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  32  :كاريكاتير

  
***  

  
 ومشعل يشكالن لجنة لمتابعة قضايا الشراكة والتهدئة واألمن الداخليعباس  .1

 اًمصدر أن وكاالتوالحمد رجب أالقاهرة نقالً عن مراسلها في  29/4/2007الخليج اإلماراتية ذكرت 
كشف أمس أن حركة حماس وافقت بشكل نهائي على االنضمام إلى منظمة  لقاهرةا في اً رفيعاًفلسطيني

 ،التحرير، وذلك خالل اللقاء الذي جرى في العاصمة المصرية بين الرئيس محمود عباس وخالد مشعل
 .فيما حذر عباس ومشعل من وضع متفجر في األراضي الفلسطينية

علن خالد مشعل في تصريح خاص أ :29/4/2007لسطينية  األيام الف فيرناؤوطاكتب عبد الرؤوف و
نه جرى التوافق بينه وبين الرئيس محمود عباس على تشكيل لجنة رفيعة المستوى ستبدأ بعد أ "األيام"ـب

عودة الرئيس إلى أرض الوطن لمتابعة كافة القضايا المتعلقة بقضية الشراكة بما في ذلك األمن الداخلي 
عادة تفعيل وتطوير إلى إجرى التوافق على مواعيد محددة الجتماعات تهدف كما  .وموضوع التهدئة

شقاء في مصر التحضير  الطلب من األيضاًأنه تم أمؤسسات منظمة التحرير، كاشفاً النقاب عن 
وكشف مشعل النقاب عن  .مل بأن يتم هذا الحوار قريباًالستضافة حوار وطني فلسطيني، معبراً عن األ

لى عقد إن يصار فور عودة عباس أمني الداخلي، فقد جرى االتفاق على لوضع األانه فيما يخص أ
اجتماع بين قياديين من حركتي فتح وحماس يكونون بمستوى فاعل وصاحب قرار للبحث في جميع 

 ،"هناك قلقاً حقيقياً بسبب استمرار الحصار"ن أوحذر مشعل من  .القضايا بما فيها قضية وزارة الداخلية
كثر من شهرين على اتفاق مكة وتشكيل حكومة الوحدة الوطنية، فمن غير المقبول هذا أبعد  ":وقال

ن يجد سرعة أن يشعر بثمرات اتفاقه الوطني وال بد أشعبنا الفلسطيني ال بد و.. التباطؤ في فك الحصار 
نه لمس ألى إشعل شار مأو ".ولى ثم من باقي دول العالمسالمية بالدرجة األمة العربية واإلتجاوب من األ

 .جدية من قبل الرئيس عباس لحل القضايا التي جرى بحثها في االجتماعين
عادة تفعيل إل(على مواعيد محددة ) مشعل والرئيس عباس(اتفقنا  ":كد في تصريحه لأليامأوكان مشعل 

ادة بناء عإعطاء المزيد من الجدية لخطوات باتجاه فصاح عنها، وذلك إلريد اإلأ، ال )منظمة التحرير
ول يعقد  األ،الحديث هو عن اجتماعين"ن ألى إشار أو ".منظمة التحرير الفلسطينية وتطويرها وتفعيلها

عالن القاهرة إ ثم بعدها بشهر يتم اللقاء في القاهرة وفق آلية ...سماء المستقلينأفي دمشق لالتفاق على 
 ".2005المقررة عام 

رض متابعة اتفاق مكة ومتابعة تطبيقه على األ"الرئيس عباس نه جرى في لقاءاته مع ألى إشار مشعل أو
 موضوع يضاًأهناك  ":وتابع مشعل.. ".وحمايته وتعزيز هذا االتفاق من خالل التأكيد على حسن تطبيقه

الشراكة الفلسطينية بدءاً بالشراكة بين فتح وحماس وامتداداً للشراكة بين جميع القوى الفلسطينية على 
 وليس على قاعدة المحاصصة ألن الوضع الفلسطيني هو تحمل ،لوطني المشتركقاعدة العمل ا

كذلك كان هناك العنوان السياسي ومتابعة الموقف  ":وزاد ".و توزيع غنائمأمسؤوليات وليس اكتساب 
نجاحها وعدم إالسياسي الفلسطيني، حيث جرى الحديث عن عمل حكومة الوحدة الوطنية وضرورة 

 وجرى البحث في موضوع وزير الداخلية وعمل وزارة الداخلية تجاه مختلف ،هاالتمييز بين وزرائ
ن جونستون الآتم الحديث في موضوع الصحافي البريطاني "نه أوذكر مشعل  ".مامهاأالملفات المفتوحة 

نه أكد مشعل أو ".لى وجه الشعب الفلسطينيإنهاء هذا الملف المقلق والمؤسف والمسيء إوضرورة 
سرائيلية وموضوع سرى الفلسطينيين في السجون اإلموضوع األ" بينه وبين عباس عن جرى الحديث
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جرى الحديث في موضوع التهدئة  ":ضافأ و،"جلعاد شاليت وصفقة التبادل التي تتابعها الشقيقة مصر
 ".خير وكيف نواجه ذلكسرائيلي األفي ظل التصعيد اإل

 أنها رام اهللا محمد هواشنقالً عن مراسلها في  29/4/2007  اللبنانيةالنهارمن جهة أخرى، قالت 
ن يكون لها كلمة في ما يتعلق أن مصر طلبت من مشعل أعلمت من مصادر فلسطينية رفيعة المستوى 

ن أن ال تكون مساعدة مصر في تنفيذ اتفاق مكة على حساب مكانتها، وأبالتطورات الفلسطينية العامة، و
قليمية على مكانة إاحتجاجات مصرية داخلية على تغليب مكانة دول نه ضعف على قاعدة أيضاً أال يفهم 

  .سرائيلإنها الراعية للفصائل الفلسطينية في االتصاالت مع أمصر مع 
  

  ومشعل يعتبره حقاً للدفاع عن النفسخرقاً للتهدئة  إطالق الصواريخ عتبرعباس ي .2
لمكتب السياسي لحركة حماس عكست تصريحات الرئيس الفلسطيني محمود عباس ورئيس ا: القاهرة

خالد مشعل في القاهرة أمس اختالف رؤيتهما في شأن إطالق المقاومة الفلسطينية صواريخها على 
إسرائيل ومسألة الحصار المفروض على الفلسطينيين منذ أكثر من عام، ففي وقت عزا عباس التصعيد 

، أيد مشعل إطالق صواريخ "لفلسطينيخروقات من جانب إسرائيل وأيضاً من الجانب ا"اإلسرائيلي إلى 
  ."هناك مجازر واستباحة إسرائيلية ال بد من الرد عليها" ألن "حق فلسطيني"على إسرائيل، وقال إنه 

قال عباس في تصريحات صحافية عقب لقائه الرئيس المصري حسنى مبارك أمس إنه بحث مع مبارك و
 وكذلك اآلفاق ،ضع األمني المتفجر في قطاع غزة والو،تطورات الوضع على الساحة الفلسطينية عموماً

السبيل لوقف االعتداءات "ورأى عباس أن  .السياسية والتحرك السياسي ونتائج جولته األوروبية
اإلسرائيلية هو العودة إلى التهدئة الكاملة في غزة أوالً ثم في الضفة الغربية خصوصاً أن هذا ما سبق 

 حدثت لآلسف خروقات من جانب إسرائيل وأيضاً من الجانب لكن": وأضاف ."وتم االتفاق عليه
هناك قضايا كثيرة "وأوضح عباس في تعليق على لقائه مشعل أن  ."الفلسطيني ما أدى إلى هذا التصعيد

