خطورة أن يفتح انتصار حماس         

 أمينـاً عامـاً لجبهـة العمـل         - الذي تعتبره دوائر رسمية مقرباً من حمـاس        –اختيار زكي بني رشيد     
قيـع اإلخـوان    اإلسالمي، ما وصل باألزمة إلى مرحلة حرجة، قبل أن تعود األمور إلى االنفراج بعد تو              

على بيان يتضمن قضايا توضيحية رئيسة في عالقتهم بالمؤسسة السياسية، وبال شك أن ذلك ترافق مـع                 
  .اتصاالت غير معلنة بين الطرفين في تسوية المشكالت العالقة

 - كما أوضحت رسائل متعددة منهـا      –تبدو الجماعة أمام معادلة دقيقة في االنتخابات القادمة، فمن جهة           
 طمأنة المؤسسة الرسمية حول عدم رغبة الجماعة في كسر المعادلة التقليدية في تمثيلها الـسياسي                 تريد

سواء في البلديات أو مجلس النواب، وعلى الجهة المقابلة تسعى الجماعة إلى إثبـات قوتهـا ونفوذهـا                  
  . السياسي في االنتخابات القادمة، لما لذلك من أبعاد سياسية مهمة

البلدية ال تتوافق الرسائل التطمينية مع حرص الجماعة على المنافسة الشديدة في كل مـن               في االنتخابات   
إذا صح ترشح كل من نبيل الكـوفحي وسـعود أبـو            (مدينتي إربد والزرقاء على منصب رئاسة البلدية        

أمانـة  ، فوفقاً للقراءة الرسمية فإن فوز اإلخوان برئاسة وعضوية أكبر بلديتين في البالد بعـد                 )محفوظ
يبعث على القلق الرسمي من االنتخابات النيابية ذاتهـا،         ) التي يعين أمينها العام ونصف أعضائها     (عمان  

على الرغم من ثبوت بقاء قانون الصوت الواحد الذي يحد كثيراً من فرص اإلخوان في إحـداث تغيـر                   
  .نتخابات القادمةنوعي في التمثيل النيابي، وهو ما يبدو أن الجماعة ال تسعى إليه في اال

على الطرف المقابل، فإن هنالك منافسة حقيقية وحادة داخل أطر جماعة اإلخوان بين كل من تيار الوسط                 
المتحالف مع الصقور، إذ يسعى كل تيار إلى        ) المقرب من حماس  (والتيار الرابع   ) المتحالف مع الحمائم  (

نيابية، وسيكون ألسماء المرشحين داللة واضـحة       أن يشكل هو قوائم المرشحين في االنتخابات البلدية وال        
على قوة التيارين داخل القواعد اإلخوانية، بخاصة أن االنتخابات التنظيمية األخيرة حققت مفاجأة حقيقية              
بفوز تيار الوسط باألغلبية في المكتب التنفيذي في كل من الجماعة وحزب جبهة العمل اإلسالمي، فـي                 

  .الياً لتثبيت مرشحيه وتقوية وجوده داخل الجماعةحين ينشط التيار الرابع ح
ثمة مؤشرات متعددة أن مؤسسة صنع القرار تفضل التعامل مع تيار الوسط على التيار الرابع، ويـرتبط                 

فإذا تمكن الوسط من تثبيت     . ذلك بالتوتر القائم حالياً مع المكتب السياسي لحركة حماس بقيادة خالد مشعل           
تكون أبواب الحوار مشرعة بين الجماعة والمؤسسة الرسمية، وفي الحال األخرى           مرشحيه لالنتخابات فس  

  .فستطرح تساؤالت جوهرية، مرة أخرى، عن العالقة بين الطرفين
ما قد يكون مؤثراً في االنتخابات النيابية تراجع الجماعة والحزب عن قرار استثناء الـصف األول مـن                  

للمخضرمين في الجماعة، الذين يملكون خبرة عريقة فـي         " المحتملة"الترشح لالنتخابات النيابية، فالعودة     
  .إدارة األزمات مع مؤسسة القرار، سيلطف األجواء في المعادلة السياسية

أحد أبرز األسئلة التي تكتنف استعداد اإلخوان للمرحلة االنتخابية القادمة يتمثل في عالقتها بحماس، بعد               
رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إلى قيادة اإلخوان مطالباً بفـك           الرسالة التي وجهها خالد مشعل،      

االرتباط التنظيمي الرمزي بين الحركتين، وما صاحب هذه الرسالة الملفتة من جـدل إخـواني داخلـي                 
معلومات مقربين من الجماعة تؤكد أن المكتب التنفيذي قد وافق على عملية فـك              . وسياسي إعالمي عام  
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لك من أثر إيجابي على عالقة الجماعة بمؤسسة صنع القرار، في حين رفـض مجلـس                االرتباط، لما لذ  
مع اإلخوان، ما دفع إلى     " عاطفية"الشورى ذلك مؤكداً على بقاء حماس على عالقة تنظيمية، وليس فقط            

  .إحالة الموضوع إلى مكتب اإلرشاد العالمي للحسم في القضية
ين لرسالة مشعل؛ األولى تتعلق بوجود مشكلة كبيـرة داخـل           يشير مقربون من الجماعة أن هنالك قراءت      

تنظيم حماس في الضفة الغربية، إذ يعاني من حالة ترهل كبيرة، على النقيض من حالة حماس في غزة،                  
حمـاس  "فما يسعى إليه مشعل هو التركيز علـى         . وما زال تنظيم الضفة يتبع إدارياً، ولو رمزياً لألردن        

ل ضم أفراد اإلخوان الفلسطينيين العاملين في الخليج، الذين يملكـون خبـرات             وتقويتها من خال  " الضفة
ويشير الذين يتبنون هذه القراءة إلى أن معارضـة       . وموارد مالية كبيرة، إلى تنظيم الضفة وإعادة تأهيلها       

 اإلخوان اإلردنيين لهذه الخطوة تكمن بسبب الخوف من نضوب المورد المالي الخليجي علـيهم باتجـاه               
  .الضفة الغربية

أما القراءة الثانية، فتقوم على ربط رسالة مشعل باتفاق مكة، وعودة التقارب بين حمـاس والـسعودية،                 
ويرى أنصار هذه القراءة أن هاجس المكتب السياسي لحركة حماس في أن يؤدي اتفـاق مكـة ونجـاح                   

ا يفقد مشعل قيادته للحركة، أو يـصبح        تجربة حكومة الوحدة الوطنية إلى إعادة االعتبار لقيادة الداخل، م         
  .كفاروق القدومي، أمين سر حركة فتح، بال صالحيات حقيقية

وفقاً لهذه القراءة، تسعى خطوة مشعل الجديدة إلى إحداث توازن بين حماس في الداخل والخـارج، مـن            
ـ             ا والواليـات   خالل تنظيم دولي لحماس يضم اإلخوان الفلسطينيين في فلسطين ولبنان والخليج وأوروب

المتحدة، ومختلف الدول، باستثناء األردن، التي يتمتع الفلسطينيون فيه بالجنسية األردنية، وهو ما يخلـق               
توازنات تنظيمية جديدة تبقي مشعل في القيادة من ناحية، وتعزز فرص حماس في مقاعد أكثـر داخـل                  

  .منظمة التحرير في حال أعيد تشكيلها من جديد
ردن من خطوة حماس ال يعني إنهاء نفوذها في اإلخوان، إذ يمكن أن يحصل ذلك مـن               استثناء إخوان األ  

خالل تيار وأفراد دون أن يكونوا رسمياً أعضاء في حماس، كما تشير مصادر رسمية أردنية تتخـوف                 
من خطوة مشعل ودورها بخاصة أن الكتلة األكبر من الالجئين الفلسطينيين في الخارج هي في األردن،                

