
 

 

  
  
  
  
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  حزب العمل اإلسرائيلي قدم وثيقة تضم تصوراً للحل الدائم: قيادي في فتح
  المقاومة خيارنا االستراتيجي حتى دحر االحتالل واسترداد الحقوق: مشعل

  التعويض خيار في إطار حل مشكلة الالجئين:  ما نسب إلى العاهل األردنيينفمان تع
  مبادرة العربيةللسرائيل  ا وال مفاوضات قبل قبول..194نتمسك بالقرار: أبو عمرو

  ة لالحتالل أحد يقبل بحكومة عميلحكومة فانني لن ابقى فيها فالالإذا فشلت  :عزام األحمد
  ستبعد المطالبة باستقالة التشريعيتنتقد المؤسسة االمنية وال تالجبهة الشعبية 

  يمكن توسيع مجموعة االتصال بإسرائيل: أبو الغيط
   لرغبته في شن حملة واسعة على قطاع غزةيوآف غالنت يوفر الذرائع

 24 شهداء في أقل من      ثمانية
سرائيلي ضد  ا في تصعيد    ساعة

  المقاومة
  

 4ص ... 

22/4/2007699األحد



  

  

 
 

  

            2 ص                                    699:                                 العدد22/4/2007األحد : التاريخ

    :السلطة
 6  هنية يستنكر جرائم القتل واالغتيال التي ينفذها االحتالل .2
 6   جنين وغزة علسرائيلي يدين العدوان اال الفلسطينيالتشريعي .3
 6 سرائيل في التصعيد تهدف إلى إبقاء المنطقة في حالة توتر وعنفاسياسة  :حمدغازي  .4
 7  مبادرة العربيةللسرائيل  ا وال مفاوضات قبل قبول..194نتمسك بالقرار: أبو عمرو .5
 8  لبة باستقالة التشريعيستبعد المطاتنتقد المؤسسة االمنية وال تالجبهة الشعبية  .6
 8  باالستقالة في حال لم يتم تنفيذ الخطة االمنيةيهددون نواب فتح  .7
 8  الشعبية تؤكد اهمية إعادة تفعيل منظمة التحرير وانتخاب مجلس وطني جديدالجبهة  .8
 9  عل يلتقيان قريباً في القاهرة لبحث معوقات الشراكة السياسيةعباس ومش .9
 9  فلسطيني إلى دمشقالوفد ال فشل زيارة :لبيانا .10
 9  ندعو االتحاد االوروبي لرفع الحصاراننا  :وزيرة الخارجية اليونانيةعباس بعد لقائه  .11
 10   باعتراف بلغاريا بحكومة الوحدة يشيدبو عمروأ .12
 10 السعودية تحول قريباً مساعدة مالية إضافية.. فياض يجري محادثات ناجحة في الرياض .13
 10  م يشدد على ضرورة عدم تفويت الفرصة القائمة للسالعزام األحمد .14
 11 ال اقتراح باالقتراض من البنوك لتسديد رواتب الموظفين: البرغوثيمصطفى  .15
 11  الخطة االمنية بحاجة الى تنفيذ وتعاون مع الجميع:  لحقوق االنسانعباسمستشار  .16
 11  في مخيم جباليا ن افراد عائلة والقوة التنفيذية في اشتباك بي4جرح  .17
    

    :المقاومة
 12 حزب العمل اإلسرائيلي قدم وثيقة تضم تصوراً للحل الدائم: قيادي في فتح .18
 12  قالمقاومة خيارنا االستراتيجي حتى دحر االحتالل واسترداد الحقو: مشعل .19
 13 فتح تتهم اسرائيل باستدراج المقاومة الفشال جولة عباس االوروبية .20
 14 عمليات االغتيال هي الرد االسرائيلي على دعوات المفاوضات والتطبيع: حماس .21
 14 ستخدام كافة الوسائل للرداستعداد لمواجه جديدة وفصائل لالالحماس تدعو القسام و .22
 15  "فضح المخطط األمريكي الداعم لجرائم الحتالل"حماس تدعو إلى  .23
 15  القوى الوطنية واالسالمية تندد بجريمة االحتالل في جنين .24
 15   بحق العودةس والجهاد انتقدتا تصريحات الملك عبداهللا الثانيحما .25
 16  فتح تتعرض الى محاولة داخلية وخارجية لخنق حالة االستنهاض التي تعيشها: ابو شمالة .26
 17  يني الفلسطشعبال فتح هي التنظيم الوحيد القادر على قيادة :قريع .27
 17  خطف اإلسرائيليين خيارنا لتحرير األسرى: قائد شهداء األقصى .28
 17  حاكم خمسة شبان بتهم العضوية في الجبهة الديمقراطيةياالحتالل  .29
    

    :الكيان االسرائيلي
 18  بعوثه مع مسؤولين عربأولمرت ينفي لقاء م .30
 18  يوآف غالنت يوفر الذرائع لرغبته في شن حملة واسعة على قطاع غزة .31
 18  أولمرت يستبعد امتالك ايران للسالح النووي .32
 19  يلية عشية العدوان على لبنانتامير تتهم العسكريين بتضليل الحكومة اإلسرائ .33



  

  

 
 

  

            3 ص                                    699:                                 العدد22/4/2007األحد : التاريخ

 19  بشارة التقى أبو الغيط وحذر من فخ التنازل عن أي مبدأ في المبادرة العربيةعزمي  .34
 19  تفوق باراك على أيالون في الجولة األولى من انتخابات حزب العمل: استطالع .35
 20   شهور3وزير المالية االسرائيلي يتنحى : محام .36
 20  م1967أمريكا فكرت بمهاجمة إسرائيل في العام  :هآرتس .37
 20   من السودان وإريتريا على الحدود المصرية اإلسرائيلية50اعتقال  .38
    

    :األرض، الشعب
 21  جمعية االقصى تكشف النقاب عن عمليات تزوير لشراء عقارات بالقدس .39
 21  من جدار الفصل العنصري % 60اسرائيل تستكمل بناء : التفكجي .40
 21  دساتمفتي الديار الفلسطينية يحذر من محاوالت التهويد االسرائيلية للمق .41
 22  الشيخ عكرمة صبري يحمل إسرائيل عرقلة صفقة تبادل األسرى .42
 22  األسرى قلقون من تضارب التصريحات بشأن صفقة التبادل .43
 22  ار واحدة للتعامل مع اضرار الجد فلسطينية بتشكيل مرجعيةةطالبم .44
 23  نشاطات شعبية في بلدة بيت أمر للتصدي للمصادرة واالستيطان .45
 23  فلسطيني يهدد بتفجير نفسه بمقر للشرطة في رام اهللا .46
 23  مساعدات ألسر الشهداء الفلسطينيين .47
 23   ال توجه لدى الوكالة للتخلص من بعض موظفيها:األونروا .48
   

   :اقتصاد
 23  المقاولون يهددون بتعليق العمل في المشاريع ما لم يعوضوا عن خسائرهم .49
   

   : األردن
 24   خيار في إطار حل مشكلة الالجئينالتعويض:  ما نسب إلى العاهل األردنيينفعمان ت .50
 25  سيتم اعتماد األردن المركز االقليمي للبريد الفلسطيني: منصور ملحس .51
 25 مبادرة العربيةالحزب الشعب الديمقراطي االردني يدعو لتفعيل  .52
 25   يحذر الحكومة من العبث بجمعية المركز االسالميالفالحات .53
 26  نقابة األطباء األردنيين التيار اإلسالمي يستعيد .54
 26  األردن يسرع في إجراءات إنشاء مفاعل نووي لألغراض السلمية .55
   

   :لبنان
 26  بحث عالقة هجوم حزب اهللا على المبادرة العربيةاللبناني س الوزراء مجل .56
 28  المحكمة آتية تحت الفصل السابع: األمم المتحدة .57
 28  الحل الحكومي فصل المحكمة عن األزمة السياسية وبري إستمهل ثم أكد أولوية .58
 29  حزب اهللا يمنع كوادره من مغادرة الضاحية :مصادر .59
 29  لفرض رئيس جمهورية بالسالح ال يستطيع احد قلب الطاولة: حمادهالوزير  .60
 30  وفد نيابي يشارك في مؤتمر بسويسرا .61
 30  إلى تجار في مخيم عين الحلوة كريةألبسة عس .62



  

  

 
 

  

            4 ص                                    699:                                 العدد22/4/2007األحد : التاريخ

   
   :عربي، إسالمي

 30  يمكن توسيع مجموعة االتصال بإسرائيل: أبو الغيط .63
 31  مشرف يبدي استعداده للوساطة من اجل السالم في الشرق االوسط .64
 31  ت أولمرت عن صفقة األسرى نوع من المساومةتصريحا: مصر .65
 32  البرلمان العربي يدعو إلى قمة استثنائية إذا رفضت إسرائيل المبادرة .66
 32  محللون يرجحون اتساع دائرة الدول المكلفة االتصال مع إسرائيل .67
 33  هام طالب سابق في األزهر بالتجسس لمصلحة إسرائيلات .68
 33  الكويت ستكون آخر المطبعين مع إسرائيل: أحمد الفهد .69
 33  أفواج سياحية إسرائيلية البحرين تؤكد رفضها دخول .70
   

   :دولي
 33 كد مشاركة رايس في اجتماعات عباس وأولمرت الدوريةولش يؤ ديفيد .71
   

    :حوارات ومقاالت
 34 ة لالحتاللحكومة فانني لن ابقى فيها فال أحد يقبل بحكومة عميلالإذا فشلت  :عزام األحمد .72
 36   الزعاترة ياسر...تسويق المبادرة أم التفاوض بشأنها؟ .73
 37  هنري سيغمان... خطر تفويت فرصة المبادرة العربية للسالم .74
 38 بالل الحسن... إسرائيل دولة قوية ومشلولة وفاشلة: أمام تحدي المبادرة العربية .75
 40  وحيد عبد المجيد... ربية وضوابطهتفعيل مبادرة السالم الع .76
 42   جالل عارف ... " جاي-رايح .. أبومازن"ال تفتحوا الباب لتكرار مسيرة  .77
 45  شلومو بن عامي ..."من الجهاد الثوري إلى سياسة التسويات" .78
 46   ماجد عزام..."مسألة وقت"هل بات .. اع غزةاجتياح قط .79
 48  راسم المدهون... مسؤولية الفلسطينيين مع بدايات تصدع الحصار .80
    

  49  :كاريكاتير
***  

  
  سرائيلي ضد المقاومةاساعة في تصعيد  24 شهداء في أقل من ثمانية .1

(  استشهد فجر اليوم   :رامي دعيبس وعلي سمودي   نقالً عن مراسليه،     22/4/2007 48 عربنشر موقع   
 شهيدان من كتائب شهداء األقصى في نابلس في اشتباكات عنيفة بين شـبان المقاومـة وجـيش                  )األحد

وبذلك يرتفـع عـدد     .. االحتالل أثناء توغل جيش االحتالل داخل أحياء المدينة والمخيمات المحيطة بها          
وقد أعلنت المصادر الطبيـة   . ساعة في الضفة الغربية وقطاع غزة 24اء إلى ثمانية خالل أقل من       الشهد

وبسقوط الشهيدان يرتفع عدد شـهداء       .الفلسطينية داخل المدينة أن الشهيدين وهما أمين لبادة وفضل نور         
جنين وطفلة فـي    الضفة في اقل من أربع وعشرين ساعة إلى سبعة شهداء بعد استشهاد ثالثة شهداء في                

  .مخيمها وخامس احد أفراد األجهزة األمنية من بلدة كفردان غرب المدينة
 ثالثة شهداء هم الشهيدان احمد العيسة ومحمد         السبت وكانت وحدة احتاللية خاصة قد اغتالت عصر يوم       

ن وذكرت مصادر فلـسطينية أ    . الدمج من كتائب شهداء األقصى والشهيد محمد عفيف من سرايا القدس          
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الشهداء الثالثة اعترضنهم قوة احتاللية مستعربة وشرعت بإطالق النار عليهم مـا أدى إلـى إصـابتهم                 
 .برصاصات قاتلة من قبل جيش االحتالل ما أدى إلى استشهادهم على الفور

خليل سليمان الحكومي وسـط مـشاعر       .وفور انتشار النبأ تدافع آالف المواطنين على مستشفى الشهيد د         
غضب حيث خرجوا للشوارع في مسيرات حاشدة وغاضبة حملت خاللها جثـامين الـشهداء              السخط وال 

وأطلق مقاتلون من كتائب شهداء األقصى وسرايا القدس النار في الهواء بينما هتف المشاركون منـددين                
 .بإسرائيل

ائيلي خطيـر   وأدانت كتائب شهداء األقصى العملية وقال زكريا الزبيدي قائدها في الضفة انه تجاوز إسر             
لكل الخطوط الحمر ورسالة إسرائيلية واضحة حول طبيعة توجهاتها المعادية لشعبنا لذلك وفـي ضـوء                
التصعيد الخطير نؤكد بشكل واضح انه لن يكون هناك بعد اليوم حديث عن تهدئة أو تفاوض أو لقـاءات           

ان من حقنا أن نقاوم ونـدافع       وما دامت إسرائيل اختارت االغتياالت والقتل والتوغالت والموت لشعبنا ف         
ونتصدى وأضاف الزبيدي نطالب بوقف كل أشكال اللقاءات مع إسرائيل ونؤكد أن االغتياالت لن توقف               

 .مسيرة شعبنا والمقاومة
وقال ابو مجاهد الناطق باسم سرايا القدس إن ما تمارسه إسرائيل مـن مجـازر واغتيـاالت تؤكـد أن                    

 ضد شعبنا وان الرد الوحيد هو بتعزيز المقاومـة لنـصون دمـاء              االحتالل مستمر في حربه وجرائمه    
 .الشهداء ونحمي الثوابت ونمنع فتنة االحتالل وندافع عن تضحيات شعبنا

أعلنت مصادر فلسطينية عن استشهاد فلسطيني وإصابة اثنين آخرين بجراح بعد أن اسـتهدفت طـائرة                و
لت مصادر طبية فلسطينية ان المواطن كمـال عنـان          وقا .احتاللية سيارة كانوا يستقلونها شمال القطاع     

 .استشهد واصيب اثنان اخران من نشطاء سرايا القدس في قصف صاروخى استهدف سيارتهم
الى ذلك اعلنت عدة اذرع عسكرية تابعة للفصائل الفلسطينية المسؤولية عن اطـالق صـواريخ محليـة              

 .الصنع تجاه مدن وبلدات احتاللية محيطة بقطاع غزة 
 تعهد محمود الزهـار بـأن       : نضال المغربي  ،غزةنقالً عن مراسلها في      22/4/2007رويترز  وأوردت  

  ."كل فلسطين.. حتى تحرير فلسطين" قتال اسرائيل  حماستواصل حركة
 اسـتنكر محـافظ     : عاطف أبو الرب   ،جنيننقالً عن مراسلها في      22/4/2007  الجديدة الحياةوأضافت  

على العـالم أن يتحمـل      : وقال. ائم التي ترتكب على مرأى ومسمع العالم      جنين قدورة موسى هذه الجر    
وأضـاف مـا يجـري هـو     . مسؤوليته لحماية هذا الشعب األعزل، وأن ال يبقى صامتاً حيال ما يجري 

  .محاوالت مستميتة لقتل أي أمل لتحرك سياسي ينهي الصراع
اومين في جنين جريمـة لـن تكـسر ارادة          واعتبرت حركة الجهاد االسالمي ان عملية اغتيال الثالثة مق        

أن هذه الجريمة تأتي في سياق العدوان المستمر على شعبنا وقـواه       "وأوضح القيادي نافذ عزام      .المقاومة
المجاهدة وهي رسالة اسرائيل تحديداً بعد قرار اللجنة العربية في تشكيل وفد للتفاوض مع اسرائيل حول                

 هذه الجريمة تأكيد على صوابية مواقفنا الداعية الى تعزيـز المقاومـة             ان"وقال عزام    ".المبادرة العربية 
وهذه الجريمة تثبت صحة تحذيراتنا عشية تجديد تبني القادة العرب للمبادرة العربية حيث ان االحتالل ال                
يمكن أن يتجاوب مع الجهود المبذولة وهو يواصل عدوانه ضد أبناء شعبنا مستهيناً بكل األعراف والقيم                

  ".والمبادرات
قال مصدر من كتائب الشهيد أبـو      : 22/4/2007 األيام الفلسطينية     في كتب محمد بالص وخليل الشيخ    و

إن كتيبة الشهيد أحمد القرمان التابعة لكتائب أبو علي مصطفى أطلقـت            : علي مصطفى في حديث لأليام    
اركة مـع كتيبـة الجهـاد       ثالث قذائف صاروخية باتجاه بلدات نتيف هعسراه، سديروت، وإيريز بالمش         

 .المقدس التابعة لكتائب شهداء األقصى
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 الناطق باسـم     إلى أن   محمد هواش  ،رام اهللا نقالً عن مراسلها في      22/4/2007النهار اللبنانية   وأشارت  
، و قـال إنهـا      "تمت بدم بارد  "الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة ندد من اثينا بعملية اغتيال الثالثة التي             

  ".ل الجهود المبذولة إلحياء عملية السالم في المنطقةتعرق"
: وكاالت، وعن ال   أحمد رمضان  ،رام اهللا نقالً عن مراسلها في      22/4/2007المستقبل اللبنانية   وجاء في   

واعتبر الناطق باسم الرئاسة أن ذلك يرمي الـى         . ندد ناطق باسم الرئاسة الفلسطينية بالجرائم اإلسرائيلية      
 . عل عنيفة، لقطع الطريق على تثبيت التهدئة، وتوسيعها لتشمل الضفة الغربيةاستدعاء ردود ف

  
  هنية يستنكر جرائم القتل واالغتيال التي ينفذها االحتالل .2

 استنكر رئيس الوزراء اسماعيل هنية امس الجرائم التي ارتكبتها قوات االحـتالل فـي جنـين                 :رام اهللا 
اسم الحكومة الفلسطينية عن شديد االستنكار لجـرائم القتـل        أعرب باسمي وب  "وقطاع غزة وقال في بيان      

واالغتيال لكوادر المقاومة الفلسطينية في كل من جنين وغزة، ونرى أن هذه الجرائم دليل متجدد علـى                 
وحشية االحتالل ورغبته في االستمرار في مسلسل التصفية، في محاولة يائـسة لكـسر إرادة الـشعب                 

ستسالم واإلذعان عليه، وتأكيد على سياسة الخداع التي تمارسـها قيـادة            الفلسطيني، وفرض شروط اال   
ان شعبنا سيزداد ثباتاً وصموداً أمام حمالت العـدوان مـن           "واضاف   ".االحتالل عبر اللقاءات المكوكية   

وتوجه هنية إلى األشقاء العرب باتخاذ خطوات عاجلة لكسر         " ".اجتياحات وحصار واعتقاالت واغتياالت   
 .ليرداً على سياسة العدوان، وقطع الطريق أمام أية محاوالت للتطبيع مع االحتالل اإلسرائيالحصار 

  22/4/2007  الجديدةالحياة
  

  جنين وغزة علسرائيلي يدين العدوان اال الفلسطينيالتشريعي .3
 ومخيم  أدانت هيئة رئاسة المجلس التشريعي، الليلة الماضية، العدوان االسرائيلي على مدينة          :  وفا -غزة  

وحملت في بيان صحافي، االحتالل اإلسرائيلي مسؤولية كافة األحـداث           .جنين وعلى شمال قطاع غزة    
أحمد بحر رئيس المجلس التشريعي باالنابة، المجتمع الـدولي لتحمـل           .ودعا د  .الناتجة عن هذا التصعيد   

اكاتـه لكافـة االعـراف      المسؤولية في لجم االحتالل اإلسرائيلي عن التصعيد في المنطقة، ووقـف انته           
وأكد على لحمة الشعب الفلسطيني وتوحده في مواجهة العدوان اإلسرائيلي، وضرورة            .والمواثيق الدولية 

 .توحيد الجهد لمواجهة التحديات التي تواجه شعبنا الفلسطيني وعلى رأسها العدوان اإلسرائيلي
  22/4/2007األيام الفلسطينية 

  
 التصعيد تهدف إلى إبقاء المنطقة في حالة توتر وعنفسرائيل في اسياسة  :حمدغازي  .4

 استنكرت رئاسة الوزراء الفلسطينية العمليات العدوانية اإلجرامية التي نفذتها قوات االحتالل في :غزة
وقال بيان صحافي وصل وكالة  .كل من قطاع غزة ومدينة نابلس والتي أسفرت عن سقوط ضحايا

ان مثل هذه الجرائم البشعة "غازي حمد .اطق باسم رئاسة الوزراء دفلسطين برس لألنباء صادر عن الن
تدل على سياسة إسرائيل في التصعيد العسكري العدواني والتي تهدف إلى إبقاء المنطقة في حالة من 

إن جرائم االحتالل لم تتوقف يوما عن المس باألبرياء والممتلكات "وأضاف . التوتر والعنف وسفك الدماء
أن حكومة اولمرت تضلل الرأي العام من خالل ادعائها جديتها بالحلول السلمية و قبولها وهذا يؤكد 

وأكد حمد على إدانة هذه الجرائم البشعة مطالبا المجتمع الدولي بالعمل بجدية  ".بالمبادرات السياسية
ممارسة الضغط لوقف استهتار إسرائيل بالقوانين الدولية وتنكرها لحقوق الشعب الفلسطيني ومطالبتها ب

 ".على الحكومة اإلسرائيلية لوقف جرائمها ضد الشعب الفلسطيني
  22/4/2007فلسطين برس 
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  مبادرة العربيةللسرائيل  ا وال مفاوضات قبل قبول..194نتمسك بالقرار: أبو عمرو .5
ردن  اعتبر وزير الخارجية الفلسطيني أن تكليف الجامعة العربية مـصر واأل           : جيهان الحسيني  -القاهرة  
مبادرة العربية في إسرائيل هو للتأكيد على جدية العرب في التوجه قدماً نحو الـسالم، مـشدداً                 التسويق  

على أن مهمات هاتين الدولتين محددة وهي شرح المبادرة لإلسرائيليين والرد على استفساراتهم، موضحاً              
التـي سـتتحدث باسـم      ) ردنمصر واأل (أن هناك مطالب ستقدم إلسرائيل عبر مجموعة العمل العربية          

أي قبل   "28/9/2000العرب جميعاً، وفي مقدمها رفع الحصار والعودة باألوضاع إلى ما كانت عليه في              
، ووقف الحفريات قرب األقصى ووقف بناء الجدار ووقف المستوطنات، الفتاً إلـى أن              "انتفاضة األقصى 

 قبل تشكيل فريق عمل موسـع مـن دول          هذه المطالب هي شروط الجامعة العربية التي يجب أن تتحقق         
إذا وافقت إسرائيل   : " أبو عمر للحياة    زياد وقال .عربية عدة لعقد أي اتصاالت أو مفاوضات مع إسرائيل        

على تلك الشروط وتم عقد مفاوضات معها اسفرت عن حصول العرب على حقوقهم كاملة يمكن حينهـا                 
ت أبو عمرو إلى أن اسماء الدول التي ستـشارك فـي            ولف ".أن يتم التطبيع الكامل بين العرب وإسرائيل      

وحول ما إذا كانت إسرائيل ستقبل بحق        .الوفد الموسع لم تحدد بعد، موضحاً أن هذا االمر ما زال مبكراً           
عودة الالجئين الفلسطينيين الوارد في المبادرة العربية، أجاب بأن الموقف الفلسطيني معروف، مشدداً في              

مـضيفاً  .  الذي يؤكد حق عودة الالجئين أو التعويض لمن يرغب         194كهم بالقرار   على تمس "هذا الصدد   
المبادرة ستعرض عليهم متكاملة وستقدم إلسرائيل كخطوة أولى فإما أن تقبل بها فنبـدأ بالتفـاوض                "أن  

ونفى أبو عمرو أن يكون الحصار مازال مفروضاً       ".معها حول بنودها أو ترفضها وهنا سيختلف الموقف       
إن قمة الرياض دعت إلى التعامل مع حكومة        : " الحكومة الفلسطينية من جانب الدول العربية، وقال       على

، مشيراً إلى أن وزير المال سيقوم بجولـة عربيـة لتحـصيل كـل               "الوحدة، والجزائر دفعت مستحقاتها   
حول صـفقة   ورفض أبو عمرو تصريحات أولمرت       .االستحقاقات المالية التي التزمت بها الدول العربية      

إذا كانـت إسـرائيل     : "شاليت في أنه لن يدفع ثمن إطالق سراحه، داعياً إياه إلبداء مرونة أكثر، وقـال              
نحن نريد تحقيق   : "، وتابع "حريصة على إطالق سراح شاليت فلتبد مرونة أكبر تجاه مطالب الفلسطينيين          

د اإلسرائيليين وحدهم فهناك طـرف  األمر ليس مرهونًا بي"، مشدداً على أن "صفقة مشرفة لتبادل األسرى  
آخر يجب اعتباره، باإلضافة إلى الوسطاء المصريين الذين يبذلون كل جهودهم لتنفيذ الـصفقة بمـا ال                 

وحول جدوى اللقاءات التي عقدت أكثر من مرة بين الرئيس عباس وأولمرت، أجـاب               ".يجحف بحقوقنا 
حصار وال نريد أن نبدو وكأننا نحن الطرف الـذي          الجانب الفلسطيني له رؤية معينة وهي أننا في حال          "

عندما نشرح مواقفنا في مثل هذه اللقاءات فنحن نلقـي          : "وزاد". يعرقل أي مساٍع لتحريك العملية السلمية     
بالكرة في الملعب اآلخر بغض النظر عن ما سينتج عن هذه االجتماعات خصوصاً في ما يتعلق بـاألفق                  

صرار على مطالبنا وخصوصاً التي تتعلـق بالـشؤون الحياتيـة لنؤكـد             سنواصل اإل : "وتابع". السياسي
وأشاد أبو عمرو بالخطة األمنية األخيرة التي وضعت باألساس بهدف معالجة الفلتـان األمنـي،               ".جديتنا

وحول مخاوف البعض من مواجهة مقبلة بين حركتي فتح وحماس           ".الجميع مصر على تنفيذها   "وقال ان   
، معتبراً أن الشراكة الوطنية والـسياسية أنجـزت         " وليس لدي مخاوف من حدوث ذلك      لست قلقاً : "أجاب

وحول امكانية التلويح    .الكثير وأنها أغلقت الباب على أي مشاكل حقيقية على الصعيد الداخلي الفلسطيني           
عد وعنـدما  هذا الخيار مستب: "بإبرام انتخابات تشريعية مجدداً إذا فشلت الحكومة في تحقيق أهدافها أجاب   

وسئل ابو عمرو هل يخشى من تأثير        ".طرح كان فقط لحل الشأن الداخلي وليس لمجابهة طرف أو آخر          
نحن لسنا استثناء ولسنا بمعزل عن      : "قوى إقليمية في المنطقة وانعكاساته على الساحة الفلسطينية، فأجاب        

: وتـابع ". تجاذبات ليـست جديـدة  اآلخرين وما يحدث لدينا ينطبق في أي كيان آخر في المنطقة وهذه ال      
رغم أن هذه التأثيرات تتعدى كل الحدود فإننا نحصن أنفسنا بوفاقنا الوطني وبحكومة الوحدة وبتفعيـل                "

نحن ننأى بأنفسنا عن هذه االستقطابات ومطمئنون الى ان         : "وزاد". منظمة التحرير وبخصوصية قضيتنا   
وعن رأيه   .، مستبعداً حدوث مواجهات مستقبلية    "القاتالوضع الفلسطيني طاٍغ وهو الذي يحدد جوهر الع       
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في تلويح خالد مشعل بأنه في حال عدم حدوث مفاوضات وعدم وجود أفق زمني لحل سياسي سـتنطلق                  
انتفاضة ثالثة بعد ستة شهور من تشكيل حكومة الوحدة، أجاب أن من حق كل فصيل يشارك في حكومة                  

واكد أن الحكومة تحظى بثقة البرلمان ولها برنامجها         . ويقيمها الوحدة عن يعبر عن مواقفه وأن يراجعها      
ومصرة على النجاح في مهماتها التي على رأسها إنهاء الحـصار والمحافظـة علـى وحـدة الـشعب                   

  .الفلسطيني
  22/4/2007الحياة 

  
  ستبعد المطالبة باستقالة التشريعيتنتقد المؤسسة االمنية وال تالجبهة الشعبية  .6

أكد النائب جميل المجدالوي، عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية، أنه سيتوجه بالـدعوة              :خان يونس 
الستقالة المجلس التشريعي في حال عدم انتظام جلسات وأعمال المجلس، وعدم قدرته على القيام بـدوره      