كان ال بد من بحثها تتعلق بما بعد تشكيل حكومة الوحدة الوطنية والخطوات الضرورية التي يجب أن 
وعن إمكان رفع الحصار عن ". كومة لتتمكن من عملها ومن فك الحصارتستمر بعد تشكيل هذه الح

، معرباً عن "إن ذلك يأتي تدريجياً: "عباسالفلسطينيين في ضوء نتائج جولته األوروبية األخيرة، قال 
أية تعقيدات لدى الدول األوروبية ليس بخصوص رفع الحصار المالي ولكن "اعتقاده بأنه ال توجد 

  ."السياسي أيضاً
خطوات "من جانبه، وصف خالد مشعل الخطوات العربية لرفع الحصار عن الشعب الفلسطيني بأنها 

نتمنى من الدول العربية أن تنفذ ": ، وقال في مؤتمر صحافي مع األمين العام للجامعة العربية"بطيئة
ب والمسلمين وحض العر ."قرارات قمة الرياض والخرطوم بشأن تقديم الدعم العربي للشعب الفلسطيني

وإال فإن الوضع قد يذهب إلى " ، على مساندة الشعب الفلسطيني بعد أن تفاهم داخلياًيوالمجتمع الدول
استمرار الحصار والعدوان والرهان "وأضاف أن . "االنفجار في ظل السياسات األميركية واإلسرائيلية

الخطوة األولى لكسر " على أن ، مشدداً"على الضغط على الشعب الفلسطيني لتقديم تنازالت لن يحدث
الحصار يجب أن تكون عربية وبعد ذلك األوروبيون سيحذون الحذو نفسه وتتبقى اإلدارة األميركية 

  ."والطرف اإلسرائيلي وهؤالء لهم حسبة أخرى
ورفض مشعل القول بأن إطالق حماس الصواريخ على إسرائيل واستقالة وزير الداخلية هاني القواسمي 

ط على عباس في موضوع توسيع منظمة التحرير الفلسطينية، وقال في رده على سؤال في هدفه الضغ
، وأكد أن إطالق "نحن ال نتعامل بسياسة الضغط ونتبنى الحوار في الداخل والخارج": هذا الصدد
جزء من حق الشعب الفلسطيني في الدفاع عن نفسه والرد على المجازر اإلسرائيلية، فهناك "الصواريخ 

واعتبر أن استقالة  ."عة استشهدوا في يوم واحد وهناك استباحة إسرائيلية ال بد من الرد عليهاتس
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نها إسرائيل باجتياح قطاع غزة وقال إودان مشعل تلويح . "جزء من المعالجات الداخلية"القواسمي 
  ."ذا فعلت ذلكإترتكب حماقة "

هو رئيس الوزراء  الجندي اإلسرائيليسبب تأخير إطالق "وعن صفقة تبادل األسرى قال مشعل إن 
اإلسرائيلي شخصياً، واآلمال كانت كبيرة وواسعة لكن أولمرت هو المسؤول عن كل شيء، والكرة اآلن 

  ."في الملعب االسرائيلي
من ناحيته، أكد األمين العام للجامعة العربية أنه ال يمكن السماح بتجويع الشعب الفلسطيني، وقال إن 

 مليون دوالر من 120تم تحويل "، مشيراً إلى أنه "ع الجامعة من تحويل مبالغ للسلطةالحصار لم يمن"
ذلك ليس كافياً "غير أنه أضاف أن . "الجامعة إلى السلطة الفلسطينية ومبلغ مماثل من الدول العربية أيضاً

  ."ياضمستمر بعد قمة الر"، مشدداً على أن دفع األموال "ألن السلطة تحتاج إلى أموال شهرية
  29/4/2007الحياة 

  
 يحيى موسى يستنكر الضغوط العربية والدولية على الشعب الفلسطيني لوقف مقاومته .3

 نائب رئيس كتلة التغيير واإلصالح في المجلـس التـشريعي الفلـسطيني،             ،استنكر يحيى موسى  : غزة
ا اسـتنكر الـدعوات   الضغوط العربية والدولية على الشعب الفلسطيني، لوقف مقاومته ضد االحتالل، كم    

وأوضح أن كل دولة ترزح تحـت االحـتالل مـن            .الموجهة للشعب المعتدى عليه إلى االلتزام بالتهدئة      
 وطالب الدول العربية برفع الحصار عن       .المنطقي والطبيعي أن تقاومه، حتى تحرر نفسها وأرضها منه        

يني ال يدافع عن فلسطين فحـسب،       الشعب الفلسطيني، وإسناد صموده بكافة الوسائل، ألن الشعب الفلسط        
أوضح أن الدول العربية إلى اآلن لم تؤد ما عليها من مقررات تم التأكيد               و .بل عن الدول العربية بأكملها    

ما يدفع من   "وأشار إلى أن     .عليها في جامعة الدول العربية وقمة الرياض، سوى أربع أو خمس دول فقط            
أن استمرار لقاء   موسى  اعتبر  في سياق أخر،    و .شعب الفلسطيني الدول العربية فتات ال يمكن أن يكفي ال       

خالد مشعل برئيس السلطة محمود عباس بشكل دوري يمكن أن يسهم في بحث الكثيـر مـن الملفـات                   
الشائكة، ومن بينها منظمة التحرير الفلسطينية، لتصبح مظلة الجميع، باإلضافة إلى أنه البد من تحريـك                

 .الشراكة داخل جميع المؤسسات الفلسطينيةملف الشراكة، حتى تتمثل 
  29/4/2007المركز الفلسطيني لإلعالم 

  
  أمن إسرائيلمقابل تخفيف الحصار حول مريكية األخطة  بالعريقات ينفي علم السلطة .4

نفى صائب عريقات علم السلطة الوطنية بما يتردد عن خطة أمريكية جديدة تقوم على  :د ب أ  - غزة
ال علم لنا مطلقا  ":وقال. رها على األراضي الفلسطينية في مقابل ضمان األمن لهاتخفيف إسرائيل حصا

داعيا واشنطن للضغط على إسرائيل لرفع " بمثل هذه الخطط التي نسمع عنها فقط في وسائل اإلعالم
الحواجز العسكرية واإلغالق المفروض على األراضي الفلسطينية وتحديد جداول زمنية لذلك وفقا 

   .قيات الموقعةلالتفا
  29/4/2007الشرق القطرية 

  
  في قطاع غزةقتل قوات االحتالل أربعة فلسطينيينالرئاسة والحكومة تدينان  .5

التي " بالجرائم البشعة"نددت الرئاسة الفلسطينية : ألفت حداد نقالً عن 28/4/2007 48 عربأورد موقع
ق مدينة غزة والقرارة، وراح ضحيتها يرتكبها جيش االحتالل اإلسرائيلي والتي كان آخرها في شر

إن هذه الجرائم تؤكد على أن حكومة االحتالل ماضية في ": وقال الناطق باسم الرئاسة .أربعة شهداء
سياسة القتل واالغتياالت، وتضرب بعرض الحائط التزام الجانب الفلسطيني بالتهدئة والدعوة إلى تثبيتها، 

ار الناطق إلى أن هذه الجرائم تعتبر بمثابة ضربة قوية لجميع وأش ."وتوسيعها لتشمل الضفة الغربية



  

  

 
 

  

            7 ص                                    706:                                 العدد29/4/2007األحد : التاريخ

الجهود التي تبذل من قبل عدة أطراف إلطالق عملية السالم والعودة إلى مائدة المفاوضات، ال سيما 
واعتبر الناطق جريمتي قتل المواطنين األربعة على يد قوات االحتالل جزءاً من  .مبادرة السالم العربية

