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  مقاومة في قطاع غزةسقوط أربعة شهداء لل .1

 استشهد ثالثة فلسطينييين وأصيب رابع بجروح حرجة عنـدما          :غزة من   28/4/2007 وكالة معاً    أفادت
فـي  , فتحت قوات االحتالل النار عليهم في منطقة جحر الديك قرب معبر ناحال عوز شرق مدينة غزة               

وأفادت مصادر   .ي شمال القطاع  لوية الناصر صالح الدين في انفجار داخل      أذات الوقت استشهد ناشط من      
 ، ومحمـد الـسقي    ، وسائد حلـس   ،عبد الحليم الفيومي  : طبية فلسطينية أن الشهداء الثالثة شرق غزة هم       

فراد خلية مسلحة حاولت    أسرائيلية إن الشهداء الثالثة هم      وقالت المصادر اإل  . وجميعهم من كتائب القسام   
  .زةلكتروني شرق غزرع عبوات ناسفة قرب الجدار اإل

من جانب آخر استشهد اليوم السبت الشاب محمد حمدان في انفجار داخلي ببلدة بيت حانون شمال قطاع                 
أثناء تأديتـه   "حمدان استشهد   أن   نسخة عنه    ت ألوية الناصر صالح الدين في بيان وصلت معاً        قالو .غزة

  ". رائيلي محتملسإلواجبه الجهادي ضمن التدريبات بالذخيرة الحية واالستعداد لصد أي عدوان 
قال المتحـدث   :  حكمت يوسف   نقالً عن مراسلها   غزة من   28/4/2007 وكالة سما    وفي المقابل، أوردت  

 في تطبيـق    أن االحتالل بد  أباسم حركة حماس فوزي برهوم خالل اتصال هاتفي مع مراسل وكالة سما             
لـسطينية علـى االعتـداءات      سرائيلية عقـب رد المقاومـة الف      قرتها الحكومة اإل  أسياسية االغتيال التي    

سرائيلي خطير جد في    جرام اإل  ولكن هذا التصعيد واإل    ،بناء الشعب الفلسطيني  أسرائيلية المتكررة بحق    اإل
نحن ندرك مدى المهمة الكبرى التي تقـوم بهـا القيـادات            " :أضافو. ةظل الحديث عن التهدئة المتبادل    

 لكننا نؤكد على    ،فك الحصار عن الشعب الفلسطيني    الفلسطينية على مستوى الحكومة والسلطة والفصائل ل      
وطالب برهوم العالم بـالوقوف واتخـاذ موقـف      ". حق المقاومة المشروع في الرد على جرائم االحتالل       

  .سرائيلية المتكررةحازم من هذه الجرائم اإل
 نفـذها الجـيش     أن عملية االغتيال الجبانة التـي     " أبو مجاهد " أكد الناطق باسم لجان المقاومة       من جهته، 

اإلسرائيلي فجر اليوم ضد ثالثة من مجاهدي كتائب القسام لن تمر مرور الكرام وأن المقاومة الفلسطينية                
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يجـب علـى    " :وأضاف أبو مجاهد خالل اتصال هاتفي مع مراسل سما         .لها حق الرد على هذه الجريمة     
ودعا أبو مجاهد    ."ى عملية االغتيال  المقاومة الفلسطينية وعلى رأسها ألوية الناصر صالح الدين الرد عل         

 وأن تتكاثف الجهود    ،لفصائللإلى اإلسراع في تشكيل غرفة العمليات المشتركة ما بين األجنحة العسكرية            
ن التهدئة الهشة التي يطالبوننا بهـا ذهبـت أدراج الريـاح بفعـل       إ" :وأضاف. في التصدي ألي عدوان   

وعليه فلمجاهدينا حق   , صلة للضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة     االعتداءات واالقتحامات الصهيونية المتوا   
  ."الرد على تلك االعتداءات

  
  المباحثات التهدئة ومنظمة التحرير أبرز قضايا :عباس يجتمع مع مشعل وسليمان .2

لتقى الرئيس الفلـسطيني    ا:  حكمت يوسف  ،القاهرةنقالً عن مراسلها في      28/4/2007وكالة سما   نشرت  
وقال نبيل أبو ردينة الناطق باسم الرئاسة إن اللقاء يدخل في إطار             .خالد مشعل في القاهرة   مساء الجمعة   

وأضاف أبو ردينة لقد نوقشت في اللقاء كل القـضايا التـي تهـم               .استمرار اللقاءات لمتابعة اتفاق مكة    
الشعب الفلسطيني بصراحة ووضوح خاصة موضوع رفع الحصار المفروض علـى شـعبنا والتهدئـة               

  .صفة تبادل األسرى وتفعيل منظمة التحرير والشراكة السياسيةو
وتم خالل االجتماع بحـث      .كما وأجتمع عباس مع اللواء عمر سليمان مدير المخابرات المصرية العامة          

آخر تطورات األوضاع في األراضي الفلسطينية خاصة موضوع التهدئة ورفع الحصار المفروض على             
  .شعبنا

مسؤول فلسطيني في مؤسسة الرئاسة الفلسطينية لمراسل وكالة سـما ان قـضية             وفي سياق متصل قال     
التهدئة كانت في صلب أجتماع عباس بمشعل وكذلك أجتماع عباس بسليمان حيث تم االتفاق على وضع                

  .خطة لضمان استمرار التهدئة بين الفلسطينيين واالسرائيليين
مصادر سياسية مطلعة قالـت      إلى   فراس برس  نقالً عن شبكة   28/4/2007عين على فلسطين    وأشارت  

 مقابـل   تان زيارة مشعل للقاهرة سيتم خاللها حسم صفقة تبادل االسرى التى تقضى بطالق سراح شلي              
  .ياطالق سراح، عدد من االسرى الفلسطينين لم يحدد قوامه بعد ومنهم مروان البرغوث

نأمـل أن يـسهم   : "قـال لفلـسطيني  رئيس الوزراء ا  أن غزةمن   28/4/2007الشرق األوسط   وذكرت  
 في حل القضايا العالقة، كإعادة تفعيل منظمة التحرير وملـف الـشراكة الـسياسية               ] مشعل -عباس  [قاءل

هنية إلى أهمية تلك     اسماعيل   وأشار". وغيرها من القضايا التي بحاجة الى مراجعة واتفاق وطني حولها         
يب الوضع والبيت الفلسطيني الداخلي للتفرع لكافة القضايا        هذه اللقاءات مهمة العادة ترت    : "اللقاءات قائال 

السياسية العالقة وفي مقدمتها التهديدات والعمليات العدوانية التي تمارسها حكومة االحتالل ضد الـشعب              
وأكد مدى حرص الحكومة على تثبيت اتفاق مكة وإنجاز باقي القضايا العالقة، سواء منظمة               ".الفلسطيني

  .لشراكة وتأمين الجبهة الداخلية الفلسطينيةالتحرير أو ا
  

  منظمةال الى قيادة ة والعودةآن االوان لدراسة جدوى حل السلط:  التحريرمنظمة .3
 لمنظمة التحرير أن االوضـاع      ة السياسي ة صرح غسان المصري المتحدث باسم الدائر      :سلفيت –نابلس  

ـ       ، تفرض التحرك  ة الفلسطيني ةالتي آلت اليها القضية الوطني      ة السريع للخروج من دائرة الخضوع والتبعي
 بما يتوافق   ة الفلسطيني ةبمسار العمل السياسي وتفرض محددات القرارات التي تأخذها السلط        "التي تتحكم   

واضاف فـي تـصريح      ".ةمع مواقف المجتمع الدولي المنحاز والمحكوم بالمواقف االمريكية واالسرائيلي        
المبادره في اتخاذ المواقف والسياسات بدال من سياسـات ردة الفعـل       صحفي انه آن االوان لتبني سياسة       

 التي ترفض االقرار بالحقوق الوطنيـه       ةعلى مواقف االخرين وخصوصا المواقف االمريكية واالسرائيلي      
 اصـبحت محـدوده امـا باالنـصياع         ة الفلسطيني ةواضاف ان الخيارات امام السلط     .للشعب الفلسطيني 
 ة التملك ادنى مقومات االمن والـسياد      ة رمزي ة من خالل االبقاء على سلط     ةاالمريكي ةللمواقف االسرائيلي 
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واالقتصاد وتخضع بسياساتها للشروط التي تفرض عليها وهي محاصره وال تستطيع مواجهـة عمليـة               
التهويد المتسارعه لتغيير الواقع الجغرافي والديمغرافي للشعب الفلسطيني، وال تـستطيع ان تجـد مـا                

 عليه مستقبال، أما الخيار الثاني فهو التحرر من اجل االنصياع الرادة االخرين ورفض هيمنتهم               تتفاوض
 التحرير على اساس البرنامج السياسي الذي اقره المجلس الوطني عام           ة الى قيادة منظم   ةمن خالل العود  

 التـي تـضمن     ةدولي وال ة في دورة اعالن وثيقة االستقالل والذي يستند الى قرارات الشرعية العربي           88
 ةواكد المصري على ضرورة دراسة جدوى حل الـسلط         .الحقوق الوطنيه المشروعه للشعب الفلسطيني    

 وما قد يترتب على ذلك من نتائج علـى الـصعيدين الفلـسطيني              ة بالتنسيق مع الدول العربي    يةالفلسطين
 كاسـاس   ة العربي ةالمبادروالعربي واستغالل هذا الموقف كورقة ضغط لتقوية الموقف العربي في فرض            

، وكذلك التحرر من اشتراطات اوسلو التي تفرض على         ة الفلسطيني ةالي تحرك نحو الحل السياسي للقضي     
 ةالجانب الفلسطيني وال يطلب من الجانب االسرائيلي تنفيذ اسـتحقاقاتها، اضـافة الـى اعـادة القـضي                 

مل المجتمع الدولي لمسؤولياته تجـاه الفـراغ         بتح ة ومجلس االمن والمطالب   ة الى االمم المتحد   ةالفلسطيني
 يـؤدي   ةواضاف ان استمرار االحتالل المجاني والمريح لالراضي الفلسطيني        .ةالذي ينشأ عن حل السلط    

 ويـؤول باالوضـاع     ة بالـسلط  ة ويبدد ثقة الجماهير الفلسطيني    ةالى استنزاف مقومات الصمود الفلسطيني    
ـ      ةدمار، فضال عن الخسائر اليومي    الفلسطينيه الى مزيد من االنهيار وال       ة الناتجه عن الـسياسات العدواني

  .  ة في جميع نواحي الحياةاالسرائيلي
  27/4/2007وكالة معا 

  
   عن وجود اتصاالت أمريكية غير مباشرة مع الحكومةيكشف عيشةأبو  .4

يكيـة غيـر    سمير أبو عيشة للخليج عن وجود اتصاالت أمر       .كشف وزير التخطيط الفلسطيني د    : رام اهللا 
 إلى إمكانيـة رفـع الحـصار المـالي          "مؤشرات إيجابية "مباشرة مع الحكومة الفلسطينية، وتحدث عن       

والسياسي عن الحكومة، مشيراً إلى وجود خطة فلسطينية إلقامة منطقة صناعية في األغوار بدعم مـن                
  .الحكومة اليابانية

  28/4/2007الخليج اإلماراتية 
  

  ال يقبلها الشعب وال الحكومة  تنازالتىهدفهما الحصول عل والحصار التصعيد  : هنية .5
جدد إسماعيل هنية رئيس الوزراء الفلسطيني مطالبته للمجتمع الدولي بـضرورة           :  أشرف الهور  -غزة  

وقال في تصريحات صحافية عقب صـالة الجمعـة إن الحـصار             .رفع الحصار عن الشعب الفلسطيني    
 دفع الحكومة لتقديم تنازالت سياسـية ال        ىيد الحالي يهدفان ال    الشعب الفلسطيني والتصع   ىالمفروض عل 

 أنـه  ىوشدد عل .  المجتمع الدولي أن يرفع الحصار عن شعبنا       ىويجب عل .. الشعب وال الحكومة يقبلونها   
في حال عدم رفع المجتمع الدولي الحصار عن الحكومة فإن التجربة السابقة سيتم تقييمهـا بمـا يخـدم                   

وحول الموقـف األوروبـي مـن        .طيني، قاصداً تجربة حكومة الوحدة الفلسطينية     مصلحة الشعب الفلس  
 خطوات إيجابية تجاه رفع الحصار، لكنه أشار الي أن الحكومـة            ىالحصار أوضح هنية أن اإلتحاد خط     

 .تنتظر موقفا أكثر إيجابية تجاه احترام خيار الشعب الفلسطيني
  28/4/2007القدس العربي 

  
  في أول زيارة لدولة أوروبية لشهر المقبل سويسرا اإلىهنية  .6

علن مصدر مسؤول في وزارة الخارجيـة الفلـسطينية ان رئـيس الـوزراء              أ :عبدالقادر فارس  -غزة  
 المقبل في اول زيارة يقوم بها لبلد اوروبـي منـذ تـسلمه    آيار/ اسماعيل هنية سيزور سويسرا في مايو   
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شف عن اسمه ان وزير الخارجية زياد ابـو عمـرو           وقال المصدر الذي طلب عدم الك     . رئاسة الحكومة 
  ".بحث هاتفيا مع رئيسة االتحاد السويسري كالمي ري في الزيارة"

  28/4/2007عكاظ 
  

  القدومي يختتم زيارة لبريطانيا هدفت الى التحضير لمؤتمر الشتات الفلسطيني  .7
 فـي إطـار التحـضير       ،ة أيام  اختتم فاروق القدومي زيارة إلى المملكة المتحدة استمرت أربع         :بيت لحم 

والتقى القدومي خالل    .2007 مايو   / أيار لمؤتمر الشتات الفلسطيني المزمع عقده في برشلونة خالل شهر        
 ومع ممثلـي الجاليـة الفلـسطينية        ، الداعمة لقضية فلسطين   ،زيارته بأعضاء اللجنة البرلمانية البريطانية    

ونظمت اللجنة البرلمانية البريطانية الداعمة      .الفلسطينيوالعديد من لجان التضامن البريطانية مع الشعب        
 وألقى خاللهـا محاضـرة تناولـت مختلـف          ،لقضية فلسطين ندوة للقدومي في مقر البرلمان البريطاني       

التطورات السياسية على صعيد القضية الفلسطينية والمستجدات السياسية الراهنة في ضوء تفعيل مبادرة             
ب التطورات الميدانية التي تشهدها األراضي الفلسطينية في ضـوء اإلجـراءات             إلى جان  ،السالم العربية 

 والتهرب من استحقاقات عمليـة التـسوية        ،حصار شامل واغتياالت واعتقاالت   "السياسة اإلسرائيلية من    
علـى ضـرورة إطـالق       القدومي   وأكد   .السياسية بالرغم من تشكيل حكومة الوحدة الوطنية الفلسطينية       

 وجرى التـشاور    ، جلسات عمل مع قيادة الجالية الفلسطينية في بريطانيا        القدوميعقد  و .تونسراح جونس 
في كيفية تطوير عمل وأداء الجالية الفلسطينية، مشيراً إلى الدور الهام الذي يمكن أن تقوم بـه الجاليـة                   

ـ       ه فـي برشـلونة     المزمع عقد " مؤتمر الشتات الفلسطيني  "الفلسطينية في بريطانيا على صعيد التحضير ل
وقد تم االتفاق خالل االجتماع مع الجالية الفلسطينية في بريطانيا           .2007مايو  / بإسبانيا خالل شهر أيار   
، رئاسة اللجنة التحضيرية الجديدة لإلعـداد       -فلسطيني األصل  -" يوجين قطران "على أن يتولى القاضي     

سيشارك فيه الفلسطينيون المقيمون في بريطانيا مع        والذي   ،للمؤتمر القادم للجالية الفلسطينية في بريطانيا     
  .وضع انظمة تراعي احترام قوانين البلد المضيف

  28/4/2007وكالة معا 
  

   يلتقي رئيسة االتحاد السويسريعمروأبو  .8
زياد ابو عمرو مع رئيـسة االتحـاد السويـسري وزيـرة            .التقى وزير الشؤون الخارجية الفلسطيني د     

يسرا حيث بحث معها آخر التطورات السياسية في أعقاب تشكيل حكومة الوحدة            الخارجية كالمري في سو   
وضرورة رفع الحصار الفوري واستئناف المساعدات، ونتائج القمة العربيـة واللجنـة المنبثقـة عنهـا                

وبحث الوزير مع كالمري الزيارة المرتقبة السماعيل هنية الى سويسرا التـي             .للتسويق للمبادرة العربية  
كما جرى التطرق إلى دور المنظمات الدولية في سويسرا          . ايار المقبل  /مقرر ان تتم في شهر مايو     من ال 

  .وسبل تعزيز العالقات الثنائية بين البلدين في ضوء المتغيرات االخيرة
  27/4/2007 48عرب

  
   يلتقي في مدريد وزير خارجية إسبانياالبرغوثيمصطفى  .9

ووصـف   ر اإلعالم، وزير الخارجية االسباني، موراتينـوس،      مصطفى البرغوثي، وزي  . التقى د  :مدريد
البرغوثي اللقاء، بااليجابي والمثمر والبناء من ناحية أن المباحثات تناولـت ضـرورة رفـع الحـصار                 
والمعاناة االقتصادية عن شعبنا الفلسطيني، وتأتي في اتجاه تطوير الموقف األوروبي، لالعتراف الكامل             

ا مباشرة ومع مركزها المالي الموحد، ومن أجل إنهـاء االحـتالل اإلسـرائيلي              بالحكومة والتعامل معه  
، بما فيها القدس الـشرقية      1967ألرضنا، وإقامة دولتنا الفلسطينية المستقلة على االراضي المحتلة عام          

وتطرقت المباحثات لفكرة عقد مؤتمر دولي للسالم في الشرق األوسط، على غرار مـؤتمر               .عاصمة لها 
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د، والدور الطليعي الذي من الممكن أن تلعبه إسبانيا في هذا الخصوص، ومـساهمتها فـي رفـع                  مدري
كما تناولت   .الضائقة االقتصادية الشديدة الناجمة عن الحصار الجائر، الذي يتعرض له شعبنا الفلسطيني           

سرائيل وتهديدها  المحادثات الممارسات اإلسرائيلية، وتصعيد العدوان اإلسرائيلي ضد شعبنا، ومحاوالت إ         
لقد قمنا باطالع الوزير    : "وقال البرغوثي  .باجتياح غزة، واستمرارها في سياستها واجراءاتها العنصرية      

  ".على اتصاالتنا األوروبية، ونتائج زيارتنا أللمانيا، ومباحثاتي مع وزير الخارجية شتاينماير
    27/4/2007 وفا -وكالة االنباء الفلسطينية

  
  ضدهستنكر االجراءات العدائية بشارة ويعهنية يتضامن م .10

اسـتنكر إسـماعيل     : أشرف أبوالهول  ،غزةنقالً عن مراسلها في      28/4/2007األهرام المصرية   نشرت  
هنية االجراءات العدائية التي تقوم بها الحكومة اإلسرائيلية ضد عزمي بشارة، والتي كان آخرها التهجم               

 في مثل هـذه التـصرفات مـن قبـل الحكومـة             ى إننا نر   : ئال قا ،وأضاف هنية  .علي منزله وممتلكاته  
  . ما يعانيه شعبنا الفلسطيني من تمييز عنصري ومحاوالت لطمس هويتهىاإلسرائيلية دليال واضحا عل

أكّد اسماعيل هنية على التـضامن      : ألفت حداد نقالً عن مراسلته،     27/4/2007 48عربوأضاف موقع   
ة الذي وقف إلى جانب شعبه وقضيته، ودعا المؤسـسات والمنظمـات            والوقوف الكامل إلى جانب بشار    

الدولية والمحلية إلى التضامن معه والوقوف إلى جانبه في مواجهة هذه الهجمـة المبرمجـة مـن قبـل                   
 .الحكومة اإلسرائيلية

  
  " الداخلية" القواسمي ويؤكد على ضرورة توفير أرضية صلبة لعمل يزورهنية  .11

ء الفلسطيني إسماعيل هنية بزيارة وزير الداخلية هاني القواسمي، في منزله مساء             قام رئيس الوزرا   :غزة
هنـاك  "الجمعة، وأكد هنية على أن استقالة القواسمي قائمة؛ وبأنه ال يزال على رأس عمله، مضيفاً بأن                 

ياجات وشدد على ضرورة توفير االحت    ". أموراً وقضايا مرتبطة بوجود معوقات تعيق تنفيذ الخطة األمنية        
لتكون أرضية صلبة لطبيعة عمل     "والمستلزمات والدعم اللوجيستي لوزارة الداخلية ومنحها الصالحيات،        

وأوضح ". وزارة الداخلية من أجل تطبيق الخطة األمنية والتي باتت تحظى بإجماع شعبي ووطني ودولي             
ئيس عباس، بعد عودته من     رال بأن موضوع استقالة وزير الداخلية سيتم بحثه من خالل اجتماع مع             هنية

  . جولته الخارجية، وسيضم اللقاء رئيس الوزراء ووزير الداخلية
، مؤكداً تقارب وجهات النظر في حل بعض االشكاليات واإلمكانيات          هنية بزيارة   القواسميبدوره؛ رحب   

ظـار الـدعم    والتي تحتاجها الوزارة لتنفيذ عملها، ومن ضمنها الخطة األمنية والتي باتت جـاهزة وبانت             
  . الالزم والقرار السياسي من أجل البدء في تنفيذ خطواتها العملية على األرض

  28/4/2007المركز الفلسطيني لإلعالم 
  

  عباس يقول انه يعرف مكان الصحفي البريطاني المخطوف .12
عـة   نقل عن الرئيس الفلسطيني قوله يوم ان السلطات الفلسطينية تعرف مكان مراسل هيئـة االذا            :برلين

ونقلت اذاعة دويتشه فيله االلمانية عـن محمـود عبـاس قولـه              .البريطانية الذي خطف من قطاع غزة     
" نحن نعرف مكانه ونعمل على تأمين اطالق سـراحه        " .الصحفي جونستون مع مجموعة من المتمردين     "