ؤسسة باتت  إن هذه الم  :" وقال. الوظيفي والخدماتي كما يجب، باإلضافة إلى العديد من األسباب االخرى         
وانتقد المؤسسة األمنية وعلى رأسها وزارة الداخلية في القـضاء           ".تعيش ظروفاً معقدة يصعب تفسيرها    

على الفتان األمني الذي يتهدد أركان المجتمع الفلسطيني بأكمله، متسائالً عن االسـباب الحقيقيـة لهـذه                 
ر محافظة خان يونس، يوم السبت، إلـى        وتطرق المجدالوي اثناء زيارة قام بها الى مق        .الظواهر السلبية 

 ألف موظف تم دمجهم ضمن مؤسسات       30سياسة المحاصصة الوظيفية، والتكدس الوظيفي لما يزيد عن         
 موظف بمناصب عليا من مدير عام فما فوق، وغيرهـا           300، وتعيين أكثر من     2006السلطة، منذ عام    

:" وقـال  .فلسطينية والوضع الداخلي بشكل عام    من إفرازات ألقت بظاللها بنتائج عكسية على المؤسسة ال        
لقد بات على الجميع أن يقف أمام مسؤولياته، من قوى، وفعاليات، ولجان شـعبية، ومخـاتير، ولجـان                  
إصالح، ومؤسسات، دون أن تتقيد جميعها باالنتماء التنظيمي وصوالً إلى إحداث تغيير وإصالح حقيقي              

 ". ة الفقر والبطالة التي تنهش الشعب الفلسطينيعلى األرض لحالة الفوضى والفلتان وحال
  21/4/2007وكالة معا 

  
  باالستقالة في حال لم يتم تنفيذ الخطة االمنيةيهددون نواب فتح  .7

 هدد عدد من نواب حركة فتح باالستقالة من المجلس التشريعي في حال لم يتم تنفيذ                : فتحي صباح  –غزة  
  .لفلسطينية قبل اسبوعالخطة االمنية التي اقرتها الحكومة ا

  22/4/2007الحياة 
  

  الشعبية تؤكد اهمية إعادة تفعيل منظمة التحرير وانتخاب مجلس وطني جديدالجبهة  .8
ف على أسس ديمقراطية وفـق      .ت. أكدت الجبهة الشعبية أمس أهمية إعادة تفعيل م        : سمير حمتو  - غزة

وشددت الجبهـة    . لشعبنا في الداخل والخارج    مبدأ التمثيل النسبي، باعتبار أن المنظمة هي البيت الجامع        
على ضرورة أن تباشر اللجنة المكلفة بالحوار مع األمناء العامين للفصائل من أجل البدء في الخطـوات                 
العملية النتخاب مجلس وطني جديد يمثل الفلسطينيين في الداخل والخارج وصـوالً النتخـاب اللجنـة                 

ظمة لعمل المنظمة بما يحفظ الثوابت واألهـداف الوطنيـة وحـق            التنفيذية للمنظمة وكل المؤسسات النا    
جاء ذلك خالل لقاء عقده أمس وفد قيادي من الجبهـة مـع             .194العودة لالجئين الفلسطينيين وفق قرار      

رئيس الوزراء إسماعيل هنية، وأكد وفد الجبهة على المعارضة البناءة واإليجابية للحكومة ودعمها فـي               
 .لتي تمارس عليها من أجل تقديم المزيد من التنازالت استجابة لشروط الرباعيـة            مواجهة الضغوطات ا  

وأكدت الجبهة على ضرورة وضع حد لحالة الفوضى والفلتان األمني، وقالت الجبهة ان رئيس الـوزراء   
و  .أكد على ضرورة التعاون المشترك بين الحكومة والقوى من أجل القضاء على حالة االنفالت األمني              

ب وفد الجبهة بضرورة اإلسراع في معالجة ملف االقتتال الدموي بين حركتي فتح وحماس واستكمال               طال
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التحقيق وتقديم من تعمد القتل إلى العدالة، كما شدد وفد الجبهة على أهمية مشاركة الفصائل الرئيسية في                 
 على أهميـة عـدم تكـريس        و تم التأكيد خالل اللقاء     .اللجنة المشكلة من أجل إجراء المصالحة الوطنية      

الثنائية والمحاصصة بين فتح وحماس، وإشراك الفصائل األخرى في اللجنة على قاعدة خدمـة النـاس                
  .جميعاً بعيداً عن الفئوية والحزبية وضمن نظام تكافؤ الفرص للجميع، ورفع الظلم عن المظلومين

  22/4/2007  الجديدةالحياة
  

  هرة لبحث معوقات الشراكة السياسيةعباس ومشعل يلتقيان قريباً في القا .9
 كشف مصدر فلسطيني رفيع     : حكمت يوسف  ،غزةنقالً عن مراسلها في      21/4/2007وكالة سما   نشرت  

المستوي في مؤسسة الرئاسة الفلسطينية يوم السبت لمراسل وكالة سما النقاب عن اتفاق بـين الـرئيس                 
ل المصدر الذي رفض الكشف عن هويته خـالل         وقا .عباس وخالد مشعل لعقد اجتماع بينهما في القاهرة       

 دمشق للتحضير لالجتمـاع والـذي رجـح    ىاتصال هاتفي ان مستشارين للرئيس الفلسطيني وصولوا ال       
واضاف المصدر ان أطراف فلسطينية وعربية بذلت جهود حثيثـة           .المصدر ان يعقد بداية الشهر القادم     

راكة السياسية والوضع الميداني في االراضي الفلـسطينية         موضحا بان اللقاء سيتناول الش     ،لعقد هذا اللقاء  
وبين المصدر ان وزير الخارجية      .واعادة بناء منظمة التحرير وسبل فك الحصار عن الشعب الفلسطيني         

 .زياد ابو عمرو  لعب دورا بارزا في عقد لقاء بين عباس ومشعل
مـسؤول فـي وزارة الخارجيـة       صرح مصدر   :  د ب أ   نقالً عن وكالة   22/4/2007الدستور  وأضافت  

 .الفلسطينية بأن زياد أبو عمرو نجح في ترتيب لقاء قريب يجمع بين عباس مع مشعل في القاهرة
  

 فلسطيني إلى دمشق الوفد ال فشل زيارة :لبيانا .10
كشفت مصادر فلسطينية واسعة االطالع للبيان أن خالفات كبيرة حدثت بين أعضاء الوفـد الفلـسطيني                

صمة السورية أخيراً أدت إلى فشل الزيارة وبالتالي نتائجها بسبب تناقضات بـين أعـضاء   الذي زار العا  
وأوضحت المصادر أن خالفات بين أحمد قريع رئيس الوفـد          . الوفد تولد عنها تغيير البرنامج المعد سلفاً      

  .وبين تيسير خالد أربكت خطة وهدف الزيارة المتمثل في مناقشة تفعيل مؤسسات منظمة التحرير
  22/4/2007البيان 

  
  ندعو االتحاد االوروبي لرفع الحصاراننا  :وزيرة الخارجية اليونانيةعباس بعد لقائه  .11

، امس، دعوته الى رفع الحصار االقتصادي المفروض على الشعب          الفلسطينيكرر الرئيس   :  وفا –أثينا  
يونانية عقب اجتماعـه     يتحدث في مؤتمر صحفي مشترك مع وزيرة الخارجية ال         عباسوكان   .الفلسطيني

اننا ندعو االتحاد االوروبي لرفع الحصار المفروض       "وقال عباس    .معها بعيد وصوله العاصمة اليونانية    
على شعبنا، ألن استمراره سوف يشجع فقط التطرف، مشدداً على انه يجب مساعدة الشعب الفلـسطيني                

 أعلن برنامجها ونعتقد بأنها تلبـي كـل         اننا شكلنا حكومة وحدة وقد    "واضاف   ".حتى يعيش حياة طبيعية   
ان الظروف مالئمة اآلن لتحقيق رؤية الرئيس بوش واللجنة الرباعيـة القامـة دولـة               "وقال   ".التوقعات

اننا نعمل كـذلك    "وقال  . وشدد على ضرورة اطالق سراح جميع األسرى الفلسطينيين        ".فلسطينية مستقلة 
انني قلت انـه مـا      "حفي المختطف جونستون، فأجاب     عن الص عباس  وسئل   ".تعلى اطالق سراح شالي   

  ".زال حياً واننا نبذل جهوداً مضنية الطالق سراحه
  22/4/2007  الجديدةالحياة
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   باعتراف بلغاريا بحكومة الوحدة يشيدبو عمروأ .12
  صباح أبوعمروالتقى   و .بحكومة الوحدة الفلسطينية    أشاد ابو عمرو باعتراف بلغاريا     :سمير حمتو  -غزة  

الوزارية المكلفـة    البلغاري حيث ناقشا التطورات السياسية األخيرة ونتائج اجتماعات اللجنة         أمس نظيره 
اجتمعت في القاهرة لبحث آليات تفعيـل المبـادرة    من قمة الرياض بتفعيل المبادرة العربية للسالم التي

الـسياسية   وناقش آخر المـستجدات  .المنبثقتين عن هذا االجتماع وآليات تحركهما العربية ومهام اللجنتين
الفلسطينية والقضايا الهامـة ذات العالقـة، حيـث     بعد تشكيل حكومة الوحدة وآفاق التعاون مع الحكومة

الموقف الفلسطيني من مجمل التطورات األخيرة موضحا ان الحكومة  وضع الوزير البلغاري في صورة
واألوروبيـة   مل بأن تتـوج االتـصاالت الفلـسطينية   تتفاعل بإيجابية مع المجتمع الدولي وتأ الفلسطينية

كمـا  . والتعامل االيجابي مع حكومة الوحـدة      والدولية بإنهاء الحصار واستئناف تقديم المساعدات لشعبنا      
بحكومـة   البلغاري العالقات الثنائية بين البلدين مشيدا بقرار بلغاريا االعتراف بحث أبو عمرو مع نظيره

 .ةالوحدة الوطني
  22/4/2007  الجديدةةالحيا

  
 السعودية تحول قريباً مساعدة مالية إضافية.. فياض يجري محادثات ناجحة في الرياض .13

سالم فياض وزير المالية، أمس، ان المملكة العربية السعودية ستحول للسلطة الوطنيـة،        .اعلن د : رام اهللا 
وقال فيـاض،    .القمة العربية االخيرة  قريباً، مساعدة مالية اضافية، خارج اطار التزامها بموجب قرارات          

انه بحث مع المسؤولين السعوديين قرارات قمة الرياض االخيرة فـي الجـانبين المـالي واالقتـصادي                 
 .في االراضي الفلسطينية  " واخراجها الى حيز التنفيذ في ظل االوضاع المالية واالقتصادية الصعبة جداً          "

بالتزام الـسعودية الـدائم     "، مذكِّرا   " السعودية كما كان متوقعاً    وجدنا تفهماً تاماً من االشقاء في     "واضاف  
السعودية متفهمة تماماً لألوضاع المالية الصعبة      "وقال إن    ".بتنفيذ الشق المالي من قرارات القمم العربية      

ولـم   ".التي نعيشها، لهذا فقد قررت تحويل دفعة اضافية قريباً، زيادة على التزاماتها في قمة الريـاض               
ستحول خالل  "فصح فياض عن قيمة المساعدة السعودية، او التاريخ المحدد للتحويل، مكتفياً بالقول إنها              ي

طيبة وجرت في أجواء جيدة، فاضافة الى الدور الـسعودي          "ووصف زيارته للرياض بأنها      ".وقت قريب 
يا المالية واالقتصادية التي    التاريخي الداعم لنا، فهي اآلن تتولى رئاسة القمة العربية، وبحثنا مجمل القضا           

اتفق عليها في قمة الرياض، ووضعتهم في صورة الجهود التي نبذلها مع المانحين اآلخرين، وخصوصاً               
كانت مناسبة لالعراب عن تقديرنا لـوقفتهم معنـا، ودور   "وقال إن زيارته للسعودية     ".االتحاد االوروبي 

ورعايته لمؤتمر القمة العربية التاريخي الذي اتخذ قرارا        خادم الحرمين الشريفين في اتفاق مكة وانجازه،        
 ".مركزيا فيما يتعلق بقضيتنا، ووجدنا ان تفعيل قرارات القمة في مركز اهتمام القيادة السعودية
  22/4/2007األيام الفلسطينية 

  
   يشدد على ضرورة عدم تفويت الفرصة القائمة للسالمعزام األحمد .14

الوزراء على ضرورة استغالل الفرصة السانحة امام المجتمع الدولي للتقدم في           كد نائب رئيس    أ :رام اهللا 
وشدد عزام األحمد خالل استقباله امـس جـان          .المسيرة السلمية وعدم تفويتها مع تشكيل حكومة الوحدة       

 – كلود لو فور عضو الجمعية الوطنية الفرنسية، نائب رئيس لجنـة الـصداقة البرلمانيـة الفلـسطينية                
شدد على ضرورة قيام االتحاد االوروبي بوجه عام وفرنسا بوجه خاص بدور نشط من اجـل                ،  سيةالفرن

واستعرض األحمد االوضاع التي يعيشها ابنـاء       .اعادة احياء العملية السلمية واعطاء األمل مجدداً لشعبنا       
ى ان فقـدان األمـل      شعبنا والمخاطر التي تحيط بمستقبل المنطقة جراء الممارسات االسرائيلية منوهاً ال          

ودعا الى رفـع     .بالسالم وبالوسائل السلمية في النضال سيؤدي الى عواقب وخيمة على المنطقة بأسرها           
  .الحصار الظالم فوراً ودون تأخير
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من ناحيته اكد لو فور موقف  بالده الداعم للشعب الفلسطيني ولنضاله الهادف الى اقامة دولته المـستقلة                  
 .على ارضه

  22/4/2007 ديدة الجالحياة
  

 ال اقتراح باالقتراض من البنوك لتسديد رواتب الموظفين: البرغوثيمصطفى  .15
مصطفى البرغوثي، المتحدث الرسمي باسم الحكومة،      .نفى وزير اإلعالم الفلسطيني د    :  د ب أ   -رام اهللا   

لكـي  امس السبت صحة ما تردد بشأن تقدم وزارة المالية باقتراح للحصول على قروض مـن البنـوك                  
هذا الخبر عـار    "وقال البرغوثي في بيان إن       .تتمكن من تسديد الرواتب المتأخرة للموظفين الفلسطينيين      

عن الصحة وليس سوى إشاعة صدرت عن مصدر غير معروف غير أنه من الواضح أن الهدف مـن                   
 المـوظفين   الحكومة ملتزمة بكل متأخرات   "وأضاف بالقول إن    ". وراء ذلك هو إرباك الساحة الفلسطينية     

وزير الماليـة  "، مشيرا إلى أن "وإنها تبذل جهودا من اجل توفير الدعم لتغطية رواتب الموظفين المتأخرة 
  ".يواصل مساعيه بهذا الخصوص من خالل جولته الحالية في عدد من عواصم العالم

  22/4/2007الشرق األوسط 
  

  يذ وتعاون مع الجميعالخطة االمنية بحاجة الى تنف:  لحقوق االنسانعباسمستشار  .16
كمال الشرافي مستشار الرئيس لحقوق االنسان والمنظمات االهلية ان الخطة االمنية بحاجـة             . اكد د  :غزة

الى تنفيذ من خالل تعاون الجميع واشار خالل لقاء نظمه التفويض الساسي للحرس الرئاسي مع كـوادر                 
دادها للتعاون مع وزارة الداخليـة النهـاء        الحرس الرئاسي بمهبط الرئاسة بغزة ان الفصائل ابدت استع        

ظاهرة الفوضى والفلتان االمني مؤكدا ان ذلك يحتاج على الجدية والحسم والقوة لفرض النظام والقانون               
على الجميع خاصة ان اعمال الخطف والفوضى ما زالت قائمة مؤكدا ان استمرار ذلك يضعف الموقف                

الحكومة، واضاف ان الرئيس ال زال يجري اتصاالت حثيثة من          الفلسطيني امام العالم خاصة بعد تشكيل       
اجل رفع الحصار واالعتراف بحكومة الوحدة الوطنية وفي وقت يسعى الجانب االسرائيلي الـى عزلنـا                
عن العالم واضاف الشرافي ان على الحكومة مسؤولية حفظ االمن والجميع ينتظر ذلك وعليهـا تعزيـز                 

قوى والشرائح لمساعدتها في انجاح خطتها واضاف ان الحـرس الرئاسـي            وترميم العالقات مع كافة ال    
  . يحظى باحترام وثقة الجميع لعمله الدؤووب في خدمة شعبه ودوره في الحفاظ على القانون والنظام

  22/4/2007  الجديدةالحياة
  

   في اشتباك بين افراد عائلة والقوة التنفيذية في مخيم جباليا4جرح  .17
اصيب اربعة فلسطينيين، بينهم كاتب صحافي، في اشتباكات بين احدى العـائالت            : ح فتحي صبا  –غزة  

وقالت مصادر محلية ان ثالثة فلسطينيين اصيبوا في اشتباكات وقعت بين مسلحين             والقوة التنفيذية امس،  
ـ   .من عائلة العجرمي وافراد من القوة التنفيذية في مخيم جباليا لالجئين شمال القطاع             تباكات ووقعت االش

في اعقاب خطف القوة التنفيذية احد افراد عائلة العجرمي الذي يعمل في معبر رفح الحدودي في صفوف                 
وفي وقـت الحـق اصـيب        .الحرس الرئاسي، وآخر من القوة التنفيذية خطفه افراد من عائلة العجرمي          

ه، القاها احد افـراد     الزميل الكاتب الصحافي اشرف العجرمي بشظية قنبلة يدوية بالقرب من احدى عيني           
وقال العجرمي للحياة انه توجه مع عمه الى موقع القوة التنفيذية الواقع قبالة منزلهم لبحث               . القوة التنفيذية 

واضاف انه فوجئ وعمه بإلقاء احد افراد القـوة         . سبل حل المشكلة بين افراد من عائلته والقوة التنفيذية        
ابته بشظية قرب عينيه، ونقل الى احد المستشفيات حيث قطـب           قنبلة يدوية في اتجاههما ما ادى الى اص       

  .جرحه بأربع غرز
  22/4/2007 الحياة
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 حزب العمل اإلسرائيلي قدم وثيقة تضم تصوراً للحل الدائم: قيادي في فتح .18

 قال قيادي بارز في حركة فتح، إن حزب العمل اإلسرائيلي قدم أخيراً للممثلـين               : صالح النعامي  - غزة
أن نائب وزير الدفاع اإلسـرائيلي      ": "وأضاف القيادي للشرق االوسط   ". تصورا للحل الدائم  "ة  عن الحرك 

 اشهر على قيادات في الحركة هذا التصور أثناء انعقاد اجتماعات المجموعـة             7افرايم سنيه عرض قبل     
ألحـزاب  الفلسطينية اإلسرائيلية في جنيف، والتي تضم قيادات في فتح ومسؤولين وساسة من عدد من ا              

وينص التصور على تقسيم المنطقة الواقعة بين نهر االردن وحوض البحر االبيض المتوسط             . اإلسرائيلية
وترى الوثيقة انه يتوجب اعتماد الحـدود التـي كانـت           . الى دولتين، احدهما يهودية واالخرى فلسطينية     

ير التجمعات االسـتيطانية    وحول مص . تفصل بين الضفة الغربية وإسرائيل عند نشوب حرب األيام الستة         
التي أقامتها إسرائيل في ارجاء الضفة، فينص التصور على وجوب ضمها إلسـرائيل، مقابـل أن يـتم                  
تعويض الفلسطينيين عن طريق تبادل األراضي، بحيث يمنح الفلسطينيون اراضي مقابل األرض التـي              

ة في القدس، وذلـك حـسب األغلبيـة         وتنص الخطة على تقسيم السياد     .تقام التجمعات االستيطانية عليها   
القومية للسكان في كل قسم، في حين تظل األماكن المقدسة بدون سيادة سياسية، بحيث يتم بلورة تصور                 

حل مـشكلة الالجئـين     "وتنص الوثيقة على أن     . شامل إلدارة هذه المناطق بما يضمن حرية العبادة فيها        
والسياسية هو شرط النهاء الصراع االسـرائيلي الفلـسطيني         الفلسطينيين بجوانبها االنسانية واالقتصادية     

لكـل مـن    " الطابع الوطني "وتنص الوثيقة على أنه يتوجب عدم القيام بأي خطوة تؤثر على            ". بشكل تام 
ويهدف هذا البند الى رفض حق العودة لالجئـين الفلـسطينيين الـى             . الدولة العبرية والدولة الفلسطينية   

، على اعتبار أن عودة هؤالء الالجئين سـيغير         1948ها قبل واثناء حرب العام      المناطق التي هجروا من   
وفي حين يؤكد القيادي الفتحاوي أنه على الرغم        . الميزان الديموغرافي لصالح الفلسطينيين داخل اسرائيل     

من أن سنيه عرض التصور على عدد كبير من قيادات فتح، إال أن الحركة ومؤسساتها التنظيميـة لـم                   
سها بشكل رسمي ولم تعلن موافقتها عليها، أو أي من بنودها، في حين تؤكد المصادر اإلسرائيلية أن                 تدر

الرئيس عباس اطلع بالفعل على هذه الوثيقة وابدى موافقته على بعض من البنود، لكنه رفض البند الذي                 
يلية أن ابو مـازن     واضافت المصادر اإلسرائ  . يتحدث عن ضرورة الحفاظ على الطابع الوطني لكل دولة        

من ناحيته اشار القيادي في فتح إلى أن        . كلف شخصية من فتح لمواصلة التفاوض مع سنيه حول الخطة         
سنيه وعد محاوريه الفلسطينيين بأن يعمل على حشد تأييد عدد من قيادات حزب كاديما، الى جانب تأييد                 

 أن الخطة لم تعد قائمة في ظـل رفـض           وشدد القيادي في فتح على    . نواب من األحزاب الدينية اليهودية    
  . اولمرت الشروع في البحث حول تسوية للحل الدائم

  22/4/2007الشرق األوسط 
  

 المقاومة خيارنا االستراتيجي حتى دحر االحتالل واسترداد الحقوق: مشعل .19
خالد مشعل االحتالل الصهيوني واإلدارة األمريكية " حماس"حذر رئيس المكتب السياسي لحركة 

حلفائهما من مواصلة الحصار المفروض على الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة، و
وإصرار تلك األطراف على إشعال آتون الصراع الداخلي، ودفع الشعب الفلسطيني إلى مربع االقتتال، 

 إذا استمر العدوان: "وقال مشعل. ومحاوالتهم عزل وزراء حماس، والتمييز بين أعضاء الحكومة
والحصار والتمييز بين الوزراء، وصب الزيت إلشعال نار الفتنة الداخلية، فإن حماس لديها خيارات 

، محمالً المجتمع الدولي المسؤولية التاريخية واألخالقية عن المعاناة، التي يعيشها الشعب "مفتوحة
 . الفلسطيني، في ظل العدوان الصهيوني والحصار الغربي
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اها مشعل على مدرج جامعة القلمون الخاصة في مدينة دير عطية، وأكد مشعل جاء ذلك في محاضرة ألق
في محاضرته، تمسك الحركة بخيار المقاومة حتى دحر االحتالل، واسترداد الحقوق المغتصبة، وعودة 

 ". المقاومة هي خيارنا االستراتيجي، وهي حق وواجب"إن : وقال. الالجئين الفلسطينيين
عن وجود خالفات " من سار في ركبهم"ني مما يروج له الصهاينة واألمريكان ووسخر القائد الفلسطي

، وهي دليل "أوهام وسراب"وانقسامات داخل صفوف حركة حماس، معتبراً أن تلك الشائعات هي مجرد 
وذكّر مشعل بأن حركة حماس تضم في صفوفها مجاهدين يتسابقون على درب  . على عجز مطلقيها

إذا كان ذلك عن طريق التخويف، فلن (...)  الذي يراهن على تطويعنا واحتوائنا إن: "وقال .الشهادة
وإذا كان االحتواء والتطويع عن (...) نبالي بالموت، ولم تزدني محاولة االغتيال إال شجاعة وإصراراً 

 ". طريق اإلغراء فالدنيا تحت قدمي
اح شاليط ما لم تستجب الحكومة وفيما يتعلق بصفقة تبادل األسرى؛ أكد مشعل أنه لن يطلق سر

: وأضاف". لن يشاهدوه إال بعد أن يطلقوا سراح أسرانا: "وقال. الصهيونية لمطالب الشعب الفلسطيني
أليس معيباً على المجتمع الدولي أن يحفظ اسم جلعاد شاليط، هذا الجندي الذي كان يقتل األطفال والنساء "

نما المجتمع الدولي ال يحفظ اسم الدكتور عزيز دويك، مذكراً والشيوخ، ويدمر المنازل في قطاع غزة، بي
وحذر رئيس .  ألف فلسطيني، بينهم أطفال ونساء ونواب منتخبون ووزراء11بأن االحتالل يعتقل 

من العمليات العدوانية الصهيونية، التي تستهدف المسجد األقصى " حماس"المكتب السياسي لحركة 
وأشار مشعل إلى . األقصى كان السبب المباشر النطالق انتفاضة األقصىالمبارك، وذكّر بأن المساس ب

العمليات اإلرهابية، التي تمارسها سلطات االحتالل الصهيوني بحق الشعب الفلسطيني في األراضي 
، والشيخ رائد ة، معرباً عن تضامنه مع المفكر الفلسطيني الدكتور عزمي بشار1948المحتلة عام 

 الذين يتعرضون لعمليات إرهابية 1948ة الفلسطينيين في األراضي المحتلة عام صالح، وجميع القاد
 . صهيونية في إطاٍر عنصري

وفيما يتعلق بالموقف والحراك السياسي العربي؛ أكد مشعل على ضرورة ترتيب األوضاع العربية 
من المس بالحقوق الداخلية، ونبه إلى مخاطر الدخول في متاهة المخططات الصهيوـ أمريكية، محذراً 

الفلسطينية والعربية، وفي مقدمة تلك الحقوق عودة الالجئين الفلسطينيين إلى أرضهم وديارهم، التي 
 . 1948هجروا منها عام 

أما بشأن الصحفي البريطاني آلن جونستون المختطف في قطاع غزة؛ فقد دعا مشعل خاطفيه إلى إطالق 
أنتم تضرون بالمصلحة الفلسطينية، أدعوكم إلى أن تصوبوا ": سراحه فوراً، وقال مخاطباً الخاطفين

ونفى مشعل أن يكون لحركة حماس أو ". موقفكم، وأن تنحازوا إلى مصلحة الوطن، وأن تطلقوا سراحه
ألي من الفصائل الفلسطينية عالقة بعملية اختطاف الصحفي جونستون، مؤكداً أن اختطافه تشويه لصورة 

 . الرأي العام العالميالنضال الفلسطيني أمام 
  22/4/2007المركز الفلسطيني لإلعالم 

  
 فتح تتهم اسرائيل باستدراج المقاومة الفشال جولة عباس االوروبية .20

 وتدمير اتفاق ، إتهمت حركة فتح إسرائيل بالعمل على افشال جولة الرئيس عباس االوروبية:رام اهللا
مي للرد على جرائم االغتيال التي نفذتها قوات  من خالل استدراج حركتي فتح والجهاد االسال،مكة

جمال نزال من .دوحذرت فتح على لسان الناطق باسمها في الضفة  .االحتالل في شمال الضفة الغربية
المخطط االسرائيلي الهادف لتدمير لبنة الخطاب اإلعالمي الفلسطيني الجديد الذي بات يالقي تفهما كبيرا 

قال في تصريح صحافي وهو في طريقه إلى روما لإلنضمام لوفد الرئيس و .في أوروبا منذ اتفاق مكة
 ،إن اتفاق مكة وضع الكرة في الملعب اإلسرائيلي لمطالبته الواضحة بدولة مستقلة للفلسطينيين:" هناك

ولهذا فإن إسرائيل بحاجة لتفجيرات بداخلها كي تتهم الفلسطينيين بالسعي لتدميرها ويكون اإلخفاق في 
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ودعا نزال كتائب شهداء األقصى الى ضبط النفس وتفويت ". ة من نصيب جولة الرئيس في اوروباالنهاي
 محذراً في الوقت نفسه من اإلنزالق إلى أفخاخ سياسة رد الفعل واإلنجرار ،الفرصة على اإلسرائيليين

ن هدف أ"وأضاف . وراء سياسة برمجة الفعل الفلسطيني في األوقات التي تختارها إسرائيل بخبث
اإلغتياالت في هذا التوقيت هو عرقلة المستوى السياسي الفلسطيني بالمستوى الميداني لخلق انطباع بأن 

إن العالم بدأ يفهم ان توقف :" وقال ".اتفاق مكة ال يعبر عن شيء مما يبقي الحصار مفروضا اآلن
لي بالجانب الفلسطيني من الخط العمليات داخل إسرائيل واستمرارها في أماكن التواجد العسكري اإلسرائي

