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  49  :كاريكاتير
***  

  
  ق المفاوضاتالعاهل األردني دعا اسرائيل الى قبول المبادرة العربية أساساً إلطال .1

اكد العاهل االردني عبداهللا الثاني خالل استقباله رئيسة البرلمان االسرائيلي داليا :  نبيل غيشان-عمان 
ايتسيك في عمان، أمس، في بيان أصدره الديوان الملكي عقب اللقاء، أن العاهل االردني دعا إسرائيل 

ت مع الفلسطينيين وإيجاد حلول للجوانب إلى قبول مبادرة السالم العربية كأساس إلطالق المفاوضا
 اإلسرائيلي، معتبرا أنها تشكل صفقة متكاملة لتحقيق السالم واالستقرار -المختلفة للنزاع العربي 

وضمان أمن واستقرار جميع دول المنطقة بما فيها إسرائيل، وتؤكد التزام العرب ورغبتهم الحقيقية في 
ضيع هذه الفرصة التي ستضمن لها اعتراف الدول العربية، وأضاف أن على إسرائيل أال ت. السالم

وبالتالي االندماج الحقيقي في المنطقة، بدالً من االعتماد على السياسيات األحادية الجانب التي أثبتت 
وشدد على أن مبادرة السالم العربية تشكل فرصة تاريخية لتحقيق السالم في الشرق األوسط . فشلها

وأوضح عبداهللا الثاني لرئيسة . من الصراع وبناء مستقبل أفضل لشعوب المنطقةوإنهاء عقود طويلة 
الكنيست التي تشغل حالياً منصب رئيسة دولة إسرائيل بالوكالة، ضرورة دعم الرئيس محمود عباس في 
جهوده الحالية إلطالق مفاوضات السالم مع اإلسرائيليين وتخفيف المعاناة االقتصادية والظروف 

من جانبها، طلبت ايتسيك من القيادات العربية مخاطبة .  الصعبة التي تواجه الشعب الفلسطينيالمعيشية
الرأي العام اإلسرائيلي إلقناعه بالصفقة التي تمثلها المبادرة العربية من أجل تغيير المزاج الشعبي 

   .للضغط باتجاه استئناف عملية السالم
  20/4/2007الحياة 

  
  د السرائيل أي مبرر للتهرب من استحقاقات السالملم يع: البرغوثيمصطفى  .2

مصطفي البرغوثي انه وبعد اجتماع جامعة الدول       .أكد وزير االعالم الفلسطيني د     :رشيد هالل  -رام اهللا   
العربية امس األول االربعاء، لم يعد لدى اسرائيل وحكومتها اي مبرر للتهرب من اسـتحقاقات الـسالم                 

 . التملص والمماطلة ازاء اعطاء جواب واضح على المبادرة العربية للسالم          العادل، وال تستطيع مواصلة   
وقال في تصريح صحفي له امس، ان تأكيد اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على رفع الحصار عـن      
الشعب الفلسطيني ووقف االستيطان والجدار الفاصل، ووقف العدوان على الشعب الفلسطيني، اضافة الى             

عقد مؤتمر دولي كاطار مرجعي لعملية السالم وهي المقدمة الصحيحة لتفعيل تطبيق المبادرة             الدعوة الى   
العربية، معربا عن شكوكه في ان تتجاوب حكومة اولمرت مع المبادرة العربية بسبب ضعفها من جهـة                 

 ان رفـض اسـرائيل بحـث        البرغوثيواضاف  . وعدم وجود شريك اسرائيلي في السالم من جهة ثانية        
 1996يا الحل النهائي حتى في اللقاءات مع الرئيس عباس يؤكد منهجا اسرائيليا ظل سائدا منذ عام                 قضا

برفض الخوض في قضايا الحل الدائم واستبدال فكرة الدولة الفلسطينية ذات السيادة الكاملة بحكم ذاتـي                
ل في اطـار نظـام      على السكان دون سيادة على االرض التي يسعون الى تحويلها الى كانتونات ومعاز            

  . فصل
 20/4/2007الوطن العمانية 

  
   فتح قنصلية فلسطينية في العريشومبادرة العربية البو الغيط تفعيل أبو عمرو يبحث مع أ .3

 التقى وزير الخارجية الفلسطيني زياد أبو عمـرو، الخمـيس         :غزةمن   19/4/2007 قدس برس نشرت  
 ناقشا آخر التطورات السياسية، وقضية معبر رفـح،         نظيره المصري أحمد أبو الغيط، في القاهرة، حيث       

وقـال بيـان     .وتقديم التسهيالت للمواطنين الفلسطينيين المسافرين وفتح قنصلية فلسطينية في العـريش          
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للخارجية الفلسطينية، إن الوزيرين ناقشا ما تمخضت عنه لقاءات تفعيل المبادرة العربية، وفرقتي العمل              
شكيل هاتين الفرقتين ودور كل منهما، وأسباب اختيار مصر واألردن في اللجنة            التي تشكلت والمعايير لت   

 ووقف الحفريـات فـي      2000 أيلول   28األولى لحمل المطالب العربية بإنهاء الحصار والعودة لما قبل          
القدس ووقف العمل بالجدار ووقف االستيطان، حيث على ضوء استجابة إسرائيل لهذه المطالب سيتقرر              

كما ".  ستشكل لجنة جديدة تضم أطراف عربية أخرى لبحث آليات تطبيق مبادرة السالم العربية             إن كانت 
 دول  8ناقش الوزيران مهمة اللجنة الثانية التي تشكلت يوم أمس في االجتماع الوزاري العربي وتـضم                

فاهم الدائم بـين    وأكدا بحسب البيان، على أهمية التنسيق والتعاون والت       . عربية ومهام هذه اللجنة ودورها    
البلدين وتطوير العالقات الثنائية حيث جرى الحديث في موضوع إعادة تفعيل اللجنة المشتركة وتحديـد               

  .موعد النعقادها
وكان أبو عمرو وصل أول أمس إلى القاهرة، استهلها بلقاء أمين عام الجامعة العربية، ثم شـارك فـي                   

  .رياض بتفعيل المبادرة العربية للسالماجتماعات اللجنة الوزارية المكلفة من قمة ال
دعا زياد  :  عبد الرؤوف أرناؤوط   ،رام اهللا نقالً عن مراسلها في      20/4/2007الوطن السعودية   وأضافت  

أبو عمرو إسرائيل إلى اغتنام الفرصة السانحة الستئناف عملية المفاوضات المباشرة على كل المسارات              
 . محددلتحقيق سالم عادل وشامل في إطار زمني

أكـد أحمـد    : وكاالتال أحمد رمضان و   ،رام اهللا نقالً عن مراسلها في      20/4/2007المستقبل  وأوردت  
أبوالغيط أهمية حشد التأييد للمبادرة العربية، مشيراً الى أن هناك رغبة عربية في إعطاء الدفعة المطلوبة                

كما شدد على ضرورة االستمرار باتجاه       اإلسرائيلي والعملية السلمية المنشودة،      -إزاء المسار الفلسطيني    
حض إسرائيل للقبول بالمبادرة العربية، موضحاً خالل استقباله نظيره الفلسطيني أمس، أن قيام الجانـب               

  .اإلسرائيلي بإجراءات ايجابية ازاء الفلسطينيين سيساهم فى قرار توسيع االتصاالت العربية به
يين بما قررته القمة العربية واللجنة الوزارة العربية بشأن آلية          وأكد أبوعمرو، من جانبه، التزام الفلسطين     

  .االتصال والتفاوض مع إسرائيل
  

 قضية األسرى من أهم مفاتيح الحل في المنطقة وعنوان االنتفاضة الثالثة : قبهاوصفي  .4
صرح وصفي قبها، وزير الدولة لشؤون الجدار والمستعمرات، أن قضية األسرى تعتبر من : طولكرم

إن لم يتم اإلفراج عن كل األسرى؛ فإنها ستكون عنوان االنتفاضة "أهم مفاتيح الحل في المنطقة، وإنه 
التي " أسرانا في الذاكرة"جاءت أقوال قبها هذه في الندوة السياسية ". الثالثة ضد االحتالل الصهيوني

ودعا إلى جعل يوم . نظمتها الحركة اإلسالمية في محافظة طولكرم ضمن فعاليات أسبوع األسرى
في الوقت الذي نتحدث فيه عن عملية الوهم : "مرحلة تقييم ووقفة مع الذات، واستطرد قائالً"األسير 

 أسير في سجون االحتالل، وما تزال االعتقاالت 11500 أسيراً، نتحدث عن تالمتبدد التي جاء بشالي
 يقدم لنا حقوق، بل علينا نزع حقوقنا ما كان له أن"وشدد قبها، على أن االحتالل  "..مستمرة يومياً

واعتبر الوزير أن األسرى العرب ". بأيدينا، وهذا يتطلب منا تضحيات، ومن أهم هذه التضحيات األسرى
 عاماً في 28وحدوا األمة العربية تجاه القضية الفلسطينية، فهناك سمير القنطار اللبناني الذي أمضى 

وأشاد قبها بموقف النواب . ذلك سلطان العجلوني من األردناألسر من أجل القضية الفلسطينية، وك
والوزراء األسرى بأن اعتبروا أن هناك من هم أولى باإلفراج منهم في صفقة الجندي األسير، وأفشلوا 
محاولة االحتالل البتزازهم من أجل إطالق سراح شاليط، فكانوا خير نماذج لقيادات الشعب خلف 

 . القضبان
  20/4/2007ني لإلعالم المركز الفلسطي
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 والكرة اآلن في ملعب المجتمع الدولي .. هناك حراك كبير لفك الحصار: هنية .5
 أكد إسماعيل هنية، رئيس الوزراء الفلسطيني، أن هناك حراكاً كبيراً لفك الحصار عـن الـشعب                 :غزة

 أن ترفـع اإلدارة     الفلسطيني، الفتاً االنتباه إلى أن وجود اتصاالت حثيثة تجريها الحكومـة مـن أجـل              
جاء ذلك خالل حفل نظمته الجمعية اإلسالمية بمناسبة مرور ثالثين          . األمريكية سطوتها على المصارف   

عاماً على تأسيسها بمركز رشاد الشوا الثقافي في غزة يوم الخميس، بمشاركة عدد من الوزراء والنواب                
أن يتم فكفك الحـصار قريبـاً، مبينـاً أن          وأعرب هنية عن أمله في      . وحشد كبير من المثقفين والمعنيين    

إن : "، وقـال  "الكرة اآلن في ملعب المجتمع الدولي، بعد أن قطعت الحكومة شوطاً كبيراً بهـذا الـصدد               "
كرامتنا ومصالحنا العليا ومسيرتنا تأبى علينا باستمرار هذا الوضع، فإذا لم يفك الحصار خالل أشـهر،                

ا، وسنقطع الطريق على الـذين يريـدون لـشعبنا أن يتنـازل أو              سنتخذ القرار الذي يحمي كرامة شعبن     
إن قضية الشعب الفلسطيني هي قضية تحرر وطني، وقضية سيادة وكرامة ودولـة،             : "وأضاف". يخضع

نحن نشعر أننا نسير باالتجاه الصحيح، فعندما نحقق بعـض مـن            "، مضيفاً   " ألف الجئ مشردين   600و
ومـضى  ". هذا ما سنفعله إذا ما اضـطررنا لـذلك        "، مشدداً على أن     "أهدافنا نحتاج إلى مراجعة سياستنا    

نضحي بأرواحنا وال نضحي بكرامتنا وثوابتنـا، ونـضحي بمـستلزمات الحيـاة وال نـضحي                : "يقول
ونوه هنية إلى أن اتفاق مكة المكرمة كان يهدف باألساس إلى تحقيق ثالثة أهـداف،    ". بمستلزمات الخلود 

كيل حكومة وحدة وكسر الحصار، الفتاً االنتباه إلى أن شيئاً من هـذه األهـداف               أهمها وقف االقتتال وتش   
إن االقتتال لم يكن من ثقافة شعبنا، والدماء التـي          : "وتابع. تحقق والزال منها الكثير على طرق التحقيق      

سالت لم نكن نرغب بأن تسيل، لكن هناك مخططات وظروف وقوى كانت تدفع ومازالت إلـى حـرب                  
وأوضح هنية أنه وبموجب االتفاق؛ تـم تـشكيل         ". تقضي على القضية الفلسطينية وتهدم ركائزها     أهلية ل 

الكثيرين حاولوا أن ينقلبوا على هذا الخيار الديمقراطي، إال أنهم فشلوا في         "حكومة الوحدة، مشيراً إلى أن      
 الحكومة بـل فـي   تشكيل حكومة الوحدة رسخ مبادئ الشراكة السياسة، ليس فقط في"وأضاف أن  ". ذلك

 ". المؤسسة األمنية، ألن هذا الوطن ليس حكراً على أحد بل هو ملك لكل الشعب الفلسطيني
  19/4/2007المركز الفلسطيني لإلعالم 

  
  بوادر إيجابية تجاه رفع الحصار: عباس يواصل جولته األوروبية .6

تمع في العاصمة الـسويدية،      جولته األوروبية، حيث اج    الفلسطينييواصل الرئيس   : وكاالت -ستوكهولم  
، العاهل السويدي في صـورة      عباسووضع   .أمـس، مع الملك السويدي كارل السادس عشر غوستاف       

األوضاع في فلسطين، نتيجة استمرار الحصار، مشدداً على ضرورة رفع الحصار، خاصة بعد تـشكيل               
زى في الـشرق األوسـط،      كما تركز االجتماع على ضرورة إحياء عملية سالم ذات مغ          .حكومة الوحدة 

، السيما بعد أن أعادت القمة العربية في الرياض         1967تفضي إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة في حدود         
 عن تطلعه إلى قرب رفع الحصار الدولي المفروض علـى           عباسوأعرب  . إحياء مبادرة السالم العربية   

 اجتماعه مع رئيس الوزراء السويدي،      وقال، في مؤتمر صحافي مشترك عقده عقب       .الحكومة الفلسطينية 
هناك بوادر إيجابية تجاه رفع الحصار، لكننا ال نريد أن نستبق األحـداث             "بحضور وزير الخارجية، إن     

قبل الموقف الموحد المنتظر من وزراء خارجية دول االتحاد األوروبي، في اجتماعهم المقرر يوم االثنين              
س الوزراء السويدي موضوع مبادرة السالم العربية المقبولة منا،         طرح مع رئي  "، إنه   عباسوقال   ".المقبل

وسئل عما إذا كان قد طرح موضـوع مفاوضـات الــوضع             ".والتي تقضي بإيجاد حل لكال الطرفين     
  . إن هذه القضايا ستطرح في االجتماعات المقبلةعباسالنهائي خالل اجتماعه مع اولمرت، فقال 

إن : "وقـال  .ويدي بالرئيس، مشيراً إلى دعم بالده لحكومة الوحـدة        من جهته، رحب رئيس الوزراء الس     
، موضحاً أن موقفاً من الحكومة الفلسطينية سـيحدد  "الحكومة تمثل الغالبية العظمى من الشعب الفلسطيني   

وعبر رئيس الوزراء السويدي عن أمله       .من خالل الموقف الموحد لالتحاد االوروبي يوم االثنين المقبل        
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 حل ألزمة الشرق األوسط، واستعداد السويد بأن تلعب دوراً نشطاً في هذا الحل، خاصة انهـا                 في ايجاد 
  ".ما يؤهلنا للقيام بهذا الدور"على مسافة متساوية مع طرفي الصراع الفلسطيني واالسرائيلي 

وشدد على ضرورة رفع الحـصار،       .واجتمع الرئيس عباس، في ستوكهولم، مع وزير خارجية النرويج        
  .صة بعد تشكيل حكومة الوحدة، وضرورة حمل إسرائيل على الشروع في عملية سالم ذات مغزىخا

ومن جانب آخر، أفادت وكالة انسا اإليطالية، استناداً لمصادر رسمية، بأن البابا بنديكتوس السادس عشر               
  .ليين في نفس اليومسيستقبل، الثالثاء المقبل، في الفاتيكان عباس، الذي سيلتقي أيضاً المسؤولين اإليطا

 20/4/2007األيام الفلسطينية 
  

   يتحدث عن خطوات لتخفيف القيود الماليةسالم فياض .7
 قال وزير المالية الفلسطيني سالم فياض يـوم الخمـيس لرويتـرز ان الجانـب                : وفاء عمرو  -رام اهللا   

مـن القيـود    الفلسطيني يحرز تقدما على صعيد تلقي المساعدات بصورة مباشرة في حـساب سـيعفى               
 .المفروضة على التحويالت المصرفية وسيكون بامكانه ادارة الحسابات المالية للسلطة بطريقـة شـفافة             

وقال فياض الذي كان يتحدث عبر الهاتف من االردن ان القيود المفروضة على تحويالت البنـوك لـم                  
يكيين حققت تقدما في تحويل     وقال فياض أيضا ان المحادثات مع المسؤولين االوروبيين واالمر         .ترفع بعد 

 .المساعدات الخارجية مباشرة الى حساب فلسطيني سيتخطي القيود المفروضة على تحـويالت البنـوك             
 .وقال فياض انه سيستخدم االموال لتغطية نفقات السلطة الفلسطينية ومنها مرتبات العـاملين بالحكومـة              

  .تحويالت البنوك في طريقها للحلوعبر فياض عن اعتقاده بان مشكلة القيود المفروضة على 
  20/4/2007رويترز 

  
  فياض في السعودية اليوم لبحث سّد العجز في مزانية السلطةسالم  .8

سالم فياض سيصل، اليوم الجمعة، إلى المملكة العربية السعودية،         .علمت األيام أن وزير المالية د     : القدس
ة في حكومة الوحدة، إلى دولة عربية، حيث مـن          في زيارة رسمية هي األولى له منذ توليه وزارة المالي         

وقال فياض، في اتصال هاتفي مع األيام إن الزيارة تـأتي فـي              .المقرر أن يلتقي المسؤولين في المملكة     
سياق االتصاالت واللقاءات التي يجريها مع المسؤولين العرب واألجانب للحصول على التمويل الـالزم              

سـأبحث مـع   : "وأضاف .فلسطينية، ولتمكين السلطة من القيام بواجباتهالسد العجز في ميزانية السلطة ال   
األشقاء في المملكة السعودية في األوضاع المالية واالقتصادية في األراضي الفلسطينية، وسأعمل علـى              

  ".وضع األشقاء في السعودية في صورة األوضاع الحالية وما نحتاجه كفلسطينيين
 20/4/2007األيام الفلسطينية 

  
 وروبية في فك الحصار  األعباسعريقات يقلل من امكانية تحقيق نجاح سريع لجولة  .9

صائب عريقات من امكانية ان تحقق جولة الرئيس االوروبية نتائج سريعة تؤدي الى فك              . قلل د  :بيت لحم 
 واضاف في حديث عبر الهاتف لوكالة معـا ان         .الحصار والتعامل مع الحكومة الفلسطينية كوحدة واحدة      

جولة عباس االوروبية تتضمن عدة محاور ابرزها المطالبة بفك الحصار والتعامل مع حكومـة الوحـدة                
 ودعم عملية سالم    ،باعتبارها حكومة الشعب الفلسطيني واقناع االوروبيين باستمرار دعمهم للفلسطينيين        

  .ذات مغزى تقود الى اقامة دولة فلسطينية ذات سيادة
  19/4/2007وكالة معا 

  
  

  زير االعالم يؤكد ان الصين والبرازيل اعلنتا اعترافهما بالحكومةو .10
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مصطفى البرغوثي امس انه ابلغ بـاعتراف ودعـم الـصين والبرازيـل             .كد وزير االعالم د   أ :رام اهللا  
جاء ذلك خالل استقبال البرغوثي بمبعوث البرازيل لعملية السالم         . لحكومة الوحدة الوطنية بكل مكوناتها    

وتناول  لقاء البرغوثي مع المبعـوث       . البرازيل لدى السلطة وممثل الصين كال على حدة       بحضور ممثل   
البرازيلي االوضاع التي تعيشها االراضي الفلسطينية في ظل حالة الحصار الخـانق المفـروض علـى                
الشعب الفلسطيني واستمرار اسرائيل في احتجاز اموال الفلسطينيين من عائدات الضرائب التـي تقـدر               

  .مئة مليون دوالربست
  20/4/2007الحياة الجديدة 

  
  الفلسطيني تدمير االقتصادوشريك السرائيل في".. اإلرهابي األكبر " بوش:زياد الظاظا .11

 قال وزير االقتصاد الفلسطيني زياد      :الوكاالتنقالً عن   زة و من غ   20/4/2007البيان اإلماراتية   نشرت  
المتحدة هي المسؤولة بشكل مباشـر عـن تـدمير مقومـات            إن إسرائيل ومن ورائها الواليات      "الظاظا  

االقتصاد الفلسطيني من البنية التحتية وإغالق المعابر أمام حركة البضائع داخل األراضـي الفلـسطينية               
ال يدخر جهدا في تدمير حياة الشعب       "الذي  " باإلرهابي األكبر "واصفا الرئيس األميركي بوش     " وخارجها

الدعم لجهات معينـة علـى      "وانتقد الظاظا األموال األميركية و     ".لح اإلسرائيلية الفلسطيني لتحقيق المصا  
  .مؤكدا أن ذلك يدخل ضمن بث الفرقة في الصف الفلسطيني" حساب جهات أخرى،

 زياد الظاظا أبدى تفاؤالً بتحسن      إلى أن " أ.ب.د"نقالً عن وكالة     20/4/2007الخليج اإلماراتية   وأشارت  
 وشدد الظاظا على ضرورة تعامل العالم مع حكومة الوحدة الوطنية، ورفع الحصار             االقتصاد الفلسطيني، 

وفيما يتعلق بسبل تحسين سوق العمل الفلـسطيني   ."قدرة االقتصاد الفلسطيني على الصمود"عنها، مؤكدا   
ة في  أنه تم توفير المبالغ الخاصة إلقامة خمس مناطق صناعية محلي         "والتقليل من البطالة، أوضح الظاظا      

محافظات الضفة الغربية، وإنشاء صوامع الغالل في غزة، والحصول على أموال من الدول العربية لدعم               
وأشار إلى تعهـد الـدول العربيـة خـالل          . ”أموال الصناديق والبنوك التي تدعم مشاريع البنية التحتية       

 مليـون   71ا قيمتـه    من دخلها لمصلحة االقتصاد الفلسطيني أي م      % 10اجتماعاتها األخيرة بتخصيص    
  .دوالر

  
  دحالن يتعهد بتسريح األمن الوطني واستبداله بتنفيذية فتح لوقف الصواريخ .12

 عن خطة ينوي تنفيذها محمد دحالن للعمل على وقف إطـالق            ىكشفت مصادر إسرائيلية رفيعة المستو    
لمحتلة الواقعة تحت   الصواريخ من المناطق الحدودية لغزة لضمان حفظ األمن واألمان للمدن الفلسطينية ا           

 أن أولمـرت     األربعاء وأكدت إذاعة االحتالل في نشرتها بالغة العربية يوم        .سيطرة االحتالل اإلسرائيلي  
طلب من عباس تسريح قوات األمن الوطني لعدم استطاعتها ومقدرتها علـى منـع إطـالق صـواريخ                  

 . لفصائل المقاومة الفلسطينية   المقاومة من شمال غزة وعجزها الواضح في منع تهريب السالح من مصر           
أكدت مصادر فلسطينية مطلعة لفلسطين اآلن هذا النبأ مشيراً إلى أن هذا الطلب سـرعان مـا سـمح                   و

 كما أكدت المـصادر     ...لدحالن ليقول لعباس نعم هكذا أخبرتك وعلينا إيجاد قوة جديدة لتطبق االتفاقيات           
اقي األجهزة بعد أن عجز عن تقويته من خـالل  أن دحالن هو صاحب فكرة توزيع عناصر األمن على ب   

 مواقعهـا لقـوات     يوتؤكد المصادر أن قوات األمن الوطني ستخل       .تطعيمه بعدد من الموالين له شخصيا     
وكشفت المصادر عن طبيعة الخطة وآليـة        .تنفيذية وميليشيات فتح لتتولى منع إطالق صواريخ المقاومة       

  :تنفيذها كاآلتي
  .لتنفيذية وميليشيات حركة فتح فقط وليس األمن الوطني بحالته الحاليةالدعم لحرس الرئيس و •
  .تنفيذية فتح ستحل محل األمن الوطني حيث نفس الزي ونفس المواقع •
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سحب أفراد من األجهزة األمنية لتدعيم قوات األمن الوطني يقابله سحب من األمن الـوطني ألجهـزة                  •
  .أخرى

  .سرية تحت مسمى قانوني تقوده اإلدارة والتنظيمالعملية االستبدالية هي عملية تسريح  •
  18/4/2007فلسطين اآلن 

  
  مع تفعيل منظمة التحرير" انسجاما"تنظيمات فلسطينية مستعدة لتغيير اسمها  .13

وفد الرئيس عباس قد التقـى      م النقاب عن أن     ، كشفت مصادر سياسية فلسطينية مطلعة في دمشق       :دمشق
وذكرت هذه األوساط الـسياسية التـي       . "فتح اإلنتفاضة " بما في ذلك     ، في دمشق  كافة الفصائل الفلسطينية  

 قـد   ، الفصائل  مواقف  الذي استمع لكل   ،وفد الرئاسي موطلبت عدم ذكر اسمها أن ال     ،  تحدثت لقدس برس  
وأشارت هذه المصادر بالتحديد إلى جبهـة  . وجد استعدادا كامال من بعض الفصائل لتغيير اسمها بالكامل      

 وجبهة النضال الفلسطيني جناح خالد عبد المجيد، حيث أبدى          ،طينية جناح أبو نضال األشقر    التحرير الفلس 
قيادة التنظيمين استعدادهما لتغيير اسمي التنظيمين انسجاما مع متطلبات المرحلـة الـسياسية الجديـدة،               

، وأوضحت هذه المصادر أن السبب في ذلك يعود إلى أن جبهة النضال الشعبي جنـاح سـمير غوشـة                  
وجناح جبهة النضال جناح أبو أحمد حلب وهو مقرب من الرئيس عباس، يعارضان وجـود تنظيمـين                 

وعبر المصدر عـن انزعاجـه مـن        . يحمالن ذات اإلسم، فوجب بذلك التغيير، فيتم بذلك تغيير الالحق         
  ".يحذف ما سبق بأنه إذا التقى ساكنان ،على خالف القاعدة النحوية التي تقولإن ذلك يتم "التغيير بالقول 