، حتى إن لم يكن ذلك مباشرة، فمـن خـالل التيـار             "الدولية"تي ستكون مجاالً خصباً لنشاط حماس       وال
  .  المقرب منها في جماعة اإلخوان

يبدو مشروع فك االرتباط خطوة استراتيجية للمكتب السياسي لحركة حماس، سواء كانت القراءة األولى              
  ! رشاد العالمي سيحسم األمر لصالح موقف حماسأم الثانية األقرب لتفسيره فأغلب الظن أن مكتب اإل

  16/4/2007الغد األردنية 
  

  من الخيبة إلى نظام إقليمي جديد: السياسة األميركية في حرب لبنان الثانية .90
  حلمي موسى

طبلت إسرائيل وزمرت في السنوات التي أعقبت الغزو األميركي للعراق لفكرة أن القـضية الفلـسطينية                
وانطلق قادة إسرائيل ورجاالت الدعاية فيهـا إلـى العـالم قـائلين ان              . ي المنطقة ليست لب الصراع ف   

. "لب الـصراع  "الصراعات القائمة داخل الدول العربية وخصوصاً في لبنان والعراق تظهر زيف فكرة             
 واحـد، وهـذا مـا    "لب"فقد كان الصراع، وما زال في نظر هؤالء، متعدد الوجوه والمحاور ومن دون     

  . دارة األميركية مرارا، وفي مراحل مختلفة، قوله بصياغات متعددةحاولت اإل
وقـد  . ولكن الحال في حرب لبنان الثانية أعاد إلى األذهان مرة أخرى ذلك الرابط بين اللـب ومحيطـه                 

 هاملتون بالرابط بين القضية الفلـسطينية ومـا         -ترافق ذلك مع بداية إقرار تبدى الحقا في تقرير بيكر           
وباختصار تزداد القناعة في أميركا بأن القضايا في المنطقة العربية مترابطة وغيـر             . لعراقيجري في ا  
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وربما أن هذا هو السبب الرئيس وراء عودة الحياة إلى المبادرة العربية في الحديث الرسـمي                . منفصلة
  . األميركي واإلسرائيلي

ارجيـة األميركيـة كوندليـسا رايـس        وقد تزايدت في أعقاب الحرب الجوالت التي تقوم بها وزيرة الخ          
والرامية إلى محاولة اإلفادة من الواقع القائم وتكييف السياسات اإلقليمية بما يكفـل ألميركـا اسـتمرار                 

وضمن هذه الجوالت تقرر عقد اجتماعات منظمة لجهات إسرائيلية وإقليمية وترتيـب اللقـاءات      . الهيمنة
  . بين أولمرت والرئيس الفلسطيني محمود عباس

وليس من المفاجئ مالحظة االهتمام األميركي المتزايد بالمنطقة العربية ليس فقط بسبب المصالح وإنمـا               
وصار العديـد مـن الكتـاب       . كذلك بسبب االعتقاد بخطأ السياسة المتبعة من جانب إدارة الرئيس بوش          

. لـى جانـب إسـرائيل   والمعلقين األميركيين، وبينهم يهود، يتساءلون عن جدوى الوقوف بشكل متحيز إ  
والحظ كثيرون أن زيارة رئيسة مجلس النواب األميركي إلى العاصمة الـسورية تـصب فـي خانـة                  

فهذه السياسة لم تجلـب     . المطالبين بمراجعة سياسة بوش ليس فقط في العراق وإنما في المنطقة بأسرها           
  . ميركيينلألميركيين أية فائدة حتى اللحظة وإنما زادت في عداء هذه المنطقة لأل

. وفي األسابيع األخيرة بدأت تسمع في العاصمة األميركية أصوات بالغة اإلزعاج للحكومة اإلسـرائيلية             
وتقول هذه األصوات وبينها من هو بالغ التأثير مثل الملياردير جورج سوروس والكاتب في نيويـورك                

  .  إلى جانب إسرائيلتايمز نيكوالس كريستوف انه ال حاجة ألميركا بالوقوف إلى هذه الدرجة
واألهم أن هناك من بدأ ينتقد في الوسط اليهودي األميركي دور اللـوبي اإلسـرائيلي إيبـاك باعتبـاره                   

وبين هؤالء سوروس نفسه الـذي      . محرضاً على الحرب وبالتالي ال يمثل، بل يسيء لليهود األميركيين         
اك التي لم تعد تتطلع لحماية وجود إسرائيل        دعا إلى حملة إصالحية في الجالية اليهودية لتقليص نفوذ إيب         

  . بل صارت تعرضها للخطر
 على الساسة األميركيين الذين ما عادوا يتجرأون علـى قـول            "نيويورك تايمز "كما حمل كريستوف في     

وأتى بمثال على نفاق السياسيين األميركيين في هذا الميـدان بهـيالري            . رأيهم في السياسة اإلسرائيلية   
تي ال تفسح المجال للشمس بأن تمر في الهامش الواقع بينها وبين رئيس الحكومة اإلسـرائيلية                كلينتون ال 

وقال كريستوف انه ليس هناك بين المرشحين للرئاسة في أميركا من يتجرأ على انتقـاد               . إيهود أولمرت 
  . إسرائيل

.  جراء تأييـدها للحـرب     أما مجلة إيكونوميست فكتبت حول إيباك أن هذه المنظمة باتت تجتذب االنتقاد           
كارثة العراق تخلق نوعاً من االبتعاد عن الصقور من أنصار الحروب، والذين تعتبـر              "وقالت المجلة إن    

وهذا ما يشجع أناساً جديين على عرض أسئلة غير سهلة، حول القربى الكبيرة             . إيباك بالتأكيد واحدة منهم   
  . "بين الواليات المتحدة وإسرائيل

ومع ذلك فإنه   . ة البروفيسور إيتان جلبوع الخبير في الشؤون األميركية في هذا السياق          يصعب وضع مقال  
ورغـم أن المقالـة تفـاجئ       . محاولة لتوصيف العالقة األميركية اإلسرائيلية في ظل حرب لبنان الثانية         

القـراءة  القارئ في عدد من استخالصاتها، فإن السياق الوصفي والتحليلي للعالقة بين الدولتين يـستحق               
  . واالنتباه

ويرى جلبوع أنه حتى لو كانت رواية سايمور هيرش للتخطيط األميركي اإلسرائيلي للحرب ال تـستحق                
وان أميركا نظرت إلى هـذه  . اإلشارة، فإن المصالح األميركية كانت قائمة في هذه الحرب ابتداء وانتهاء  

ل تحقيق نظريتيها في محاربة اإلرهـاب       الحرب بوصفها جزءاً من الحرب الشاملة التي تخوضها من أج         
  . العالمي عبر معاقبته وردعه وفي الحرب االستباقية

يحوي الكتاب الذي يحتوي على مقالة غلبوع هذه ثماني مقاالت عن مجريات الحرب علـى الـصعيدين                 
. السياسي والعسكري وعن ماهية أهداف حزب اهللا والوضعين اللبناني والعربي فـي أعقـاب الحـرب               

وال يقل أهمية عن  . "من الخيبة إلى اإلدراك   : نظرة من واشنطن  "تالي هي المقالة السادسة وهي بعنوان       وال
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ذلك مقالة عن أثر الحرب على الحلبة السياسية اإلسرائيلية وهو ما ستحاول الصفحة عرضه في األسبوع                
  . المقبل