واعتبر ان المقاومة في االراضي المحتلة ". االخضر هو حق كفله الملحق االول التفاقيه جنيف الرابعة
 كما نصت عليها وثيقة الوفاق الوطني في بندها الثالث باتت تمثل حرجا كبيرا إلسرائيل 1967منذ عام 

 ". اإلرهاب"بة الخلط بينها وبين لما تالقيه من اعتراف دولي بمشروعيتها وصعو
  22/4/2007وكالة معا 

  
 عمليات االغتيال هي الرد االسرائيلي على دعوات المفاوضات والتطبيع: حماس .21

 دانت حركة حماس عمليات االغتيال األخيرة بحق نشطاء المقاومة الفلسطينية في كل من جنين               :بيت لحم 
إن هذه االغتياالت   :" باسمها في الضفة الغربية في بيان     وقالت الحركة على لسان متحدث      . ونابلس وغزة 

أن " وأضاف المتحدث    ". وعلى عدوانيته ضد شعبنا الفلسطيني     ،دليل جديد على سلوك االحتالل الهمجي     
 ،هذه الجرائم هي الرد االسرائيلي على الدعوات العربية إلستئناف المفاوضات حول المبـادرة العربيـة              

 ورد على دعوات التهدئة التي      ،المجانية التي يتبرع بها بعض العرب إلسرائيل      ورد على دعوات التطبيع     
 . دعياً الفصائل الفلسطينية الى تصعيد مقاومتها ضد االحتالل،"يطالب بها البعض

  22/4/2007وكالة معا 
  

 ستخدام كافة الوسائل للردافصائل لالستعداد لمواجه جديدة والحماس تدعو القسام و .22
 دعت حركة حماس يوم االحد وعلى لسان الناطق باسمها فوزي برهوم  كتائب :سف حكمت يو-غزة 

وقالت الحركة في بيان لها ان االحتالل ال  .القسام وكافة الفصائل لالستعداد لمواجه جديدة مع االحتالل
ف زال يمعن في العربدة والقتل واإلرهاب ضد أبناء شعبنا الفلسطيني ومدنيينا األبرياء ويمارس صنو

حقده األعمى ضده في جريمة خطيرة ارتكبتها قوات االحتالل ارتقى خاللها عدد كبير من الشهداء إلى 
العلياء في يوٍم داٍم وأليم على الشعب الفلسطيني بدعٍم من اإلدارة األمريكية والتي لم تتواني للحظة واحدة 

 65قنابل الموت األمريكي بقيمة عن تقديم الدعم السياسي والعسكري للحكومة الصهيونية وكان آخرها 
مليون دوالر إلبادة الشعب الفلسطيني وتنفيذ مجازرها الوحشية ضده وتشريده عن أرضه وتهويد قدسه 

واوضحت بان االحتالل الصهيوني يسعى واهماً وبدعم من اإلدارة األمريكية إلخضاع الشعب  .وأقصاه
لسطين التاريخية، وقدسها وأقصاها، وحق عودة الفلسطيني التنازل عن ثوابته وحقوقه الوطنية في ف

وزفت الحركة الشهداء االبرار داعيه أبناء شعبنا الفلسطيني بكافة  .الالجئين إلى ديار اآلباء و األجداد
أطيافه إلى التوحد وبث الروح الوطنية ونبذ الفرقة واالبتعاد عن مواطن الخالف وتمتين الجبهة الداخلية 

يونية المبرمجة التي تستهدف كافة مكونات المجتمع الفلسطيني، واالستعداد لجولة لمواجهة الهجمة الصه
ودعت  .جديدة من المواجهة القادمة مع االحتالل الغاشم، لتعلو فيها راية الحق خفاقة في ربوع فلسطين

المقاومة  التوحد والتخندق في خندق المقاومة واستخدام كافة أساليب ىكتائب القسام وفصائل المقاومة ال
والرد على مجازر االحتالل بالطريقة التي تشفي صدور قوٍم مؤمنين وتبث األمل في نفوس أهالي 

رئيس عباس وقف كافة اللقاءات مع العدو الصهيوني الوطالبت الحركة  .الشهداء واألسرى والمجاهدين
لمؤسسات الفلسطينية ودعت حكومة الوحدة والمجلس التشريعي ا. والتخندق خلف خيار الشعب والمقاومة

وناشدت  .إلى تعزيز صمود الشعب الفلسطيني وتمتين جبهته الداخلية ودعم المقاومة بكافة السبل المتاحة
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العالم العربي على المستوى الرسمي والشعبي، توفير الدعم السياسي والمادي والمعنوي للشعب 
ته وقدسه السليبة ومقاطعة العدو الفلسطيني ودعم صموده وثباته الستعادة أرضه والدفاع عن كرام

الصهيوني وعزله، وعدم االنخداع واالنجرار خلف مؤامرات التطبيع والتسوية مع االحتالل الصهيوني 
 .والذي ال يعرف إال لغة القوة والمقاومة

  22/4/2007وكالة سما 
  

 " فضح المخطط األمريكي الداعم لجرائم الحتالل"حماس تدعو إلى  .23
 برهوم، المتحدث باسم حماس، بشدة الدعم األمريكي العسكري المتواصـل للكيـان              استنكر فوزي  :غزة

: وقـال . الصهيوني، مؤكداً أن الهدف من ذلك دفع جيش االحتالل الرتكاب مزيد من المجازر والجرائم             
 إن الدعم األمريكي لالحتالل الصهيوني بالقنابل المحرمة دولياً يأتي في سياق الدعم األمريكـي المـالي               "

". والعسكري والسياسي الرتكاب مزيد من الجرائم بحق الشعب الفلسطيني فـي الـضفة وقطـاع غـزة                
أن الدعم األمريكي المعلـن والمطلـق       : وأوضح في تصريح خاص أدلى به للمركز الفلسطيني لإلعالم        

لالحتالل الصهيوني يأتي في سياق دعمه المتواصل من تبرئة االحتالل مـن مجـزرة جنـين ودعمـه                  
موال واليوم تدعمه بقنابل الرتكاب مزيد من الجرائم ضد الشعب الفلسطيني كمـا اسـتخدمتها ضـد                 باأل

، "وقال إن حماس تنظر بخطورة بالغة إلى هذا الدعم األمريكي المتواصـل لالحـتالل             ". الشعب اللبناني 
ئم الحـتالل   فضح المخطط األمريكـي الـداعم لجـرا       "داعياً الدول العربية واإلسالمية واألوروبية إلى       

، ومطالباً المنظمات الحقوقية واإلنسانية إلى أخذ دورها لوقف الدعم األمريكي الغير شـرعي              "الصهيوني
المشروع الصهيوأمريكي قائم على    "وبين أن   . كي يرتكب المزيد من الجرائم بحق أبناء الشعب الفلسطيني        

ومة الفلسطينية، وزيادة الحـصار علـى   طمس كل ما هو فلسطيني، وتدمير البنية التحتية للحكومة والمقا      
 ". الشعب

  22/4/2007المركز الفلسطيني لإلعالم 
  

  القوى الوطنية واالسالمية تندد بجريمة االحتالل في جنين .24
 استنكرت القوى الوطنية واالسالمية امس ما وصفته بالجريمة االحتاللية النكراء           : نائل موسى  -رام اهللا   

االحتالل في جنين وارتقى خاللها ثالثة شهداء، محملـة حكومـة اولمـرت             والبشعة التي اقترفتها قوات     
واتهمت القوى على لسان المنسق عضو األمانة العامة لجبهة          .وحدها المسؤولية عن أية تداعيات محتملة     

واصل ابو يوسف حكومة اولمرت بخرق التهدئة علـى نحـو سـافر بجرائمهـا               .التحرير الفلسطينية د  
ورأى ابو يوسف الجريمة الجديدة بأنها حلقة في مسلـسل العـدوان             .اضي الفلسطينية المتواصلة في االر  

االجرامي الدموي الغاشم على شعبنا والذي تقترفه قوات االحتالل بقرار رسمي عالي المستوى لتحقيـق               
 شاملة  اهداف احتاللية توسعية سياسية، ومن اجل تخريب الجهود الدولية واالقليمية المبذولة لتحقيق تهدئة            

وطالب منسق القوى الوطنية واالسـالمية المجتمـع         .متوازنة واطالق عملية سياسية حقيقية ذات مغزى      
الدولي والجهات ذات العالقة والفاعلة بالتدخل لوضع حد فوري للعدوان والجرائم االسرائيلية التي تهـدد               

  .األمن واالستقرار االقليمي والعالمي
  22/4/2007  الجديدةالحياة

  
  ي المتعلقة بحق العودة اس والجهاد انتقدتا تصريحات الملك عبداهللا الثانحم .25

 :ا.ب.د وعن وكالـة   جهاد القواسمي، رام اهللانقالً عن مراسلها في 22/4/2007الشرق القطرية نشرت  
 ،انتقدت حركتا حماس والجهاد االسالمي في فلسطين تصريحات العاهل األردني بشأن قضية الالجئـين             

وأضـاف  . إنه ال يحق لألردن ان يفاوض في هذه القضية        حماس   فوزي برهوم المتحدث باسم      وفيما قال 
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دعوة للـشعب   "، استنكرت حركة الجهاد هذه التصريحات ووصفتها بأنها         "غير قابلة للتفاوض  "أن القضية   
 محمـد   وقـال ". الفلسطيني لالستقالة من الثوابت والمبادئ التي ناضل وقاتل من أجلها عقوداً من الزمن            

تلغي حق العودة لماليين    "الحرازين القيادي في الحركة في تصريح صحفي مكتوب إن هذه التصريحات            
 ". الفلسطينيين وال تخدم القضية الفلسطينية وتصب في خانة إسرائيل وحلفائها في المنطقة

ريحات إلذاعة صوت    وقال في تص   ،عبداهللا عبداهللا القيادي في فتح دافع عن العاهل األردني        النائب  اال ان   
يجب علينا أال   "وأضاف  . مشككا في صحة التصريحات   " مهتم جدا بالقضية الفلسطينية   "فلسطين إن الملك    

 ". نعتمد على ما تنشره الصحف اإلسرائيلية نحن نعرف الملك عبد اهللا الثاني هو مهتم جدا بقضيتنا
دعـا اسـماعيل   : الح النعـامي ص، غزةنقالً عن مراسليها في   22/4/2007الشرق األوسـط    وأضافت  

رضوان الناطق بلسان حماس الى التحقق من التصريحات المنسوبة لعبد اهللا الثاني، منوهاً الى أن وسائل                
نحن في حماس نؤكـد أن      "واضاف  . االعالم االسرائيلية تهدف الى اإلساءة إلى العالقات العربية العربية        

فلسطيني بالعودة إلى ديار اآلباء واألجداد، وهـو حـق          حق العودة هو حق مقدس وثابت ألبناء شعبنا ال        
ال يمكن ألي أحد، كائن مـن كـان أن          "واردف قائالً    ".شخصي وحق وطني وحق قومي وحق حضاري      

وحذر من مثل   ". يتخلى عن حق العودة، وال أن يتنازل عن حق عودة الالجئين إلى ديار اآلباء واألجداد              
واعتبر أن مجرد طرح فكرة استبدال حق العـودة         ". عدو الصهيوني ألنها تقدم خدمة لل   "هذه التصريحات   

 ".يعكس التراجع عن الثوابت القومية والعربية، ويهدف إلى االعتـراف بـشرعية االحـتالل   "بالتعويض  
حماس "وحول ما نشر عن نية الملك عبد اهللا التوجه السرائيل وإلقاء خطاب امام الكنيست، قال رضوان                 

ن تطبيع العالقات مع العدو الصهيوني وال من التواصل مع هذه الدولة المحتلة التي              تؤكد أنه ال جدوى م    
تمارس سياسة االغتيال واالجتياح والنفي واإلبعاد، وما زالت تمارس أمقت صور االحتالل ضـد أبنـاء                

  ". شعبنا
يني قال محمد الحرازين القيادي في الجهـاد إن الـشعب الفلـسط           : 22/4/2007 48عرب  وأورد موقع   

يواجه عدة أزمات من أخطرها تحول العرب إلى وسطاء في الصراع مع العدو الصهيوني معربا عـن                 
خشيته أن يتحول هؤالء الوسطاء إلى طرف في المستقبل، مضيفا ان هذه التصريحات تندرج في إطـار                 

نازل عنهـا أو  واعتبر أن عدم القدرة على استرداد الحقوق ال يعني الت    .الرفض لمقاومة شعبنا المشروعة   
التفريط بها، مطالبا السلطة والحكومة الفلسطينية باستنكار هذه التصريحات التي تلغي حق العودة لماليين              

  .الالجئين المشردين
  

 فتح تتعرض الى محاولة داخلية وخارجية لخنق حالة االستنهاض التي تعيشها: ابو شمالة  .26
ع غزة الهجمة البربرية التي تشنها قوات االحتالل استنكر النائب ماجد أبو شمالة أمين سر ساحة قطا

على المدن الفلسطينية في الضفة الغربية والتي راح ضحيتها ثمانية من خيرة أبناء فتح مستهدفة أبناء 
في كافة مؤسساتها وأطرها الحركة في محاولة واضحة لخنق حالة االستنهاض الشاملة التي تقوم بها فتح 

أن حركة فتح تتعرض لمحاوالت تصفية وتغيب تمارسها ضدها جهات  لةواضاف ابو شما .الحركية
 خارجية وداخلية تنفذ بأيدي مختلفة تصب كلها في مصلحة البرامج االحتاللية في محاولة إلجهاض

التطور السريع والالفت الذي دب في أوصال الحركة وأبنائها مؤخرا مؤكدا أن مهما كانت حجم المؤامرة 
كة فتح لن توقف االنتفاضة الداخلية وحالة التسارع التي دبت في الحركة من اجل التي تمارس ضد حر

 .استرداد الريادة والصدارة كما عودت الشعب الفلسطيني واألمة قاطبة 
  22/4/2007وكالة سما 
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   الفلسطينيشعبال فتح هي التنظيم الوحيد القادر على قيادة :قريع .27
واشاد قريع في لقائه مـع لجنـة        . رة مع عدد من لجان التعبئة والتنظيم       التقى احمد قريع في البي     :رام اهللا 

اعداد الكادر ولجنة الشبيبة واتحاد لجان المرأة للعمل االجتماعي ومؤسسة االشبال والزهرات الى الدور              
الريادي لحركة فتح في قيادة شعبنا، وأن هذا الدور لم يضعف او يخفت علـى مـدار االربعـين عامـا            

بل على العكس فقد ازداد اهمية ووضوحا، اذ اثبتت األحداث األخيرة التي أعقبت االنتخابـات               الماضية،  
التشريعية أن فتح هي التنظيم الوحيد القادر على قيادة شعبنا والذي يمتلك برنامجا واقعيـا مبنيـا علـى                   

ـ             . تجربة نضالية متطورة   ى ان اول   وان فتح ما زالت تحظى باحترام ومحبة شعبنا والقبـول وأكـد عل
الخطوات يجب ان تكون العمل على توحيد فتح وإعادة اللحمة الى صفوفها، وأكد على ضرورة انجـاز                 
المؤتمر العام السادس قبل نهاية هذا العام، باعتبار ان عقد المؤتمر الـسادس يـشكل تتويجـا للعمليـة                   

 .الديمقراطية
  22/4/2007  الجديدةالحياة

  
 ئيليين خيارنا لتحرير األسرى خطف اإلسرا: قائد شهداء األقصى .28

أكد القائد العام والناطق باسم كتائب شهداء األقصى في قطاع غـزة والمعـروف              :  ماهر إبراهيم  -غزة  
باسم أبو فؤاد على ضرورة مواصلة الجهاد ومقاومة االحتالل بكل السبل المتاحة والممكنة ومنها خطف               

عا في حديث مع البيان كل مقاتلي الكتائب في الـضفة           ود .جنود إسرائيليين لمبادلتهم بأسرى فلسطينيين    
وحمل االحتالل اإلسـرائيلي  . الغربية وقطاع غزة إلى التركيز على خطف الجنود والمدنيين اإلسرائيليين        

المسؤولية عن العواقب الناتجة عن عدم إطالق سراح األسرى والمعتقلين، مؤكداً أن مجموعات الـشهيد               
ملية خطف جنود من قواعدهم العسكرية لمبادلتهم باألسرى الفلسطينيين في          ياسر عرفات كانت تخطط لع    

الوقت الذي ستكسر فيه القيـود      "وأضاف أن   ". سنقاوم حتى إخراج أسرانا بالقوة    : "وقال .سجون االحتالل 
، محذراً في الوقت نفسه من مغبة       "قد حان وأنه ال مجال للشك بأننا ال نستطيع القيام بأسر جنود صهاينة            

ال أتوقع أن تنتهي قريباً أزمة الـصحافي        : "وأضاف .التنكيل باألسرى داخل سجون اإلرهاب الصهيونية     
وأشار إلى أن   ". المختطف جونستون وذلك ألن السلطة والحكومة معاً تعرفان مكان والجهة التي تختطفه           

يني قد تحدث إلـيهم     ونفى أن يكون أي مسؤول فلسط      ".الجهات الرسمية الفلسطينية تريد تضخيم األمور     "
ورفـض  . في كتائب األقصى طالباً منع إطالق الصواريخ تجاه المستوطنات اإلسرائيلية حول قطاع غزة            

". دعوة مرفوضـة جملـة وتفـصيالً      "وقال هي   .  دعوة الرئيس عباس لوقف الصواريخ مؤخراً      أبو فؤاد 
ة فهو تشويه للمقاومة والمجاهدين من      أنا أرى أنها تهدف إلى وقف المقاومة، واما تشبيهها بالعبثي         : "وتابع

حتـى اآلن   "وكشف أبو فؤاد انه      ".أجل بدء مفاوضات مع إسرائيل ال تغني وال تسمن من جوع في رأينا            
تلقيت عشرات االتصاالت بشكل غير رسمي لوقف العملية العسكرية ولكن دون جدوى ولن نلتفت إليهـا                

ق الصواريخ في الوقت ذاته توقع عملية عسكرية كبيرة         وتوقع ازدياد الضغوط عليهم لوقف إطال     ". بالمرة
 ".نحن جاهزون جهوزية كاملة للتصدي للعدوان"من جيش االحتالل ضد قطاع غزة، لكن قال 

  22/4/2007البيان 
 

  حاكم خمسة شبان بتهم العضوية في الجبهة الديمقراطيةياالحتالل  .29
 معسكر سالم أمس أحكامـا بالـسجن الفعلـي       أصدرت المحكمة العسكرية اإلسرائيلية في    : رامي دعيبس 

والغرامة على ثالثة شبان من نابلس بتهمة االنتماء للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، والقيام بنشاطات              
لدولة إسرائيل في إشارة لعدد من النشاطات الجماهيرية والنقابية، فقد حكمت المحكمة المذكورة             " معادية"

 سنوات، وعلى سامح الصيرفي بالسجن لمدة أربع سنوات، وحكم          5لي لمدة   على نور شلبي بالسجن الفع    
  . شهراً مع فرض غرامة باهظة وذلك بتهم مشابهة34على جبر جودة بالسجن لمدة 
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من جهة أخرى أصدرت محكمة عوفر العسكرية حكما بالسجن الفعلي مع دفع الغرامة على طالبين دون                
 .سن الثامنة عشرة

  21/4/2007 48عرب 
  

  أولمرت ينفي لقاء مبعوثه مع مسؤولين عرب .30
نفى متحدث باسم إيهود أولمرت امس، األنباء التي تحدثت عن لقاء مبعوث عنه مع مسؤولين من عدة 

أولمرت قد دعا ": ونقلت اإلذاعة اإلسرائيلية عن الناطق قوله ·دول عربية في العاصمة المصرية القاهرة
  ".األردن لزيارة إسرائيل إال أن األخير لم يقرر بعد استجابته للدعوةبالفعل الملك عبد اهللا الثاني ملك 

  22/4/2007اإلتحاد اإلماراتية 
  

  يوآف غالنت يوفر الذرائع لرغبته في شن حملة واسعة على قطاع غزة .31
مركز أورشليم لـشؤون    "في كلمة ألقاها في      قال قائد المنطقة الجنوبية في جيش االحتالل، يوآف غالنت،        

 إيرانيون من أجل تـدريب فـصائل        "إرهاب وحرب عصابات  " أنه يتواجد في قطاع غزة خبراء        "ةوالدول
إيران هي مصدر المعلومات حول اسـتخدام العبـوات الناسـفة           "ويعتبر غالنت أن    . المقاومة الفلسطينية 

وأضـاف   ".تتدفق للمناطق الفلسطينية ولبنان والعراق    " وأن هذه المعلومات     "والصواريخ المضادة للدروع  
ـ       بين قطاع غزة ومصر ومن هناك إلى سـوريا ولبنـان            "عناصر إرهابية "غالنت، أن هناك تنقل حر ل

خبراء إيرانيين يصلون إلى غزة من أجل مراقبة الوضع         "وأن  . وإيران من أجل المشاركة في التدريبات     
قد تحولـت   "ة فتح،   وبرأيه فإن كتائب شهداء األقصى، الذراع المسلح لحرك        ."عن كثب وإجراء تدريبات   

وحسب أقواله، يبذل الجهاد     ."إلى تنظيم إيراني، وإليران تأثير عليها شبيه لتأثيرها على الجهاد اإلسالمي          
  . إلى إسرائيل"انتحاريين"اإلسالمي ولجان المقاومة الشعبية جهودا من أجل إدخال 

ون جـاهزة للهجـوم خـالل       على استعداد ألن تك   "وبرأيه، في القوت الراهن حماس غير نشطة ولكنها         
 طنا من المواد المتفجرة من سيناء إلى قطاع غزة في السنة الماضية،             30وقال أن حماس هربت     . "لحظة
وأضـاف، حـسب    ". هذا السالح ليس لالستخدام في الصراع الداخلي مع فتح بل ضـد إسـرائيل             "وأن  

سبب معطيات أساسـية متعلقـة      تقديرات إسرائيل، فإن حالة عدم االستقرار ستتواصل في قطاع غزة، ب          
واعتبر غالنت أن اختيار الشعب الفلسطيني لحمـاس فـي االنتخابـات            ". بالسكان والظروف والموارد  "

أن قادة حماس قد يتنازلون عن اإلرهاب لفترة محدودة، مـن           : " ويرى ."بااختيار لإلره "البرلمانية هو   
 ".، ولكنهم لن يتنازلون عن أيدلوجيتهم أبداأجل التوصل إلى تسوية فيما يتعلق بالحكومة الفلسطينية

  22/4/2007 48عرب 
  

 أولمرت يستبعد امتالك ايران للسالح النووي .32
ايران بعيدة عن بلوغ هذه العتبة التقنية وليست قريبة " ان ،قال ايهود اولمرت لالذاعة: ب. ف.  أ،القدس

 مجددا انه يفضل استخدام الوسائل من جهة اخرى، اكد اولمرت". من عبورها خالفا لما يؤكده قادتها
ال اعتقد ان عملية عسكرية ستكون كفيلة بمنع ايران من الحصول على "وقال . الدبلوماسية مع ايران

جهودا دبلوماسية هائلة تبذل بمشاركة اسرائيل وستحقق اهدافها لذلك ال داعي "واضاف ان ". النووي
وتابع رئيس الوزراء االسرائيلي ".  عالقة لها بالواقعلالعتقاد بما يروج له البعض من رؤى متشائمة ال

 ". ايران تشكل اكبر خطر علينا لكن يجب اال نستسلم للذعر والهستريا التي ال تقود الى شىء"ان 
 22/4/2007موقع ايالف 
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  تامير تتهم العسكريين بتضليل الحكومة اإلسرائيلية عشية العدوان على لبنان .33
لتعليم اإلسرائيلية، يولي تمير، العسكريين بتضليل الحكومة عشية العدوان علـى           اتهمت وزيرة التربية وا   

وانضمت إلى إيهود باراك في توجيه االنتقادات للقيادة السياسية اإلسـرائيلية واعتبارهـا عديمـة               . لبنان
المعلومات التي قدمها المستوى العسكري للحكومـة عـشية الحـرب           "وقالت تمير أن     .الخبرة والتجربة 

خلـق انطبـاع لـدى      " أن التضليل تمثل في      تلفزيوني،وأضافت في برنامج    . "ضللت المستوى السياسي  
الوزراء أن الحديث يدور عن حملة قصيرة، يمكن ألهدافها أن تتحقق باستخدام سالح الجو وبتـوغالت                

يـة  صـورة أحاد  "وقالت أن قيادة الجيش ومجلس األمن القومي عرضوا على الـوزراء             ".برية محدودة 
لو تقدم أحدهم في نفس الجلسة وشكك في التقديرات، لربما بدا           "معتبرة أنه   . "األبعاد ومعلومات غير كافية   

  ".كل شيء على نحو آخر
  22/4/2007 48عرب 

  
  بشارة التقى أبو الغيط وحذر من فخ التنازل عن أي مبدأ في المبادرة العربيةعزمي  .34

ي بشارة في تصريحات صحافية عقب محادثات مع وزير         قال العضو العربي في الكنيست الدكتور عزم      
تم بحث الوضع السياسي وتوجه مصر بالنـسبة        "الخارجية المصري أحمد أبو الغيط في القاهرة أمس انه          

الى مبادرة السالم العربية ونشاط الديبلوماسية المصرية حاليا في مسألة مبادرة السالم العربية والتمـسك               
إسرائيل بعد أن فشلت في توجهها برفض عملية السالم والتوجه نحـو فـك              : فوأضا. "بحرفية المبادرة 

غير أنه  . "االرتباط ثم فشل الحرب على لبنان إثر فك االرتباط نجدها مضطرة للتعامل مع مبادرة السالم              
سالم ال تقبلها بمعنى أنها تشعر باإلحراج الشديد من فشل إدارة الظهر لعملية ال            ) إسرائيل(لكنها  ": استطرد

على شكل فك االرتباط مع غزة كما تشعر باالحراج من فشل عمليتها العدوانية في لبنان وبقي لها فقـط                   
، وأشار إلـى أن     "الفخ"وحذر بشارة من الوقوع في       ."أن تتعامل مع ما هو قائم من مبادرات عربية اآلن         

ة أو غيره مـن القـضايا       تنتظر أن تصدر أصوات عربية فيها نوع من التنازل عن حق العود           "إسرائيل  
ال شىء يرضي إسرائيل سوى الثوابت اإلسرائيلية، وهي غيـر مـستعدة            "، مؤكدا أن    "إلرضاء إسرائيل 

للتنازل عن القدس وليس فقط قضية الالجئين، كما أنها ضد العودة إلى خطوط الرابـع مـن حزيـران                   
تنازل مثال عن مبدأ واحـد مـن        من يعتقد أن ال   "وشدد بشارة على أن     . " وضد حق العودة   1967) يونيو(

: وزاد. "مبادرة السالم العربية سيجعل إسرائيل تقبل بالباقي فهو مخطئ ألنه سيفتح شهية إسرائيل للمزيد             
  ."لذلك أنا مع الموقف المصري المتمسك بالمبادرة كما هي وكوحدة واحدة"

هناك تعتيم إسرائيلي عليها ونحـن      ال يوجد جديد ف   ": وحول االتهامات اإلسرائيلية الموجهة له، قال بشارة      
سـيعود إلـى    "، مؤكدا أنه    "ندركها تماما وأصبحت معروفة بعد مقابالتي في االعالم ولم أتخذ أي قرار           

التحقيق جار ولكن لم تقدم الئحة اتهـام حتـى اآلن           "، وأشار إلى أن     "إسرائيل ولكن لم يحدد الموعد بعد     
 تم تأجيل تقديمها ألن االستقالة في مثل هذه الظروف كانـت            ولكن"وأضاف أنه سيقدم استقالته     . "للمحاكم

تعني االعتقال، ولكن اآلن بعد أن أصبحت الحملة بهذه الحدة واحتمال رفع الحـصانة البرلمانيـة فمـن                  
  ."األفضل تقديم االستقالة قبل أن ينزعوها

  22/4/2007 الحياة
  

  نتخابات حزب العملتفوق باراك على أيالون في الجولة األولى من ا: استطالع .35
يتغلب إيهود باراك   " البرايمريز"ألول مرة منذ بدء الحملة االنتخابية لالنتخابات الداخلية في حزب العمل            

  يشير االستطالع إلى أنه لو أجريت ، وعلى منافسه عامي أيالون في استطالع للرأي أجراه معهد داحف
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من أعضاء حـزب العمـل إليهـود بـاراك     % 31االنتخابات الداخلية في حزب العمل اليوم فسيصوت    
  .لداني يتوم% 5ألوفير بينيس و% 9لعمير بيرتس و% 19لعامي أيالون و% 29و