  20/4/2007 قدس برس
  

  خالفات تعيق إصالح منظمة التحريرهناك  :تيسير خالد .14
زيارته إلى دمشق ضمن الوفد     "أعلن عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير تيسير خالد أمس أن           : د ب أ  

قاهرة لبحث آليات   الفلسطيني شملت لقاء عدد كبير من قادة الفصائل الفلسطينية هناك تمهيداً لعقد حوار ال             
لكننا صدمنا بعدد الخالفات داخل بعض القـوى مثـل          "وأضاف خالد    ".تفعيل منظمة التحرير الفلسطينية   

، ومشكالت موجودة في جبهة النضال الشعبي وجبهة التحرير         83فتح، واالنشقاق الذي وقع في فتح عام        
ت حل الخالفات بين هـذه القـوى،        معظم الوقت تركّز على استكشاف محاوال     "وأوضح أن   ". الفلسطينية

وأقر خالد بأن تلـك العقبـات تبطـئ          ".واستعادة الوحدة، وتحاورنا في الوضع الوطني العام والحكومي       
  .حركة تفعيل وتطوير منظمة التحرير الفلسطينية

  20/4/2007األخبار اللبنانية 
  

  المقدسيين نعتزم اصالح اخطاء الحكومات السابقة وسنعمل على دعم :االحمدعزام  .15
 برعاية مؤسسة صوتنا فلسطين ومفوضية التوجيه الوطني فـي المحافظـات            : مراسل القدس  -رام اهللا   

الشمالية جرى امس تنظيم مظاهرة جماهيرية انطلقت من ساحة محافظة القدس في قرية بدو باتجاه جدار                
مهرجان القى نائب رئـيس      وفي ال  ، والذي يفصلها عن رام اهللا والقدس      ،قريةالالفصل العنصري المحيط ب   

الوزراء مسؤول ملف القدس عزام االحمد كلمة اكد فيها ان الحكومة ستعمل كل ما بوسعها من اجل دعم                  
المقدسيين والوقوف الى جانبهم وتسهيل امور حياتهم وتوفير متطلبات ابنائهم المعتقلـين فـي سـجون                

خطاء التي ارتكبتها الحكومات السابقة فيمـا       اكد االحمد ان حكومة الوحدة ستقوم باصالح اال        و .االحتالل
يتعلق بملف القدس، وقال ان الحكومة ستعمل ضمن امكاناتها على دعم المقدسيين سواء في البلدة القديمة                

   .او خارج االسوار خصوصا البلدات التي يستهدفها جدار الفصل العنصري
  20/4/2007القدس الفلسطينية 
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  د الحياة الصحفي المختطف على قي: عباس .16
رئيس الفلسطيني، الخميس أن الـصحفي البريطـاني        ال أكد   :القدسمن   20/4/2007سي ان ان    نشرت  

وأكـد   .المختطف، جونستون، في غزة مازال على قيد الحياة، وفقاً لتقديرات االسـتخبارات الفلـسطينية     
ـ             CNNصائب عريقات، لشبكة     سويدية  أن عباس قد صرح بذلك خالل مؤتمر صحفي في العاصـمة ال

  .استوكهولم
قال الرئيس الفلسطيني   :  نيكالس بوالرد  ،ستوكهولمنقالً عن مراسلها في      19/4/2007رويترز  وأضافت  

واضاف انه يريد ان يتم اطالق سراحه حيا ولهـذا           .انه تم التعرف على الجماعة التي خطفت جونستون       
ت عن جونستون خـالل االيـام       وقال عباس انه تم اعطائه معلوما     . فسوف يستغرق االمر بعض الوقت    

واضاف ان هذا ال يعني ان السلطة الفلسطينية اجرت اي اتصاالت مع الخاطفين لكنها               .الثالثة المنصرمة 
وأعـرب عـن    . وقال ان السلطة تعرف هؤالء االشخاص وتريد سالمة جونستون         .تعرف هذه الجماعة  

  .لحفاظ على سالمتهاعتقاده بانه كلما قل الكالم عن هذا الموضوع زاد ذلك في ا
وقـال ان    .جونستونوقال صائب عريقات في تصريحات لرويترز ان السلطات تعمل على االفراج عن             

  .ال علم له بتلقي السلطات الفلسطينية أي مطالب متعلقة بالصحفي المخطوف
في  ان خـاط   4-وعلى صعيد منفصل قال رئيس الوزراء الفلسطيني لمحطة التلفزيون الهولندية ار تي ال            

جونستون ليست لديهم دوافع سياسية لكنهم يريدون ان تلبى لهم مطالب شخصية مقابـل االفـراج عـن                  
ان الحكومة البريطانية طلبت من السلطة الفلسطينية عدم استخدام القوة لالفراج عن            هنية  وقال   .الصحفي

  .جونستون الن ذلك قد يعرض حياته للخطر
 أكـد مـدير االمـن       : علي الصالح  ،لندن عن مراسلها في     نقالً  20/4/2007الشرق األوسط   وجاء في   

: الوطني الفلسطيني أن جونستون ال يزال على قيد الحياة، وقال اللواء رشيد ابو شباك للـشرق االوسـط   
وردا على اتصال ان كان هناك تواصل ما بين الجهة الخاطفة التي رفـض تحديـدها                ". إنه حي يرزق  "

  ".هناك مداخل نحاول من خاللها تجديد االتصال بالجهة الخاطفة" شباك وبين االجهزة االمنية قال ابو
حتى االن وكوزارة داخلية ليس لـدينا       : "من جانبه قال المتحدث باسم الداخلية الفلسطينية للشرق االوسط        

وتـابع  ". هناك اقاويل واشتباهات في اكثر من اتجاه، لكن الجميع ينفي         .. معلومات تؤكد اين هو موجود    
لكـن  .. حتى االن لم يصدر اعتراف عن أي جهة باختطاف جونستون كما لم تحدد أي مطالـب               "ل  القو

يمكن ان يكون هناك اتصال بين الجهة الخاطفة وطرف في السلطة ليس لنا علم بـه وال احـد يطلعنـا                     
ية ونحن نعتمد على االجهزة االمن    . وموقفنا كوزارة داخلية هو ان الوضع صعب ومعقد       "واستطرد  ". عليه

  ".لكنها في حال يرثى لها والوضع االمني منفلت الى أبعد الحدود
  

 اصابة ضابط من جهاز المخابرات الفلسطينية بالرصاص في قلقيلية .17
 برصـاص   ، مساء يوم الخميس   ، افاد مصدر امني فلسطيني ان فلسطينيا من اعضاء فتح اصيب          :رام اهللا 

اهيم عويصات الضابط في المخابرات العامة اصيب       واوضح المصدر ان النقيب إبر     .مجهولين في قلقيلية  
حين فتح مجهولون النار في اتجاهه من سيارة فيما كان يسير في احد شوارع هذه المدينة الواقعة بشمال                  

 ".خطرة"ونقل الى مستشفى محلي حيث وصفت حالته بانها  .الضفة الغربية
  20/4/2007وكالة سما 

  
  ظروف لبنان تعطل الحوار اللبناني الفلسطيني  و..ظاهرة فتح اإلسالم ستتالشى: زكي .18

، عبـاس زكـي،     "منظمة التحرير "المرحلة الفلسطينية الجديدة في لبنان يتحدث عنها ممثل         : عمار نعمة 
. للسفير، بكثير من التفاؤل، برغم إقراره بأن ال إنجازات نوعية منذ إنشاء مكتب المنظمة قبل نحو عـام                 

ـ    لكن، بالنسبة الى مسؤول الم     التي الزمت هذا التأسيس    " الظروف الصعبة "نظمة، فإن الموضوع يرتبط ب
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والذي لم يكد يبصر النور مع السعي الجاد إلجراء الحوار المأمول مع الحكومة اللبنانية، حتـى قامـت                  
ـ          . الحرب االسرائيلية على لبنان    ار آث" لملمة"ويشير الى أن االولوية اللبنانية باتت تتمثل منذ ذلك الحين ب

العدوان ثم ترميم الجراح المستمرة حتى اليوم، وكان ان تلت العـدوان اسـتقالة الـوزراء ثـم تحـرك        
المعارضة وانقسام البلد الى طرفين نقيضين واستفحال األزمة التي ال يبدو انها ستصل الى ضفاف الحل                

غم بعـض المحـاوالت    الفلسطيني، بـر  -كل ذلك قد ترك نتائج سلبية على الحوار اللبناني          . عما قريب 
الخجولة لتحقيق خرق على هذا الصعيد ال يرتبط بالطرفين المحليين، لكن زكي يؤكد العزم على المضي                

" تعطيـل "، مشدداً علـى ان      "وفرض قضيتنا اوالً، بعيداً عن التجاذبات اللبنانية الداخلية       "قدماً في الحوار    
مع لبنان بينما رئاسة الجمهورية ال توقـع علـى أي           اذ كيف لنا أن نبدأ أي حوار        "الحوار ليس فلسطينياً    

وكيف اذا تعلـق    .. قرار تتخذه الحكومة حتى على صعيد أمور إنسانية لدينا تُعد بسيطة بالنسبة الى لبنان             
اننا قد التزمنا في الحوار بإجمـاع اللبنـانيين         " الى   زكيويلفت  ". األمر بقرارات استراتيجية ال بد منها؟     

لسالح الفلسطيني عبر تشكيل لواء خاضع لألركان وللجيش استجابة لقرارات القمـم            على أساس تنظيم ا   
نحن نطالب بحقوقنـا المدنيـة      "، ليخلص الى ان الهم االنساني هو القضية االساس حالياً           "العربية السابقة 

نطلـب  . واالنسانية وفقاً لقرارات الحكومة ومقررات حقوق االنسان العالمية في سبيل الصمود والعـودة            
اذ ال يمكن القبول بالوضع الحالي مع التأكيد بأن وجودنـا برمتـه             .. حق العمل والتملك والتنقل وغيرها    

 عن الوفـد    وعندما سئل زكي عن   !". وما زلنا نعتبر انفسنا في مرحلة تطبيع مع لبنان        .. مؤقت واستثنائي 
 عن المنظمة او حركة فـتح فـي         زكي المسؤولية ، أبعد   الفلسطيني، غير المشكل حتى اليوم، الى الحوار      

ذلك، رامياً الكرة في الملعب اللبناني برغم ان الخالفات ما زالت قائمة بـين وفـدي منظمـة التحريـر                    
ويقـول  . ، وخاصة بين فتح وحماس، ما أعاق حتى اليوم االتفاق على تشكيلة الوفد            "التحالف الفلسطيني "و

ألنها الممثل الشرعي والوحيد للشعب     "د وانتقاء أعضائه    مسؤول المنظمة انها الوحيدة المخولة تشكيل الوف      
ويلفت الى ان المرحلة الحالية والمقبلة ستتميز بوحدة الساحة الفلسطينية في لبنان كانعكـاس              ". الفلسطيني

مباشر التفاق مكة، إضافة الى تحويل عالقة اللبنانيين باتجاه منظمة التحرير من دون غيرها، في ظـل                 
رفض التوطين  "، كما يؤكد، على صيانة وحدة لبنان وحفظ أمنه وسيادته مع التشديد على              إجماع فلسطيني 

  ". والتهجير وعدم التدخل في الشأن الداخلي بين لبنان وفلسطين
ان تنظيم العالقة االمنية مـع لبنـان ورفـع الحـصار عـن              ": ، قال زكي  عن السالح وأمن المخيمات   و

ونحن منفتحون علـى أي     "،  "كفيالن بالتوصل الى حل لجميع المشاكل     المخيمات وعودتها الى لبنان هما ال     
  ". نقاش من هذا النوع، لكننا ننتظر الظرف المناسب لطرح جميع األمور على بساط البحث

 النية لمحاصرة تلك الظاهرة شعبياً في معقلها في نهر البارد، من             زكي يؤكد" اإلسالم-فتح   "وعن ظاهرة 
". االنتفاضـة  -فـتح   " في صراع مسلح مع التنظيم الذي بات يكتنز سـالح            دون أن يعني ذلك الدخول    

الفلسطينيون على مختلف فصائلهم قد اتخذوا قرارهم بمحاصرة هؤالء، وهو األمر الذي سيتم عبر لجاننا               "
الشعبية في المخيم وتفعيل مؤسساتنا االجتماعية ونقاباتنا وتعزيز أمننا، وعندها ستُعزل تلـك الظـاهرة               

فقـد تعاطينـا    "أما عن استعمال القوة، فهو أمر مـستبعد         ". محل تدريجياً مع الوقت من تلقاء نفسها      وتض
بحكمة وحنكة مع هذا الموضوع ألن األوضاع اللبنانية العامة ال تسمح بحسم عسكري كهذا، خاصـة ان                 

كـان  "  اإلسـالم  -تح  ف"، مؤكداً أن التعاطي مع      "من شأن هذا األمر أن يشعل البلد بكامله في هذه األثناء          
وقد تعهدنا للبنان بأننا لن نكون سبباً في هز سلمه األهلي، قرار القتال ال نمتلكه               "ليختلف في ظرف آخر     

نحن ألننا نحترم سيادة وقانون البلد الذي نعيش فيه لكننا سنمنع هذه الظاهرة من االنتـشار فـي اتجـاه                    
  ". ة تدعمها إلرباك المنطقةالتركيبة اللبنانية برغم ان بعض األطراف الخارجي

  20/4/2007السفير 
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 حماس تنفي ترشيح الزهار نائباً لعباس لقيادة المنظمة .19
نفت حركة حماس أمس :  أشرف الهورنقالً عن مراسلهاغزة  من 20/4/2007 القدس العربي أوردت

 للرئيس محمود محمود الزهار نائباً. وجود اتفاق بترشيح دىلإصحة األخبار والمعلومات التي أشارت 
وقال فوزي برهوم الناطق باسم حماس في حديث مع القدس  .عباس في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير

بل .. منظمةال أن يكون أحد قادتها يشغل منصب الرئيس أو نائب الرئيس في ىحركة ال تسعالالعربي إن 
وشدد .  عليه في القاهرة ومكة لمشاركة جميع الفصائل في هذا الموضوع حسب ما تم االتفاقىتسع

 أن موضوع توزيع ىلإ وراء المحاصصة في أطر منظمة التحرير، الفتاً ى أن حماس ال تسعىبرهوم عل
ن و عقد اجتماع موسع يشارك فيه كل األمناء العامىلإالمهام والمناصب والنسب في أطر المنظمة يحتاج 
منظمة من أجل االتفاق علي الطرق السليمة التي تضمن للتنظيمات الفلسطينية وأعضاء اللجنة التنفيذية لل

أحمد  وانتقد كذلك برهوم طريقة عمل اللجنة التي شكلها الرئيس عباس برئاسة. إعادة هيكلة المنظمة
 موضوع إصالح :وقال. قريع لالجتماع مع قادة التنظيمات الفلسطينية في سورية لالتفاق حول الموضوع

وعن  . علي النقاط األساسيةونأمل أن تشهد األيام القادمة اتفاقاً.. ير مبرر وغيءالمنظمة يسير بشكل بط
 من :الشخصيات التي من الممكن أن ترشحها حماس لتولي مناصب قيادية في أطر المنظمة أجاب برهوم

 .السابق ألوانه الدخول في هذه التفاصيل
نحن ضد  " :عن نبأ ترشيحه    قال تهمحمود الزهار من جه   :  أن غزة من   19/4/2007 وكالة سما    وأضافت

نحن نريد أن يتم تفعيل منظمة التحرير اآلن على أسس جديدة تتعلـق             " :وتابع قائالً  ."التعيينات العشوائية 
 حيـث أن الموقـف      ، إلى أن أي حديث عن تعيينات رسمية كالم غير مقبول           مشيراً ،"بالبرنامج السياسي 

التفاق عليها سواء باالنتخابات أو بالتعيينات المتفق عليها        الرسمي يجب أن يكون عبر الوسائل التي يتم ا        
 تولي منصب نائب رئيس اللجنة التنفيذيـة فـي           أنه لم يعرض عليه شخصياً      مؤكداً ،بعد تشكيل البرنامج  

 .منظمةال
  

 حماس والجهاد تنتقدان قرار الجامعة العربية االتصال بإسرائيل .20
انتقدت كل من حركتي : غزة أشرف الهورمراسلها في  نقالً عن 20/4/2007 القدس العربي جاء في

حماس والجهاد اإلسالمي أمس قرار مجلس وزراء الخارجية العرب بمعاودة االتصال بإسرائيل وتفعيل 
وتساءل فوزي برهوم الناطق باسم حركة حماس في تصريح صحافي عن  .المبادرة العربية للسالم

 الرغم من أن جامعة ىرب لبدء تنفيذ مبادرة السالم العربية، علاألهمية التي أوالها وزراء الخارجية الع
 ىالدول العربية اتخذت قرارات كثيرة قبل ذلك بشأن القضية الفلسطينية دون التطبيق الفعلي لها عل

 ىكما أكد برهوم عل .رض الواقع، مذكراً أن إسرائيل ال زالت ترفض المبادرات العربية والتعامل معهاأ
 مساعدات عربية عاجلة ولقرار عملي بفك الحصار المفروض عليه ىلإلسطيني يحتاج اآلن أن الشعب الف

 أن أي تماد في فك الحصار عن الشعب ىوشدد عل .وكذلك العمل الجاد من أجل الدفاع عن مدينة القدس
  .الفلسطيني سيخلف كارثة حقيقية

إننا في حركة الجهاد " :نسخة منهمن جهتها قالت حركة الجهاد في بيان صحافي تلقت القدس العربي 
اإلسالمي ننظر بخطورة لقرار الجامعة العربية االتصال بدوله االحتالل الصهيوني بتفعيل المبادرة 

هذا القرار يأتي في ظل تصاعد العدوان " أن ىلإوأشارت  ."العربية التي ال تعترف بها إسرائيل أصالً
 ه أنىلإولفتت  ". له نحو ارتكاب المزيد من الجرائميعاً جرائمه، وتشجىالصهيوني ليكافئ االحتالل عل

يعكس هرولة عربية ال مبرر لها نحو االعتراف والتطبيع لدولة الكيان ويعكس أيضاً حالة الضعف "
 إسرائيل ى الضغط علىعمل علبالحركة الجامعة العربية بمراجعة قرارها، والوطالبت  ."والعجز العربي

 . هجل فك الحصار، وأن تكون الجامعة هي البادئة في كسرواإلدارة األمريكية من أ
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إن الجانب اإلسرائيلي غير مستعد     " :قالمحمود الزهار   . من غزة أن د    19/4/2007 وكالة سما    وذكرت
ن يجيـب عـن     أنه ال يستطيع    أ كما   ...على اإلطالق في تلبية الحدود الدنيا المطلوبة للشعب الفلسطيني        

 وبالتالي الجلوس معهم في هذه الفترة       ،مية مثل قضية القدس وقضية حق العودة      التساؤالت الغاية في األه   
لن نحصل على شيء من المبادرة العربية التي قدمها العرب على مدار            : "وأضاف ."هو نوع من التطبيع   

 وليس هناك من الجانب األمريكي ما يمكـن أن يـشجع            ،الخمس سنوات السابقة والتي رفضتها إسرائيل     
 وبالتالي نرى أن هذه اللقاءات لن تأتي إال بالنمط التـي           ،على أن تأخذ أي خطوة في هذا االتجاه       إسرائيل  

جرت عليه اللقاءات السابقة بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل التي بالمحصلة لم تصل إلى الحدود               
 ."الدنيا

 الناطق باسم الجهاد في غزة في  اعتبر نافذ عزاميته، من ناح:غزة من  19/4/2007 وكالة معـاً     وأفادت
جامعة العربية يعطي إسرائيل مزيداً من الوقت لمواصلة العمل لتخريـب           ال أن قرار    تصريح خاص لمعاً  
كان من األفضل للعـرب      ":قالو . خاطئ وال يخدم القضية الفلسطينية     وصفه بأنه و،  األراضي الفلسطينية 

مـن واسـتقرار    أع إسرائيل وكأنهـا حريـصة علـى         اتخاذ قرارات معاكسة لهذا القرار الذي يتعامل م       
 ."الفلسطينيين
 بعـد   ،وضـح أبو عماد الرفاعي    أسالمي في لبنان    ممثل الجهاد اإل   إلى أن    20/4/2007 النهار   وأشارت

يشكل منعطفاً خطيراً على    "وزراء الخارجية العرب    قرار   ئه الرئيس سليم الحص في بيروت أمس، أن       لقا
ن يكون التطبيع مع الكيان الصهيوني      أننا نتخوف من    أ ومستقبلها، وخصوصاً    مستوى القضية الفلسطينية  

ن القضية الفلسطينية   أ بحيث بتنا نشعر     ،نظمة الرسمية في المرحلة الالحقة من السهولة لدى الكثير من األ        
 ".صبحت من الثانويات عند العربأ
  

   تنفيها حماس شاملةتأكيدات التّفاق تهدئة .21
مصادر  أن   سامي سعيد  و  رائد الفي  ورام اهللا عن مراسليها   غزة   من   20/4/2007انية   األخبار اللبن  نقلت

أن هناك بالفعل اتفاقاً على التهدئة الشاملة ووقف إطـالق الـصواريخ            "فلسطينية موثوقة أكدت لألخبار     
فسها إن  وقالت المصادر ن   ."المحلية الصنع في تجاه البلدات واألهداف االسرائيلية انطالقاً من قطاع غزة          

أحمد قريع، موفد الرئيس عباس لالتصال مع الفصائل في دمشق في شأن إصـالح منظمـة التحريـر،                  
توصل إلى اتفاق مع قادة هذه الفصائل خالل لقائه معهم أخيراً، يقضي بتوسيع التهدئة ووقـف إطـالق                  

ا على قريـع    وبحسب هذه المصادر، فإن قادة الفصائل، وخصوصاً حماس والجهاد، اشترطو          .الصواريخ
  .أال يعلن االتفاق في الوقت الراهن

نؤكد أنه ال جديد فـي قـضية      " :إسماعيل رضوان أمس  .وفي المقابل، قال المتحدث باسم حركة حماس د       
ورفـض   ."التهدئة الجزئية التي ُأعلنت بين فصائل المقاومة الفلسطينية وحكومة االحـتالل اإلسـرائيلي            

ل فيها إن حماس تغير موقفها شيئاً فـشيئاً إزاء تلبيـة مطالـب              رضوان بشدة تصريحات عمرو التي قا     
المجتمع الدولي باالعتراف بإسرائيل، مشدداً على تمسك الحركة بثوابت الشعب الفلسطيني، وعدم تغييـر        

  .أي من مواقفها، وعدم مغادرة خندق المقاومة
بشدة أن تكون قد توصـلت   نفت حركة حماس  : غزة من   19/4/2007 المركز الفلسطيني لإلعالم     وأورد

طالمـا اسـتمرت   "رئيس محمود عباس على تهدئة شاملة مع االحتالل، مؤكدة على أنـه  الإلى اتفاق مع   
 فوزي برهوم في تصريح      الناطق باسمها  اعترض كما   ".اعتداءات الصهاينة؛ فإن المقاومة ستبقى مستمرة     

يجب على نبيل عمرو أن يفرق      : "الخاص للمركز الفلسطيني لإلعالم برهوم على تصريحات عمرو، وق        
  ."خالل حديثه بين حكومة الوحدة وحركة حماس
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 القوميمن  لألالزهار يعارض تعيين دحالن مستشاراً .22
ن حركته ال تعطل تنفيذ أمس أمحمود الزهار للقدس العربي .دكد أ: وليد عوض وأشرف الهور -غزة 

منية هم من ن من يعطل تنفيذ الخطة األأوقال  .قرتها حكومة الوحدة الوطنيةأمنية التي الخطة األ
 وحدات مسلحة خاصة بهم لهذا ىيرفضون تشكيل جيش وطني لجميع الفلسطينيين ويريدون المحافظة عل

 .الشخص وذاك
ن حركة حماس ترفض تعيين محمد دحالن أوضح الزهار في حديثه مع القدس العربي أ ىخرأمن جهة 
من  نحن نرفض مشاركة ذلك الرجل في مجلس األ:وقال. القوميمن و عضو في مجلس األأكمستشار 

شهر الماضية سابيع واألن قدم نفسه كرجل مسؤول عن المواجهات الداخلية الدموية خالل األأالقومي بعد 
ن أ هذا الرجل عضو في المجلس التشريعي وعليه :مضيفاً .برياءرواح الكثير من األأوالتي حصدت 

ن كتلة حماس البرلمانية أوضح الزهار أو .و تولي منصب تنفيذيألمجلس يختار بين عضويته في ا
من القومي لتعرضها  تعيين دحالن في منصب مستشار األىعدت عريضة قانونية جاهزة لالعتراض علأ
ن كتلة فتح البرلمانية تعرقل عقد جلسة للتشريعي لمناقشة تلك أوكشف الزهار  . المجلس التشريعيىعل

ن حركته ال تستطيع عقد جلسة قانونية مكتملة أ ىلإ عدتها حماس، منوهاًأنية التي العريضة القانو
  .عضاء فتحأالنصاب دون 

  20/4/2007القدس العربي 
  

  سياسية قصوىإعادة تفعيل منظمة التحرير وتطويرها ضرورة : محمد نزال .23
 في ذلك قيادة فـتح       بما ، أكد محمد نزال عضو المكتب السياسي لحركة حماس أن جميع الفصائل           :دمشق

 في إعادة تفعيل وتطوير منظمة التحرير الفلسطينية، بما يـتالءم           في السلطة، مصممة على المضي قدماً     
أن وفد الحركة الـذي      إلى    نزال في تصريحات خاصة لقدس برس      شاروأ .ومستجدات المرحلة السياسية  

 أبداها وفد الرئيس محمـود عبـاس،        ترأسه خالد مشعل في اللقاء مع قريع أعرب عن تأييده للجدية التي           
طالبنا بضرورة أن تكون هناك جدية وخطوات عملية، ألننا نرى أن إصالح منظمة التحرير،              ... : "وقال

  ".ضرورة سياسية قصوى لتطوير العمل السياسي الفلسطيني
  19/4/2007 قدس برس

  
  لالحتالل قرب رام اهللاألقصى تقصف سديروت وتصيب جنديين كتائب  .24

مجموعـات الـشهيد ياسـر عرفـات         -علنت كتائب شهداء األقصى     أ: ب.ف. أ -اضي الفلسطينية   راأل
. ياسـر  مس بأربعة صواريخ من نوع    أمسؤوليتها عن قصف مستوطنة سديروت شمال شرق قطاع غزة          

 وذلك رداً على عمليـات      ،كدت الكتائب في بيان وصل للرأي نسخة عنه أن عمليات القصف ستستمر           أو
 والتي تأتي رداً    ،"فداك يا أقصى  " في العملية العسكرية      قيادات الشعب الفلسطيني واستمراراً    االغتيال بحق 