  16/4/2007السفير 
  

 معادلة الصراع الجديدة كما يراها أولمرت .91
 الزعاترةياسر 

في واحد من آخر حواراته الصحفية ذهب رئيس الوزراء اإلسرائيلي إيهود أولمرت إلى أن الدول 
العربية المعتدلة قد اكتشفت أن عدوها الحقيقي في المنطقة ليس الدولة العبرية، وإنما إيران واإلسالم 

 . تفتح أفقاً واسعاً للسالم في المنطقةس) المغايرة تماماً للنظرة القديمة(األصولي، وأن هذه النظرة الجديدة 
معلوم أن تصنيف الدول العربية المعتدلة كان من ابتداع وزيرة الخارجية األمريكية كوندوليزا رايس، 

التي تضم مصر واألردن والمملكة العربية السعودية ) الرباعية العربية(وكان سابقاً على تسميتها األخرى 
 . واإلمارات العربية المتحدة

يرى أولمرت أن الموقف الجديد قد تبلور بسبب حرب لبنان األخيرة، األمر الذي ال يبدو مقنعاً إلى حد 
كبير، وإن بدا أنه صحيح من حيث التوقيت، حيث ساهمت عملية حزب اهللا بأسر الجنديين في بلورة 

نحو مزيد من موقف سعودي غير مسبوق من الحزب ومما يجري في لبنان، فيما دفع موقفها من إيران 
 . الوضوح

كيف يمكن للمراقب أن يقرأ معادلة أولمرت الجديدة، وهل ستساهم بالفعل في فتح أفق للسالم، وأي سالم 
هذا المقصود، أما األهم فهو كيف يمكن للعالقة بين األنظمة العربية المعتدلة وبين إيران واإلسالم 

 األصولي أن تتطور خالل المرحلة المقبلة؟ 
 عن الحقيقة إذا قلنا أن التوصيف الذي قدمه أولمرت لتفكير دول ما يسمى محور االعتدال يبدو ال نبتعد

من زاوية عالقتها مع (صحيحاً إلى حد كبير، وهو ما ينطبق في بعض فصوله على جميع الدول العربية 
ني، أكان بطبعته ، ذلك أن التحدي األكبر بحسب ما تراه تلك الدول هو المشروع اإليرا)اإلسالم األصولي

القومية أم بطبعته المذهبية التي ال تتوانى عن توظيف األقليات الشيعية في العالم العربي، أما تحدي 
 . الدولة العبرية فقديم ويمكن التعامل معه ضمن سياسة المراوحة القائمة منذ عقود
 يذهب في اتجاه صناديق اإلسالم األصولي هو بدوره تحد أساسي لجميع الدول العربية، أكان معتدالً

االقتراع، أم متطرفاً يحمل السالح ويطلق الرصاص ويفجر المفخخات واألحزمة الناسفة، ألنه في كلتا 
الحالتين يسعى إلى تغيير األوضاع القائمة، أكان تغييرا من الجذور، أو من خالل تحجيم صالحيات 

 . الفئات الحاكمة عبر المراقبة والمعارضة الفاعلة
 أن األنظمة العربية والعالم ثالثية عموماً تصاب بحساسية مفرطة إزاء معارضة الداخل أكبر بكثير معلوم

من ضغوط الخارج ومطالبه، وهي جاهزة على الدوام للدفع للخارج مقابل منحها حق التصرف مع 
 . معارضة الداخل أو مساعدتها في ضربها وتحجيمها

ألنظمة العربية فرصة التعامل مع معارضتها األصولية بالطريقة اآلن ال يرى األمريكان بأساً في منح ا
التي تراها مناسبة، وبالطبع مقابل الدفع من جيب القضية الفلسطينية والعراقية والتعاون في ملف إيران، 

 . إلى جانب قضايا تخص السياسات الداخلية األخرى، السيما االقتصادية منها
ربية المعتدلة تسعى إلى تشجيع الواليات المتحدة على ضرب إيران هكذا يدرك أولمرت أن األنظمة الع

وهي، أي األنظمة، جاهزة لدفع . عسكرياً، بوصفه المسار الوحيد الممكن لتحجيمها وضرب مشروعها
االستحقاقات المطلوبة لتحقيق الهدف، أكان بالسكوت على السياسات األمريكية في العراق، أم ببث أوهام 

طقة وتهدئة الملف الفلسطيني، فضالً عن تعزيز الحشد المذهبي ضد إيران من أجل عزلها السالم في المن
 . عن الشارع العربي واإلسالمي
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نعلم بالطبع أن ما يحرك السياسة الخارجية األمريكية في هذه المنطقة على وجه التحديد هي المصالح 
وي اإليراني، كما يريدون التهدئة اإلسرائيلية، واإلسرائيليون اليوم يريدون ضرب المشروع النو
أما أولمرت نفسه فيسعى إلى رفع . الفلسطينية من أجل لملمة وضعهم الداخلي المتداعي بعد حرب لبنان

وهو مصلحة إسرائيلية (شعبيته على أمل أن يمنحه ذلك، إلى جانب تحسين الوضع األمريكي في العراق 
الذي أورثه إياه سلفه شارون، أعني برنامج الحل وضرب إيران، فرصة المضي في البرنامج ) أيضاً

االنتقالي بعيد المدى الذي حمل عنوان الدولة المؤقتة على قطاع غزة وما يتركه الجدار من الضفة 
 . الغربية

هنا سنجد أن ما يطلبه أولمرت هو أشبه بالمعجزة، أو لعله الحلم الذي يشبه إلى حد كبير حلم ما بعد 
 صاغه المحافظون الجدد على إيقاع المصالح اإلسرائيلية، فقد كان األصل بعد فشل احتالل العراق الذي

مشروع أوسلو هو احتالل العراق الذي سيؤدي بدوره إلى إعادة تشكيل المنطقة بعد ضرب سوريا 
وإيران وتركيع الوضع العربي برمته، األمر الذي سيرتب األجواء لتسوية على المقاس اإلسرائيلي، 

هل تذكرون تنظير شيمون بيريس للشرق (لى تنصيب الدولة العبرية سيدة على المنطقة برمتها وصوالً إ
 ). األوسط الجديد الذي تتسيده الدولة العبرية مطلع التسعينيات

 هل يمكن للحلم الجديد للدولة العبرية، وهذه المرة بزعامة أولمرت أن يتحقق؟ 
، كما يقدمه أولمرت ال يعني أن كل شيء سيمضي على ما إن التوصيف الصحيح لمعادلة الصراع اآلنية

وكما ). تأبيد النزاع(يرام وصوالً إلى حلم الدولة المؤقتة التي ستغدو في حال نزاع حدودي مع جارتها 
حلم بيريس وحلم صهاينة الواليات المتحدة الذين صاغوا برنامج الحرب (تحول كال الحلمين السابقين 

 منثور بفعل المقاومة الشعبية البطولية، سيلقى الحلم الجديد ذات المصير، والسبب إلى هباء) على العراق
هو أن مقاومة العراق لن تتوقف، ومعها مقاومة أفغانستان، أما ضرب إيران في حال تم، فلن يؤدي إلى 

اليات تركيعها، حتى لو أدى إلى تحجيم طموحاتها اإلقليمية، إذ ستبادر إلى ردود مكلفة ضد مصالح الو
المتحدة، السيما في العراق، بينما ستؤدي هذه التطورات جميعاً إلى دفع الفلسطينيين إلى ترجمة رفضهم 

 . للدولة المؤقتة مرحلة مقاومة جديدة تستعيد انتفاضة األقصى
من هنا نقول إن صهاينة الواليات المتحدة، ومعهم صهاينة الدولة العبرية ال يفهمون هذه المنطقة 