  .مضيفا ان حكومته اتفقت مع بريطانيا على التحرك بحرص حتى ال تعرض حياة جونستون للخطر
  27/4/2007رويترز 
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  الوطني الفلسطيني يحمل إسرائيل مسؤولية عدم االلتزام بالتهدئة .13
الجانـب  ،   في تصريح له أمس من عمـان       ،حمل المجلس الوطني الفلسطيني   :  نادية سعد الدين   -عمان  

  .اإلسرائيلي مسؤولية تدهور األوضاع األخيرة في األراضي المحتلة، وعدم االلتزام بالتهدئة
  28/4/2007ألردنية الغد ا

  
  استمرار الحصار سيجعل من غزة بؤرة للعنف والتطرف :ةعالنائب جم .14

 حذر النائب عن حركة فتح أشرف جمعة من تنامي موجة العنف والفلتان األمنـي               : نادر القصير  - رفح
في الشارع الفلسطيني وخاصة في قطاع غزة مؤكدا أن استمرار تقاعس المجتمـع الـدولي واسـتمرار                 

ولفت جمعة   .ار الظالم المفروض على شعبنا سيجعل من قطاع غزة بؤرة تصدر العنف والتطرف            الحص
إلى أن الفصيلين الكبيرين فتح وحماس ليسا بمنأى عما يحدث محذرا من أن الفصيلين سيتلقيان ضربات                

قيقـي  موجعة لكثير من القيادات في أوساطهما إذا بقي الحال على ما هو عليه وفي حال عدم تجـسيد ح                  
للوحدة خاصة على المستوى األمني عازيا ذلك لتغير المفاهيم لـدى شـريحة عريـضة مـن الـشباب                   
الفلسطيني والتي استمرأت لغة التطرف الفئوي والحزبي األمر الذي هيأ الستغالل ظروفها االقتـصادية              

شيته بـان يـشهد     وتعبئتها بأفكار ومفاهيم خاطئة نرى آثارها يوميا في الشارع الفلسطيني معربا عن خ            
وشـدد جمعـة علـى أن        .الصيف المقبل ازديادا واضحا في عمليات القتل والتفجير والتدمير والتخريب         

المطلوب اآلن من فتح وحماس وأكثر من أي وقت مضى توحيد قواها النجاح اتفاق مكة وتغليـب روح                  
 يحاك من مؤامرات ضـد      الوحدة وخاصة في المجال األمني وتوحيد قوى الطرفين المعتدلة لمواجهة ما          
  .شعبنا يدفع ثمنه أبناء شعبنا من أرواحهم وممتلكاتهم وأمنهم واستقرارهم يوميا

  28/4/2007الحياة الجديدة 
  

   مشعل يبحث ملف الشراكة وفقاً التفاق مكة-لقاء عباس : حمدان أسامة .15
 أن لقـاء     للحياة ة حمدان القيادي في حركة حماس وممثلها في لبنان أسام       قال  :  جيهان الحسيني  -القاهرة  

يهـدف  " )مس في القاهرةأعقد  الذي  (الرئيس محمود عباس ورئيس المكتب السياسي للحركة خالد مشعل          
 ووضعه في مـساره الـصحيح   ...لى تفعيل الشراكة السياسية بين حركتي فتح وحماس وفقاً التفاق مكة   إ

نريد تكريس اتفاق مكة ووضع كـل       " :ضافأو. "نجازهإومعالجة بعض الثغرات للمضي قدماً في ما تم         
، موضحاً أنه سيتم التطرق الى مجمل الملف األمني علـى           "ليها موضع التنفيذ  إالقضايا التي تم التوصل     

لى أن اللقـاء    إشار  أو. "لى اعتماد الخطة االمنية التي أقرتها الحكومة      إمشعل سيدعو   "الصعيد الداخلي، و  
خلية هاني القواسمي، الفتاً إلى أن هناك جهات تحتمي بـالرئيس           لى تداعيات استقالة وزير الدا    إسيتطرق  
وعن التهدئة ومدى    .منيةلى الحصول على غطاء لسلوكياتها المرفوضة بسعيها لعرقلة الخطة األ         إوتسعى  

دارة المواجهة مع االحتالل على أن تكـون        إيجب بحث مسألة التهدئة في سياق       ": التزام الحركة بها، قال   
  ."احدةهناك قاعدة و

  28/4/2007الحياة 
  

  حماس ترجح صيفاً ساخناً لتفريغ األزمة اإلسرائيلية الداخلية .16
 أكد عبداهللا ياسين الناطق باسم حماس في محافظة طولكرم أن حكومة إسرائيل             :البيان والوكاالت  -غزة  

قائمـة علـى     أهمها إفشال تجربة حماس في الحكومة الحالية وال        ،معنية بالتصعيد العسكري لعدة أسباب    
المزاوجة بين المفاوضات والمقاومة، وأن الكيان اإلسرائيلي يعاني من أزمة حادة في المنظومة السياسية              

وأشار في تصريح إلـى  . واألخالقية في الطبقة الحاكمة، إضافة إلى انهيار األحزاب السياسية اإلسرائيلية       
 واسع ليطال قطاع غزة والـضفة       أن حكومة إسرائيل تسعى إلى تصعيد األوضاع وشن هجوم عسكري         
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الغربية، في محاولة منها لتصدير أزمتها للخارج وقد يطال العدوان اإلسرائيلي لبنان وسوريا إضافة إلى               
  . "صيفاً ساخناً جداً بانتظارنا قد يعصف بمجمل العملية السلمية"أن رأى ياسين و. فلسطين

 28/4/2007البيان اإلماراتية 
  

  على غزة  محتملهجوم إسرائيليستعداد لمواجهة لى االحماس تدعو الفصائل إ .17
ستعداد لمواجهة أي هجـوم إسـرائيلي       باليقظة واال الفصائل  طالبت حركة حماس    :  سمية درويش  - غزة

 .محتمل على قطاع غزة، مؤكدة أن سحابة التهديدات اإلسرائيلية باجتياح قطاع غزة ما زالت متواصـلة               
حـتالل اإلسـرائيلي    لقد تعودنا أن يباغتنا اال    : "حركة إليالف الباسم  إسماعيل رضوان المتحدث    . وقال د 

 إلـى   منوهـاً و من المخططات والتهديدات اإلسرائيلية األخيـرة،        اًحذر م ".حتى في مرحلة الهدوء الحذر    
  .ضرورة أخذ هذه التهديدات على محمل الجد

  27/4/2007موقع إيالف 
  

  ائيل تطبيق اتفاقية المعابرحزب الشعب يطالب المجتمع الدولي بإلزام إسر .18
، المجتمع الدولي بالضغط على الجانب اإلسرائيلي لتطبيق اتفاقية         جمعة ال  أمس  طالب حزب الشعب،   :غزة

وحذر الحزب، في بيان تلقت وفا نسخة منـه، مـن المـساومة اإلسـرائيلية                .المعابر كاملة دون نقص   
المعبر أصبح اآلن المتنفس الوحيد للفلسطينيين      والمستمرة في إغالق معبر رفح دون مبررات، معتبراً أن          

  .في القطاع
  27/4/2007 وفا -وكالة األنباء الفلسطينية

  
   البارد مخيم نهرسباق تسلح ونشر مكاتب واستنفارات في: السفير .19

 هو الثاني لها والسابع الذي يفتتح خـالل          جديداً سالم موقعاً  حركة فتح اإل   تافتتح: براهيمإعمر   -البارد  
 اللذين تـم    "بسباق التسلح وتدشين المواقع   " الشهر، من قبل بعض الفصائل، في إطار ما بات يعرف            هذا

من واالستقرار داخل المخيم،    منية لحفظ األ  جراءات االحترازية الخاصة والتدابير األ    وضعهما في خانة اإل   
عقبـت افتتـاح    أتـي   الذي عاش مساء أمس األول أجواء أمنية متوترة، فرضتها التطورات الميدانيـة ال            

 . موقعها الجديد، على مرمى نظر الجيش اللبناني وبالقرب من المواقع المستحدثة لحركة فـتح              "الحركة"
جراء استنفارات عسكرية اتخذها الجيش اللبناني في شكل انتـشار كثيـف لعناصـره              وقد رافق هذا اإل   

قاتلين فـي الـشوارع وحـول مواقـع         المتواجدين عند مداخل المخيم، قابله انتشار مماثل للمسلحين والم        
ومراكز التنظيمات والفصائل الفلسطينية المعنية بشكل مباشر بالخالف داخل المخيم، األمر الذي فاقم من              
الوضع األمني والسياسي المتأزم بطبيعته، وخلق أجواء من الخوف والترقب أرخت بظاللها القاتمة على              

جراءات الميدانية المتخـذة بخطورتهـا الخطـوط        رات واإل بناء المخيم، خصوصاً بعد أن المست التطو      أ
ليه الوسـطاء،   إرساها قبل شهرين التفاهم الذي توصل       أالحمر، وكادت تطيح بالكثير من المسلّمات التي        

شكاالت، واعتماد لغة الحوار تجنبـاً إلدخـال        لى السالح في معالجة اإل    إوالقاضي بضرورة عدم اللجوء     
مـور  وعملت القوى والفصائل الفلسطينية جاهدة علـى تهدئـة األ         .  الداخلية المخيم في أتون الصراعات   

وتمكنت بعد سلسلة اتصاالت أجرتها من اقناع مختلف االطراف بتخفيف المظاهر           . وسحب فتيل االنفجار  
  . شكالية المستجدةمام الوسطاء لمعالجة اإلأالمسلحة وسحب المقاتلين من الشوارع، لفتح المجال 

  28/4/2007السفير 
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  خطة امريكية جديدة لتنفيذها بين الفلسطينيين واإلسرائيليين: رتسآه .20
ان اإلدارة األمريكية قـدمت إلسـرائيل والـسلطة          عن مصادر اسرائيلية قولها   " هارتس"نقلت صحيفة   

التي تتضمن ما هو مطلوب تنفيذه من كال الطرفين وفقـا لجـدول             " امتحانات التنفيذ   " الفلسطينية نماذج   
حريـة  " ويقف في قلب الخطة الجديدة التي أطلقت عليها واشـنطن اسـم              .ني محدد أقرته واشنطن   زم

قيام إسرائيل بتسهيل وتوسيع حركة الفلسطينيين على معابر قطاع غزة إضافة إلى            " الحركة مقابل األمن    
ين إلعادة تنظـيم    إزالة عدد من الحواجز العسكرية المنتشرة في الضفة الغربية مقابل استكمال الفلسطيني           

  ".قوات األمن
وأضافت الصحيفة ان السفير األمريكي في إسرائيل ديك جونس والمنسق األمني األمريكي الجنرال كيت              

على ان يجري " امتحانات القبول"دايتون قد سلما يوم الخميس مكتب رئيس الوزراء ايهود اولمرت نماذج            
وأكدت الـصحيفة ان     .ية وإرسال الرد اإلسرائيلي عليها    خالل األسبوع القادم نقاش حول الوثيقة األمريك      

الواليات المتحدة قد عرضت األسبوع الماضي على السلطة الفلسطينية الخطوات الواجب تنفيذها استعدادا             
بين رئيس دائرة المفاوضات في منظمة التحرير وطاقم أمريكي يتوقع          " الجمعة  " لجلسة خاصة تعقد اليوم   

ها الرد الفلسطيني على المطالب األمريكية والتي تتمثل بـضرورة قيـام الـسلطة              ان يسلم عريقات خالل   
  .الفلسطينية بوقف إطالق الصواريخ والعمل على إعادة النظام واالستقرار إلى قطاع غزة

تشرين / والتي جرى إعدادها شهر نوفمبر    " حرية الحركة مقابل األمن     " وتتشكل الوثيقة الجديدة المسماة     
  : من أربعه بنود هي 2005عام  من الثاني

   فتح معبر كارني-1
   إعادة فتح معبر رفح وكرم أبو سالم-2
   منح الفلسطينيين في الضفة الغربية مزيدا من حرية الحركة-3
  . قيام السلطة الفلسطينية باإلجراءات األمنية الضرورية-4

  27/4/2007وكالة سما   
  

  لغربية كنيست يدعو لضم منطقة المثلث للضفة اعضو .21
أعلن عضو الكنيست عتنيئيل شنالر، المقرب من رئيس الحكومة ايهود اولمرت، أمس أن طاقما برئاسته               

 إلـى الـضفة     48 ألفا من فلـسطينيي      350أعد مشروعا يقضي بضم منطقة المثلث التي يسكنها قرابة          
ع ليس األول من نوعه،     وهذا المشرو  .الغربية مقابل احتفاظ إسرائيل بجميع الكتل االستيطانية في الضفة        

اإلسرائيلي، ثم تبناه الوزير العنصري     " العمل" من بين صفوف حزب      2000بل ظهر ألول مرة في العام       
أفيغدور ليبرمان، واآلن يعده طاقم سياسي برئاسة النائب شنالر، الذي ادعى أمس أنه لم يطلـع رئـيس                  

داية إلى تغيير الموازين الديمغرافيـة،      ويهدف جوهر المشروع ب    .الحكومة اولمرت بعد على هذه الخطة     
واالحتفاظ بالكتل االستيطانية في الضفة الغربية، وهو ما ترفضه القيادة الفلسطينية، وأيـضا فلـسطينيو               

  .، لما يتضمن من أهداف استيطانية، وسلخ مئات آالف الفلسطينيين عن سائر أنحاء الوطن فلسطين48
 عاما، وان   30 إلى   20يبرمان، كون خطته ستمتد على مدى       ويدعي شنالر ان خطته مختلفة عن خطة ل       

ويحاول شنالر تغليف خطته بـبعض       .تتم باالتفاق مع الجانب الفلسطيني، وليس ان يجري فرضه عليه         
المزايا االقتصادية، ومن بينها إبقاء سكان المثلث مواطنين في اسرائيل ولكن من دون حق السكن فيهـا،                 

كافة حقوق الفلسطينيين في المثلث، مثل التأمين الوطني والتأمين الصحي، إال           ويدعي أنه لن تتم مصادرة      
كما يدعي شنالر أنهـم     . أنه لن يكون بإمكانهم تغيير أماكن سكناهم إلى أي مكان في البالد خارج المثلث             

. وقال شنالر إنه يعمل على رسم خـط ديمغرافـي حقيقـي    . سيحصلون على امتيازات اقتصادية خاصة    
في حال أعطيت المنطقة أفضلية اقتصادية فإن ذلك سيكون دافعاً لجعلهم في مقدمة االقتـصاديين               "وقال،  
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فهناك الكثير من الهيئات الفلسطينية التي نشرت أن العرب في إسرائيل يفـضلون أال              . للشعب الفلسطيني 
  .، حسب أقواله"ظمولذلك أقترح أن تتم العملية بشكل بطيء ومن. يعيشوا كمواطنين في الدولة اليهودية

  28/4/2007الغد األردنية 
  

  وال تطالب أولمرت باالستقالة... فينوغراد تتهم القادة بالفشل  .22
بدأت معالم تقرير لجنة فينوغراد حول اإلخفاق في الحرب على لبنان، المقرر عرضه غداً              : حلمي موسى 

يون، الذين كشفوا أمس عن بعض      واختار الصحافيون اإلسرائيل  . على الحكومة اإلسرائيلية، في االتضاح    
فالتقرير، الذي لـم يقـدم أي       . "الفشل"االستخالصات األساسية في التقرير، أنه ليس له من عنوان سوى           

توصيات شخصية، ربما ألنه مرحلي، وجه انتقادات حادة لكل من رئيس األركان الـسابق دان حلـوتس                 
 320وأشار التقرير، وهو من      . على التوالي  ورئيس الحكومة إيهود أولمرت ووزير الدفاع عمير بيرتس       

واألهـم أن   . صفحة، الى أن حلوتس استخف بخطر الكاتيوشا واعتبره مجرد مسألة ثانوية في الحـرب             
. حلوتس عمل على إسكات األصوات المعارضة داخل هيئة األركان ولم يقدم أي بدائل حقيقية للحكومـة               

وبدا واضحاً أن اللجنـة  . رض رأيه على الحكومة والجيشوباختصار، تتهم لجنة فينوغراد حلوتس بأنه ف    
وجهت أشد االنتقاد لرئيس األركان بوصفه الجهة المهنية المسؤولة عن أمن إسرائيل، والمطلوب منها أن               

ولـم تـستهن     . توضح للحكومة حجم األخطار التي تتعرض لها الدولة العبرية وسبل مكافحتها عسكرياً           
الفـصل  "فقد قررت، في    .  أولمرت كرئيس للحكومة، بوصفه القائد األعلى للجيش       اللجنة بالدور الذي أداه   

لم يكن متزناً، معتبرة أن تقديرات أولمرت كانـت خاطئـة، مغلوطـة               من التقرير أن أولمرت،    "السابع
 الحرب وترك الجيش يجره جراً، بدالً من أن يبقـى           روشددت على أن رئيس الحكومة لم يقد      . ومتسرعة
  .ووجهت اللجنة انتقادات خفيفة لبيرتس موضحة أنه قليل الخبرة. لفعلي للمعركةالقائد ا

ومما كشف النقاب عنه أمس، أن اللجنة تبدأ التقرير بإهدائه ألرواح القتلى من الجنود اإلسرائيليين فـي                 
رير ومع ذلك فإن هناك من سيرى النصف الفارغ من كأس التق          . الحرب ومعاناة أبناء عائالتهم والجرحى    

صـحيح أن   . ويقول إن اللجنة، برغم شدة انتقاداتها، لم تطلب صراحة من أولمرت أو بيرتس االسـتقالة              
التقرير المرحلي لم يتطرق لمدى جدارة أولمرت بالمنصب ولم يعتبر أن معاقبته تستدعي إبعـاده عـن                 

  .رئاسة الحكومة
  28/4/2007السفير 

  
  ىخيارات عديمة الجدو:  غزة إسرائيلياًمعضلة .23

التطورات األمنية األخيرة التي شهدتها المناطق الفلسطينية المحتلة، وما رافقها من قرع : مهدي السيد
لطبول الحرب على الفلسطينيين ومن دعوات الجتياح غزة ووضع حد لحالة العجز اإلسرائيلي في 

لبحث، ال سيما ، أعادت طرح مروحة الخيارات المتاحة وجدواها على بساط ا"القسام"مواجهة صواريخ 
في ضوء التجارب الماضية التي لم تثبت عقمها، رغم قساوتها، األمر الذي يضع هذه الخيارات ضمن 

في هذا  .خانة ردود األفعال االنتقامية من جهة، والهادفة إلى امتصاص نقمة الرأي العام من جهة ثانية
ت أحرونوت، إلى الخطوات المجال، تطرق عوفر شيلح، محلل الشؤون العسكرية في صحيفة يديعو

وينطلق . اإلسرائيلية المتوقعة ضد الفلسطينيين في غزة على المستويين العسكري واألمني، وجدواها
شيلح، في تحليله الحتماالت العدوان على غزة، من تجارب الماضي مع غزة تحديداً، ومن مقاربته أيضاً 

، يبقى في 2004نت عمليات الرد الكبرى في عام ثلما برهم"وقال . للتجربة العسكرية الفاشلة مع لبنان
 وبنى عليه بعد 2006 يوليو/ األجواء دائماً السؤال الذي طرحه شمعون بيريز في الثاني عشر من تموز

ماذا سيحدث بعد . ماذا سيحدث بعد ذلك؟: ذلك فرضية كاملة حول كيفية معارضته لحرب لبنان الثانية
واقع اطالق الصواريخ ويدمر ورش الخراطة، ويكتشف الوسائل أن يسيطر الجيش االسرائيلي على م
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التخريبية ويقتل المسلحين؟ ماذا سيفعل بعد ذلك؟ هل سينتقلون من بيت الى بيت حيث أصبحت المناطق 
  ."هل سيبقى الجيش هناك ألشهر؟. هناك من أكثر مناطق العالم اكتظاظاً وتضم أكثر من مليون فلسطيني

العمليات في اسرائيل تجددت بكل عنفوانها بعد انتهاء "ح األسئلة، بل يذكّر بأن وال يكتفي شيلح بطر
، األمر الذي أوجب العودة الى المدن، لكن بنمط عمليات آخر، أطلقت عليها في "السور الواقي"عملية 

 ماذا سيكون طريق التصميم هذا في غزة بعد انسحاب: وهنا يسأل شيلح. "طريق التصميم"حينه تسمية 
  .القوات االسرائيلية منها وعودة صواريخ القسام؟

في المقابل، يرى شيلح أن تقرير فينوغراد قد يزيد من حالة الضغط، ذلك أنه بناء على تجربة لبنان، فإن 
  ."من ال يتدخل في غزة بكل قوة وعنفوان سيجد نفسه أمام لجنة التحقيق المقبلة"

التدخل المحتملة، فيشير إلى أنه بعد أسر جلعاد شاليط، وبما أن األمر كذلك، يتطرق شيلح إلى طرق 
سعى رئيس الوزراء إيهود اولمرت لفرض نظام جديد في قطاع غزة من خالل الضغط االقتصادي 

بيد أن الرد . والجسدي، وأنه في سياق ذلك قصفت محطة الطاقة التي تمد غالبية القطاع بالكهرباء
ض، كما أورد شيلح، حظراً شديداً لقصف البنى التحتية في االميركي الحاد على عملية القصف تمخ

مع كل االحترام "على هذا األساس، يقول شيلح . حرب لبنان وحال دون خطوات مشابهة هذه المرة
للرأي العام في اسرائيل الذي يطالب بقطع الكهرباء والماء عن الفلسطينيين، فإن اولمرت متزمت في 

  . مما يعني استبعاد اللجوء إلى هذا الخيار"االميركييناعتقاده أنه ال ينبغي إغاظة 
ويرى أنه باستثناء العمليات ضد من يطلقون . "ما الذي يبقى إذاً؟"مع استبعاد هذا الخيار، يسأل شيلح 

، والدخول الى المنطقة لمنع عمليات االختطاف أو اطالق النار، ليس وارداً في الحسبان "القسام"صواريخ 
وفي هذه الحالة بقي، بحسب شيلح، الحل الذي يجدي نفعاً بعض .  اجتياح كبرى لغزةاآلن شن عملية