  .على الحفريات في المسجد األقصى المبارك
طالق نار عليهم قـرب رام اهللا فـي         إثر  إمس  أسرائيليان بجروح طفيفة    إصيب جنديان   أمن جهة أخرى    

قصى الهجوم فـي    و تبنت كتائب شهداء األ    . سرائيلية إ فادت مصادر عسكرية  أالضفة الغربية، بحسب ما     
حدى مجموعات الشهيد ياسر عرفات المجاهدة فى الضفة الفلسطينية من          إتمكنت  " :وقال البيان . بيان لها 

  ."صابة مباشرةإصابتهم إطالق النار باتجاه جنديين صهيونيين قرب عوفر غرب رام اهللا وإ
  20/4/2007الرأي األردنية 
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  تؤكد قدرتها على االحتفاظ بشاليت لسنواتالمقاومة .25
سرائيلي جلعاد  بعثت فصائل المقاومة الفلسطينية التي تأسر الجندي اإل       : آي.بي. الخليج، يو  -القدس، غزة   

قادرة على االحتفاظ به لسنوات طويلـة       "شاليت في قطاع غزة، رسالة شديدة اللهجة إلى إسرائيل، بأنها           
تمـام صـفقة   المزاعم بأنها تنازلت عن مطالبهـا إل  حضت الفصائل الثالثةود ."حتى تلبية جميع مطالبها  

إننا نؤكد بشكل واضح وعلني أننـا       " :وقال أبو مجاهد المتحدث باسم لجان المقاومة أمس        .تبادل األسرى 
  ."لم نتنازل، ومطالبنا لم تتغير

  20/4/2007الخليج اإلماراتية 
  

  الباردي مخيم نهر ترفع استعداداتها العسكرية ففتح : السفير .26
كثفت حركة فتح في األيام الماضية مـن وجودهـا ورفعـت مـن جهوزيتهـا                 :البارد - براهيمإعمر  

واستعدداتها العسكرية داخل مخيم البارد، في خطوة تحمل في طياتها مدلوالت سياسية بالغة األهمية فـي       
 الترقب والحذر من تداعيات التطورات      هذا الوقت الذي تعيش فيه الساحتان اللبنانية والفلسطينية حالة من         

 وفي ظل ما يتردد من معلومات عن وجود صلة ربط بين            ،األمنية التي أعقبت ظهور حركة فتح اإلسالم      
 نسب إليها االنتمـاء     ،تلك الظاهرة والتوقيفات التي طالت مؤخراً مجموعات إسالمية في مدينة طرابلس          

 اتخذت حركة فتح قراراً باستحداث أربعـة مواقـع          وقد. هابيةلتنظيم القاعدة والتحضير للقيام بأعمال إر     
عسكرية مطلة على المخيم وعلى مرمى النظر من مواقع الجيش اللبناني، في إجراء يعكس فـي بعـده                  
السياسي جو التقارب والتنسيق القائم مع السلطة اللبنانية بمؤسساتها كافة وتحديداً األمنية منهـا، والتـي                

أن المواقع المستحدثة تمت بعلم     "قدمة، كما أكدت مصادر مطلعة للسفير وأوضحت        وصلت إلى مرحلة مت   
 والهدف منها حماية المخيم بالدرجة األولى والجيش        ،سالمالجانب اللبناني وهي ليست موجهة ضد فتح اإل       

بأي عمل  اللبناني بالدرجة الثانية، من خالل قطع الطريق أمام المصطادين بالماء العكر ومنعهم من القيام               
تخريبي أو استفزازي ضد الجيش، األمر الذي قد يؤدي إلى توتير األجواء ويسيء بالتالي إلى العالقـة                 

هناك مواقع أخرى ستتم إقامتها فـي األيـام         "ن  أوتابعت المصادر   . "بين أبناء المخيم ومحيطهم اللبناني    
بغالبيتها باألساس إلى حركة فتح التـي      المقبلة، والتركيز ينصب حالياً على تجهيز تلك المواقع التي تعود           

 إلى إخالئها، واليوم ونظراً للظروف األمنية المـستجدة وتماشـياً مـع             1982اضطرت بعد أحداث عام     
مقررات قيادة فتح في لبنان وتمهيداً لتشكيل اللواء العسكري، يتم إعادة تأهيل وتحـضير هـذه المواقـع                  

سـالم أو    عما إذا كان لهذه المواقع أي عالقة بوجود فتح اإل          ورداً على سؤال   ."لتكون جاهزة عند الحاجة   
 قال المسؤول العسكري لحركة فتح في الـشمال         ،بالتوازي مع المواقع التي استحدثتها األخيرة في البارد       

نحن في الحركة نعمل وفق توجيهات القيادة التي استصدرت قراراً بتشكيل اللواء            ": العقيد أبو عماد الونّة   
وباستحداث مواقع عسكرية، وليس عندنا أي نية الستفزاز أحد أو الدخول في مواجهات مع أي               المذكور  

  ."فريق
  20/4/2007السفير 

  
  أولمرت يعتبر أن هناك تغييرات إستراتيجية إيجابية في الشرق األوسط  .27

ئيس السلطة  اعتبر إيهود أولمرت أن هناك تقدما في المسار الفلسطيني، في إشارة إلى لقائه األخير مع ر               
وحذر في  . ويرى أولمرت أن الشرق األوسط يشهد تغييرات إستراتيجية إيجابية        . الوطنية، محمود عباس  

حسابات خاطئـة قـد   "ختام لقائه مع وزير دفاع الواليات المتحدة األمريكية، روبرت غيتس، مما اعتبره     
اع األمريكـي أن زيارتـه إلـى        فيما اعتبر وزير الـدف    . "تدهور سوريا وإسرائيل إلى حرب ال يريدانها      

  .إسرائيل تعتبر على رأس سلم أولوياته
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ينبغي توخي الحذر من حسابات خاطئة قد تحمل إسرائيل وسوريا إلى مواجهة هما غيـر               "وقال أولمرت   
وكرر ما قاله في جلسة لجنة الخارجية واألمن يوم أمس بأنه ال يوجد نية لـدى إسـرائيل                  ". معنيتان بها 

وطالب أولمرت المجتمع الدولي باتخاذ خطوات من أجل تطبيق قرار مجلـس األمـن               .لمهاجمة سوريا 
 مـن   "تهريب سـالح  "مدعيا أنه تتم عمليات     . "تهريب السالح إلى حزب اهللا    " بشكل كامل ووقف     1701

  ."مقلقا إلسرائيل"سوريا إلى حزب اهللا األمر الذي اعتبره 
دوال عربيـة   "ات إستراتيجية، معتبرين أن هنـاك       ويرى أولمرت وغيتس أن الشرق األوسط يشهد تغير       

الخطر الراهن واألساسي على اسـتقرار      " تستعد لمواجهة اإلسالم المتطرف، الذي برأيهما يعتبر         "معتدلة
الرغبة في التوصل إلى سالم مع      " تأثير كبير على     "التغييرات"واعتبر أولمرت أن لهذه     . "الشرق األوسط 

  ."نملية السالم بين إسرائيل والفلسطينييإسرائيل وعلى إمكانية دفع ع
 بهـدف توثيـق     "احتلت زيارة إسرائيل مكانا متقدما في سلم أولوياته       "وقال غيتس أنه مع تسلمه منصبه       

وتطرق غيتس في حديثه إلى الصحفيين إلـى الملـف النـووي            . العالقات في المجال األمني والسياسي    
لم يصل إلى مرحلة ال يمكـن       ) النووي اإليراني (نا ان البرنامج    اذا اعتبر "اإليرايني وقال في ختام اللقاء      

كان لدي انطبـاع أن     "وأضاف  ". الرجوع عنها فهذا يعطينا المزيد من الوقت للتوصل إلى حل دبلوماسي          
  ".اعتادوا الفكرة القائلة بان تأخذ الدبلوماسية مجراها) اإلسرائيليين(

المشترك، اإلقليمية والدولية، والعالقات اإلستراتيجية واألمنيـة       وتناول اللقاء معظم القضايا ذات االهتمام       
وحظي الملف اإليراني على حيز هام من اللقاء حـسب مـا صـرحت              . بين إسرائيل والواليات المتحدة   

وتـرى  . مصادر سياسية إسرائيلية، باإلضافة إلى الملف العراقي وتعثر المشروع األمريكي في العـراق      
يات المتحدة في العراق من شأنه أن يعزز قوة المتطرفين ويضعف المعتدلين فـي              فشل الوال "إسرائيل أن   

  . كما وتباحث الطرفان في شؤون تتعلق بلبنان وسوريا ومناطق السلطة الفلسطينية".الشرق األوسط
   19/4/2007 48عرب

 
 "المرونة"ليفني تدعو العرب الى دعم المفاوضات من خالل إبداء  .28

ابداء "حضت وزيرة الخارجية تسيبي ليفني امس جامعة الدول العربية على  20/4/2007 النهار قالت
واعربت عن خيبتها من مجموعة . من طريق توسيع المحادثات في شأن مبادرة السالم العربية" المرونة

العمل التي كلفتها جامعة الدول العربية االتصال باسرائيل النها ال تضم سوى مصر واالردن، الدولتين 
وقالت في بيان اثر لقائها وزير الدفاع االميركي روبرت غيتس  .تين تقيمان عالقات ديبلوماسية معهاالل

ان الدول العربية التي ال نقيم عالقاتها معها كان يمكن ان تشارك في العملية منذ البداية، : "في القدس
تعزيز االجراءات " أجل من" ابداء المرونة"ودعت جامعة الدول العربية الى ". لكنها فرضت شروطاً

واوضحت ان المشاكل االمنية ستحتل االولوية في اي محادثات في شأن ". االيجابية التي اتخذتها اسرائيل
". ينبغي ان نتأكد من ان دولة فلسطينية مستقبلية لن تتحول دولة ارهابية"دولة فلسطينية مستقبلية و

ين فلسطينيين يقومون بها بين مصر وقطاع غزة وحذرت من عمليات تهريب السالح التي قالت ان ناشط
  ".تلقي بظالل على امكان التوصل الى اي تسوية مستقبلية في ما يتعلق بالمواضيع االخرى"والتي 

الوزيرة ليفني وصـفت فـي      أن  :  برهوم جرايسي  -الناصرة   من  20/4/2007 الغد األردنية    وأضافت
، ودعت إلى مزيد من الضغوط الدولية عليها لتوقـف          "حارةعربيد ال "ختام لقائها مع غيتس، إيران بأنها       

إن العالم الحر يتم اختباره من قبل الدول الواقعة تحـت التهديـد اإليرانـي،               "وقالت  . مشروعها النووي 
وباألساس جيرانها العربية المسلمة، وكل تردد في التعامل مع إيران سيتم تفسيره على أنه تراجع، وفقط                

مهـم جـدا، وإذا     ) حارة(إننا نعيش في حي     "وأضافت ليفني،    ".ى معسكر المعتدلين  اإلصرار سيحافظ عل  
نشأ انطباع بأن العالم ال يستطيع االنتصار على عربيد الحارة، فإن الدول المجاورة قد تختار االنـضمام                 

  ".إليه



  

  

 
 

  

            18 ص                                      697:                                 العدد20/4/2007الجمعة : التاريخ

ـ          أن    20/4/2007 الشرق األوسط    وجاء في  تح ايهود أولمرت، رحب بقرار وزراء الخارجية العرب ف
حوار مع اسرائيل حول مبادرة السالم العربية، لكنه في الوقت نفسه انتقد اقتصار وفـد الجامعـة علـى                 

وقـال   .مندوبين من مصر واألردن وفلسطين وامتناع دول أخرى مثل السعودية عـن المـشاركة فيـه               
 لسماع موقـف    أولمرت، في خطاب له أمام وفد من يهود أوروبا وأميركا الالتينية، ان اسرائيل مستعدة             

 "خريطـة الطريـق   "ما يلزمنا اآلن هو مشروع      ": واضاف. وفد الجامعة العربية لكنها غير ملزمة بقبوله      
لكننا ال نقلل أبدا من أهميـة       . األميركي للتسوية وال بديل لدينا عن المفاوضات المباشرة مع الفلسطينيين         

واسرائيل اليـوم تحظـى     . مل مع الدول العربية   بل نرى فيها بوادر ايجابية للسالم الشا      . المبادرة العربية 
فمجمـوع االسـتثمارات    .  عامـا  59بمكانة رفيعة في العالم، لم يسبق لها أن حظيت بها منذ قيامها قبل              

وقوتها العسكرية معروفة جيـدا     %. 5.1والنمو االقتصادي فيها بلغ     .  مليار دوالر  24األجنبية فيها بلغت    
وهذه المكانة تؤهلها التخاذ قرارات مـصيرية باتجـاه         . معروفة لألصدقاء لألعداء، أما قوتها السياسية ف    

من جهة ثانية قال مصدر رفيع في مكتب أولمرت انه جاد للغاية في توجهه الـى المفاوضـات                   ."السالم
  .السلمية مع الجامعة العربية

  
 إسرائيل إلتقطت طعم السالم العربي : زيارة مجلي وهبي لعمان .29

وصل مجلي وهبي، القائم بأعمال رئيسة الكنيست، إلى العاصمة األردنية : القدسأسامة العيسة من 
عمان، وهو متعكر المزاج، بعد أن تعرض لما وصفه بإهانات في مطار بن غوريون، ولكن مجلي، 
حاول أال تؤثر حادثة إهانته في المطار اإلسرائيلي، على مهمته في العاصمة األردنية، والتي بدت كأنها 

 المصرية لإلتصال -علنية سرية، فهي زيارة علنية، ولكن أجندتها سرية، وتتعلق بالجهود األردنية مهمة 
باإلسرائيليين من أجل دفع المبادرة العربية إلى األمام، كما قرر وزراء الخارجية العرب في إجتماعهم 

 .أمس
ون القرار الذي سيتخذه وزراء وهبي، أراد أن يصل مبكرا إلى العاصمة األردنية، وكأنه كان يعلم بمضم

خارجية الدول العربية، والذي سبقه زيارة لم تكن معدة مسبقًا لوزيرة الخارجية اإلسرائيلية تيسبي ليفني 
إلى الشاطئ الشرقي للبحر الميت، حيث إلتقت نظيرها عبد اإلله الخطيب، الذي بحثت معه دفع عملية 

تعبير دبلوماسي ال يفهم منه الكثير، إال أنه ال يفسر الزيارة السالم إلى األمام، كما قال الطرفان، وهو 
المفاجئة لليفني لصديقها الخطيب، وال يكفي الشوق للقاء صديق لتبرير زيارة رئيسة الدبلوماسية 
اإلسرائيلية، التي ما إن حطت في بالدها، حتى أعلن مصدر في وزارة الخارجية اإلسرائيلية، أن جهودا 

ارة رسمية لليفني إلى العاصمة األردنية عمان للقاء نظيرها، الذي إلتقته للتو، ولم يمض بدأت لترتيب زي
 .وقت كاف لتشتاق إليه من جديد

لم تعد ليفني لعمان، إنتظارا لترتيب الزيارة المقبلة، ولما سينتج عن إجتماع وزارة خارجية الدول 
اته قبل أن تصدر، فأوفدت وهبي ليكون في العربية، الذي كان لدى إسرائيل تصورا كامالً عن قرار

العاصمة التي من المتوقع أن تكون محط األنظار في األسابيع المقبلة، ولم يمض وهبي كثيرا في عمان، 
وانتقل إلى القاهرة، العاصمة الثانية، التي ستشارك عمان الدور الذي كلفتا به، وهو اإلتصال 

 لإلذاعة اإلسرائيلية، مشيدا بالدول العربية ألنها اقتنعت أخيرا ، تحدث وهبيالقاهرةومن  .باإلسرائيليين
وقال وهبي إن القضايا الخالفية  . اإلسرائيلي-بأن السالم هو الخيار اإلستراتيجي لحل النزاع الفلسطيني 

ووافق  .عميقة بين الجانبين، وليس من السهل جسرها، حيث يحتاج ذلك إلى مفاوضات وصفها بالمعمقة
على تصريحات مصدر أميركي، بأن قرار وزارء الخارجية العرب، هو خطوة أولية، وبالنسبة وهبي 

 .إلى إسرائيل، وفقًا لوهبي فإن المهم هو أن يكون السالم خيارا إستراتيجيا، وبعد ذلك لكل حادث حديث
 بحذر شديد، ولهذا السبب سارع وهبي إللتقاط الطعم الذي ألقاه وزراء خارجية الدول العربية، ولكن
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وإخبار أصحاب الصنارة، بأنهم ليسوا وحدهم من يجيدون الصيد، وبأن إسرائيل توافق على خطوتهم 
 .األولى فقط، وهي اإلستجابة لمبادرتهم، أما بعد ذلك، فسيكون األمر مختلفًا

  19/4/2007موقع ايالف 
  

   إلى قادة حماسحاجة إلى التحّدثوال توقّعات االنتصار كانت خطأ حرب لبنان : بيريز .30
 "يديعوت أحرونوت"شمعون بيريز، في مقابلة للملحق األسبوعي التابع لـ اعتبر:  فراس خطيب-حيفا 

ال يمكن "، مضيفاً أنه "توقعات االنتصار"الذي يصدر اليوم، أن الخطأ في حرب لبنان الثانية يكمن في 
 بأنه لم يرد ان يكون "تنفيذ الحملة" وبرر بيريز تصويته إلى جانب ."االنتصار في الحرب ضد اإلرهاب

عرفت أني أملك آراء تختلف عن آراء رئيس الحكومة، لكن فكرت في أال "وقال . "فصيالً معارضاً"
وأعلن بيريز أنه ألّف بعد الحرب على لبنان طاقم اختصاصيين جديداً يعمل بالتنسيق مع وزارة  ."أفشله

هناك حاجة إلى أسلحة "وقال ). المتناهية الصغر ("ولوجيانانو تكن"الدفاع االسرائيلية على مشروع 
 ." يصل ثمنها إلى مئة مليون دوالر ونركض وراء مخرب16أصغر، ال طعم ألن نقود طائرة إف 

 ضرب المفاعل النووي العراقي، إال أن بيريز يؤيد عملية عسكرية 1981وعلى رغم معارضته عام 
  .للحد من التطور النووي اإليراني

، قائالً إنه يجب قيام مفاوضات مع الفلسطينيين، ومفاوضات "تصوره المستقبلي"وتطرق بيريز إلى 
إذا "وأضاف . "ال حاجة إلى التحدث إلى قادة حماس"اقتصادية مع الفلسطينيين واألردنيين، موضحاً أنه 

، موضحاً ان المفاوضات "مفاوضات سرية"وقال إنه يؤيد . "استمرت حركة حماس هكذا، فلن تنال أمواالًً
متفائل بإبرام اتفاق مستقبلي مع السلطة "وقال إنه . "ستكون عبارة عن مؤتمر صحافي ال ينتهي"العلنية 

  ."الفلسطينية
ال "وفي ردٍّ على سؤال عن سبب غياب المفاوضات مع سوريا عن تصوره المستقبلي، قال بيريز 

ير مفاوضات مع سوريا، وبهذا نساعد في إسقاط حكومة نستطيع أن نسير ضد السياسة األميركية، وأن ند
  ."لبنان وصعود حزب اهللا

، وأضاف أن القادة "يعرف أن هناك أزمة قيادة في إسرائيل"وعن األمور اإلسرائيلية، قال بيريز إنه 
  ."قادة اليوم عمليون أكثر"، موضحاً ان "ذوي اإليديولوجيات"القدماء كانوا من 

  20/4/2007األخبار اللبنانية 
  

 نشر الشهادات بعد اسبوعين على التقرير حول حرب لبنان .31
افاد مصدر قضائي ان المحكمة االسرائيلية العليا امرت لجنة التحقيق في اخفاقات الحرب في لبنان بنشر 

وايد هذا القرار الذي  .بعد اسبوعين من نشر تقريرها التمهيدي, شهادات المسؤولين الذين استمعت اليهم
 .اربعة قضاة في المحكمة مقابل واحد,  اثر بلبلة في المحكمةاتخذ

  20/4/2007وكالة سما 
  

  جريح"700" قتيل و"2300"  على لبنانحربالخسائر إسرائيل الحقيقية خالل  .32
 في ماساشوستس بالواليات المتحدة األميركية عن تقرير رسمي فرنسي Axis of Logicكشف مركز 

وبحسب  .لبنان الصيف الماضي وأسبابها المباشرة وغير المباشرةحول الحرب اإلسرائيلية على 
الملخص الذي ترجمه الباحث هارينغ نفسه عن التقرير الفرنسي األصلي فإن جهاز الموساد هو الذي 

 أن الحرب اإلسرائيلية األخيرة على لبنان كانت وليدة خطة ،ويتضح من التقرير .رفيق الحريري اغتال
 وبعد أن يقدم ،وفيما يتعلق بوقائع الحرب . إسرائيلي مسبق على األمر-فاهم أميركي إسرائيلية مدبرة وت

التقرير ملخصا يوميا لوقائعها، يشير إلى أن خسائر إسرائيل الحقيقية، باالستناد إلى مصادر إسرائيلية 
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ي  توفوا ف600 منهم ، فقط119، وليس 2300رسمية، على أن خسائر إسرائيل من العسكريين بلغت 
 أما عدد الجرحى العسكريين ذوي الجروح البالغة، والذين ظلوا على قيد .المشافي نتيجة إصاباتهم البليغة

 منهم قتلوا بطريقة مرعبة تحت األنقاض من خالل تدمير البيوت 65 كما أن . جريح700 فقد بلغ ،الحياة
ويظهر التقرير في هذا السياق أن . اللبنانية التي لجأوا إليها على رؤوسهم بالصواريخ المضادة للدبابات

 تسبب في مقتل العديد من هحزب اهللا استهدف مشفى عسكريا إسرائيليا في صفد خالل الحرب يعتقد أن
حسب مصدر األمم (  مقاتال 50 بحسب التقرير، فبلغت ،أما خسائر حزب اهللا .الجنود الجرحى المصابين

وأشار التقرير إلى أن خسائر لبنان كانت في  ).نانيةحسب مصدر الحكومة اللب(  مقاتال 49و) المتحدة
 13 ممن هم دون سن الـ ، حيث بلغت نسبة األطفال الذين قتلوا،أغلبيتها الساحقة ذات طبيعة مدنية

 . بالمائة من مجموع الضحايا30 ما نسبته ،عاما
  20/4/2007الوطن القطرية 

  
  حرب لبنان كانت فشال: باراك .33

 نتيجة لتجربة الفشل في الحرب      "كسر جماهيري "وأن ثمة   . حرب لبنان كانت فشال   اعتبر إيهود باراك أن     
إال أنه اعتبـر أن     ،  األخيرة وتآكل قوة الردع اإلسرائيلية بشكل خطير ونتيجة لمظاهر الفساد في السلطة           

ـ       : " وقال ."أقوى دولة بين ليبيا وإيران    "إسرائيل هي    وغراد حينما سينقشع الغبار عن استنتاجات لجنة فين
ستحلق كالغيمة الثقيلة أهمية الخبرة لدى من يقفون في قمة الهرم األمني والسياسي فـي إسـرائيل فـي                   

  .ارة إلى أنه صاحب خبرة وتجربةشفي إ". الوقت الراهن
  19/4/2007 48عرب

  
  حملة التحريض ضد عزمي بشارة مستمرة .34

و شهر في شأن ما بات يعرف فـي         رغم سريان أمر حظر النشر الذي أصدرته محكمة إسرائيلية قبل نح          
، يواصل نواب من اليمين خرق الحظر والحديث العلنـي عـن            "قضية النائب عزمي بشارة   "إسرائيل بـ   

: لإلذاعـة العبريـة أمـس     ) ليكـود (، وقال النائب اليميني غلعاد اردان       "تورط بشارة في قضية خطيرة    "
، منتقـدا   " بشارة في خدمة أعداء إسـرائيل      سنسمع في المستقبل القريب عن أمور أخرى قام بها النائب         "

،  معه عندما سمحت له بمغادرة إسرائيل      "الخطأ في تعاملها اللطيف جداً    "السلطات األمنية اإلسرائيلية على     
يجب الحفاظ على التمثيل الجزئي للحزب فـي        " كله بل    "التجمع"وأضاف اردان انه ال يؤيد شطب حزب        

وتابع انه بموازاة ذلك يجب تشريع قـانون يتـيح          . "عد دولة ديموقراطية  الكنيست لئال يتهموننا بأننا لم ن     
في ظروف مماثلة لهذه القضية التي ستنتهي إلى تقديم الئحة اتهـام بارتكـاب              "إطاحة نائب من الكنيست     

  ."جريمة، بينما النائب المتهم يعلن عدم استعداده للتعاون مع سلطات القضاء في إسرائيل
  20/4/2007الحياة 

  
  إلسقاط حكومة أولمرت" النزول للشوارع"الليكود يقرر  .35

أعلن رئيس حزب الليكود بنيامين نتنياهو أمس أن الحزب قرر تنظيم تظاهرات أسبوعية في كافة أنحـاء   
 .البالد، من أجل خلق أجواء تجبر حكومة إيهود أولمرت، على االستقالة والتوجه إلى انتخابات برلمانيـة               

فروع حزب الليكود في المدن المختلفة، إن على عناصر الحزب ان يتظاهروا عند             وقال نتنياهو لرؤساء    
 ".فشلتم وعلـيكم الرحيـل    "مفترقات الطرق المركزية من شمال البالد وحتى جنوبها، وأن يرفعوا شعار            

  إن نتنياهو ال يجيد سوى الخبطات "الحاكم، الذي يرأسه أولمرت، " كديما"وذكر مصدر مسؤول في حزب 
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عالمية، فحتى قبل أسابيع قليلة كان يتحدث عن انقالب سياسي على الحكومـة، وأن بإمكانـه تجنيـد                  اإل
  ".أغلبية برلمانية إلى جانبه، واليوم عاد ليتحدث عن انتخابات برلمانية جديدة

  20/4/2007الغد األردنية 
  

  تل أبيب واشنطن تدرس طلبها زيادة المعونات المالية السنوية ل:اسرائيل .36
ت اإلذاعة االسرائيلية عن مصادر أمنية أميركية ان واشنطن نقلت إلى تل أبيب رسالة مفادهـا انهـا                  نقل

تدرس طلبها زيادة المعونات المالية السنوية لها والتي وصلت في السنين العشر األخيرة الـى مليـارين                 
ولذا " دات مالية مدنية  مساع"وقالت ان إسرائيل لم تتلق في السنوات األخيرة         .  مليون دوالر سنويا   400و