  21/4/2007 48عرب 
  

   شهور3وزير المالية االسرائيلي يتنحى : محام .36
يـال  يوم إن وزير المالية االسرائيلي أبراهام هيرشون الذي يواجه مزاعم بما يشتبه بانـه احت           القال محام   

إن السبب  "وقال المحامي    .وابتزاز حينما كان يشغل وظيفة أخرى سيتنحى عن منصبه لمدة ثالثة شهور           
ولذا فلن يكون من الصواب أن يتـابع أداء         .. هو أنه بحاجة الى كل طاقته ليكافح الشكوك التي تحدق به          

  .بوزارة الماليةولم يتسن على الفور الحصول على تعليق من مسؤولين ."وظيفته كوزير للمالية
  22/4/2007رويترز 

  
 م1967أمريكا فكرت بمهاجمة إسرائيل في العام :هآرتس  .37

قالت هآرتس اليوم أن وثائق سرية للغاية جرى الكشف عنها تفيد بأن الواليات المتحدة فكرت في العام 
ة للجيش وتقول الصحيفة أنه في الستينيات تضمنت التخطيطات التنفيذي ".م بمهاجمة إسرائيل1967

. األمريكي صداما مع الجيش اإلسرائيلي لمنع إسرائيل من احتالل اراٍض في مصر ودول عربية أخرى
، عشية حرب األيام الستة، درست وحدثت أيضا الخطة 1967 حزيران -مضيفة أنه في أزمة أيار 

ية في هذه الخطة كانت لمهاجمة إسرائيل بالقوة العسكرية، إذا ما شنت حربا مشيرة إلى أن الفكرة المركز
. استخدام قوة جوية، مظليين وقوات إنزال بحرية لصد تقدم الفرق المدرعة للجيش اإلسرائيلي في سيناء

وأضافت الصحيفة أن هذه الحقائق تنكشف في بحث داخلي لهيئة األركان المشتركة في البنتاغون، جرى 
 . غاية ولم يكشف النقاب عنها إال بعد سنين وفي األشهر التالية لها واعتبرت سرية لل1967إبان حرب 

وأوضحت أن الخطة التفصيلية لمهاجمة إسرائيل نبعت من سياسة الحفاظ على وجود وسالمة أراضي 
كل دول الشرق األوسط حيث ترجمت السياسة إلى خطط عسكرية لمساعدة إسرائيل، إذا ما عرض 

لوقوف ضد إسرائيل إذا كانت توشك على وجودها للخطر هجوم مصري أو عموم عربي، ولكن أيضا ل
 .إلحاق هزيمة ساحقة لمصر

وأشارت إلى أنه في واشنطن خشوا من أن مثل هذه الهزيمة ستدفع الدول العربية إلى ذراعي السوفييت 
وستزيد من خطر الصدام بين الكتلتين ورغم نجاحات الجيش اإلسرائيلي، طلب من المخططين 

لوسائل الممكنة ضد ومع إسرائيل في اليوم األخير للحرب، عندما تقدم العسكريين البحث مجددا في ا
الجيش اإلسرائيلي في هضبة الجوالن، وعندما ثار التخوف السوفييتي من احتالل دمشق وسقوط النظام 

 .السوري
  22/4/2007فلسطين برس 

  
  من السودان وإريتريا على الحدود المصرية اإلسرائيلية50اعتقال  .38

 معظمهم من السودان 50 اسرائيلية ان قوات حرس الحدود، اعتقلت األسبوع الماضي، اعلنت مصادر
وانضم هؤالء . واريتريا، عندما حاولوا اجتياز الحدود من سيناء المصرية الى منطقة النقب في إسرائيل

 .ن عربي من األصول نفسها كانوا قد اجتازوا الحدود من سيناء في السنتين الماضيتي300الى حوالي 
  21/4/2007وكالة معا 
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 جمعية االقصى تكشف النقاب عن عمليات تزوير لشراء عقارات بالقدس .39

كشفت جمعية االقصى لرعاية االوقاف والمقدسات االسالمية النقاب عن عمليات تزوير كبيرة وخطيرة 
لغش واالحتيال وتعتمد عمليات ا .تقوم بها جهات يهودية متطرفة لشراء عقارات عربية في القدس القديمة

والتزوير على تسجيل اراض في القدس باسماء عرب ممن ليس لهم ارض اصال في القدس، ومن غير 
تثبت ان اراض مسجلة " طابو" سكان القدس، حيث تأتي هذه الجهات المتطرفة وتعرض امامهم اوراق 

د حذر الشيخ خالد مهنا وق .باسمائهم في القدس القديمة وتعرض عليهم مبالغ كبيرة من االموال لشرائها
رئيس الدائرة االعالمية في الحركة االسالمية والناطق االعالمي باسم جمعية االقصى من خطورة هذه 
الظاهرة وتداعياتها والتي يبدو انها ستتصاعد في الفترة القريبة، ودعا الى مزيد من اليقظة والحذر متهما 

ووجه  لتواطؤ الكبير مع هذه الجماعات العنصرية،بلدية القدس بشكل خاص والحكومة االسرائيلية با
الشيخ خالد مهنا دعوة الى اصحاب الجاه والمال من اصحاب المليارات والجمعيات في العالم العربي 
واالسالمي ان يدعموا سكان القدس العرب وان ال يركزوا االهتمام فقط الى ما يجري فحسب داخل 

وط بالقدس، والقدس مربوطة باالقصى، وعليهم ان ال ينسوا االقصى علما ان هذا واجب فاالقصى مرب
  .كيف تبتلع االرض والعقارات واالنسان المقدسي

  21/4/2007وكالة معا 
  

 من جدار الفصل العنصري % 60اسرائيل تستكمل بناء : التفكجي .40
إن إسرائيل قال مدير دائرة الخرائط والمساحة في بيت الشرق خليل التفكجي :  نادية سعد الدين–عمان 

، 2008تسرع حالياً من وتيرة بناء جدار الفصل العنصري من أجل اإلنتهاء منه قبل نهاية العام المقبل 
من القدس المحتلة أن " الغـد"وأضاف التفكجي لـ .وذلك عمالً بالمخطط اإلسرائيلي الذي ينفذ راهناً

 700الذي يبلغ طوله النهائي حوالي من جدار الفصل  % 60إسرائيل انتهت حتى اآلن من بناء أكثر من 
ويعمل  . كم84من أصل  % 10 – 5كم، بينما لم يتبق من الجدار الذي يطوق القدس المحتلة سوى 

من مساحة الضفة الغربية  % 56جدار الفصل العنصري في حال االنتهاء منه على قضم حوالي 
بإحكام السيطرة عليها ويحول دون قيام بما يسمح إلسرائيل , منها مقطّعة األوصال % 44واالبقاء على 

 .متصلة" دولة فلسطينية"
على صعيد متصل، قال التفكجي إن إسرائيل تركز جهودها حالياً على توسيع الكتل اإلستيطانية الكبرى 

وحذر التفكجي من  .، وذلك من أجل ضمها إليها"غوش عتصيون"و" اللطرون"و" أرئيل"و" كمعاليه أدوميم"
 اإلسرائيلية الرامية إلى فرض األمر الواقع الستباق أية محادثات حول قضايا المرحلة مخاطر السياسة

ولفت إلى أن تسارع وتيرة البناء االستيطانية خالل السنوات القليلة األخيرة أدى إلى رفع عدد ، النهائية
 من  مستوطنة، ووجود أكثر155 ألف مستوطن ضمن 280المستوطنين في الضفة الغربية إلى نحو 

وتهدف إسرائيل بحسب التفكجي إلى رفع نسبة اليهود المستوطنين في القدس  . وحدة استيطانية3000
 % 35للعرب خالفاً للوضع الحالي الذي تصل فيه نسبة العرب إلى  % 12مقابل  % 88المحتلة إلى 

ر إلى أن وأشا .2020فيما تعود البقية لليهود، وذلك كجزء من مخطط إسرائيلي شامل ينتهي عام 
 ألف وحدة استيطانية في الناحية الشرقية من القدس المحتلة بعد فشل 20سلطات االحتالل تخطط لبناء 

  .مشروعها االستيطاني في الجانب الغربي من المدينة المحتلة
  22/4/2007الغد األردنية 

  
 مفتي الديار الفلسطينية يحذر من محاوالت التهويد االسرائيلية للمقدسات .41
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حذر المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية خطيب المسجد األقصى الشيخ محمد حسين : بترا -غزة 
امس من محاوالت التهويد التي تقوم بها سلطات االحتالل اإلسرائيلي ضد المقدسات اإلسالمية في 

قدس وقال الشيخ حسين في بيان صحفي إن قيام شركات إسرائيلية بأعمال الترميم ألسوار ال .فلسطين
بحجة الصيانة ال تنطلي على أحد وإن الهدف من هذه األعمال هو وضع اليد على جميع المقدسات 

وأضاف أن سلطات االحتالل تسعى إلظهار  .واألماكن األثرية اإلسالمية في القدس ، بهدف تهويدها
تي قامت بها نفسها على أنها حريصة على حماية اآلثار والمقدسات اإلسالمية ، خاصة بعد الجرائم ال

ودعا األمتين العربية واإلسالمية إلى تحمل مسؤولياتها في الدفاع عن  .بهدم طريق تلة باب المغاربة
 .القدس ومقدساتها

  22/4/2007الدستور 
  

  الشيخ عكرمة صبري يحمل إسرائيل عرقلة صفقة تبادل األسرى  .42
مية العليا في القدس المحتلة حمل الشيخ عكرمة صبرى رئيس الهيئة االسال : قنا -القدس المحتلة 

وشدد . الحكومة االسرائيلية المسؤولية الكاملة عن عرقلة اتمام صفقة تبادل االسرى في فلسطين ولبنان
الشيخ صبرى في بيان على ضرورة االفراج عن جميع االسرى والمعتقلين الفلسطينيين في السجون 

 آالف أسير، موضحا أن مبدأ تبادل االسرى مبدأ والمعتقالت االسرائيلية الذين يزيد عددهم على عشرة
واكد ان القدس جزء ال يتجزأ من االراضى الفلسطينية المحتلة، . مشروع وقد أقرته الشريعة االسالمية

بل هى قلبها النابض وانه البد من االنسحاب االسرائيلى من المدينة المقدسة، كما أن موضوع حق 
  . ان عودتهم الى ديارهم هو الحل العادلالالجئين في العودة هو حق شرعى و

  22/4/2007الشرق القطرية 
  

  األسرى قلقون من تضارب التصريحات بشأن صفقة التبادل .43
قالت محامية مؤسسة مانديال لرعاية شؤون األسرى والمعتقلين، بثينة دقماق، ان األسرى الفلسطينيين في              

 صفقة تبادل األسرى، موضحة ان عدداً مـن         سجون االحتالل يتذمرون ازاء تضارب التصريحات بشأن      
األسرى الذين زارتهم في سجون االحتالل أكدوا لها ضرورة أن تتضمن هذه الصفقة قـدامى األسـرى                 

  .واألسيرات ووفق األقدمية
  22/4/2007الخليج اإلماراتية 

  
   واحدة للتعامل مع اضرار الجدار فلسطينية بتشكيل مرجعيةةطالبم .44

عت مؤسسات المجتمع المدني والعمل األهلي الجهات المعنية في السلطة الوطنيـة     د:  سمير حمتو  - غزة
الى وضع استراتيجية واضحة للتعامل مع سجل حصر األضرار تضمنه قرار صدر عن الجمعية العامة               

 يتعلق بجدار الفصل حيث جاء في نص القرار تكليف األمـين   2006لألمم المتحدة في كانون االول لعام       
مم المتحدة بانشاء سجل لحصر األضرار التي لحقت بالسكان الفلسطينيين الناتجة عن بناء جدار              العام لأل 

باالضافة الى حصر أضرار الجدار، االهتمام أيضا بحصر كافة األضرار الناجمة عن            ،  الفصل العنصري 
 .ر األخـرى  االجراءات االسرائيلية أحادية الجانب وفي سجل منفصل بما يشمل األرض والمياه والمصاد           

 كوحدة جغرافية واحدة    1967ودعت أيضا الى التركيز على التعامل مع األرض الفلسطينية المحتلة عام            
وخاضعة لوالية منظمة التحرير الفلسطينية باعتبارها الممثل الـشرعي والوحيـد للـشعب الفلـسطيني               

ل األضرار بحق أي جسم  وشخص قانوني بحكم القانون الدولي والتمسك بقرار جمعية العمومية بشأن سج          
  .طبيعي أو اعتباري المطالبة بحصر األضرار

  22/4/2007  الجديدةالحياة
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  نشاطات شعبية في بلدة بيت أمر للتصدي للمصادرة واالستيطان .45
اعتصم حشد من أهالي ومزارعي بيت أمر إلى الشمال من المستوطنة المـسماة كرمـي               : رامي دعيبس 

ردد المشاركون الشعارات الوطنية ورفعـوا      و ،طنين ضمن فعالية شعبية   تسور المقامة على أراضي الموا    
األعالم الفلسطينية وقاموا بزراعة مئات اشتال الزيتون على خط التماس مع االشباك الحديدية للمستوطنة              
وقام جنود االحتالل الذين حضروا بكثافة إلى المكان بمحاوالت عديدة لمنع المعتصمين من زراعة اشتال               

تون إال أن المعتصمين أصروا على استكمال زراعة ما بين أيديهم من اشتال رافضين أوامر جـيش                 الزي
االحتالل مغادرة األرض وحصلت مشادات كالمية تحولت إلى عراك مـا بـين المعتـصمين وجنـود                 

 .االحتالل أصيب خاللها ثالث شبان برضوض وخدوش في أنحاء الجسد تم عالجهم ميدانياً
  21/4/2007 48عرب 

  
  فلسطيني يهدد بتفجير نفسه بمقر للشرطة في رام اهللا .46

 اقتحم شاب فلسطين غاضب امس مقرا للشرطة قرب محكمة الصلح وسط : يوسف الشايب-رام اهللا 
مدينة رام اهللا، مهددا بتفجير نفسه بحزام ناسف، ما لم تعد اليه سيارته غير القانونية التي صادروها منه 

نية محلية فإن الشاب وهو من إحدى القرى القريبة من رام اهللا، وينتمي ألحد وحسب مصادر أم .صباحاً
األجنحة العسكرية لفصيل فلسطيني هدد بتفجير نفسه داخل مركز الشرطة، مشهراً حزاماً ناسفاً وقنابل 

تها يدوية كان يحملها في حقيبة ما لم يتم إعادة السيارة التي صادرها أفراد الشرطة، بدعوى عدم قانوني
وأضافت المصادر أن قوة من الشرطة سيطرت عليه، وأنه محتجز اآلن في السجن لحين  ).مسروقة(

قوة من الشرطة " محاكمته، وهو ما أكده العميد عالء حسني، قائد الشرطة في تصريحات له، حين قال 
 ".متهسيطرت على الشاب، وسحبت حزاماً متفجراً ادعى انه يحمله، ووضعته في السجن حتى محاك

 22/4/2007الغد األردنية 
  

  مساعدات ألسر الشهداء الفلسطينيين .47
 9500 ألف شيكل أي مـا يعـادل         37وزعت جمعية الفالح الخيرية في قطاع غزة        :  رائد الفي  -غزة  

دوالر على أسر الشهداء الفلسطينيين الذين سقطوا بنيران جيش االحتالل في القطاع، والضفة الغربيـة،               
 أسرة فـي كـل محافظـات      335إن عدد األسر التي شملتها حملة المساعدات بلغ         : يةوقال رئيس الجمع  

  . قطاع غزة والضفة الغربية
  22/4/2007الخليج اإلماراتية 

  
  ال توجه لدى الوكالة للتخلص من بعض موظفيها:األونروا .48

 – 10مانحة بقيمة أخيراً تبرعات مالية من بعض الدول ال  تلقت وكالة األونروا: نادية سعد الدين-عمان
وقال مدير اإلعالم  . مليون دوالر لتمويل خطة التطوير التنظيمي واإلداري التي تنفذها الوكالة حاليا15ً

ن الخطة تهدف إلى تحسين نوعية الخدمات المقدمة لالجئين الفلسطينيين امطر صقر " األونروا"في 
ياً وجود أي توجه للتخلص من بعض موظفي وتطوير أداء جهاز الوكالة مع تحقيق إصالحات هيكلية، ناف

 .الوكالة
  22/4/2007الغد األردنية 

  
  المقاولون يهددون بتعليق العمل في المشاريع ما لم يعوضوا عن خسائرهم .49
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هددت شركات المقاوالت العاملة في قطاع غزة، أمس، بوقف المشاريع التي تنفذها لصالح  :حامد جاد
اراً من األسبوع المقبل، واإلضراب عن العمل كلياً بما في ذلك مؤسسات حكومية وغير حكومية اعتب

االمتناع عن التقدم ألية عطاءات تطرح لتنفيذ مشاريع إنشائية في القطاع، في حال عدم استجابة الجهات 
 السلطة لتسديد المستحقات المالية ،ودعا رئيس اتحاد المقاولين أسامة كحيل .ذات العالقة لمطالبهم

 مليون دوالر، والعمل على تشكيل هيئة وطنية عليا 30لضريبية المتأخرة، التي تقدر بحوالي والرديات ا
مؤلفة من ديوان الرئاسة ورئاسة الوزراء والمجلس التشريعي ومؤسسات القطاع الخاص والنقابات 

السنوات المهنية ذات العالقة بالعمل اإلنشائي، لتحديد الخسائر التي تكبدتها شركات المقاوالت خالل 
من الناتج المحلي % 33وأشار إلى أن قطاع اإلنشاءات كان يساهم قبل االنتفاضة بنسبة  .السابقة

من العمالة، منوهاً بصمود شركات المقاوالت وعدم لجوء غالبيتها العظمى % 22االجمالي، ويشغل 
 .للهجرة، بسبب ما ألحقه االحتالل والحصار من تدمير لهذا القطاع

  22/4/2007طينية األيام الفلس
  

  التعويض خيار في إطار حل مشكلة الالجئين:  ما نسب إلى العاهل األردنيينفعمان ت .50
 نفى الديوان الملكي األردني مـا  : نبيل غيشان،عماننقالً عن مراسلها في      22/4/2007الحيـاة   نشرت  

 االردنـي خـالل     نشرته الصحف االسرائيلية، خالل اليومين الماضيين، من كالم منسوب الى العاهـل           
ووصف مدير إدارة اإلعـالم والمعلومـات فـي          .استقباله رئيسة الكنيست داليا يتسيك الخميس الماضي      

عـار عـن    "الديوان أمجد العضايلة، في بيان امس، ما نشرته الصحف اإلسرائيلية في هذا الشأن بأنـه                
أن "وجـاء فـي البيـان        .قـاء خالل الل " الصحة تماماً وال يستند إلى حقيقة ومضامين ما دار من حديث          

التوضيح يأتي بعد أن نشرت صحيفة هآرتس في عددها الصادر يـوم الجمعـة الماضـي تـصريحات                  
واقتباسات لم ترد بتاتا على لسان الملك عبداهللا الثاني، وضخمها بعض وسائل اإلعالم مما يعـد إسـاءة                  

ملكة دفاعاً عن حق الشعب الفلـسطيني       واضحة لألردن وقيادته وتشويهاً للجهود الصادقة التي تقودها الم        
واعتبر  ".في استعادة حقوقه المشروعة وفي مقدمها إقامة دولته المستقلة على التراب الوطني الفلسطيني            

جزء من حملة التشويش المنظمة على جهود الملك عبداهللا الثاني          ... التسريبات االسرائيلية "البيان ان هذه    
، مشيرا الى   "القضية الفلسطينية باعتبارها جوهر الصراع في المنطقة      بعد نجاحه في تسليط الضوء على       

وأكـد أن   .  مـارس الماضـي    /ضجة مماثلة بعدما ألقى الملك خطابه أمام الكونغرس األميركي في آذار          
الملك عبداهللا الثاني أكد خالل اللقاء أن القضية الفلسطينية هي جوهر الصراع في المنطقة وأن األولوية                "

نصب على إيجاد حل عادل ودائم لها يكفل إعادة الحقوق المشروعة للشعب الفلـسطيني وفقـا                يجب أن ت  
لمبادرة السالم العربية، القائمة على مبدأ األرض مقابل السالم، وصيغة حل الدولتين وقرارات الـشرعية        

فـق عليـه    المبادرة أكدت أهمية الوصول إلى حل توافقي لقـضية الالجئـين يت           "ولفت الى ان    ". الدولية
الطرفان، وأنه ال يمكن التفكير بالوصول إلى سالم حقيقي من دون األخذ بعين االعتبـار حـل مـشكلة                   

ان من حق األردن الدفاع عـن حقـوق         "، موضحا   "الالجئين الفلسطينيين وفقا لقرارات الشرعية الدولية     
إن خيار  . ت الشرعية الدولية  مواطنيه من الالجئين بما في ذلك حقوقهم في العودة والتعويض وفقاً لقرارا           

وعـن   ".التعويض يأتي ضمن إطار حل مشكلة الالجئين الفلسطينيين إال أنه ال يشكل بمفرده هذا الحـل               
التصريحات المنسوبة الى العاهل األردني عن أن الدول العربية وإسرائيل تواجه األعداء انفـسهم، قـال                

خاطر ازدياد التطرف على مجمل األوضاع في المنطقـة،         يأتي الكالم هنا في سياق التنبيه من م       : "االبيان
وأن الفشل في التوصل إلى حل للقضية الفلسطينية يضاعف من زيادة هذا التطرف ويؤدي بالجميع إلـى                 

  ".دفع الثمن بما في ذلك إسرائيل
يض إن خيـار التعـو    : "قال أمجد العضايلة  : الوكاالت نقالً عن    22/4/2007اإلتحاد اإلماراتية   وأضافت  

   ."يأتي ضمن إطار حل مشكلة الالجئين الفلسطينيين إال أنه ال يشكل بمفرده هذا الحل
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 سيتم اعتماد األردن المركز االقليمي للبريد الفلسطيني : منصور ملحس .51
اكد مدير عام شركة البريد االردني منصور ملحس انه سـيتم قريبـا اعتمـاد               :  رشدي القرالة  -عمان  

مي للبريد الفلسطيني والذي سيتم من خالله توفير وتسهيل كافة الخدمات والطـرود             االردن المركز االقلي  
وايصالها الى فلسطين، مشيرا ان هذه الخطوه جاءت خالل االجتماع الرابع عشر للجنة العربية الدائمـة                

وبـين   .للبريد الذي عقد مؤخرا والذي وعد مدير االتحاد الدولي للبريد باتخاذ االجراءات االزمة لـذلك              
ملحس للدستور ان االتحاد الدولي للبريد وشركة البريد االردنية سيعمالن جاهـدين الدخـال فلـسطين                

واشار ملحس الى ان الـشركة قامـت        . كعضو فعال في االتحاد رغم عدم مطابقة شروط العضويه لذلك         
دني الـى الـضفة     من اجل نقل البريد األر    " واصل لخدمات النقل  "مؤخرا بالتوقيع على اتفاقية مع شركة       

 قد اوصى االجتماع الرابع عشر للجنة العربية الدائمة للبريد في احد توصياته             انوك .الغربية وقطاع غزة  
الى اهمية تطوير البريد الفلسطيني ليكون جزءا من خطة التنمية البريدية العربية، وتوفير التمويل الالزم               

 .العربية الى شبكة البريد العربيله، وتغيير مسمى شبكة الهيئات والمصالح البريدية 
  22/4/2007الدستور 

  
 مبادرة العربيةالحزب الشعب الديمقراطي االردني يدعو لتفعيل  .52

الحكومات العربية بتفعيل آليات المبادرة العربيـة       ) حشد( طالب حزب الشعب الديمقراطي االردني     :عمان
( وكانت دائرة الالجئين فـي حـزب   .و فك الحصار عن الشعب الفلسطيني ودعم حكومة وحدته الوطنية      

، اقامت مهرجانا خطابيا بمناسبة يوم االسير واالرض والكرامة حضره عـدد مـن الشخـصيات                )حشد
 .الوطنية والحزبية وجمع غفير من المواطنين في محافظة الزرقاء في مقر الحزب في الزرقاء
  22/4/2007الرأي األردنية 

  
 معية المركز االسالميالفالحات يحذر الحكومة من العبث بج .53

" العبث" حذر المراقب العام لإلخوان المسلمين سالم الفالحات الحكومة مما اسماه بـ             : ماجد توبة  -عمان
فـي وقـت   . بجمعية المركز االسالمية الخيرية، التي تعد الذراع المالي واالجتماعي للحركة االسـالمية          

إجراء انتخابـات إلدارتهـا     "متابعة ملفها الحكومة بـ     طالبت اللجنة المنتخبة من الهيئة العامة للجمعية ل       
 ".والحفاظ عليها وعلى مؤسساتها الوطنية

وطالب الفالحات، في تصريح له امس، تعليقا على اقالة رئيس الهيئة االدارية المؤقتـة للجمعيـة بـسام                  
ترفع يدها  "ها ألن   ودعا". تكف عن العبث بالجمعية   "العموش، وتعيين سلمان البدور خلفا له، الحكومة ان         

تلتفت إلى عناصر التدمير والفساد، وأن يكون لديها الجرأة         "وأن  ". عن المشروعات الناجحة في المجتمع    
التحقيق فـي   "واعتبر الفالحات ان     .على حد قوله  " في محاربتها ومواجهتها ووضعها في مكانها الصحيح      

  ".عمل الجمعية سنة كاملة، وقت كاف
لو رفع المحسنون والمتطوعون أيـديهم      "ع اليد من قبل الحكومة على الجمعية        وحذر الفالحات، من وض   

عن جمعية المركز اإلسالمي ألصبحت الجمعية عبارة عن بنايات وأكوام من الحجارة ولن يقبل أحـد أن       
ستتحمل الحكومة تبعات ذلك كله وما يترتب عليه على جميع          "وقال  ". ينفق عليها حتى ولو لمجرد بقائها     

 ". دالصع
تكف يدها عن العبث بهـذه      "، دعاها ان    "اننا لسنا هواة دخول صراع مع الحكومة      "وبعد ان اكد الفالحات     

ال تصغي لـصوت بعـض      "وقال ان على الحكومة ان      ". المؤسسة وبمؤسسات المجتمع المدني األخرى    
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واكـد ان الحركـة      ".ريمـاً المتنفذين الذين ال يريدون للبلد خيراً وال استقراراً وال للفقير راحة وعيشاً ك            
 ".ستستخدم كل الوسائل المشروعة حفاظاً على رسالتها الوطنية واإلنسانية تجاه الفقراء والمحتاجين"

  22/4/2007الغد األردنية 
  

 نقابة األطباء األردنيين التيار اإلسالمي يستعيد .54
از بها بمنصب النقيب وعـضوية      استعاد التيار االسالمي وحلفاؤه نقابة األطباء األردنيين في انتخابات ف         

وحصل مرشح التيـار     .جميع مقاعد هيئة النقابة، وتغلب على تحالف القوى القومية واليسارية والمستقلة          
 1683 صوتاً، فيما حصل منافسه على منصب النقيب هاشم ابو حاسم على             1736زهير أبو فارس على     

  .يضاء ورقة ب23 صوتاً للمستقل خليل برقان و11صوتاً، مقابل 
  22/4/2007الخليج اإلماراتية 

  
 األردن يسرع في إجراءات إنشاء مفاعل نووي لألغراض السلمية  .55

توقعت مصادر مطلعة في قطاع الطاقة ان يستغرق بناء المفاعل النووي السلمي            :  وسام السعايدة  -عمان  
 التكنولوجيـا   في المملكة خمس سنوات على أقل تقدير الى حين توظيف الكفـاءات البـشرية وتـوطين               

واستخراج خام اليورانيوم ، في الوقت الذي تظهر فيه خطوات سريعة إلنشاء مفاعل نووي لألغـراض                
 سـاعة أي    - ميغاواط   400ووفقا للخطط الحكومية يتوقع أن يولد المفاعل النووي األول قرابة            .السلمية

 في المائة من إجمالي الطاقة المولدة في المملكة ، فيما سيتم إدخال مفاعالت أخـرى علـى           20ما نسبته   
ووفقا للتوقعات  .  في المائة على األقل من االحتياجات الفعلية للمملكة        40خط اإلنتاج للوصول إلى تغطية      

 . 2015بديلة بحلول العام الرسمية سيصار لتشغيل أول مفاعل نووي سلمي إلنتاج الطاقة ال
  22/4/2007الدستور 

  
   بحث عالقة هجوم حزب اهللا على المبادرة العربية  اللبنانيمجلس الوزراء .56

ان الوضع اإلقليمي والتحركات العربية لتفعيل المبادرة        قالت مصادر وزارية للحياة   :  وليد شقير  –بيروت  
لس الوزراء اللبناني التي عقدت مساء أول مـن         العربية للسالم استحوذت على حيز مهم من مناقشات مج        