  .الشيء في الرأي العام وهو سياسة االغتياالت الممركزة
ينتج شعوراً بأن استخباراتنا ما زالت تعمل، "وإذ يشير شيلح إلى مزايا هذا الرد من جانب إسرائيل لكونه 

لتصفية سهلة وال تتسبب بالخسائر والتعقيدات مثل العمليات البرية ال يتمخض أي مشكلة، حيث عمليات ا
وما يترتب عليها، والتصفيات تتالءم مع العقلية االسرائيلية التي تعتقد أن العربي يفهم الرسالة فقط عندما 

يات، واذا عدنا الى التصف. أن هذه الوسيلة ذات نجاعة محدودة"، إال أنه يؤكد، في المقابل، "يمسون بجلده
فسيكون ذلك من منطلق االحباط والحاجة لعمل بشيء ما للرد على مطالب الرأي العام وتخفيف غضب 

  ."القادة الميدانيين بدرجة معينة وليس أكثر من ذلك
  28/4/2007األخبار اللبنانية 

  
  أولمرت اختار زعيم حزب العمل:  أيلونعامي .24

 اليوم، إن رئيس الحكومة إيهود أولمرت قد قـرر          قال عامي أيلون، أحد المرشحين لرئاسة حزب العمل،       
وشكّك أيلون في قدرات عراب مجزرة       .اختيار إيهود براك ليخلف عمير بيرتس في رئاسة حزب العمل         

" مجـد "، إيهود براك، ودعا مصوتي حزب العمل للبرايمرز أن ال ينـاموا علـى               تشرين األول / أكتوبر
واسـتطرد أنـه    . أن يستعيد الريادة وأن يعود إلى الحكم      ويجب  " فحزب العمل هو حزب حاكم    "الماضي  

يتوجب على المرشحين الخمسة عدم نشر الغسيل الوسخ للحزب، وأن ال يتراشق المرشـحون ويكـشفوا          
حتى ال يستغل خصومنا من األحزاب األخـرى ذلـك ضـدنا فـي المعـارك                "عيوب بعضهم البعض    

  ".اإلنتخابية
  27/4/2007 48عرب
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  ال الشاباك ال تلد اال الفئران والتهم الموجه الى بشارة ملفقةجب: بركةمحمد  .25
قال النائب في الكنيست محمد بركة، رئيس الجبهة الديمقراطية للسالم والمساواة، لقد علمتنا التجربة على               
مدى عشرات السنوات ان جبال الشاباك تلد الفئران، وهذا أيضا ما نشهده في قضية الـدكتور عزمـي                  

وفي مقدمة المقابلة    .، العبرية واسعة االنتشار   "راديو للو هفسكا  "هذا في لقاء مطول مع اذاعة       جاء   .بشارة
إن التجربة علمت   :" وردا على سؤال للمذيع بشأن قضية النائب السابق الدكتور عزمي بشارة، قال بركة            

، التي اعطـت نمـوذج      ، الفتا النظر إلى كلمة العدد لصحيفة هآرتس       "ان جبال الشاباك ال تلد إال الفئران      
:" وقال بركـة   .ناشطة السالم طالي فحيمة، التي واجهت تهما خطيرا تم اختزال غالبيتها خالل المحاكمة            

إنني على ثقة ان التهم الموجهة للدكتور بشارة هي تهم ملفقة، وهذا ما تؤكده التجربة، ولكن ما نـشهده                   
المية وبالتالي الشارع اإلسرائيلي، ال بـل واننـا         اآلن هو محكمة ميدانية تشنها األوساط السياسية واإلع       

نسمع ونقرأ احكاما قد صدرت، فكل عنصري جعل من نفسه محققا وحاكما يطلق التـصريحات علـى                 
وفي رد على سؤال آخر قال بركة، انا         . على حد تعبيره   ،"هواه، وهذا يعكس األجواء العدائية ضد العرب      

رة في الخارج، وأنا آمل ان نراه مستقبال هنا ليتـصدى للحملـة             ال أريد تبرير أو عدم تبرير تواجد بشا       
  .ويؤكد زيف هذه التهم وبراءته منها

  27/4/2007وكالة معا 
  

  48 ضد فلسطينيي "حرب استقالل ثانية" إسرائيلية لـ دعوات .26
، وانتشرت دعوات من مـسؤولين      48 تواصلت حمالت التحريض ضد فلسطينيي       : ماهر إبراهيم  -غزة  

ضدهم، بالتزامن مع استمرار التضييق ومالحقة النائـب عزمـي          " استقالل ثانية  "ين لشن حرب  إسرائيلي
نشر التهم يثبت أن بشارة لم يكن لديه يوما والء          "إن  ) ليكود(وقال عضو الكنيست، غلعاد إردان       . بشارة

 يوفال شطاينتس   أما زميله النائب  . "لدولة إسرائيل، ويجب التعامل معه اليوم كخارج عن القانون وهارب         
وقال  . "ىيجب جلب بشارة إلى إسرائيل ومحاكمته بتهمة الخيانة العظم        "فقد قال للتلفزيون اإلسرائيلي انه      

اذا لم نستيقظ من    "النائب يسرائيل حسون، من حزب افيغدور ليبرمان، لموقع صحيفة يديعوت احرونوت            
ل الحصول مرة أخـرى علـى اسـتقاللنا،         سباتنا، فإننا سنضطر إلى محاربة العرب في إسرائيل من اج         

وستكون هذه الحرب بالنسبة لنا حرب االستقالل الثانية ضد عرب إسرائيل، الذين يتلقـون الـدعم مـن                  
  ."حركة حماس في المناطق الفلسطينية المحتلة

 28/4/2007البيان 
  

  سلطات االحتالل دأبت على سن وتعديل القوانين النتهاك حقوق المعتقلين .27
 أكدت مؤسسة الضمير لحقوق اإلنسان أن سلطات االحتالل قامـت بتعـديل عـدة               :وذ البكري  نف -غزة  

قوانين لتتالءم مع األوضاع المستجدة ولخرق القانون الدولي اإلنساني الذي حدد حماية الحقوق الخاصـة               
جاء ذلك خالل    .بالمعتقلين الفلسطينيين والعرب والتي تناولتها مجموعة من االتفاقيات والمعاهدات الدولية         

التقرير الخاص الذي أعدته مؤسسة الضمير حول الوضع القانوني لألسـرى والمعتقلـين فـي سـجون                 
 تـم   إصـدار       1967وأوضحت المؤسسة أنه منذ احتالل إسرائيل للضفة وغزة فـي العـام              .االحتالل

عتقال بحق المواطنين   عشرات األوامر العسكرية التي أصدرتها قوات االحتالل لتبرير انتهاجها سياسة اال          
 .و ضمان تمتعها بهذه الصالحيات وحرمان األسرى من حقوقهم التي كفلها القانون الـدولي اإلنـساني               

واستعرضت المؤسسة مجموعة من القوانين التي سنتها سلطات االحتالل لضمان استمرارها في السيطرة             
  .على سكان غزة

  28/4/2007الحياة الجديدة 
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  لي لفشله في اغتيال قائد للمقاومة ضابط إسرائيمحاكمة .28
كشف تقرير بثته قناة التلفزة االسرائيلية الثانية أخيرا ،أن قيادة جيش االحتالل حاكمت أحد قادة الوحدات                

وكشف التقرير أن قيادة جيش     ،  االسرائيلية بعد أن فشل في اغتيال أبرز قادة المقاومة في الضفة المحتلة           
وحدة االسرائيلية للمحاكمة لعدم إصداره األوامـر باغتيـال القائـد العـام             االحتالل قررت تقديم قائد ال    

 الذي قالت إنه يقود تيار تابع للكتائب        "كتائب األقصى " زياد ماليشة، وابراهيم عابد قائد       "سرايا القدس "لـ
  .·في غزة

  28/4/2007االتحاد االماراتية 
  

 رة االستيعاب يحذر من أن اسرائيل قد تواجه أزمة هجوزير .29
حذر وزير االستيعاب اإلسرائيلي زئيف بويم من ان إسرائيل ستواجه أزمة هجرة :  يو بي آي-تل أبيب 

ونقلت صحيفة جيروزاليم  .إذا ما استمر التراجع في عدد المهاجرين اليهود خالل السنوات القليلة المقبلة
ادرين يفوق عدد الواصلين  بعد، حيث ان عدد المغىبوست عن بويم قوله لم نصل الي مثل هذا المستو

وقال بويم ان حوالي  .، ستحدث أزمة ويجب ان يقلقنا ذلكىوأضاف إذا استمر هذا المنح . إسرائيلىال
 إسرائيل العام الماضي، وهذا الرقم يشكل انخفاضا عن السنوات الثالث ى ألف مهاجر وصلوا ال19

وأضاف ال يوجد أي خطر فعلي  .مهاجر ألف 22و 21 الماضية حيث بلغ عدد المهاجرين سنويا ما بين
وأضاف ان الهجرة في المستقبل ستصبح هجرة خيار وان  .فوري يتهدد الطوائف اليهودية في الخارج

  .عددا قليال من اليهود يختارون اآلن العيش في إسرائيل
  28/4/2007القدس العربي 

  
  حلوتس تجاهل تحذيرات قادة الجبهة: معاريف .30

س أن قائد الجبهة الشمالية المستقيل اللواء أودي آدم، حذر قبل ثالثة أسـابيع              ذكرت صحيفة معاريف أم   
من أسر الجنديين اإلسرائيليين من قبل حزب اهللا الصيف الماضي، من أن المقاومة ستنفذ عمليـة تأسـر            

وبحـسب   .خاللها عدداً من الجنود، غير أن رئيس األركان السابق دان حلوتس لم يأبه بهـذا التحـذير                
 91 الماضي وبحضور قائـد الفرقـة العـسكرية          يونيو/  حزيران 21ريف، فإن آدم قال لحلوتس في       معا

المسألة هـي   ... يا رئيس األركان، ستجري عملية خطف جنود      "العميد غال هيرش، الذي استقال أيضا،       
ـ             . "ماذا نفعل بعد ذلك    . ةبدوره، اشتكى هيرش من نقص خطير في عديد القوات وتجهيزاتها على الجبه

بسبب التقليصات في الميزانية، ال توجد حتى بطارية مدفعية واحدة يمكنها أن تطلـق النـار فـي                  "وقال  
هل بكيت لك ذات مرة على      "وتابع  . "نحتاج الى قوات تقوم بدوريات على طول الجدار       ... الجبهة الغربية 
فرقة في وضع هيكلي، ومـن      ال... أنا دوماً أتدبر بما يتوفر لدي لكن الوضع خطير جدا         ... حجم القوات؟ 

. "يجـب منـع االختطـاف     "غير أن حلوتس رد عليهما قـائال        . "دون تعزيز ال يمكنني أن أمنع اختطافاً      
في نهاية االمر أنـا  . أنا أفهم المشكلة، ولكن اإلمكانات محدودة ولدينا مشاكل في جبهات اخرى      "وأضاف  
  ."مسؤول

  28/4/2007السفير 
  

  طبقت فيها دروس من حرب لبنان مناورات اسرائيلية اختتام .31
) الحربـة " (شـيله "قال قائد وحدة النخبة في الجـيش االسـرائيلي          :  المستقبل ووكاالت  -القدس المحتلة   

 ساعة مناورات بريـة     48لقد اجرينا على مدى     "،  "فرانس برس "اللفتنانت كولونيل العاد راتسابي لوكالة      
هذه المناورات هدفت الى مواجهة سيناريوهات      ).. في جنوب الضفة الغربية   (هامة في منطقة صحراوية     

واشار الـضابط االسـرائيلي الـى ان         ".وهي استخلصت العبر من حرب لبنان الثانية      ) للحرب(مختلفة  
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وشاركت فيها وحدات المـدرعات والمدفعيـة       ) نحو الفي عسكري  (المناورات جرت على مستوى الفوج      
لمناورات تدريبات مكثفة استمرت علـى مـدى شـهرين          لقد اعقبت هذه ا   "وأوضح   .والتدخل والهندسة 

  ".ونصف تكللت بالنجاح وال سيما بالنسبة الى دقة اصابات االهداف والتنسيق بين القوات المشاركة
  28/4/2007المستقبل 

  
   بديل لوزير المالية المتهم بالفسادتعيينالقضاء يطلب  .32

، من رئيس الحكومة إيهود أولمـرت، تعيـين         طلب المستشار القضائي للحكومة اإلسرائيلية ميني مزوز      
وزير للمالية في أقرب وقت، وعدم االحتفاظ بحقيبة المالية الوزارية في الفترة التي يخضع فيها الـوزير                 

 وجاء في رسالة مساعد مزوز، اأن المستشار القضائي يعتقـد          .أفراهام هرشزون للتحقيق في قضية فساد     
أولمرت لمنصب القائم بأعمال وزير المالية، خاصة في ظل التحقيق          أن هناك إشكالية قضائية في إشغال       

 أثناء إشغاله لمنصب وزيـر      "بنك ليئومي "الجنائي الذي يجري ضده بشأن تورطه في قضية خصخصة          
المالية، وذلك نظراً ألنه سيكون على اتصال بموظفين في وزارة المالية ممن يجري سماع أقوالهم فـي                 

  .إطار التحقيق
  28/4/2007 االماراتية االتحاد

  
   تطلق مناشدة طوارئ لمساعدة الفلسطينييناألونروا .33

 ناشدت األونروا أمس المجتمع الدولي بالتحرك إلغاثة األوضاع غير اإلنسانية           :عمان – نادية سعد الدين  
والصعبة في األراضي الفلسطينية المحتلة، محذرة من تقليص خدماتها أو إيقاف بعضها بسبب ظـروف               

 مليون  246وحثت الدول المانحة لالستجابة إلى مناشدة الطوارئ التي أطلقتها بقيمة            .ار واإلغالق الحص
مـن  و . مليون دوالر فقـط 26دوالر، في الوقت الذي لم تدفع فيه تلك الدول من قيمتها حتى اآلن سوى             

الياً مساعدات غذائيـة    الوكالة تقدم ح   أن   إلى  ، مدير إعالم المكتب اإلقليمي لألونروا في غزة       جهته أشار 
 ألف شخص يدرجون ضمن حـاالت       85 ألف أسرة، منهم     158 ألف شخص بما يعادل      830إلى حوالي   

أدت إلى عدم قيام برنامج البطالة      ،  وأوضح بأن األوضاع االقتصادية واالجتماعية الصعبة      .العسر الشديد 
 آالف  3 تغطية سـوى     تملم ي ،  دم ألف طلب مق   100من بين   حيث أن   التابع للوكالة بالمستوى المطلوب،     

 والتـي   ،كما سيتم استبعاد بعض األنشطة المنهجية في المدارس التابعة للوكالة في القطاع            . طلب شهرياً 
  . ألف طالب وطالبة194 مدرسة تضم قرابة 187يبلغ عددها 

  28/4/2007الغد األردنية 
  

  تضامناً مع األسرى48 في أراضي اعتصام .34
 في اعتصام دعت إليه لجنة متابعة شؤون        ،48 من اهالي األسرى من فلسطييني       شارك العشرات : نابلس

 العديد من قيادات الداخل     هشارك في ، والذي   بالتعاون مع مؤسسة يوسف الصديق لرعاية السجين       األسرى
، بالمزيد من االعتصامات في كل الـسجون      الذي أكد على ضرورة القيام      ومن بينهم الشيخ رائد صالح      

  . المطالبة بتحريرهمى، واإلصرار علىسرال اوياتلدعم معن
  28/4/2007الخليج اإلماراتية 

  
   فلسطينيين على يد االحتالل في رام اهللا والخليل4 تطافاخ .35

توغلت قوات االحتالل الصهيوني، فجر اليوم، في مدينتي رام اهللا والخليـل بالـضفة الغربيـة،                : الخليل
وقالـت   .المواطنين، أسفرت عن اختطاف أربعـة فلـسطينيين       وقامت بشن عمليات دهم وتفتيش لمنازل       
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إلطالق نار من قبل المقاومة في نـابلس،        تعرضت  قوة من جيش االحتالل     أن  مصادر إعالمية عبرية،    
  .عدم وقوع إصاباتمدعية 

  28/4/2007المركز الفلسطيني لإلعالم 
  

   في بلعين وبيت فجار احتجاجا على الجدار العنصريمواجهات .36
 فلسطينية متطابقة أكدت في رام اهللا       امصادرأن  : 27/4/2007 48 عرب  مراسل موقع  مي دعيبس راذكر  

وبيت لحم عن قيام المواطنين الفلسطينيين بمسيرات جماهيرية حاشدة في كل من بلعين وبيت فجار ضد                
ر وأكد أحد المشاركين في مسيرة بلعين أن جيش االحتالل شرع بـإطالق النـا              .جدار الفصل العنصري  

أصيب خاللها عدد من المواطنين بجراح إضافة إلـى حـاالت           ،  العشوائي حيث دارت مواجهات عنيفة    
 أفاد احد المشاركين أن مواجهات عنيفـة دارت         ، فقد في مسيرة بيت فجار   أما  . عديدة من االختناق بالغاز   

ما أدى إلى عدة    ،  غازيةبين المواطنين وجيش االحتالل الذي استخدم األعيرة النارية والقنابل الصوتية وال          
في قرية أم سلمونة فقد اعتدت قوات االحتالل على العديد مـن             و .أيضاإصابات في صفوف المواطنين     

 كمـا منـع العديـد مـن         أيضا،جدار  الالمشاركين في المسيرة التي نظمها المواطنون الفلسطينيون ضد         
  .االعالميةتغطية الالصحافيين من المشاركة في 

أن ناشطا فرنسيا كـان فـي     : رام اهللا  مراسلها من     نائل موسى  عن28/4/2007الجديدة  الحياة  وأضافت  
 فيما اوقف الجنود منسق اللجنة الشعبية المحلية        عداد المصابين جراء المواجهات مع االحتالل في بلعين،       

من جانب   و .لمقاومة الجدار واالستيطان بعدما اعتدوا عليه بالضرب المبرح قبل اخالء سبيله بعد ساعات            
 ايام من اعتقاله على خلفيـة رفعـه         5آخر افرجت سلطات االحتالل امس عن متضامن بورتوريكي بعد          

 ،العلم الفلسطيني الجمعة الماضية فوق برج مراقبة عسكري لقوات االحتالل قرب الجـدار العنـصري              
  .العودة مجدداعدم  بمغادرة البالد ووطالبته
 مـسيرة   أن:  عن أمين أبووردة مراسلها من رام اهللا ووكـاالت         28/4/2007 الخليج اإلماراتية    ونشرت

تحولت إلى إعتصام   في محافظة بيت لحم في منطقتي راس الواد وسهل الرجم           ها  جماهيرية جرى تنظيم  
 أن  ،أكد جبريل الرجوب الـذي شـارك فـي المـسيرة          ، فيما   احتجاجا على الجدار ومصادرة األراضي    

لسالم ودليل ذلك أعماله على أرض الواقع من سرقة لألرض واعتـداء            االحتالل يماطل كثيرا وال يريد ا     
 .على الفلسطينيين

  
  في الضفة الغربية بالحجارة بين أهالي برقة ومستوطني حومش اشتباكات .37

جرت الليلة، اشتباكات بالحجارة بين أهالي قرية برقة شمال غرب نـابلس، وبـين مـستوطنين                : نابلس
 تحت غطاء وحماية    ترا أن هذه االشتباكات د    ذكرو .ومش المخالة بالقوة  يريدون العودة إلى مستوطنة ح    

  .من الجيش اإلسرائيلي للمستوطنين
    27/4/2007 وفا -وكالة االنباء الفلسطينية

  
  لمصلين باألقصى  لتحرر عشرات المخالفات ألصحاب السيارات  االحتاللشرطة  .38

 ، المسجد األقصى بعد أداء صـالة الجمعـة        أن العشرات من المصلين وعقب خروجهم من       ذكر: القدس
فوجئوا بوضع مخالفات مالية على زجاج سياراتهم، بحجة الوقوف بأماكن ممنوعة بالقرب مـن أسـوار                

محاولـة  حيث أعتبرها المواطنـون     .  شرطة االحتالل اإلسرائيلي   ها حررت ،القدس ومحيط البلدة القديمة   
  .يائسة للحد من تدفق المصلين على األقصى

  27/4/2007 وفا -الة االنباء الفلسطينيةوك
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   يشتكون من منعهم العمل في أراضيهم في الضفة الغربيةمزارعو كفر القف .39
اشتكى العديد من المزارعين، في بلدة كفر القف شرق الضفة الغربية، من قيام قوات االحـتالل                : قلقيلية

ـ    بمنعهم من الوصول والعمل في أراضيهم المحاذية لمستعمرة جينو          أراضـي   ىت شومرون المقامة عل
  .المواطنين في القرية

    27/4/2007 وفا -وكالة االنباء الفلسطينية
  

  سبع دول عربية تدرس ضم فلسطين الى شبكة الربط الكهربائي .40
ن الدول السبع المعنية بالربط الكهربـائي،       أأعلن وزير الكهرباء المصري،      : جابر القرموطي  -القاهرة  

 .الخريف المقبل لدرس الترتيبات الخاصة بانضمام فلسطين إلـى الـشبكة الـسباعية            ستعقد اجتماعاً في    
، شـرط ان تكون شـبكتها مـستقلة، وغيـر          ذلكدول وافقت، من حيث المبدأ، على       هذه ال ن  أوأوضح  

مرتبطة بشبكات أخرى، على أن تدرس ترتيبات الضم من النواحي االقتصادية والتنفيذية، بحيث تـشمل               
  .يعالفائدة الجم

  28/4/2007الحياة 
  

 أزمة المنطقة تهدد العالم :عبداهللا الثاني .41
أكد العاهل األردني عبداهللا الثاني ان التحدي الرئيسي في منطقة الشرق األوسط يتمثل باستمرار : ا.ن.ق

ان األزمة العنيفة في منطقتنا تهدد العالم أجمع فليس هناك من نزاع يتردد صداه " :النزاعات فيها، وقال
بصورة أقوى من صدى النزاع المحوري بين االسرائيليين والفلسطينيين، مشددا على ضرورة وحتمية 