في ضوء التطورات الحاصلة مثل كلفة حرب لبنان الثانية واحتمـال           "تطالب بزيادة المعونات العسكرية     
بناء جدار فاصل على الحدود مع مصر والتهديد االيراني وحاجة إسرائيل الى تمويل صـفقات شـراء                 

  ".أسلحة متطورة
  20/4/2007النهار 

  
  بشأن االسلحة االمريكية للسعوديةيتس يخفف مخاوف اسرائيل غ .37

 أثار مسؤولون اسرائيليون اعتراضهم على البيع المزمع من جانب ادارة الرئيس جـورج              :اندرو جراي 
 وقالت صحيفة نيويورك تايمز ان الصفقة ستشمل قنابل موجهة بالغة           ،بوش لصفقة اسلحة كبيرة للرياض    

تس انه أكد مجددا االلتزام القائم منـذ فتـرة طويلـة            وقال جي  .الدقة من النوع الذي في ترسانة اسرائيل      
بالمحافظة على تفوق اسرائيل العسكري في المنطقة لكنه اشار الى ان المخاوف مـن دعـم واشـنطن                  

ونفى جيتس تقارير اعالميـة اسـرائيلية ذكـرت ان مـسؤولين             .حلفائها في الخليج في غير موضعها     
  ."ذلك) المسؤولون(لم يثر "وقال  .كري مشترك ضد ايراناسرائيليين طلبوا منه بحث القيام بعمل عس

  19/4/2007رويترز 
  

  نصف المهاجرين الروس يعتقدون ان اسرائيل ديمقراطية على الورق .38
 في المائة منهم يعتقـدون      50يتبين من استطالع اسرائيلي جديد بين المهاجرين الروس في اسرائيل ان            

 في المائة يرون فـي اسـرائيل        19واظهر االستطالع ان    . طبأن اسرائيل هي ديمقراطية على الورق فق      
 في المائة من المهاجرين كانوا يفضلون تقليص عدد االحزاب الى           56ديمقراطية على حدود الفوضى، و      

 في المائة   71وذكر االستطالع، انه ورغم الفشل النسبي الحزاب المهاجرين حتى اليوم، فان             .5 حتى   2
وقالوا ان على الكنيـست أن تـضم        . حزب المهاجرين هام للسياسة االسرائيلية    من المستطلعين قالوا ان     

 في المائـة    16وأظهر االستطالع بان    . بضعة احزاب كبرى وحزب روسي واحد يحافظ على مصالحهم        
 في المائة منهم انهـم يـصوتون فـي االنتخابـات            91ورغم ذلك قال    . فقط أعربوا عن ثقتهم بالكنيست    

 55. ائة قالوا أنهم يعرفون منذ االن لمن سيصوتون حتى قبل بدء حملة االنتخابـات             في الم  66. للكنيست
 في المائة قالوا انهم يحافظون علـى التقاليـد          27في المائة من المستطلعين وصفوا أنفسهم بالعلمانيين،        

نه كـون    في المائة ال يوافقون مع الزعم با       73.  في المائة وصفوا أنهم بالمتدينين     5بشكل جزئي، وفقط    
 في  91.  في المائة يؤيدون الزواج المدني     89. اسرائيل دولة يهودية فمن المهم أن يكون لها طابع يهودي         

 في المائة يعتقدون انه     69.  الفلسطيني خطرا وجوديا على اسرائيل     -المائة يرون في النزاع االسرائيلي      
  .يجب االستثمار بقدر اكبر في تطوير السالح النووي

  20/4/2007نية الرأي األرد
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 اسرائيل تحبط صفقة اسلحة من صناعتها موجهة إلحدى دول االتحاد السوفياتي السابق   .39

أفادت اإلذاعة اإلسرائيلية أمس ان وزارة الجيش اإلسرائيلية أحبطت أخيراً صفقة أسلحة كبيرة كانت 
اتي السابق، بحجة أن من الصناعات العسكرية اإلسرائيلية تعتزم إبرامها مع إحدى دول االتحاد السوفي
 بين الدولة "لكن الحساسة"شأن تزويد هذه الدولة أسلحة متطورة أن يسيء للعالقات السياسية الجيدة 

وقال مصدر أمني إسرائيلي لإلذاعة إن من غير  .العبرية وروسيا، كما يمس بالمصالح اإلسرائيلية
داعي ان من شأنها زعزعة االستقرار في المنطقي أن تبطل إسرائيل صفقة أسلحة بين روسيا وسورية ب

المنطقة، وفي الوقت نفسه تقوم هي بعقد صفقة كهذه تمس بمصالح روسيا في منطقة أخرى، مشيرا إلى 
وأضاف أن . أن عالقات متوترة تسود بين روسيا والدولة التي أرادت شراء األسلحة من إسرائيل

يا في المنطقة ولمكانتها فيها خصوصاً في ضوء مشاركتها إسرائيل تقيم شأناً كبيراً للدور الذي تلعبه روس
 ."حزب اهللا"في الجهود إلعادة الجنديين األسيرين لدى 

 20/4/2007وكالة معا 
 

  "حائط المبكى"على أنه " البراق"مسيرة في نيويورك تعرض مجسماً لـ .40
) مـايو ( السادس من أيار تنظم بلدية القدس المحتلة وجهات إسرائيلية في:  حسن مواسي-القدس المحتلة   

، مسيرة في مدينة نيويـورك،      "توحيد شطري القدس  "المقبل، في إطار االحتفاالت اإلسرائيلية بما يسمى        
اليهودي، وسيضع فيه   " حائط المبكى "حيث سيحمل خالل هذه المسيرة مجسم كبير لحائط البراق على انه            

، والتي ستنقل على يد رئـيس       ) البراق في القدس   كما يفعلون عادة عند حائط    (المشاركون أوراق أمنياتهم    
وحسبما ذكـرت وسـائل اعـالم       . بلدية القدس المحتلة أوري لوفوليانسكي إلى حائط البراق في القدس         

إسرائيلية، فإن المسيرة سيشارك فيها أبرز زعماء األحزاب السياسية األميركية، ويشار إلـى أن بلديـة                
يرة لتوزيع مادة إعالمية وإعالنية تزعم فيهـا ان القـدس مدينـة             االحتالل في القدس ستستغل هذه المس     

يهودية، وستوزع القبعات والجارزات على المشاركين في المسيرة كل ذلـك فـي أجـواء احتفاليـاتهم                 
  .األربعينية باحتالل القدس والمسجد األقصى

يتجـزأ مـن المـسجد    حائط البراق هو جزء ال  "الفلسطينية أن   " مؤسسة األقصى "وردا على ذلك، أكدت     
  .األقصى المبارك، وهو حق إسالمي خالص

  20/4/2007المستقبل 
  

  القيادة السياسية ضعيفة :قائد في الجيش اإلسرائيلي .41
 وصف قائد الجبهة الوسطى في الجيش اإلسرائيلي اللواء يائير نافيه القيادة السياسية في إسرائيل               :ي ب ا  
دة للحكومة اإلسرائيلية التي نفذت خطة فك االرتباط في قطـاع           ، ووجه انتقادات شدي   "قيادة ضعيفة "بأنها  

وإن أزمة القيادة تعاني منها     " ليس سهال " الحالي   2007وقال نافيه، إن العام      .2005غزة في صيف العام     
كـل القيـادة مـن      "وأضاف أن    .دول أخرى في العالم وخصوصا في الشرق األوسط والواليات المتحدة         

ويضع هذا الوضـع    . وفي الواليات المتحدة أيضا   . هذا ليس مرضا عندنا فقط    . هاحولنا ضعيفة في بالد   
واتهم نافيه وسائل اإلعالم اإلسرائيلية بشن حملة ضـد رئـيس            ".أمامنا تحديات كبيرة في مجال القيادة     

أركان الجيش المستقيل دان حلوتس على خلفية بيعه أسهم بورصة في حسابه الشخصي في اليـوم األول                 
وتابع أن المفتش العام للشرطة موشيه كرادي الذي استقال مؤخرا على أثر تقريـر               .لبنان الثانية لحرب  

قد استقال مبكرا للغاية ألن اإلعالم لم يوفر له إمكانية أخرى، فالمهم            "لجنة تحقيق حول فساد في الشرطة       
   ".أن يكون هناك شيء تتم كتابته في الصباح
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 االستيطاني اإلسرائيلي في الضفة الغربية وقال موجها كالمـه لقـادة            وتطرق نافيه أيضا إلى المشروع    
   .لتنفيذ المشروع االستيطاني" عدم التفاهم بيننا ليس حول الحلم وإنما على الطريقة"المستوطنين إن 

  20/4/2007المستقبل 
  

  ترحيب إسرائيلي ببيان مجلس األمن إرسال بعثة تحقيق في تهريب السالح إلى لبنان .42
رحبت إسرائيل أمس بقرار مجلس األمن الدولي إرسال بعثة تحقيق في تهريب السالح من :  دبوقيحيى

سوريا إلى لبنان، مشيرة إلى أن األمم المتحدة تلقت صوراً جوية تثبت وجود عمليات تهريب سالح إلى 
دة لعمليات وقال المتحدث باسم الخارجية اإلسرائيلية، مارك ريغيف، إن ذكر األمم المتح .حزب اهللا

يؤكد وجود تعاون وثيق بين إسرائيل واألمم المتحدة في "التهريب واستنادها إلى المعلومات اإلسرائيلية 
، منوهاً بأسلوب التعبير الذي تضمنه بيان المجلس في شأن الجنديين اإلسرائيليين "ما يتعلق بهذه المسألة

ونقلت صحيفة جيروزاليم  ."الماضي) ياناتب(الذي جاء صريحاً وأقوى من "األسيرين لدى حزب اهللا 
إسرائيل شعرت باإلحباط من عدم "بوست امس عن مسؤولين اسرائيليين رفيعي المستوى قولهما إن 

 من جهته، قال مصدر رفيع .تمرير المسودة األصلية للبيان الرئاسي، التي تذكر سوريا وإيران مباشرة
يعود إلى الجهود الدبلوماسية التي "ل المجلس إلى البيان في الخارجية اإلسرائيلية، أن الفضل في توص

 ."وزيرة ليفني في االسابيع الماضية، من بينها اتصاالت مع ممثلي الدول في مجلس األمنالقامت بها 
  20/4/2007األخبار اللبنانية 

  
  رئيس الموساد األسبق يدعو الغتيال نجاد .43

وذكـرت   .مائير عميت إلى اغتيال الـرئيس اإليرانـي        دعا الرئيس األسبق لجهاز الموساد       :آي.بي.يو
أنا ال أعـارض أن يتحـد       " األسبوعية، أمس، ان عميت قال في مقابلة مع الصحيفة           "كفار حباد "صحيفة  

وقـال  ."العالم ويعمل على تصفية أحمدي نجاد على الرغم من أن عملية اغتيال كهذه سـتجعله شـهيدا                
وبالنسبة لرئيس إيـران    . "ذ عمليات اغتيال ضد زعماء عرب     عارض بشدة في الماضي تنفي    "عميت، انه   

  ."وحده تقريبا الموضوع النووي) بين يديه(فإن على الغرب أن يتحد ويصفيه ألنه يركز 
  19/4/2007الخليج اإلماراتية 

  
 اسرائيل تعرض فيلما عن تدمير المفاعل النووي العراقي .44

ئيلي العام للمرة االولى مساء االربعاء صورا عرض التلفزيون االسرا:  فرح سمير،القدس المحتلة
ويظهر . 1981التقطها الطيران االسرائيلي خالل الغارة التي شنها على المفاعل النووي العراقي عام 

هذا الفيلم ومدته ساعة ونصف الساعة االستعدادات التي قامت بها اجهزة المخابرات االسرائيلية للغارة، 
وعة الطيارين الثمانية بسرية متناهية على التحليق على علو منخفض وكشف الفيلم كيف تدربت مجم

 شخصا في هذه العملية وحث رئيس 230وباالجمال شارك  .خصوصا فوق قبرص والبحر االحمر
االركان الجنرال رافاييل ايتان الذي كان يخشى حصول تسريب اخبار حول العملية، رئيس الوزراء 

  . بالعمليةمناحيم بيغن اعطاء االمر للبدء
  20/4/2007عكاظ 

  
  مسؤولين في الخارجيةوفد من الجالية الفلسطينية في النرويج يلتقي  .45

التقى في اوسلو وفد من الجالية الفلسطينية في النرويج بنائـب وزيـر الخارجيـة                : الصفصاف -أوسلو  
المـساعدات   منها اسـتئناف     ،طرح مواضيع عدة  تم  حيث  . النرويجي ومساعدة الوزير للشئون السياسية    

كـذلك تـم    .وتعزيز العالقات النرويجية الفلسطينية، والمساعدة في فك الحصار عن الشعب الفلـسطيني         
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 إضـافة إلـى   . الحديث بشكل موسع عن فلسطينيي العراق وأوضاعهم الصعبة وسبل إيجاد حل لقضيتهم           
 ت ف وإجـراء     الحديث عن األسرى وعن مؤتمرات الفلسطينيين في أوروبا الداعيـة إلعـادة بنـاء م              

كما تم طرح قضية عزمي     .  مؤتمرات حق العودة   إضافة إلى  ،انتخابات حرة للمجلس الوطني الفلسطيني    
 وفد دعـوة لـوزارة الخارجيـة      ال وجه    وقد .بشارة وما يتعرض له من ابتزاز واتهامات باطلة وخطيرة        

  . للحديث في ندوة مفتوحة باوسلو حول األوضاع في الشرق األوسطالنرويجية
  19/4/2007 48ربع

  
  48نييفلسطينضال تضامن مع تمؤسسات فلسطينية وعربية في أمريكا الشمالية  .46

أصدرت مجموعة من المثقفين والنشطاء الفلسطينيين وعدد من رؤساء المؤسـسات والجمعيـات    : خاص
مل النقابي  الفلسطينية في الواليات المتحدة وكندا ونشطاء الحركة الطالبية الفلسطينية وقوى التضامن والع           

 بيانا قرروا ان يسلم ويرسل إلى أعضاء البرلمـان األوروبـي والكنـدي والـى الكـونجرس                  ،وغيرها
، 48 فيه تضامنهم ومؤازرتهم لنضال الشعب الفلسطيني فـي وطنـه المحتـل عـام                ن يعلنو ،األمريكي

ا دعو كما   .تمرةورفضهم لما تتعرض له القوى الوطنية الديمقراطية من اعتداءات عنصرية ومنهجية مس           
إلى التضامن مع عزمي بشارة والشيخ رائد صالح ورموز الدفاع عـن الحقـوق المـشروعة للـشعب                  

  .الفلسطيني في الوطن والشتات
  19/4/2007 48عرب

  
  للسماح لألسيرة سمر صبيح بااللتقاء بذويها مركز الميزان يتقدم بدعوى .47

كمة العدل العليا اإلسرائيلية، مطالبـاً بالـسماح        تقدم مركز الميزان لحقوق اإلنسان بقضية لدى مح       : غزة
. لذوي األسيرة سمر صبيح بزيارتها، واالطمئنان على ظروف معيشتها داخل سجن هشارون اإلسرائيلي            

والجدير ذكره، أن زوج األسيرة قد تقدم بعدد من الطلبات لذلك، إال أن قوات االحتالل منعته، األمر الذي             
  .ي وظروف اعتقالهايثير الشك حول وضعها الصح

  19/4/2007 قدس برس
  

 مؤسسة األقصى تحذر من تهويد القدس وتحويل محيط األقصى الى متنزه عام .48
 من أعمال باشـرت     تمؤسسة األقصى حذر  أن  : القدس المحتلة  من   20/4/2007 الحياة الجديدة    نشرت

 الترميم، باإلضافة الى قيـام      شركات ومؤسسات اسرائيلية القيام بها في أسوار البلدة القديمة للقدس بحجة          
 وأكدت أن ما من عمل تقوم       .بلدية المدينة بتنفيذ مشاريع لتحويل محيط المسجد األقصى الى حدائق عامة          

به المؤسسة االسرائيلية وأذرعها المختلفة في القدس االّ وتسعى من خالله الى تهويد المدينـة وطمـس                 
ى وضع سلطة اآلثار االسرائيلية ختمها وشعارها الخـاص         معالمها العربية واالسالمية، متساءلة عن معن     

  .على حجارة السور المستبدلة
أن علمـت    مؤسسة األقصى    إلى أن : 19/4/2007 صوت الحق والحرية      مراسل محمود أبو عطا  وأشار  

شركة إسرائيلية خاصة قامت بتصوير كامل ألسوار البلدة القديمة في القدس عن طريق أشـعة الليـزر                 
 أن هناك تخطيطا بعيد المدى وخطيرا تمهـد لـه المؤسـسة            إلىلبعد الثالثي، األمر الذي يشير      بطريقة ا 
  .اإلسرائيلية

 مؤسسة األقصى دعـت     أن:  القدس  من 20/4/2007 القدس الفلسطينية    مراسلمحمد أبو خضير    وذكر  
 وضـعية   تقوم بفحـص  ل ،الى تشكيل لجنة مهنية بصورة عاجلة من ذوي االختصاص العرب والمسلمين          

أسوار البلدة القديمة في القدس، وكل آثارها العربية واإلسالمية والمسيحية منهـا علـى ضـوء اعمـال        
  .متواصلةالسرائيلية الحفريات اال
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 بسبب االجراءات االسرائيلية  من لم الشملمحرومونألف فلسطيني  50 .49

لتشتت واالنفصال بسبب إجراءات    تعيش المئات من األسر الفلسطينية حالة من ا       :  أمين أبو وردة   -نابلس  
 تعتبر فـي نظـر      ، التي حرمتهم من التواصل ولم الشمل تحت مسميات ومبررات          االسرائيلي، االحتالل

  . ألف فلسطيني50كثر من أ والتي يعاني منهامنظمات حقوق اإلنسان واهية، 
  20/4/2007الخليج اإلماراتية 

  
  راب المفتوح بسبب أزمة الرواتبالموظفون الفلسطينيون العموميون يهددون باالض .50

 في الوظيفة العمومية، بالعودة إلـى اإلضـراب          الفلسطينيين  هدد رئيس نقابة العاملين    : الوكاالت -غزة  
وحـذر مـن أن     . المفتوح إذا لم تقم الحكومة بإجراءات واضحة ومحددة، لحل أزمة رواتب المـوظفين            

ستثنى منه القطاعات الحساسة مثـل      يلطة، ولن   اإلضراب إذا ما استؤنف فانه سيشمل جميع موظفي الس        
  . أن قطاع الموظفين يعاني أزمة حقيقيةإال مؤكدا أن اإلضراب غير موجه ضد أحد، . هيئة البترول

   20/4/2007البيان اإلماراتية 
  

  حكومة مليون دوالر لموظفيهاالبلدية غزة تعلق إضرابها بعد صرف  .51
مفتوح عن العمل لموظفيها عقب االجتمـاع المطـول الـذي           علقت بلديات قطاع غزة اإلضراب ال      :غزة
 مع إسماعيل هنية، واستأنفت أعمالها على الفور في جمع وترحيل عشرات أطنان النفايات الصلبة               وهعقد

ن أ  إلـى  رئيس االتحاد الفلسطيني، للهيئات المحلية     وأشار   .التي تراكمت، نتيجة اإلضراب منذ أسبوعين     
ا ملحوظا وكبيرا للمشكلة وخطورتها، وأكد اهتمامه بإيجـاد الحلـول المالئمـة             رئيس الوزراء أبدا تفهم   

فـي مقـدمتها تعليـق      وأن االجتماع تمخض بمجموعة من القـرارات الهامـة           وأوضح   .إلنهاء األزمة 
اإلضراب على أساس صرف مساعدة عاجلة بقيمة مليون دوالر لدفع رواتب موظفي وعمـال الهيئـات                

سيطرح على حكومة الوحدة مساواة موظفي البلديات بموظفي الحكومة في دفع           هنية  أكد أن   كما   .المحلية
 سيعمل جاهدا على إدراج قضية دمـج مـوظفي البلـديات            هوأن. الرواتب أو السلف في المرحلة القادمة     

  .ضمن منحة االتحاد األوروبي التي تغطى رواتب موظفي السلطة في وزارتي الصحة والتعليم
  19/4/2007 قدس برس

  
  في غزة مقتل فلسطيني وإصابة آخر في شجار عائلي مسلح .52

 اعلنت مصادر امنية فلسطينية عن مقتل       ،استمرارا لحالة الفلتان االمني التي تعيشها االراضى الفلسطينية       
  .فلسطيني وأصابة آخر على اثر شجار عائلي مسلح في حي الشجاعية شرق مدينة غزة
  19/4/2007 48عرب

  
  َبرون على تلقي تعليمهم داخل مالجئطالب مقدسيون يج .53

البلدية اإلسرائيلية في القدس ترفض إضافة غرف مدرسية جديدة إلى مدرسـة            أن   :كتب حسام عز الدين   
قى أبنـاؤهم الـدروس داخـل مالجـئ         مور بأن يتل  االفي منطقة راس العامود، وقدمت اقتراحاً ألولياء        

 خطـواتهم   نهم سيلجأون إلى تصعيد    أعلن األهالي أ   من جهتهم و .مدرسة، وهو ما يعمل به منذ سنوات      ال
  .، من أجل إضافة غرف مدرسية جديدةاالحتجاجية ضد البلدية

  20/4/2007األيام الفلسطينية 
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  هدم سبعة منازل في قريتين بالخليل وتسليم إخطارات بالهدم في جنين .54
شرق يطا فـي محافظـة      هدمت قوات االحتالل سبعة منازل في قريتي قويوس ومنيزل          : رامي دعيبس 

 أن ستة من هذه السبعة مساكن كانت قوات االحـتالل            مع االشارة إلى   .الخليل بحجة البناء دون ترخيص    
 وأعاد المواطنون بنائها بمساعدة المتضامنين األجانـب ونـشطاء الـسالم            ،قد هدمتها قبل حوالي الشهر    

 ،إخطارات بالهدم الثنـي عـشرة منـزال       أما في محافظة جنين فقد سلمت قوات االحتالل          .اإلسرائيليين
والمركز الصحي في القرية إضافة إلى المدرسة الوحيدة هناك بحجة البناء بالقرب من جـدار الفـصل                 

  .العنصري
  19/4/2007 48عرب

  
   نحو ألف فلسطيني2007إسرائيل اعتقلت منذ مطلع عام : تقرير .55

تالل اإلسرائيلي، اقترفت خالل هذا األسبوع      ن قوات االح  أ ،المركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان   ذكر  : غزة
استمرت في انتهاج سياسة القتل     حيث  . مزيداً من االنتهاكات الجسيمة والخطرة والمخالفة للقانون الدولي       

 والقتل العمد ومداهمة المنازل واعتقال عدد من أفرادها واالعتداء على ممتلكاتهم في الـضفة الغربيـة،               
 عدد الفلسطينيين الذين اعتقلـوا      ، مما أدى إلى إرتفاع    عدد االعتقاالت الكبير  تميز ب موضحا أن هذا الشهر     

  .منذ بداية هذا العام إلى تسعمائة وثالثة وستين معتقال
  19/4/2007 قدس برس

  
  عقد المؤتمر األول لمنتسبي صندوق األلف الخيري ت48الحركة االسالمية لفلسطينيي .56

 المؤتمر األول لمنتسبي صـندوق األلـف الخيـري          ،لمثلثعقد مساء السبت الماضي في قرية عرعرة ا       
الـشيخ   حيث كـشف     . منتسب من أبناء الحركة اإلسالمية في الداخل الفلسطيني        700بمشاركة أكثر من    

يشار فـي  . بهدف تغيير المواقف  أموال بلغت الماليين وأكثر     بعروض من سفارات     صالح رفضهم ل   رائد
من المشاريع الرائدة للحركـة االسـالمية فـي الـداخل     هو   ،ريصندوق االلف الخي  هذا السياق إلى أن     

 حيث يقوم الشخص بالتصدق بمبلغ الف دوالر لمؤسسة الصدقة الجارية وتقوم هي بـدورها               ،الفلسطيني
  .بصرفه على اوجه الخير

  20/4/2007صوت الحق والحرية 
  

 ميسوق لعمالء لبنانيين موجودين لديه وفاوكالة تخريب إسرائيلي لموقع  .57
 بحذف الملفات الموجودة على واوقام، هاجم قراصنة إسرائيليون، موقع وكالة األنباء الفلسطينية: غزة

 وأن ، أن الموقع الذي ينطلق منه المهاجمون موجود في إسرائيلللوكالة،الطاقم الفني أوضح و .الموقع
، ALL 4 LEBANON عبارة ، حيث قاموا بنشرالقراصنة يسوقون لعمالء لبنانيين موجودين لديهم

 .إضافة إلى كلمات نابية وجهت إلى حزب اهللا
  19/4/2007دنيا الوطن 

 
   االردنية تتراجع عن اعتصامها أمام البرلمان بعد نفاذ قانونهااألحزاب .58

اعلن الناطق باسم اللجنة الثالثية، المكلفة بتنسيق نشاطات األحزاب في مواجهة :  ماجد توبة-عمان 
 عام الحزب الشيوعي منير حمارنة في تصريح صحافي امس عن تأجيل االعتصام قانون األحزاب، أمين
) األحزاب(إلعادة النظر في أنشطتها "واكتفى حمارنة باإلشارة الى ان ذلك يأتي . الى أجل غير مسمى

 28 اال ان مصدرا في اللجنة الثالثية، التي تمثل". وفعالياتها المتعلقة بهذا الموضوع في المرحلة المقبلة
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نشر قانون األحزاب في الجريدة الرسمية اول من امس "حزبا سياسيا كشف ان سبب إلغاء االعتصام هو 
  ".لم يعد االعتصام مجديا لوقف نفاذ القانون"، حيث رأت االحزاب انه "االربعاء، ونفاذه

القضاء، بعد وحسب مصدر حزبي، فقد بات مستبعدا ان تلجأ األحزاب الى الطعن بدستورية القانون امام 
، كونه مر بجميع مراحله الدستورية، في "لن يجدي"ان بينت االستشارات القانونية ان الطعن القضائي 

  .حين ال تتوفر في النظام القضائي االردني محكمة دستورية تنظر في دستورية القوانين
   20/4/2007الغد األردنية 

  
  سرى أردنيين في غوانتانامومهرجان في االردن يحض الحكومة على استقبال خمسة أ .59

دعا نقابيون وإعالميون وناشطون في مجال الحريات وحقوق اإلنسان الحكومة :  محمد سويدان-عمان 
الموافقة على استقبال خمسة مواطنين أردنيين أسرى في معتقل غوانتانامو، حتى تفرج عنهم الواليات 