أمس، خصوصاً من زاوية انعكاس هذا الوضع على الساحة اللبنانية واألزمة السياسية القائمة فيه، وسط               
  مؤشرات لتولي قوى رئيسة في المعارضة، وفي طليعتها حزب اهللا، قيادة هجوم على المبادرة العربية، 

إلقليمي في مجلس الوزراء بدأ من خالل المداخلـة التـي قـدمها             وأوضحت المصادر ان بحث الوضع ا     
 اجتماع اللجنة الوزارية    – وبعض وقائع    –وزير الخارجية بالوكالة وزير الثقافة طارق متري عن نتائج          

وأشارت المصادر الوزارية الى أن     . عشرية التي انبثقت من القمة العربية األخيرة لتفعيل المبادرة         الثالث
األول يقضي كما جاء في البيـان        وزير متري أكدت إقرار اقتراحين لتسويق المبادرة وتفعيلها،       مداخلة ال 

 دول التحرك علـى المـستوى       7الذي صدر إثر اجتماع اللجنة الوزارية، بأن يتولى فريق وزاري يمثل            
 الذي ُأقر أيـضاً     أما االقتراح الثاني  ،  الدولي بشرح المبادرة باعتبارها فرصة للتسوية السلمية في المنطقة        

فيقضي بتكليف مصر واألردن باعتبارهما وقعتا اتفاقي سالم مع إسرائيل وعالجتا مسائل األرض المحتلة              
  .معها، شرح المبادرة للرأي العام اإلسرائيلي وللمسؤولين اإلسرائيليين

السوري وأوضح متري خالل جلسة مجلس الوزراء، كما قال مصدر وزاري للحياة، أن وزير الخارجية               
وليد المعلم اعترض على االقتراح الثاني واعتبر أن تكليف اللجنـة الوزاريـة مـصر واألردن القيـام                  

سيعطي االنطباع بأننـا نقـدم اعترافـاً مجانيـاً          "باالتصاالت مع إسرائيل من جانب المجموعة العربية        
  .من الجامعة العربية، ملمحاً الى إمكان إجراء مصر واألردن االتصاالت من دون تكليف "بإسرائيل
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وزاد متري ان أحد الوزراء العرب الفاعلين والمعنيين بتسويق المبادرة العربية رد على الوزير المعلـم                
وأنا أعتقـد بـأن مـن       ) الذي سيذهب الى إسرائيل   (كنا سنقترح أن تكون أنت في عداد الوفد         ": قائالً له 

في إشارة الى المعلومات عـن      (تذهبوا إليها وحدكم    األفضل لكم أن تذهبوا إليها مع العرب، بدالً من أن           
 أيـام   10 السوري إبراهيم سليمان الى إسرائيل قبـل أكثـر مـن             –أن زيارة رجل األعمال األميركي      

وأكد متري في روايتـه لوقـائع        ..). سوري تمت بعلم دمشق    –واتصاالته للتشجيع على سالم إسرائيلي      
ية في جلسة مجلس الوزراء، ان المعلم عاد فتراجع عن اعتراضـه  االجتماع المغلق للجنة الوزارية العرب   

  .وقبل بتكليف مصر واألردن بشرح المبادرة للرأي العام اإلسرائيلي
وأوضحت المصادر الوزارية ان النقاش في مجلس الوزراء بعد مداخلة متري، شـمل مداخلـة لـوزير                 

أ على المبادرة العربية من جانب قـوى        اإلعالم غازي العريضي حذر فيها من أهداف هجوم متصاعد بد         
معارضة في لبنان، على رغم أن سورية وافقت في القمة على هذه المبادرة ومع انها جزء من اإلجمـاع                  

وربط العريضي، بحسب المصادر الوزارية، قراءته لهذا الهجوم بجملة مـن العوامـل               .العربي عليها 
  : مع سورية، وفق اآلتي"حزب اهللا"السياسية المستجدة، المتعلقة بتحالف 

 ان األجواء اإلعالمية التي نجمت عن إعالن إبراهيم سليمان أن محادثاتـه غيـر الرسـمية مـع                   – 1
مسؤولين إسرائيليين سابقين ثم زيارته الكنيست ، تمت بمعرفة دمـشق، أحرجـت حـزب اهللا وحتـى                  

لقة من الموقف السوري في هذه      المسؤولين اإليرانيين على رغم وجود معلومات تفيد بأن طهران ليست ق          
االتصاالت الجارية بالواسطة مع إسرائيل، وفي وقت تشير معلومات الى أن وفداً مـن حـزب اهللا زار                  
دمشق لالستفسار عن طبيعة االتصاالت فإن ربط إعالم حزب اهللا وكتلة نوابه ورئيسها النائـب محمـد                 

 من خالل اجتماع    "بعض النظام العربي  "وجهات   عن الشرعية سالح الحزب، بت     "المستقبل"رعد بيان كتلة    
اللجنة الوزارية في القاهرة، هو محاولة لتحويل األنظار عن اإلحـراج الـذي أصـاب الحـزب مـن                   

  .االتصاالت التي يجريها سليمان مع إسرائيل والتي قال ان للقيادة السورية علماً بها
 بأن هناك تقدماً جدياً قد يحصل في مـسألة     إن حلفاء دمشق أخذوا يشعرون منذ ما قبل قمة الرياض          – 2

تثبيت لبنانية مزارع شبعا عبر خرائط جديدة تضعها األمم المتحدة، تؤدي الى انتقالها من عهد االحـتالل    
اإلسرائيلي الى قوات األمم المتحدة تمهيداً لنقلها الى السيادة اللبنانية بعد االتفاق مع سورية على الحـدود                 

ي أن اعتراض رئيس الجمهورية إميل لحود خالل قمة الرياض على اعتمـاد البنـد      ويرى العريض . فيها
اللبناني في قراراتها عبارة تبني النقاط السبع للحكومة اللبنانية يعود الى أن إحدى هـذه النقـاط تطلـب                   

  .استعادة المزارع الى السيادة اللبنانية
ع مزارع شبعا الى طرح قضية سالح حزب        وتقول المصادر الوزارية ان في الوقت الذي يؤدي استرجا        

في ) في عهدة األمم المتحدة   (اهللا، كان الفتاً إعالن الرئيس لحود أول من أمس ان الحل الموقت للمزارع              
، وهو تكرار لما قالـه األمـين العـام          "مواصلة استثمار المياه الجوفية   "مصلحة اسرائيل ألنه يمكنها من      

اق رابطاً ذلك بالصراع مع إسرائيل على المياه فـي خطابـه قبـل              لحزب اهللا من أن سالح حزب اهللا ب       
وفي تقدير المصادر الوزارية ان الهجوم على المبادرة العربية هو في الوقت نفسه تغطية على               . أسبوعين

أي حل لقضية المزارع، وقد يؤدي الى إدراج الحل لقضية المزارع في إطار التنـازالت التـي يـتهم                   
  .ربية بالسعي الى تقديمهاالحزب المبادرة الع

 ان مجموعة المواقف والتطورات المتعلقة بلبنان ومنها صدور بيان مجلس األمن حول تنفيذ القرار               – 3
، والذي يؤكد شرعية حكومة الرئيس فؤاد السنيورة، إضافة الى زيارة مساعد األمين العام لألمـم                1701

ار المحكمة الدولية في المؤسسات الدستورية، شكلت       المتحدة نيكوال ميشال بيروت في محاولة أخيرة إلقر       
إحراجاً لقوى المعارضة ألنها تنزع أوراقاً منها ومن حلفائها في إيران وسورية، ما يدفعها الـى الـرد                  
بالهجوم على المبادرة العربية بحجة سعيها الى التنازالت والتطبيع مع إسـرائيل، ال سـيما أن القـوى                  
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 باتت تشارك في اإلجماع العربي عبر الحكومة الفلسطينية الموحدة والتي           "حماس"الفلسطينية الحليفة أي    
  ...سبقها إعالن رئيس المكتب السياسي لحماس خالد مشعل التزام الحركة اإلجماع العربي

وفي رأي المصادر، يندرج هجوم المعارضة اللبنانية على المبادرة العربية، في المحصلة، ضمن محاولة              
  .القمة العربية الهادف الى استرداد القرار العربي في عدد من الملفات اإلقليمية األساسيةإلعاقة مسعى 

  22/4/2007 الحياة
  

  المحكمة آتية تحت الفصل السابع: األمم المتحدة .57
انتهت مهمة المستشار القانوني الدولي نيكوال ميشال في بيروت من دون تحقيق أي نتائج حاسمة، حيث 

والمعارضة تاركاً مهمة إخراج المحكمة الدولية إلى مجلس '' األكثرية''ر األزمة بين فشل في اختراق جدا
وقال في تصريحات قبيل مغادرته إلى · االمن تحت الفصل السابع لكن بصيغة ال تشير إلى استخدام القوة

عكس االتفاقات نيويورك لرفع تقريره إلى األمين العام لألمم المتحدة إن الفصل السابع يلزم جميع الدول ب
المحكمة ال بد آتية ": الثنائية لكن هناك أدلة وشروطاً يجب توافرها التهام الرئيس بجرم المرؤوس، وقال

قلت مراراً إن المحكمة ": وأضاف ميشال". تحت الفصل السابع النه ال توجد وسيلة قانونية غير ذلك
أنه يجب توقع إنشائها بطريقة أخرى ومن الناحية ستنشأ وإذا تعذرت إقامتها وفقاً لآللية الدستورية فأعتقد 

القانونية ال أرى أي حل آخر سوى الفصل السابع لكن من الخطأ االعتقاد بأن ذكر هذا الفصل يعني 
 التي تنص على 41مرجحاً أن يقر مجلس األمن المحكمة بموجب المادة ، "بالضرورة اللجوء إلى القوة

كما أكد ميشال ·  التي تجيز استخدام القوة42لقوة ال بموجب المادة تدابير قسرية من دون اللجوء إلى ا
عدم إمكانية فتح ملفات سابقة لحزب اهللا من خالل المحكمة الدولية وان مخاوف الحزب في هذا اإلطار 

ال يمكن فتح ملفات سابقة ألن النص يتحدث عن الجرائم التي اقترفت منذ أكتوبر ": غير مبررة، وقال
  ". محاولة اغتيال النائب مروان حماده تاريخ2004

وعلمت االتحاد أن رئيس الوزراء فؤاد السنيورة أعد رسالة هي الرابعة من نوعها إلى مجلس األمن 
يطلب فيها إنشاء المحكمة بالطرق التي يراها مناسبة على اعتبار أن جميع األبواب الدستورية سدت أمام 

وزير االتصاالت مروان حمادة أن تقر المحكمة في أسرع وقت فيما توقع . إقرارها كمعاهدة في لبنان
لكن حزب اهللا رد على حمادة بقوله إن األزمة في لبنان ليست أزمة تشكيل . ممكن وبأكثر المواد إلزامية

  .المحكمة الدولية واعتبر أن تشكيلها تحت الفصل السابع بفرض القوة ستحولها إلى محكمة عرفية
الحريري على ضرورة محاكمة جميع الذين ارتكبوا الجرائم  المستقبل النائب سعدوشدد رئيس كتلة تيار 

في حق القيادات السياسية اللبنانية ومن بينهم الشهيد الحريري، وقال إن المعارضة ال تريد قيام المحكمة 
ان؛ ألن واستبعد قيام حرب أهلية في لبن". الديكتاتوري"بألنها تريد حماية النظام السوري الذي وصفه 

 فيما رأى النائب . مارس ال تريد مثل هذه الحرب14إلى قوى '' حزب اهللا''كل القيادات السياسية من 
وليد جنبالط أن مشروع إفقار لبنان مستمر على أيدي الذين احتلوا ساحة رياض الصلح في وسط بيروت 

، كما "ى الجبل ولن تكون في بيروتالفتنة لن تنتقل إل": والذين يحاولون نقل الفتنة إلى جبل لبنان، وقال
دعا إلى عدم التخلي عن األرض أو بيعها، مشيراً إلى عمليات بيع مساحات واسعة في حاصبيا 

  "مستوطنات عسكرية"ومرجعيون وتحولها إلى ما وصفه بـ
  22/4/2007اإلتحاد اإلماراتية 

  
 الحكوميالحل  فصل المحكمة عن األزمة السياسية وبري إستمهل ثم أكد أولوية .58

العام لألمم   من مصادر واسعة اإلطالع واكبت مهمة مساعد األمين"الحياة" علمت : وليد شقير–بيروت 
اربعة أيام، انه أنهى محادثاته باقتراح يؤدي  المتحدة للشؤون القانونية نيكوال ميشال في بيروت على مدى

همين باغتيال رئيس الحكومـة الـسابق   ذات الطابع الدولي لمقاضاة المت الى فصل عملية إقرار المحكمة



  

  

 
 

  

            29 ص                                    699:                                 العدد22/4/2007األحد : التاريخ

لكنه تلقى جواباً من  الحريري ورفاقه وسائر الجرائم المرتبطة بها، عن األزمة السياسية في لبنان، رفيق
الخالف على قيام حكومة وحدة وطنية وليس حول  رئيس المجلس النيابي نبيه بري بأن المشكلة تكمن في

القيادي في حزب اهللا  عى كثيراً، خالل لقائه الوزير المستقيلوأوضحت المصادر أن ميشال س.  المحكمة
الماضي، الحـصول منهمـا علـى مالحظـات      محمد فنيش وفي اجتماعه األول مع الرئيس بري الثلثاء

 العماد ميـشال  "التيار الوطني الحر"ذلك، خصوصاً أن زعيم  المعارضة على المحكمة لكنه لم ينجح في
 وأفادت المصادر أن جواب بري تميز عن جـواب . لديه على نظام المحكمةمالحظات  عون أبلغه أن ال

الخالف حول المحكمة ال يتعلق  حزب اهللا الذي أكد أنه يبحث في المالحظات في لجنة خاصة، بالقول إن
إلقرارها في ظل األزمة المتعلقـة بالشـرعية الحكومـة     بمضمونها بل بالخالف على اآللية الدستورية

وأوضحت المصادر ان بري كرر لميـشال موقفـه   . القول ان لديه مالحظات عليها جنب بذلكالحالية، فت
أول من أمس، فكان جواب الموفد الدولي تكرار أن ال عالقة لألمـم المتحـدة    هذا أثناء اجتماعهما الثاني

نك كنت دائماً المحكمة لك وأنت كان لديك اقتراح بتشكيل لجنة لدراسة نظام"لمهمته باألزمة السياسية  وال
، فلماذا ال تفصلون موضوع العدالـة  11+19صيغة  تربطها بالتوافق على مبدأ قيام حكومة على أساس

 الحريري عن المشكلة السياسية الداخلية بحيث تطلقون مبادرة من دون شروط الدولية في جريمة اغتيال
  ".مسبقة على التوافق اللبناني الداخلي في شأن المحكمة؟

المحكمة يمكن البحث في  صادر انه إزاء إصرار ميشال على فكرته التي قال إنه متى تشكلتوكشفت الم
 إقليمية –تناولت إمكان اجتماع لجنة كهذه بتغطية دولية  آليات إلقرارها، طرح بري عليه أسئلة وأفكاراً،

ـ  أي ان تكون برعاية  ن سـورية الجانب السعودي وأن يحضرها إضافة الى األمم المتحدة، موفدون ع
تجتمـع فـي جنيـف أو     بل ان المصادر لمحت الى أن البحث تناول أيضاً إمكـان ان . وأميركا وفرنسا
بين بري وميشال لم يتوصل الى أجوبة حاسمة  إال أن المصادر نفسها أكدت ان النقاش. الرياض أو فيينا

وذكرت المـصادر أن   .كرةمقر رئيس البرلمان آمالً بجواب حول الف من األول وأن الموفد الدولي غادر
العام غير بيدرسون اتصل في ساعة متقدمة بعد ظهر  منسق نشاطات األمم المتحدة في لبنان ممثل األمين

 لمعرفة موقف بري النهائي من الفكرة التي طرحها ميشال، فكان الجـواب ان  الجمعة بالنائب علي بزي
  .ال مشكلة حول المحكمة بري ما زال يعتقد بأنالمشكلة في الحكومة وأنها المعبر إلقرار المحكمة وأن 

  22/4/2007 الحياة
  

 حزب اهللا يمنع كوادره من مغادرة الضاحية :مصادر .59
كشفت مصادر مطلعة في بيروت لـعكاظ ان حزب اهللا اصدر : هشام عليوان,   زياد عيتاني،بيروت

م واتصاالتهم وعدم مغادرة الضاحية تعليمات صارمة إلى كوادره القيادية بالتزام الحذر الشديد في تنقالته
وقالت المصادر  .الجنوبية إال في الضرورة القصوى وبعد طلب الموافقة من قبل القيادات االمنية للحزب

ان عدة اجراءات امنية اتخذها الحزب منذ أسبوع دون ان تعرف االسباب الدافعة لذلك خصوصاً حول 
وبات مقراً ) يوليو( الذي اعيد بناؤه بعد تدميره في حرب منازل بعض قيادييه وحول مجمع خاتم االنبياء

واضافت المصادر ذاتها ان عدداً من قيادات حزب اهللا تمتنع حالياً عن . "الحتفاالت الحزب الرئيسية
  .استعمال هواتفها النقالة ويتم االتصال بها عبر شبكة االتصال الخاصة التي يشرف عليها حزب اهللا

  22/4/2007عكاظ 
  

  لفرض رئيس جمهورية بالسالح ال يستطيع احد قلب الطاولة: حمادهزير الو .60
خشية على لبنان من حزب اهللا اذا استمر في اقامة دولته وحصر "ابدى وزير االتصاالت مروان حماده 

ال يعتقدن احد انه يستطيع قلب الطاولة بقوة : "وقال". السالح في نفسه ورفض التنسيق مع الجيش اللبناني
، محذرا من "محاولة انقالب"وعبر في حديث اذاعي عن تخوف من ".  ليفرض رئيسا للجمهوريةالسالح
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وعن خشيته من عملية ". الوضع خطر وسط سعي الى تغيير مناخ ومحتوى مفاهيم المجتمع اللبناني"ان 
مد ليست مسألة سالح هنا وصاروخ هناك، ألن الصاروخ الحقيقي والخطير هو محاولة : "انقالب، قال

الى الجمهورية اللبنانية، هذه الجمهورية الديموقراطية البرلمانية العربية الهوية التي يجب " والية الفقيه"
الحكومة ليست مرتبكة رغم "واشار الى ان  ".ان يكون توافقها هو الغالب واساس الحكم فيها المناصفة

". أزيم الوضع الحكومي وتعطيل االقتصادمواجهتها اوضاعا صعبة نتيجة ما قامت به فئة من اللبنانيين بت
الحكومة معترف بها، وستقود الدولة والشعب الى انتخابات رئاسية خالل نحو اربعة "وشدد على ان 

  ".اشهر، بأقل ضرر ممكن واكثر منفعة
  22/4/2007النهار اللبنانية 

  
  وفد نيابي يشارك في مؤتمر بسويسرا .61

مركز جنيف للرقابة "ان لبنان شارك في اجتماعات " النهار"في نبأ من مونترو في سويسرا لـ
" دور البرلمان في تطوير سياسة االمن الوطني"، عقدت تحت عنوان "الديموقراطية على القوات المسلحة

سمير الجسر وفريد الخازن ويغيا جيرجيان :  نيسان الجاري وتمثل لبنان بوفد نيابي ضم20 و18بين 
. والضباط المتقاعدين نزار عبد القادر وامين حطيط وانطوان سعدوحسين الحاج حسن وايوب حميد 

ومساء الخميس، اقام مدير المركز السفير رانكلر مأدبة عشاء تاريخية للوفد حضرها سفير لبنان لدى 
والقى رانكلر كلمة اعلن فيها انه يشرفه ان يكون لبنان اول دولة  .منظمات االمم المتحدة جبران صوفان

والحقا، نقلت وكالة  .ت الى المركز، موضحاً ان دوالً عربية اخرى ستنضم قريباً اليهعربية انضم
ان اجتماعا عقد الجمعة والسبت في سويسرا وخصص لالزمة السياسية في لبنان واظهر " فرانس برس"
ف واالجتماع عقد مدى يومين في مون بيلوران على ضفا. بين ممثلي االطراف اللبنانيين" نقاط التقاء"

" فرانس برس"نقلت عن مصدر حكومي نفيا لمعلومات " الوكالة المركزية لالنباء"اال ان  .بحيرة ليمان
ان اي حوار بين االطراف اللبنانيين ال يمكن ان : "عن اجتماع افرقاء لبنانيين في سويسرا، وقال المصدر
يابية التي يعقدها اعضاء الوفود وتبقى اللقاءات الن. يتم اال في لبنان لالتفاق على المواضيع الخالفية

  ".اللبنانية في الخارج في اطار المؤتمرات التي يشاركون فيها
  22/4/2007النهار اللبنانية 

  
  إلى تجار في مخيم عين الحلوة ألبسة عسكرية .62

في جزين االربعاء الماضي تنقل ألبسة عسكرية، ان " بيك آب"أظهرت التحقيقات في حادث ضبط سيارة 
وفي  .انيين اوقفتهم قوى األمن الداخلي اعترفوا بنية نقلها الى تجار ألبسة في مخيم عين الحلوةثالثة لبن

التحقيق معهم اعترفوا بأنهم ينقلون ألبسة عسكرية ومدنية الى تجار ألبسة في مخيم عين الحلوة، وان 
بواسطة سيارات مصدر البضائع تجار من التابعية السورية ينقلونها الى لبنان بصورة غير شرعية 

وبمراجعة النيابة العامة العسكرية اشارت بتركهم بسندات اقامة وتسليم سيارة البيك اب وااللبسة . أجرة
  ".المدنية الى اصحابها وضبط االلبسة العسكرية

  22/4/2007النهار اللبنانية 
  

  يمكن توسيع مجموعة االتصال بإسرائيل :  أبو الغيط .63
وزيـر الخارجيـة    أن  :  عمر عبد الـرازق     عن مراسلها  القاهرة من 22/4/2007الشرق األوسط    قالت

 أكد إمكانية توسيع مجموعة االتصال المصرية األردنية مع إسـرائيل لتـشمل          ،المصري أحمد أبو الغيط   
دوال أخرى، حال تأكيد إسرائيل نيتها بالمضي قدما في طريق السالم، فيما اقترح مستشار األمن القومي                

 الرجوب، ، الذي أجرى مباحثات أمس مع أبو الغيط ، نقل الـسجال حـول المبـادرة                  الفلسطيني جبريل 
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ومن جانبه أوضح أبو الغـيط ، فـي تـصريحاته            العربية للسالم إلى الساحتين اإلسرائيلية واالميركية،     
ة للصحافيين أن مبادرة السالم العربية توفر اإلطار المناسب لحث الجانب اإلسرائيلي على استئناف عملي             

السالم وبدء مفاوضات فلسطينية إسرائيلية، من أجل التوصل إلى السالم الشامل والعادل واالستقرار في              
بناء علـى   "وأكد أن التحرك المصري األردني مع إسرائيل بشأن المبادرة العربية للسالم يأتي              .المنطقة

وأعرب عن أملـه فـي       ."اتفويض من جامعة الدول العربية وتحكمه محددات ومعايير متفق عليها عربي          
وجود استعداد إسرائيلي للتعامل االيجابي مع مجموعة االتصال المصري األردني للحوار حول المبادرة             

، فـي حـال أكـدت       "توسيع نطاق هذه المجموعة لتضم دوال عربية أخرى       "العربية، مشيرا إلى إمكانية     
ألمر الذي يبدأ بتحـسين األوضـاع فـي         إسرائيل نيتها الجادة في المضي قدما في طريق السالم، وهو ا          

) ايلـول (األراضي الفلسطينية والعودة باألوضاع إلى ما كانت عليه قبل انتفاضة األقصى في سـبتمبر                
2000.  

مصر قدمت أمس اقتراحاً أن :  أشرف الفقي عنالقاهرة من 22/4/2007الوطن السعودية  وجاء في
 .ع الجانب اإلسرائيلي إلنجاح صفقة تبادل األسرىجبريل الرجوب بترتيب محادثات أمنية مباشرة مل

إن مصر أطلعت الرجوب على نتائج مباحثاتها األمنية مع " الوطن"وقال مصدر دبلوماسي مصري لـ
الجانب اإلسرائيلي التي جرت في القاهرة أخيراً في هذا الشأن، مشيراً إلى أنه من المرجح أن تستضيف 

قال الرجوب إن أفضل شيء  من جهته، .وافقة الجانب الفلسطيني عليهاالقاهرة هذه المباحثات في حالة م
يمكن القيام به لتفعيل المبادرة العربية للسالم هو نقل السجال إلى الساحتين اإلسرائيلية واألمريكية أوالً 
وأن يتحول الحوار من حوار ثنائي في ظل خلل في ميزان القوى لصالح االحتالل اإلسرائيلي إلى حوار 

 .قليمي يولد عناصر ضاغطة على الجانب اإلسرائيلي ويعزز كذلك موقف األطراف العربيةإ
وأكد الرجوب أن مصر هي التي تقود الحركة الدبلوماسية العربية، مشيراً إلى أن مصر من موقف 
التزاماتها تجاه أمنها القومي وتجاه األمن القومي العربي هي التي تكرس مفهوم إنهاء الصراع وفق 

وأعرب عن أمله في  .رجعية قرارات األمم المتحدة وترى في المبادرة العربية أساساً لحل هذا الصراعم
أن تكون هناك مبادرات عربية باتجاه نقل السجال لداخل المجتمع اإلسرائيلي، مشيراً إلى أنه وألول مرة 

 وتطبيع جماعي وترتيبات في تاريخ الصراع العربي اإلسرائيلي نجد توافقاً عربياً يتحدث عن اعتراف
  .  أمنية جماعية مقابل إنهاء االحتالل تطبيق قرارات الشرعية الدولية في حل الصراع العربي اإلسرائيلي

  
  مشرف يبدي استعداده للوساطة من اجل السالم في الشرق االوسط .64

ـ               سبت عـن   أعرب الرئيس الباكستاني برويز مشرف في تصريحات بثتها قناة تلفزيون العربية يـوم ال
لو تم  "لعربية  لوقال في تصريحات بثتها مترجمة         .استعداده للتوسط في السالم بين اسرائيل والفلسطينيين      

وأضـاف   ."قبولي كوسيط محايد من جميع االطراف فمن المؤكد أنني أستطيع أن ألعـب دورا كبيـرا               
أو ربما في دولـة     " دات هناك سأذهب الى اسرائيل وألتقي بالقيا    .. تسألني كيف سأتعامل مع هذه المسألة     "

وقال مارك ريجيـف     .ومضى يقول إنه سينتظر ليرى ما اذا كانت هناك فرصة لزيارة اسرائيل           . أخرى
نعتقد أن الدول االسالمية المعتدلة مثل باكستان يمكن أن يكون لهـا            "المتحدث باسم الخارجية االسرائيلية     

  ."دور هام في تعزيز السالم بالشرق االوسط
  21/4/2007 رويترز

  
  تصريحات أولمرت عن صفقة األسرى نوع من المساومة: مصر .65

قلل مصدر مصري موثوق به من شأن التصريحات التي أدلى بها رئيس الحكومة االسرائيلية ايهود 
اولمرت حول عدم استعداده لدفع ثمن مقابل اإلفراج عن غلعاد شاليت، واصفاً هذه التصريحات بأنها 

ال يمكن أن أقول إن هناك تقدماً تم ": وقال لـ الحياة. لضغط على الطرف اآلخرنوع من المساومة وا
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إحرازه أو أن هناك تراجعاً حدث في المفاوضات التي نتوسط فيها بين الفلسطينيين واالسرائيليين بهدف 
 للرد إبرام هذه الصفقة، فالوضع على ما هو عليه، أي أن الصفقة مقبولة، لكن ما زلنا في مرحلة انتظار

ووصف المصدر المرحلة  ."اإلسرائيلي على الئحة أسماء االسرى الفلسطينيين التي قدمت إلسرائيل
الحالية بالحرجة، موضحاً أن كال الطرفين يحاول تناوب إلقاء الكرة في ملعب اآلخر، الفتاً الى أن 

 ألن "بيرة ألسرى فلسطينيينالحكومة اإلسرائيلية ضعيفة ال يمكنها أن تتخذ قراراً باإلفراج عن أعداد ك"
من جهة اخرى حركة حماس ال يمكنها ان ": وزاد .ذلك يهدد موقفها بل ويهز االئتالف الحاكم ويسقطه