 ."إحالل السالم وتحقيق العدالة للشعب الفلسطيني
  28/4/2007الخليج اإلماراتية 

  
  فنادق عمان ترفض استضافة حفل لسفارة إسرائيل .42

إلسرائيلية، أمس، أن السفارة اإلسرائيلية كشفت صحيفة يديعوت أحرونوت ا:  يوسف الشايب-رام اهللا 
ذكرى إقامة "إلقامة حفل استقبال بمناسبة، " لم تنجح في إيجاد مكان في أي من فنادق عمان"في عمان، 
  .ولجأ السفير اإلسرائيلي إلى إقامة الحفل في مكان إقامته القريب من السفارة اإلسرائيلية". دولة إسرائيل

  28/4/2007الغد األردنية 
  

   تدعو لوضع حق عودة الالجئين في مقدمة االهتمامات الوطنية أردنيةشخصيات .43
 نائبا 15 نائبا، منهم 34 شخصية أردنية، من بينها 111أكد البيان الموقع من :  ماجد توبة-عمان 

إسالميا، ومراقب عام اإلخوان المسلمين سالم الفالحات، وأكثرية النقباء المهنيين الحاليين وعدد من 
ال غنى عن حل قضية الالجئين الجوهرية "لسابقين، إلى جانب شخصيات حزبية وإعالمية ونقابية، أن ا

 الذي ينص 194حال عادال، يرضى به الشعب الفلسطيني وتطبيق قرارات األمم المتحدة وتحديدا القرار 
ء بمبادرة من ولفت البيان، الذي جا". على حق العودة لكل فلسطيني أجبر على مغادرة أرضه ودياره

أخطر ما تروج له الدوائر األميركية "حزبي جبهة العمل اإلسالمي والوحدة الشعبية، إلى أن 
وحذر ". والصهيونية، هو محاولة إسقاط حق العودة وتحويل قضية الالجئين إلى مشكلة إنسانية ال سياسية

ربي، وفي مقدمته األردني ال يقتصر على الشعب الفلسطيني، وإنما يطال الشعب الع"من أن ضرر ذلك 
  المصلحة الوطنية تتطلب "واعتبرت الشخصيات الوطنية، الموقعة على البيان، أن . ومصالحه الوطنية
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تستدعي رفض كل الضغوط األميركية لدفع األطراف العربية "، و"عدم قيام األردن بالتفاوض مع إسرائيل
  ".عب الفلسطينيللتطبيع معها على حساب الحقوق الوطنية المشروعة للش

  28/4/2007الغد األردنية 
  

  دول عربية طلبت القضاء على حزب اهللا   :بولتون يؤكد مجددا .44
قال المندوب االميركي السابق في االمم المتحدة جون بولتون في حـديث مـع قنـاة الجزيـرة                  : الدوحة

لمنتخبة ديموقراطياً فـي  كنا نود رؤية الحكومة ا   : "يبث مساء اليوم  " حوار مفتوح "الفضائية ضمن برنامج    
لبنان متحررة من التهديدات االرهابية لحزب اهللا الذي يدعي انه حزب سياسي، ولكنه قوى مسلحة، كان                

ونفى أن تكون المنطقة قد     . "ذلك أملنا من الحرب في الصيف والذي لم يتحقق بشكل مؤسف لشعب لبنان            
الوزيرة كوندليسا رايس عن أهداف الحرب،      بدأت الدخول في مشروع الشرق االوسط الجديد كما أعلنت          

أعتقد هذه المرة أن المأزق والطريق المسدود هو أفضل وصف لوضع المنطقة، وهذا مـا أردنـا                 : وقال
تجنبه، أعتقد انه في اآلفاق ربما ال يكون هناك نزاع آخر، حزب اهللا أعاد تسليح نفسه منتهكـاً القـرار                    

هللا، وهو في وضع االستمرار في أنشطته بما فيهـا مهاجمـة             وسوريا تعيد تسليح حزب ا     1701الدولي  
اسرائيل ويمثل تهديداً لحكومة الرئيس فؤاد السنيورة، وهذا ما يجعلني أشعر بتشاؤم حيال آفاق نصر أو                

أعتقد باالمكان التفاوض مـع     : اضافو. انتصار الديموقراطية في لبنان والسلم واالمن في المنطقة ككل        
ز ذلك اذا كانت هناك حكومتان منتخبتان من شعبيهما يدخالن في مفاوضـات، وهـذا           لبنان ومن ثم تعزي   

وبرر الموقف االميركي بإطالـة     . يؤدي الى عزل سوريا وهذا ما تحاول أن تتجنبه سوريا وكذلك ايران           
لتحقيق سالم مستدام وليس تحقيق هدنة، ولتعزيـز حكومـة الـرئيس الـسنيورة وتـوفير                "الحرب بأنه   
ان عددا من السفراء العرب ذكروا لي في حينها أنهـم يعتبـرون             : وأكد ردا على سؤال   ".  لها االستقرار

تصرف اسرائيل دفاعا عن النفس، ولم تكن كلمة السفراء العرب هؤالء لطيفة حيال حـزب اهللا، طبعـا                  
أكدا أن مـا    محادثاتنا ومشاوراتنا كانت سرية، وال أجد الئقا ذكر أسماء هذه الدول العربية، لكني كنت مت              

كانوا يقولونه لي من استياء من التدخل االيراني المستفز في المنطقة، وكذلك سعي حـزب اهللا لتغييـر                  
معادلة االنتخابات في لبنان بشكل شرعي من أجل ضمان الضغط الميداني على اسرائيل، ان اسـتياءهم                

 لنشوب نزاع في المنطقة، اذا تكرر       بأن هناك آفاقاً  "وأبدى اعتقاده   . هذا كان هو شعور حكوماتهم الحقيقي     
  ". هجوم حزب اهللا بالصواريخ على المدنيين االبرياء في شمال اسرائيل

  28/4/2007موقع ايالف 
  

  رتياح بري الى المناخ الجديدوإ.. شدد على التهدئة جنبالط .45
 اللقـاء   رئـيس أقيم حفل تأبيني والقى     بعد تشييع جثتي الشابين المخطوفين       28/4/2007 السفير   ذكرت

ما الفرق بـين الـضاحية      " وقالالتسييس  عن  بعد  ال لى ا  دعا فيها  النائب وليد جنبالط كلمة   الديموقراطي  
 يجمعنا النضال، تجمعنا المقاومـة      ..والطريق الجديدة ال شيء، ما الفرق بين بيروت والضاحية ال شيء          

  . "ضمائرنا ولنبعد الفتنةلذلك فلنعد جميعا الى . تجمعنا اكثر بكثير من الخالف السياسي االن
نقل زوار بري عنه ارتياحه الشديد الى الخطاب الذي ارتجله جنبالط فـي     28/4/2007 الحياة   واضافت

انه وليد جنبالط، ليس غريباً فـي األزمـات         : وقال بري . تأبين الشهيدين والذي تابعه على شاشة التلفزة      
الـسيد  و جنـبالط     النائب صول أي اتصال بين   لكن المصادر نفت ح    .الكبرى ان يأخذ الموقف المسؤول    

 آذار  14حسن نصر اهللا، بخالف ما جاء في بعض وسائل االعالم، فيما أشارت مصادر قيادية في قوى                 
الى ان جنبالط أراد من التهدئة ان يقطع الطريق على من يراهن على احتمال اندالع حرب أهليـة فـي                    

يز جنبالط على ان الدولة وحدها هي المالذ األخير، قطع           آذار الى ان ترك    14ولفتت مصادر قوى    . لبنان
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أكثر من منتصف الطريق في اتجاه حزب اهللا وأمل، وأنه يفترض ان يالقياه في النصف اآلخـر منهـا                   
  . للخروج من االزمة أو لقيام هدنة جديدة، تمهد لمراجعة المواقف

ن رئيس اللقاء الديموقراطي النائـب وليـد         أ "األخبار"علمت   28/4/2007األخبار اللبنانية    فيما اوردت 
جنبالط يستعد إلطالق مبادرة سياسية حوارية تستند الى مواقفه الهادئة التي أطلقها أمس في سياق بـدأه                 

وقال أمام بعض   . منذ جولته األخيرة في الجبل، وهو يعكف على درس تفاصيلها مع مستشاريه ومعاونيه            
ورأت  .د بدأ في المنطقة، فيما الحـوار مقطـوع بـين اللبنـانيين            ال يجوز أن يكون التفاوض ق     : زواره

المصادر أن جنبالط إنما يشير في كالمه هذا الى احتمال توصل مؤتمر شرم الشيخ الى بدايـة حـوار                   
  . أميركي سوري إيراني

  
   يطالب البرلمان اللبناني بالمصادقة على المحكمة  كي مونبان .46

 بان كي مون، أمس، اإلعراب عن القلق من فشل جهود األمم المتحدة في              جدد األمين العام لألمم المتحدة    
دفع لبنان للمصادقة على المحكمة ذات الطابع الدولي لمحاكمة قتلة الحريري، وحث البرلمـان اللبنـاني                

 "اسوشييتد برس "وقال بان، في مقابلة مع      .  المقبل مايو/ على التحرك إلقرارها قبل انتهاء دورته في أيار       
 نيويورك، إن زيارة مستشاره القانوني نيكوال ميشال إلى لبنان ومحادثاتـه مـع جميـع األطـراف                  في

 على انه ليس مستعدا لتقديم توصية إلى مجلـس          )بان(وشدد  . "أي تطور إيجابي  "الرئيسية، لم تسفر عن     
  . ورفض تحديد المدة التي يستطيع انتظارها قبل القيام بهذه الخطوة. األمن بالتحرك

  28/4/2007سفير ال
  

   ساعة48إبراهيم سليمان تعهد إنهاء حزب اهللا خالل : "معاريف" .47
كشفت : محمد أبو خضير، زكي أبو الحالوة - القدس: 28/4/2007 الراي الكويتية ذكرت صحيفة

االسرائيلية التي جرت برعاية  - ، أمس، عن مجريات المحادثات السرية السورية"معاريف"صحيفة 
وتشير الصحيفة الى انها  .ا جاء من خالل سجالت المشاركين السويسريين الرسميينسويسرا، حسب م

حصلت على سجالت توثق جزءا من المحادثات غير الرسمية التي جرت بين الجانبين خالل عامين 
والرئيس السوري . ويظهر منها أن الحكومتين كانتا على ِعلم في الزمن الحقيقي بمجريات المحادثات

 .د كان مطلعا على مجريات االمور وأعطى مباركته لالقتراح المتعلق بالتسويات الحدوديةبشار األس
 انه في المحصلة التقى الجانبان في ثمان جوالت من المحادثات كانت استُهلت في "معاريف"وذكرت 
/ يوليو وانتهت في ذروة حرب لبنان الثانية في 2004 العام أيلول/ المحادثات بدأت في سبتمبر. سويسرا
واتُفق خالل . وان الجميع كانوا من الشخصيات الخاصة باستثناء المستضيفين السويسريين. 2006 تموز

تلك المحادثات التي تمخض عنها اتفاق مبادئ يعتبر اقتراحا مقدما لصانعي القرار على أن تنسحب 
هذه الحدود، واال تسيطر  من دون تحديد الموقع الدقيق ل1967 العام حزيران/ اسرائيل الى حدود يونيو

 "هآرتس"وبعدما تم تسريب أمر المحادثات لصحيفة  .سورية على مياه بحيرة طبريا، ونهر االردن الجبلي
هناك من يقول انه . اآلراء حوله في اسرائيل متباينة. تنصلت الحكومتان من أي مسؤولية عن هذا المسار

  .من القيادة السوريةممثل لنفسه، وآخرون يدعون انه يتمتع بصالت وقرب 
نقلت الصحيفة عن رئيس الدائرة السويسرية لشؤون : 28/4/2007األخبار اللبنانية وأضافت صحيفة 

 يناير/ الشرق األوسط نيكوالس النغ، الذي شارك في المباحثات، قوله إنه حل ضيفاً في كانون الثاني
إن سليمان ": ال له، بحسب الصحيفة على وزير الخارجية السوري في حينه فاروق الشرع الذي ق2005

أنتم تعرفون ": كتسارين/كما نقل عن الشرع قوله، بخصوص المستوطنة األهم في الجوالن. "هو رجلنا
، فإن مثل هذه المسائل ستعالج 1967 يونيو/  إذا حدث انسحاب حتى خطوط الرابع من حزيران،موقفنا
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وأشارت الصحيفة إلى أن الشرع تطرق إلى . "الرابع من حزيران هو خط أحمر. بالصورة المالئمة
قضية كتسارين عندما عرضت عليه مواقف عوزي أراد، الذي أوضح أن الموقف السائد في أوساط 

إسرائيل ستكون مستعدة "، وإن 1967حكومة إسرائيل والمؤسسة األمنية يرفض العودة إلى خطوط 
 في المئة من السكان اإلسرائيليين في الجوالن، 80للتنازل إذا تم ضمان مصالحها، لكنها ستُبقي بالتأكيد 

كما ستواصل إسرائيل االحتفاظ بشريط أمني يمتد ألميال شرقاً من خط . وعلى رأسها مدينة كتسارين
وستشمل هذه المنطقة أيضاً كتسارين وكل المرتفعات التي . المياه من حرمون شماالً حتى الحمة جنوباً

وأكدت الصحيفة أن سليمان فاجأ اإلسرائيليين، طوال  ."ط المياهتسيطر على الشريط الموازي لخ
وبلغ حد المفاجأة مرحلة الذروة عندما تحدث  المباحثات، بتجاوزه أحياناً الموقف السوري الرسمي،

من الممكن القضاء على حزب اهللا خالل ": سليمان، بحسب الصحيفة، عن مكانة حزب اهللا وحماس، قائالً
وفي مناسبة أخرى، توجه سليمان إلى الحضور بالقول، بحسب . " مباحثاتنا مثمرة ساعة إذا كانت48

في اليوم الذي سيعقد فيه االتفاق مع سوريا، سيوقع لبنان على االتفاق أيضاً، وعندها يصبح ": الصحيفة
لية مع وهذه النتيجة ستُسهل جداً المفاوضات اإلسرائي. حزب اهللا وحماس والجهاد أطرافاً غير ذات أهمية

وهي في الواقع ال تكترث للفلسطينيين وتنظر إلى الرئيس . الفلسطينيين، فسوريا تريد عقد الصفقة لنفسها
  ." وسنعمل معكم في قضية الالجئين الفلسطينيين،الراحل ياسر عرفات على أنه خائن

/ ن األولوذكرت الصحيفة أن سليمان جاء، من الجولة الثانية للمباحثات في الثامن عشر من تشري
وذكر أنه لم يقم بصياغتها بناء على وجهة نظره، لكنه بحثها . ، مع حل لمشكلة الحدود2004 أوكتوبر

سليمان قال إن من "وكتب أهارونسون في سجالته أن . "مع الرئيس السوري ومع وزير الخارجية"
، وعدم 1967لت عام إعادة كل األراضي السورية التي احتُ: "الممكن البحث في هذه النقاط وتغييرها

تدخل سوريا في حرف مسارات مياه نهر األردن ومتفرعاته إلى بحيرة طبريا، وتحويل األراضي التي 
تطالب إسرائيل بإبقائها تحت سيطرتها، إلى متنزه سياحي مع تحديد متبادل للخط الشرقي الذي يرسم 

كيفما "مراحل االنسحاب وأوضح سليمان، بحسب المصدر نفسه، أن من الممكن تنسيق . المتنزه
أما بخصوص تسوية قضية االستيطان والمواقع العسكرية فأوضح سليمان أن األسرة الدولية . "تشاؤون

  .ستعوض إسرائيل عن ذلك
 أيضاً أن سليمان أبقى المياه، انطالقاً من إدراكه ألهميتها بالنسبة إلى إسرائيل، تحت "معاريف"وذكرت 

لمقابل، تبنى المطلب السوري بالعودة إلى حدود الرابع من حزيران، انطالقاً في ا. سيطرة الدولة العبرية
وأكد سليمان، بحسب الصحيفة، أن محطات الرقابة في . من معرفته بأهمية هذا البند بالنسبة إلى دمشق

جبل الحرمون ستكون مسؤولية الواليات المتحدة واألمم المتحدة وترسل تقاريرها لكل من إسرائيل 
وبخصوص القدرات العسكرية السورية، رأى سليمان أنه ال يوجد سبب للخشية اإلسرائيلية من . اوسوري

كما أشارت الصحيفة إلى أن إحدى النتائج  .الجيش السوري لكونه ال يملك القدرة على مهاجمة إسرائيل
وقال . د قابلة للتنفيذ لم تع"األرض مقابل السالم والتطبيع"المحزنة التي توصل إليها الجانبان هي أن فكرة 

وإن معادلة األرض مقابل . ليس هناك حتى شخصية سياسية واحدة قادرة على تسليم األرض": ليئال
  ."وهذا هو سبب استبدالها بخيار تبادل األراضي أو استئجارها) اإلسرائيليين(السالم انهارت في رؤوسنا 

  
  طهران ترفض اعتراف العرب بإسرائيل    .48

وبدال "قال آية اهللا أحمد خاتمي في خطبة الجمعة في طهران، ان على الدول العربية : مهر، يو بي آي
ني ان تدخل في مفاوضات مع الشعب الفلسطيني لكي تنال رضى من إجراء محادثات مع الكيان الصهيو

هناك تحركات على مستوى الدول العربية إلجراء محادثات مع الكيان "، معتبراً أن "اهللا وتكسب شعبية
  ". الصهيوني واالعتراف به
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ق لكنهم لم ليكن في علمكم أن أسالفكم أجروا مثل هذه المباحثات في الساب"وتوجه إلى هذه الدول قائال 
  ". يحصلوا على أي نتيجة ولم يقلل ذلك قيد أنملة من ممارسات الكيان الصهيوني الشريرة

  28/4/2007السفير 
  

  الصهيوني حركة مقاومة التطبيع في موريتانيا تطلب قطع عالقات العار مع الكيان .49
يتانيا محمد ولد غالم حملة بدأ قائد تيار مكافحة التطبيع مع إسرائيل في مور: المختار السالم - نواكشوط

اتصاالت واسعة في صفوف نواب البرلمان الموريتاني الجديد مع انطالق جلساته، لحشد التأييد داخله 
لقطع العالقات مع الكيان الصهيوني، وبدأ غالم حملته فردا فردا لتذكير النواب بالعهود التي أطلقوها في 

طع العالقات مع إسرائيل التي أقامها نظام معاوية ولد حمالتهم االنتخابية بالسعي في حال فوزهم لق
  .الطايع قبل عشر سنوات وأبقى عليها المجلس العسكري للعدالة والديمقراطية

 28/4/2007الخليج اإلماراتية   
  

 مثقفون وقانونيون عرب ينتقدون محاوالت إجهاض حق العودة .50
ون أن حق عودة الالجئين الفلسطينيين أكد مثقفون بارزون وقانوني: محيي الدين سعيد - القاهرة

 اإلسرائيلي، وال يمكن ألي طرف عربي أو  ألراضيهم وبالدهم هو من بديهيات حل الصراع العربي
فلسطيني التنازل عنه، منتقدين في ذلك ما وصفوه بمحاوالت بعض األطراف العربية إجهاض هذا الحق 

  .والتنازل عنه
عض األطراف العربية والدولية صار في الوقت الراهن التفكير في هم ب"وقال الكاتب فهمي هويدي إن 

 اول أمس في ندوة دعت إليها اللجنة العربية للتحرير ،كيفية عدم إعادة الالجئين الفلسطينيين مؤكدا
والعودة واللجنة العربية لمساندة المقاومة اإلسالمية ولجنة الشؤون العربية بنقابة الصحافيين حول 

إن نقطة الضعف األساسية في الملف الفلسطيني هي الموقف العربي ، ي تهدد حق العودةاألخطار الت
حيث صارت القضية الفلسطينية الرصيد الذي يسحب منه كل من شاء التقرب ألمريكا أو حتى للبنك 

وأضاف هويدي أن هناك تحركات عربية تجري في إطار االستراتيجية األمريكية الساعية  ."الدولي
  .من القضية الفلسطينية ومن بديهياتها التي يتمثل أوالها في حق العودةللتخلص 

 أن حق العودة غير قابل للتصرف وال يستطيع   خبير القانون الدولي وأكد المستشار حسن أحمد عمر
حتى الشعب الفلسطيني نفسه التنازل عنه، وقال إن كل المواثيق والقرارات الدولية تقر بحقوق الشعب 

ي وفي مقدمتها حق العودة، فيما فقدت إسرائيل الحق في الوجود بموجب قرار تصفية االستعمار الفلسطين
واعتبر عمر أن قضية النائب .  واعترفت السلطة الفلسطينية بها1993 حتى جاء عام 1960الصادر عام 

شارة قيام العربي عزمي بشارة تمثل فرصة كبيرة حاليا إلثارة الحقوق الفلسطينية مقترحا أن يعلن ب
 بما يعني وجود انشقاقات في هذه الدولة وتعرض "إسرائيل“لدولة فلسطين اليهودية خارج "حكومة منفى 
 للعنصرية واالستعالء والتمييز، مضيفا أنه يمكن لحماس أن تعلن أيضا عن   وهم العرب بعض سكانها

 حكومة منفى  مر حسب ع  خارج فلسطين العربية وتصبح منظمة التحرير"حكومة منفى"قيام 
  .للفلسطينيين ككل وتقيم برلمانا فلسطينيا دوليا يشكل تجمعا للفلسطينيين في الداخل والخارج

وهاجم الكاتب الفلسطيني عبد القادر ياسين المبادرة العربية، األخيرة وقال إنها افتقدت أهم المقومات 
إن من يملك مفاتيح الحرب يملك مفاتيح وهي قدرة طارحيها على تنفيذها أو طرح بدائل لها، وقال ياسين 

 السالم والعرب ليسوا كذلك مشيرا إلى أن إرادة المقاومة هي المفتاح في مواجهة الالءات اإلسرائيلية
  .المتعددة