البريطانية التي تتولى الدفاع " ريبريف"منظمة وقالوا إن معلومات وصلت اليهم من . المتحدة االميركية
عن السجناء في غوانتانامو أفادت بأن اميركا مستعدة إلطالق سراح المواطنين االردنيين الخمسة اذا 

  .وافقت الحكومة االردنية على ذلك
حالي، انه وكان وزير الخارجية عبداإلله الخطيب قال في اجتماع مع لجنة الحريات النيابية بداية العام ال

نتيجة للجهود التي تبذلها الحكومة واهتمامها بجميع المواطنين في الخارج سيتم اإلفراج قريبا عن اثنين 
  .من المعتقلين في غوانتانامو، مشيرا إلى أن أمر اإلفراج عنهم ينتظر فقط انهاء اإلجراءات

   20/4/2007الغد األردنية 
  

  د إلى دعم شعبي واسعأسلّم رئاسة الجمهورية لرئيس يستن: لحود .60
قال الرئيس اللبناني العماد اميل لحود، الذي بدأت االطراف السياسية اللبنانية تعد العدة لمعركـة               : بيروت

وممـا  . انتخاب خلف له الصيف المقبل، الى نقيب محرري الصحافة اللبنانية ملحم كرم الذي زاره امس              
 جديد قادر على تحمل المسؤولية الوطنية مستندا الى         اقصى ما اتمناه هو ان اسلم االمانة الى رئيس        : قال

ويكون . دعم شعبي واسع ليتمكن من المحافظة على قواعد المعادلة الوطنية الفريدة التي يقوم عليها لبنان              
همه المحافظة على قواعد المعادلة الوطنية التي حمت لبنان خالل السنوات الماضـية وحـررت القـسم                 

حتالل االسرائيلي، وحققت صموده في وجه المؤامرات التي استهدفته، وامنت          االكبر من اراضيه من اال    
واذ . له موقعا متقدما، فلم تعد قوته بضعفه بل قوته بالتزامه الدفاع عن حقه والنضال لقـضاياه العادلـة                 

 شدد على ضرورة معاودة الحوار بين المواالة والمعارضة اكد انه ما دعا يوما الى الحرب االهليـة وال                 
  .روج لها، لكنه حذر من وقوعها الن ثمة جهات تريد استغالل الخالفات بين اللبنانيين

  20/4/2007الشرق األوسط 
  

  لحود يزور قطر للبحث في لجوئه إلى الدوحة     .61
كشفت مصادر موثوقة، للسياسة، ان الرئيس اللبناني اميل لحود سيبحث خالل زيارته الى دولة قطر في                

 في موضوع لجوئه الى الدوحة بعد انتهاء واليته الرئاسية، مشيرة الـى ان الـرئيس                 ابريل الجاري  22
السوري بشار االسد امر بفرز ستة ضباط من الحرس الجمهوري السوري الخاص لحماية لحود في حال                

وكانت السياسة اول من كشف عن وساطة قـام بهـا            . موافقة الحكومة القطرية على اقامته في الدوحة      
من جانب اخر وتأكيـدا لمـا كـشفت عنـه           . االسد لتأمين اللجوء لحليفه اللبناني في دولة قطر       الرئيس  

من ان توقيف الضباط اللبنانيين االربعة تم استنادا الى الوثائق والمعلومات التي تقدم بها الشاهد               " السياسة"
لدولية، فقد افاد مصدر    الملك في قضية اغتيال الرئيس الحريري محمد زهير الصديق الى لجنة التحقيق ا            
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قضائي لبناني لصحيفة المستقبل ان توقيف الجنراالت االربعة تم بناء على ادلة ومعطيات من بينها افادة                
  .الصديق الضابط السابق في المخابرات السورية وان اعتقالهم ليس سياسيا كما تدعي المعارضة اللبنانية

  20/4/2007السياسة الكويتية 
  

  إقرار المحكمة حاصل: ة لسوريا الروسيالخارجية .62
روسيا أبلغت سوريا أنّها ستقف إلى جانـب إقـرار المحكمـة             أن   20/4/2007 األخبار اللبنانية    ذكرت

الدولية في األمم المتحدة، رغم أنّها تفضل أن يتم األمر بطريقـة مختلفـة وعـن طريـق المؤسـسات                    
در سلطانوف عدداً من المسؤولين السوريين الـذين        وأبلغ نائب وزير الخارجية ألكسن    . الدستورية اللبنانية 

التقاهم في دمشق أن بالده ستضغط لتوفير تفاهمات على األمر، وستبذل كّل ما بوسعها لمنـع تـسييس                  
لكن المسؤولين السوريين الذين اعترضوا على ترك األمر بيد الجانبين األميركـي والفرنـسي،     . التحقيق

  . ر سيمر في مجلس األمنسمعوا تأكيداً روسياً بأن األم
 ان سلطانوف ابلـغ     ، للوطن ،مصادر دبلوماسية مطلعة أكدت    أن   20/4/2007الوطن القطرية    في وجاء

القيادة السورية على لسان الرئيس بوتين ان روسيا لن تسمح بتمرير واقرار المحكمة الدولية وفق الفصل                
ق بين مختلف األطراف اللبنانية حتى ال يؤدي        السابع بل هي مصرة على أن يتم اقرارها من خالل التواف          

 .الفصل السابع إلى مزيد من االنقسامات
  

  السالم مع إسرائيل مستحيل : صلوخ .63
أكد وزير الخارجية المستقيل فوزي صلوخ أن السالم بين لبنان وإسرائيل غير ممكن، ومستحيل إال فـي             

يث إذاعي، قال رداً على سؤال حول اتخاذ        صلوخ الذي كان يتحدث في حد     . إطار السالم العادل والشامل   
إن هذا ال يمكن، وال يعني أن العرب تخلوا         : وزراء الخارجية العرب قراراً بزيارة وفد عربي السرائيل       

عن مقاطعة إسرائيل، وعدم االعتراف بها ما دامت لم تؤد ما عليها من حقوق راسـخة وغيـر قابلـة                    
  . للتصرف

  20/4/2007السفير 
  

  لمقاومة مخزونها وليست في حاجة الى سالحلدى ا: فنيش .64
اعتبر الوزير المستقيل محمد فنيش ان ما ورد في بيان مجلس االمن عن استمرار تهريب اسـلحة الـى                   

فالمقاومة ليست في حاجة الى سالح، ما لديها من مخزون السالح، وهو غيـر          . غير صحيح " "حزب اهللا "
 الف صاروخ   12، السيد حسن نصراهللا قال ان لدينا أكثر من          معلن، كاف لقيامها بالمهمات المطلوبة منها     

  ". الفا او حتى مليون ال أحد يعلم20وربما 
  20/4/2007النهار 

  
  بيان المستقبل انقالب على ثوابت الحريري   : قاووق .65

وصف مسؤول منطقة الجنوب في حزب اهللا الشيخ نبيل قاووق، البيان االخير لكتلـة تيـار                : حسين سعد 
بل، الذي اعتبرت فيه ان سالح المقاومة غير شرعي بانقالب على البيان الوزاري وعلى ثوابـت                المستق

والتزامات الرئيس رفيق الحريري مع حزب اهللا ومواقفه السياسية المعروفة تجاه سالح المقاومة، االمـر            
ير الظـروف  الذي يؤكد شكوكنا وهواجسنا بتورطهم بالتزامات خارجية، لكنهم يطلبون المهلة فـي تـوف      

وهذا يكـشف حقيقـة مـواقفهم       . الداخلية والسياسية والشعبية من اجل االنقضاض على سالح المقاومة        
  . المتماهية مع المشروع االميركي في المنطقة، ويفسر سر المديح االسرائيلي والدعم االميركي لهم

  20/4/2007السفير 
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  لى طريق مسدوداألكثرية ستطلب اقرار المحكمة إذا وصلت مهمة ميشال ا .66

 آذار إن األكثرية في البرلمان باشرت التداول في خطوات 14قالت مصادر قيادية في قوى : بيروت
ستتخذها القرار مشروع المحكمة الدولية لمحاكمة المتهمين في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري 

شال، الى اتفاق مع المعارضة، في حال لم يتوصل رئيس الدائرة القانونية في األمم المتحدة نيكوال مي
وتحديداً مع رئيس المجلس النيابي نبيه بري وقيادة حزب اهللا على اقرار المشروع الخاص بالطرق 

وأكدت المصادر، للحياة، ان من بين الخيارات التي تتشاور األكثرية في شأنها . الدستورية اللبنانية
م لألمم المتحدة بان كي مون تطالب فيها باقرار التوقيع على عريضة نيابية ترفعها الى األمين العا

  . المشروع تحت الفصل السابع
  20/4/2007الحياة 

  
   آذار تقسيمي والمعارضة تدرس استقالة نوابها14مشروع : فرنجية .67

أعلن رئيس تيار المردة سليمان فرنجية أن المعارضة تدرس كل الخطوات التي تخدم أهدافها ومن 
 ورأى أن كل ضربة قد تصيب لبنان ستنعكس سلباً على الجميع وخصوصاً إذا ضمنها استقالة نوابها،

وعن المحكمة الدولية أوضح فرنجية اننا نطالب بلجنة مشتركة . طالت فريقاً سياسياً حليفاً لن نتخلى عنه
ا من الفريقين تعد المالحظات على النظام، وتتفق على كيفية تأليف مجلس الوزراء وتوزيع الحقائب، فإم

لن نعطيهم اكثر . هم يرفضون ويصرون على المالحظات او فلنُرمى في البحر. نتفق على األمرين أو ال
مما أعطينا وبوسعنا االستمرار والصمود أكثر بكثير من الطارئين على البلد، الفتاً الى ان المعارضة 

  . ضةتدرس كل الخطوات التي تعيق أهدافهم ومشاريعهم ومنها استقالة نواب المعار
  20/4/2007األخبار اللبنانية 

  
  فيلتمان يتعهد ضمان أالّ يقرر العنف والتهديد مصير لبنان .68

عاهد السفير جيفري فيلتمان على ضمان أن العنف واإلرهاب والتهديد لن يقرروا مصير لبنان، : بيروت
د وذلك لبناء لبنان مؤكداً ان الشعب األميركي يقف مع الشعب اللبناني اليوم، كشعبين متحدين لهدف واح

وأكد فيلتمان انه سيبقى متفائالً بأن الشراكة بين . آمن ومستقل وديموقراطي وموحد ومزدهر ودعمه
الواليات المتحدة والشعب اللبناني ستقود الى لبنان حر وديموقراطي، كما ستقود الى فرص لجميع 

  .اللبنانيين على اختالفاتهم
  20/4/2007الحياة 

  
  دعمه قضية فلسطينية وعربية وقومية  : ع عزمي بشارةلقاء تضامني م .69

أقام تجمع اللجان والروابط الشعبية لقاء تضامنيا مع المفكر والمناضل العربي عزمي بشارة فـي فنـدق                 
  . ميريديان كومودور، حضره رؤساء ونواب ووزراء سابقون وعلماء وأحزاب وصحافيون

  20/4/2007السفير 
  

  ة مع إسرائيللبنان ساحة مواجه: متري .70
اعتبر وزير الخارجية والمغتربين بالوكالة وزير الثقافة طارق متري أن لبنان تحول في العقود : د ب أ

الثالثة األخيرة إلى ساحة المواجهة الرئيسية مع إسرائيل، مؤكّداً أنه سيكون آخر بلد عربي يوقّع اتفاقاً 
مين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى، وفي تصريح صحافي أدلى به إثر لقائه األ. مع إسرائيل
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في القاهرة أمس، أشار متري الى احترام لبنان منطق الشراكة والتضامن العربي المستند الى مبادرة 
  .، من دون تغيير في أي حرف من حروفها2002السالم العربية التي أقرتها بيروت عام 

  20/4/2007األخبار اللبنانية 
  

  ي مون باثارة ملف المعتقلين في سوريا جعجع طالب بان ك .71
سمير جعجع، امس، مذكرة الى مساعد االمين العـام         " القوات اللبنانية "سلم رئيس الهيئة التنفيذية لحزب      

لالمم المتحدة للشؤون القانونية نيكوال ميشال لينقلها بدوره الى االمين العام لالمم المتحدة بان كي مـون                 
وتطالب المذكرة بحل نهائي لمشكلة المعتقلين اللبنانيين في        . ريا االسبوع المقبل  خالل زيارته المرتقبة لسو   

  . السجون السورية
  20/4/2007النهار 

  
  بهية الحريري تتمسك بإقرار المحكمة لبنانيا .72

اكدت النائبة بهية الحريري تمسكها باقرار المحكمة ذات الطابع الدولي في جريمة اغتيال شـقيقها         : صيدا
اننا نمر بمرحلة دقيقة تحتاج الى كثيـر        : وقالت. لراحل رفيق الحريري، لبنانيا حتى آخر لحظة      الرئيس ا 

من الثبات والوعي والحكمة والتواصل وتحكيم لغة العقل على اي لغة اخرى وعدم االنجـرار الـى اي                  
  .تصادم يدفع البلد ثمنه

   20/4/2007الشرق األوسط 
  

  تي تخوضها المعارضة سياسية بامتيازان المعركة ال: جبهة العمل االسالمي .73
أكدت جبهة العمل االسالمي خالل اجتماعها برئاسة الداعية فتحي يكن، ان المعركـة التـي تخوضـها                 
المعارضة الوطنية اللبنانية، هي معركة سياسية بامتياز، وذلك من أجل إحقاق الحق والعدالة أو التـوازن     

 شـباط،   14واعتبرت ان فريق الـسلطة الحـاكم وقـوى          والشراكة الحقيقية في تقرير مصير الوطن،       
مسؤولون تماما عن االوضاع السياسية واالقتصادية واالجتماعية السيئة، التي آلت اليها الـبالد، وذلـك               
بسبب تعنتهم وتمسكهم واستئثارهم بالسلطة، وبسبب رفضهم لكل الوساطات واالفكار والمبادرات الداخلية            

محاوالتهم المتكررة تدويل االزمة اللبنانية وتسليم الوطن على طبق من ذهب           والعربية االخوية، وبسبب    
  . الصهيونية المباشرة وغير المباشرة-ألعداء العروبة والوطنية واالسالم وجعله تحت الوصاية االميركية 

  20/4/2007السفير 
  

  وزيرا خارجية مصر واألردن إلى تل أبيب للتباحث حول مبادرة السالم .74
كشفت مصادر دبلوماسية ان اجتماع اللجنة الذي : القاهرة: 20/4/2007القبس الكويتية فة ذكرت صحي

عقد، امس االول، في القاهرة استعرض بعض االتصاالت المصرية االردنية مع الجانب االسرائيلي 
واضافت ان البلدين تلقيا ردودا ايجابية من اسرائيل، وان . والتي اجريت عقب قرارات قمة الرياض

هناك اتصاالت لعقد مؤتمر دولي للسالم في الشرق االوسط، مشيرة الى ان البلدين سيبدآن بشكل رسمي 
واوضحت ان وزيري خارجية مصر واالردن . االتصاالت مع الجانب االسرائيلي خالل االيام المقبلة

سرائيليين حول سيقومان بزيارة الى تل ابيب في غضون اسبوع او عشرة ايام للتباحث مع المسؤولين اال
واوضحت المصادر ان الجانب العربي ابلغ العواصم الغربية دعمه ألي نتائج ايجابية ستسفر . المبادرة

  . عنها االتصاالت مع الدولة العبرية وتحفظه على اي تطبيع مجاني ما لم تقدم اسرائيل بوادر ايجابية
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كلف باالتصال بها لتفعيل الذي د عربي وفالاعربت اسرائيل عن ترحيبها باالستماع الى من جهة أخرى، 
مبادرة السالم العربية، فيما عبرت الواليات المتحدة عن خيبة املها لعدم تشكيل الدول العربية مجموعة 

  .اوسع لالتصال مع تل ابيب، لكنها رغم ذلك اعتبرت الخطوة بداية
ية المصري أحمد أبوالغيط، ان أكد وزير الخارج:  القاهرة:20/4/2007االتحاد االماراتية وفي صحيفة 

 االردنية مع اسرائيل، سيتحدد عندما تقرر مصر ذلك بالتنسيق مع االردن، -شكل االتصاالت المصرية 
وعما اذا . حيث ان الطرفين قد يتحركان سويا، وقد يتحرك كل منهما على حدة، ولكن بتنسيق مع االخر

لمبادرة والتي تضم مصر واالردن التفاوض مع كان من صالحيات مجموعة العمل المنبثقة عن لجنة ا
مؤكدا ان التفاوض مع اسرائيل تقوم '' اننا لن نتفاوض مع اسرائيل''اسرائيل، قال ابوالغيط بشكل قاطع 

به اطراف لها مشاكل رئيسية مع اسرائيل، وان مصر واالردن من االطراف العربية التي استعادت 
  . اراضيها

   
  تنتقد االتصاالت مع إسرائيل ة منظمات عربية وإسالمي3 .75

 قرار   استنكر المؤتمر القومي العربي والمؤتمر القومي االسالمي والمؤتمر العام لالحزاب العربية
مجلس الجامعة العربية تكليف مصر واالردن بمفاوضة رئيس الوزراء االسرائيلي ايهود اولمرت نيابة 

قرار تنازالً تطبيعياً مجانياً من قبل الجامعة العربية ال عن الجامعة حول المبادرة العربية، معتبرة هذا ال
جدوى منه، وال معنى له غير مساعدة اولمرت كما سبق وطلبت وزيرة الخارجية األمريكية كونداليزا 

  .رايس في اجتماعها بالرباعية العربية
  20/4/2007الخليج اإلماراتية 

 
   تفعيل مبادرة السالم العربيةرئيس الوزراء االيطالي في السعودية لمباحثات حول .76

قال بيان صادر، أمس، عن السفارة اإليطالية في الرياض، أن الزيارة التي :  تركي الصهيل-الرياض 
سيقوم بها رئيس الوزراء اإليطالي رومانو برودي، تأتي لتقييم آخر المستجدات الطارئة على الساحة 

آذار الماضي، إلعادة /  مارس29 و28 في الرياض اإلقليمية، بعد القمة العربية األخيرة التي عقدت
، على وجينو داورياوأكد سفير روما لدى الرياض أ. تفعيل مبادرة السالم العربية في الشرق األوسط

وجود تطابق في الرؤى ووجهات النظر بين بالده والسعودية، في معظم القضايا الدولية، وباألخص 
لبنان، فلسطين، والعراق، مقدمة المباحثات التي سيجريها : لفاتوستحتل م.  قضايا منطقة الشرق األوسط

  .رئيس الوزراء اإليطالي مع المسؤولين السعوديين خالل زيارته إلى الرياض
   20/4/2007الشرق األوسط 

  
  إخوان مصر يطالبون االنتحاريين بتوجيه المقاومة المريكا واسرائيل .77

خوان المسلمين بمصر، يوم الخميس، االنتحاريين الذين شنوا انتقدت جماعة اال:  محمد عبداهللا-القاهرة 
هجمات في المغرب والجزائر، االسبوع الماضي، وقال المرشد العام للجماعة محمد مهدي عاكف في 

يناشد االخوان المسلمون هؤالء أن يوجهوا طاقة المقاومة بكل الوسائل المتاحة الى العدو الحقيقي "بيان 
  ".يحتل ويقتل وينتهك وينهب الخيرات، ذلك العدو القابع في القدس وبغداد وكابوللالمة، العدو الذي 

  19/4/2007رويترز 
  

   جرائم حرب إسرائيلية ضد األسرى والمدنيين المنظمة العربية لحقوق اإلنسان تدرس قضايا .78
ى دراسة قضايا قال األمين العام للمنظمة العربية لحقوق اإلنسان محمد فائق إن المنظمة تتول: القاهرة

المطالبة بالتحقيق في جرائم الحرب التي ارتكبتها إسرائيل ضد األسرى العزل والمدنيين في مصر 
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وطالب بزيادة الضغط اإلعالمي على أوسع نطاق لفضح جرائم قادة الحرب . ولبنان وفلسطين
 في ندوة عقدتها اللجنة جاء ذلك. اإلسرائيليين، وتشكيل لجنة تحقيق قومية في جرائم الحرب اإلسرائيلية

المصرية للتضامن في القاهرة لبحث موضوع جرائم الحرب ضد األسرى المصريين خالل حربي 
، وهو فيلم تسجيلي "روح شاكيد"العدو الصهيوني فاجأنا بعرض الفيلم الوثائقي "، وأضاف 1967 و1956

ضه لم يكن صحوة ضمير من قادة يصلح كوثيقة إلدانة إسرائيل أمام المحاكم الدولية، ولفت إلى أن عر
الكيان، بل تعبيراً عن االستخفاف العميق بالعرب، ما أحدث ردود فعل مؤلمة ألهالي األسرى والشهداء 

وأوضح أن هذا االستخفاف يعكسه شعور بالتفوق اإلسرائيلي تحت . المصريين وللعرب بصفة عامة
قانون الدولي، العتقادهم أنهم بعيدون عن العقوبات وقال إن قادة الكيان ال يفهمون ال. الحماية األمريكية

  .الدولية طالما لم ينضموا التفاقية إدانة جرائم الحرب التي ال تسقط بالتقادم
  20/4/2007الخليج اإلماراتية  

  
   مؤتمرات عربية يستنكر طريقة تسويق المبادرة العربية لدى اسرائيللثالثبيان مشترك  .79

 االسالمي، والمؤتمر العام لالحزاب العربية،      –ي العربي، والمؤتمر القومي     أصدر كال من المؤتمر القوم    
بيانا أعتبروا فيه قرار الجامعة العربية بتكليف مصر واالردن بمفاوضة اسرائيل وتسويق المبارة العربية              

  :لديها، نكوصاً الى الوراء ويناقض التصريحات التي سبقت القمة العربية وقد جاء فيه
 االسالمي والمؤتمر العام لالحزاب العربيـة بالـصدمة         –مر القومي العربي والمؤتمر القومي      تلقى المؤت 

واالستنكار قرار مجلس الجامعة العربية في تكليف مصر واالردن بمفاوضة اولمرت نيابة عن الجامعـة               
ياً من قبل الجامعـة     العربية حول المبادرة العربية، االمر الذي يعتبر، في هذه المرة، تنازالً تطبيعياً مجان            

العربية ال جدوى منه، وال معنى له غير مساعدة اولمرت كما سبق وطلبت كونداليزا رايس في اجتماعها                 
  .بالرباعية العربية

هذا القرار يمثل نكوصاً الى الوراء ورهاناً على الحصان الخاسر، ويتناقض مع التصريحات المتـواترة               
عادة النظر في المبادرة، وينبع من ضعف وسؤ تقـدير للموقـف            قبل القمة التي كانت تؤكد على رفض ا       

وموازين القوى، فاولمرت اصبح بطة عرجاء، يعاني سكرات االستقالة بعد هزيمة جيشه الميدانيـة فـي             
آب في لبنان، وبعد فشله في تركيع الشعب الفلسطيني تحت الحصار والعـدوان العـسكري               /حرب تموز 

والسيما تفـاقم مـأزق     " الشرق اوسطية "مريكي جورج بوش بعد اخفاقاته      واالغتياالت، ومثله الرئيس اال   
  جيشه امام المقاومة في العراق، فكالهما آفل ال محالة فمن ذا يراهن على اآلفلين؟

لقد كنا في مؤتمراتنا الثالثة تفاءلنا، مع مغالبة للنفس، بايجابية الخطوات التي سارت عليها السعودية مثل                
 الـسورية،   –مصر لتشكيل حكومة الوحدة الوطنية الفلسطينية، والمصالحة الـسعودية          لقاء مكة، ودعم    

، بل تفاءلنا خيراً حين أشير في اجتماعات القمة العربيـة           )فشل لالسف ( اللبناني   –ودعم الحوار اللبناني    
الجواء في الرياض الى احتالل العراق، والتحذير من مخاطر التدخالت الخارجية، والدعوة الى تصفية ا             

العربية ورأب الصدوع الداخلية ووأد الفتن السيما بين السنة والشيعة، واستعادة الدور العربي من خالل               
التضامن والتعاون العربيين، ولكن ان يصبح تفعيل المبادرة العربية، بعد قمة الريـاض، هـو الـشغل                 

، ان لم يكن اجهاضاً لكل ما اعتبر        الشاغل لمجلس الجامعة العربية، فذلك ارتداد الى الخلف بكل المقاييس         
  .خطوات ايجابية

هذا، واذا كنا، في مؤتمراتنا الثالثة، الممثلة لقطاع واسع من شعوبنا، ال نحب ان نعقد االمـل بايجابيـة                   
التوجه الجديد الذي اوحت به تلك الخطوات، فاننا نطالبكم بعدم االنجرار، تحت الضغوط او الوهم، وراء                

ادرة العربية بدال من االنكباب على معالجة االوضاع العربية ونصرة فلـسطين ولبنـان              عبثية تفعيل المب  
بل تشديد الخناق والعزلة على اولمرت وبوش بسبب مـا ارتكبـاه مـن              . والعراق والصومال والسودان  

  .جرائم وما خلفاه من تدهور في الوضع العربي راح يتهدد كل اقطارنا بال استثناء
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ندعو مجلس الجامعة العربية الى التوقف عن هذا المسار الخاطئ والفاشل الذي ال             ومن هنا مرة اخرى،     
يزيد الوضع العربي اال تدهوراً ويفاقم الهوة بين االنظمة وشعوبها، ويقـدم دعمـاً مجانيـاً لالرهـاب                  
الصهيوني، ويشجع التدخالت الخارجية والتمادي في طلب المزيد من التنازالت العربية، ويضيع فرصة             

  .سانحة للتقدم وليس للتراجع
 19/4/2007المؤتمر القومي اإلسالمي 

  
 السويد تمنح الفلسطينيين مساعدة غير مباشرة  .80

من المساعدات غير   )  مليون يورو  17( مليون كورون    160قررت السويد صرف    :  اف ب  -ستوكهولم  
رير الفلسطينية، كما افـاد     المباشرة للفلسطينيين بموجب اتفاق تعاون وقع، امس الخميس، مع منظمة التح          

التي وقعت االتفاق، في بيـان  ) سيدا(واوضحت الوكالة الدولية السويدية للتعاون والتنمية      .مصدر رسمي 
ان الجزء االكبر من هذه المساعدة المالية سيتم تحويله بواسطة االمم المتحدة والبنك الـدولي واالتحـاد                 