  ."تتنازل عن طلباتها وتلبي ما تريده اسرائيل
  22/4/2007الحياة 

  
  البرلمان العربي يدعو إلى قمة استثنائية إذا رفضت إسرائيل المبادرة  .66

اختتمت أمس فعاليات البرلمان العربي االنتقالي في دورته العادية األولى لعام : عد المنهاليالس - القاهرة
وكانت .  واقتصرت أعماله على يوم واحد بدال من يومين باتفاق األعضاء باإلجماع على ذلك2007

ون السياسية الجلسة بدأت أعمالها في مقر جامعة الدول العربية حيث تم االتفاق على أن تقوم لجنة الشؤ
والخارجية واألمن القومي بقراءة التقرير النهائي ألعمالها الذي اشتمل على قرارها في الموضوع المحال 
إليها من األمين العام للجامعة عمرو موسى بشأن تفعيل آلية مبادرة السالم العربية أهمها التوصية بأن 

ة والتشاور حول سبل تحقيق التسوية السلمية تكون زيارة الفريق الموسع لالتصال بالحكومة اإلسرائيلي
في إطار زمني محدد كجزء من اتفاقية السالم، وان تكون مهمة الفريق بحث إنهاء الصراع العربي 
اإلسرائيلي وفقا للمبادرة وترك أمر االتصال المباشر مع الحكومة اإلسرائيلية لمصر واألردن لتسهيل بدء 

المسارات كافة، والمطالبة بعقد قمة عربية استثنائية لبحث الخيارات المفاوضات المباشرة والجدية على 
وتجديد الدعوة  واإلمكانيات المتاحة السترجاع الحقوق العربية في حالة عدم استجابة إسرائيل للمبادرة،

لإلعالم العربي بكافة مكوناته لتحمل مسؤولياته القومية في الدفاع عن عدالة الموقف العربي الهادف 
قيق السالم وحشد جهود الهيئات األهلية ومؤسسات المجتمع المدني للمشاركة في دعم المبادرة على لتح

مختلف المسارات والدعوة إلى وضع خطة إعالمية على المستوى الدولي للوصول إلى الرأي العام 
الرافض العالمي على أوسع نطاق لشرح عدالة المطالب العربية ومخاطر استمرار التعنت اإلسرائيلي 

  .لمبادرة السالم
  22/4/2007اإلتحاد اإلماراتية 

  
 محللون يرجحون اتساع دائرة الدول المكلفة االتصال مع إسرائيل .67

 رجح محللون ومراقبون اتساع دائرة الدول العربية المكلفة االتصال مع اسرائيل : نادين النمري-عمان
 العرب في قمتهم في الرياض الشهر الماضي، من اجل تسويق مبادرة السالم العربية التي اعاد تبنيها

وبحسب محللين فان العرب  .مؤكدين في الوقت ذاته ان الدول العربية لن تقع في هفوة التطبيع المجاني
يدركون تماما ما يريدون تحقيقه، مشددين على أن التحركات التي يقوم بها العرب حاليا ليست لمجرد 

جاد حل سياسي للقضية الفلسطينية التي من دونها ال يمكن تحقيق التحرك انما لتحقيق نتائج تضمن اي
وفي إطار العمل العربي الجاد لدفع الفلسطينيين واإلسرائيليين إلى طاولة  .األمن واالستقرار في المنطقة

المفاوضات من المتوقع أن تشهد المرحلة المقبلة عقد اجتماع دولي يضم االطراف االقليمية والدولية 
ويشدد مراقبون على حقيقة مبادرة السالم  . الطالق المفاوضات الثنائية على المستويات كافةالفاعلة

العربية بكونها اعالنا والتزاما عربيا بالسالم الشامل مقابل حصول الفلسطينيين على حقوقهم واالنسحاب 
 . وان غير ذلك من تفاصيل يأتي في مرحلة الحقة1967من االراضي المحتلة في العام 
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وينوه مراقبون الى الجهود التي بذلها ويبذلها جاللة الملك عبداهللا الثاني الذي يقود تحركا عربيا دبلوماسيا 
واسعا في األوساط اإلسرائيلية والدولية إلحياء عملية السالم، خصوصا أن القضية الفلسطينية بالنسبة 

 .وفورالالردن ليست مجرد سياسية، بل ان كل ما فيها يؤثر على األردن 
ووفقا لمصادر مطلعة فإن األردن يجري حاليا مشاورات مع الجانب المصري لبدء الحوار مع الجانب 
اإلسرائيلي، حيث يشدد مراقبون على أن ابرز ما يميز المشاورات المقبلة مع الجانب اإلسرائيلي انها 

 .ستكون باسم المجموعة العربية كاملة وال تمثل األردن أو مصر فقط
قف الحوار الذي ستتخذه مصر واالردن مع الجانب اإلسرائيلي فان مراقبين توقعوا أن يعمد وحول س

الجانب العربي إلى استخدام كل ما من شأنه التأثير على الرأي العام اإلسرائيلي، مبينين أن هذه العملية 
عالن عن وثائق او ويستبعد مراقبون أن تشهد المرحلة المقبلة اإل. تحتاج إلى وقت وال تتم دفعة واحدة

مبادرات جديدة؛ خصوصا وان الوثائق من خريطة الطريق إلى المبادرة العربية والمعاهدات السابقة بين 
الفلسطينيين واسرائيل كثيرة وكافية بل المطلوب في المرحلة الراهنة خلق ارداة سياسية للعودة إلى 

  .المفاوضات
  22/4/2007الدستور 

  
  هر بالتجسس لمصلحة إسرائيلاتهام طالب سابق في األز .68

دانت أمس محكمة أمن الدولة العليا في القاهرة طالباً سابقاً في جامعة األزهر :  جمال فهمي-القاهرة
وتلقي " الموساد"بتهمة التجسس لمصلحة االستخبارات االسرائيلية )  سنة31(يدعى محمد غنيم العطار 

قبت المحكمة العطار الحاصل على الجنسية الكندية رشوة منها لالضرار بالمصالح العليا للبالد، وعا
على ثالثة ضباط في ) غيابياً( عاما وتغريمه عشرة آالف جنيه، كما حكمت بالعقوبة نفسها 15بالسجن 

الموساد وهم دانيال ليفي وكمال كوشبة وتنجاي بوباي، بعدما اتهمتهم المخابرات العامة المصرية بتجنيد 
 وتكليفه بالعمل في أوساط المواطنين المصريين والعرب المقيمين 2001ام الشاب المصري في تركيا ع

  .في اسطنبول وكندا واستدراج بعضهم للتعاون مع االستخبارات االسرائيلية
  22/4/2007النهار اللبنانية 

  
 الكويت ستكون آخر المطبعين مع إسرائيل : أحمد الفهد .69

شيخ أحمد الفهد الموقف الكويتي التزام الكويت بمبادئها جدد رئيس جهاز االمن الوطني ال : فواز العجمي
ولفت الفهد في  ."ومن ابرزها بأن الكويت آخر من سيطبع مع اسرائيل"ومواقفها تجاه القضية الفلسطينية 

 الى الجدلية حول تعريف االرهاب، مؤكداً ان "االقصى ينادينا"كلمة مساء امس في افتتاح مهرجان 
 ."عدم خلط االوراق" فهناك قضايا عادلة يجوز فيها الجهاد داعياً الى "الجهاداحتالل االرض يشرع "

اهمية المقدسات االسالمية ومنها القدس فهي تمثل صمام امان للسالم في المنطقة والعالقات "وشدد على 
 االعتداء على المسجد"ورأى الفهد أن  ."بين الدول ويشكل احتاللها امراً غير مقبول لدى كل مسلم

المسجد االقصى له من المكانة ما ينطلق " مشيراً الى ان ،"االقصى ال يعد اعتداء فقط على مبنى او هدمه
 ."من شريعة آمنا بها وسنسير عليها ولو استشهدنا دونها

  22/4/2007الوطن الكويتية 
  

  أفواج سياحية إسرائيلية البحرين تؤكد رفضها دخول .70
الداخلية البحرينية رفضها منح تأشيرة دخول سـياحية ألي وفـود           أكدت وزارة   :  فيصل الشيخ  -المنامة  

  .إسرائيلية في اطار اقرارها اتفاقاً أمنياً مع قطر بشأن التأشيرة السياحية الموحدة
  22/4/2007الخليج اإلماراتية 
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  ديفيد ولش يؤكد مشاركة رايس في اجتماعات عباس وأولمرت الدورية .71

يركية لشؤون الشرق األدنى، ديفيد ولش تفاؤالً في إمكانية تحقيق تقدم أبدى مساعد وزيرة الخارجية األم
في الحوار بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية، مشيرا إلى أن إسرائيل تقابل المبادرة العربية للسالم 

في المنطقة بعد أن قرر إيهود أولمرت، " جو مختلف"وأعاد ولش هذا التفاؤل إلى ما قال إنه  .بإيجابية
لم "يس السلطة والوطنية الفلسطينية محمود عباس عقد اجتماعات دورية بينهما، معتبرا أن هذا الجو ورئ

امس، إن الوزيرة " سي.بي.بيلل"وقال في تصريحات  ".يكن موجودا قبل أشهر وال حتى قبل أسابيع
المنطقة رايس ستشارك في االجتماعات الدورية التي تقرر عقدها بين أولمرت وعباس على أن تزور 

 .كل خمسة أو ستة أسابيع
وأعرب ولش عن أمله في أن تتم االتصاالت مع إسرائيل التي قررت الجامعة العربية إيكال أمرها 

ستقابل هذه "لمصر واألردن، معبرا عن أمله في أن تتوسع االتصاالت العربية مع إسرائيل التي قال إنها 
 ".الرؤية بالمثل

الية الفلسطيني سالم فياض عن إمكان رفع القيود على التعامالت وتعليقاً على تصريح وزير الم
المصرفية إليصال المساعدات إلى السلطة الفلسطينية، قال ولش إن الحظر المفروض على التعامالت 
المصرفية لن يرفع، وأن المساعدات األميركية للسلطة الفلسطينية ستنقل عبر قنوات دولية كاالتحاد 

صال األموال مباشرة إلى المستفيدين منها أو عبر نقلها إلى حسابات منظمة التحرير األوروبي أو عبر إي
 .الفلسطينية

 22/4/2007المستقبل اللبنانية 
  

 لالحتالل ةحكومة فانني لن ابقى فيها فال أحد يقبل بحكومة عميلالإذا فشلت  :عزام األحمد .72
ام األحمد، في حديث خاص بالصنارة في هذا ما قاله نائب رئيس الوزراء الفلسطيني عز: فرات نصار

نجحنا بتشكيل " :وعن حكومة الوحدة قال األحمد للصنارة. مقر مكاتب الحكومة الفلسطينية في رام اهللا
حكومة الوحدة ونحن اآلن امام فرصة تاريخية فألول مرة تجتمع جميع القوى وتتفق على اقامة دولة 

والعرب اكدوا في قمة الرياض نيتهم للسالم .  الشرقية وعاصمتها القدس76فلسطينية على اراضي الـ
واقامة عالقات طبيعية مع اسرائيل بعد اقامة الدولة الفلسطينية ومبادرة السالم العربية هي جزء من 

وعن التطورات االخيرة بما يتعلق باللقاءات بين اولمرت وعباس والتطورات على ". خارطة الطريق
 .ارة اللقاء التالي مع نائب رئيس الحكومة عزام األحمدالساحة الفلسطينية كان للصن

ما فائدة مواصلة اللقاءات بين اولمرت وعباس طالما انها لن تتطرق الى القضايا األساسية : الصنارة
 وأنها حسب إسرائيل ستكون لمجرد البحث في القضايا الفلسطينية الداخلية كالنظام القضائي؟

ائل من هذه اللقاءات الن تصريحات اولمرت واضحة فهو يريد االستمرار انا حتى االن غير متف: األحمد
في فرض الحصار ويمارس الضغط على المجتمع الدولي من أجل إستمرار الحصار وعدم فكه، لذلك 
اخشى ان تكون هذه اللقاءات مجرد عالقات عامة ليس اكثر من ذلك، واذا كانت هذه اللقاءات فقط 

 .مة لهاللعالقات العامة فال قي
 وماذا عن تصريحات اولمرت ببحث قضية المؤسسات الفلسطينية؟: الصنارة
بتقديري هذا كالم عام ال يساعد، وهذه محاولة للتهرب من مسؤولية االلتزام بعملية السالم : األحمد

 .واحياء المفاوضات
 ؟تماذا عن صفقة تبادل االسرى خاصة الحديث المتواصل عن اطالق شلي: الصنارة

 فإن السلطة ليست طرفاً فيها ال مباشرة وال بشكل غير مباشر، ومعروفة ظروف تبالنسبة لشلي: حمداال
ال يجري المفاوضات " أبو مازن" والذي يجري المفاوضات ليس الحكومة وليس السلطة، حتى تشلي
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لها لكن نحن نشجع ان يتم حل هذه المشكلة بأسرع وقت ممكن ضمن صفقة تبادل يتم من خال. حول ذلك
 .تاطالق سراح اسرى فلسطينيين وايضاً اطالق سراح شلي

ما هو تعقيبك على االنتهاكات التي يقوم بها جيش االحتالل بحق الشعب الفلسطيني ونستذكر : الصنارة
 هنا العودة الى إستخدام االطفال كدروع بشرية؟

قف ليوم واحد، منذ انطالق عدوان قوات االحتالل حتى اآلن لم يتوقف للحظة واحدة ولم يتو: األحمد
وآمل ان تتوقف هذه العمليات ونحن ندعو الى تهدئة شاملة في الضفة . انتفاضة االقصى وحتى االن

 .وغزة، تتوقف العمليات بكافة اشكالها سواء العمليات العسكرية االسرائيلية او ردود الفعل الفلسطينية
 ي اتصال مستقبلي؟هل ستحصل تعديالت على قائمة االسرى في ا: الصنارة
كما قلت، واولمرت يعرف جيداً ان الحكومة والسلطة الفلسطينية ليستا طرفاً في هذا الموضوع : االحمد

سواء في االتصاالت مع الجانب االسرائيلي او اعداد القوائم ال عالقة للسلطة وال الحكومة وال الرئيس 
 القوى الفلسطينية التي تحتجز الجندي ابو مازن بالموضوع، لكن نحن نسعى ونبذل الجهود القناع

االسرائيلي بسرعة انهاء هذه القضية وايضاً نأمل من اولمرت ان يسرع هو من جانبه في حل هذه 
 .المشكلة، وكلكم تذكرون ان والد شليط اتهم اولمرت بانه يضع العراقيل

 هل اسم مروان البرغوثي موجود في قائمة االسرى؟: الصنارة
 .تي تقول ان اسم االخ مروان البرغوثي غير مدرج في هذه القائمةمعلوما: االحمد
 أال يريد ذلك؟: الصنارة
 .لم يتم التشاور معه اطالقاً... ال..ال: االحمد
 ما هي المطالب التي يتم تقديمها في المفاوضات مع اسرائيل؟ :الصنارة
 وتنفيذ ما تم االتفاق عليه حول العودة الى ما انتهى اليه اجتماع اولمرت وابو مازن االول :االحمد

ووقف " المطلوبين"تخفيف المعاناة عن الفلسطينيين ورفع الحواجز ووقف مطاردة من يسمونهم بـ
اإلعتداءات وفك الحصار خاصة االموال المحجوزة لدى الجانب االسرائيلي ومن ثم بحث امكانية احياء 

 .المفاوضات واحياء عملية السالم
 ن موقفكم لو قامت اسرائيل باجتياح غزة من جديد؟ماذا سيكو: الصنارة
 .ونعتبر ذلك الغاء لعملية السالم بكاملها... بالتاكيد سنرفض... بالتأكيد سنرفض: االحمد
 هل، برأيك، حصل تحول في حماس في الفترة االخيرة خاصة بعد االنتخابات؟: الصنارة
يه انه التقى قبل سنوات بشامير، ومن هنا نحن قبل فترة قرأت تصريحاً لمحمود الزهار يقول ف: االحمد

لسنا ضد لقاءات من هذا النوع بغض النظر عن اتجاهها ونؤمن بالتعايش واالن نجحنا بان نقرب حماس 
من منظمة التحرير وذلك عبارة عن تحول في فكر حماس بعد فوزها في اإلنتخابات واذا كان األمر 

شعب ونذكر هنا ان إعادة احتالل الضفة الغربية كانت سبباً في ديمقراطياً فانه يجب احترام قرارات ال
وأذكر انه بعد اوسلو فان نفس المواطنين الذين رشقوا جنود االحتالل بالحجارة  .صعود حماس الى الحكم

. هم نفسهم وضعوا أغصان الزيتون على الدبابات وسيارات الجنود النهم اعتقدوا ان السالم قد حصل
وبعد أن فقدوا األمل كانت .  سنوات من االتفاق3كان يجب ان تقام دولة فلسطينية بعد وبموجب االتفاق 

 .نتيجة االنتخابات صعود حماس وسنة الحصار التي دفع كل الشعب الفلسطيني ثمنها
 هل تتوفر الشروط الكافية من اجل العودة الى العملية السلمية؟: الصنارة
دولة فلسطينية على االراضي "ة وهذه اول مرة تقول فيها حماساليوم تتوفر كل شروط الرباعي: االحمد

، وبالمقابل تصدر بعض التصريحات االسرائيلية التي تطالب حماس باالعتراف "1967المحتلة عام 
هل عندما سيطر الليكود على الحكومة : بإسرائيل لكن هذه ليست من صالحيات حماس ومن هنا نسأل

ت الموقعة؟ هل طُلب من االحزاب االسرائيلية االعتراف بها كما هو االمر اعترف الليكود بجميع االتفاقا
اإلعتراف بالدول هو من أعمال الحكومات وليس االحزاب وحكومة . بالنسبة للمطالب تجاه الفلسطينيين
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أضف الى ذلك انه بعد اعالن التهدئة من . الشعب الفلسطيني في الوطن والشتات هي منظمة التحرير
 . ووقف جميع العمليات فإن اسرائيل هي التي خرقت الهدنةجانب واحد
 ماذا لو فشلت حكومة الوحدة في القيام بواجبها؟: الصنارة
اذا فشلت حكومة الوحدة فانني كنائب لرئيس الوزراء لن ابقى فيها واذا استمر الوضع على ما : االحمد

وسلو وصعدت قوات التطرف فانه ال هو فانه ال مبرر لوجود حكومة الوحدة، واعتقد انه اذا فشل ا
 .مبرر، وال يمكن ان يقبل احد بحكومة عميلة لالحتالل، والحل كما يعرفه الجميع هو دولتان للشعبين

  21/4/2007الصنارة 
  

  تسويق المبادرة أم التفاوض بشأنها؟ .73
 ياسر الزعاترة  

في الرياض مريحاً، وقد قلنا إن ذلك منذ البداية لم يكن طرح المبادرة العربية على أجندة القمة العربية 
الطرح مع رفض مبدأ التعديل سيكون له ما بعده على اعتبار أن القمة قد تجاوزت السقف برفضها 

 في المئة من فلسطين هدية 78التعديل، لكأننا إزاء مبادرة تعلن الحرب على الدولة العبرية وال تقدم لها 
 معها، إضافة إلى بند فضفاض يتعلق بحق العودة يشير معطوفة على تطبيع عربي كامل: سائغة طيبة

 .194إلى التوافق وليس التطبيق الحقيقي للقرار الدولي رقم 
في القمة جرى الحديث عن تفعيل المبادرة العربية، ما سيعني إطالق عملية تطبيع مجاني مع تل أبيب، 

ي، فقد جرى الحديث عن تسويق أما اآلن، وفي ضوء اإلصرار اإلسرائيلي على رفض المبادرة كما ه
المبادرة، ما سيعني بالضرورة الحديث عنها كفقرات وليس ككتلة واحدة، والنتيجة هي العودة إلى سياسة 

 .التنازالت التدريجية التي اعتمدها اإلسرائيليون مع العرب طوال العقود الماضية
 الخطر اإليراني، فال شك أن ذلك حين يجري ربط الحديث عن المبادرة العربية وتسويقها بالحديث عن

يؤكد ما ذهبنا إليه مراراً من أن المطلوب هو تهدئة الملف العراقي من أجل تشجيع الواليات المتحدة 
وهنا على الدولة العبرية المعنية أيضاً بالتخلص من المشروع النووي اإليراني . على العدوان على إيران

هكذا يلتقي . التنازالت الشكلية من أجل تمرير مشروع العدوانمن خالل القوة األمريكية أن تقدم بعض 
الطرف العربي المعني بالتخلص مما يسميه الخطر اإليراني، مع اإلسرائيلي المعني بالتخلص من 
 .المشروع النووي اإليراني، وعلى الطرفين تبعاً لذلك أن يقدما ما يمكن أن يبث وهم السالم في المنطقة

مبادرتهم العتيدة من دون الحصول على تجاوب يذكر من اإلسرائيليين، فإن عليهم في وفيما قدم العرب 
سياق عملية التسويق الجديدة أن يقدموا بعض التنازالت األخرى من أجل أن تتقدم تل أبيب خطوة إلى 

تو من لكن هذه األخيرة ال تقدم الكثير، ليس فقط ألن على رأسها قيادة ضعيفة ومرتبكة خرجت لل. األمام
هزيمة مدوية فحسب، بل أيضاً ألنها تتوقع أن النهم العربي لضرب إيران، سيفضي إلى دفع ما يمكن أن 
يساعد أولمرت على تجاوز مأزقه الداخلي، وعندها قد يقدم بعض التنازالت الشكلية للرئيس الفلسطيني 

 .كنوع من التأكيد على المرونة اإلسرائيلية
رة العربية ال ينطوي على تطبيع مجاني بعد أن حصرت عملية التسويق صحيح أن مبدأ تسويق المباد

بالدولتين التي تقيمان عالقات كاملة مع الدولة العبرية، لكنه ينطوي على قدر من التنازالت المجانية التي 
ونحن هنا ال نتحدث عن حق العودة كما سيتبادر إلى أذهان . تفرغ المبادرة من مضمونها الحقيقي

ن، ألن الحق المذكور لم يكن هو العائق في وجه التسوية في يوم من األيام، بل نتحدث عن الكثيري
تنازالت أكبر بكثير تنطوي على تمرير لمشروع الدولة المؤقتة الذي بدأ بالقطاع وسيمر بالضفة في ما 

ر، هكذا يتقدم الخطر اإليراني في وعي بعض العرب على أي خطر آخ. يتركه الجدار من أراضيها
متجاهلين أن ضرب إيران لن يحل معضلة المنطقة، بقدر ما سيزيدها بؤساً على بؤسها القديم، ذلك أن 
النجاح في العراق وتأديب إيران قد يمنح فرص النجاح لمشروع إعادة تشكيل المنطقة، بينما قد يؤدي 
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ا هو تأثير ذلك على الفشل إلى مزيد من القوة إليران، فيما ال يعرف كيف سترد هي على العدوان وم
الدول العربية؟، لو توفرت لدى العرب إرادة حقيقة لبادروا إلى التفاهم مع إيران على حل مناسب 
لإلشكاليات معها بدل الدخول في مغامرات غير مضمونة، لكن ذلك لن يحدث، ويبقى أننا متفائلون بأن 

لذي سينسحب على حبيبتها العبرية التي ورطة واشنطن في المنطقة لن تحلها أية مغامرة جديدة، األمر ا
 .ستعاني من هزائمها وهزائم الشقيق األكبر في آن

  22/4/2007الدستور 
  

  خطر تفويت فرصة المبادرة العربية للسالم .74
  هنري سيغمان

أخطأ الكثيرون في فهم مبادرة السالم العربية، حتى أنه يمكن القول إن هذا الخطأ كان متعمداً في بعض                  
  .األحيان

لم تكن المبادرة مجرد خريطة طريق تقدم مقاربة تدريجية للوصـول إلـى توافـق بـين اإلسـرائيليين                   
والفلسطينيين، كما أنها لم تكن تتطلب من الجانب اإلسرائيلي القبول مـسبقاً بـأي شـروط عربيـة أو                   

يطـة  خر"كذلك لم تضع المبادرة إطارا محددا لمفاوضات السالم غير ذلـك المتـضمن فـي                . فلسطينية
 1967التي تدعي إسرائيل بأنها تدعمها دعماً كامالً، أال وهو العودة إلى حدود هدنة مـا قبـل                  " الطريق

كشرط أساسي للبدء بمفاوضات حول إعادة ترسيم هذه الحدود في حال تطلب األمر أي تعديالت، وقيـام                 
  .نيينعاصمة الدولة الفلسطينية في القدس الشرقية، وحل مشكلة الالجئين الفلسطي

لم يكن التفاوض حول هذه المسائل المحورية الثالث شرطاً تفرد السعوديون أو أعضاء جامعـة الـدول                 
ذلك ألن هذه المسائل بالذات تمثل األسس المعترف بها دوليا إلطالق مفاوضات السالم،             . العربية بطرحه 

يمكن إلسرائيل المـس بـأي      حتى أن الرئيس بوش ووزيرة الخارجية كوندوليزا رايس أكدا بعزم أنه ال             
  .منها أو تعديلها منفردة

، عندما طلب أحد الصحافيين من رايس التعليق على التصريح الذي أدلى به رئـيس               )فبراير(وفي شباط   
الوزراء إيهود أولمرت حول عزم إسرائيل على ترسيم حدودها الدائمة من جانب واحـد، ردت وزيـرة                 

 ينبغي ألحد أن يحاول مسبقاً ومن جانب واحد تحديد نتيجـة اتفاقيـة              الخارجية األميركية بالتأكيد أنه ال    
وأضافت رايس أن االقتراح الذي قدمه الرئيس بوش في رسالته الموجهة إلى شارون في              . السالم النهائية 

 اشار الى ضرورة أن يأخذ اتفاق السالم النهائي في االعتبار الحقائق الجديـدة              2004) ابريل( نيسان   14
بشكل اسـتباقي   "، وهو أمر ال يمكن أن تطبقه إسرائيل أحادياً          1967رض التي تغيرت منذ سنة      على األ 

  ".ومحدد سلفاً ألنها مسائل تدخل في صلب المفاوضات حول التسوية النهائية
وقد حرصت المبادرة العربية على ترك شروط اتفاق السالم المحددة الى طرفي النزاع، فأي شرط يسمح                

والحقيقة هـي أن    . تسوية النزاع وعقد االتفاق سيكون مقبوالً من جانب الجهة الراعية للمبادرة          للطرفين ب 
ما يخشاه أصحاب المبادرة هو احتمال اإلفراط في تصلب الفلـسطينيين إزاء اإلسـرائيليين أكثـر مـن                  

  .اإلفراط في التساهل معهم
 المبادرة العربية مناورة لتطبيع العالقات      بنود" لتوضيح"لذا رأى القادة العرب طلب أولمرت عقد اجتماع         

ولم يكن تشكيكهم بنيات أولمرت     . مع الدول العربية كافة، من دون منح الفلسطينيين أي شيء في المقابل           
في غير محلها، ال سيما أن هذا األخير قال متبجحاً في إحدى المقابالت العديدة التي أجراها قبـل عيـد                    

جح في عقد لقاء مع القادة العرب، ستكون خطوة مهمة في مجـال اعتـراف      الفصح عند اليهود، إنه لو ن     
  .الدول العربية بدولة إسرائيل، وهو السبب الذي دفع بجامعة الدولة العربية إلى رد طلب أولمرت

من جهة أخرى، ان قبول إسرائيل بمبادرة جامعة الدول العربية لن يحد من قدرتها على حماية مصالحها                 
 على أن مبـادرة     2002وبالفعل أكد المسؤولون السعوديون سنة      . تفاوضها مع الفلسطينيين  الحيوية لدى   
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السالم ال تستثني احتمال إدخال بعض التعديالت الطفيفة بتوافق الطرفين في ما يتعلق باألراضي الواقعة               
بيـر مـن    ، مراعاة العتبارات أمنية ولتمكين إسرائيل من إدخال عدد ك         1967على جانبي حدود ما قبل      

وهذا يعني أن الفلسطينيين سـيتخلون عمـا ال         . سكانها إلى المستوطنات المتاخمة للخط األخضر السابق      
 في المئة من أراضيهم، مقابل تنازل إسرائيل عن المساحة نفسها من الجانـب اآلخـر مـن                  2يزيد عن   
حداً لسيطرة إسرائيل على    كذلك، فإن قيام عاصمة الدولة الفلسطينية في القدس الشرقية لن تضع            . الحدود

  .جدار الفصل، والمدينة القديمة، واألحياء اليهودية في القدس الشرقية
وقد تم التأكيد على تلك التوضيحات المتعلقة بمبادرة السالم من قبل مسؤولين رفيعي المستوى في اإلدارة                

  .2002 شباط 21األميركية والمملكة العربية السعودية في 
ي أدلى بها أولمرت، قبل عيد الفصح عند اليهود، والتي أكد فيها على أن إسرائيل لن                إن التصريحات الت  