  28/4/2007الخليج اإلماراتية 
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   على معبر رفحمن االتحاد توسيع صالحيات مراقبيهإسرائيل طلبت : االتحاد االوروبي .51
قال دبلوماسيون من االتحاد االوروبي، يوم الجمعة، إن اسرائيل طلبـت مـن             :  ادم انتوس   من -القدس  

االتحاد توسيع صالحيات مراقبيه على المعبر الحدودي بين مصر وغزة للمساعدة في منع النشطاء مـن                
لن نقبل إدخال تعـديالت تحـول مهمـة         "قال مسؤول بارز في االتحاد االوروبي       . جلب أموال ومعدات  

وسعى مسؤولون أوروبيون واسرائيليون الى التهوين من       ". مراقبة الى مهمة ذات سلطات تنفيذية واسعة      ال
شأن أي خالف لكن دبلوماسيا غربيا مطلعا على الموضوع قال ان اسـتعدادات تجـرى حاليـا تحـسبا                   

.  مـصر  الحتمال اتخاذ االتحاد االوروبي قرارا بسحب مراقبيه تماما من معبر رفح على الحـدود مـع               
ويحاول مستشارون للرئيس الفلسطيني محمود عباس اعداد خطة أمنية تهدف الى الحـد مـن اطـالق                 
الصواريخ وتهريب االسلحة عبر نشر قوات أمن بطول شريط حدودي مع مصر وقرب حـدود قطـاع                 

وى ومن المقرر استئناف محادثات على مست     . وامتنع مسؤولون اسرائيليون عن التعليق    . غزة مع اسرائيل  
وتعارض بعض  . رفيع في االسبوع المقبل ويعرب كال الجانبين عن املهما في امكانية التوصل الى اتفاق             

". سـلطات تنفيذيـة   "دول االتحاد االوروبي ومهمة المراقبة نفسها االقتراح االسرائيلي باعطاء المراقبين           
بقاء معبر رفح مفتوحـا دفـع       وقال دبلوماسي غربي بارز ان مطالب اسرائيل وامتناعها عن االلتزام با          

ويقول نقاد ان الخطـة االسـرائيلية سـوف         . البعض في االتحاد االوروبي للدعوة الى سحب المراقبين       
وقال دبلوماسي أوروبي بارز مطلع علـى       . تقوض السيادة الفلسطينية وتلقي بالشكوك على حياد المهمة       

صائب عريقات مساعد عباس ان الفلسطينيين      وقال  ". هذه مهمة مراقبة وليست مهمة تنفيذية     "المفاوضات  
ويسيطر الفلسطينيون نظريـا علـى      ". مصري فلسطيني "يعارضون التعديالت االسرائيلية قائال انه معبر       

ويقول مسؤولون في االتحاد االوروبـي      . رفح لكن اسرائيل غالبا ما تغلق المعبر متذرعة بتهديدات أمنية         
  . كل أسبوع في الشهور االخيرةان المعبر أغلق بمعدل أربعة ايام من

  27/4/2007رويترز 
  

  االتحاد االوروبي سيزيد المساعدة للفلسطينيين ويبقي حازما تجاه حماس .52
قال مفوض المساعدات باالتحاد االوروبي، يوم الجمعة، إن من المـرجح أن            :  نضال المغربي  -القدس  

وسلم المفـوض   . ذا العام بسبب تزايد الشدائد    يزيد االتحاد من المساعدة الموجهة الى أفقر الفلسطينيين ه        
من حركة حماس االسالمية الحاكمة بشأن المطالب السياسية        " تحركات"لوي ميشيل بوجود اشارات على      

لالتحاد االوروبي اال انه قال ان الكتلة االوروبية ستواصل الحظر على كل المساعدة االنسانية الحيويـة                
وقال ميشيل انه يتوقع ان تزيد      . ن االعتراف باسرائيل ونبذ العنف    تقريبا حتى تفي حماس بشروط تتضم     

وقال ميشيل لدى سؤاله فـي      . هذا العام كمية االموال المقدمة للفلسطينيين من خالل اآللية الدولية المؤقتة          
الن ... اعتقد انها ستزاد  "مؤتمر صحفي في القدس عما اذا كانت مخصصات اكبر ستقدم من خالل االلية              

وقال انه يفهم ان هناك بعض االستعداد من جانب زعماء حماس للوفـاء بالـشروط               ." ياجات زادت االحت
الثالثة التي وضعها المانحون االجانب من أجل استئناف التمويل الكامل وهي االعتراف باسرائيل ونبـذ               

  .العنف والقبول باتفاقات السالم القائمة
  27/4/2007رويترز 

  
  دعو الحترام القانون الدولي الخاص بحماية المدنيين مفوض االتحاد األوروبي ي .53

دعا السيد لويس ميشيل، مفوض االتحاد األوروبي للتنمية والمساعدات اإلنسانية، اليـوم، كافـة              : القدس
. األطراف في الشرق األوسط، إلى احترام المبدأ األساسي في القانون الدولي والمتعلق بحماية المـدنيين              

ألقاها في المؤتمر الصحفي، الذي عقد اليوم في أحد فنادق مدينة القدس، على البعد              وركز لويس في كلمة     
اإلنساني لعملية السالم في الشرق األوسط، وعلى ضرورة أن تقوم كافة األطراف المعنية باحترام المبدأ               
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ل إلـى   األساس في القانون الدولي اإلنساني الخاص بحماية المدنيين، مستنكراً الحاجة لـضمان الوصـو             
وفي كلمته األساسية، قال مفـوض      . ضحايا النزاع، فيما حث كافة األطراف على احترام الحيز اإلنساني         

االتحاد األوروبي للتنمية والمساعدات اإلنسانية انه يتحدث قبل بضعة أسابيع مـن الـذكرى األربعـين                
نتهاكات المستمرة للقانون الدولي    يزداد قلقي يوما بعد يوم بسبب اال      : "الحتالل األراضي الفلسطينية، قائالً   

اإلنساني، ففي العديد من الدول، غالباً ما يتم االستهزاء بالقانون الدولي اإلنـساني وتجاهلـه مـن قبـل                   
فبدل الحروب التقليدية، أصبحت النزاعات الداخلية هي النموذج، حيث تؤثر هـذه            . األطراف المتنازعة 

  .النزاعات بشكل خاص على المدنيين
    27/4/2007 وفا - االنباء الفلسطينيةوكالة

  
   يعد بدعم مطلق السرائيلوزير المال البريطاني .54

أكد وزير المال البريطاني غوردون براون، الخليفة المرجح لتوني بلير في زعامة حزب العمـال،               : لندن
راون في هذا   وشدد ب ". بأننا سنكون أصدقاء لها في السراء والضراء      "امس، دعمه الدائم السرائيل، ووعد      

الخطاب الذي يعتبر بمثابة غزل واضح السرائيل، على التزامه توفير الدعم للطائفة اليهودية في بريطانيا               
اليهودية ان الحاضرين خالل هـذا االحتفـال قـاطعوا          " جويش كرونيكل "وذكرت صحيفة   . بشكل راسخ 

ألكبر في بريطانيا سير جونثـان      خطاب براون بالتصفيق الحاد، كما أشاد براون خالل كلمته بالحاخام ا          
  . ساكس، وقال انه يلتقي معه على نحو منتظم

  28/4/2007الحياة 
  

  مؤسسة بريطانية تقاضي الحكومة بسبب تعاونها مع إسرائيل .55
شعوان جبارين، بأن قاضياً بريطانياً في المحكمة العليا فـي لنـدن            " الحق"أفاد مدير عام مؤسسة     : نابلس

 في دعوى قضائية رفعت ضد الحكومة البريطانية لعدم التزامها باحترام وتطبيق            قرر عقد جلسة استماع   
وبحـسب  . مبادئ القانون الدولي، بسبب تعاونها مع إسرائيل التي تنتهك حقوق الفلسطينيين بشكل صارخ   

وأعطـى القاضـي     .بقرار القاضي البريطاني من قبل المحامي فيل شاينير       " الحق"جبارين فإنه تم إبالغ     
أيار لتحديد موعد جلسة االستماع، والتي من المتوقع أن تعقـد           /  مايو 18حكومة البريطانية مهلة لغاية     ال

  .تموز من العام الحالي/ بحسب شاينير قبل نهاية يوليو
  28/4/2007الخليج اإلماراتية 

  
  المعتدلون العرب ال يرون في إسرائيل عدواً: وليام كوهين .56

 أن وزير الدفاع األميركي األسبق، وليام كوهين، رأى أن غالبيـة   28/4/2007 األخبار اللبنانية    جاء في 
ونقلت وسائل  . الدول العربية ال ترى في إسرائيل عدواً، وأن الخطر الرئيسي بالنسبة لها اآلن هو إيران              

 األنظمة العربية السنّية، وخـصوصاً دول     "اإلعالم اإلسرائيلية عن كوهين، الذي يزور إسرائيل، قوله إن          
الخليج، تخشى من طموح إيران في التحول إلى دولة مهيمنة على الشرق األوسط مـن خـالل امـتالك                  

وقال كـوهين، فـي دردشـة مـع         ". السالح النووي ومساعدة المنظمات اإلرهابية التي تخدم مصالحها       
مـنح إيـران    الدول العربية المعتدلة تعتقد أن النزاع اإلسرائيلي الفلـسطيني ي         "صحافيين إسرائيليين، إن    

فرصة لتعزيز سيطرتها في لبنان وسوريا والمناطق الفلسطينية من خالل دعمهـا لحمـاس وحـزب اهللا      
  ".والجهاد اإلسالمي، ولذلك تحاول هذه الدول إنعاش عملية السالم اإلسرائيلية العربية

ان الواليات  أن وزير الدفاع األميركي األسبق وليام كوهين قال         : ي ب ا   28/4/2007المستقبل  وذكرت  
وذكـرت  . إذا ما تعرض أمنهـا للخطـر      " 22ستيلث إى   "المتحدة ستسمح ببيع إسرائيل المقاتلة الحديثة       

ان كوهين، التقى، أول من أمس، مع كل من رئيس الوزراء أيهود اولمـرت              " جيروزاليم بوست "صحيفة  
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" يـد النـووي اإليرانـي     التهد"ووزير الدفاع عمير بيرتس ووزيرة الخارجية تسيبي ليفني وبحث معهم           
  . ومواضيع إقليمية

  
  وزارة الخارجية الروسية تدعو الفلسطينيين واإلسرائيليين إلى وقف إطالق النار  .57

نظرا لقصف األراضي اإلسرائيلية بالصواريخ من قطاع غزة وعمليات اإلسرائيليين الخاصـة            : موسكو
فقد أعلـن النـاطق     .   وقف إطالق النار   في الضفة الغربية دعت وزارة الخارجية الروسية الطرفين إلى        

إننا ندعو الطرفين الفلسطيني واإلسرائيلي إلى      : "الرسمي باسم وزارة الخارجية الروسية ميخائيل كامينين      
ويرى أن من الصائب السير أبعد على طريق عدم التصعيد وشمول الضفة الغربية             ". التحلي بضبط النفس  
ى انه بالرغم من عدم تعرض أي شخص إلى إصابات نتيجة قصف            وأشار كامينين إل  . بوقف إطالق النار  

األراضي اإلسرائيلية بالصواريخ إال أن روسيا ترفض بشكل حازم واقعة الهجوم الصاروخي من جانب              
وقال إنه تثير قلقا كبيرا في نفس الوقت الغارات الدورية والعمليات الخاصة التي يقوم بهـا                . الفلسطينيين

  . لضفة الغربية وقتل ثمانية فلسطينيين في إطارها خالل األيام األخيرة فقطاإلسرائيليون في ا
    28/4/2007نوفوستي 

  
 السلفادور تبيع اسرائيل طائرة استطالع  .58

 300باعت السلفادور، الخميس، اول طائرة استطالع من طراز سوبر كورزر           :  اف ب  -سان سلفادور   
لتكنولوجية المتطورة، حسب ما اعلنت وزيرة االقتصاد       لشركة اسرائيلية لتدخل معها عصر الصادرات ا      

وقالت الوزيرة ان الطائرة التي صنعتها شركة بولسار غـروب، بيعـت لـشركة التـا                 .يوالندا مايورا 
االسرائيلية موضحة ان هذه الصفقة تثبت ان السلفادور دخلت فـي عـصر الـصادرات التكنولوجيـة                 

خصيـصا  ) استخبارات ومراقبة واسـتطالع   (ظام آي اس ار     وقد صممت الطائرة المجهزة بن    . المتطورة
  .للقيام بمهمات استطالع كما ان خزانات الوقود مصممة كي تكفيها للقيام بمهمات طويلة

  28/4/2007القدس العربي 
  

  مراسلون بال حدود تطلق حملة لالفراج عن صحفي بريطاني مختطف .59
 عن حرية التعبير انها بدأت حملة واسعة سـعيا          قالت منظمة تعنى بالدفاع   :  من طارق عمارة   -واشنطن  

وقالـت لوسـي    . آذار الماضـي  / لالفراج عن صحفي بريطاني اختطف في قطاع غزة في شهر مارس          
موريون مديرة مكتب واشنطن لمنظمة مراسلون بال حدود، في مقابلة مع رويتـرز يـوم الجمعـة، ان                  

سالمي بفرنسا تحثه فيها على المطالبة بـاطالق        المنظمة بعثت برسالة الى دليل بوبكر رئيس المجلس اال        
واضـافت موريـون ان     . سراح االن جونستون مراسل تلفزيون هيئة االذاعة البريطانية في قطاع غزة          

نحـن بـصدد   " وقالت . المنظمة تنسق ايضا مع عدة منظمات اسالمية للمطالبة باطالق سراح جونستون          
." نظمات اسالمية لكي تطالـب خاطفيـه بـاطالق سـراحه          القيام بحملة لحشد التأييد في صفوف عدة م       

نحن نؤمن بانه يجب بذل كل الجهود الطالق سراح الصحفي المختطف ونعتقد ان المنظمات              " واضافت  
وقالت موريون ان مراسلون بال حدود سـتنظم فـي          ." االسالمية يمكنها القيام بدور هام في هذا االتجاه       

وعـدد مـن   "يوم لالحتفال بحرية الصحافة يوما للتضامن مع جونستون الثالث من مايو ايار المقبل وهو       
  .مثل مصور تلفزيون الجزيرة القطري سامي الحاج" الصحفيين المقموعين في انحاء العالم

 27/4/2007رويترز 
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  حزب دنماركي يرشح محجبة من أصل فلسطيني لالنتخابات التشريعية .60
 في مرشحة له    ،رف دنماركية محجبة من اصل فلسطيني     اختار حزب يساري متط   : كوبنهاغن – ب.ف.أ

اثـارت جـدال بتـصريحها االسـبوع        مع االشارة إلى أنها     . االنتخابات التشريعية المقبلة في الدنمارك    
  . انها ستواصل ارتداء الحجاب في حال انتخابها، حيث قالتالماضي

  28/4/2007عكاظ 
  

  ذريعة للحرب القادمة بين إسرائيل وسوريا  .61
  ا الدار عكيف

أتحـسب  . اذا تناولنا بجدية أقوال موظف في ديوان رئيس الحكومة، فإن لجنة فينوغراد قد قامت بعملها              
حقا انه بعد لجنة فينوغراد سيبرر اولمرت بأن يكون عليه في أحد األيام أن يبين للجنة تحقيق أخري ما                   

يس الحكومة الذي يفحص جديـة      اقترح الموظف تناول تعريضات رئ    . الذي فعله لمنع حرب مع سوريا؟     
اقترح مسؤول رفيع في جهاز األمن في المدة األخيـرة تنـاول             .نوايا بشار األسد السلمية، بكامل الجدية     

تصريحات األسد بكامل الجدية، ألننا اذا لم نتناول بجدية تلميحاته السلمية فلن يكـون البـديل اسـتمرار                  
 في وثيقة مفصلة كتبها باحثو الشرق األوسط في منظمـة           تُقتبس أقوال المسؤول الرفيع   . الوضع الراهن 

كرايزس غروب، وأحد مؤسسيها توماس فيكرنغ، الذي كان نائب وزير الخارجيـة االمريكـي وسـفير                
   .الواليات المتحدة في اسرائيل

قال المسؤول الرفيع لفريق باحثين، برئاسة روف مالي، من المسؤولين الكبار في مجلس األمن القـومي                
 ادارة كلينتون، إن سوريا تسلك سلوك دولة تستعد للحرب وأنه اذا استمر االتجاه الحـالي فستنـشب                  في

 ساسة وأفراد أمن اسرائيليون الوضع في الساحة السورية بالوضع إزاء مـصر عـشية               شبه. حرب حقا 
    .حرب يوم الغفران

وهو فـي المكـان الثـاني فـي         تأتي الوثيقة باقتباس مثير لالهتمام عن عضو الكنيست يسرائيل حسون           
قال حسون للفريق إن السؤال هو هل ستبدأ اسرائيل اآلن تفاوضا مع سوريا، أو بعد سـتة    . اسرائيل بيتنا 

ال يجب أن تكون تلك مواجهة عسكرية تقليدية، حذر         . أشهر بعد أن يزداد التوتر وبإزاء التهديد بالحرب       
ك طرقاً كثيرة لزيادة التـوتر مثـل تهديـد اسـرائيل            من كان نائب رئيس الشباك ، وبين أن سوريا تمل         

السؤال هو هل نحتاج الي المواجهة للوصول الي نفس النتيجة، صعب حسون الـسؤال، أو               . بالصواريخ
    .انه يمكن توفير ذلك

اذا تبين أن أولمرت لم يفعل ما يكفي لمنع حرب مع سوريا فال يحسن به أن يعين البروفيسور حزقيـال                    
ال يترك درور في مسودة كتابـه الجديـد         . عضو في لجنة فينوغراد للجنة التحقيق القادمة أيضا       درور، ال 

 صحيفة هآرتس، ال يترك مكانـا       ى أمنية متقدمة لدولة اسرائيل، الذي نقله ال       -استراتيجية شاملة سياسية    
تبـع سياسـة     إسـرائيل دائمـا أن ت      ىال يجب عل  . للشك فيما يتعلق برأيه في سياسة اولمرت من سوريا        

 بدء تحادث مع جانب     ىالواليات المتحدة، يقرر البروفيسور، يفضل أحيانا أن تشجع الواليات المتحدة عل          
 حسب أفضل تقـدير اسـرائيلي لمـصلحة الواليـات           ىمقاطع، عندما يكون ذلك لمصلحة اسرائيل وعل      

أولمـرت المـسبق    يرفض درور شرط     .التحادث مع سوريا بعد حرب الشمال مثال علي ذلك        . المتحدة
انه يعتقد أن شرطا من نوع وقف تأييد األعمال اإلرهابية محق فقط عندما يوجد أساس               . لمفاوضة سوريا 

للتفكير في أن الجانب الثاني سيستجيب للشرط، أو عندما يشجع التفاوض بال تلبية الشرط عمال معاديـا                 
شروط مسبقة، بل توجيه التفاوض نفـسه       مع انعدام تعزيزات آلراء كهذه، يفضل عدم إمالء         . إلسرائيل

 بأن ايـران بمنزلـة      ىدرور غير مقتنع حت   .  تلبية الشروط أو بدء التفاوض علي صور غير رسمية         ىال
علي حسب قولـه،    . عدو شامل، يسوغ االمتناع عن التفاوض، بسبب اإليحاء بصورة الضعف والخوف          

   .ليس األمر مفهوما ضمنا ويحتاج نقاشا آخر
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 نقـاش   ى مـستو  ى ال يعلق آماال كبيرة عل     2005بجائزة اسرائيل في العلوم السياسية في سنة        إن الفائز   
 قيميـة إال مـن      -ينقص إسرائيل قيادة ممتازة، سياسية وفوق ذلك روحانية         . القيادة السياسية والمفكرين  

إن . قـي اإلدارة االسرائيلية مع فضل كثيرين من عامليها ينقصها ذهـن مركـزي حقي            . شذّ، كتب درور  
 مواقف مغلقة من اليسار ومن اليمـين احيانـا مـع            ىالكثرة الكبيرة من المفكرين اإلسرائيليين يميلون ال      

    .اإلقالل من طرح أفكار سياسية أصيلة
ففي مـسودة كتابـه   . قرر البروفيسور حزقيال درور رأيه ايضا في اخفاقات الجنوب       ... إصبع اشكنازي 

كل هجوم بالـصواريخ  .  اطالق الصواريخ من غزة في أعقاب االنفصال    يوجه نقداً الي الرد الهزيل علي     
ال يجـب   .  البيت يجب أن يواجه برد عقابي غير تناسبي، كتب أبو تحليل المعارك فـي اسـرائيل                ىعل

 أية حال من األحوال من اقامة مخزن أدوات هجومية في أيدي جهة غيـر دولـة، وغيـر                   ىالتمكين عل 
ال يجب التمكين من اقامة قدرة مشابهة ايضا فـي منـاطق            . يخ حزب اهللا  حساسة بالردع من نوع صوار    

   .فلسطين
 الردعية يصبحان وسيلتين رئيستين للدفاع عن البيت اذا ما اتـضح  -لكن درور يعتقد أن الردع واإلبادة     

للحظـة  هذا الطريق، ويريد البروفيسور أال ننسي       . فقط انه قد سد الطريق القويم للدفاع عن سالمة البيت         
ال يجد درور شيئا من العيب في تفاوض بين اسـرائيل           . هو سالم مع الجيران ومهاجمين آخرين ممكنين      

   . غير اقتناع بأن هذا قد حكم عليه بالفشل سلفاىوحماس ولو كان غير مباشر بل انه عل
لجديد غـابي   لحسن الحظ، وربما يكون هذا مردودا لفضل عمير بيرتس الذي عينه، يعد رئيس االركان ا              

اشكنازي في جماعة غير كبيرة في قيادة الجيش االسرائيلي، ال تؤمن بأن الطائرات والمـدافع تـستطيع                 
في نقاشات داخلية ُأجريت في الفترة التي سبقت تسريحه من الجـيش االسـرائيلي،              . هزيمة الفلسطينيين 