ودعا  .ها الحكومة اإلسرائيلية المسؤولية عنحمالً، مئم المتواصل في األراضي الفلسطينيةمسلسل الجرا
الناطق المجتمع الدولي ومؤسساته واللجنة الرباعية إلى التدخل فوراً لوقف حالة التدهور، والضغط على 

 .، وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني"الغاشمة"حكومة إسرائيل لوقف سياستها 
بو ردينة، الناطق باسم أنبيل  أن  فتحي صّباحنقالً عن مراسلهاغزة  من 29/4/2007لحياة  اوأضافت

جريمة مدانة "ربعة واعتبر ذلك  قيام اسرائيل بقتل الفلسطينيين األ دان من القاهرةالرئيس الفلسطيني،
ومة سرائيلية ونطالب المجتمع الدولي بالضغط على الحكنحذر الحكومة اإل": وقال. "ومرفوضة

  ."فق سياسي حقيقيأسرائيلية حتى ال تدمر مناخ التهدئة وفرص فتح اإل
وزير اإلعالم والمتحدث الرسمي باسم الحكومة إلى أن غزة  من 29/4/2007 الدستور وأشارت

تدين الحكومة وتستنكر جريمة  ":الفلسطينية مصطفى البرغوثي قال في تصريح لوكالة فرانس برس
األطراف الدولية إلى "ودعا البرغوثي  ".ربعة فلسطينيينألى استشهاد إدت أاالحتالل في غزة والتي 

 والتي تمثل ، خالل شهر واحد شهيدا27ًوقعت أالتدخل لوقف االنتهاكات واالعتداءات اإلسرائيلية التي 
الجرائم "ن أضاف أو ".رساء تهدئة شاملة ومتبادلة ومتزامنة يستهدف ضرب الجهود إلاستفزازاً
ولمرت على كل المبادرات التي تقدم بها الجانب أيهود إلية تعكس الرد الحقيقي لحكومة اإلسرائي

 ".الفلسطيني سواء التهدئة الشاملة والمتبادلة والمتزامنة أو صفقة تبادل األسرى أو مبادرة السالم العربية
  

  دعوة رسمية لزيارة سويسراهنية قي لينفي تغازي حمد  .6
غازي حمد الناطق باسم رئيس الوزراء  أن ألفت حدادنقالً عن  28/4/2007 48 عربذكر موقع

وقال حمد في تصريح  .خير دعوة رسمية لزيارة سويسرا بداية الشهر المقبلإسماعيل هنية نفى تلقي األ
إن رئيس الوزراء هنية لم يتلق دعوة رسمية بعد من سويسرا وما جرى هو أن وزير الخارجية زياد  ":له

ما : "وأضاف حمد ."ل زيارته لجنيف ترتيب زيارة لرئيس الوزراء في وقت مقبلأبو عمرو بحث خال
 وكل ما هنالك مجرد بحث لترتيب زيارة بدعوة من ،تردد عن تحديد موعد لهذه الزيارة غير صحيح

 ."الحكومة السويسرية، لكن هذه الدعوة لم توجه بعد بشكل رسمي وبالتالي لم يحدد موعدها
ن كانت سويسرا إمس تأكيد أ برن رفضت  إلى أنب.ف. نقالً عن أ29/4/2007 الحياة وأشارت

ن الوزارة أوقال الناطق باسم وزارة الخارجية السويسرية الرس كنوشيل  .ستستقبل هنية الشهر المقبل
  ." في شأن هذه الزيارة رسمياًلم تتلق طلباً"
  

  حلولال هنية تصوراته حول االوضاع األمنية وكيفية تقديمالرجوب ينقل ل .7
 مستشار األمن القومي ،استمع رئيس الوزراء اسماعيل هنية في غزة من اللواء جبريل الرجوب: غزة

وقدم .  الى تصوراته حول االوضاع األمنية وكيفية تقديم حلول من منظور مرحلي واستراتيجي،السابق
النفالت األمني واعادة الرجوب رؤية مفصلة حول مختلف جوانب الوضع األمني بما فيها كيفية محاربة ا

من جانبه اطلع هنية الرجوب على الجهود التي تبذلها . صياغة المؤسسة األمنية على أسس مهنية
 .الحكومة في سبيل استتباب األمن واعادة النظام

  29/4/2007الحياة الجديدة 
  

  اريدعو لالفراج عن الصحفي البريطاني ويعتبر اختطافه وصمة عالفلسطيني وزير االعالم  .8
الدكتور مصطفى البرغوثي، أن مواصلة اختطاف الفلسطيني اعتبر وزير اإلعالم : وفا - رام اهللا

الصحفي البريطاني ألن جونستون، هو وصمة عار في جبين شعبنا، مشيراً إلى أن الحكومة تشعر 
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فراج وأوضح خالل مظاهرة احتجاجية تطالب باال .بالخجل ألنها لم تتمكن حتى اآلن من اإلفراج عنه
عن جونستون في غزة، ان استمرار عملية االختطاف من شانها أن تستثمر لالساءة لشعبنا وتاريخه، 

واستنكر ما  .مبيناً أن نجاح االفراج عن جونستون جزء ال يتجزاء من نجاح الشأن الفلسطيني وقضيته
 مواطنا منذ تشكيل 27تقوم به اسرائيل من عدوان اجرامي يرتكب في الضفة وقطاع غزة، حيث استشهد 

من جهته، ناشد نعيم الطوباسي، نقيب الصحفيين الفلسطينيين  الرئيس عباس  .حكومة الوحدة الوطنية
ورئاسة الوزراء، ووزير الداخلية بالعمل الفوري لالفراج عن مراسل هيئة االذاعة البريطانية، الفتاً إلى 

ن عضو المجلس التشريعي عن الجبهة وأعل .أن وضع جونستون سيكون خطراً في االيام القادمة
الديمقراطية قيس ابو ليلى في كلمة ألقاها نيابة عن القوى الوطنية واالسالمية، عدم مسؤولية القوى 

بدوره، رفض النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي،  .الوطنية واالسالمية عن اختطاف ألن جونستون
 الف رجل أمن فلسطيني 85لدينا : "ة الصحفيين، فائالحسن خريشة عملية التطاول التي تجري على حري

ودعا الرئاسة والحكومة  ".يجب أن يتحركوا لوقف حالة الفلتان االمني التي تشهدها الساحة الفلسطينية
لعدم التفاوض مع الخاطفين، مؤكداً على ضرورة تطبيق القانون حتى تكون صورة الفلسطينيين واضحة 

  .لميةفي المحافل الدولية والعا
  29/4/2007الحياة الجديدة 

  
 الحكومة الفلسطينية تستعين بالمستثمرين الفلسطينيين لالستغناء عن المساعدات الخارجية .9

 خالل افتتاح معرض اقتصادي في ،حمد عزام األ،دعا نائب رئيس الوزراء : منتصر حمدان-رام اهللا 
الم بالعمل إلى إيجاد اقتصاد وطني فاعل ال مس، المستثمرين الفلسطينيين في مختلف أرجاء العأالبيرة، 

 .يخضع للمساعدات الخارجية المشروطة التي تريد أن تتحكم بمصير الشعب الفلسطيني
ن الحكومة طلبت أبو عيشة في حديث خاص للخليج عن أسمير .طار ذاته كشف وزير التخطيط دوفي اإل

  .نتاجيةإها للسلطة لتنفيذ مشاريع من العديد من الجهات الدولية توجيه المساعدات التي تقدم
ن المساعدات الدولية التي تقدم لنا ألى حد ما إكنا في السابق ندرك " :وقال مسؤول فلسطيني بارز للخليج

زمة ن األأ ، مؤكداً"زمة الراهنة تبلورت هذه الصورة بوضوح ولكن في ظل األ،سيكون لها ثمن سياسي
 .تفكير الجدي بهذا الموضوعالحالية دفعت مستويات سياسية رفيعة لل