بالعودة إلى دياره داخل األراضـي اإلسـرائيلية كانـت قاسـية            " وال حتى لالجئ فلسطيني واحد    "تسمح  
يل لكن أولمرت يعلم تماماً أن مبادرة جامعة الدول العربية تستوجب قبول إسـرائ            . ومجانية وغير مبررة  
 مساعي عدد من الدول العربيـة       2002وهو يعلم أيضا أن الجامعة رفضت سنة        . بحل لمشكلة الالجئين  

، وكررت رفضها هذا في المؤتمر الذي عقد فـي  "حق العودة"الهادفة إلى تضمين المبادرة االعتراف بـ       
  .الرياض في شباط الفائت

والذي ال يتضمن ذكر     (194 المتحدة رقم    إن إصرار أولمرت على حذف أي عبارة تشير إلى قرار األمم          
فحتى الفلسطينيون الذين يقرون بضرورة ترحيل      . من مبادرة السالم العربية لن يؤتي ثماره      ") حق العودة "

أغلبية الالجئين إلى دولة فلسطين الجديدة لدى قيامها، لن يقبلوا أن تخلو المبادرة من اإلشارة الى قـرار                  
 ولو بطريقة االستدالل، بمسؤولية إسرائيل في تهجير الفلسطينيين من منازلهم           األمم المتحدة الذي يعترف،   

  .1948خالل حرب 
لقد أثبت المؤرخون اإلسرائيليون بما ال يحمل الشك صحة هذه المسؤولية، غير أن اعتـراف إسـرائيل                 

ة إلى أراضيهم    وإن رأت أنه من المستحيل السماح إال لعدد رمزي من الالجئين بالعود            -بهذه المسؤولية   
 مهم بالنسبة للفلسطينيين بقدر أهمية مطالبة اليهود باالعتراف باالضطهاد والقمع اللذين عانوا منهمـا               -

  .في تاريخهم
ال وجود ألي مبرر لرفض إسرائيل مبادرة السالم العربية، وإن فوت أولمرت هـذه الفرصـة لتطبيـع                  

ا من االحتالل، وانتفاضتين، ونهر الدماء الذي أهـدر،         العالقات مع الدول العربية كافة، بعد أربعين عام       
والعذاب الذي عاناه الفلسطينيون واإلسرائيليون على حد سواء، فـسيكون التفـسير الوحيـد أن رئـيس                 

شارون ونتانياهو، بأن تعثر عملية الـسالم       " ليكود"الوزراء اإلسرائيلي مقتنع، شأنه شأن سلفيه في حزب         
.  توسعها في الضفة الغربية وسيخدم مصالحها أكثر مـن أي اتفاقيـة سـالم              سيمكن إسرائيل من متابعة   

وسيتعين على الواليات المتحدة وشركائها في الرباعية الدولية تحمل المسؤولية في حال اسـتمروا فـي                
  .مساعدة ودعم هذا الجنون

  22/4/2007 الحياة
  

  اشلةإسرائيل دولة قوية ومشلولة وف: أمام تحدي المبادرة العربية .75
 بالل الحسن

الفلـسطينيون مـع    ويتعـاطى ". مبادرة السالم العربية"العرب مع إسرائيل انطالقا من مشروع  يتعاطى
المشروعان صدى إسرائيليا ملحوظا، فـال هـم    ويلقى. إسرائيل انطالقا من مشروع بناء دولة فلسطينية

 عن االعتراف بها، وال هـم يقبلـون   فيها من إغراء سياسي لدولة تبحث يقبلون المبادرة العربية بكل ما
 .الفلسطينية حتى بعد أن قطعوا شوطا في التعامل معها عبر اتفاق اوسلو المبادرة



  

  

 
 

  

            39 ص                                    699:                                 العدد22/4/2007األحد : التاريخ

البحث عن الجواب يبرز  لماذا تعاند إسرائيل إلى هذا الحد؟ لماذا ترفض وتتعنت؟ وعند: هنا سؤال ويثور
ألنها قوية ومتفوقة، وهي قادرة على فرض ذلك  االنطباع السائد منذ زمن طويل، وهو أن إسرائيل تفعل

وفي هذا . واالستمرار حتى إذا رفض العرب والفلسطينيون قبول شروطها شروطها، وقادرة على العيش
إسرائيل مـع الواليـات    كثير من الصحة، فالقوة العسكرية اإلسرائيلية أمر ال شك فيه، وتحالف التصور

 .ةالمتحدة األميركية أمر له نتائجه الكثير
أن إسـرائيل   هناك جوابا آخر عن هذا السؤال، بدأ يكشف عن نفسه في السنوات األخيـرة، وهـو   ولكن

. عسكريا وفاشلة سياسيا واجتماعيا وبنيويا قوية. إنها دولة قوية وفاشلة. تظهر كل هذا العناد ألنها فاشلة
ثم يكتـشف أنـه اختـار       من أجل أن يسكن فيه وأن يتزوج وينجب،          إنها كمن يبني بيتا من حجر صلد      

انهيار البنيان بل من  إن الفشل هنا ال يأتي من. الصالحة، فيبقى البناء ولكن المشروع ينهار الزوجة غير
 .السوس الذي ينخر في الداخل

 محاوالت فكرية تضرب في عمق الفكر الصهيوني وجذوره، نستطيع أن نرى الـشواهد  وبعيدا عن أي
والفلسطينيون بصورة شـبه   ياسية السائدة، وهي عوامل يختبرها العربعلى هذا الفشل في الظواهر الس

 .يومية
حكومة مشلولة، ال . عليها اآلن حكومة عاجزة عن اتخاذ أي قرار أبسط هذه الشواهد أن إسرائيل تسيطر

اتخـاذ   أفرادها، بل ألن توازن القوى السياسية واالجتماعية من حولهـا ال يمكنهـا مـن    بسبب ضعف
بأن قرارا سياسيا واحدا تتخـذه   ويشيع في إسرائيل القول. التي تتعامل معها أية حكومة عاديةالقرارات 

ولذلك فإنها تلجأ . في التفاوض مع العرب، يعني سقوطها الحكومة، سواء في التفاوض مع الفلسطينيين أو
 ر من دون أن تـصل عقد االجتماعات الال مجدية، االجتماعات التي تتوالى وتتكر إلى أسوأ الحلول، إلى

كوندوليزا رايس، تصبح األمور  وحين تشارك في هذه االجتماعات دولة عظمى ممثلة بالسيدة. إلى نتيجة
إلى تغطية الفشل اإلسرائيلي بكلمات منمقة تكثر من  غريبة ومضحكة، وبخاصة حين تسعى السيدة رايس

 اسي، والبحث فـي خطـة التـشجيع   الصحافية، ومن نوع البحث في األفق السي تردادها في مؤتمراتها
 .للطرفين، وما إلى ذلك من كلمات ال معنى لها

 مشغولة بقضية واحدة، هي تقرير لجنة فينوغراد التي تألفت من أجل التحقيق فـي  حكومة إسرائيل اآلن
المسؤولين الكبار بما فيهـا   أعضاء في اللجنة يريدون نشر شهادات. فشل الحرب اإلسرائيلية على لبنان

يرفضون نشر الشهادات إال بعد نشر نص التقرير  وأعضاء آخرون.  اتهامات خطيرة تطيح بالرؤوسمن
وتدخلت بسبب . فيخفف ذلك من وقع الصدمة على رؤوس المسؤولين ألنه يوضح الظروف والمالبسات،

ة بين مؤيد الصحاف المحكمة اإلسرائيلية العليا لتضغط باتجاه عدم النشر، وانتقلت القصة إلى هذا الخالف
 .لهذا ومؤيد لذاك

صالحياتها كثيرة، وبكلمة منها يمكن أن يسقط هـذا         . نفسها بين أخذ ورد    المحكمة العليا في إسرائيل هي    
حرب لبنان أو  أو ذاك، وهي مستعدة لقول كلمة عن مسؤولية رئيس الوزراء ايهود اولمرت بشأن الوزير

السياسي هنا ال يستسلم، يـستخدم صـالحياته،    ولكن. سيةبشأن الفساد، ويكون في ذلك نهاية حياته السيا
تمت تنحية الوزير السابق بتهمة التحرش الجنسي بقرار من المحكمـة   ويختار وزيرا جديدا للعدل بعد أن

وهكـذا يتحـول    .ويوكل لهذا الوزير مهمة صياغة قانون جديد يحد من صالحيات المحكمة العليا نفسها،
المعارك، وتبقى القـرارات التـي يجـب     أيدي السياسيين، وينشغل الجميع بهذهالقانون إلى ألعوبة بين 

 .اتخاذها معطلة
مـتهم   رئيس الوزراء. اإلسرائيلي في كل يوم بقصة جديدة عن فساد هذا الوزير أو ذاك ويخرج اإلعالم

فـي  لبنان فبـاع أسـهمه    بالفساد، ورئيس األركان أيضا الذي استغل اطالعه على أوضاع الحرب في
وحتى وزير المالية الذي يفترض . بقراراته هو بالذات البورصة تاركا الخسارة لآلخرين الذين ال يعرفون

فيشعر  ويقرأ المواطن اإلسرائيلي كل هذه القصص. للمال العام متهم هو أيضا بالفساد فيه أن يكون حاميا
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يبدأ هو أيضا بالتفكير بقرار يضمن و بالقرف من السياسيين، ويفقد اإلعجاب بنظامه االجتماعي ومتانته،
كما يفعل الكبار، أو بالسلبية، أو بالهجرة إلى مكان آخر، بينمـا   له خالصه الفردي، إما بممارسة الفساد

 .اإلحصاءات أن نسبة الهجرة من إسرائيل إلى خارجها آخذة في االزدياد تسجل
بالمستقبل، تنظر إسـرائيل   ن األمل الفرديقلب هذه الحالة من الشلل السياسي، ومن الفساد، ومن فقدا في

خطرا عليها، وتكتشف أن النضال الفلسطيني يشكل خطرا  حولها فتكتشف أن الديمغرافيا الفلسطينية تشكل
 .الحل العجيب، حل إحاطة نفسها بسور يفصلها عن الخطر الديمغرافي أمنيا عليها، فتلجأ إلى

يمكن لها هي أيضا  كتشف أيضا وجود أقلية عربية بداخلهاتلقي إسرائيل على محيطها نظرة أخرى، فت ثم
أصحاب األرض األصليين، تارة مـن   أن تشكل خطرا ديمغرافيا، فتقرر شن الحرب على مواطنيها من

يتبنيان الترانسفير أن يوجدا داخل الحكومة، وتارة أخرى من  خالل شعار الترانسفير، وهنا تتيح لحزبين
أن تكـون   لمين والمسيحيين إلى ضرورة االعتراف واإلقرار بأن دولتهم يجبمواطنيها المس خالل دعوة

وقد يترتب على هذا الموقـف طـرد    .دولة يهودية، وأن من ال يعترف بيهودية الدولة يشكل خطرا أمنيا
والخطوة المنطقية التالية هي منـع األقليـة   . للمحاكمة األمنية نواب األقلية العربية من الكنيست وتقديمهم

. النتخابات الكنيـست  والخطوة الثالثة هي منعهم من ترشيح أنفسهم. تشكيل أحزابها الخاصة العربية من
المواطنين إلى درجـات، وقيـام نظـام التمييـز      أما الخطوة الرابعة والخامسة فهي االضطهاد، وتقسيم

. عربية من التفكيـر هذا الذي نذكره هو التوجه لمنع نخب األقلية ال والمظهر األخطر من كل. العنصري
لكل مواطنيها، فهـم إذاً   أدلوا برأيهم حول ما يجب أن تكون عليه هوية الدولة، دولة يهودية أم دولة فإذا

من ذلك باالعتقال والمحاكمة، ثم عليهم، كما  أشخاص خطرون ويهددون األمن اإلسرائيلي، ويجب منعهم
 عهدوا أمام قساوسة األمن أنهم لن يمارسوا جريمـة ندمهم وتوبتهم، وأن يت في محاكم التفتيش، أن يعلنوا

 .التفكير من جديد
وهو جواب يعرفه القادة اإلسـرائيليون،  . هو ال هل يضمن كل هذا األمن إلسرائيل؟ لألسف فإن الجواب

 ."مشاريع التطـوير "منطقهم إلى آخره، فيعلنون بكلمات منمقة ما يسمونه  ومع ذلك فهم يمضون في مد
والتطـوير  . أغلبية األقلية العربية ير في الجليل والنقب، وهما المنطقتان اللتان تعيش فيهمامشاريع التطو

مصادرة أراضي السكان، ودفعهم إلى الهجرة والعمل في منـاطق   هنا يعني خلخلة هاتين المنطقتين، أي
المناطق  ن في هذهلماذا؟ ألن الفلسطينيين المحتشدي. من السكان اليهود ليحلوا محلهم أخرى، ثم جذب عدد

" التجمع"هنا وهناك، فإنهم يفقدون صفة  قد يطالبون بالحكم الذاتي الثقافي وغير الثقافي، أما حين يتشتتون
 .بما يتطلعون إليه ويصبح من الصعب عليهم أن يطالبوا
 "ال"ويقـول اإلسـرائيليون   . فلسطيني ببدء التفـاوض  لعرض" ال"في قلب هذا كله، يقول اإلسرائيليون 

وتنتصب كل . لعرض عربي شامل ببدء التفاوض" ال"ويقول اإلسرائيليون  .لعرض سوري ببدء التفاوض
وال يفكـرون إال   الالءات بينما هم يقفون حائرين بسبب وضعهم العسكري الجديد بعد حرب لبنـان،  هذه

 .ايران بحرب أخرى ضد قطاع غزة، أو ضد لبنان، أو ضد سوريا، أو ضد
العجز عن "أو " العجز عن التفكير"أو  "التوهان"أو " الفشل"الحالة بشيء آخر سوى هل يمكن وصف هذه 

بعد هذا كله، إن إسرائيل دولة قوية وفاشلة؟ وإنها دولة ذات بنيـان   ؟ وهل نغالي إذا قلنا"اتخاذ القرارات
 دد مستقبل الدول؟ما يه ولكنه بنيان مهدد باالنهيار؟ هل نغالي إذا قلنا إن القوة مع الفشل هي أخطر قوي

  22/4/2007الشرق األوسط 
  

  تفعيل مبادرة السالم العربية وضوابطه .76
  وحيد عبد المجيد
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 أهميتها الخاصة من طابعها المرجعـي الـذي         2002تكتسب مبادرة السالم التي أقرتها قمة بيروت في         
وية الـصراع   فللمرة األولى، منذ أن بدأت إرهاصات الجهود الـسلمية لتـس          . يحظى بتوافق عربي عام   

  . اإلسرائيلي، يتوافق العرب على مرجعية مشتركة-العربي 
وبمقدار أهمية تلك المبادرة، وقيمتها هذه، يكون التعاطي معها عبر الجهود التي ستُبذل لتفعيلهـا علـى                 

ولذلك يجدر بأعضاء لجنة متابعة مبادرة السالم العربية، الذين اجتمعوا فـي القـاهرة              . المستوى الدولي 
وال عيب أن يكون بعضها مستفادا      . ربعاء الماضي، أن يهتدوا في تحركهم المقبل بضوابط موضوعية        األ

  .من المخاوف المطروحة في هذا المجال
فليسوا مزايدين جميعهم أولئك الذين عبروا عن قلقهم من أن تنتهي العملية السياسية التـي قـد يطلقهـا                   

وليس معادياً للسالم أو رافضاً له كل من نبـه إلـى            . ونهاالتحرك لتفعيل المبادرة إلى تفريغها من مضم      
أهمية أن تبقى المبادرة مرجعية عربية للمفاوضات بما يقتضيه ذلك من حرص تجاه محاوالت إسرائيلية               

فقد تعرض مفهوم السالم إلـى أذى شـديد         . وأميركية ستبذل حتماً بهدف تحويلها إلى موضوع للتفاوض       
. سابقة، على نحو أصابه بتشوه لدى قطاع واسع في الرأي العـام العربـي             بسبب إخفاق تحركات سلمية     

ولذلك بات واجباً إعادة االعتبار إلى هذا المفهوم، أو على األقل الحرص على عدم إلحـاق مزيـد مـن                    
  .األذى به

وليكن ما جرى عقـب التفـاهم       . ومن هنا أهمية وجود ضوابط يهتدي بها التحرك باتجاه تفعيل المبادرة          
، درساً لنا يجـدر أن يكـون        "اتفاق أوسلو "، وأطلق عليه    1993 اإلسرائيلي الذي تحقق عام      -فلسطيني  ال

  .ماثال أمامنا في كل خطوة من خطوات عملية تفعيل المبادرة إذا قُدر لها أن تحرز شيئاً من التقدم
فلسطينية أصـبحت علـى     فقد شهد العامان التاليان لتوقيع ذلك االتفاق أجواء كانت موحية بأن القضية ال            

وكان من نتيجة ذلك إطالق موجة تطبيع للعالقات مع إسرائيل تبين بعد قليـل              . الطريق إلى حل معقول   
ولم تمض شهور قليلـة، بعـد       . أنها كانت متعجلة أو ذهبت إلى مدى أبعد مما كان يصح أن تقف عنده             

لسالم، حتى بدأ العد العكسي لما ُأطلق       اغتيال اسحق رابين رئيس الوزراء اإلسرائيلي الوحيد الذي آمن با         
فما أن اعتلى بنيامين نتانياهو السلطة في االنتخابات اإلسرائيلية التي أجريـت فـي              ". عملية أوسلو "عليه  
 حتى ظهر أن ما حسبناه ماء نقياً هو إما سراب مما يلوح للظمآن الـذي يـضل                  1996) حزيران(يونيو  

  .وث ال يروي عطشاناًالطريق أو هو على أكثر تقدير ماء مل
" عملية أوسـلو  "وبينما كان سهال على إسرائيل أن تتخلى عن التزامات ذات طابع تعاقدي وتوقف مسار               

فعليا ثم رسميا، لم يكن يسيراً على العرب أن يتخففوا من أثقال كبلوا أنفسهم بها عندما انخرطـوا فـي                    
واقتضى وقـف المـؤتمرات الـسنوية للتعـاون         . عالقات مع الدولة العبرية متعددة المستويات واألبعاد      

، جهداً عربياً هائالً حتى     1994االقتصادي في الشرق األوسط، والتي انطلق أولها في الدار البيضاء عام            
  .بعد أن انحسرت األجواء التي أوحت بجدوى عقدها

اءها وتفعيلها،   مبادرة السالم، التي قررت قمة الرياض إحي       2002ولذلك فحين أقرت قمة بيروت العربية       
المريرة، وهو الدرس الـذي     " عملية أوسلو "كان هذا تعبيراً عن حرص على استيعاب أهم دروس تجربة           

  .يقضي بعدم وضع العربة أمام الحصان
فقد وضعنا، نحن العرب، عربة العالقات مع إسرائيل أمام حصان السالم القائم علـى دولـة فلـسطينية                  

  .ن بمن ينبغي أن نكون حذرين أشد الحذر في التعامل معهمعاصمتها القدس، ألننا أحسنا الظ
ولذلك يصح أن نلتزم أقصى حذر ممكن حتى ال نُلدغ مرة أخرى، بما يقتضيه ذلك من حرص بالغ على                   
صون مبادرة السالم التي تضع عربة التطبيع خلف حصان االنسحاب اإلسرائيلي من األراضي العربيـة               

 بما فيها   1967الفلسطيني والجئيه وإقامة دولته على أرضه المحتلة عام         المحتلة واستعادة حقوق الشعب     
  .القدس الشرقية وبلدتها القديمة المقدسة
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فال فائدة من الذهاب،    . وهذا هو المنهج الذي ينبغي أن يهتدي به التحرك لتفعيل المبادرة واعتمادها دولياً            
من مصادر الشرعية الدولية إذا كان علينـا أن         مثال، إلى مجلس األمن الستصدار قرار يعتمد المبادرة ض        

  .ندفع ثمناً مؤداه وضع العربة أمام الحصان مرة أخرى، أو حتى بجواره
ويعرف كل مطلع على آلية عمل مجلس األمن، بل جميع من تابعوا أداء هذا المجلـس، أن مـشروعات                   

 كان الموضوع مهما وحساساً،     وكلما. القرارات التي تقدم إليه تخضع لمداوالت وتحدث حولها مساومات        
تعددت المسودات التي يعمل عليها المجلس، أو كثرت التعديالت التي تبدأ بتغيير كلمة واستبدال عبـارة                
لتنتهي إلى نص يمكن تمريره باإلجماع أو بأغلبية ومن دون اعتراض أي من الدول دائمة العضوية التي                 

  .يمكن ألي منها وقف إصداره
مسار العملية السياسية الهادفة إلى تفعيل المبادرة، ما يوحي بأن ثمـة فرصـة طيبـة                وقد يبدو لنا، في     

وقد يدفع ذلك إلى السعي الستصدار قرار من هذا المجلس يعتمد           . القتناص مكسب كبير في مجلس األمن     
المبادرة ضمن مصادر الشرعية الدولية التي تعتبر مرجعية للمجتمع الـدولي بـشأن التـسوية الـسلمية        

  . اإلسرائيلي-لصراع العربي ل
لكن علينا، في هذه اللحظة التي يبدو لنا فيها أن ثمة صيدا ثميناً بانتظارنا، أن نقدر الموقف بأكبر مقـدار     

فالصائد الحريص ال يلقي بشبكته     . من الدقة والحذر، وأن نجيد حساب االحتماالت المختلفة بواقعية شديدة         
. اجها، وال كيفية التعامل مع مخـاطر هـذه األمـواج إذا اشـتدت             في مياه ال يعرف مستوى ارتفاع أمو      

والصائد الذي ال يلتزم الحذر إلى أن يلم جيدا بطبيعة المياه التي يريد أن يصطاد فيها قد يتحول هو إلـى              
صيد ثمين إذا داهمته أمواج لم يحسن تقديرها فأغرقته أو يبتعد على األقل بشبكته التي ظن أنها ستمتلئ                  

  .الصيد في ما ال يملك غيرهابثمار 
وقد يحدث لنا مثل ذلك إذا أردنا أن نقتنص قراراً يعتمد مبادرتنا التي تشتد حاجتنا إلى الحفاظ عليها من                   
دون أن نحسن تقدير التفاعالت التي ستحدث في مجلس األمن، فتصبح هذه المبادرة صيدا يقتنصه غيرنا                

ظ على روحها أو تعيد ترتيب العالقة التي يقيمها بـين إلـزام             إذا خرج القرار في النهاية بصيغة ال تحاف       
إسرائيل باالنسحاب وإعادة الحقوق والتزام العرب بالسالم والتطبيع، بما يؤدي إلى تحريك العربة لتصير              

  .أمام الحصان أو بجواره، وليس خلفه
رة ومـا يحـدث مـن       ومثل هذا الحذر، وأكثر، واجب خالل التحرك العربي الهادف إلى تفعيل المبـاد            

فال ضرورة لمشاركة دول عربية ال تقيم عالقات مع إسرائيل فـي أي اتـصاالت               . اتصاالت في إطاره  
. ويمكن أن تتولى مصر واألردن والسلطة الفلسطينية هذا الجانب مـن االتـصاالت  . معها في هذا الشأن  

كونـدوليزا رايـس ورئـيس      وال جدوى من عقد مؤتمر إقليمي تتطلع إليه وزيرة الخارجية األميركيـة             
الوزراء اإلسرائيلي إيهود أولمرت للبحث في عملية سلمية تقوم على أساس المبادرة، حتـى إذا أعلنـت                 

وليت األمين العام للجامعة العربية السيد عمرو موسى        . الدولة العبرية قبولها هذه المبادرة من حيث المبدأ       
فقـد انتقـد    . به في الجلسة االفتتاحية لقمة الرياض     يراجع موقفه في هذا المجال، والذي جاء ضمن خطا        

  ).اقبلوها أوالً وتعالوا إلى مائدة التفاوض(وقال لهم ) عدلوها أوالً(موقف اإلسرائيليين الذين يقولون 
فال يمكن االكتفاء بكالم عام عن قبول إسرائيل المبادرة بشكل مبدئي، ثم الذهاب إلى مؤتمر إقليمي مـن                  

). فلسطين وإسـرائيل  " الرباعي العربي والرباعي الدولي     ( الذي يطمح إليه أولمرت      نوع مؤتمر العشرة  
فالمؤتمر الذي يمكن عقده في حال إعالن إسرائيل قبوالً مبدئياً بالمبادرة ليس مؤتمر العشر، وإنما مؤتمر                

توسيع نطاق  الخمس، الذي يجمعهما مع مصر واألردن والسلطة الفلسطينية والواليات المتحدة، مع إمكان             
  .المشاركة في أعمال اللجان التي قد تنبثق عنه في حال إحراز تقدم ملموس ومباشر

  22/4/2007 الحياة
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  جالل عارف  
رب سوف ال أعتقد أن لعبة استهالك الوقت التي تلعبها الواليات المتحدة وإسرائيل مع الفلسطينيين والع

تؤدي إلى ما تريده واشنطن وتل أبيب من إعداد المسرح للمزيد من التنازالت العربية لسبب بسيط وهو 
أن هذه التنازالت قد وصلت إلى الخطوط الحمراء التي تدفع رئيساً عربياً ال يمكن اتهامه بالتطرف مثل 

كيف .. شعوبنا ليست نائمة.. تحاسبناالرئيس مبارك إلى التأكيد قبل أيام على التحذير بأن هناك شعوباً 
 ! بدون أن تعود األرض؟) مع إسرائيل(تكون هناك عالقات 

هذا التحذير الذي يأتي من قلب العاصمة الباريسية وبعد لقاء أخير مع الرئيس الفرنسي شيراك يحمل 
 : أكثر من معنى

وهو . ل بعد رحيلها من سيناءفهو يأتي من الطرف العربي األكبر واألول في إقامة عالقات مع إسرائي
وأيضاً فهو يأتي من طرف ال يمكن أن يغمض . طرف يصف عالقاته بواشنطن دائماً بأنها استراتيجية

 . عينيه عما يجري في فلسطين وال أن يكون بعيداً عنها تحت أي ظرف
 وهو يأتي في أعقاب عدة تصريحات من وزير الخارجية المصري وغيره من المسؤولين في نفس

االتجاه، جاءت بمثابة رد على التصريحات االستفزازية من رئيس الوزراء اإلسرائيلي أولمرت عن 
استعداده للقاء زعماء عرب لبحث المبادرة العربية، وكأن الزعماء العرب قد قضوا ستين عاماً يحاولون 

  !!العزيزة بلقاء رئيس الكيان الصهيوني والحصول على بركته(!!) تحقيق أمنياتهم 
التصريحات المتكررة للمسؤولين المصريين منذ قمة الرياض كانت تؤكد على أنه ال يمكن اتخاذ تجديد 
القمة للمبادرة العربية وسيلة للتطبيع المجاني، وأنه إذا كانت هناك لقاءات مع اإلسرائيليين فستكون مع 

 . الدول التي لها عالقات دبلوماسية بالفعل وليس أكثر
إنه يعني أن . يس مبارك يعني ما هو أكثر من الرد على تصريحات أو تسريبات إسرائيليةلكن تأكيد الرئ

على أطراف عربية مؤثرة للقيام بهذه الخطوة، وهناك ضغوط على ) أميركية بالطبع(هناك ضغوطاً 
وقد يكون تصريح الرئيس مبارك محاولة لقطع الطريق على مثل هذه . القاهرة للموافقة أو غض الطرف

ضغوط، بل والتحذير بأن الشعوب العربية ستحاسب األنظمة إذا أقدمت على ذلك، ومن ثم التساؤل هل ال
 ! هو السعي لخلق مشكالت جديدة في المنطقة؟)  اإلسرائيلي-األميركي (الهدف 

ويرتبط ذلك بما يجري على الساحة الفلسطينية الداخلية وما بشرت به الدبلوماسية األميركية من انفتاح 
الذي حققته وزيرة (!!) لى طريق تحقيق رؤية الرئيس بوش بإقامة الدولة الفلسطينية، والنجاح الهائل ع

الخارجية األمبركية كوندوليزا رايس في إقناع رئيس الوزراء اإلسرائيلي بعقد لقاء مع الرئيس الفلسطيني 
 !! أبومازن كل أسبوعين

 االعتراضات الفلسطينية على هذا العبث وتضييع الوقت  وبعد اللقاء األخير بين الرجلين تتصاعد-اآلن 
بال طائل، وتشمل االعتراضات الجميع حتى داخل فتح بعد أن أصبحت االجتماعات بال معنى في ضوء 
تأكيد الجانب اإلسرائيلي أنها لن تبحث في قضايا الحدود والالجئين والقدس وكافة المسائل المتعلقة 