نازي عن فهم كبير لكل ما يتـصل        وفي األيام التي كان يعمل فيها مديرا عاما لوزارة الدفاع، كشف اشك           
انه مؤمن كبير بجدار الفصل، لكنـه مـؤمن         . بالصلة بين الوضع السياسي والوضع األمني في المناطق       

 حسب رده منذ رشـقة صـواريخ        ىعل.  وضع حد للهبات الشعبية    ىصغير بقدرة األسوار االسمنتية عل    
م يشعر بأكثر من ضربة صغيرة في جناح        القسام في يوم االستقالل، يبدو أن خريج لواء غوالني الصار         

   .الطائرة عندما يرسل سالح الجو لقصف مطلوب في قلب حي سكني
 الحكوميـة   - الفروق بين الـذراع الـسياسية        ىفضل رئيس الحكومة أمس أن يشغل نفسه بالطمس عل        

يتوقـع  .  غزة - نابلس وحماس    -والذراع العسكرية لحماس، عن أن يطلب إليه بحث الصلة بين حماس            
ـ     .اهود اولمرت أن تنفصل الضفة الغربية عن قطاع غزة كما انفصلت اسرائيل عنه              ىمن األسـهل عل

 رئيس الحكومة، اسماعيل هنية، من أن يفتح مع الـرئيس  ىأولمرت أن يطرح ملف التصعيد في غزة عل    
الولمرت كرر  في لقاءات أبو مازن األخيرة      . في الضفة ) التهدئة(محمود عباس ملف وقف اطالق النار       

وقف اطالق النار   . لم يكن اولمرت مستعدا للسماع    . طلبه توسيع وقف اطالق النار ليشمل الضفة الغربية       
 لو كـان اولمـرت اسـتقبل المبـادرة          ىحت.  في مبادرة سالم الجامعة العربية     ىالعام هو الخطوة االول   
   .بالمباركة فما الصلة؟

كـل  . ستقالل مثل كل يوم عيد، يوم اغالق في الضفة الغربية         كما هو معلوم، يوم اال    .... ثكل ديزني الند  
 أمام القلة الفلسطينية التي تملك تـصاريح        ى الخط االخضر تُغلق حت    ىالطرق التي تفضي من المناطق ال     

 2.5إن المعلوم بقدر أقل هو أنه توجد أعياد تغلق فيها ايضا الطرق داخل المناطق أمام                . دخول اسرائيل 
اختار المجلس االقليمي بنيامين، برئاسة بنحاس فالرشـتاين، مـن رؤسـاء            . كنون هناك مليون انسان يس  

 الطريق الرئيس بين رام اهللا ومفترق       ىمجلس يشع، اقامة مراسم ذكراه المركزية في وادي الحرمية، عل         
شارك في المراسم التي ُأجريت بمشاركة اللواء الميداني بنيامين،         . تفوح، غير بعيد من مستوطنة عوفره     

أن فُـصل   ) 60الشارع  (كان من نتيجة اغالق الشارع الرئيس        .ممثلون رسميون عن الجيش االسرائيلي    
أبلغ ناطق الجيش االسرائيلي عن أنه في الساعات التي ُأجريت          . شمالي الضفة لبضع ساعات عن رام اهللا      
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 كل مكان في البالد تغلـق        محاور بديلة، كما هي العادة في      ىفيها المراسم، وجهت حركة الفلسطينيين ال     
   .ىفيه شوارع ومحاور حركة بسبب مراسم الذكر

هذه خالصة القصة العاطفية التي عمرها اربعون سـنة بـين           . ىيحسن أن نقرأ السطر األخير مرة اخر      
 محور حركة رئيس، ويختـار الجـيش        ىاختار المجلس المحلي اقامة المراسم عل     . الجيش والمستوطنين 
 كل شيء بين البحر ونهر      ىأي أن الجيش االسرائيلي ير    . ن في البالد اغالق الشارع    كالعادة في كل مكا   

 نـابلس   -حكم الضفة الغربية كحكم أي مكان في البالد، وال فرق بين شـارع رام اهللا                . االردن متشابها 
   . حيفا-وشارع تل ابيب 

 ناطق الجيش االسرائيلي أن     يصدق. ليس عرضاً أن اختار المستوطنون اقامة المراسم في وادي الحرمية         
هذه خالصـة جافـة     . الحدث ُأجري في المكان الذي قُتل فيه سبعة جنود وستة مواطنين بأعمال عدائية            

 قُتلت سـارة    2000 تشرين الثاني / في نوفمبر . لفصل الحواجز في مشهد الالمعقول للمواقع االستيطانية      
بعد العملية، كالعادة، أقام    .  بجوار ذلك المفترق   ليشا، من سكان مستوطنة نفيه تسوف، بعملية اطالق نار        

وللدفاع عن الموقع االسـتيطاني، كالعـادة، خـضع الجـيش           . المستوطنون موقعا استيطانيا في المكان    
الموقع االشكالي جدا للحاجز جعل الجنود هدفا سهال        . االسرائيلي لضغوط المستوطنين وأقام حاجزا هناك     

   .ال شبيه له للمخربين
، مـنهم سـبعة     ى عشرة اسرائيليين قتل   ى أطلق قناص فلسطيني النار فأرد     2002 آذار/ في مارس وهكذا  

قرر تحقيق للجيش االسرائيلي أن اقامة الحـاجز كانـت اخفاقـا            . ىجنود وهرب من غير أن يمس بأذ      
هدد فالرشتاين، كالعادة بأنه اذا ترك الجيش االسرائيلي شـرك المـوت، فـان رفاقـه                .  بإزالته ىوأوص

 التهديد، حول رئيس المجلـس      ىوللبرهان عل . سيقيمون في المكان موقعا استيطانيا آخر، وهكذا دواليك       
   . مبني الشرطة البريطانية بجوار وادي القتلى أجرته من خزانة الجمهور، مكتبه الىالذي يتلق

 عـن   ىول مرة من  سمعت روبي ديملين، والدة ديفيد، أحد الجنود الذين قُتلوا في العملية، سمعت أمس ال             
 الجيش االسرائيلي   ىانها ال تأسف ألن المنظمين لم يدعوها، وهي غاضبة عل         .  ابنها ورفاقه  ىمراسم ذكر 

 األم ىال تنـس .  ابنها ىهذا آخر مكان في العالم كانت تريد أن يقيموا فيه مراسم ذكر           . الذي أغلق الشارع  
.  الجنود موجودون هنا للدفاع عنا ال عن انفسهم          :الثكلي لفالرشتاين اعالنه في غد الكارثة التي أصابتها       

، المشترك بين االسرائيليين والفلسطينيين، مراسم      ى العائالت الثكل  ىتُسمي ديملين، وهي من نشيطات منتد     
   . لألبناء في المكان، ثكل ديزني الندى، مثل خطة المستوطنين القامة بيت ذكرىيوم الذكر
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   مة وتآكل األطر الصهيونيةالعول .62
  عبد الوهاب المسيري. د

ـ     آيـار /  مـايو  6جيروساليم ريبـورت     (Transilmaniaبعنوان  " هيرش جودمان "في دراسة طريفة ل
أدركت جيداً أن سياسة إسرائيل الخارجية في مأزق ال تحسد عليه عنـدما رأيـت               : يقول الكاتب ) 2005

رجية اإلسرائيلي ترافقه في زيارة رسمية إلى مصر، هـذا          ، زوجة وزير الخا   "جودى شالوم نير موسى   "
البلد اإلسالمي المتدين، العام الماضي، وهي شبه عارية حيث كانت ترتدي جينز ضيق إلى درجة أننـي                 

) توب اسـباجتي  (كما أنها كانت ترتدي بلوزة      . كنت أتصور أنها لن يمكنها النزول من على سلم الطائرة         
هـذا  . يتين فحسب، وإنما كشفت من جسدها أكثر مما يحب المـرء أن يـرى             لم تكشف عن كتفيها العار    

المثال يوضح كيف أن وزير الخارجية اإلسرائيلي يستخدم أدواته في كل مناسبة، سواء أكان اصـطحاب                
بطانته الحمقاء الذين سمحوا له بأن يصطحب زوجته وهي شبه عارية إلى مصر أو أصحاب النفوذ فـي                  

، أحد الشخصيات المؤثرة في هذه اللجنـة،        "ديفيد أدمون "فقد اتضح أن    ". الليكود"زب  اللجنة المركزية لح  
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عندما أصبح سفيراً للمجر، أهمل واجباته الدبلوماسية وكرس وقته للتربح حتى يستطيع أن يقوم بتـسديد                
  . ما عليه من ديون باهظة

فعندما سـافر مـؤخراً إلـى       . ئيل، بال أدنى شك، هو أسوأ وزير خارجية عرفته إسرا         "سيلفان شالوم "إن  
فعندما وصل هناك، التقطت له بعض الصور مـع         . موريتانيا، كان محط استهزاء وسخرية الموريتانيين     

. قيادات الدولة الذين ظل يصافحهم واحداً تلو اآلخر، وفي مجموعات منفصلة حتى يزيد عـدد الـصور                
ريماً له، والذي دعي له عدد كبير مـن الـسفراء           وأثناء حفل االستقبال الذي أقامه السفير اإلسرائيلي تك       

األجانب في هذا البلد األفريقي المسلم، اختفى وزير الخارجية بعيداً في حجرة لمشاهدة مباراة لكرة السلة                
  . تل أبيب وفريق آخر في الدور األوروبي الرابع قبل النهائي" ماكابي"بين فريق 

المستشار السابق لكوليـك،    " (ميرون بنفنستي "عمق الحظ   ولكن هذه مجرد قشرة خارجية، فعلى مستوى أ       
أن النخبة الحاكمة في إسـرائيل قـد تكلَّـست          ) 2007 نيسان/  أبريل 12هآرتس  ) (العمدة السابق للقدس  

الذي قـال   " موشيه دايان "فهم مثل   . لتكرس الصراع ) والحلول األمنية (تماماً، فهي تتشبث بالنهج الحربي      
أنا ضد التنازل عن أية مساحة كانت، وإذا أراد العرب الحرب بسبب ذلـك              : قبل نصف قرن من الزمان    

  !). ما لم يؤخذ بالقوة يؤخذ بمزيد من القوة: وهذا ال يختلف كثيراً عما قاله شارون. (فلن أعارض
حكومات إسرائيل أظهرت على الدوام حماستها للعمليات الحربية، وتباطأت في          : "قائالً" بنفنستي"ويستمر  
من الممكن بكل سهولة إيجاد الذرائع دائماً لشن العمليـات          .  نفسها والبحث عن التسويات والحلول     ضبط

شعارات الحرب التي فُرضـت علينـا   . الهجومية مدعين أننا قد تعرضنا للهجوم، وأننا في موقف دفاعي         
ي تم الحصول عليها    وحرب الالخيار تخفي من ورائها نهج احتالل المناطق والتشبث بالكنوز اإلقليمية الت           

هذا في الوقت الذي يتطلع فيه المواطنون إلى الحياة الطبيعية ويرغبون في إلقـاء              ". "في الحروب السابقة  
إن عداء العرب هو وضع دائم، وإنهم يفتقرون بصورة جذرية إلى           "األيديولوجيا المهيمنة تقول    ". السالح

العنيف للمنطقة ال يسمح بالتوصـل إلـى الـسالم          االستعداد للنظر إلسرائيل ككيان شرعي، وإن الطابع        
الحقيقي، وإنما يمكّن في أحسن األحوال من التوصل إلى هدنة سرعان ما تُخترق عندما يشعر األعـداء                 

 نيـسان /  أبريـل  15معاريف  " (أهارون ليبران "وهذا ما يراه أيضاً العميد احتياط       . بأن إسرائيل ضعيفة  
المقارنة بين النزاع بين الكاثوليك والبروتستانت في ايرلندا الـشمالية          ال يمكن   "في مقال بعنوان    ) 2007

مـاذا يمكـن أن     : وفي محاولة تفسير هذا الوضع يقول الكاتب      ". والنزاع بين الفلسطينيين واإلسرائيليين   
نستنتج من التطورات في ايرلندا الشمالية في شأن نزاعنا؟ نستنتج قبل كل شيء أنه يمكن االنتصار على                 

والكاتب بطبيعة الحال يعني المقاومة الفلسطينية، فهـو شـأنه شـأن      . رهاب والعنف بوسائل عسكرية   اإل
كي يكـون   : "ثم يستأنف الكاتب محاولة التفسير فيقول     . يؤمن بالعنف والحلول المسلحة   " شارون"و" دايان"

فإننـا  ) فـي إسـرائيل   (أما هنـا    . النزاع قابالً للحل، يجب أن يتميز الطرفان بقدر متساٍو على التقريب          
موجودون في وضع استراتيجي دائم، قلّة من اليهود مقابل جمهور كثير من العـرب المعـادين، يأمـل                  

ويبـدو أن القيـادة     .. .، أي أنه ال مخرج سوى القوة والمزيد مـن القـوة           "أكثرهم أن ينتهوا إلى النصر    
/  فبرايـر  21يدعوت أحرونـوت فـي      " (نأليكس فيشما "اإلسرائيلية لم تقرأ ما كتبه الكاتب اإلسرائيلي        

لم يستخدم كل ما لديه من األسلحة في الحرب األخيرة وأن قدرته            " حزب اهللا "الذي يبين أن    ) 2007شباط
 250على إطالق الصواريخ اليومية على إسرائيل هي أكبر مما كان يطلقه من الصواريخ البالغ نـسبتها                 

نه في حال أرادت إسرائيل اعتراض ألف صـاروخ فـي           وبحسب الكاتب فإ  . صاروخاً يومياً في الحرب   
على تطويرها، فإن إسرائيل    " رفائيل"بواسطة المنظومة التي تعمل شركة      " حزب اهللا "اليوم من صواريخ    

ـ       . ستعلن إفالسها بعد أسبوع    ، أهـم معلـق     "زئيف شـيف  "كما يبدو أنهم لم يسمعوا المالحظة الفكاهية ل
التي " سكود" يجب على إسرائيل تزويد المقاومة الفلسطينية بصواريخ         عسكري إسرائيلي، الذي اقترح أنه    

  "! القسام"يمكنها التصدي لها، بعد أن أخفقت تماماً في التصدي لصواريخ 
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 عاماً من يوم األرض تزداد قيادة األقلية العربيـة          31بعد  "بعنوان  " غاي معيان "كما أنهم لم يقرؤوا مقال      
). 2007 آذار/  مـارس  29معـاريف   " (لى تقويض أسس الدولة اليهوديـة     في إسرائيل تطرفاً، وتسعى إ    

 أجرت حركة التجمع الوطني في أم الفحم مسيرة احتفـاالً           2000 حزيران/ في يونيو "يالحظ الكاتب أنه    
ومجد عضو الكنيست عزمـي بـشارة أمـام مئـات           . ، واالنسحاب األحادي من لبنان    "حزب اهللا "بنصر  

معاريف (يعية، ودعا المجتمعين إلى تعلم الدرس واستنتاج النتائج المطلوبة للنصر           المحتفلين، المنظمة الش  
إنهم يسمون الجيش اإلسرائيلي قوات االحتالل أو جيش التمييز العنـصري،           ). 2006 حزيران/  يونيو 6

  ". ويزعمون أن إسرائيل تقوم على مبادئ فصل عنصري، ويدعون إلى إلغاء طابعها اليهودي
لنخبة الحاكمة المتعنت يتجاهل تحوالت بنيوية عميقة تمر بها الدولـة الـصهيونية التـي               ولكن موقف ا  

يـديعوت  " (يغئال سـيرنا  "حسب تصور   " تحولت إلى إمارة تكنولوجيا عليا على شاطئ البحر المتوسط        "
رئيس الدولـة، رئـيس     : إن كل الفساد ينكشف اآلن    "يقول الكاتب   ). 2007 نيسان/  أبريل 10أحرونوت  

زراء، وزير المالية، جهاز الضريبة، كلها قضايا كانت مجرد شائعات على مدى سنوات طويلة، لكنها               الو
فالبالد بدأت تنتقل رسـمياً إلـى أصـحاب         : ثم يتعمق الكاتب ليصف لنا أسباب ما حدث       ". تفجرت اآلن 

لعولمة الـذي   رؤوس األموال المحليين والخارجيين، فقد انضمت الدولة رسمياً وبشكل مطلق إلى عالم ا            
  . يهزنا هزاً

لقد حولتنا إلى مستعمرة غنية جـداً بمحـاجر العقـول، فقـد             . فالعولمة حطمت كل األطر بشكل مفاجئ     
نحن محجر تكنولوجيـا عليـا هائـل، أمـا األطـر            . أصبحت التكنولوجيا العليا هي مصدرنا األساسي     

  ".  أثرياء وفقراء، وتآكلت دولة الرفاهالصهيونية القديمة فقد تآكلت تماماً، فانقسم المجتمع وبشدة إلى
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  عن تفعيل المنظمة وإحيائها: قل الكالمأ .63

  عريب الرنتاوي
في مـسعى   " تتكاتف"من دمشق إلى القاهرة، مرورا بعمان وغزة ورام اهللا، تتكاثف الجهود الفلسطينية و            

د سنوات من الركود أعقبت التوقيع على اتفـاق أوسـلو،           إلحياء منظمة التحرير الفلسطينية وتفعيلها، بع     
الفلسطينية تبدالت جوهرية في أحجام وأوزان ومواقع القوى        " الفصائلية"شهدت خاللها الساحة السياسية و    

المختلفة، فأين سينتهي هذا الحراك، وأية نتيجة يمكن توقعها من هذه الحركة؟ نجازف بالقول ابتـداء، ان      
ينتظر من هذا الكثير من الحركة على خط اإلحياء والتفعيل، وألسباب عديـدة، تتعـدد               قليال من البركة    

  بتعدد الالعبين وتنوع مصالحهم وتباين أولوياتهم، فكيف ذلك؟
فلسطينيا، وحدها حركة حماس تجد مصلحتها في اإلحياء والتفعيل، فالحركة التي لم تكن يوما من ضمن                

ا وفي بعض األحيان خطا بديال، ترى أن اللحظة الفلسطينية الراهنة           المنظمة، واشتقت لنفسها خطا موازي    
في االنتخابات التشريعية األخيرة إلى دواخل المنظمـة ،         " بوابة نصرها المؤزر  "تبدو مناسبة للدخول من     

وبسط قدر من النفوذ على مؤسساتها، يماثل أو يماثل نسبيا وزنها في الحكومـة والمجلـس التـشريعي                  
 بالمائة إذا اعتمـد     40ال تقل عن    " كوتا"ي العام الفلسطيني في الداخل، وهذا يعطي الحركة         وأوساط الرأ 

مبدأ التمثيل النسبي، وهذه هي النسبة التي كانت تطالب بها الحركة حين لم تكـن اسـتطالعات الـرأي                   
  .ت بالمائة من أصوات الفلسطينيين في أواسط التسعينييات من القرن الفائ15تعطيها أكثر من 

في المقابل، ال تبدو حركة فتح في موقع الراغب أو صاحب المصلحة في إحياء المنظمة وتفعيلها، فهـي                  
المسؤولة أساسا عن ركودها ومواتها طوال العقد ونصف العقد الفائت، وبحـسابات اللحظـة الـسياسية                

ببساطة ألنها ال تريد    الراهنة، فإن حركة فتح تخشى فتح المنظمة إلعادة التشكيل والتأليف والمحاصصة،            
لسيناريو وصول حماس للحكومة أن يتكرر في المنظمة، وفي أقصى الحاالت فإن فتح ال تريد أكثر مـن      
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المنظمة بلون حماسي وجهادي في الحدود التي تبقي لها اليـد العليـا علـى اللجنـة التنفيذيـة                   " تلوين"
  .والمجلسين المركزي والوطني لمنظمة التحرير

ى في العموم، لها حسابات أكثر بساطة وتواضعا حيال هذه المـسألة، بعـضها يخـشى                الفصائل األخر 
اإلحياء والتفعيل الكاشفين لعورات النفوذ المتواضع لقوى باتت خـارج التـاريخ، وبعـضها مهجـوس                
بحسابات الصندوق القومي والمخصصات الشهرية، وبعضها يخشى على مكانته الداخلية بعد أن تـدخل              

على أن مسألة تفعيـل     . ا نفوذ جماهيري كحماس أساسا وبدرجة أقل حركة الجهاد اإلسالمي         إليها قوى له  
المنظمة وإحيائها ليست مسألة فلسطينية داخلية محضة، فثمة موقف دولي نشأ وتكرس بعد أوسلو وقيـام                

 معسكر  وهضمها، وفي " أمها"من ابتالع   " االبنة"السلطة يقوم على إحالل السلطة محل المنظمة، وتمكين         
االعتدال العربي ليست هناك شعبية واسعة لمنظمة التحرير، بل وليس هناك مـصلحة لهـذه األطـراف                 
بوجود منظمة فاعلة وقوية، تذكر دائما بالشتات الفلسطيني وقضية الالجئين وحقوقهم وقـضايا التمثيـل               

 اآلن، اختـزال الـشعب      بتداخالتها وتشابكاتها المختلفة، فهذا المعسكر فضل منذ سنوات طوال، ويفضل         
  .بالمنظمة، والمنظمة بالسلطة والسلطة بالرئاسة

في المقابل، تبدو سوريا، وبدرجة ما إيران في وضع المهتم وصاحب المصلحة فـي إحيـاء المنظمـة،                  
ألسباب ودوافع ال تختلف عن مصالح هذه األطراف في دعم حمـاس والجهـاد وفـصائل المعارضـة                  

وجود منظمة تحرير تحظى فيها القوى الصديقة له بنفوذ         " المحور"لحة هذا   الفلسطينية األخرى، ومن مص   
سيقال في االجتماعات والحوار الشيء الكثير عن التمثيل النسبي، وعن محاولة إجراء انتخابـات   . متزايد

أوالهما، : حرة ونزيهة في أوساط اللجوء والشتات، لكن حميع هذه األقوال والمحاوالت ستصطدم بعقبتين            
 إجراء انتخابات متعذر في دول لم تألف إجراء انتخابات لمواطنيها أساسا، فضال عن تعقيدات الهوية                أن