  29/4/2007الخليج اإلماراتية 
  

 تحقيق التنمية مرتبط بتوفر األمن وإنهاء الحصار: أبو عيشةسمير . د .10
سمير أبو عيشة، وزير التخطيط، أمس، أن برنامج الحكومة الحالية أولى . أكد د :كتب سائد أبو فرحة

أمر ليس يسيراً، خصوصا أنه مرتبط بتحقيق "قيق التنمية البعد التنموي عناية كبيرة، لكنه أشار إلى أن تح
األمن، وكسر الحصار الدولي المفروض على الشعب الفلسطيني، وتوفير مختلف المتطلبات الضرورية 

التنمية في برنامج وتطبيقات الحكومة "وكان أبو عيشة، يتحدث خالل ندوة بعنوان  ".في هذا المجال
 دراسات التنمية التابع لجامعة بيرزيت، بالتعاون مع وزارة التخطيط، ، نظمها برنامج"الحادية عشرة

 إلى أن الحكومة تمكنت  أبو عيشةوتطرق .وتخللها توجيه انتقادات لبرنامج الحكومة من قبل متحدثين
 يوم، وتغطي الربع الثاني من العام الحالي، أي 100خالل األسابيع الثالثة الماضية، من وضع خطة ال 

 إلى أن هذه الخطة ستتضمن آليات معينة لتنفيذ العديد من الجوانب التي ية حزيران المقبل، الفتاًحتى نها
وبّين أنه تم إعداد خطة متكاملة للعام الحالي، تغطي كافة النواحي، موضحاً  .وردت في برنامج الحكومة

 .2010 و2008بالمقابل أن وزارة التخطيط في طور إعداد خطة تنموية للفترة بين 
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 ومدير عام معهد أبحاث السياسات ، غسان الخطيب،نائب رئيس جامعة بيرزيت للشؤون المجتمعيةوكان 
برنامج الحكومة الحالية واعتبرا أنه يستند في مجمله على انتقدا سمير عبد اهللا  . د"ماس"االقتصادية 

  .طرح شعارات وغياب نظام مساءلة لها
  29/4/2007األيام الفلسطينية 

  
  لم يتم بعد تحديد موعد المرحلة الخامسة من االنتخابات المحلية: فلسطينيلعمل الاوزير  .11

ن لقاءه األخير مع رئيس لجنة اقال وزير العمل الفلسطيني، محمد البرغوثي، : أ.ب. د-رام اهللا 
 من االنتخابات المركزية، حنا ناصر، هو لقاء تمهيدي أكثر منه لقاء حاسم لالتفاق على المرحلة الخامسة

وأشار البرغوثي إلى اإلشكاالت الفنية والقانونية المتعلقة بموعد  .االنتخابات للهيئات المحلية والبلديات
  .االنتخابات المحلية، قائال إن اجتماعات مستمرة تعقد لالتفاق على هذا الموعد

  29/4/2007الشرق األوسط 
  

  في العراقالفلسطينيين دعو إلنهاء معاناة الالجئين منظمة التحرير ت .12
مس، تأكيده على   أجدد أسامة شنار المسؤول بدائرة شؤون الالجئين في منظمة التحرير،           : أ.ب. د -غزة  

حرص المنظمة والحكومة الفلسطينية على إنهاء أزمة الالجئين الفلسطينيين في العراق من خالل عودتهم              
هناك تنسيق مستمر مـن     ": ينوقال شنار في تصريحات إلذاعة صوت فلسط       ."إلى األراضي الفلسطينية  "

قبل الحكومة والرئاسة والمنظمة مع األطراف الدولية خاصة الواليات المتحدة والدول العربية كـاألردن              
وسورية، من أجل حماية الالجئين الفلسطينيين على حدودها لحـين تـأمين دخـولهم إلـى األراضـي                  

  ."الفلسطينية
  29/4/2007الشرق األوسط 

  
 "جرائم االحتالل"والمقاومة تتوعد بالرد على شهيد خامس في غزة  .13

تبنت كتائب المقاومة الوطنية فـي بيـان         :فايز أبو عون   نقالً عن    29/4/2007 األيام الفلسطينية    أفادت
صحافي أمس، استشهاد الناشط شادي أبو ظاهر، موضحة أن أبو ظاهر استشهد صباح أمـس بعـد أن                  

ثناء استهدافه دورية عسكرية إسرائيلية بعبوة ناسفة قرب منطقـة          أطلقت دبابة إسرائيلية قذيفة باتجاهه، أ     
 .كيسوفيم

عـالء المـشهراوي    نقالً عن مراسلها    غزة   من   29/4/2007 االتحاد اإلماراتية    من جهة أخرى، ذكرت   
 قّساميين على يد    3رداً على استشهاد    (قال   حماسحركة  سماعيل رضوان المتحدث باسم     إ  أن والوكاالت

ال بد أن يواجه هذا العدوان برد قاٍس مـن الفـصائل، كمـا أن كافـة                 ": )ل في غزة أمس   قوات االحتال 
لـى  إ ودعا فوزي برهوم، وهو ناطق آخر بلسان الحركـة           ".الخيارات أصبحت متاحة للجم هذا العدوان     

 على أن الفصائل المسلحة لـن تقـف         ، مشدداً "دراسة آليات الرد على جرائم االحتالل     "رص الصفوف و  
إزاء أي جريمة ترتكب بحق الشعب الفلسطيني، ومن حق المقاومة الرد علـى جـرائم               " األيدي   مكتوفة
   ".االحتالل
العدو الصهيوني بـالرد     توعدت كتائب القسام  : غزة من   28/4/2007 المركز الفلسطيني لإلعالم     وأورد

ة، النـاطق اإلعالمـي     وأكد أبو عبيد   .على جرائمه التي يرتكبها بحق مجاهديها وأبناء الشعب الفلسطيني        
استشهاد ثالثة مجاهدين وجرح رابع بجروح خطرة، حيث كانوا في مهمة جهادية حينمـا              "باسم الكتائب   

االحتالل لم يلتزم بالتهدئة وقد ارتكب جرائم بحق        : "وقال ".أطلقت قوات االحتالل النار عن بعد باتجاههم      
وكان هناك جرحى واعتقاالت بالعشرات والعـدو       قيادات بالضفة الغربية وحاول تنفيذ اغتياالت في غزة         

 ".العدو الصهيوني سيحاسب على جرائمه"، مؤكداً أن "غير معني بأي تهدئة
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نافذ   إلى أنوكاالتوالبراهيم إكامل نقالً عن مراسلها القدس من  29/4/2007الرأي األردنيـة     وأشارت
 وأنه ال حـديث     ،" تفهم إال لغة العنف والدم     إسرائيل ال "مس أن   أ ، أكد  القيادي في الجهاد اإلسالمي    ،عزام

سياسة قتل بحق أبناء الـشعب      " في ظل ما تمارسه من       "أي تهدئة "مع إسرائيل خالل المرحلة الحالية عن       
الجريمة اإلسرائيلية صباح أمـس     ": وقال عزام في تصريحات إلذاعة صوت القدس المحلية        ."الفلسطيني

ي ضمن مسلسل الجرائم اإلسرائيلية المتكررة بحق الشعب الفلسطيني          وإنما تأت  ،هي رسالة ليست بالجديدة   
  ."في الوقت الذي يصر فيه العرب على التمسك بالمبادرات التي ترفضها إسرائيل

من جانبها، جددت كتائب شهداء األقـصى، تأكيـدها          :غزة من   29/4/2007 الشرق القطرية    وجاء في 
بما ترتكبه مـن جـرائم بحـق        " محملة إسرائيل مسؤولية ذلك      مع إسرائيل " انتهاء وانهيار التهدئة  "على  