 وتحوالتها الدينية والسياسية، ولو فهمومها لما أوغلوا في مغامراتهم البائسة، فهنا ثمة أمة ال وشعوبها
يزيدها االستهداف إال إرادة ومقاومة، السيما حين يأتي في ظل صحوة دينية عارمة كالتي تعيشها هذه 

  .  األيام
 16/4/2007الشرق القطرية 

 
  من الخيبة إلى اإلدراك: نظرة من واشنطن .92

  ايتان غلبوع
المصلحة األميركية في حرب لبنان الثانيـة، الـسياسة والـسلوك           : تتعامل هذه المقالة مع ثالثة مواضيع     

ويجدر بنا  . األميركيان في زمن الحرب، والدروس التي تحاول الواليات المتحدة استخالصها من نتائجها           
والزعم األول .  الواليات المتحدة نفسها   استهالل النقاش بتفنيد زعمين شاعا في الشرق األوسط أساساً وفي         

هو أن الواليات المتحدة بادرت وخططت للحرب بالتشاور مع إسرائيل، كاختبار لخطة عسكرية لمهاجمة              
والزعم الثاني هو أن الواليات المتحدة شعرت بالخيبة الكبيرة من نتـائج            . البنية التحتية النووية اإليرانية   

وهذان زعمان يفتقران إلى أي أساس وهما       . إسرائيل ذخر استراتيجي لها   الحرب ولذلك لم تعد تشعر أن       
  . ينتميان إلى الحرب النفسية أكثر منهما إلى نظرية استراتيجية

وقد ظهر الزعم األول في الخطابات العلنية لألمين العام لحزب اهللا حسن نصر اهللا، كوسـيلة لتوضـيح                  
ال نصر اهللا إنه فوجئ جداً برد الفعل اإلسرائيلي الـشديد،           وق. الضربة العسكرية التي أوقعها على لبنان     
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وأوضـح أن الـرد   . وأنه لو كان يعلم أن الرد سيكون هكذا، لما اختطف وقتـل الجنـود اإلسـرائيليين          
إسرائيل تسلم باختطـاف جنودهـا      : اإلسرائيلي خرج عن المعهود الدارج طوال زمن في أحداث مشابهة         

ير ثأرية عسكرية واسعة، وتدير مفاوضات ناعـسة مـن أجـل إطـالق              ومواطنيها، وهي ال تتخذ تداب    
وألن . وفي النهاية تبرم صفقة تدفع فيها ثمناً باهظاً وتفرج عن مئات مـن األسـرى العـرب                . سراحهم

إسرائيل خرجت هذه المرة عن هذا النمط، فإن جهة أخرى، هي الواليات المتحدة، وقفت وراء القـرار                 
ومن شبه المؤكد أن نـصر اهللا نفـسه ال يـؤمن بهـذا              . ا االتساع على لبنان   اإلسرائيلي لشن حرب بهذ   

التفسير، ولكنه يطلقه ألنه خبير في الحرب النفسية والدعاية، وهو يعتقد أنه بـذلك يقلـص االنتقـادات                  
  . الشديدة التي وجهت إليه، ألنه تسبب للبنان بهذا القدر من الدمار

إذ يمكـن   .  أن الواليات المتحدة وقفت من خلف الرد اإلسرائيلي        غير أنه ليس نصر اهللا وحده من يدعي       
العثور على هذا الزعم أيضاً في وسائل اإلعالم األميركية وفي المجالت، مثال فـي مقـاالت سـايمور                  

 أن الحـرب فـي      "نيويوركر"وقد كتب في    . الناقد الدائم للسياسة الخارجية األميركية وإلسرائيل     : هيرش
 ألن تكون تمهيداً، اختباراً استراتيجياً وتكتيكياً، لعملية عسكرية أميركية ضد المنـشآت             لبنان تم تخطيطها  
وكان قد زعم قبل ذلك أن الواليات المتحدة قررت مهاجمـة إيـران، وأنهـا حـددت                 . النووية اإليرانية 

يتـه فـإن    ومن ناح . األهداف وبلورت خطة عملياتية وأن المسألة الوحيدة الباقية هي التوقيت والفرصة          
مثالً الختبار جدوى القنابل مخترقـة المالجـئ        . الحرب في لبنان لم تكن أكثر من حقل اختبار لألدوات         

. الستخدام سالح الجو لضرب البنى التحتية في إيران والتي تشبه ربما بنية حزب اهللا في الجنوب اللبناني                
ذ ذلك الحين تدهورت قدرتـه الـصحافية        وكان هيرش كاتباً موثوقاً نسبياً في فترة حرب فيتنام ولكنه من          

والتفسيرية وكانت النظريات التي طرحها في قضايا مختلفـة حـول الـسياسة الخارجيـة األميركيـة،                 
ومزاعم هيرش في قضايا إيران ولبنان مثيرة للـسخرية،         . وخصوصاً إزاء الشرق األوسط، ضعيفة جداً     

  .  واإلسالمي، ال يشكون فيهاولكن كثيرين في العالم، وخصوصاً في العالمين العربي
والزعم الثاني الذي ال يستند إلى أساس يرى أنه جراء فشلها في الحرب خسرت إسرائيل مكانتهـا فـي                   

وال ريب أن الواليات المتحدة شعرت بالخيبة من األداء المختـل إلسـرائيل             . واشنطن كذخر استراتيجي  
كما أن خيبـة مـشابهة ظهـرت فـي          . ومن فشلها في تحقيق حسم واضح وسريع ضد قوات حزب اهللا          

وقد توقعت الواليات المتحدة أن تكون اإلنجازات اإلسرائيلية، بخالف إخفاقاتها هي فـي             . إسرائيل أيضا 
وفضالً عن ذلك أمل صناع السياسة فـي واشـنطن أن يـؤثر النـصر               . العراق، أشد وضوحاً وأسرع   

ة في محاور أخرى في الشرق األوسط تـدور فيهـا   اإلسرائيلي الحاسم إيجاباً على مكانة الواليات المتحد     
صراعات عنيفة بين مسلمين معتدلين ومسلمين أصوليين، كما في العراق، إيران، أفغانستان واألراضـي              

ومن هذه الناحية انضمت النتيجة في لبنان إلى سلسلة اإلخفاقات األميركية في المنطقة، بـدالً              . الفلسطينية
  . قاف الميل عن طريق ضربة قوية لمنظمة إسالمية مركزية وأنصارهامن أن تنطوي على احتمال إي

غير أن الفارق بين هذا وبين االستنتاج أن إسرائيل فقدت مكانتها االستراتيجية في واشنطن وأن بوسـع                 
وباإلمكان تخيل أن هنـاك فـي الـشرق         . الواليات المتحدة التخلي عن العالقات مع إسرائيل، كبير جداً        

. ير من القوى الموثوقة والقوية تنتظر الحلول مكان إسرائيل كحليف أقرب للواليات المتحدة            األوسط طواب 
فمن الناحية العسكرية، تكنولوجياً واستراتيجياً، ال زالت إسرائيل تملك أوراقاً كثيرة ولذلك فـإن أميركـا                

 فـي المـستقبل     ستواصل النظر إليها كقوة عظمى وكذخر استراتيجي ال بديل له، ولن يكون لـه بـديل               
  . المنظور للمصلحة األميركية

وحتى عندما لم تبادر الواليات المتحدة ولم تخطط للحرب في لبنان فقد كانت لها بالتأكيد مصلحة واضحة                 
إذ يستحيل فصل الحرب عن أحداث أخرى جرت في الشرق األوسـط فـي              . في مجرياتها وفي نتائجها   