يرة الوكالة ان االتفاق الذي تم ابرامه بمناسبة زيارة الرئيس          ونقل البيان عن ماريا نورفالك مد     . االوروبي
الفلسطيني محمود عباس الى ستوكهولم، امس الخميس، سيتيح للفلسطينيين تشجيع الديمقراطية واحتـرام             

والمساعدة المالية تهدف بشكل خاص الي       .حقوق االنسان وايجاد فرص عمل لدعم العمل من اجل السالم         
 .وفير امدادات المياه والكهرباء لالراضي الفلسطينيةتحسين التعليم وت

  20/4/2007القدس العربي 
  

   ف غير ممنوعة وفق القانون االمريكي  .ت.المعاملة المالية مع م: القنصلية االميركية .81
ف غير ممنوعـة    .ت.اكدت المتحدثة باسم القنصلية االميركية في القدس ان المعاملة المالية مع م           : القدس

وردت اقوال هذه المتحدثة ردا على سؤال لمراسلنا حول ما اذا كانت الواليـات              . انون االمريكي وفق الق 
المتحدة ستتخذ اجراءات مماثلة لتلك التي اتخذتها ضد الحكومة الفلسطينية التي شـكلتها حمـاس العـام                 

م حركات مثـل    ف واعادة بنائها واحتمال انضما    .ت.الماضي، خاصة مع بدء الجهود الفلسطينية لتفعيل م       
  .حماس والجهاد االسالمي الى هذه المنظمة

  19/4/2007وكالة معا 
  

  أموال سلطة النقد الفلسطينية مازالت مجمدة: قاضية أمريكية .82
فشلت جلسة لمحكمة، في والية نيويورك يوم الخميس، في اجتياز مـأزق            :  من اديث هونان   -نيويورك  

ال المجمدة لسلطة النقد الفلسطينية التي تقـوم مقـام بنـك    بشأن اإلفراج عن ماليين الدوالرات من األمو    
وقالت قاضية المحكمة العليا للوالية شيرلي كورنريتش ان النزاع يجب رفعـه الـى              . مركزي فلسطيني 

وقالت كورنريتش، في جلسة يوم الخمـيس،       . المحكمة االتحادية في نيويورك حيث تنظر قضية متصلة       
ح ان تذهبوا في أسرع وقت ممكن الى المحكمة االتحادية للنظر في هذا             لن أعبر عن رأيي في هذا واقتر      "

وقالت القاضية في حكمها السابق ان سلطة النقد الفلسطينية تؤدي عدة وظائف من وظائف بنـك                ." االمر
مركزي وطني مثل ضمان سالمة النظام المصرفي والمحافظة على االستقرار النقدي والنهوض بـالنمو              

نعتزم اتخاذ ما هو ضروري مـن خطـوات   "ل ايميري محامي سلطة النقد، بعد الجلسة،        وقا. االقتصادي
  ."لالفراج عن االموال سواء في محكمة الوالية او المحكمة االتحادية او كليهما

  20/4/2007رويترز 
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  بوش يخشى من سباق تسلح نووي في الشرق األوسط .83
خميس، إنه يشعر بالقلق من أن تطلق طموحـات         قال الرئيس األمريكي جورج بوش، يوم ال      : تيب سيتي 

وأعرب بوش عن قلقه بعد أن ذكـرت صـحيفة          . إيران النووية سباقا للتسلح الذري في الشرق األوسط       
نيويورك تايمز، يوم األحد، أن زعماء السعودية وتركيا ومصر واألردن بين عدد آخر من دول الـشرق                 

وقالت الصحيفة إنه بينما يزداد االهتمـام بالطاقـة   . كهرباءاالوسط يسعون لتطوير برامج نووية لتوليد ال    
النووية في أنحاء العالم فإنه ازداد بدرجة أكبر في الشرق األوسط وإن موجة النشاط في هذا الصدد يبدو                  

معتقداً أن إسرائيل تملك الترسانة النووية الوحيدة في الشرق         . أنها تهدف إلى مواجهة تهديد إيران نووية      
  .األوسط

  20/4/2007رويترز 
  

   إجراءات إسرائيل بحق الصحفيين ابارتهايد إعالمي:اتحاد الصحفيين الدولي .84
أكد رئيس اإلتحاد الدولي للصحفيين أيدن وايت انه سيكون لالتحاد دور قريب في :  إياد الخباز-غزة

 برنامج جديد مساعدة نقابة الصحفيين الفلسطينيين خالل األسابيع واألشهر المقبلة حيث سيباشر في
واوضح وايت ان زيارته إلى قطاع غزة كانت  .لمساعدة الصحفيين من خالل النقابة في قطاع غزة

مقررة منذ فترة قبل حادثة اختطاف جونستون، مشيرا إلى انه احضر معه رسالة تضامن ودعم لجهود 
ي البرلمان عضو ف) 200(موقعة من  ومطالب االفراج عن جونستون، ومن أجل حماية الصحفيين،

وقال إن هذه الرسالة نشاط  .االوروبي يمثلون كل اعضاء االتحاد االوروبي وكل االحزاب في اوروبا
مهم لإلفراج عن الن جونستون وهي تمثل تحديا للقيادات السياسية والبرلمانين الفلسطينيين لبذل مزيد من 

رسالة  إلى الرئيس محمود عباس مشيرا إلى انه سلم نسخة من ال. الجهود من اجل حماية الصحفيين
   .وممثل المجلس التشريعي وانه يعمل من أجل تسليمها لرئيس الوزراء اسماعيل هنية

  20/4/2007الحياة الجديدة 
  

 مع إسرائيل للتحاور الخارجية الروسية تؤيد تكليف الجامعة العربية مصر واألردن  .85
روسية ميخائيل كامينين أن تفويض الجامعة أعلن الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية ال: موسكو

العربية مصر واألردن بصالحيات إجراء اتصاالت مباشرة مع إسرائيل من أجل إيجاد السبل لتسوية 
النزاع العربي اإلسرائيلي يتطابق مع ما كانت تدعو إليه على الدوام روسيا بصفتها عضوا دائما في 

: فقال كامينين. وسطاء الدوليين الخاص بالشرق األوسطال" رباعي"مجلس األمن الدولي ومشاركا في 
إننا سنواصل دعم هذه المسيرة التي يجب أن تكون بالطبع متقابلة من الطرفين وتستهدف مراعاة ما "

وقال ". يشغل بال الطرفين وإيجاد حلول مضمونة مبنية على األساس القانوني المتعارف عليه حاليا
وإننا واثقون من ان .  المبادرة الروسية حول عقد مؤتمر دولي في تزايدمن الجيد أن مؤيدي: "كامينين

تنفيذها سيتيح في نهاية األمر الوصول إلى استئناف المفاوضات في المنطقة على كافة المسارات من 
 ". أجل تحقيق تسوية عادلة ووطيدة وشاملة للنزاع العربي اإلسرائيلي

  19/4/2007نوفوستي 
  

 بلدين عربيينمن وفد المبادرة العربية  من تشكيل ابة املهعن خيتعبر واشنطن  .86
عرب مسؤولون اميركيون عن خيبة املهم من تشكيل مجموعة ال تضم اال أ :الوكاالت -القدس، واشنطن

واوضح مسؤول في الخارجية  ).االردن ومصر(بلدين عربيين يقيمان اصال عالقات مع الدولة العبرية 
المجموعة دوال في الخليج وشمال افريقيا تقيم عالقات محدودة مع ان واشنطن اقترحت ان تضم 
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ومع ذلك وصف المتحدث باسم الخارجية  .ومن بين هذه الدول قطر وموريتانيا .اسرائيل، لكنها لم تنجح
 .ماكورماك قرار تشكيل مجموعة االتصال بانه بداية ويعود الى االطراف نفسها تحديد وتيرة الجهود

  20/4/2007 القبس الكويتية
  

   مليون يورو في صندوق االونروا66االتحاد األوروبي يساهم بمبلغ  .87
قام جون كيير، رئيس مكتب المفوضية األوروبية للمساعدات الفنية في الضفة الغربية            :  سمر خالد  -غزة  

بلـغ  وقطاع غزة، وفيليبو غراندي نائب المفوض العام لألونروا، بالتوقيع، امس، على اتفاقية مساهمة بم             
 مليون يورو عن العـام      5.1، اي بزيادة قيمتها     2007 مليون يورو في الصندوق العام لالنروا للعام         66

يعتبر هذا التوقيع بمثابة الدفعة األولى من اتفاقية عقدت بين االتحاد األوروبي واألونروا حيث              . الماضي
. 2010 و 2007لألونروا للفترة بين     مليون يورو إلى الصندوق العام       264التزم االتحاد األوروبي بمبلغ     

وستخصص هذه األموال لدفع رواتب المعلمين واألطباء والعاملين االجتماعيين العاملين في األونروا بما             
فيمـا  . يمكن هذه المنظمة الدولية من المحافظة على إيصال الخدمات األساسية إلى الالجئين الفلسطينيين            

وروبي إلى األونروا عنصرا هاما في استراتيجية االتحاد األوروبي         يعتبر الدعم المتواصل من االتحاد األ     
  . لعملية السالم في الشرق األوسط

  20/4/2007الرأي األردنية 
  

 االمم المتحدة تحث اسرائيل على تخفيف سياستها بشان اعتقال االطفال الفلسطينيين .88
يف سياستها بشان اعتقال االطفال حثت مسؤولة في االمم المتحدة اسرائيل على تخف: توكاال – واشنطن

 م الذين التقته تقريباكل االطفالولفتت إلى أن . الفلسطينيين مؤكدة ان الممارسات الحالية تزيد من العنف
ذكرت و. في االراضي الفلسطينية تعرضوا لالعتقال او قابلوا شخصا تعرض لالعتقال او اعتقل شقيقه

 وما فوق معتقلون حاليا في السجون االسرائيلية من 12م ما بين  طفال فلسطينيا تتراوح اعماره398بأن 
 ليفني في وقت  لها معكدت انها اثارت هذه المسالة اثناء محادثاتأو.  االف اسير فلسطيني10بين نحو 

وفي رد على تصريحاتها ذكر مسؤول في احد السجون . سابق وخالل اجتماعاتها مع مسؤولين اخرين
فال الفلسطينيين المعتقلين يتلقون التاهيل المناسب داخل مراكز االعتقال بما في ذلك ن االطأاالسرائيلية 

 وال يمكن ،هم اسالميون وارهابيونقد صرحوا أنالعديد من هؤالء االطفال أشار إلى أن و. خدمات التعليم
  .اعدتهم حيث ال توجد بنية تحتية للخدمة االجتماعية لمس،طينيةس في االراضي الفلهماعادة تاهيل

  19/4/2007وكالة سما 
 

  2-1ومخطط االنقالب العسكري" اإلمبراطوري"حرس عّباس  .89
  إبراهيم حمامي.د 

األمنية التي يعـد لهـا      " الفوضى الخالقة "تطرقت وبشكل سريع ألهم نقاط      " إعادة استنساخ "في موضوع   
اتفـاق مكـة، اسـتعداداً      وبشكل مستمر ومتواصل رموز أوسلو ممن تلبسوا ثوب الوطنية والوفاق بعيد            

لمرحلة مقبلة تكون لهم فيها الغلبة ليحسموا آخر خطوات السيطرة على مفاصل حياة الشعب الفلـسطيني                
 ووعدت بتفصيل الملف األمني وتوثيقه بالمعلومات والحقائق وهو ما سيكون اليوم    - أو هكذا يتوهمون     -

  .بإذن اهللا
 بدأت خطوات اإلنقالب العـسكري      2006نيسان من العام    /لعلى مدار سنة كاملة وتحديداً منذ شهر أبري       

األوسلوي تظهر للعيان، رغم أن الدالئل تشير أن اإلعداد بدأ قبل ذلك بفترة ليست بالقصيرة، ووضـحت         
صورة كانت قد غابت عن ذهن البعض، أن المتآمر الرئيسي على هذا الشعب هم عصابة أوسلو، ألنهـم                  

حكومة العاشرة من سحب صالحيات وتذكر منظمة التحرير الفلـسطينية          وإضافة لكل خطوات اإلفشال لل    



  

  

 
 

  

            36 ص                                      697:                                 العدد20/4/2007الجمعة : التاريخ

فجأة والتلويح باالستفتاء وحجز األموال عبر حساب خاص بمحمود عباس وغيرها من األمور المخزية،              
إضافة لكل ذلك جاء تحركهم العسكري والذي توج بالمجازر التي ارتكبها حرس عباس في غـزة فـي                  

ذا العام والعربدة غير المسبوقة والتي بلغت ذروتها بإحراق الجامعة اإلسـالمية            شباط من ه  /شهر فبراير 
  .في غزة

نقول أن اإلعداد بدأ قبل ذلك بفترة ليست بالقصيرة، وال بد من توثيق ذلك حتى ال يرمى الكالم جزافـا،                    
 اسـتعداداً   -  ولـيس بعـدها    -ولنراجع بعضاً مما قاله رموز أوسلو قبل االنتخابات التشريعية األخيرة           

  :لمواجهة لم يتراجعوا عنها حتى هذه اللحظة، وهو ما سنثبته أيضاً بالدليل الموثق
 قـائالً وبـشكل     21/07/2005محمد دحالن زعيم الفلتان يصرح لصحيفة هآرتس العبرية وبتاريخ           •

واجهـة  بدعم عباس لم  "مطالباً االحتالل رسمياً    " حماس حاولت االنقالب على السلطة    : "تحريضي سافر 
   "حماس

 وبـالحرف   22/07/2005لم يتأخر محمود عباس بدوره فصرح لصحيفة معاريف العبرية بتـاريخ             •
كيف يتوقع االسرائيليون أن نحارب حماس ونحن ال نملك أسلحة مناسـبة، فأيـدينا فارغـة                : " الواحد

   ".وبنادقنا قديمة، في حين بنادق حماس اتوماتيكية
 –اسة عباس وفي مقابلة مصورة مع قناة البي بي سـي البريطانيـة              رفيق الحسيني رئيس ديوان رئ     •

 يقول أن الرئاسة مستعدة لـسحق حمـاس     2005أيلول من العام    / في شهر سبتمبر   -برنامج هارد توك  
  !!والجهاد، وعند سؤاله هل تملكون القدرة أجاب نعم، وأضاف من يوم الغد

مباشراً لتسريع وتيرة االسـتعداد العـسكري المـدعوم         شكلت نتائج االنتخابات التشريعية األخيرة سبباً       
مباشرة من قبل االحتالل وتحديداً لحرس عباس المسمى بالحرس الرئاسي ولرجل االحتالل األول محمد              
دحالن، فبدأت صفقات األسلحة واالمدادات وعشرات الماليين تتوجه مباشرة لدعم تيار أوسلو متمثالً في              

لف لفهم، ومرة أخرى حتى تتضح الصورة وبشكل ال لـبس فيـه لنراجـع               دحالن ومن   -الثنائي عباس 
ونحصر ما جرى وتم لدعم عباس ودحالن عسكرياً لضرب الـشعب الفلـسطيني وإجهـاض مقاومتـه                 

  :وتركيعه عند الطلب ووقت تحين ساعة التنفيذ
س  وبحسب وكالة رويترز طلب محمود عباس من ميغيـل موراتينـو           2006أبريل  / في شهر نيسان   •

وزير خارجية اسبانيا توفير معدات جديدة لحرس الرئاسة ووافق موراتينوس وطلب مـن االحـتالل               
 سيارة وصلت قبل شـهر لمينـاء اسـدود          29االفراج عن أسطول من السيارات رباعية الدفع عددها         

 المتحدة  قدمتها اسبانيا لدعم عباس لتشكل هذه الشحنة بداية برنامج تموله أوروبا وبتشجيع من الواليات             
  لتزويد عباس وحرسه يتجهيزات تمكنه من السيطرة على األوضاع

 أن مصر واألردن تعهدتا بتوفير األسلحة والـذخائر         2006أيار  /صائب عريقات يعلن في شهر مايو      •
  )17/05/2006القدس العربي في " (هناك حاجة ماسة لألسلحة بالنسبة لحرس الرئاسة"ألن 

" للحـرس الرئاسـي   "به عمير بيرتس يصادقون على نقل أسلحة         أولمرت ووزير حر   25/05/2006 •
  "اإلذاعة االسرائيلية العامة"وذلك بحسب 

عاموس غلعـاد يقـول     " االسرائيلية" رئيس الشعبة السياسية األمنية في وزارة األمن         26/05/2006 •
 اتخذه لمواجهة   يجب إتاحة المجال لنقل أسلحة لقوات رئيسة السلطة من أجل تنفيذ القرار الشجاع الذي             "

  " صوت إسرائيل" مقابلة مع إذاعة –" حماس
يقول لوكالـة الـصحافة الفرنـسية فـي نفـس اليـوم أي              " االسرائيلية"مسؤول في وزارة الدفاع      •

سيتم نقل األسلحة تحت مراقبتنا المشددة وسنعرف بالتحديد هوية ومكـان الجهـة             " أنه   26/05/2006
  "!التي ستتسلمها
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النفاق سارع مكتب عباس لنفي خبر تمرير األسلحة واعتبر أبو ردينة النـاطق             كعادتهم في الكذب و    •
ولنا عودة لهذا الخطأ الحقاً لكشف التـدليس        " ( تصريح وزير الدفاع االسرائيلي خطأ    "باسم عباس أن    

  )والكذب
 يأمل أن يساعد السالح   " وزير الداخلية في حكومة االحتالل روني بار أون يقول أنه            26/05/2006 •

  "في تعزيز قوات الحرس الرئاسي
 صحيفة هآرتس العبرية تكشف على لسان زئيف شيف المتخـصص فـي الـشؤون               28/05/2006 •

األمنية أن محمود عباس طالب بالسماح له بتوسيع الحرس الرئاسي الخاضع له وتـسمينه بعـدة آالف          
لألجهزة التي تخضع    آالف مسلح لتحويله لجهاز مستقل تحت سيطرته كقوة مضادة           10كي يصل إلى    

برئاسة ايهود اولمـرت    " االسرائيلية"لسيطرة حماس وفتح، مؤكداً أن الطلب تم عشية تشكيل الحكومة           
  .قبل شهر

لمحمود عباس وقواته وصف الكاتب عوزي بنزيمان فـي ذات          " االسرائيلي"تعليقاً على أنباء الدعم      •
  "!ن بالنفاقمسلحو"الصحيفة القوة التي يعتزم عباس تشكيلها بأنهم 

عودة لتكذيب مكتب عباس للخبر، وفي كشف جديد لممارسات الخداع والتـضليل التـي تمارسـها                 •
 عن وصول ودخول األسلحة التي نفى مكتب عباس االتفـاق           15/06/2006عصابة أوسلو، أعلن يوم     
  .آالف الطلقات + 16  بندقية من طراز ام 950عليها، لتشمل تلك الدفعة 

س في حديث خاص مع فضائية الجزيرة في نفس اليوم  لتكذيب الخبر مرة ثانيـة                سارع محمود عبا   •
" هذا كذب في كذب   "مضيفاً  " اليمكن أن تكون األسلحة االسرائيلية قد وصلت للسلطة الفلسطنينة        : "ليقول

ولألمانة نقول أنه صادق فال أسلحة إسرائيلية وصلت، لكنها أسلحة من دول أخرى تم تمريرها لقوات                
اس؟ وأي تالعب بالعبارات تريد تمريره؟عباس عبر االحتالل، فأي استغفال هذا يا عب  
في لطمة جديدة على وجه عباس وباقي زمرة أوسلو كُشف النقاب رسمياً عن تفاصيل تلك الـشحنة                  •

 إلى  550 بندقية إلى مدينة رام اهللا و      400": االسرائيلي"حيث وصلت في شاحنتين تحت حراسة الجيش        
  .زة مع الذخيرةقطاع غ

ويستمر مسلسل اللطمات والتي أخرست تماماً ما يسمى بمؤسسة الرئاسة فصمتت صمت القبور بعد               •
كان يمكن أن   "انفضاح أمرهم، وها هو أولمرت يقول ألعضاء البرلمان البريطاني خالل زيارته للندن             

  ".نا وقتأرجيء ذلك لكني فعلت هذا من أجل مساعدة أبو مازن ضد حماس ألنه ليس لدي
 عـن   09/07/2006في محاولة جديدة من محاوالت ذر الرماد في العيون أعلن محمود عباس يوم               •

أن تنظيم القاعدة وصل لفلسطين، مخالفاً بذلك كل التقارير التي تنفي وجـود تنظـيم القاعـدة علـى                   
  .األراضي الفلسطينية، والثبات ضرورة تسمين وعلف الحرس الرئاسي

بحسب صحيفة الشرق األوسط، وفي محاولة أخـرى مكـشوفة لـدرء فـضيحة              بعد ساعات قليلة و    •
، أشاد بـزعيم التنظـيم   "يش الجهاد وردع الفساد"تصريحات عباس، وزعت أجهزته األمنية بياناً باسم    

وأكد أنه سيكون في فلسطين من يقتفي آثارهما، فهنيئاً لعباس  .أسامة بن الدن، وأبو مصعب الزرقاوي
لعجيبة المنافية لكل التقارير، لكن أجهزته نسيت أن تصدر بيانات أخرى لينتهي التنظيم             تلك المصادفة ا  
  !الوهمي كما بدء

 قام محمود عباس بتخريج دفعة جديدة من آالف المسلحين التابعين لحرسه الرئاسـي              17/08/2006 •
  .المفترض، وبشكل استعراضي وبخطابات رنانة

مل والمطلـق لمحمـود عبـاس لإلطاحـة بالحكومـة            أولمرت يعلن عن دعمه الكا     05/10/2006 •
الدعم بشتى أنواعه لرئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، وذلـك   الفلسطينية، ويبدي استعداده لتقديم

خالل لقاء جمعه بوزيرة الخارجية األمريكية، غونداليزا رايس، ركز علـى سـبل إعاقـة الحكومـة                 
  الفلسطينية الحالية على أمل اإلطاحة بها
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 شـاحنات   4 شحنة جديدة من األسلحة والعتاد تصل لمسلحي محمود عباس قوامهـا             08/10/2006 •
 التابع لحـرس عبـاس الرئاسـي،      2تحتوي على رشاشات وقذائف وذخيرة، توجهت لمعسكر أنصار         

 .دخلت جميعها عبر معبر كرم أبو سالم
عده الواليات المتحدة فـي      وكالة رويترز لألنباء تكشف النقاب عن معسكر تدريب ت         09/10/2006 •

 فـداناً   16، وححددت أنه على مساحة      "قوات تابعة للرئيس عباس   "مدينة أريحا بالضفة الغربية لتدريب      
  .هذه المرة لم يكن هناك نفي كاذب!  مليون دوالر20 مجند وبتكلفة 500ويضم ثكنات تتسع ل 

رويترز والجزيرة وغيرها من     تقرير رسمي للكونغرس األمريكي نشرته وكالة سوا و        13/10/2006 •
 مليون دوالر لدعم محمـود عبـاس        42الوكاالت والصحف، التقرير يعلن تخصيص الكونغرس مبلغ        

وقواته ضمن خطة قال عنها التقرير أنها تنفذ بصمت دون ضجة للتغطية علـى الفلـسطينيين الـذين                  
  .يتلقون تلك المساعدات

أي حزب طالما   "جاء في التقرير وبأنهم يتعاملون مع       جيكوب والس القنصل العام األمريكي يؤكد ما         •
، وهو الذي أوضحه المعهد الديمقراطي القومي األمريكي على لـسان           "أنه ال يرتبط بتنظيمات ارهابية    

  .مايكل ميرفي مدير عمليات المعهد بأن الحزب المقصود هو زعماء حركة فتح
ًل إدخال آالف من مسلحي قوات بدر        محمود عباس يطلب رسميا من حكومة االحتال       14/10/2006 •

إن وزير الدفاع عامير بيرتس،     : إلى قطاع غزة، وناطق باسم وزارة الدفاع في حكومة االحتالل يقول          
مكتب عباس بجدية وإيجابية، إال أن قرار نهائياً لم يتخذ بعد في  يدرس الطلب الفلسطيني الذي قدم من

  .الصدد هذا
استنادا إلى مصادر احتاللية؛ أن المنسق األمني األمريكـي          صحيفة هآرتس نشرت و    31/10/2006 •

الدولية في لندن، وعرض هنـاك      " الرباعية"كيت دايتون، ظهر في األسبوع الماضي في لقاء مبعوثي          
وحسب الخطة؛ فإن مدربين من مصر وبريطانيا وربما        . خطته لتعزيز الحرس الرئاسي الخاص بعباس     

  .ات التابعة لعباسمن األردن أيضاً سيدربون القو
 اللفتنانت جنرال كيث دايتون المنسق األمني األمريكي في األراضي المحتلـة وفـي              24/11/2006 •

نحن : "لقاء مع صحيفة يديعوت أحرانوت العبرية يعلن أنه يدعم محمود عباس في وجه خصومه قائالً              
أن " ، مضيفاً   "يم االفكار لهم  مشاركون في بناء الحرس الرئاسي وتعليمه ومساعدته على بناء نفسه بتقد          
إلى األراضـي   " قوات بدر "إدارة الرئيس األمريكي جورج بوش تؤيد السماح بدخول ألف عنصر من            

  ".الفلسطينية لدعم قوات محمود عباس
اذا كان نشر قـوة اضـافية       "أولمرت يعلن استعداده للموافقة على دخول قوات بدر من األردن قائالً             •

  "ازن فإن اسرائيل ستنظر بايجابية في هذا االنتشار شرط اال يخل ذلك بأمننايمكن ان يساعد ابو م
 بعضوي الكونغرس األمريكي جون كيري وكريستوفر       21/12/2006محمود عباس يلتقي الخميس      •

رود لبحث آخر ما يدور في الساحة الفلسطينية أمنياً، ال سيما عقب دعوته إلجراء انتخابات مبكـرة،                  
  .اليات المتحدة بقوةوهو ما تدعمه الو

في اليوم التالي للقاء أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية األمريكية شون ماكورمـاك أن واشـنطن            •
ستعمل على تسليح حرس محمود عباس رئيس السلطة الفلسطينية بكميات كبيرة من السالح إلسـقاط               

صول على موافقة الكـونغرس     الحكومة الفلسطينية، وحسب المتحدث؛ فإن اإلدارة األمريكية تسعى للح        
بقيمة عشرات ماليين الدوالرات للقوات األمنية التـي تخـضع          ) العسكرية(لتقديم مساعدة بالتجهيزات    

  .إلمرة محمود عباس
هل هذا الدعم من قبل سلطات االحتالل والواليات المتحدة وباقي الدول المشاركة هو لسواد عيون عباس                