 العـرب   من إسرائيل واصـفاً   " الموقف العربي "وانتقد الناطق بلسان كتائب األقصى      ". الشعب الفلسطيني 
إن غيـاب أي عنـصر رادع إلسـرائيل         " :وأضاف بـالقول  ". المتوسلين لدى إسرائيل لقبول مبادرتهم    ب"

سالمية يجعلها تتمادى في عدوانها على الفلـسطينيين مـستغلة االنحيـاز           وخاصة من الدول العربية واإل    
وطالب أبو فـؤاد كافـة القيـادات والفـصائل          ". الغربي لها والعجز العربي عن لجمها ووقف عدوانها       

 ".توحيد جهودها وبتشكيل غرفة عمليات مشتركةب"الفلسطينية 
  

  وتقصف عدة مواقع بالصواريخ مع قوات االحتالل على حدود قطاع غزةتشتبكالمقاومة  .14
تمكّنت وحدة من كتائب القسام من رصد قـوة         : غزة من   29/4/2007 المركز الفلسطيني لإلعالم     أورد

وقد اشتبك مجاهـدو     .خاصة لجيش االحتالل، كانت تحاول التسلل إلى وسط قطاع غزة، واشتبكت معها           
، في المنطقة الشرقية لوسط قطاع      "كيسوفيم"كتائب القسام مع القوات الصهيونية المتوغلة قرب ما يسمى          

أن ،  وأوضحت الكتائب، في بالغ عسكري تلقى المركز الفلسطيني لإلعالم اليوم األحد نسخة منـه              .غزة
، التي تتصدى للعدوان الصهيوني الغاشم على       "وفاء األحرار "هذه المهمة الجهادية تأتي في إطار معركة        "

 ".قطاع غزة
نها تمكنت من صد محاولة     ألوية الناصر صالح الدين     أعلنت  أ :غزة من   29/4/2006 وكالة معاً    وأفادت

لوية فـي   وقالت األ  .حدسرائيلية للتسلل شرق مدينة رفح واالشتباك مع جنود االحتالل، صباح اليوم األ           إ
ن مقاتليها يراقبون تحركات جنود االحتالل االسرائيلي على كافـة خطـوط            أ نسخة منه    بيان وصل معاً  

عن قصف تجمـع     كما أعلنت األلوية     .اس وهم جاهزون للردع، مؤكدة على استمرارها في المقاومة        التم
  .صباح اليوم" 2ناصر "سرائيلية شرق جحر الديك بصاروخين من طراز ليات اإللآل

كتائب المجاهـدين وكتائـب      أن   غزة رائد الفي   عن مراسلها في     29/4/2007 الخليج اإلماراتية    ونقلت
طالق ثمانية صواريخ محلية    إ بشكل منفصل مسؤوليتهما عن      ا أعلنت ،ن لحركة فتح  ي التابعت قصىشهداء األ 

وأعلنت ألوية الناصر صالح الدين      .الصنع على عدد من مواقع االحتالل والمستعمرات المحاذية للقطاع        
 .وكتائب المجاهدين مسؤوليتهما المشتركة، عن قصف مستعمرة سديروت بصاروخين

 مجلس شورى مجموعات الشهيد     -كتائب شهداء األقصى    إلى أن    29/4/2007الجديدة   الحياة   وأشارت
أكدت أن وحدة القناصة التابعة لها، تمكنت من قنص جنديين إسرائيليين فـي موقـع مـيغن                  أيمن جودة 

  .العسكري شرقي مخيم المغازي لالجئين بمحافظة الوسطى أثناء وجودهما في برج المراقبة
  

   عربية ودولية بعرقلة جهود تفعيل منظمة التحريرطرافاًأتهم الجبهة الشعبية ت .15
 اتهم كايد الغول عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية         :خان يونس  من   29/4/2006 وكالة معاً    أوردت
 التحرير عبر االشتراط بوجود توافق مسبق       ةعاقه إصالح وتفعيل منظم   إ عربية ودولية لم يسمها ب     أطرافاً

وشدد الغـول علـى ضـرورة        . وخاصة فيما يتعلق بالبرنامج السياسي للمنظمة      ،حداثهعلى ما سيتم است   
 قطاعـات وشـرائح     ةوسع لكاف أ  تمثيل إجراء انتخابات للمجلس الوطني وفق نظام التمثيل النسبي بهدف        
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لى ضرورة أن يشمل قرار تشكيل مجلس األمن القومي القوى الرئيسية           إوأشار الغول    .الشعب الفلسطيني 
 فتح  ىه عل ء الوان الطيف الفلسطيني وأن بقا     ةن تشمل كاف  أ أي لجنة بدون     ةسة، مؤكداً على عدم أهلي    الخم

وطالب الغول خالل لقاء سياسي نظمته الجبهة في غزة          .ة وليست لجنة مشارك   ةوحماس تعني لجنة ثنائي   
 لـصون الـسالح     ،منـي بالتمييز بين سالح المقاومة الحقيقي والسالح الذي يستخدم في تأجيج الفلتان األ           

ى دور من شأنة التاثير فـي الـسياسة         أوحول قيام الواليات المتحدة ب     .المقاوم والتصدي للسالح المنفلت   
مريكـا بـدور ذي     أن تقـوم    أن ال نتوقع    أعلينا   ":الخارجية وخاصة فيما يتعلق بعملية السالم قال الغول       

 ةحيت المبـادر  أخيرة التي    الغول القمة العربية األ    و انتقد . "ةسرائيليال باتجاه تعزيز السيطره اإل    إ ى،مغز
  .سرائيلإ مع  كامالًوالتي اعتبرها تطبيعاًة العربي

غلق الباب أمام   ي"حركتي حماس وفتح من مبدأ المحاصصة كونه         خر حذرت الجبهة الشعبية   آعلى صعيد   
 نسخة  ي بيان وصل معاً    ف ،ودعت الجبهة  ".الكفاءات الفلسطينية ويتعارض مع مبدأ تكافؤ الفرص للجميع       

ـ          إ من حماس وفتح      كالً ،منه  حـد   ىلى وقف هذا المنهج وإعطاء المجال والفرصة لجميع المواطنين عل
ثنين الماضـي  ن مجموعة من الوزراء والمسؤولين من كال الحركتين اجتمعوا اإل     إ ":وقالت الجبهة . سواء

و نقل بعـض الحـاالت      أبين تسكين    ما جملة من القرارات للمحاصصة في الوظائف العليا         ىواتفقوا عل 
 حساب القطاع األوسع من     ىنهوا حالة التجاذب في وزارة الصحة عل      أ وبذلك   ،لوزارة الشباب والرياضة  

الموظفين المظلومين الذين السند لهم ينصفهم ويطالب بحقوقهم في ظل الثنائية والمحاصصة التي تحكـم               
 ".العالقة بين الحركتين

أن "لـى    إلى أن الغول لفـت إ      جمال جمال نقالً عن مراسلها    القدس   من   29/4/2007 الدستور   وأشارت
 ".الفلتان األمني والجريمة ازدادت منذ تشكيل الحكومة االئتالفية

  
 فراج عن الصحافي البريطاني المخطوف في غزة لإلةتواصل مالجهود: حماس .16

ج عـن الـصحافي البريطـاني       فـرا مس، أنها تبذل جهوداً لإل    أأعلنت حركة حماس    : ب.ف.أ - القاهرة
وقال عـضو المكتـب الـسياسي        .ن تثمر هذه الجهود قريباً    أالن جونستون وتأمل    آالمخطوف في غزة    