 بلورتها ونفذتها الواليات المتحدة بغرض مكافحـة اإلرهـاب          السنوات األخيرة، وعن االستراتيجية التي    
وقد اشـتملت هـذه     .  في نيويورك وواشنطن   2001اإلسالمي العالمي، منذ العمليات اإلرهابية في أيلول        
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) االبـن (وعلى المدى القصير تبنت إدارة بـوش        . االستراتيجية على مقومات للمديين القصير والطويل     
وتجسد العقاب باستخدام القـوة العـسكرية       . قوم على العقاب والحرب االستباقية    استراتيجية الردع التي ت   

أمـا  . إلسقاط أنظمة دعمت ووفرت الغطاء للمنظمات اإلرهابية، كما كان مع نظام طالبان في أفغانستان             
الحرب االستباقية فقد تجلت في إسقاط نظام حكم صدام حسين في العراق، من منطلق االفتراض بأن مثل                 

ا النظام، الذي يطور أسلحة دمار شامل، سينقل هذه األسلحة إلى منظمات إرهابية، سـوف تـستخدمه         هذ
وقد توقعت الواليات المتحدة أن يخلق      . ضد أهداف أميركية في الواليات المتحدة نفسها وفي أرجاء العالم         

وعلى . مات اإلرهابية إسقاط نظامي طالبان وصدام حسين الردع الناجع ضد كل نظام يوفر الرعاية للمنظ            
المدى الطويل، اعتبرت إدارة بوش تحويل أنظمة استبدادية إلى أنظمة ديموقراطيـة فـي دول الـشرق                 

وكان الهدف هو التأسيس على     . األوسط الوسيلة األفضل للتعامل مع المستنقع الذي ينتج بعوض اإلرهاب         
يتين للغرب، تشكالن نموذجـاً ناجحـاً       خرائب نظامي الطالبان وصدام حسين ديمقراطيتين فاعلتين وموال       

  . لألنظمة األخرى في العالمين اإلسالمي والعربي
: وقد فشلت االستراتيجية على المديين القصير والطويل في كل الجبهات الهامة فـي الـشرق األوسـط                

 تنـشآ   ولم يقتصر األمر فقط على أنهما لم تحققا الردع ولـم          . العراق، إيران، سوريا والسلطة الفلسطينية    
ولم ينجح النظام الجديد في العراق فـي مواجهـة          .  تعزز بشكل كبير   "محور الشر "الديموقراطية، بل أن    

وتركـت اإلدارة   . موجات اإلرهاب الهائلة، وبات يعتمد بشكل كبير على تواجد عسكري أميركي هـام            
لكن إيران أفلحـت    األميركية لالتحاد األوروبي مهمة إجراء المفاوضات حول مشروع إيران النووي، و          

في التالعب بممثلي االتحاد وبريطانيا، فرنسا وألمانيا، وهي تركض من دون عوائق نحو امتالك سـالح                
 أفلحت الواليات المتحدة في إقناع مجلس األمن الـدولي بفـرض            2006,وفقط في كانون األول     . نووي

أما االنتخابات في السلطة    . عقوبات بحد أدنى على إيران، وذلك بسبب اعتراض كل من الصين وروسيا           
ونتيجة لذلك فـإن االنـسحاب      .  فقد انتهت بفوز حماس    2006الفلسطينية، والتي جرت في كانون الثاني       

اإلسرائيلي من غزة لم يشكل خشبة قفز نحو عملية سياسية أو نحو انسحاب آخر في الضفة الغربية، بـل    
كما فشلت محـاوالت  . ائيلية وتعززت حماسعلى العكس، تعاظم إطالق الصواريخ نحو األراضي اإلسر      

إقناع سوريا منع مرور اإلرهابيين إلى العراق واألسلحة إلى حزب اهللا، وعدم توفير الملجأ لقادة حمـاس   
وقاد اغتيال رئيس الحكومة السابق، رفيق الحريري إلى تمرد شـعبي أدى            . والجهاد اإلسالمي في دمشق   

. وتعزيز الحكومة الموالية للغـرب برئاسـة فـؤاد الـسنيورة          إلى تقليص نفوذ سوريا وخروج جيشها،       
وصحيح أن سوريا تلقت ضربة في لبنان ولكن ذلك نجم بشكل مباشر عن فعل بادرت إليه أو شـجعت                   

  . عليه
إن الحرب في لبنان لم تكن حدثاً موضعياً محدوداً، وكانت لها آثار على كل جبهات الحرب والـصراع                  

كل حزب اهللا عنصراً هاماً في محور اإلرهاب والعدوانية اإلسالمية والعربيـة            إذ يش . األميركية األخرى 
الذي يضم أيضاً إيران، سوريا، القاعدة، منظمات اإلرهاب العاملـة فـي العـراق، حمـاس والجهـاد                  

وليس هناك اليـوم شـك تقريبـاً بـأن          . ويستند هذا الصراع على قاعدة األواني المستطرقة      . اإلسالمي
 شجع الفلسطينيين على تبني نموذج      2000سرائيلي المتسرع من طرف واحد من لبنان عام         االنسحاب اإل 

ويشجع الفشل األميركي في العراق كل المتطرفين في المنطقـة، كمـا           . حزب اهللا وشن االنتفاضة الثانية    
روج وساهم الخ . يتيح إليران السخرية من القوى العظمى التي تحاول أن تمنعها من امتالك سالح نووي             

وبالمقابـل، فـإن االنتـصار      . اإلسرائيلي من طرف واحد من غزة في انتصار حماس وتعزيز قوتهـا           
  . اإلسرائيلي في لبنان كان سيؤثر على المتطرفين ولكن في االتجاه المعاكس

 قبل شهور معدودة من     -لقد نشبت الحرب في لبنان في وقت حرج للواليات المتحدة في الجبهات األربع              
. وكانت الحرب في العراق هي الموضوع األساس في هذه االنتخابـات          . ات النصفية للكونغرس  االنتخاب

وكانت إدارة بوش على وشك تلقي الهزيمة جراء شعور الجمهور األميركي بأن الحرب ال تقـود إلـى                  
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ان من  واعتقدت أغلبية كبيرة من الجمهور بأنه ك      . إنجازات وأنه ينبغي إنهاؤها وإعادة القوات إلى الوطن       
وكان . الخطأ الخروج للحرب في العراق، كما أن أغلبية أكبر أعطت بوش عالمات سيئة جداً على أدائه               

بوسع بوش أن يستخدم االنتصار اإلسرائيلي إلثبات أنه ال زال بالوسع استخدام القـوة العـسكرية، وأن                 
سرائيلي خلق الشعور النقيض،    غير أن الفشل اإل   . باإلمكان عبرها هزيمة الراديكالية واإلرهاب اإلسالمي     

وفاز الديموقراطيون في االنتخابات وناولوا     . مع عواقب على الوضع االستراتيجي والعسكري في العراق       
  . أغلبية في مجلسي الكونغرس

فقد استنفدت وفشلت المفاوضات الطويلة بين ممثلـي االتحـاد          . أما التوقيت الحاسم الثاني فيتعلق بإيران     
وكان ينبغي لتصريحات الرئيس اإليراني أحمدي نجـاد حـول          . ن حول التطوير النووي   األوروبي وإيرا 

الحاجة إلى تدمير إسرائيل إضافة إلى إنكار المحرقة، تطوير الصواريخ بعيدة المـدى والـدعم المـالي                 
والتسليحي الكبير لحزب اهللا وللمنظمات اإلرهابية الفلسطينية، أن تحفـز القـوى العظمـى، خـصوصاً                