فلسطيني؟ ولماذا تسمين حرس الرئاسة المفترض به مهـام محـددة ال            وزمرته؟، أم هو لحماية الشعب ال     
تحتاج ألكثر من بضع عشرات من المسلحين؟ وهل ضمن عباس حياة أبدية يتبع فيها هذا الحرس لـه؟                  
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وماذا لو مات عباس أو اختير رئيس غيره من غير تيار أوسلو؟ أسئلة نطرحها ونترك للقاريء التفكيـر                  
  .والتمعن بها

هذه مرحلة ما قبل االقتتال البغيض وما قبل اتفاق مكة، وفيهـا تتـضح نوعيـة الـدعم المطلـق                  كانت  
والالمتناهي لمحمود عباس والتيار الذي يمثله، وإن ظن البعض أن هذا الـدعم واالسـتعداد العـسكري                 

 ألن  المكثف من قبل زمرة أوسلو قد توقف بعد اتفاق مكة وتشكيل حكومة الوحدة الوطنية فهـو واهـم،                 
وتيرة التسليح ازدادت وتضاعفت واتخذت أشكاالً جديدة، وهو ما سيتم تفصيله في الجزء الثاني من هـذا     
التوثيق ليشمل مؤامرة االقتتال التي نفذت بأوامر خارجية، وكذلك الدور الذي قام به والذي يعد له زعيم                 

  .عب الفلسطيني بالقوةالفلتان محمد دحالن، والخطط التي وضعت وتوضع وصوالً لتركيع الش
هذا توثيقنا لتلك المرحلة باليوم والمصدر والشخصية وكل التفاصيل، فهل تملك أبواق النفاق والسوء ممن               

  إلى اللقاء في الجزء الثاني . اعتادوا على قلب الحقائق وتزييفها رداً موثقاً وتفنيداً علمياً؟ ننتظر الرد
com.Hotmail@DrHamami 19/4/2007  

 
  اإلتحاد األوروبي بين التطلع الفلسطيني والتحريض الصهيوني .90

  محمد اسحق الريفي .د
يتسم موقف االتحاد األوروبي من حكومة الوحدة الفلسطينية بالتردد بين التطلعات الفلسطينية في موقـف               

دة الفلسطينيين، ويعترف بحقوقهم المشروعة، ويرفع عنهم المعاناة القاسية الناتجة عن           منصف يحترم إرا  
 وممارساته اإلجرامية، وبين تحريض االحتالل علـى        - المدعوم غربياً    -استمرار االحتالل الصهيوني    

  .مقاطعة حركة حماس ووزرائها في هذه الحكومة
ة االستعدادات إلجراء انتخابات المجلس التشريعي      ازداد التحريض الصهيوني ضد حركة حماس منذ بداي       

م، فقد اتهمت وزارة الخارجية الـصهيونية حينـذاك االتحـاد األوروبـي             2005الفلسطيني في ديسمبر    
بممارسة نشاطات مخالفة للقانون الدولي بسبب نيته إجراء اتصاالت مع حركة حماس، األمر الذي دفـع                

 بنيتا بيررو فلدنر، التصريح بأن االتصال مـع رجـال حمـاس             مفوضة الشؤون الخارجية في االتحاد،    
  .ال أكثر" المواضيع االنتخابية"سيقتصر فقط على 

وبعد تشكيل حكومة الوحدة الفلسطينية؛ تصاعد التحريض الصهيوني ضد حركـة حمـاس والحكومـة               
 التحـريض   الفلسطينية، وقد عبرت وزيرة خارجية كيان االحتالل الصهيوني، تسيبي ليفني عـن هـذا             

حماس تتطلع إلـى    : "المتواصل من خالل تصريحات عديدة لها، منها؛ تساؤلها الموجه لالتحاد األوروبي          
وعندما يشتمون رائحة هذا التردد فما الذي سيجعلهم         هم يريدون أن يروا هذا النوع من التردد،         .. أوروبا

  ".يتغيرون في المستقبل
تحريض الصهيوني عن اتخاذ موقف منصف للشعب الفلسطيني        وقد عجز االتحاد األوروبي نتيجة هذا ال      

ينسجم مع ما يدعيه األوروبيون من قيم وأخالق إنسانية، وما يظهرونه من اهتمام بحل عـادل للقـضية                  
الفلسطينية، وال يزال هذا الرضوخ األوروبي لإلمالءات الصهيونية يتجلى بشكل واضح فـي إصـرار               

راء حماس في الحكومة الفلسطينية وعزلهم ورفض الـسماح لـرئيس           االتحاد األوروبي على مقاطعة وز    
الحكومة الفلسطينية بدخول األراضي األوروبية الغربية حتى للمشاركة في المؤتمر الخامس لفلـسطينيي             

  .أوروبا
بل تجاوز انحياز االتحاد األوروبي الصارخ لالحتالل كل حدود المنطق والقيم اإلنسانية؛ باالشتراط على              

المكونة من كيـان    ( السلطة الوطنية الفلسطينية، محمود عباس، إعادة إحياء اللجنة األمنية الرباعية            رئيس
كشرط للتعامل مـع حكومـة      ) االحتالل، الواليات المتحدة األمريكية، مصر، السلطة الوطنية الفلسطينية       

ن الصهيوني، ومالحقة   الوحدة الوطنية، وذلك لتضييق الخناق على الشعب الفلسطيني، وضمان أمن الكيا          
  .المقاومين، ومنع الشعب الفلسطيني في مقاومة االحتالل
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 على أنه يـشكل خطـراً       - بمواقفه المشينة الراضخة لالحتالل الصهيوني       -وقد أثبت االتحاد األوروبي     
 مـع   ، والتعامل بشكل انتقائي   "المعتدلين"كبيراً على القضية الفلسطينية، وذلك من خالل دعمه لما يسميهم           

الحكومة الفلسطينية، وتجاهل القوى الحقيقية والشرعية التي تمثل الشعب الفلسطيني، األمر الذي يـساهم              
في زعزعة االستقرار في المجتمع الفلسطيني ويدفعه باتجاه االحتراب، هذا باإلضـافة إلـى اسـتخدام                

ابتـزازه، وتحقيـق مـآرب      المساعدات اإلنسانية أداة سياسية، ووسيلة للضغط على الشعب الفلسطينية و         
  .سياسية، وهذا هو اإلرهاب بعينه

إن االتحاد األوروبي لم يقطع مساعداته المالية لشعبنا الفلسطيني فحسب، بل هـو أيـضاً يـشارك فـي                   
الحصار االقتصادي التي تفرضه الواليات المتحدة األمريكية ظلماً وعدواناً على شعبنا، وهو يساهم فـي               

نسانية العربية واإلسالمية إلى شعبنا، كما أنه يساهم في استمرار معاناة شعبنا            منع وصول المساعدات اإل   
وتفاقمها؛ بما يقدمه من دعم اقتصادي وسياسي ودبلوماسي وعلمـي وعـسكري وإعالمـي لالحـتالل                

  .الصهيوني
ل  قـد اختـز    – الذي يتجاهل إرادة الشعب الفلسطيني وخياره        –واألكثر من ذلك؛ أن االتحاد األوروبي       

وزير المالية سالم فياض، ووزير الخارجية زياد أبـو         : الحكومة الفلسطينية في وزيرين اثنين فقط، وهما      
عمرو، كما أنه اختزل الشعب الفلسطيني كله في السلطة التي يرأسها محمود عباس، بل األسوأ من ذلك                 

ع االحتالل الصهيوني وما    كله؛ أنه اختزل القضية الفلسطينية في ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من قم            
  .يالقيه من معاناة بسبب الحصار الظالم

إن المعايير الظالمة التي يحكم بها االتحاد األوروبي على شعبنا بـالقهر والقمـع واسـتمرار المعانـاة                  
والحرمان؛ ويجعلها شرطاً لفك العزلة عن الحكومة الفلسطينية والتعامل معها؛ هي إهدار لحقوق شـعبنا،      

 التـي تمثـل     -إن هذه المعـايير     .  ألبسط حقوق اإلنسان، ومخالفة صارخة لالتفاقيات الدولية      وانتهاك  
 ال تهدف إال إلى تركيع شعبنا وكسر إرادته، ومنعه من حقه في مقاومة االحتالل،               –األطماع الصهيونية   

ـ             صهيوني مـن   وحل المشكلة الفلسطينية وفق الرؤية الصهيونية واألمريكية، وتمكين كيان االحـتالل ال
  .االندماج في العالم العربي واإلسالمي

إن حركة حماس التي تقاطعها دول االتحاد األوربي قد اختارها الشعب الفلسطيني لتمثله، وهـي تـسعى                 
إلى تحقيق طموحاته وأهدافه، وهذه هي فرصة حقيقية لمن يدعي الديمقراطية والبراغماتية أن يتحـاور               

الشعب الفلسطيني ويتفاوض ويتحاور معهـا؛ ال أن يقاطعهـا ويتجاوزهـا            مع القوى الحقيقية التي تمثل      
  ...!!ويتجاهلها ويتآمر عليها

ورغم تأييد االتحاد األوروبي للمبادرة العربية من خالل تصريحات المنسق األعلى للـسياسة الخارجيـة               
امل مع حركـة حمـاس      واألمنية لالتحاد األوروبي، خافير سوالنا، فإن موقف االتحاد األوروبي من التع          

يتسم بالتناقض وعدم الواقعية، وهذا التناقض ناشئ من سعي االتحاد األوروبي إلخضاع شعبنا وإعـادة               
  .تأهيله ليتقبل االحتالل ويتكيف معه؛ وليس إلزالة االحتالل وإعادة حقوق شعبنا الفلسطيني

وني لها؛ يتجلـى الـضعف      وبين تطلع حركة حماس والشعب الفلسطيني ألوروبا وبين التحريض الصهي         
العربي الشعبي والتواطؤ العربي الرسمي في عدم القدرة على التأثر على موقف االتحاد األوروبي بمـا                
يؤدي إلى كسر الحصار الذي يعاني منه الشعب الفلسطيني، وتخفيف العزلة التي تعاني منهـا الحكومـة                 

  .الفلسطينية
حكم وهيئات ومؤسسات وأحزاب وحركـات وتنظيمـات         شعوباً وأنظمة    -ولو أراد العرب والمسلمون     

 نصرة الشعب الفلسطيني التخذوا من وصول حماس إلى الحكم، وما أدى إليه ذلك من تعرية                -وشبكات  
الدول الغربية وفضح مواقفها الظالمة تجاه مطالب شعبنا المشروعة وقضيته العادلـة، فرصـة سـانحة                

  .ع الظلم والمهانة عن شعبناللتحرك بما يخدم القضية الفلسطينية ويرف
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لكن أمتنا ضعيفة وعاجزة عن توظيف عدالة قضية الشعب الفلسطيني لكسب تأييد الرأي العام األوروبي               
الضاغط على حكوماته الظالمة، بل إن أمتنا عاجزة عن توظيف جرائم االحتالل في الحد مـن التأييـد                  

تجدي الرباعية العربية االحتالل وترسل لـه مـن         الغربي األعمى والمنحاز لالحتالل، وبدالً من ذلك تس       
يفاوضه على حقوقنا التي ال يمكن أن نحيد عنها، وهذا ليس مستغرباً على من اتخذوا نهـج االستـسالم                   

  ...!!خياراً استراتيجياً لهم، وال هم لهم بعد اليوم إال تسويقه وترويجه
 كلياً في المشاريع األمريكيـة الـصهيونية؛        وبينما يتمسك العرب بتواطئهم وعجزهم، ويمارسون اندماجاً      

  لمساءلة حكوماتهـا علـى       - استجابة لتأنيب الضمير     -نجد أن بعض القوى الغربية الحرة قد تحركت         
مواقفها المخزية تجاه الحكومة الفلسطينية، فقد دعت منظمة أوكسفام البريطانية االتحاد األوروبـي إلـى               

الفلسطيني، واعتبرت المنظمة أنقطـع تلـك المـساعدات وتجميـد           استئناف مساعداته اإلنسانية للشعب     
  .العائدات الضريبية مخالف لالتفاقيات الدولية وعمالً غير إنساني

كما تعهدت األحزاب الكبرى في هولندا بالضغط على الحكومة الهولندية لتوجيه دعوة رسـمية لـرئيس                
الكبرى من خالل البرلمـان الهولنـدي إلـى         الحكومة الفلسطينية، إسماعيل هنية، وتسعى هذه األحزاب        

توجيه مساءلة لوزير الخارجية فيما يتعلق برفض وزارته منح رئيس الحكومة الفلسطينية تأشيرة دخـول               
ليتمكن من حضور مؤتمر فلسطينيي أوروبا الخامس استجابة لفلسطينيي أوروبا الذي سيؤكدون فيه على              

  .حقوق شعبنا الثابتة ووحدته
كة حماس آفاقاً جديدة واسعة للعمل للقضية الفلسطينية، وأزالت الجمود الذي أصابها طيلـة              لقد فتحت حر  

سنوات عديدة مضت، ووضعت االتحاد األوروبي وجهاً إلى وجه أمام حقيقة تحيزه الجـائر لالحـتالل،                
ـ               ة وأظهرت ما خفي من الحقائق حول ضعف الشعوب العربية واإلسالمية، وتواطؤ أنظمة الحكم العربي

وتخاذلها تجاه القضية الفلسطينية، ولم يبق للشعوب العربية واإلسالمية وشعوب العالم الحرة إال أن تتقدم               
  .وتنزل إلى ميادين العمل من أجل نصرة الحق والتصدي للظلم

إن جهود عرب ومسلمي أوروبا، وتكاتفهم، وتوحيد مواقفهم، وحوارهم مع القـوى األوروبيـة الحـرة،                
ردد الذي يتسم به الموقف األوروبي، وسيبطل كيد التحريض الصهيوني، ويـساعد علـى              سيزيل هذا الت  

  .تحقيق التطلعات الفلسطينية لموقف أوروبي عادل ومنصف لشعبنا وقضيتنا
 19/4/2007الحقائق 

    
  محاوالت دولية لحل الصراع مع إسرائيل مؤقتا .91

 جواد الحمد
 في المجتمع الدولي ربما تفسران كثيرا من االتصاالت تشير المعلومات إلى أن ثمة فرضيتين أساسيتين

التي تجريها أوساط أمريكية وأوروبية مع حركة حماس، سواء رسميا أو من خالل وسطاء وخبراء من 
رجاالتها السابقين، وتعقد مؤتمرات متعددة وتحت عناوين مختلفة، وتجري حوارات ثنائية وجماعية مع 

سالمية في المنطقة بهدف اختبار مواقف وسياسات الحركة، وتقديم مقربين أو خبراء في الحركة اإل
التصورات عن سلوكها السياسي المحتمل في السنوات القادمة، بل ولتقدير قدراتها وإمكاناتها السياسية 

 .والتنظيمية، وربما القتالية
لتنظيمية المتصاعدة تمثل القوة السياسية وا) حماس(ويؤكد خبراء أن هاتين الفرضيتين هما، أن حركة 

والمتنامية في فلسطين، األمر الذي يوفر لها القدرة على فرض الهدوء واالستقرار، وربما السالم في 
بذلك، وأنه في حال استمرار الرهان على ) حماس(اإلسرائيلي، إذا اقتنعت حركة -إطار الصراع العربي

 لحركة فتح واالنقسامات الداخلية فيها ال بزعامة أبو مازن، فإن الوضع التنظيمي والشعبي) فتح(حركة 
يوفران الفرصة وال اإلمكانية ألن يفرض أبو مازن سالما يوقعه مع إسرائيل على الشعب الفلسطيني في 
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على البرلمان والشارع، وهو ما يفرض على أبي مازن التفاهم مع حركة ) حماس(ظل سيطرة حركة 
  . من المجتمع الدولي والحكومات العربية، وبتشجيع)فتح(من خالل تنظيم حركة ) حماس(

 هل تكون محور التسوية المقبلة؟.. حماس
ألي عملية سالم في المنطقة، وأنها القادرة في النهاية ) حماس(وبذلك تستند الفرضيتان إلى أهمية حركة 

تكون على تشكيل حالة قبول عامة لهذه العملية في المنطقة وفي صفوف الشعب الفلسطيني، ما رشحها ل
حصان طروادة الوحيد، ولكن العقبات األيديولوجية والمخاوف الدولية والتحريض الفلسطيني ضدها، 

طرفا غير مرغوب في ) حماس(وحسابات بعض العرب الداخلية فيما يتعلق باستقرار الحكم تجعل حركة 
ن إلى التفكير في أن يتقوى ويحكم الدولة الفلسطينية القادمة، وهو ما يدفع األوروبيين واألمريكيي

) حماس(إجراءات وتفاصيل تخفف من حدة هذه التخوفات من جهة، وتحقق الهدف باالستقرار بمشاركة 
 .من جهة أخرى، وربما مثل اتفاق مكة بين فتح وحماس فرصة الختبار هذه التوجهات

 القمة ووزراء ولعل ورش العمل التي عقدتها وزيرة الخارجية األمريكية مع الدول العربية على مستوى
الخارجية ورؤساء األجهزة األمنية تشكل مجمع أفكار يصل إلى طرح مشروع صغير ومحدد، يمكن أن 
يستفيد من زخم المبادرة العربية واتفاق مكة، ويحقق في نفس الوقت تشجيع نفوذ أبي مازن على حساب 

ى األمام، لمحاصرة أطروحات ، ويدفع بالتطبيع السياسي بين العرب وإسرائيل إل)حماس(تنامي حركة 
 .المعادية إلسرائيل كليا حتى لو كانت في حكومة السلطة والبرلمان) حماس(حركة 

وفي هذا السياق ربما يلجأ األمريكيون واألوروبيون إلى األفكار التي كان قد طرحها كل من بلير ورايس 
 جزئي من الضفة الغربية لمواقع في ديسمبر ويناير الماضيين على أبي مازن بتحقيق انسحاب إسرائيلي

خريطة "، وإقامة دولة فلسطينية بحدود مؤقتة فيها وفق )28/9/2000وضع (ما قبل انتفاضة األقصى 
، مقابل هدنة طويلة مع إسرائيل لوقف االعتداءات، ثم يشرع بإجراء مفاوضات نهائية طويلة "الطريق

 المبادرة العربية كأساس تفاوضي، حيث تنطلق ويعتقد أن هذه التصورات سوف تستند إلى. المدى أيضا
إسرائيلية برعاية أمريكية وأوروبية مشتركة، تدعمها لقاءات موسعة مع -مفاوضات ثنائية فلسطينية

في كل مرحلة خصوصا عند األزمات، وذلك بديال لمسار أوسلو ومدريد ) العربية والدولية(الرباعيتين 
  .دةالسابقين اللذين وصال إلى طريق مسدو

في هذه الحالة لن تكون مضطرة لالعتراف ) حماس(ويسود اعتقاد في األوساط األوروبية أن حركة 
بإسرائيل مباشرة من جهة، وأن ملف المفاوضات النهائية يكون قد انطلق من جهة أخرى، لتشكيل حالة 

من ورطة من الحراك السياسي في ظل هدوء واستقرار نسبي، يخدم الخروج األمريكي والبريطاني 
، وليخدم اإلدارة في تفاوضها مع النواب 2008العراق قبل انطالق االنتخابات الرئاسية األمريكية عام 

الديمقراطيين على قرار تمويل الجيش األمريكي في العراق، كما يساعد على حماية وضع الحكومة 
ى اليمين اإلسرائيلي المتطرف، اإلسرائيلية الحالية التي ال تستطيع أن تقدم تنازالت محرجة لها أمام قو

كما يتوقع أن تتقدم بفكرة التفاوض على مراحل طويلة حسب مشروع شارون القديم، وتكون بذلك قد 
حققت الهدوء واألمن النسبي المؤقت طويل األمد أمام التيارات التي تضغط عليها لصالح التفاهم مع 

بالتالي أن ترفض مثل ) حماس( تستطيع حركة وفي نفس الوقت ال). حماس(الفلسطينين بمن فيهم حركة 
هذه اإلنجازات لرئيس السلطة، والتي قد تساعده على استعادة شعبية حركة فتح التي خسرتها طيلة العام 

  .الماضي في ظل أي انتخابات رئاسية أو برلمانية ممكنة خالل األعوام الثالثة القادمة
الطرح قبوال مباشرا من قبل رئيس السلطة؛ ألنه يقوي ويتوقع األمريكيون واألوروبيون أن يلقى هذا 

، كما يقوي مكانته داخل حركة فتح، ويحقق رفع الحصار عن )حماس(حركة فتح فلسطينيا أمام حركة 
الشعب الفلسطيني على يديه، كما أنه يمنع حركة حماس من التقدم سياسيا في أي خط تفاوضي مع 

ن إدارته، ويبقي القيادة األولى لهذا الخط بيد منظمة التحرير بزعامة الواليات المتحدة أو إسرائيل بعيدا ع
حركة فتح، وهو ما أبدى أبو مازن تخوفاته العلنية منه أمام رايس، وما بحثه مطوال حسب المعلومات 
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مع خالد مشعل في لقائهما في دمشق، حيث أصر على أن يتضمن البيان الختامي للمباحثات نصا صريحا 
بهدنة ) حماس(ة إلى دولة بحدود مؤقتة، في ظل تسريبات حول ورقة أوروبية لحركة برفض الدعو

خمس سنوات مقابل هذه الدولة، وذلك برغم أن خريطة الطريق نصت في مرحلتها الثانية على الدولة 
الفلسطينية ذات الحدود المؤقتة، وهو المشروع الذي يطالب أبو مازن وفتح بتطبيقه الستئناف 

 !تالمفاوضا
ويتوقع أن تصطدم المفاوضات على الحل النهائي بمواقف فلسطينية وإسرائيلية متعارضة جدا تمنع 
التوصل إلى اتفاقات حاسمة، األمر الذي يتيح الفرصة من جديد إلدارة صراع بين إسرائيل والسلطة 

ادة هذه هي الطرف األكثر أهمية لقي) حماس(الفلسطينية ومنظماتها المختلفة، حيث تكون حركة 
 ).الجهاد اإلسالمي(و) فتح(المواجهات إلى جانب حركتي 

إسرائيلي ساخن -أي اندالع صراع فلسطيني(لكن األوساط األوروبية واألمريكية تتوقع أن ال يحدث ذلك 
قبل سنتين من بدء المفاوضات النهائية، حيث تكون إسرائيل حينئٍذ قد خلقت واقعا جديدا، وتكون ) جديد

متحدة قد تعافت من إشكاالتها الداخلية وهزائمها الميدانية في العراق وأفغانستان، ويكون الواليات ال
التطبيع العربي مع إسرائيل قد شكل حلقة خانقة على أي انتفاضة أو مقاومة فلسطينية واسعة النطاق، 

  .وذلك بفرض استقرار األوضاع الداخلية لدى هذه الحكومات
ن احتماالت الفشل والعودة إلى مربع المواجهات التي هددت بها حماس لكن هذه المتغيرات ال تقلل م

. وغيرها من فصائل المقاومة في حال فشل المجتمع الدولي بتحقيق االنسحاب وإقامة الدولة الفلسطينية
وفي حال تحقق مثل هذا الفشل في تقديم تنازالت إسرائيلية حقيقية تقنع المواطن الفلسطيني فإن الواليات 

تحدة وأوروبا وإسرائيل تكون قد مهدت الطريق لسيطرة حماس الكاملة على مقاليد السلطة والبرلمان الم
 .ومنظمة التحرير

 ال مكاسب للعرب والفلسطينيين
والقضية الفلسطينية الكثير ) حماس(وتثير المواقف والسياسات األمريكية واألوروبية الحالية تجاه حركة 

راف الدولية في تحقيق بعض المكاسب الجوهرية للشعب الفلسطيني، من التساؤالت حول جدية األط
والتي قد تحقق مطالب حماس وفتح جزئيا، لتكون رافعة لبناء أمن واستقرر إقليمي قد يسمح بتوقف 
الصراع ولو لفترة زمنية محدودة لكنها طويلة نسبيا، كما يشار إلى أن اإلمكانيات الفلسطينية الشعبية 

وجودة اليوم قادرة على خلخلة األمن اإلسرائيلي في الضفة الغربية وقطاع غزة في أي والفصائلية الم
وقت تقرر فيه هذه القوى ذلك، ما يجعل حرص الواليات المتحدة وأوروبا على إجبار إسرائيل على 

 .تقديم تنازالت مهمة خيارا إجباريا لبناء هدوء واستقرار في المنطقة
ادرة األمريكية واألوروبية في ظل عدم توفر نية إسرائيلية جادة لتقديم ويبقى السؤال حول جدوى المب

تنازالت وفق القانون الدولي فيما يتعلق بقضايا الحل النهائي، وجدوى أن تبدأ الدول العربية باتصاالت 
سرية أو علنية مع إسرائيل لتشجيعها على االنسحاب ثم ال تستطيع الحكومة اإلسرائيلية الوفاء بأي 

هدات تجاه الفلسطينيين لضعف وضعها الحالي أو في حال اتجهت نحو انتخابات مبكرة، وكيف يمكن تع
بناء استقرار وأمن في المنطقة لصالح إسرائيل على حساب خلخلة األمن الداخلي في الدول العربية، 

راف العربية، حيث إن مثل هذه المواقف بالتقدم نحو التطبيع مع إسرائيل، والتي قد تتبناها بعض األط
إنما ستزيد من نسبة التطرف السياسي لصالح انتقاد هذه الحكومات وربما القيام بأعمال العنف السياسي 
ضدها تحت مبررات تضييع فلسطين والتعامل مع اإلسرائيليين بدال من تهمة التعامل مع األمريكيين، كما 

مريكا، وهو مسار لو قدر له أن يتحرك درج تنظيم القاعدة على اتهام الحكومات العربية الصديقة أل
فسوف يخلق جوا من التوتر والقالقل ال يقل خطورة عما هو قائم اليوم، حتى على المصالح األمريكية 
واألوروبية، ولذلك فإن محاولة االلتفاف على تطبيق االنسحاب اإلسرائيلي الكامل وإقامة الدولة 

مثل مغامرة سياسية بالنسبة للحكومات العربية المختلفة، ما الفلسطينية المستقلة وعودة الالجئين إنما ي
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يجعل الضغط والتشجيع األمريكي، والمغازلة اإلسرائيلية الخادعة لبعض هذه الحكومات إنما هو فخ لنقل 
عدم االستقرار والمعاناة من فلسطين المحتلة والعراق إلى هذه الدول، كما أنه يمثل قفزا على حقائق 