 المخطـوف   "بي بي سي  "ـموضوع مراسل ال  "ن  أسامة حمدان لوكالة فرانس برس في القاهرة        ألحماس  
حصل  ":ضافأو . في القاهرة  "خالل اللقاء الثاني بين الرئيس عباس ومشعل      ) أمس(في غزة نوقش اليوم     

غير مسؤولة عـن    "ن حماس   أوجدد التأكيد على     ".لى تنفيذه إتفاهم حول هذا الموضوع ونأمل أن يصار        
 .فصاح عن الجهة التي خطفت جونستون     ، رافضاً اإل  "عملية الخطف وهناك من يتحمل مسؤولية ما جرى       

" منية التي وضعها وزير الداخلية    لخطة األ عرقلة ا "حدى نتائج   إن خطف الصحافي البريطاني هو      أواعتبر  
 ".تنفيذ هذه الخطة من شأنه منع تكرار مثل هذه الحوادث"ن أالفلسطيني، مؤكداً 

  29/4/2007األيام الفلسطينية 
  

  الحركة أمامها شهر لتدرس االنسحاب من الحكومة: نقالً عن مصادر في حماس" البيان" .17
في حركة حماس للبيان أن حركة حماس أمامها شهر واحد          كشفت مصادر مطلعة    :  ماهر إبراهيم  - غزة

لتدرس االنسحاب من الحكومة الفلسطينية والعودة إلى خندق المقاومة، إذا ما استمر االنغالق الـسياسي               
  . ورفض إسرائيل التعاطي مع مشاريع التسوية وتعطيل كل الجهود لذلك

  29/4/2007البيان االماراتية 
  

 بدأت حملة إقالة اولمرت االسرائيلية المعارضة .18
الحركات الشعبية  أن :القدس مراسلتها من  آمال شحادة عن29/4/2007 الخليج اإلماراتية نشرت

لخروج بحملة ا وتساندها المعارضة االسرائيلية بدأت ،االسرائيلية التي عارضت تشكيل لجنة فينوغراد
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لجنة الذي ال يطالب النود تقرير ضد اولمرت للمطالبة بإسقاطه، وذلك في اعقاب الكشف عن بعض ب
  . ويكتفي بتوجيه االنتقادات لهألخيرباستقالة ا
 من رؤساء االحزاب والكتـل واعـضاء فـي          اعددأن  : بيت لحم  من   29/4/2006 وكالة معا    وأوردت

  حيـث أشـار    . اولمرت بضرورة تقديم استقالته بعد صدور نتائج تقدير لجنة فينـوغراد           واالكنيست طالب 
فيما قال رئيس    .نه اليجوز لرئيس الوزراء ان يبقى في منصبه ولو يوما واحدا بعد االن            إلى أ يوسي بيلن   

واضـاف   .عليهما تقديم استقالتهما  ف ، لذا ووزير الدفاع اولمرت  كتلة المفدال ان لجنة فينوغراد اكدت فشل        
نون يقـضي بحـل      سيطرح مشروع قـا    هنإ ف ، حتى موعد بدء الدورة الجديدة للكنيست      يتم ذلك انه اذا لم    

  .الكنيست الحالية
التلفزيون االسرائيلي نقل عن أن :  وكاالتنقال عنالقدس  من 29/4/2007 األيام الفلسطينية وذكرت

 سيوجه انتقاداً قاسياً فينوغراد لن يستقيل رغم التوقعات بأن تقرير همساعدين الولمرت قولهم امس، ان
رير عبر ابراز حصوله على دعم الوزراء والبرلمان لبدء ينوي الرد على التق وأشاروا إلى أنه .لدوره
  .الحرب
 بالشأن   اسرائيلية خبيرةإلى أن   :  الناصرة من   29/4/2007 الغد االردنية     مراسل برهوم جرايسي وأشار  

 ال تلزم باستقالة أولمرت، وحتـى وإن قـرر           لجنة فينوغراد  ن استنتاجات أ أكدتالقانوني والدستوري،   
 باالستقالة، فإن المحكمة على األغلـب سـترفض هـذه           ه المحكمة العليا بطلب الزام    البعض التوجه إلى  

 علـى    األمر يجب ان ينتقل إلى الـشارع       أنيقول المحلل السياسي عوفر شيلح،      من جهته   و .االلتماسات
 فإنه مما ال شك فيـه       ،ستنتاجات، وأشار إلى أن أولمرت إذا فلت اآلن من تقرير فينوغراد          الهذه ا ضوء  

 أشار المحلل السياسي فـي القنـاة العاشـرة         فيما   .تلزمه باالستقالة التي س واجه قضايا الفساد مستقبال     سي
، إلى أن ليفني تعد نفسها الحتمال اضطرار أولمرت لالسـتقالة، وأصـبحت             االسرائيلية في هذا السياق   

  .رأبرزهم ديخت من تشغل نفسها بالشؤون الحزبية، وتعمل على إقامة تحالف مع عدد كبار قادة كديما،
 إلـى خطـوات     ةبادرتتم الم لن  ، أنه   مقرب من ليفني  مسؤول  ل  وق: 29/4/2007 48 عرب وأورد موقع 

 هو مس بكديما، لذا يجب انتظار التقرير النهـائي أو           هإلقالة أولمرت في الوضع الراهن، ألن كل مس ب        
 النهائي لن تؤثر علـى شـركاء   يبدو أن نتائج التقرير غير ومن جهة أخرى، .ردود الفعل لدى الجمهور 

 أوضح وزراء   ، حيث أولمرت في االئتالف الحكومي مهما كانت خطورتها، ولن تؤدي إلى أزمة ائتالفية           
أكد حزب يسرائيل بيتينو أنه ال ينوي االنسحاب مـن  فيما .  أن بإمكانه االعتماد عليهمهفي حزب العمل ل  

  .االئتالف في أعقاب نشر التقرير
  

  من اجل سالم المنطقة ى استعداد للجلوس مع نصر اهللابن اليعيزر عل .19
 أنه مستعد   ،اليعيزر خالل الزيارة التي قام بها إلى قرية برطعة في المثلث          بن  قال بنيامين    :القدس المحتلة 

للجلوس مع حسن نصر اهللا وكذلك مع العاهل السعودي وغيرهما من العرب بغية تحقيق األمن العـادل                 
انه طـوال سـنوات      وأشار من جهة أخرى إلى     .ن يعيش أبناء هذه المنطقة بسالم     واالستقرار من اجل أ   

لـوح   في اسرائيل،    لوضع القائم اليوم  ل هتطرقوفي   . عمل جاهدا لمساعدة الوسط العربي وما زال       ،عمله
  .حكومة في المستقبل القريبالبخطر تولي نتنياهو 

  29/4/2007المستقبل 
  

   بمباركة األسد مع االسرائيلينقاءات ل8ابراهيم سليمان عقد : معاريف .20
لـوزراء مـستقبالً،    لأشار عامي إيالون إلى أنه في حال انتخابه رئيساً          : حسن مواسي  -القدس المحتلة   

 99 إلسرائيل لمـدة  هاموافقة على تأجيرالفسيسعى إلى اتفاق مع سوريا تتم بموجبه إعادة الجوالن مقابل   
 أن إسرائيل تخطط لمـنح سـوريا أراٍض          في هذا السياق،   سرائيليةفيما ذكرت وسائل اإلعالم اإل    . عاماً
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ذكرت من جهة أخرى    و. ، بيد أن هذا االقتراح لم يحظ بالموافقة السورية        هضبةالأردنية مقابل احتفاظها ب   
أكدت أن   واسرائيل،   معاريف، أن سجالت توثّق المحادثات غير الرسمية التي جرت بين إبراهيم سليمان           