وقـد  . ضاء في مجلس األمن، لفرض عقوبات شديدة على إيران وربما طردها من األمـم المتحـدة               األع
ولذلك فإن انتصاراً إسرائيلياً حاسـماً      . كشفت الحرب عن حجم التهديد غير المباشر إليران على إسرائيل         

غير أن الفـشل    . كان سيساعد على إقامة ائتالف بالغ القوة، إقليمي ودولي، ضد مطامح الهيمنة اإليرانية            
  . اإلسرائيلي قلص القدرة على اإلفادة من هذا الخيار

إذ بـدا أن الحـصار الـسياسي واالقتـصادي          . وأيضاً في الحلبة الفلسطينية، كان توقيت الحرب حاسماً       
ولكن حالة الغليان في قطاع غزة أجبرت حركتي        . المفروض على حكومة حماس خلق الفرصة إلسقاطها      

تشكيل حكومة وحدة وطنيـة، إعـادة       : راء مفاوضات بينهما حول المواضيع التالية     فتح وحماس على إج   
الجندي األسير جلعاد شاليت، اإلفراج عن أسرى فلسطينيين، وقف إطالق الصواريخ مـن غـزة علـى                 
إسرائيل، تحرير األموال التي جمدتها إسرائيل ودول أخرى بعد انتـصار حمـاس وتـسليمها للـسلطة                 

وكان بوسع انتصار إسـرائيلي علـى حـزب اهللا أن          . ا أيضاً استئناف العملية السياسية    الفلسطينية، وربم 
لقد عزز الفشل اإلسرائيلي قدرة حماس التي تحاول        . يعزز هذا الميل، ولكن الفشل أتى بالنتيجة المعاكسة       

نـان، وأن  تحت ستار وقف نار هش أن تقيم في غزة بنية تحتية مشابهة لتلك التي أنشأها حزب اهللا في لب             
  . تستخدمها ضد إسرائيل في التوقيت المناسب لها

فقد مر وقت قصير منذ أن خرج اللبنانيون إلـى          . كما أن توقيت الحرب كان حاسماً بالنسبة للبنان أيضاً        
. الشوارع في أعقاب اغتيال الحريري ودعوا إلى الخروج الفوري للجيش السوري وإلى إبعـاد عمالئـه               

واتها من لبنان، غير أنها واصلت بواسطة عمالئها وحزب اهللا تهديد اسـتقرار             صحيح أن سوريا أخلت ق    
واقترب جداً اختبار القوة الحاسم بين سوريا وحكومة السنيورة، ألنه كان علـى             . وأداء حكومة السنيورة  

وعارضـت سـوريا    . حكومة لبنان أن تصدق إنشاء المحكمة الدولية الخاصة لمحاكمة قتلة الحريـري           
 تشكيل هذه المحكمة ألنها تكشف السوريين وصنائعهم في بيـروت ممـن بـادروا ونفـذوا                 وحزب اهللا 
ولو تمت هزيمة حزب اهللا لتحسنت فرص المحافظة على الحكومة المواليـة للغـرب والتـي                . االغتيال

 ولكن نتيجة الحرب أضعفت حكومة السنيورة وتسببت      . استثمرت الواليات المتحدة في إقامتها جهداً كبيراً      
  . في مواجهة بينها وبين حزب اهللا باتت تهدد وجودها

لقد أرادت الواليات المتحدة جداً أن ترى نصراً إسرائيلياً حاسماً وسريعاً على حزب اهللا، ألن التقـديرات                 
أشارت إلى أن هذا النصر سيساعد في تحقيق أهداف استراتيجية هامة في كل أربع مناطق الصراع ذات                 

فقد كان بوسع القضاء على حزب اهللا كقوة عسكرية جوهرية في لبنـان أن              . ميركيةالصلة بالمصالح األ  
يخلق أثر الدومينو الذي يضغط على أعداء الواليات المتحدة في لبنان وفي مناطق أخرى فـي الـشرق                  

ومن منطلق هذه المصلحة نبعت خطوات محددة، اتخذتها الواليات المتحدة أثناء الحرب وفـور              . األوسط
  . هاانتهائ

  السياسة األميركية أثناء الحرب 
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تظهر في كل المواجهات بين إسرائيل وجيرانها مواضيع ثابتة، خاصة تعريف الجهـة المـسؤولة عـن                 
الحرب، المساعدات العسكرية وتحديداً التسليح الدقيق، المداوالت، المواقف والقرارات فـي المنظمـات             

إن بلـورة وتجـسيد     .  موعد انتهاء الحرب وطريقة إنهائها     الدولية كمجلس األمن، تناسبية استخدام القوة،     
السياسة األميركية في هذه القضايا يرتبط ليس فقط بالمصلحة األميركية المباشرة وبـالخبرة األميركيـة،               

  . وإنما كذلك بأحداث تقع على األرض، وبالعالقات األميركية مع دول وجهات في المنطقة وخارجها
وقد كان هذا الموضوع هامـاً فـي الـصراع    . د الجهة المسؤولة عن الحربوالموضوع األول هو تحدي  

فإلقاء المسؤولية عن نشوب الحرب يحشر الطرف المتهم        . األخالقي واإلعالمي على الرأي العام العالمي     
ومنذ اللحظة األولى ألقت الواليات المتحدة بالمسؤولية عـن الحـرب علـى             . في الزاوية وتقيد عدوانيته   

، الذي هاجم بإطالق مكثف للصواريخ المستوطنات اإلسرائيلية الشمالية، وتـسلل إلـى داخـل       حزب اهللا 
أرض إسرائيلية سيادية، هاجم دورية إسرائيلية، قتل واختطف جنوداً إسرائيليين وقام بنقلهم إلى األراضي              

فت الرد العسكري   وحملت الواليات المتحدة بشدة على حزب اهللا وأسياده، إيران وسوريا، ووص          . اللبنانية
كما أن الواليات المتحدة أيـدت      . اإلسرائيلي بأنه عمل مشروع للدفاع عن النفس، بذلك منحت التبرير له          

األهداف اإلسرائيلية المعلنة للحرب وبضمنها توجيه ضربة فعلية للقوة العسكرية لحـزب اهللا، تقلـيص               
زب اهللا في الجنـوب اللبنـاني، نقـل الـسيطرة           نفوذه الهدام في لبنان، تدمير البنية التحتية العسكرية لح        

  . الميدانية للحكومة اللبنانية واإلفراج عن الجنديين المخطوفين
غير أن إحدى أهم المشاكل التي برزت أثناء الحرب هي مسألة التناسبية، التناسب الذي يجب أن يـسود                  

ذه ليست مسألة جديدة فـي      وه. ظاهرياً بين الهجوم االستفزازي من طرف وبين رد فعل الطرف اآلخر          
وقـد  . الصراع العربي اإلسرائيلي، وقد تبدت خالل حروب الجيل األخير وفي االنتفاضتين الفلسطينيتين           

فقد أكدت دول ومنظمات كثيرة بينها دول االتحاد األوروبي         . ظهرت مرة أخرى، وبقوة، في حرب لبنان      
وكانت حجتهم هي أن إسرائيل تلحـق       .  الفعل حق إسرائيل في الدفاع عن النفس، ولكنها انتقدت حجم رد         

أفدح األضرار والخسائر بالمدنيين والبنى التحتية المدنية في لبنان، وخصوصاً في بيروت، وبحجم كبير              
وقد تجاهلت هـذه  . جداً ال يتناسب مع نسبة الخسائر واألضرار التي تلحقها صواريخ حزب اهللا بإسرائيل        