حول االجتماعات إلى أحاديث معادة عن أمن إسرائيل وعن حصار ال يرفع لتت. بمفاوضات الحل النهائي
 )!! تفضل قهوة، تفضل شاي(ومعونات ال تصل و

 عاماً لم تمر على اتفاق أوسلو، وكأن كل القضايا لم يسبق التفاوض حولها، ولم يبق إال القرار 15وكأن 
 - كله انه في الوقت الذي يبدي فيه العرب واألسوأ من ذلك !الذي يمضي إما إلى التسوية أو إلى الصدام

 كل النوايا نحو قبول تسوية يفقدون فيها الكثير من حقوقهم التاريخية المشروعة، -بإعادة طرح مبادرتهم 
 أصحاب األرض الحقيقيين 48يبدو الكيان الصهيوني وهو يسير نحو توجه خطير في التعامل مع عرب 

د النكبة من التمييز العنصري والحرمان من الحقوق األساسية الذين عانوا على مدى ستين عاماً بع
والتعامل معهم على أنهم مواطنون من الدرجة الرابعة في كيان تصفه واشنطن بأنه واحة الديمقراطية في 

 !! الشرق األوسط
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إن ما يحدث مع الدكتور عزمي بشارة المفكر والسياسي الذي يعتز بعروبته داخل إسرائيل ليس مجرد 
أر شخصي أو تصفية سياسية لهذا الوجه البارز الذي فضح عنصرية إسرائيل، لكنه خطوة هامة في ث

معركة شديدة األهمية يبدو أن النازيين الجدد قرروا أن يسرعوا فيها من أجل تقليص الوجود العربي 
 . داخل الكيان الصهيوني

ي تخشي منه إسرائيل التي ال تتوقف إن ما يطرحه عزمي بشارة حول دولة لكل مواطنيها هو الخطر الذ
 سبق - ولألسف الشديد -عن التأكيد على يهودية الدولة ويباركها الرئيس األميركي في ذلك، بل 
 وبعد أن صعدت إسرائيل -ألبومازن أن سقط في فخ قبول ذلك في تصريح شهير أظن أن عليه اآلن 

 وأظن أيضاً أن على مؤسسة القمة  أن يراجعه ويصحح الموقف منه،-حملتها على عرب الداخل 
 أن تبادر بإعالن موقف حاسم من هذه القضية - التي تبنت المبادرة العربية وأعادت طرحها -العربية 
 . الخطيرة

وأن تعلن أن إسرائيل التي تعد باالعتراف بها إذا لبت شروط المبادرة هي إسرائيل غير العنصرية والتي 
ثم يبقي أيضاً أن تكون هذه القضية في صلب التحرك العربي الذي . هاالبد أن تكون دولة لكل مواطني

تستعد الدول العربية له لشرح مبادرتها لدي عواصم العالم المؤثرة لكي تكون الصورة واضحة، لكي 
تدرك هذه العواصم خطورة ما ينمو في إسرائيل من اتجاهات بالغة الخطورة، لعل أبرز تجسيد لها أن 

 . برمان هو اإلضافة التي يضيفها أولمرت لوزاراته بكل عنصريته ضد عرب الداخليكون افيجور لي
ثم يبقى أن نكرر ما قلناه هنا من قبل من أن طرح المبادرة العربية في المطلق بدون مهلة زمنية لباقي 

 به األطراف يعني أن تتصرف إسرائيل وكأن االعتراف العربي الشامل بها قد أصبح أمراً واقعاً تطالب
 عاماً بعد 15بال ثمن، وأن يتحول العرب جميعاً إلى ما تحولت إليه القيادة الفلسطينية طوال أكثر من 

 . أوسلو، حين منحت إسرائيل االعتراف وانتظرت الثمن الذي لم يصلها
وانتهى األمر بهذا المشهد العبثي حيث تواصل إسرائيل عدوانها وتستمر في احتاللها، وتفرض أميركا 

، يلتقي بأولمرت كل أسبوعين وفقاً "جاي.. رايح"ر الجوع على الشعب الفلسطيني، بينما أبو مازن حصا
للجدول األميركي الذي وضعته وزيرة الخارجية األميركية الستهالك الوقت واستنزاف الفلسطينيين وبيع 

 . الوهم بأن أميركا قد حزمت أمرها لحل القضية الفلسطينية ال لتصفيتها
 أن الرئيس األميركي السابق كلينتون حين طرح مبادرته على الفلسطينيين واإلسرائيليين في ولنتذكر

كامب ديفيد الثانية حدد مهلة للقبول أو الرفض، وان إدارة بوش حين تسلمت المسؤولية اعتبرت أن 
 . مشروع التسوية الذي كانت اإلدارة السابقة قد طرحته لم يعد له وجود

تعطى إلسرائيل واإلدارة األميركية لقبول المبادرة العربية أو رفضها، وبدون إدراك وبدون مهلة زمنية 
واشنطن وتل أبيب أن الرفض ستكون له عواقبه، فإن المبادرة العربية لن يتم تفعليها، بل ستحاول 
واشنطن وتل أبيب استغاللها لكسب الوقت وتبريد الموقف إلى أن تخرج الواليات المتحدة من مأزق 

لعراق وتجتاز إسرائيل عواقب الفشل في لبنان، وربما لجر العالم العربي إلى ما حذر منه الرئيس ا
المصري مؤخراً من دفع أطراف عربية جديدة للتطبيع المجاني، ومن ثم تفجير الموقف داخل هذه الدول 

 . العربية وجر أنظمتها إلى صدام ال مفر منه مع شعوبها
فقط من تصريحات الرئيس المصري ومن لقاء محلك سر بين أبومازن وال شك ما حدث بعد يومين 

واولمرت يزيد المخاوف من التطورات القادمة على هذه الطريق، ويؤكد حجم الضغوط التي تتعرض لها 
 . أطراف عربية لتقديم المزيد من التنازالت المجانية

ة ليسير خطوة جديدة بترك الباب مفتوحاً فقد جاء اجتماع لجنة متابعة المبادرة العربية بالجامعة العربي
أمام نوع من التطبيع مع دول عربية جديدة دون أن تعلن إسرائيل عن قبولها المبادرة أو التزامها 

حيث تم تكليف األردن ومصر باالتصال بإسرائيل لبحث المبادرة، على . بالشروط األساسية الواردة بها
فاوض مع إسرائيل بمجرد أن تقوم من جانبها ببعض إجراءات أن يكون هناك وفد عربي موسع يقوم بالت
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بناء الثقة مثل تجميد بناء الجدار الفاصل والمستوطنات وأعمال الحفر حول األقصى وإعادة األوضاع 
 . 2000سبتمبر 28إلى ما كانت عليه قبل االنتفاضة الثانية في 

ت تطبيعية بقبول إسرائيل المبادرة من وهكذا اسقط الشرط السابق الذي كان يربط أي تفاوض أو خطوا
.  وقيام الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس وحل مشكلة الالجئين67حيث المبدأ وااللتزام بالعودة لحدود 

وربما كان الرهان العربي هو أن إسرائيل لن تقدم حتى على إجراءات بناء الثقة التي أوردتها لجنة 
 العربية إلى التفاوض على مبادرة لم تقبلها إسرائيل، وإلى التطبيع المتابعة، وبالتالي لن تضطر الدول

 . المجاني معها
ولكن األيام علمتنا أن مثل هذه الرهانات تخيب دائماً، وان الباب الذي سيفتحه التفاوض دون االلتزام 

وإننا قد . سلو األميركي بالحل النهائي لن تكون نهايته أفضل مما حدث للفلسطينيين بعد أو-اإلسرائيلي 
، وأن الباب قد انفتح لكي يكرر 67 وليس لحدود 2000نقضي خمسة عشر عاماً أخرى للعودة لحدود 

 !! دون أن نحقق شيئاً على طريق استعادة الحقوق المشروعة" رايح ـ جاي.. "الكثيرون تجربة أبومازن
  22/4/2007لبيان ا

  
  "من الجهاد الثوري إلى سياسة التسويات" .78

   عاميشلومو بن
ليس باألمر المفاجئ أن تنظر إسرائيل باستخفاف إلى اتفاق مكة وحكومة الوحدة الفلسطينية التي تشكلت               
في أعقابه، ولكن المعارك المتقطعة عديمة الجوى فهي عالمة اعتراف الـسياسة اإلسـرائيلية بالمـسألة             

طينية، والتي هي ربما األكثـر      الفلسطينية، في حين تتآكل المقاطعة المفروضة على حكومة الوحدة الفلس         
  .1993شعبية منذ العام 

" المعتـدلين "ومن العبث افتراض أنه يمكن عزل حماس، ومصادرة حقها في السلطة والتفاوض فقط مع               
وللمفارقة فإن المشترك بين    . وتوقع موافقة حماس على االتفاقيات بدون أن تفعل قوتها التدميرية لعرقلتها          

فاحتمال التوصل إلى تـسوية دائمـة كنتيجـة         .  مما يبدو عليه بنظرة سطحية     إسرائيل وحماس هو أكبر   
وعندما سيتضح األمر،   . للحوار مع رئيس منظمة التحرير الفلسطينية، محمود عباس، يقترب من الصفر          

وتبحث إسرائيل عن خشبة الخالص من أجل العودة إلى فكرة فك اإلرتباط عن الضفة الغربيـة، فهنـاك        
وحماس من جهتها مثل إسرائيل، ليـست ناضـجة        . يكاً فلسطينياً جديراً أكثر من حماس     شك بأن تجد شر   

ومن هنا فإن االتفاق غير النهائي وبعيد المدى غير ممكـن إال مـع              . للتسويات التي يقتضيها الحل الدائم    
  .حماس، وليس مع منظمة التحرير

ول التي تمر بها حركات كثيرة في التيـار         إن انتقال حماس إلى السياسة البرلمانية يأتي ضمن عملية التح         
واالندماج " القاعدة"المركزي في اإلسالم األصولي، التي تطلب االنفصال عن الجهاد العالمي وعن أساس             

جبهـة العمـل    "ففي مصر هذا هو اتجاه اإلخوان المـسلمين، وكـذلك           . في النسيج السياسي في بالدها    
  .في المغرب" حزب العدل والتنمية"تونس، وفي " حزب النهضة"في األردن، و" اإلسالمي

تنتصر الواليات المتحدة في حربها من أجل ديمقراطية عربية، ولكنها ترفض قطف الثمار ألن الطـابع                
الجديد للتعددية السياسية اإلسالمية ال يتالءم مع أوهام الديمقراطية الليبرالية التي جاءت من أجلها لتغيير               

  .وجه الشرق األوسط
ى الغرب، وضمنه إسرائيل، والحكام العرب من حلفائهم أن يدركوا أن الصراع بـين اإلسـالم                يجب عل 

فاتفاق مكة ليس مسألة هامشية     ".  صفر -لعبة نتيجتها صفر  "السياسي واألنظمة المحافظة ليس بالضرورة      
الحديث هنا عن عملية مؤسسة في صياغة طابع جديد وثـوري فـي توزيـع               . أو حدث صدفي عارض   

وحماس بالتأكيد لن تكتفي بالمقاعد في      . ة بين اإلسالم السياسي واألنظمة العلمانية في العالم العربي        السلط
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وهدفها هو السيطرة على منظمة التحرير الفلسطينية من الداخل، وخلق تـوازن            . حكومة تحت االحتالل  
  .آخر بينها وبين القوى الوطنية العلمانية الفلسطينية

ا هو التوجه في أماكن أخرى، ففي المغرب أوضح محمد السادس أنـه ينـوي               ومن الممكن أن يكون هذ    
فـي  " العدل والتنميـة  "مع اإلسالم السياسي، على ضوء إمكانية فوز حزب         " حل وسط تاريخي  "صياغة  

أما نموذج الوحدة الوطنية الذي ولد في مكة فهو يشكل سداً أمام الحرب             . يونيو/ اإلنتخابات في حزيران  
، والتي تمت   "ميثاق السلم والمصالحة الوطنية   "بينما في الجزائر فإن وثيقة      . السلطة الفلسطينية األهلية في   

 فقد جرت بلورتها كأداة إلنهاء الحرب األهلية الدموية، والتي          2006فبراير من العام    / صياغتها في شباط  
ابات التي جرت فـي     اندلعت في أعقاب مصادرة حق األحزاب اإلسالمية في تحقيق انتصارها في اإلنتخ           

  .1991العام 
محاولة القضاء على اإلسالم السياسي، مثلما يسعى لذلك الرئيس مبارك بواسطة منع نـشاط األحـزاب                
الدينية الذي فرض مؤخراً، إنما تزيد من غضب الجماهير، وتعيد األحزاب األصـولية إلـى اإلرهـاب                 

ألنظمة العربيـة التـي ال تـستند إلـى إجمـاع            ولذلك فمن الخطأ الجزم باستقرار ا     . والفعاليات الشعبية 
  .ديمقراطي، فهو قد يتزعزع في كل لحظة

أما اإلقصاء والمقاطعة،   . الحوار مع اإلسالم السياسي، كحماس على سبيل المثال، هو ضرورة ال بد منها            
ـ         . مثلما تأكد في الجزائر، فهو طريق للكارثة       شروعة لذلك فإن فتح المجال أمام النشاطات الـسياسية الم

لألحزاب اإلسالمية، والتي تشتمل على االعتراف بحقها في السلطة، هـو الطريـق لتـشجيعها علـى                 
ومن هنا فإن التحدي هو ليس تدمير الحركات اإلسالمية، القادرة على شحن التأييد الشعبي لها               . االعتدال

  ..ى سياسة التسويةمن الجهاد الثوري إل" الهش"في العالم العربي، وإنما بناء أساس النتقالها 
 هآرتس

  21/4/2007 48عرب 
  

 " مسألة وقت"هل بات .. اجتياح قطاع غزة .79
  ماجد عزام

تزايدت خالل األسبوعين الماضيين التصريحات والمواقف اإلسرائيلية الداعية للقيام بعمليـة عـسكرية             
بها فصائل المقاومـة    واسعة في قطاع غزة بحجة تفكيك البنى التحتية والحد من وتيرة التسلح التي تقوم               

بوحي وإلهام من تجربة حزب اهللا األخيرة خالل حرب لبنان الثانية، حسب زعم المـصادر اإلسـرائيلية                 
خاصة األمنية منها التي مافتئت تحذر من تحول قطاع غزة إلى لبنان ثاني، ومن أن الوقت لـيس فـي                    

  .أقرب وقت ممكنمصلحة إسرائيل التي يجب عليها القيام باجتياح واسع للقطاع في 
باستثناء بعض ما تبقى من اليسار اإلسرائيلي فثمة إجماع على ضرورة وحتى حتمية القيام بغزو قطـاع                 
غزة، بينما يبدو موقف رئيس الوزراء إيهود أولمرت متمايزا بعض الشيء على اعتبار ال يعترض على                

سياسية سـواء فـي فلـسطين أو فـي          المبدأ وإنما يتحفظ على أبعاد أخرى لها عالقة أساسا باألجواء ال          
المنطقة، حيث يؤكد على ضرورة تنسيق وتساوق الخطط مع الحركة الدبلوماسية الغربية فـي المنطقـة                

  .والمقصود بالطبع النشاط الدبلوماسي األمريكي المدعوم والمساند من قبل معظم دول االتحاد األوروبي
اع غزة ال يبدو أمرا سهال وتتداخل وتتقـاطع فيـه   بنظر أعمق وبتفصيل أكبر يمكن القول أن اجتياح قط  

أبعاد أمنية وعسكرية وسياسية وحتى نفسية لها عالقة مباشرة بالتطورات األخيرة سـواء فيمـا يخـص                 
الداخل الفلسطيني أو الداخل اإلسرائيلي أو الحراك العام في المنطقة والمستجدات والتفاعالت في قـضايا               

  .يرانمثل العراق ولبنان وسوريا وإ
القرار اإلسرائيلي بتأجيل اجتياح قطاع غزة يرتبط أو يستند على ما يعتبره إيهود أولمرت لب وجـوهر                 
سياسته في الفترة األخيرة تجاه الملف الفلسطيني وتعقيداته، التواصل المستمر مع الرئيس محمود عباس              
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 تقفل األبواب في وجه التحركـات       إلرضاء اإلدارة األمريكية واالتحاد األوروبي وإلثبات أن إسرائيل ال        
السلمية والمساعي الدبلوماسية لحل الصراع، وفي نفس الوقت مقاطعـة حكومـة الوحـدة الفلـسطينية                
وتحريض المجتمع الدولي وأوروبا أساسا على اتخاذ موقف مماثل، أولمرت يعتقد أن حواره المرحلي مع               

 قطاع غزة منذ أواخر تشرين ثاني نوفمبر الماضي         عباس إضافة إلى التهدئة التي يدعي أنه يلتزم بها في         
  .تدعم وتنعكس إيجابا على المتطلبات والشروط اإلسرائيلية تجاه حكومة الوحدة والسلطة الفلسطينية

من الممكن توقع أن يغير أولمرت موقفه من اجتياح قطاع غزة إذا ما تواصل التآكل واالنهيار التدريجي                 
الفلسطينية وحكومة الوحدة خاصة من قبل االتحاد األوروبـي وإذا مـا            للحصار المفروض على السلطة     

استنفذت لعبة التواصل مع أبي مازن أغراضها بحيث يضج أولمرت مطالبا بموقف جدي مـن عمليـة                 
التسوية سواء عبر مفاوضات حول قضايا الوضع النهائي مع الرئيس محمود عباس أو عبر االنخـراط                

ية ودولية على أساس مبادرة السالم العربية األمر الذي يزيد من احتماالت            في مفاوضات جدية ولو إقليم    
  .الحرب والذهاب باتجاه التصعيد العسكري والميداني في قطاع غزة

على المستوى العسكري تبدو عقدة أو معضلة لبنان متحكمة في العقلية والذهنية اإلسـرائيلية العـسكرية                
ة، فعقدة لبنان تدفع الجيش اإلسرائيلي باتجاه العمل الـسريع فـي            والسياسية وباتجاهات مختلفة ومتناقض   

قطاع غزة الستعادة قدرة الردع واسترداد ثقة الجمهور اإلسرائيلي بالجيش وعقدة لبنان نفسها تدفع باتجاه               
التريث وإجراء مزيد من االستعدادات والتدريبات حتى ال يتكرر مشهد حرب لبنان الثانية حيـث عجـز                 

تحقيق االنتصار، وفي جميع األحوال ورغم ضغوط قيادة المنطقة الجنوبية لجيش االحـتالل             الجيش عن   
المتحمسة جدا الجتياح القطاع، فإن رئاسة األركان تدفع باتجاه التريـث واسـتنفاذ كـل االسـتعدادات                 
 واالحتياطات بغرض تحقيق انتصار ال لبس وال شك فيه كما قال الجنرال كابي اشـكنازي أمـام لجنـة                  

  .الخارجية واألمن في الكنيست
أمر آخر يدفع باتجاه الحذر وتأجيل اجتياح القطاع قدر المستطاع متعلق بما يوصف إسـرائيليا الجبهـة                 
الداخلية أي العمق األمني اإلسرائيلي وهنا أيضا تبدو عقدة لبنان متواجدة بشكل أو بآخر فحسب تقريـر                 

 200،000 أمام الكنيـست بـأن       –من العام اإلسرائيلي     مسؤول جهاز األ   -قدمه الجنرال يوفال ديسكين     
مستوطن إسرائيلي أضحوا في مرمى الصواريخ الفلسطينية وأي حرب قادمة في قطاع غـزة سـتؤدي                
حتما إلى إطالق المقاومة الفلسطينية لصواريخها بشكل يومي وبمدى قد يصل إلى عـشرين أو خمـسة                 

ت والتجمعات السكانية اليهودية المحيطة بقطـاع غـزة،         وعشرين كلم بمعنى أنه يطال معظم المستوطنا      
ديسكين أشار إلى خطوة يجري العمل عليها لتحصين أكبر عدد ممكن من المؤسسات الحيوية وتجهيـز                
أكبر عدد ممكن من المالجئ وإجراء التدريبات الهادفة إلى إخالء نسبة كبيرة من المستوطنين في حالـة                 

 الصواريخ، هذه الخطوات والسيناريوهات تحتاج إلـى وقـت وجهـد            احتدام المعارك واستمرار سقوط   
 مليون دوالر ومن الـصعوبة      400وأموال تصل في مجملها إلى مليار ونصف شيكل تقريبا أي حوالي            

بمكان تصور قيام إسرائيل بعدوان واجتياح واسع لقطاع غزة قبل اكتمال االستعداد والتجهيزات الـسالفة               
الداخلية بحيث ال يتكرر سيناريو حرب لبنان مرة أخرى ولكن في المـستوطنات             الذكر الخاصة بالجبهة    

  .والتجمعات السكانية في جنوب فلسطين المحتلة
ثمة أبعاد وسياقات أخرى خارجية تؤثر على القرار اإلسرائيلي باجتياح قطـاع غـزة وتتعلـق طبعـا                  

 وهل ستذهب باتجاه الحل العسكري مـع        بالتطورات اإلقليمية وتحديدا بالسياسات واالتجاهات األمريكية     
إيران بينما توكل أمر غزة ولبنان وسوريا إلسرائيل أم أن الدبلوماسية ستتغلب في نهاية األمر وتـضطر             
اإلدارة األمريكية مرغمة تحت وطأة الضغوط الداخلية الجادة إلى تنفيذ جوهر تقرير بيكر هـاملتون أي                

 وسوريا حول مجمل الملفات والمشاكل اإلقليمية العالقة مع العلم          الحوار المفتوح غير المشروط مع إيران     
أن ثمة تشكيك أمريكي وحتى إسرائيلي داخلي في قدرة الجيش اإلسرائيلي على القيام بنـصيبه والتنفيـذ                 

  .الدقيق والنجاح ألي مهام توكل إليه ضمن سياق تصعيد أمريكي شامل في المنطقة
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يكود والرئيس السابق للجنة الخارجية واألمن في الكنيست والذي يكـاد           يوفال شتانيتس أحد قادة حزب الل     
يتحول إلى مفكر استراتيجي في ظل حالة القحط والجرب التي تجتـاح الـساحة الـسياسية والحزبيـة                  
اإلسرائيلية يدفع باتجاه اجتياح قطاع غزة ولكن بعد استنفاذ عدة خطوات أهمها تصعيد الـضغوط علـى                 

سيل السالح المتدفق على قطاع غزة وفي حالة عدم تحقيق هذا األمر ال بـد مـن          مصر لوقف ما يصفه     
احتالل محور صالح الدين الفاصل بين قطاع غزة ومصر لتدمير كل األنفاق وتجفيف المنابع اللوجستية               
 للمقاومة وفقط بعد ذلك يمكن الذهاب باتجاه احتالل كامل لقطاع غزة ألسابيع عدة يتم فيها تفكيك البنـى                 

  .التحتية للمقاومة وإعادتها إلى نقطة الصفر حسب تعبير شتانيتس
في جميع األحوال فإن اجتياح قطاع غزة قد يكون بات فعال مسألة وقت إال أن هذا الوقت قد يطول فـي                     
ضوء المعطيات المحلية واإلقليمية والدولية السالفة الذكر واألهم من ذلك أن الساحة السياسية اإلسرائيلية              

بدو مؤهلة أو قادرة على اتخاذ قرار كبير ومهم ومفصلي مثل اجتياح القطاع حيث يبدو الكـل فـي                   ال ت 
انتظار تقرير فينوغراد الذي قد يؤدي إلى زلزال هائل في إسرائيل وإحدى تداعيات هذا الزلزال قد تكون                 

سيوصـف بأنـه    تنفيذ عملية عسكرية واسعة في قطاع غزة إنما ليس في المدى حيث أن أي قرار كهذا                 
 .محاولة للوقوف في وجه الزلزال وليس تعبير أو ترجمة إلحدى تداعياته وارتداداته
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  مسؤولية الفلسطينيين مع بدايات تصدع الحصار .80
  راسم المدهون

شهدت الفترة التي أعقبت تشكيل الحكومة الفلسطينية الجديدة وإعالن برنامجها السياسي بدايات تـصدع              
جدار الحصار الظالم الذي فرضته الواليات المتحدة األميركية على الشعب الفلسطيني، والذي تـسبب  في  

وال يزال في حاالت اختناق معيشي واقتصادي بالغة األذى يدفع ثمنها الـشعب كلـه وبالـذات الفئـات                   
ترقى أبداً إلى مـستوى     ومع أن التصدع الذي نشير إليه ال يزال حالة جنينية ال            . االجتماعية األكثر فقراً  

التغيير الجدي إال أنها تقدم إشارات مهمة إلى حيوية وأهمية مضمون البرنامج السياسي وقدرتـه علـى                 
تسويق الحال الفلسطينية دولياً بما يكفل إعادة الدخول مجدداً إلى الساحة الدولية على الصعد السياسية كما                

ء االدعاءات اإلسرائيلية عن غياب الشريك الفلسطيني فـي         االقتصادية، ويتكفل بفتح الطريق واسعاً إللغا     
  .أي عملية سالم قادمة محتملة

حال كهذه تفترض بالضرورة نشاطاً سياسياً وديبلوماسياً فلسطينياً يشمل العالم كله نراه بالتأكيـد أكبـر                
ي مواز يشرح لدول    وأكثر فاعلية مما هو قائم حاليا، ناهيك عن أن هذا النشاط ال بد أن يرافقه نشاط عرب                

العالم كلها حقيقة الوضع الفلسطيني والسياسة الفلسطينية الجديدة والمرتكزة أساساً على مبـادرة الـسالم               
ومن األهمية البالغة أن تقوم النشاطات السياسية والديبلوماسية الفلسطينية والعربية علـى هـذه              . العربية

 للحكومة الفلسطينية الجديدة وبوابتها إلى عالم الـسياسة         النقطة بالذات باعتبارها جوهر البرنامج السياسي     
  .الدولية، ومؤشراً حقيقياً على التزام الفلسطينيين بالسالم وبالشرعيتين العربية والدولية

في حملة كهذه ينبغي أال يغيب عن البال حقيقة أن كل الشروحات الممكنة والمحتملـة لـن تكـون ذات                    
يتمكن الفلسطينيون ذاتهم من ترتيب بيتهم الداخلي كي يقـدموا للعـالم            جدوى فعلية على األرض إذا لم       

إنها مرة أخرى قضية األمن المتردي فـي منـاطق          . صورتهم المقبولة والتي تستحق التأييد والمناصرة     
السلطة الفلسطينية وبالذات في قطاع غزة وما تشهده من تدهور على الصعد كلها، خصوصاً لجهة عـدم                 

ى اليوم من اإلفراج عن الصحافي البريطاني المختطف في غزة أالن جونستون وهـي              تمكن السلطة حت  
قضية تشغل الرأي العام الدولي وتقلق الجسم الصحافي واإلعالمي الفلسطيني، وتقدم مؤشـرات سـلبية               
على الحياة في مناطق السلطة وما يتهدد الحريات العامة والشخصية هناك من مخاطر بالغة باتت تهـدد                 

إن هذه المسألة ليست مجرد حادثة وتنقضي بقدر مـا          . بار غزة واحدة من أشد مناطق العالم خطورة       باعت
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هي حالة تتطلّب المعالجة الجذرية والتي تبدأ أساسا من وحدانية الـسالح وإلغـاء ظـاهرة الميليـشيات                  
  .المسلّحة مهما تكن العناوين والمسميات

زينـة  "منية أمام ظاهرة السالح بجدية بعد أن تجاوز كونـه           وهنا ال بد من أن تقف السلطة وأجهزتها األ        
ليتحول إلى مصدر لفرض النفوذ الخارج على القانون بكل ما يعنيه الخروج من إلغاء للقـضاء                " الرجال

  .وعمل المؤسسات، ومن فرض إلرادات عشوائية تلغي مصلحة المجتمع لمصلحة فرد أو مجموعة أفراد
مني في معرض الحديث عن الهجوم الديبلوماسي لفك الحصار ونحن نثق أن            نشير إلى ظاهرة الفلتان األ    

المسألتين مترابطتان وال تنفصالن أبدا، بل إننا ال نبالغ إذ نقول إن العالم لن يصغي الينا إذا لم نـستطع                    
 تحقيق انجازات حقيقية في المجال األمني تعيد الحياة الفلسطينية إلى الحالـة الطبيعيـة التـي تعيـشها                 

مجتمعات األرض كلها، الحالة التي يمكن أن تكون مؤشراً جديا على أهمية تحقيق االسـتقالل الـوطني                 
فنحن ال نستطيع أن نطالب اآلخرين بما نعجز نحن عن تحقيقه خصوصا في المسائل التي تقع                . المنشود

ج من غزة رغم استمرار     على عاتقنا والتي لم يعد ممكناً وال مفيدا إلقاء أوزارها على االحتالل الذي خر             
  .جرائمه

  22/4/2007الحياة 
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