 .جوهر الحقوق الوطنية الفلسطينيةالصراع، وعلى 
  19/4/2007إسالم اون الين 

 
  نموذجاً " إيباك: "جماعات الضغط اليهودية في أميركا .92

  أسعد عبدالرحمن .د
، أي بعد إعالن الدستور األميركي بسنتين، خاطب مؤسس الواليـات المتحـدة بنيـامين               1789في عام   

 تظنوا أن أميركا نجحت في االبتعاد عن األخطار بمجرد          ال: "فرانكلين المجلس التأسيسي األميركي قائالً    
أن نالت استقاللها، فهي ما زالت مهددة بخطر جسيم ال يقل خطورة عن االستعمار نفسه، وسيأتي ذلـك                  
الخطر من تكاثر اليهود وسيصيبنا ما أصاب البالد األوروبية التي تساهلت مع اليهود الذين سعوا للقضاء                

معتقداتهم وفتكوا بحالتهم المعنوية وشبابها، وسعوا للسيطرة علـى كـل المؤسـسات             على تقاليد أهلها و   
فهل الواليـات المتحـدة     ". االقتصادية واألمنية والمالية، ورفضوا االختالط بالشعوب التي يعيشون معها        

هـا  وأقوا) وحلفائهـا (اآلن تماماً كما تنبأ فرانكلين؟ وإلى أين وصلت سيطرة جماعات الضغط اليهودية             
  ؟ "إيباك"منظمة 

 مارس الماضي، أعمال المؤتمر السنوي للجنـة   13 و 11شهدت العاصمة األميركية واشنطن، بين يومي       
، وهي أقوى جماعـات     )AIPAC" (إيباك"الشؤون العامة األميركية اإلسرائيلية المعروفة اختصارا باسم        

فعلى مدار خمسين سـنة الماضـية،       . الضغط الداعمة إلسرائيل، وبخاصة فيما يتعلق بالسياسة الخارجية       
حاضرة بقوة في الكونغرس لبناء عالقات استراتيجية بين إسرائيل والواليات المتحدة، حيث            " إيباك"كانت  

تجلى تأثيرها على صناع القرار عبر حرص كبار الساسة وأعضاء الكونجرس على حضور مؤتمراتهـا               
وها هو هوارد فريـدمان رئـيس       . نظمة ولدولة إسرائيل  السنوية، وفي التنافس إلظهار التأييد والدعم للم      

ـ     " إيباك"  ألف عضو في الواليات المتحدة، يصرح مع بـدء أعمـال          100الذي يفخر بقوة منظمته ذات ال
ففي ظل التحـديات والفـرص      . هذا األسبوع هو أهم أسبوع في العام ألنصار إسرائيل        : "المؤتمر بقوله 

ى واشنطن لننضم إلى أميركيين آخرين يـشاركوننا نفـس المـشاعر            القائمة في الشرق األوسط، نأتي إل     
والـرئيس  ".  اإلسرائيلية، لكي نتأكد من أن صوتنا يصل إلى الكونجرس         -الطيبة تجاه العالقات األميركية   

خـالل  " إيباك"األميركي جورج بوش من أكثر الرؤساء األميركيين مواظبة على المشاركة في مؤتمرات             
حضر مؤتمر العام الماضي أثناء الضجة التي أثيرت حول تجسس موظف كبير فـي              تاريخها، حتى أنه    
لكن غياب بوش هذا العام لم يقلل من أهمية الشخصيات التي سارعت إلى تلبية              ". إيباك"البنتاغون لصالح   

وفي مقدمتهم ديك تشيني نائب الرئيس ونانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب، ورموز مـن              " إيباك"دعوة  
مثل هيالري كلينتون والسيناتور باراك أوباما الذي قام أمام المؤتمر بتعديل تصريح            " زب الديمقراطي الح"

كمـا  "). اإلسـرائيلي أيـضاً   "مضيفاً و (سابق له مفاده أنه ال يوجد من يعاني أكثر من الشعب الفلسطيني             
، ورئـيس لجنـة     حضر المؤتمر زعيم األغلبية في مجلس الشيوخ وزعيم األغلبية في مجلـس النـواب             

مثل ميتش ماكونيل زعيم األقليـة فـي        " الجمهوري"العالقات الخارجية في مجلس النواب، وقادة الحزب        
األخير " إيباك"كما شارك في مؤتمر     . مجلس الشيوخ والنائب جون بوهنر زعيم األقلية في مجلس النواب         

. صين في شؤون الشرق األوسـط     من الناشطين في المنظمة، مع عدد كبير من الباحثين والمخت         ) 6000(
وبمجرد إلقاء نظرة على عناوين الندوات التي عقدت خالل المؤتمر السنوي األخير للمنظمة، نلحظ مدى               

فكـل النـدوات، بـال      . قوة اللوبي اليهودي وتأثيره على السياسة الخارجية للواليات المتحدة األميركيـة          
ومـن هـذه    . يهددها وحشد الدعم العالمي لصالحها    استثناء، ركزت على تأمين إسرائيل من أي خطر قد          

، "المعركة السياسية الراهنة فـي بيـروت      "، و "تأييد إسرائيل بين األميركيين من أصول أفريقية      "الندوات،  
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ومـا معنـى إيـران النوويـة        "،  "كيف توضح إسرائيل موقفها للعالم؟    "، و "إلى أين يقود األسد سوريا؟    "و
كيف تـستعد إسـرائيل للتهديـدات       "، و "وحرب اإلسالم الراديكالي ضد الغرب    السنة والشيعة   "، و "للعالم؟

كيف تعمل أميركا وإسرائيل سوياً     "، و "الدور المتنامي للجالية الالتينية في دعم إسرائيل      "، و "االستراتيجية؟
: لالواليات المتحـدة وإسـرائي    "، و "إسرائيل والتوازن العسكري في الشرق األوسط     "، و "للحفاظ على أمننا  

ومع نهاية المؤتمر، توجه حشد المشاركين      ". نبقى متحدين : الواليات المتحدة وإسرائيل  "، و "التقليد واآلفاق 
إلى مبنى الكونجرس في إشارة رمزية تعبر عن قوة اللوبي المؤيد إلسرائيل، حيث ناقش ممثلوهم لجـان                 

 وكيفية دعـم الـروابط بـين        مجلسي الشيوخ والنواب حول سياسة الواليات المتحدة في الشرق األوسط         
  . أميركا وإسرائيل

هي من أكبر مراكز النفـوذ فـي الـساحة          ) إحدى أقوى خمس جماعات ضغط في واشنطن      " (إيباك"إن  
والمتصفح لموقعها اإللكتروني يدرك دون عناء أن وجودها هدفـه تـوفير الـدعم              . السياسية األميركية 

مع أعضاء الكونجرس تصل إلى ألفي مقابلة فـي الـسنة           مقابالتها  "والحماية إلسرائيل، حيث تقول بأن      
ومن األمثلة المعبرة عن نوعية الخطاب السياسي       ". الواحدة، تنتج عنها عادة مئة تشريع محاٍب إلسرائيل       

) المرشح الديمقراطي السابق لمنصب نائب الـرئيس      (ما قاله جون إدواردز     " إيباك"الذي يسود مؤتمرات    
 أن نعمق عالقاتنا االقتصادية ونقوي التعاون العسكري من أجل أن تحتفظ            يجب: "2006في مؤتمر عام    

وهذا يعني أن ندعم عالقاتنا الدبلوماسية من أجل أن نقف معاً ضد هؤالء الـذين               . إسرائيل بتفوق مطلق  
يجب أن نفكر بأسـاليب     "وأضاف  ". يحاولون استخدام بعض المؤسسات الدولية لعزل إسرائيل ومعاقبتها       

ن أجل أن نربط إسرائيل بأحدث ما لدينا من تكنولوجيا وأن نربط إسرائيل بمؤسـساتنا األمنيـة                 جديدة م 
على سبيل المثال، أنا أعتقد بضرورة بحث سبل تطوير عالقة إسرائيل مع الناتو ومن الممكـن                . الناجحة

  ". لياًأن تصبح عضواً كامالً ذات يوم، والناتو هو أعظم تحالف عسكري ديمقراطي في العالم حا
. تمتلك كل عناصر النجاح التي تجعل منها منظمة قادرة على التأثير وفرض مواقفها            " إيباك"الشك في أن    

إن : "اليهودية إذ يقول  ) فورورد" (إلى األمام "، رئيس تحرير صحيفة     "جي جي جولدنبرج  "وهذا ما يؤكده    
ي تحرص على ضمان تبنـي الواليـات        وه. لجماعة إيباك تأثيراً قوياً على السياسة الخارجية األميركية       

وهنا يمكن  ". المتحدة وجهة النظر اإلسرائيلية نحو صراع الشرق األوسط، والقضايا العالمية بصفة عامة           
بـسبب كتابـه األخيـر      (تفسير ما تعرض له الرئيس األميركي األسبق جيمي كارتر من حملة ضارية             

في التأثير على الـرأي العـام       " إيباك" ونفوذ   من خالل إدراك قدرة   ") سالم ال فصل عنصري   : فلسطين"
فالمنظمة التي تعلن صراحة أن هدفها هو دعم إسرائيل وتأمينها والدفاع عنهـا ضـد               . ووسائل اإلعالم 

الكونجرس بحيوية  " توعية"أخطار الغد، وتحضير جيل جديد من القيادات األميركية الداعمة إلسرائيل، و          
 سـبتمبر   11استفادت من صدمة المجتمع األميركي مـن هجمـات          ...  اإلسرائيلية -العالقات األميركية 

، وما خلفته تلك الهجمات من صورة سلبية عن العرب والمسلمين، فنجحت في الـربط بـين مـا                2001
يحدث إلسرائيل وما حدث ألميركا، حيث اعتبرت وروجت لفكرة أن الدولتين تواجهان عدواً مشتركاً هو               

/ اإلسـرائيلي " (اللـوبي اليهـودي   "إلى متى نتحدث عـن      : ويبقى السؤال "! اإلرهاب العربي اإلسالمي  "
  !دون أن نعمل على تأسيس وتطوير لوبي مضاد، حجماً ونوعاً وتأثيراً؟) الصهيوني

 20/4/2007الحقائق  
  

  ليست زاهدة" حماس"  .93
  جهاد الخازن

ر على الشعب الفلسطيني، ترفض استمرار حكومة الوحدة الوطنية الفلسطينية اذا استمر الحصا" حماس"
  .واالنتقائية في التعامل مع الوزراء
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لم تتخل عن خيار المقاومة، وإنما هي تنتظر لترى ان كانت الحكومة ستنجح في رفع المعاناة " حماس"و
  .عن الفلسطينيين، إال انها لن تنتظر طويالً

س المكتب السياسي كنت في دمشق األسبوع الماضي واجتمعت طويالً مع األخ خالد مشعل، رئي
، الذي راجع معي خلفية تشكيل حكومة الوحدة الوطنية، وما اتفق عليه الفلسطينيون وما "حماس"لـ

  .يتوقعون تحقيقه
هو قال إن جهات كثيرة حاولت رأب الصدع بين الفلسطينيين، وبينها جامعة الدول العربية ومنظمة العالم 

جزءاً من " حماس"وهكذا أصبحت . لسعودي حسم األمراالسالمي ومصر واالردن وقطر، ولكن الثقل ا
الحل بعدما كانت تعتبر المشكلة، فقد كان المجتمع الدولي مرتاحاً ازاء الخالفات بين الفلسطينيين وتهمة 

  .، وتعرض الشعب الفلسطيني الى عقوبات جماعية وحصار منهك"حماس"الموجهة الى " االرهاب"
المكرمة وضع الفلسطينيين على طريق الحل، فهم اتفقوا على وقف االقتتال أبو الوليد قال إن اجتماع مكة 

والدخول في حوار مجٍد، كما شكلوا لجنة وطنية للتفاهم على الخطاب السياسي حلت كثيراً من األمور 
العالقة، وقرروا إعادة تفعيل منظمة التحرير وفق إعالن القاهرة قبل سنتين ولقاء دمشق، وأعلنوا العزم 

  .، ثم تمتد لتشمل الفصائل األخرى"فتح"و" حماس"ى تشكيل شراكة سياسية تبدأ بـعل
ترى أن انجاز مكة المكرمة كان عظيماً بكل المقاييس، فهو وضع الفلسطينيين على سكة حكومة " حماس"

  .الوحدة الوطنية ليطلع الشعب الفلسطيني على العالم بوجه جديد يلغي ذرائع الحصار
  افق حساب الحقل حساب البيدر؟ماذا حدث؟ وهل و

األخ خالد مشعل قال إن اتفاق مكة المكرمة وقّع قبل أكثر من شهرين، والحكومة شكلت قبل أكثر من 
شهر، غير ان هناك تباطؤاً ملحوظاً في رفع الحصار عن الشعب الفلسطيني، مع إن الفترة هذه شهدت 

  .قمة عربية جددت عرض مبادرة السالم العربية
، هو اصرار بعض األطراف الدولية على التعامل مع حكومة الوحدة "حماس"ن التباطؤ في رأي أسوأ م

الى إفشال الحكومة، وقد " حماس"الوطنية بانتقائية، وأبو الوليد يرى ان األمر يتجاوز مجرد عزل وزراء 
 بدعم كانت هناك سلوكيات وشواهد ومواقف ال تتناسب مع حجم الخطوات الفلسطينية التي اتخذت

  .عربي
لن تقبل استمرار الحكومة في ظل " حماس"إن للصبر حدوداً و: "قال" حماس"رئيس المكتب السياسي لـ

  ".هذه السياسة
سألته عن خالفات داخل الحركة بين القائمين بالعمل السياسي ودعاة استمرار المقاومة، فمثل هذه األخبار 

دخلت حكومة الوحدة الوطنية " حماس"إن : "وقالال يكاد يختفي حتى يعود، وهو نفى وجود خالفات 
بقلق من مدى " حماس"وفي حين تشعر قيادة . برؤية واضحة وافقت عليها مؤسسات الحركة كلها

مصرة على المقاومة خياراً، وعند القيادة العسكرية للحركة قدر "االخالص لحكومة الوحدة الوطنية، فإنها 
، واطالق الصواريخ في 2003األمر، ولتهدئ كما فعلت في صيف كاٍف من المرونة لتصعد اذا اقتضى 

2005."  
حبة، "سياسياً حتى تتخلى عن مبادئها " حماس"مع ذلك يقول األخ خالد مشعل إن هناك رهانات لضبط 

  . وفشلوا وهم يجربون من جديد اآلن2006، إال انهم جربوا سنة "حبة
أبدى اهتماماً " حماس"ر الفلسطينية عقوداً، إال ان رئيس المقاومة االسالمية بقيت خارج منظمة التحري

كبيراً في حديثه معي بإعادة بناء المنظمة وتفعيلها، فهو يرى ان تهميش المنظمة يعني اختزال القضية 
  .الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة

عادة تفعيل المنظمة،  إل2005) مارس(وهو ذكّرني بأن الفلسطينيين أصدروا إعالن القاهرة في آذار 
وبذلت جهود تحضيرية في السنة التالية، وشكلت الفصائل لجاناً، إال ان كل هذه الجهود لم يترجم عملياً، 

  .ال تريد ان تقف معارضة، حتى ال يفشل زخم العمل العربي بعد القمة" حماس"ومع ذلك فـ
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 تكون شريكاً في القرار الفلسطيني، إال ليست زاهدة في دورها، ومن حقها أن" حماس"أبو الوليد قال إن 
أنه شدد على انها ال تريد االستئثار بالقيادة وإنما ترفض سياسة االقصاء بعدما كانت هي التي أطلقت 

فأهمية منظمة التحرير هي انها االطار الوحيد القادر على أن " حماس"مشروع الشراكة، وبالنسبة الى 
. رج، ويعطي االعتبار لستة ماليين فلسطيني يشاركون في القراريجمع الفلسطينيين في الداخل والخا

  .تريد أن يشمل المجلس الوطني الفلسطيني الداخل والخارج" حماس"ومن هذا المنطلق فـ 
ال تريد مشكلة مع أي طرف عربي، وال تريد التدخل في شؤون أي دولة " حماس"وهو أضاف ان 

  .فلسطينيين حتى يقوى موقفهم ازاء اسرائيلعربية، فهي تسعى لتعزيز الدعم العربي لل
تبقى ملتزمة اتفاق مكة المكرمة وجادة في العمل ضمن حكومة الوحدة الوطنية، " حماس"وفي حين ان 

لسنا موافقين على كل مفردات الخطاب السياسي العربي لكن بسبب : "فإن األخ خالد مشعل يقول
 نوافق على ان السالم خيار استراتيجي، كذلك نحن المصلحة القومية لن نعارض هذا الخطاب، ونحن ال

في اشارة الى مبادرة السالم (لسنا موافقين على طرح المجموعة العربية اعترافاً مشروطاً باسرائيل 
  )".العربية

أقول إننا سنعبر هذا الجسر عندما نصل اليه، وحكومة أولمرت تتحدث عن السالم، وتعمل لتفويض 
فالترجمة الوحيدة الصحيحة لتصريحات رئيس الوزراء ايهود أولمرت ووزيرة فرص السير في طريقه، 

الخارجية تسيبي ليفني هي ان اسرائيل تريد التطبيع مع الدول العربية قبل تنفيذ شروط المبادرة، أي قلب 
  .المبادرة على رأسها لتقبض ثمن بضاعة لم تسلمها

 على أي كلمة، ألن اسرائيل ستحبط المبادرة ال تحتاج الى معارضة أي نقطة، أو التحفظ" حماس"و
  ".حماس"وترفع الحرج عن 
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  جورج علم

 اإلسرائيلي فـي    -اجتماع وزراء الخارجية في القاهرة، أمس االول، الصفحة، وأصبح الصراع العربي            
مجموعات عمـل لتفعيـل المبـادرة       "عالقات على السالم، وأصبح الحديث عن       خبر كان، وتقدم تطبيع ال    

العربية، وتسهيل بدء المفاوضات المباشرة، طبقاً للفقرة الثانية من قرار القمة التي تنص على التأكيد مرة                
أخرى على دعوة حكومة إسرائيل واإلسرائيليين جميعاً الى قبول المبادرة واغتنـام الفرصـة الـسانحة                

، من عدة الشغل، او الوسـيلة التـي         "ستئناف عملية المفاوضات المباشرة والجدية على كافة المسارات       ال
  ! تبرر الغاية؟

في لبنان أثير موضوع سالح المقاومة في الوقت الذي كان فيه وزير الثقافة طارق متري وفريق عمله،                 
ورة في االجتماع الوزاري، فكان تزامنـاً       يستعدون للمغادرة إلى القاهرة لتمثيل حكومة الرئيس فؤاد السني        

  ! فاقعاً بين ما أثير في بيروت، وما تقرر في مجلس الجامعة، ولو على قاعدة رب صدفة خير من ميعاد؟
وأثير موضوع السالح في وقت كان يلتئم فيه مجلس االمن ليفرج عن البيان الرئاسي الذي ركّـز علـى                

، والطلب من االمين العام لالمم المتحدة بان كي مـون           "ر سوريا عملية تهريب السالح الى حزب اهللا عب      "
إرسال بعثة مستقلة لتقييم الوضع على الحدود اللبنانية ـ السورية في أقرب وقت ممكـن فـي ضـوء     "

قلقه حيال معلومات متزايدة وفرتها اسـرائيل ودولـة         "، معرباً عن    "معلومات عن تهريب أسلحة عبرها    
  ". لحةأخرى عن تهريب هذه االس
بعد الكالم الذي تداولته أروقة دبلوماسية عن وقائع متصلة بطبيعـة    " المشوق"لم يعد التزامن هو العنصر      

  . المهمة التي من أجلها نائب وزير الخارجية الروسي الكسندر سلطانوف إلى كّل من لبنان وسوريا
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ول المالحظات الروسية على    كان موضوع المحكمة العنوان البارز، في حين أن المضمر كان يتمحور ح           
 إال ان سلطانوف أراد في بيروت       - باعتراف الدبلوماسيين المتابعين     -البيان الرئاسي، وقد كانت شكلية      

أن يخفف من وطأتها أمام الحكومة والفريق األكثري، ويشدد على أهميتها في العاصمة السورية ليرضي               
  . محوري والمؤثر في االمم المتحدة ومجلس االمنالبلدين، ويؤكد من خالل ذلك على دور بالده ال

وتُسجل في هذا السياق مجموعة من المالحظات أولها ان مهمة كّل من سلطانوف، ونيكوال ميشال هـي                 
تحت رقابة السفارة االميركية في عوكر، ومرصودة بشكل جيد، إن من حيث الشروحات والطروحـات،               

ى قدم وساق من خالل التأكيد للفريق األكثري بأن االعتراض          او من حيث النتائج، وان التوظيف قائم عل       
الروسي على المحكمة الدولية لن يذهب أبعد مما ذهب إليه االعتراض على البيان الرئاسي الصادر عن                

 وأن موسكو قد تمكّنت من تأخير صدوره بعض الوقـت،           1701,مجلس األمن، والمتصل بتنفيذ القرار      
ه، وال حتى من إدخال تعديالت جوهرية عليه، وما جرى على هذا الصعيد كان              ولكنها لم تتمكن من إلغائ    

قد تتكرر ولو بسيناريو مختلف، مع موضوع المحكمة عندما يطرح رسمياً علـى بـساط               " ببروفا"أشبه  
  . البحث في مجلس األمن

ارف أجنـدة   يضاف إلى ذلك التأكيد على أن االزمة في لبنان قد دخلت مرحلة جديدة، أو هي على مـش                 
  : جديدة من أولوياتها اآلتي

التمهيد لعودة المحكمة إلى مجلس األمن، بحيث تكون دولية وتحـت الفـصل الـسابع، وتتعـاون                 : أوالً
، واألميركية على تـسويقها مـع       )قبل خروج الرئيس شيراك من قصر االليزيه      (الدبلوماسيتان الفرنسية   

س بحيث يكون االمتناع عن التصويت هو البديل عـن          أعضاء المجلس، وخصوصاً مع الصينيين والرو     
 -، وبالتالي يصار إلى تمرير قانونها وفق مقتضيات المـصالح األميركيـة             "الفيتو"استخدام حق النقض    

  . الغربية، مع األخذ بعين االعتبار بعض مالحظات الحكومة اللبنانية في بعض جوانبها
 جديدة من اآلن وحتى حزيران المقبل تحت شـعار الحـرص         سيشهد قفزة نوعية   1701إن القرار   : ثانياً

  . على وضعه موضع التنفيذ، وبشكل متوازن على الضفتين اإلسرائيلية والسورية
على الخط األزرق سينتهي الخبير التقني الذي كلفه األمين العام للمنظمة الدولية مـن ترسـيم الحـدود                  

 الى بان كي مون، كي تقرر األمم المتحدة الخطـوات           لمزارع شبعا على الخرائط، وسيرفع تقريراً بذلك      
ومن جبهة  " وقف إطالق النار  "الى  " وقف االعتداء "التي من شأنها ان تؤدي بنقل الوضع على الحدود من           

   1949. آذار23مفتوحة الى جبهة يحكمها اتفاق الهدنة المبرم بين لبنان وإسرائيل منذ 
عام سيكون أمام تقرير يفترض أن تدعه البعثة المستقلة التي يكون           أما على الجبهة السورية فإن االمين ال      

 السورية لضبط تهريب االسلحة، والوسائل التي يفتـرض         -قد أوفدها لتقييم الوضع عند الحدود اللبنانية        
اعتمادها لتحقيق هذه الغاية، وهل تملك الحكومة اللبنانية اإلمكانات لتحقيق ذلك، أم يصار الى استصدار               

  !  جديد عن مجلس األمن يقضي بنشر قوات دولية على الحدود؟قرار
بالتزامن والتوازي في االنشغال بهذه األولويات، وفي حزيران تحديـداً، يعـود وزراء الخارجيـة               : ثالثاً

العرب إلى االجتماع استثنائياً في القاهرة على غرار االجتماع الذي عقد أمس االول، لتقييم مـا حققتـه                  
ل الوزارية التي شكلت بهدف تفعيل المبادرة العربية للسالم، وما تكون قد أنتجته حركـة               مجموعات العم 

االتصاالت واالجتماعات مع المسؤولين اإلسرائيليين واألميركيين من مخارج، خصوصاً للبنود المتصلة           
  .  الى مصير القدس1967,بالوضع النهائي، من حق عودة الالجئين الفلسطينيين، إلى حدود 

أبرز المتداول على هذا الصعيد أن لبنان شريك في مجموعات العمل، وسيكون شريكاً في القبول كمـا                 و
 باالنسحاب من مزارع شبعا لمـصلحة       - إذا قبلت    -في الرفض، وايضاً بالتطبيع، وعندما تقبل إسرائيل        

ك لن يكون من دون ثمـن،       ، والقبول بوقف النار، والعمل باتفاق الهدنة، فإن ذل        )اليونيفيل(القوات الدولية   
والثمن الذي سيدفعه لبنان يجب أن تشارك فيه الدول العربية المتمثلة بلجنة تفعيل المبادرة، خصوصاً إذا                

 االسرائيلية بشطب حق العودة لكـي تـصبح المبـادرة           -ما رضخت هذه األخيرة لإلمالءات االميركية       
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 سيتخذ حق العودة شكالً آخر من أشكال المعالجة، قد          مقبولة من قبل الحكومة اإلسرائيلية، وفي هذه الحال       
بنسب ضئيلة يمكـن أن  " جمع شمل العائالت"يكون التوطين جانباً من جوانبه المختلفة التي قد تشمل حق     

تقبل بها إسرائيل، باالضافة الى تبرع الدول األعضاء في لجنة الالجئين المنبثقة عن المفاوضات المتعددة               
مشكلة فلسطينيي الشتات عن طريق االستيعاب في الدول المتمكنـة، مـع تـسهيالت              االطراف بمعالجة   

  ... مغرية تشمل اإلقامة وحق التملك والعمل والطبابة والتعليم
، فيما البعض اآلخر قد يزايـد       "بضرب من ضروب الخيال   "قد يتبرع البعض في وصف هذه المعلومات        

، لكـن هنـاك     "الى ما هنالك من شعارات    ... ض التوطين بالوهم، وبأن لبنان لن يقبل، ويرف     "في وصفها   
بأن االميركي ال ينظر الى لبنان إال من زاوية مصالحه ومصالح إسرائيل في المنطقة،              "بالمقابل من يؤكد    

وأن الحل لألزمة اللبنانية لن يبدأ بإقرار المحكمة، بل عندما يقتنع لبنان بان عليه أن يدفع ثمنـاً لتحقيـق              
  !". تنع أكثر في االستجابة إلى دفع هذا الثمن؟التسوية، ويق
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