ائمة في محاربة منظمة إرهابية تهاجم عمداً وعن سابق إصـرار أهـدافاً             االنتقادات المصاعب الفعلية الق   
كما أن هذه االنتقادات تنطوي     . مدنية في إسرائيل من داخل مناطق مدنية، عبر انتهاك فظ لقوانين الحرب           

على كثير من النفاق، ألن قسماً من المنتقدين، وخصوصاً األوروبيين والروس، استخدموا أنفـسهم قـوة                
وقـد رفـضت    . إلى أي تناسب ضد أهداف مدنية، مثالً الناتو في كوسوفو وروسيا في الشيـشان             تفتقر  

الواليات المتحدة االتهامات باإلفراط في استخدام القوة من جانب إسرائيل واتهمت حزب اهللا بالمـسؤولية               
وقـد  . إسرائيلعن ضرب البنى التحتية والمدنيين في لبنان، ألنه استخدمها في مهاجمة أهداف مدنية في               

نشأ خالل الحرب نقص في أنواع محددة من التسليح الدقيق، واستجابت الواليات المتحدة لطلبات إسرائيل               
  . وزودتها بها، ألسباب بينها ضرب أهداف حزب اهللا عبر التسبب بأقل ضرر ممكن للمدنيين األبرياء

وبرزت هذه الظاهرة أساسـاً فـي       . دةوعلى الدوام كانت المهلة المتوفرة إلسرائيل إلدارة الحرب محدو        
أوضاع أرادت فيها جهات معادية أو مخاصمة منع إسرائيل من تحقيق إنجازات عسكرية، أو عندما نشأ                

وبالعموم كان األعداء يبادرون إلى إصدار قرارات فـي         . خطر من توسع الحرب ودخول جهات أخرى      
 المتحدة، بدورها كقوة أعظم، تمتلـك علـى         وكانت الواليات . مجلس األمن تدعو إلى وقف إطالق النار      

الدوام تأثيراً حاسماً على الزمن المتوفر إلسرائيل من أجل تحقيق أهدافها وقد استخدمت هذا التأثير فـي                 
كما طلبت أوروبا ودول    . وقد طلب لبنان وحزب اهللا وقف النار بعد أيام قليلة من القتال           . حروب إسرائيل 

ولكن الواليات المتحدة رفضت كل هذه الطلبـات وسـمحت   . عد أيام أخرىإسالمية وعربية وقف النار ب   
  . إلسرائيل بمواصلة الحرب حتى الموعد الذي وافقت فيه الحكومة اإلسرائيلية على وقف النار
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وتحولت األمـم   . وعلى الدوام انتهت الحروب في الصراع العربي اإلسرائيلي بقرارات من األمم المتحدة           
وفي أحيان متقاربة كانت الواليـات      .  معاد إلسرائيل في سلسلة من القرارات المنحازة       المتحدة إلى ميدان  

وقد استخدمت مراراً حـق الـنقض       . المتحدة هي المدافع الرئيس واألهم عن إسرائيل في األمم المتحدة         
ثـل  وكثيراً ما صوتت الواليات المتحدة وأميركا ودول عـدة م         . ضد قرارات متميزة في تحيزها    ) الفيتو(

وبناء عليه فإن الفعل األميركي في األمم المتحدة ومنظماتها بالغ األهمية           . ميكرونيزيا ضد قرارات كهذه   
 الذي يطالب بتجريد حـزب اهللا مـن         1559 اتخذ مجلس األمن القرار رقم       2004وفي عالم   . إلسرائيل

وقد أرادت إسرائيل بعد    . بداًولم ينفذ هذا القرار أ    . سالحه ونشر الجيش اللبناني على الحدود مع إسرائيل       
ودار سجال حـول    . الحرب ضمان تجريد حزب اهللا من سالحه وخسارته السيطرة على الجنوب اللبناني           

اللتـان طالبتـا بـصياغة واضـحة        (القرار الدولي الذي سينهي الحرب بين إسرائيل والواليات المتحدة          
عداد لقبول صيغة أضعف وغامـضة، مـن        من جهة، وبين باقي األعضاء الذين كانوا على است        ) وقاطعة

وفي نهاية المطاف تم التوصل إلى حل وسط أقرب إلى المواقف اإلسرائيلية منه إلى مواقف               . جهة أخرى 
  ). 1701القرار (حزب اهللا وأنصاره 

وينبغي قياس السياسة األميركية في فترة الحرب على أساس المصالح األميركية، ولكـن أيـضاً وفـق                 
طابع الحرب فـي لبنـان،      : وكانت هناك ثالثة ضغوط أساسية    . عرض لها صناع القرار   الضغوط التي ت  

ونبع الضغط األول من الوضع الغريـب الـذي         . مواقف الحكومات العربية المعتدلة والمواقف األوربية     
وتمثلـت المعـضلة    . حاربت فيه إسرائيل منظمة إرهابية مسيطرة في الجنوب اللبناني، وليس لبنان ذاته           

ية إحداث توازن بين الرغبة في القضاء على حزب اهللا كقوة مقاتلة، من دون تدمير حكومة السنيورة                 بكيف
وكان الحل اإلسرائيلي هو عزل ومهاجمة مناطق حزب اهللا فقط، من دون أن             .  ربيبة الواليات المتحدة   -

  . تتوفر القدرة دائماً على التقيد بذلك
فالحكومات العربية، الموالية ألميركا أساساً، أدانت في مـستهل         . والضغط الثاني يتعلق بالموقف العربي    

ولكن مع مـرور الوقـت مـن دون    . الحرب حزب اهللا وبذلك بررت بشكل غير مباشر الرد اإلسرائيلي 
تحقيق حسم واضح، وكلما واصلت إسرائيل إلحاق أضرار فادحة بلبنان، غيـرت الحكومـات العربيـة                

. يل، وطلبت من الواليات المتحدة ممارسة الضغط عليها لوقـف الحـرب           المعتدلة موقفها وانتقدت إسرائ   
صحيح أن االتحاد األوروبي اتهم حزب اهللا بالمسؤولية عـن          . وتبدى ضغط مشابه في الموقف األوروبي     

نشوب الحرب، وبرر الرد اإلسرائيلي، ولكن استمرار الحرب واألحداث المأساوية كالغارة في قانا، أديا              
وزعمت أوروبا أن الضرر الذي ألحقته إسرائيل بلبنـان         . موقف وإلى انتقاد شديد لحجم الرد     إلى تغيير ال  

غير متناسب مع استفزاز حزب اهللا، ومارست ضغطاً على الواليات المتحدة إليقاف القتال، حتى لو كان                
ـ     . الثمن تفسير النتيجة بأنه إنجاز لحزب اهللا ولإلسالم الراديكالي         ر بـسيطة،   وكانت كل هذه ضغوط غي

  . ولكن الواليات المتحدة صدتها حتى اللحظة التي وافقت فيها إسرائيل على التوصل لوقف النار
  آثار وعبر 

ولم تكن لديه خيارات كثيرة، سوى تأكيد       . أعلن الرئيس األميركي في نهاية الحرب أن إسرائيل انتصرت        
لكواليس، في اإلدارة األميركية وفـي      غير أنه خلف ا   . تصريحات مشابهة من جانب الحكومة اإلسرائيلية     

فقد انضمت نتائج الحرب ألفكار كئيبـة       . أوساط استراتيجية تعمل خارجها، كانت التقديرات أكثر تعقيداً       
وقارن مـسؤولون فـي     . إزاء ما يجري في الشرق األوسط عموماً، وطابع محاربة اإلرهاب خصوصاً          

فاضة الثانية والحرب الثانية في لبنان، وتوصلوا إلـى         اإلدارة وخبراء بين الحرب في العراق وبين االنت       
استنتاج بأنه يتعذر جداً على ديموقراطية ليبرالية غربية أن تحقق نصراً حاسماً على منظمـات إرهابيـة              