كاشفة أنه  ،  محادثات وأعطى مباركته لالقتراح المتعلق بالتسويات الحدودية      الن مطلعاً على    بشار األسد كا  
خالل المحادثات طرح اقتراحات عدة لخطوات بناء الثقة وإنشاء قنوات حوار بين الجانبين، إحـداها               تم  

ئل بـين  تبـادل الرسـا  أيضا  كانت فتح خط هاتفي مباشر بين األسد ورئيس وزراء إسرائيل، فيما طرح             
القتراحـات  ا دمشق رفـضت     إال أن األسد وكتساف، كذلك اقرح تبادل الرسائل بين وزيري الخارجية،          

 الى إنه فـي اليـوم الـذي         ،وفي ما يتعلق بالشأن اللبناني، أشارت معاريف       .خشية التسريب اإلسرائيلي  
ائيل، وبذلك يتم اسـتثناء      سيوقع لبنان أيضاً على اتفاق مع إسر        بين سوريا واسرائيل،   سيوقع فيه االتفاق  

  .حزب اهللا وحركتي حماس والجهاد اإلسالمي، ويفقدون األهمية
  29/4/2007المستقبل 

  
 توماهوك على إيران ثم يتراجعصاروخ  1000 د بإطالق يهدأولمرت .21

 ان باإلمكان إلحاق أضرار كبيرة في ، أكد اولمرت في حديث إلى مجلة فوكوس االلمانية:وكاالت
 كما أكد أن وية اإليرانية على مدى عشرة أيام، عبر قصفها بحوالي ألف صاروخ توماهوك،المنشآت النو
 مكتبه سارع إال أن.  أن يستبعد تدخل عسكري محتمل في إيران بتفويض من االمم المتحدةال أحد يمكن

ى ، وأشارت إل مجرد تبجحات لن تحدثهن تهديداتأاعتبرت طهران في حين إلى نفي هذه التصريحات، 
  .ن الواليات المتحدة وإسرائيل تعرفان اكثر من غيرهما انعكاسات ذلك عليهما، اذا ما ارتكبتا هذا الخطأأ

  29/4/2007الخليج اإلماراتية 
  

  في الخليلالذي استولى عليه المستوطنون لمنزل  لبيرتس يصدر أمر إخالء ثان .22
 المنزل العربي في الخليل لها ماض       رغم أن الشركة التي تدعي ملكية     :  حسن عبد الحليم   -تقرير خاص   

 إلى أن القضية في طريقهـا إلـى         ، باإلخالء  من بيريتس  في عمليات تزوير، ال يشير تسلمها إخبار ثان       
. الحل، بل ويسعى المستوطنون للسيطرة على منزلين آخرين في الحي أمام أنظار قوات جيش االحـتالل         

عن ممارسات المـستوطنين معتبـرا أنهـا ال تـشكل           ،  قائد المنطقة الوسطى لجيش االحتالل     يدافعفيما  
 الضغوط على الحكومة لدعم موقفهم كي ال يـضطروا للتوجـه            ونيمارسين   المستوطن كما أن . خطورة
  .للقضاء

  29/4/2007 48عرب
  

  ل إنجاز المساواة المزعومة بين العرب واليهود في إسرائيليستحي :بشارة .23
 48 أن فلسطينيي ،الوطنية واإلسالمية في الداخل الفلسطينيأكدت قيادات األحزاب  :القدس المحتلة

 الفتين إلى أن الجماهير برمتها ،يقفون موحدين في وجه الحملة اإلسرائيلية الهوجاء على عزمي بشارة
وكانت الناصرة قد شهدت مساء أمس مهرجانا خطابيا حاشدا  .هي المستهدفة في بقائها ومواقفها القومية

 أن الحملة اإلسرائيلية المنفلتة عليه تهدف ، مؤكدا الذي تحدث إليهم هاتفيا من البحرينتضامنا مع بشارة
 وضبطهم سياسياً وثقافياً وتشويه شخصيتهم عبر تحويل كل منهم إلى نصف 48إلى تطويع فلسطينيي 
 ،ائيلمنوها إلى استحالة إنجاز المساواة المزعومة بين العرب واليهود في إسر، عربي ونصف إسرائيلي

نوه لصعوبة مثوله أمام قضاء إسرائيل  كما .طالما بقيت الصهيونية مهيمنة على صناعة القرار فيها
واستنكافه عن الحصول على شهادات من مستوطنين سلبوا الوطن وتورطوا بجرائم حرب ضد 

 والتصدي قد أكدوا على وحدة الموقفف قادة الفعاليات الوطنية واإلسالمية  أما.الفلسطينيين والعرب
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 باقون 48بشجاعة للحملة ولفتوا إلى أنها تستهدفهم جميعا، فيما أوضح الشيخ رائد صالح أن فلسطينيي 
  .في وطنهم حتى لو خيروا بين الموت أو الرحيل

  29/4/2007الخليج اإلماراتية 
  

  توسيم جندي قتل أربعة فلسطينيين  يستنكر قرار إسرائيلالتميمي .24
ير التميمي، الدولة العبرية، بأنها أعطت الضوء األخضر لجنودها الستباحة الدم           اتهم الشيخ تيس  : الناصرة
في معرض رده على تقليد ضابط في الوحدة الخاصة التابعة لحرس الحدود اإلسرائيلي              وذلك   .الفلسطيني

تجاهل المجتمـع الـدولي ومنظمـات حقـوق           أدان  أنه كما .وسام الشجاعة لقتله أربعة من الفلسطينيين     
مطالبا اللجنة الرباعية، وهيئـة األمـم المتحـدة،         . نتهاك إسرائيل لحقوق اإلنسان الفلسطيني    النسان،  اإل

  .ومجلس األمن توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني
28/4/2007 قدس برس  

 
  هدف ترسيخ ثقافة العودة ب يطلقون تنظيم ناطرينكم 48شباب فلسطين  .25

، قيـام تنظـيم     48العرب داخل األراضي الفلسطينية المحتلة عام       أعلنت مجموعة من الشباب      :الناصرة
 أطلقوا عليه اسم ناطرينكم، ويهدف إلى ترسيخ ثقافة العودة بين أبناء فلسطين الباقين في               ،شعبي تطوعيّ 

سوف يعمل مع جميع القطاعات العمرية وخاصة األطفال واألحداث، كما يهدف إلى تطوير              وهو   .وطنهم
   .أبناء فلسطين المطرودين من وطنهمسبل التواصل مع 

28/4/2007 قدس برس  
 

  فلسطينيين في السجون المصرية يطالبون باإلفراج عنهم أهالي معتقلين .26
طالب أهالي المعتقلين الفلسطينيين في السجون المصرية، كافة الجهات المعنية بالعمل مـن أجـل                :غزة

ـ قـد   و.  منذ عدة سنوات   هممرار اعتقال اطالق سراح ابنائهم، معبرين عن شعورهم بالسخط الست         وانظم
أعتقلوا على   منوهين الى أن أبنائهم       احتجاجا على ذلك،   اعتصاماً أمام مقر الممثلية المصرية بمدينة غزة      

  . عن فلسطينخلفية خروجهم للدفاع
29/4/2007الشرق األوسط   

 
  في الضفة الغربية لوقف هدم بيوتتدشن حملة تضامن  امنستيمنظمة  .27

 شرعت منظمة العفو الدولية  أمس بحملة تضامن مع سكان خربة الحديدية شرق مدينـة                : وفا - طوباس
وقال منـسق حملـة انقـذوا        .طوباس الذين رحلوا عن منازلهم بسبب تهديدات سلطات االحتالل بهدمها         