خشية المعتدلين عربا وفلسطينيين، مـن إعـادة انتـاج          : والمواطنة الفلسطينية في بعض الدول، وثانيهما     
ـ      . تجربة انتخابات المجلس التشريعي األخير     سيناريوهات المنتظـرة   ولهذين السببين أساسا، فإن أفضل ال

بين فتح وحماس مع اإلبقاء علـى       " تقاسم السلطة "على غرار   " تقاسم المنظمة "وأكثرها تفاؤال يتحدث عن     
حصص للفصائل األخرى الحليفة لكل من القطبين، من دون أن يعني ذلك شيئا من وجهة نظر اإلحيـاء                  

  .والتفعيل
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   هذه المقالةإقرأوا .64

  ية     حازم صاغ
، لكنه ليس بعيـداً     "المحافظين الجدد "إدوارد لوتفاك مثقّف ومؤرخ أميركي ال ينتمي الى النواة الصلبة لـ            

  .أهم من هذا أنه صاحب وجهات نظر مفاجئة أحياناً تستبق وجهة ومرحلة وتمهد لهما. عنهم
 في واشنطن، مقالة عنوانها     "دوليةمركز الدراسات االستراتيجية وال   "أخيراً كتب لوتفاك، كبير مستشاري      

 .، قد يقال عنها الحقاً إنها من أهم ما كُتب بين حرب العراق وتولّي إدارة أميركية جديـدة "وسط الضياع "
أهم حججه  . "المجتمعات المتأخّرة ينبغي تركها لشأنها    "وفكرة لوتفاك مفادها أن أنسوا الشرق األوسط ألن         

  :ما يلي
 أبرز رموزها ملك األردن حسين، ومن بعده الملك عبداهللا، ال تكفّ عن المطالبة              هناك مدرسة ربما كان   

     بالتدخّل إلنهاء النزاع الفلسطيني /  العربي- أي خطر يرتّبه علـى الغـرب واألمـن          .  اإلسرائيلي لكن
ـ             1921منذ  : العالمي استمرار هذا النزاع    ادل  حتى اآلن لم يصل عدد ضحاياه الى مئة ألف، وهو ما يع

أما استراتيجياً، فالصراع هذا ال يملك أدنى تأثير على         . عدد الذين يقتلون في موسم قتل واحد في دارفور        
 هندوسية في كشمير    -مجريات الصراعات األخرى ما بين الجزائر والعراق، ناهيك عن نزاعات مسلمة            

  . روسية في الشيشان وغير ذلك-ومسلمة 
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لقد انقطع الربط منذ    .  كانت هي األخيرة   1973 مرة واحدة في     "السالح"وفي خصوص النفط استُخدم هذا      
عقود بين النفط والسياسة، وغدا من المتفق عليه أن المقاطعة النفطية كارثة على اقتصادات تستند الـى                 

 ة لم تترك على تلـك                . الريع النفطيلهذا لم يكن بال داللة أن سائر حروب الخليج واالنتفاضات الفلسطيني
فالمنطقـة  ). أسعار النفط، المرتفعة جداً اليوم، انخفضت، قياساً بالتضخم       (الجبهة آثاراً سيئة على الغرب      

. 1975 - 1974 في المئة خالل     40 في المئة من نفط العالم الخام مقارنةً بقرابة          30تنتج اآلن أقل من     
ـ     في المئة من الواردات النفطية األميركية تأتي       17 كانت   2005وفي    في المئـة    28 من الخليج مقارنة ب
، وهذا فضالً عن احتماالت العمل على خفض االستيراد النفطي األميركي من الشرق األوسط،              1975في  
  .، بنسبة ثالثة أرباع2025في 

، وهي االعتقاد الذي ساد، عشية الحرب العالمية الثانية، بأن ايطاليا تملك جيشاً             "عقدة موسوليني "ثم هناك   
وعقدة موسوليني تـم    . اً، حتى اذا نشبت الحرب تكشّف الجيش المذكور عن ضحالة عسكرية بحتة           ضخم

تشغيلها، أوالً، مع جمال عبد الناصر الذي قيل الكثير في قوة جيشه الى أن انهار على نحو درامي فـي                    
ن يطبق على ايران    وها هو اآل  . وتكرر األمر بدرامية أكبر مع صدام حسين في حربين متتاليتين         . 1967

 لكنهـا ال تنجـب قـوى        "ممتازة"من دون االنتباه الى أن المجتمعات المتخلّفة تستطيع أن تنتج تمردات            
  .عسكرية حديثة

والكثير منهـا   ( سنة، أما الطائرات     30ويستحسن التذكير بأن معظم سفن ايران الحربية عمره أكثر من           
والحـال أن   . ان منذ سنوات تبعاً لالفتقار الى قطع الغيار       فلم تمارس الطير  ) 14 وف 5 وميراج وف  4ف

 يذكّر باألوصاف التي كانت تطلق على الحرس الجمهـوري  "النخبة"وصف حرس البازدران الثوري بـ    
أما مـا   . فإيران لم تخض حروباً، والحرب التي خاضتها ضد العراق خسرتها في آخر المطاف            . العراقي

، فيدحضه ان ربع أفضل رجال الحزب تـدريباً قـد           "حزب اهللا "إسرائيل، عبر   يقال عن الحاقها الهزيمة ب    
ثـم ان طهـران ال تخيـف        . قضوا، فضالً عن صمت الحزب المطبق حيال كل ما يتعلّق بتلك الحرب           

فاألعمال اإلرهابية التي كانت مسؤولة عنها مباشرة ال تتعدى عملية في           . الواليات المتّحدة بقوة اإلرهاب   
وهذا جميعاً ال يقارن اطالقـاً بتحـد        ... عمليتين في بوينس ايريس وبضعة اغتياالت في أوروبا       الخبر و 

ال بل حتى لو طـورت ايـران طاقـة    . كالذي طرحه االتحاد السوفياتي وقبله المانيا النازية على الغرب  
 نـوعي فـي المعادلـة       نووية، فإن القلق الفعلي والضروري الذي يثيره حدث كهذا لن يرقى الى تعديل            

  .العامة
أما أن تكون ايران موحدة حول نظامها في سياسته النووية فخرافة أخرى يكفـي لدحـضها ان االثنيـة                   

 في المئة من سكّانها، واآلخرون أتراك أذريون وأكراد وعـرب أغلبيـتهم             51الفارسية ال تعد أكثر من      
ل إن القوة التي تمتلكها المنطقة قد تـزعج غيـر أنهـا ال              وقصارى القو  .متذمرة ومناهضة للنظام القائم   

وهذا ال يعني اعتماد سياسة القوة حيالها ألن مقدمات ثقافية ودينية وتاريخية لن تدفعها، بعد إيقاع                . تخيف
 الهزيمة بها، الى االستسالم، كما ال يعني اعتماد سياسة مالينة للعرب ألن المقدمات نفسها لن تؤدي الى                

  .استمالتهم نحو الواليات المتّحدة
أما االنتباه  . هي، إذاً، منطقة ينبغي تركها وشأنها الى أن تتصالح مع نفسها وتكفّ عن العيش في ماضيها               

فينبغي صبه كلّه على مناطق مهجوسة بالمستقبل في أوروبا الوسطى والهنـد والهنـد الـصينية حيـث                  
  .ر وأسرع بال قياسالدينامية االقتصادية والثقافية أكب

غيـر أن  . وهي، حتى اآلن، ليـست رسـمية      . هذه، طبعاً، وجهة نظر تحثّ على سجال معها تلو سجال         
قد يتنامى، أقلّه في الواليات المتّحدة، على ما تـدّل          ) حيالنا فقط  ("انعزالي"خطورتها تكمن في أنها مزج      

  .راقمواقف الرأي العام وموقف الكونغرس تجاه االنسحاب من الع
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   الخيار األردني أم محاولة لدفع جهود السالم؟إحياء .65
  هاني المصري      

اثار اللقاء الذي عقده العاهل االردني الملك عبداهللا الثاني مع شخصيات فلسطينية قدراً من االهتمام فـي                 
زيز فرص احيـاء عمليـة      االوساط السياسية، فهناك من رحب بهذا اللقاء واعتبر أنه يصب في سياق تع            

  ."الخيار االردني"السالم، وهناك من تخوف او رحب باحتمال عودة 
لقد كان هدف هذا اللقاء، استناداً الى تعليقات مراقبين، ايجاد رأي عام فلسطيني واسرائيلي يؤيـد تنفيـذ                  

الـشاهد   .ردنـي مبادرة السالم العربية، األمر الذي يمكن ان يكون محاولة لقطع الطريق على الخيار اال             
الكبير على ذلك ان الملك عبداهللا اشاد اكثر من مرة بالرئيس ابو مازن والقيادة الفلسطينية واعرب عـن                  
دعمه لوحدة الفلسطينيين لتفويت الفرصة على من يسعى الى تحميلهم مسؤولية فشل جهود السالم، واالهم            

  .تيجية اردنية، وسياسة اردنية ثابتةتأكيده بشكل حازم أن قيام الدولة الفلسطينية مصلحة استرا
ان اللقاء هو باكورة سلسلة من اللقاءات التي سيعقدها الملك عبـداهللا مـع الفلـسطينيين واالسـرائيليين                  
واالميركيين من اجل زيادة الزخم السياسي الذي بدأ بإحياء المبادرة العربية، وبعد ظهـور مـا يعتبـره                  

 االسرائيلية، بعد صدور وعد من االميركيين بأن يضغطوا على          الملك، بعض المرونة من جانب الحكومة     
  .الجهتين حتى تسير االمور الى االمام

ويحاول العاهل االردني ان يبني على خطابه المهم الذي ألقاه امام الكونغرس االميركي من خالل تشجيع                
 بأهمية السالم وضـرورته     دور نشطاء السالم وذلك النهم قادرون على اقناع الغالبية الصامتة في دولهم           

  .وامكانيته اذا توفرت االرادة الالزمة
وما يساعد ملك االردن على التحرك في هذا االتجاه شعوره بأن هناك فرصة خـالل الـشهور القليلـة                   

لذلك ال بد من االسراع في انهاء الـصراع نظـراً الـى             . القادمة، واذا ضاعت فإننا جميعا سندفع الثمن      
رافي الذي تقيمه اسرائيل ويشكل عقبة حقيقية في وجه قيام الدولة الفلسطينية، ويمكن             خطورة الواقع الجغ  

والخيار االردني ال يعنـي فقـط       . واذا حدث ذلك سيطل الخيار االردني برأسه مجدداً       . ان يقضي عليها  
ردن، عودة الدور االردني في القضية الفلسطينية، وانما قد يعني حل القضية الفلسطينية على حـساب اال               

ولعل ما يحرك الملك االردني أكثـر ممـا سـبق،            .كما كانت تنادي اوساط سياسية يمينية في اسرائيل       
الخوف من ان المنطقة حبلى بمخاطر واحتماالت رهيبة، منها ما يتعلق بتعميق حالة الفوضى المـدمرة                

كل المنطقة، ومنها ما يهدد     واالنقسام والصراعات المذهبية والطائفية التي يمكن أن تنتقل من العراق الى            
بخطر حرب اقليمية كبرى تشارك بها الواليات المتحدة االميركية واسرائيل ضد ايـران، وربمـا ضـد                 

فهل ستبقى المنطقة ودولها وخارطتها كما هي اذا نشبت مثل هذه الحـرب؟         . سورية ولبنان والفلسطينيين  
  وهل سيبقى االردن مستقراً وموحداً بعدها؟

ر للشعوب والرأي العام، وهناك أهمية للحوار واللقاءات واالجتماعات شرط ان تسعى الـى              نعم هناك دو  
سياسة تنظر الى مبادرة السالم العربية بوصفها الحـد         . تطبيق سياسة صائبة وقابلة للتطبيق، وبال اوهام      

 التنـازالت   سياسة ترفض . االدنى الذي ال يمكن وال يجب ان يقبل العرب بأقل منه مقابل انهاء الصراع             
المجانية والقفز من منصة تفعيل المبادرة الى تطبيع العالقات العربية مع اسرائيل اوال ثـم بعـد ذلـك                   

سياسة تهدف الى استرجاع الحقوق، وتؤمن بأن ذلك ال يمكن اال بهجـوم             . التفاوض حول فرص السالم   
حـتالل والتعنـت ورفـض    سالم عربي يضع في حسابه توجيه رسالة الى اسرائيل بأنها ستخسر من اال        

مبادرات السالم اكثر مما تربح، ورسالة اخرى الى الواليات المتحدة االميركية بأن مصالحها في المنطقة               
  .يمكن ان تتضرر جراء تأييدها السرائيل

. سياسة ال تكتفي بالتمسك بخيار السالم، وانما تلوح بسلوك خيارات اخرى اذا لم يـنجح خيـار الـسالم        
خرى تعني الصمود والمقاومة الشعبية والمقاطعة االقتـصادية والثقافيـة والديبلوماسـية،            والخيارات اال 
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واستخدام اوراق القوة العربية، والسعي لتوظيف المأزق االميركي في المنطقة لصالح استعادة الحقـوق              
  .حتملالعربية، ونحو قيام مشروع عربي يقف في وجه الخطر االسرائيلي القائم والخطر االيراني الم

ويبقى من االهمية بمكان، ان نقول ان عدم وقف االستيطان والجدار ومـصادرة األراضـي والتهويـد                 
والحصار، ستؤدي خالل فترة ال تزيد على عام، الى ضياع االمل بقيام دولة فلسطينية، وهذا يفتح الباب                 

ؤدي الى قيام فوضى    لنشوء فراغ، ويمكن ان يقضي على السلطة او يجعلها على مشارف السقوط، بما ي             
  .في الضفة شبيهة بالفوضى القائمة بغزة

وبدال من االنتظار لما يمكن ان يحدث، والدوران في اطار المخاوف، على الفلسطينيين تقويـة الخيـار                 
  .الفلسطيني بتعزيز الوحدة واسنادها ببرنامج وطني

  28/4/2007الحياة 
  

   العربية وسبل تسويقها عالمياًالمبادرة .66
  مرشدأحمد ال

لعل تكليف الجامعة العربية لمصر واألردن تسويق مبادرة السالم العربية في اسرائيل هو للتأكيد علـى                
جدية العرب في التوجه قدماً نحو السالم ولعلنا نرى أيضا أن مهمات هاتين الدولتين محددة وهي شـرح                  

مطالب سـتقدم إلسـرائيل عبـر       المبادرة لإلسرائيليين والرد على استفساراتهم ألنه ال سيما وأن هناك           
التي ستتحدث باسم العرب جميعا، وفي مقدمتها رفع الحصار         )  مصر واألردن ( مجموعة العمل العربية    

ووقف الحفريات قرب   " أي قبل انتفاضة األقصى    "28/9/2000والعودة باألوضاع إلى ما كانت عليه في        
وهذه المطالب هـي شـروط الجامعـة        .  تالمسجد األقصى ووقف بناء الجدار العازل ووقف المستوطنا       

العربية التي يجب أن تتحقق قبل تشكيل فريق عمل موسع من دول عربية عدة لعقـد أي اتـصاالت أو                    
فان المبادرة ستعرض على اسرائيل متكاملة وستقدم لقياداتها كخطوة أولى          ..  اذن. مفاوضات مع إسرائيل  

ومن ثم فان هناك    .  ودها أو ترفضها وهنا سيختلف الموقف     فإما أن تقبل بها فنبدأ بالتفاوض معها حول بن        
  :موقفين اسرائيليين محتملين هما

أن توافق اسرائيل على تلك الشروط ويتم عقد مفاوضات معها ربما تسفر عن حـصول العـرب                 : األول
د على حقوقهم كاملة ويمكن حينها الحديث عن تطبيع كامل بين العرب وإسرائيل وهو ما نصت عليه بنو                

  .  المبادرة العربية
فهو أن تتمسك اسرائيل بموقفها الرافض للمبادرة كلية وخاصة البند المتعلق بحـق عـودة               :  وإما الثانى 

واعتقد أن  .   الالجئين الفلسطينيين الوارد في المبادرة العربية فحينئذ تجهض اسرائيل المبادرة من أساسها           
بية ومجموعة االتصال هو البحث في سبل التعـاطي مـع    المطلوب مناقشته اآلن من جانب الجامعة العر      

إسرائيل في ضوء موقفها الغامض من مبادرة السالم العربية ونقل السجال حول المبادرة العربية للسالم               
إلى الساحتين اإلسرائيلية واالمريكية البالغ محتوى ومضمون المبادرة الى الـرأي العـام االسـرائيلي               

فعلى حد تصريحات رئيسة الكنيست االسرائيلي داليـا        .   روبي وروسيا والصين  واألمريكي واالتحاد األو  
ايتسيك لدى زيارتها للعاصمة االردنية االسبوع الماضي فهي دعت العرب الى مخاطبـة الـرأي العـام                 

.  االسرائيلي من أجل تصحيح مفاهيمه عن السالم وتغيير آرائه الجامدة التي حصنته بها قياداته من قبـل                
ترى أن التوجه للرأي العام االسرائيلي ضرورة القناعه بالصفقة التي تمثلها المبادرة العربيـة مـن       فهي  

  .  أجل تغيير المزاج الشعبي للضغط على الحكومة االسرائيلية باتجاه استئناف عملية السالم
 المبادرة  –العرب  وإننا واذ نشير هنا الى موقف مسؤولة اسرائيلية تنادي بالتعاطي االيجابي مع ما قرره               

 نرى مسؤولين آخرين مثل وزيرة الخارجية االسرائيلية تسيبي ليفني ترفض المبادرة بـصورة              -العربية  
فقد نقلت عنها وكاالت األنباء عقب لقائها األخير مع وزير الـدفاع            .  مبطنة وتريد االستفراد بالفلسطينيين   

المباشرة مع الفلسطينيين هي المسار األفضل      اسرائيل ترى أن المفاوضات     : " األمريكي روبرت جيتس    
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لعملية السالم، وأما المحادثات مع الدول العربية فينبغي لها أن تكون عنصرا مساندا للفلسطينيين حتـى                 
مكن الخروج من تصريحات ليفني بنتيجة مؤكدة وهي        وي". يبدأوا المرونة المالئمة لكي تنجح المفاوضات     

م جملة وتفصيال، فما معنى أن تقول وزيرة الخارجية االسرائيلية إن مـا             أن االسرائيليين يرفضون السال   
وهذا الكالم يصيبنا بالدهشة، فبعد كـل هـذه         .  يتعين على العرب فعله هو جعل الفلسطينيين اكثر مرونة        

االجراءات االسرائيلية القمعية والتخريب المتعمد في االراضي الفلسطينية والقتـل والتـشريد وتوسـيع              
ويضاف الى هذا الصلف االسرائيلي     .  وطنات هل يستدعي األمر أن يكون الفلسطينيون أكثر مرونة        المست

ما ذكره رئيس الوزراء االسرائيلي ايهود اولمرت بأن اسرائيل مستعدة لسماع موقف الجامعـة العربيـة                
االسرائيليين سوى   وال بديل أمام     " خريطة الطريق " ولكنها غير ملزمة بقبوله وأنها ملتزمة فقط بمشروع         

وهنا يتناسى قادة اسرائيل أن مبادرة السالم العربية توفر االطـار           .  المفاوضات المباشرة مع الفلسطينيين   
 اسرائيلية، من   -المناسب لحث الجانب االسرائيلي على استئناف عملية السالم وبدء مفاوضات فلسطينية            

وكان على حكومة اولمرت ووزيـرة      .  في المنطقة أجل التوصل إلى السالم الشامل والعادل واالستقرار        
خارجيته التي تدعي أنها مرنة استغالل الفرصة واقرار العرب للمبادرة مجددا والتعاطي معها بـصورة               
ايجابية بدال من وضع العراقيل أمامها، خاصة وأن المبادرة تتمتع اآلن بزخم عربي وتحكمها محـددات                

رائيل بعدما فشلت في توجهها برفض عملية السالم وكذلك الفشل فـي            إن اس .  ومعايير متفق عليها عربيا   
التوجه نحو فك االرتباط مع غزة ثم فشل الحرب على لبنان في الصيف الماضي ربما تظهر أو تخـدع                   

ولكن من يعتقد من العرب أن التنـازل        .  البعض وإيهامه بأنها مضطرة للتعامل مع مبادرة السالم العربية        
، ألن هـذا    " واهم ومخطئ " ن مبادرة السالم العربية سيجعل اسرائيل تقبل بالباقي، فهو          عن مبدأ واحد م   

ولذا، فالحكمة تقتضي ضرورة التمسك بالمبادرة كوحدة       .  التنازل من شأنه ان يفتح شهية اسرائيل للمزيد       
  .  واحدة

 نرى أن مـا     -وليفني   رئيسة الكنيست ضد اولمرت      -ولكننا ورغم هذه المواقف االسرائيلية المتضاربة       
فعله العرب في قمة الرياض هو الصواب عندما قرروا تفعيل مبادرة السالم من أجل انهـاء االحـتالل                  

، واقامـة الدولـة الفلـسطينية       1967 االسرائيلي لكل األراضي العربية المحتلة فيما وراء خط يونيو عام         
إسرائيل بصرف النظـر عـن الظـروف        المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية مقابل عالقات طبيعية مع         

الدولية واإلقليمية سواء كانت مواتية كما يراها البعض الستئناف سريع لعمليـة التفـاوض علـى كـل                  
المسارات اغتناما لفرصة متاحة يعرض فيها العالم العربي سالما كامال مع إسرائيل وعالقـات طبيعيـة                

أو كانت غيـر    ..  ساندها كل العرب دون استثناء    معها في اطار مبادرة واضحة المعالم محددة الشروط ي        
مواتية كما يراها آخرون يعتقدون أن الحكومة االسرائيلية الراهنة التي يقودها ايهود أولمـرت والمـتهم                
نصف أعضائها بالفساد وتعاني من التفكك الداخلي قد ال تتمتع بقدر وافر من ثقة الـشعب اإلسـرائيلي                  

ية تتعلق باالنسحاب من كل األراضي المحتلة بمـا فـي ذلـك الـضفة               يمكنها من اتخاذ قرارات مصير    
اإلسرائيلي، ويخشون من أن تكـون اإلدارة   -والجوالن ومزارع شبعا وانهاء كل أوجه الصراع العربي   