وبوسع تنظيم كحزب اهللا أن يزعم تحقيق إنجاز فعلي فقط لكونه           . ذات جذور في أوساط مجموعات مدنية     
وأظهرت المقارنة أن الواليات المتحدة وإسرائيل تقفان       .  الجيش اإلسرائيلي  صمد في وجه جيش قوي مثل     

أمام عدو متشابه، وأنهما استخدمتا وسائل عسكرية متشابهة وتوصلتا أيضاً إلى نتائج متـشابهة مخيبـة                
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فالحرب الحديثة تدار بشكل كبير ضمن إطار الخشية من الخسائر في األرواح، سواء في جانبك               . لآلمال
في الجانب المدني المقابل، توفر تفوقاً فورياً وهاماً للمنظمات المعادية التـي تـدرك هـذا الـضعف                  أو  

  . وتستغله جيداً إلطالق النار من مواقع مدنية
كما خاب األمل ببناء أنظمة ديموقراطية في الشرق األوسط كصيغة لتجفيف المستنقع الـذي ينـشأ فيـه                

العراق وفي السلطة الفلسطينية وليس واضحاً بعد مدى نجاحهـا          وقد فشلت الفكرة في     . بعوض اإلرهاب 
إذ أن االنتخابـات    . ففي السلطة الفلسطينية كانت النتيجـة معاكـسة لمـا كـان متوقعـاً             . في أفغانستان 

وترى الواليات المتحدة في االنتخابـات التعبيـر األبـرز          . الديموقراطية منحت النصر لمتطرفي حماس    
ال تفهم أن االنتخابات ينبغي أن تكون الفعل األخير في بناء الديموقراطيـة ولـيس               للديموقراطية، ولكنها   

إذ ينبغي أن تشمل الخطوات األولى حماية الحقوق األساسية للمواطن، فـصل الـسلطات،              . الفعل األول 
وجود سلطة قضائية مستقلة، وسائل إعالم جماهيري حرة، منظومة ناجعة لفـرض النظـام والقـانون                

وعالوة على ذلك، لـم     . وكل هذه األمور لم تكن متوفرة في السلطة الفلسطينية        . مالية واقتصادية وشفافية  
تفهم الواليات المتحدة أنه ال ينبغي السماح لحركات سياسية مثل حماس باستغالل عمليـة ديموقراطيـة                

  . ةكاالنتخابات من أجل القضاء على الديموقراطية واستبدالها بثيوقراطية إسالمية أصولي
 2006.وانتصر الديموقراطيون في االنتخابات النصفية لمجلسي الكونغرس التي جرت في تشرين الثاني             

أما الرسالة لبوش فكانت أن هناك حاجة لتغييـر    . وكانت الحرب في العراق الموضوع األساسي والحاسم      
  . ع ما يمكناالستراتيجية األميركية، وخصوصاً وجوب إعادة الجيش األميركي إلى الوطن بأسر

وإذا لم يكن جيش حديث قادراً على االنتصار في حرب كهذه والديموقراطية تسمح تحديـداً للمتطـرفين                 
اإلسالميين باحتالل السلطة، فأي وسائل يمكن أن تكون أنجع في محاربة المنظمات اإلرهابية والعصابية              

ون وباحثون مثل وزيـر الخارجيـة   اإلسالمية والدول الداعمة لها؟ وقد أوصى مسؤولون أميركيون سابق     
هنري كيسنجر وريتشارد هاس، الذي يعمل حالياً كرئيس لمجلس العالقات الدولية، بقلب السياسة الحالية              

إخراج تدريجي للقوات األميركية من العراق عبر ضمان استقرار الحكم الحالي بوسائل            : رأساً على عقب  
  . دبلوماسية متعددة األطراف وائتالف سياسي

وقال كيسنجر إن الواليات المتحدة ال يمكنها تحقيق النصر في العراق وأنه ينبغي عقـد مـؤتمر دولـي                   
تشارك فيه الدول المجاورة للعراق، بما في ذلك إيران وسوريا من أجل التوصل إلـى تـسوية معقولـة                   

هيمن الذي كانـت    وقرر هاس أن الواليات المتحدة فقدت تأثيرها الم       . إلخراج القوات األميركية من هناك    
تملكه في الشرق األوسط منذ السبعينيات، وأن المنطقة تزداد خطورة، ولذلك ينبغي بلـورة اسـتراتيجية                

وقد ظهرت توصيات بهذه الروحية في التقرير الذي أعدته لجنة خاصة مـن الحـزبين ترأسـها                 . جديدة
اطي لمجلـس النـواب لـي       وزير الخارجية السابق الجمهوري جيمس بيكر والرئيس السابق الـديموقر         

وقد دعا التقرير إلى االنسحاب التدريجي للقوات األميركية من العراق، وإلى إدارة مفاوضـات              . هاملتون
  . ومباحثات مع سوريا وإيران، وإلى حل شامل للصراع العربي اإلسرائيلي

لة وزيـر الـدفاع     تجدر اإلشارة إلى أنه فور فشل الجمهوريين في انتخابات الكونغرس، تسلم بوش استقا            
دونالد رامسفيلد، مهندس الحرب على العراق، واستبدله بروبرت غيتس، الذي كان رئيـساً للمخـابرات               

وفـي صـياغات الـداعين لتغييـر     . المركزية في عهد بوش األب وعضواً في لجنة بيكر ـ هاملتون 
 مثل فيليب زليكو، المستشار     االستراتيجية األميركية وكذلك في أقوال عدد من كبار المسؤولين في اإلدارة          

الخاص لوزيرة الخارجية كوندليسا رايس، وشخصيات غير أميركية مثل رئيس الحكومة البريطانية توني             
وهم يزعمون أن استمرار    . بلير، يبرز الربط بين الوضع في العراق وبين الصراع الفلسطيني اإلسرائيلي          

الواليات المتحدة والغرب إلقامة ائتالف بـين الـدول         العنف بين اإلسرائيليين والفلسطينيين يعرقل سعي       
العربية المعتدلة مثل مصر، األردن، السعودية ودول الخليج، لغرض مواجهة اإلرهاب في العراق وضد              
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وحسب رأيهم، ينبغي للواليات المتحدة أن تتظاهر علـى         . المسعى اإليراني لتطوير وإنتاج أسلحة نووية     
  . فاوضات اإلسرائيلية الفلسطينيةاألقل باالهتمام وتشجيع الم

واالستنتاج األساسي من الحرب في لبنان هو أنه ليست هناك خيارات جيدة لمحاربة المنظمات اإلسالمية               
فنتائج الحرب عززت من الناحيتين اإلدراكية والعملية المحور اإليراني السوري الذي يـشمل             . المتطرفة

المحور يهدد بإسقاط حكومات موالية للغـرب فـي الـشرق           وهذا  . حزب اهللا، حماس والجهاد اإلسالمي    
كما يسعى هذا المحور إلـى      . األوسط مثل حكومة السنيورة، واستبدالها بحكومات إسالمية معادية للغرب        

ويعترف بوش بأن السياسة التـي انتهجهـا        . زيادة العنف الفلسطيني ضد إسرائيل وإحباط كل مفاوضات       
التوتر في الشرق األوسط لم تحقق النتائج المرجوة، وأنه يبحث عن سبل            حتى اآلن في مناطق المعارك و     

وتعزز نتائج الحرب في لبنان الميل الداعي إلى تغييرات مفرطة في االستراتيجية األميركية فـي               . جديدة
  .الشرق األوسط

  28/3/2007هآرتس 
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