 ال يـسيطر عليهـا أي       -تحت رئاسة بوش الغارقة حتي أذنيها في وحل المأزق العراقـي             -األمريكية  
لراهن، وهي تستعد لمغادرة البيت األبيض سوى أن تتمكن من الخـروج مـن              شاغل حقيقي في الوقت ا    

المستنقع العراقي بأقل قدر ممكن من الخسائر دون أن يكون لديها الوقت الكافي الذي تخصصه لقـضية                 
  .  سالم الشرق األوسط

ا كـان   وأظن أنه في جميع األحوال سواء كانت مواتية أو غير مواتية، يصبح من مـسؤولية العـرب اذ                 
خيارهم النهائي واالستراتيجي االلتزام بسالم شامل وعادل لتفعيل المبادرة التي أقرتهـا قمـة الريـاض                
مجددا بما يجعلها شاغل المجتمع الدولي وموضع اتفاق كل الفرقاء الدوليين ويعطيها القدرة على مقاومة               

ن أن تصبح موقفا فاعال فـي عالمنـا         الجهود التي يبذلها أعداء السالم لتعويق عملية التسوية ويمكنها م         
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بما يحول دون تكريس األمرالواقع الذي تريد اسرائيل فرضه في األرض المحتلة، ويمنعها مـن             .  الراهن
اتخاذ أية اجراءات أحادية الجانب تستهدف ايجاد ظروف أمنية مواتية لها يستند اليها حل مؤقت ينـتقص                 

لكـن  .   والقطاع ويزيد من فرص تكريس األمر الواقـع        حقوق الفلسطينيين في كامل أرضهم في الضفة      
تفعيل المبادرة يمكن أن يكون مجرد سيناريو فارغ من المضمون اذا لم يصاحبه أمران أساسيان يعطيان                

  :لهذا التفعيل قوته الدافعة
قل أن ينشغل العرب منذ اآلن بالبحث عن بديل حقيقي إن أخفق العالم في االستماع الى صوت الع                : األول

وليس العالم فقط الـذي قـد ال   .  وفشلت المبادرة وأن يكونوا جاهزين لهذا البديل ومستعدين لتحمل تبعاته   
يستمع الى المبادرة وصوت العقل، فهناك االسرائيليون أيضا ألن قادتهم مشغولون اآلن بمراجعة نتـائج               

ل حزبه للفوز بزعامـة هـذا       الحرب على لبنان وينشغل قادة األحزاب المختلفة بحشد األصوات كل داخ          
الحزب أوذاك، خاصة وأن الحديث يتزايد فى هذه األيام عن احتماالت اجراء انتخابات مبكرة في ظـل                 

  .  الوضع المتردي الذي تعيشه حكومة اولمرت
دعم حكومة الوحدة الفلسطينية والزام الفلسطينيين بوحدتهم الداخلية ووقف كل مظاهر الفوضـى             : الثاني

ي الشارع الفلسطيني وتنسيق مواقفهم بما ال يضر بالمبادرة العربية أو يفسد أثرهـا ووضـع                المسلحة ف 
  .  الفلسطينيين في خيار واضح يجعلهم أكثر حرصا على وحدة موقفهم

ولهذه األسباب تتضاعف أهمية توسيع الحوار مع مختلف القوى الممثلة للرأي العام االسـرائيلي لـسبر                
ي ومعرفة مدى امكان قبول الرأي العام االسـرائيلي لكـل عناصـر المبـادرة               أغوار الموقف االسرائيل  

وال يتوقف األمر على اسرائيل فقط، فهناك المجتمع الدولي الذي يجـب اقناعـه هـو اآلخـر                  .  العربية
  .بمضمون ومحتوى المبادرة قبل أن تضاف الى بقية المبادرات السابقة

  28/4/2007األيام البحرينية 
  

  ة تأسيس المشروع الوطني الفلسطيني   ضرورة إعاد .67
  فاطمة شعبان

 فلـسطيني   -كيف يمكن تفسير استمرار االحتقان الفلسطيني الداخلي رغم الوصول إلى اتفاق فلـسطيني              
رعته المملكة العربية السعودية والذي جرى بمقتضاه تشكيل حكومة وحدة وطنية بين األطراف السياسية              

  الفلسطينية؟ 
خالفات السياسية بين الطرفين الرئيسيين في الساحة الفلسطينية، فتح وحمـاس، تفـسر             ال شك في أن ال    

بعض جوانب هذا االحتقان، إال أنه يبقى تفسيراً قاصراً، ال يجيب عن السؤال بالعمق المطلـوب الـذي                  
فلطالمـا كانـت    . يجعل صناع السياسة في الساحة الفلسطينية قادرين على معالجة االحتقان في العمـق            

الخالفات السياسية جزءاً طبيعياً من تكوين الساحة الفلسطينية، ولكنها لم تعبر عن نفسها دائماً في احتقان                
ألن الخالفات كانت تعبيراً عـن توجهـات        . سياسي بين القوى السياسية يجر وراءه المجتمع الفلسطيني       

قوى السياسية الفلسطينية   سياسية مختلفة بين أطراف متصارعة ضمن مشروع وطني متوافق عليه بين ال           
  .الرئيسية

يكمن أساس االحتقان الفلسطيني الداخلي في طبيعة المأزق الفلسطيني التاريخي الذي وجد الفلـسطينيون              
صدام مشروعين سياسيين، مشروعين متـوازنين فـي القـوة داخـل            : وعنوان المأزق هو  . أنفسهم فيه 

. ة في السلطة ذاتهـا، الرئاسـة ورئاسـة الـوزراء          األراضي الفلسطينية، وباتا يملكان مؤسسات متوازن     
وبالتالي الصراع الذي يدخل اليوم في هدنة مؤقتة، ليس صراعاً داخل النظام السياسي الفلـسطيني، وذا                
طبيعة تداولية للسلطة السياسية، بل تجاوز هذا إلى الصراع على النظـام الـسياسي، باعتبـار النظـام                  

ن األطراف، ال مكاناً للتعايش بينها أو حسم خالفاتهم ضمن آلية هذا            السياسي الفلسطيني قضية صراع بي    
 الفلسطيني اليوم،   -إذا أردنا أن نحدد التناقض األساسي الذي يحكم الصراع الفلسطيني           . النظام السياسي 
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نستطيع القول، إن التناقض قائم بين مشروع وطني فلسطيني تفكك بفعل االتفاقات مع إسـرائيل دون أن                 
لى حل حقيقي للصراع يعيد الحقوق الفلسطينية في حدها األدنى، ويتحول إلى حل يمكن قبوله ألنه                يصل إ 

يحافظ عل الحد األدنى من الحقوق الفلسطينية، وبين مشروع إسالمي ذي لبوس وطني فلسطيني يرى في                
ا إلى سقف مـا     كل ما جرى تفريطاً في الحقوق الفلسطينية، وبالتالي اختار المقاومة التي وصلت بدوره            

والخـالف بـين    . يمكن القيام به، ودخلت هي أيضاً في مأزق ال يقل تعقيداً عن مأزق المشروع اآلخـر               
المشروعين ال يكمن في المواقف السياسية، بل يذهب بعيداً في المواقـف المكونـة لطبيعـة النظـرتين                  

يـة والدوليـة، والمطالبـة      للمشروع الوطني الفلسطيني، بين مشروع وطني متصالح مع الشروط اإلقليم         
بالحق الفلسطيني من خالل هذه الشروط المجحفة بحق الفلسطينيين، وبين مشروع إسالمي يعترض على              
التصالح أساساً، ويذهب بعيداً في اعتبار الموضوع الفلسطيني ليس ملكاً للفلسطينيين الـذين ال يملكـون                

  .الحق في التصرف به
الفلسطيني بوصفه تناقضاً بين مشروعين، وبسبب ذلك لـم تـستطع            -يمكن تحديد التناقض الفلسطيني     

االنتخابات التشريعية التي جرت مطلع العالم المنصرم أن تخفف حدة االحتقان، بل على العكس زادتـه                
ألنها لم تكن عملية تقوم على حل صراعات ضمن نظام سياسي واحد، بـل              . وأوصلته إلى انفجار دموي   

ت بوصفها استكماال للصراع بأدوات أخرى، وليس اعتبارهـا أداة فعالـة لتنظـيم          تم النظر إلى االنتخابا   
فقد تعاملت القوتان الرئيسيتان مع االنتخابات بوصفها       . الصراع بين األطراف داخل النظام السياسي ذاته      

عملية استخدامية للحفاظ على المشروع السلطوي كما أرادتها حركة فتح من جانب، وكانت االنتخابـات               
. فرصة لإلمساك بمواقع في السلطة لخدمة المشروع اإلسالمي كما أرادتها حركة حماس من جانب آخر              

وبذلك كانت العملية االنتخابية وما بعدها آلية لتصاعد الصراع بين الطرفين، ال لحلـه عبـر صـناديق                  
  . االنتخابات

 قادرة تسيطر على كيانها بنفسها،      ال شك في أن فعالية العملية االنتخابية كحل للصراعات، تقوم في دولة           
لكن الوضع الداخلي الفلسطيني محكوم دائماً بشروط خارجية، وهذا األمر ليس جديداً، ألن كل الـشروط                
السياسية مطلوبة من الفلسطينيين، وتاريخياً جرت سلسلة تنازالت أصبحت آلية تكيف بحكـم الـضغوط               

  .دوليةالتي تُمارس على الفلسطينيين من كل الجهات ال
والثاني ولد  . األول عبرت عنه منظمة التحرير    . في التجربة الفلسطينية هناك نظامان سياسيان فلسطينيان      
النظام السياسي لمنظمة التحرير صنع الكيـان       . بعد أوسلو على أرض فلسطينية، وهو نظام غير طبيعي        

يس نظاماً سياسـياً يقـوم علـى        السياسي والمعنوي وأوجد مكانه على الخريطة السياسية للمنطقة، لكنه ل         
بالتأكيد، النظام السياسي في األراضي الفلسطينية ليس نظاماً كامالً، ليس دولة، لم تـدر منظمـة                . دولة

هل حماس تندمج في النظام السياسي أم تريـد         : والسؤال. التحرير حياة السكان الفلسطينيين في أي مكان      
  الصراع على النظام السياسي نفسه؟ 

خالف بين المشروعين خلف قضايا سياسية، سريعاً ما يتبين عدم جديتها، وأنها ليست المـشكلة،        يختفي ال 
، ورغم اللغط الذي ثار في الساحة الفلـسطينية حـول           "اتفاق القاهرة "فقد توافقت القوى الفلسطينية على      

ثم تم التوصـل إلـى      ومن  " وثيقة الوفاق الوطني  "، إال أنه تم التوافق عليها وتحولت لـ         "وثيقة األسرى "
الذي أنهى حالة االقتتال الداخلي الفلسطيني الذي كاد ينفجر على نطاق واسع، ووضع الساحة              " اتفاق مكة "

ولكن هذه الحكومـة ليـست   . الفلسطينية على طريق الحل عبر تشكيل حكومة الوحدة الوطنية الفلسطينية  
طني بين جميع األطراف، حتى تنزع األسباب       الحل العميق للمشكالت الفلسطينية التي تحتاج إلى حوار و        

وإذا كان اتفاق مكة وضع الساحة الفلسطينية علـى سـكة الحـل،             . العميقة لالحتقان الفلسطينية الداخلي   
  فالمطلوب اليوم من القوى السياسية الفلسطينية تعميق هذا الحل وإزالة أسباب االحتقان، حتى ال يعود 
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ما يخرج الساحة الفلسطينية من هذا الوضع االحتقاني هو فـتح حـوار             و. الوضع إلى االنفجار من جديد    
  .جماعي يعيد تأسيس المشروع الوطني الفلسطيني بمشاركة الجميع

  28/4/2007الوطن السعودية 
  

   سياسي يراوح مكانه في األردن إصالح .68
   عالء محمود علي 

ت يتصاعد فيه الحديث والجـدل الـداخلي        يشهد األردن هذا العام إجراء انتخابات بلدية وبرلمانية في وق         
بشأن ما وصلت إليه مشاريع االصالح السياسي التي يدور الحديث عنها منذ عودة الحياة البرلمانية عـام                

 ويراها الكثيرون أنها ما زالت تراوح مكانها طوال السنين الماضية في الوقت الذي يرى البعض                1989،
 أفضل منـه اآلن، ومـسيرة       1989فالحال في عام    . طريق عكسي ان الحياة السياسية في األردن تسير ب      

الديمقراطية متعثرة وتريد دفعة قوية تعيد لها الحيوية الالزمة حتى ال يبقى الحديث عن اإلصالح مجـرد   
كالم ال يقدم وال يؤخر، فهل سيشهد هذا العام تغييراً في مسيرة االصالح نحـو األفـضل أم ان األمـر                     

  في حلقة مفرغة كما شهدنا في السنوات الماضية؟سيستمر في الدوران 
لعل أولى الدالالت الحية للعمل الديمقراطي هذا العام ستكون من خالل االنتخابات البلدية المتوقعة خالل               
الصيف القادم، وعلى الرغم من كل الحديث الذي يدور حول ان االنتخابات البلدية القادمة تعتبـر بدايـة                  

وعدت بها حكومة معروف البخيت كما سابقاتها، ومحاولة تصوير إجراء انتخابات           لمسيرة اإلصالح التي    
عامة للبلديات النتخاب رؤساء وأعضاء المجالس البلدية باستثناء مدينة عمـان التـي ينتخـب نـصف                 
أعضائها ويعين النصف اآلخر باالضافة لعمدة المدينة، بأنه انجاز كبير إال أن الواقع يقـول إن األمـر                  

فاألردن كان على مـدار عقـود       . عودة لوضع سابق قامت احدى الحكومات بسلبه من المواطنين        مجرد  
طويلة يشهد انتخابات بلدية يتم اختيار رؤساء وأعضاء المجالس البلدية باالنتخـاب المباشـر، ومجـرد                

 األعضاء  العودة لهذا األمر بعد حل المجالس السابقة وإجراء االنتخابات وفق مبدأ تعيين الرئيس ونصف             
وانتخابات النصف الباقي ال يعتبر إنجازاً لحكومة ما بل هو أقل شيء على حكومة تنفيذه وهي تقدم كـل                   
هذه الوعود باإلصالح الشامل للحياة السياسية، بيد أن الحكومة تعتبـر أن إجـراء االنتخابـات البلديـة                  

ظـر أن تعقـب االنتخابـات البلديـة         سيعطيها صورة لما يمكن ان تفرزه االنتخابات البرلمانية التي ينت         
وخصوصاً لجهة سيطرة الحركة اإلسالمية على المجالس البلدية والتي ستشكل بوصلة تحدد للحكومة ما              

  .هو الحجم المتوقع للسيطرة االسالمية في االنتخابات البرلمانية
 السياسية المتعثرة أردنياً،    وعلى جناح االنتخابات البرلمانية وهذه التي تشكل الدافع األكبر لمسيرة التنمية          

وعلى الرغم من الجذب والشد الذي صاحب الحديث عنها في الفترة الماضية ورغبة كثير من األوسـاط                 
الرسمية وأعضاء المجلس الحالي بالتمديد للمجلس القائم بادعاء أن األردن يعيش ظروفاً صـعبة وسـط                

 عليه معارضو هـذا التوجـه بكيـف نؤجـل           قالقل تحيط به في فلسطين والعراق األمر الذي كان يرد         
استحقاق انتخابات دستورية بحجج ما يجري في دول جوار شهدت هي انتخابات برلمانيـة فـي الفتـرة                
الماضية، ولكن كل التجاذبات في الفترة الماضية توقفت بعد إعالن الملـك األردنـي تعهـده بـإجراء                  

الوالية الدستورية الطرق على الجميـع، فالدسـتور        االنتخابات البرلمانية هذا العام، وبذلك قطع صاحب        
األردني أعطى الحق للملك بالدعوة إلى االنتخابات البرلمانية، ولكن على الرغم من ان الدسـتور حـدد                 
الفترة التي تجري بها االنتخابات بتلك التي تسبق انتهاء مدة المجلس القائم بأربعة أشـهر وقـد حـصل                   

تمـوز المقبـل، إال أن       /ن المجلس سينهي فترته الدستورية في شهر يوليـو        استحقاق هذا الفترة نظراً أل    
الدعوة الرسمية إلجراء االنتخابات لم تحصل لحد اآلن ما يعني لجوء الملك الى استخدام حقه في تأجيـل               

تشرين الثاني المقبل، ولكن المثير للجدل في الـساحة          /االنتخابات والتي يتوقع لها أن تجري في نوفمبر       
ردنية أن االنتخابات المقبلة ستجري وفق قانون انتخاب لم يتم حسمه لحد اآلن، ولعل قانون االنتخـاب   األ
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األردني يشكل كبرى المعضالت في عملية اإلصالح السياسي، فالحكومة األردنية الحالية كغيرهـا مـن               
يشكل دفعة لعمليـة    الحكومات المتعاقبة خالل السنوات الماضية تعهدت بإنجاز قانون انتخابات عصري           

اإلصالح السياسي، ولكن المشهد على األرض يؤكد أن الحكومة لم توف بتعهدها في هذا الـشأن علـى                  
  .الرغم من أنها تقوم اآلن بإجراء حوار حول شكل قانون االنتخابات المقبل

قـت كـاٍف    فمجلس النواب األردني أنهى آخر دوراته البرلمانية في الشهر الماضي ولم يبقَ هنالك من و              
لتقديم قانون يرضي جميع أطراف الطيف السياسي حتى لو تمت الدعوة لدورة استثنائية للمجلس النيابي،               
فقانون االنتخاب األردني برأي الكثيرين يحتاج إلى عملية إعادة بناء تكون مدخالً لعملية إصالح شـامل،   

ستوى البلديات والبرلمان ال توحي بجدية      والفترة المقبلة التي تشكل عملية إعداد إلجراء انتخابات على م         
الحكومة بتقديم مثل هذا القانون في الفترة المناسبة مما يوحي بأن االنتخابات إما ستجري علـى أسـاس                  
القانون القائم وهو قانون ال يرقى إلى طموح تنمية العمل السياسي وسيفرز مجلساً نيابيـاً علـى شـاكلة                   

في الحياة السياسية ويكون هذا المجلس قائماً على أسس الفرز العشائري           المجلس الحالي ال يكون له تأثير       
والمناطقي نظراً لطبيعة القانون التي تؤدي لحدوث هذا الفرز وال تؤدي إلى انتخاب أعضاء في البرلمان                
يرقون إلى تعريف الدستور لهم بأنهم ممثلو األمة في المجلس، وبذلك يستمر الوضع السياسي في األردن                

والطريقة الثانية التي يمكن أن تجرى بها االنتخابات المقبلة         . نوات أربع مقبلة كما هو الحال عليه اآلن       لس
هي الطريقة التي جرت بها انتخابات سابقة وذلك بأن يتم حل المجلس وأن تتم الدعوة إلـى االنتخابـات                   

ها أكثر مما يوحي بأنـه تحقيـق        العامة وفق قانون انتخابات مؤقت تقوم الحكومة بإصداره تحقيقاً لرغبات         
لوعود قطعتها للمضي قدماً في عملية اإلصالح السياسي، وهذه الحالة غير مستبعدة ألنها تكـررت فـي               
انتخابات المجالس الثالثة السابقة، وهذه الحالة هي التي تخلق دائماً وضع الحنق السياسي لدى الكثير من                

كون تعبيراً صريحاً من الحكومة المتعاقبة عن عدم رغبتهـا          السياسيين على اختالف أطيافهم السياسية وت     
  .في إحداث اإلصالح السياسي المنشود

لكن هل من الممكن أن تقدم الحكومة على إجراء االنتخابات البرلمانية وفق قانون يلبي المطالب الشعبية؟                
تعزيز حيـاة برلمانيـة     وهل ستجرى االنتخابات وفق مبادئ النزاهة وعدم التدخل بسير االنتخابات نحو            

وسياسية تكون رافعة لتنمية سياسية مستدامة تتوافق والشكل الدستوري للدولة بأنها دولة برلمانية؟ وهـل             
من المتوقع أن تفاجئ الحكومة كل خصومها وأن تلبي في الوقت الضائع الكثير من الوعود التي التزمت                 

 الحكومة في الفترة الماضية من عمرها، فالحكومة لم         بتطبيقها؟ الواقع أن التساؤالت السابقة أجابت عنها      
تلتزم طيلة األشهر الماضية بتحقيق أي إنجاز ديمقراطي حقيقي بل على العكس وقفت الحكومة عـاجزة                
في الكثير من األوقات عن تحقيق الحد األدنى من الوعـود، وذلـك خـالل مناقـشة قـوانين كقـانون                  

فعندما أصر النواب على تضمين السجن كعقوبـة فـي          . لنوابالمطبوعات وقانون األحزاب في مجلس ا     
قانون المطبوعات لم تنبر الحكومة للدفاع عن قانونها الذي قدمته، وعندما عدل مجلس النـواب قـانون                 
األحزاب بشكل يعقد من الحق الدستوري بتشكيل األحزاب رأينا الحكومة تتفرج وكأن األمـر ال يعنيهـا                 

لعمل بدل من أن يدفعه لألمام، هذا فضالً عن قوانين شكلت تقييـداً للحريـات               فخرج قانون أحزاب يقيد ا    
العامة كقانون مكافحة اإلرهاب، ويبدو من كل هذا أن الحكومة لن تفاجئ أحداً بإحداث أي تغيير علـى                  

ج الحالة السياسية التي يعيشها األردن، وإنما ستخذل الكثيرين ممن توقعوا عند تشكيلها أن تخرج ببرنـام               
عمل يطور التنمية السياسية المطلوبة، وبهذا فإننا سنشهد صيفاً وخريفاً ساخنين على الصعيد االنتخـابي               
في األردن، ولكن في ظل عملية إصالح تراوح مكانها على الرغم من أن البعض يرى أنها تسير الـى                   

  .الخلف
  28/4/2007الخليج اإلماراتية 
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