دد  بـص  ها ان ، كما هدمالباشرت بحملة عالمية للضغط على حكومة االحتالل لوقف          منظمةال ان   ،االغوار
 ،توجيه نداءات الى ليفني والحاكم العسكري االسرائيلي والى الضابط المسؤول عـن منطقـة االغـوار               

ن هنـاك عـدة     أ الفتا إلـى  . ، حول ذلك  اضافة الى رسائل لرؤساء الممثليات االسرائيلية في بلدان العالم        
  .مواقع الكترونية اخذت توجه هذه النداءات للتضامن

 29/4/2007الحياة الجديدة 
 

 جيش االحتالل يعتزم االستيالء على مئات الدونمات شمال األغوار لبناء جدار الفصل .28
سيقوم الجيش االسرائيلي بمصادرة مساحات واسعة من االراضي الزراعية : وكاالت - طوباس ،اريحا

  .في جنوب الضفة الغربية القامة احد اقسام جدار الفصل الذي تبنيه اسرائيل في هذه المنطقة
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  .دعا صائب عريقات اسرائيل الى إلغاء هذا القرار فوراًين في ح
29/4/2007األيام الفلسطينية   

 
  الخليلمحافظة مستوطنون يهاجمون اعتصاماً فوق اراضي يطا في  .29

 فـي محافظـة     اعتدى عشرات من المستوطنين وجنود االحتالل في يطا       :  وفا ،فوزي الشويكي  -الخليل  
تصام من أصحاب األراضي المهددة بالمصادرة، ومتـضامنين أجانـب           على المشاركين في االع    الخليل،

فتح مستوطنون من كريات اربع بالخليـل،  من جهة أخرى و .ونشطاء سالم من حركة تعايش االسرائيلية  
النار صوب احد منازل المواطنين بجوار المستوطنة، بينما اقتحمت قوات االحتالل المنزل واعتقلت اثنين              

  .من افراده
29/4/2007ة الجديدة الحيا  

 
   من مدينتي بيت لحم واريحافلسطينيين 10قوات االحتالل تعتقل  .30

اعتقلت قوات االحتالل االسرائيلي فجر اليوم، عشرة مواطنين فلسطينيين من مدينتي بيت لحم : بيت لحم
  .واريحا بالضفة الغربية، بدعوى انهم مطلوبين

29/4/2006وكالة معا   
 

  زهر في غزة ينظم حفل تأبين لشهداء االقتتال الداخليمجلس طالبات جامعة األ .31
 نظم مجلس الطالبات بجامعة األزهر حفال رسميا لتأبين شهداء األيادي الـسوداء الـذين سـقطوا                 :غزة

ذوي الـشهداء   باإلضافة إلـى    الرسمية والوطنية،   عددا من الشخصيات     هحضر،  ضحايا االقتتال الداخلي  
 الفلتان  ضحاياأن هذا الحفل هو األول من نوعه يضم أكبر عدد من أهالي              تجدر االشارة إلى  و .واألسرى

تم خالله توزيع اسطوانة محوسبة على الحـضور تحتـوى علـى            كما  واالقتتال الداخلي من أبناء فتح،      
  .تفاصيل جريمة مقتل أبو المجد غريب

29/4/2006وكالة معا   
 

  حدة ستفشل في رفع الحصارمن الفلسطينيين يعتقدون أن حكومة الو% 53: استطالع .32
كشف استطالع للرأي نفذته مؤسسة الشرق األدنى لالستشارات على عينة عشوائية حجمها : رام اهللا

من الفلسطينيين يعتقدون أن حكومة الوحدة ستفشل في رفع الحصار، مقابل % 53 مواطن، أن 800
ع الذي أجري في الشهر الماضي وبالمقارنة مع نتائج االستطال. أشاروا إلى أنها ستنجح في ذلك% 47

قد عبروا عن % 68فان تغيرا درامتيكيا طرأ على النظرة التفاؤلية للمواطن الفلسطيني، حيث كان 
يشعرون باالحباط نتيجة % 77وكشفت النتائج أيضا أن . ستنجح في هذا الجانب حكومةالاعتقادهم بأن 

وفي . ذلكال يشعرون ب% 15م في الوسط، ويعتبرون أنفسه% 8للظروف الحالية المحيطة بهم مقابل 
أن الخطة األمنية التي وضعها وزير الداخلية، ستفشل في وضع حد للفوضى % 41السياق ذاته اعتبر 

إلى أنهم ال يعرفوا الكثير عنها % 25أشار يما أنها ستنجح، ف% 34في حين أكد . والفلتان األمني
م أولوية للحكومة الحالية هي انهاء الفوضى وضبط أن أه% 57ومن جهة أخرى أكد . ليقرروا موقفهم
طالب طالبوها بانعاش االقتصاد، و% 15دعوا الحكومة الى فرض سيادة القانون، و% 16األمن، مقابل 

بتحسين العالقات الخارجية مع الدول % 4بالسعي الى تحقيق السالم مع اسرائيل، فيما طالب % 6
أشاروا % 33أنها ستحتدم أكثر، مقابل % 47 حماس، اعتبر وحول األزمة بين حركتي فتح و. األخرى

وحول الشعور باألمن منذ . أكدوا أنها ستتالشى وتنتهي شيئا فشيئا% 20و أنها ستبقى كما هي،إلى 



  

  

 
 

  

            16 ص                                    706:                                 العدد29/4/2007األحد : التاريخ

قالوا أنه بقي كما هو، بينما % 37بأن شعورهم باألمان قل، و% 50االنتخابات التشريعية األخيرة، أجاب 
أنهم في الظروف الحالية ال يشعرون بأمان على % 74كما أكد . باألمان زادأن شعورهم % 14اعتبر 

وحول . أكدوا أن شعورهم باألمان في هذه النواحي قد زاد% 26أنفسهم و عائلتهم و ممتلكاتهم، مقابل 
% 7العمل، و% 14قالوا المال، و% 16بأنه األمن، مقابل % 52االحتياج األساسي لألسر، أجاب 

حين توزعت باقي النسب على احتياجات مثل الرعاية الصحية والدواء والمسلتزمات في . التعليم
أما على صعيد السالم مع اسرائيل، فقد أظهرت النتائج تراجعا في . األساسية للحياة والترفيه وغيرها

 أنهم يؤيدون% 63وأوضح . مقارنة مع استطالع الشهر الماضي% 5 بواقع ذلكنسبة تأييد الفلسطينيين ل
أنه ال يوجد شريك % 75في حين أكد . يرفضون ذلك% 37توقيع معاهدة سالم مع اسرائيل مقابل 

وعلى النقيض من ذلك، . اعتبروا أن الشريك االسرائيلي للسالم موجود% 25إسرائيلي للسالم، مقابل 
.  ذلكنفوا% 25من المستطلعة أرائهم وجود شريك فلسطيني للسالم مع إسرائيل مقابل % 75فقد أكد 

أن االجتماعات التي تعقد بين القيادات السياسية الفلسطينية واإلسرائيلية ال تجدي % 74أعتبرإلى ذلك فقد 
كما . على أنها تساعد في ذلك% 26 المقابل بينما شدد فينفعا أو تسهم في دفع العملية السلمية لألمام، 

وطالبها . لى اتفاق سلمي مع إسرائيلدعوا حماس الى اتخاذ جميع السبل والوسائل للوصول ا% 59أن 
أن نظرتهم تجاه حق % 64في المقابل أكد . بتغيير موقفها الداعي الى إزالة إسرائيل عن الوجود% 57

في حين . 67إسرائيل في الوجود لن تتغير حتى لو أقيمت دولة فلسطينية على حدود الرابع من حزيران 
توسيع الهدنة مع % 83 أيد ومن جهة أخرى.  حل الدولتينالى أن نظرتهم قد تتغير اذا تحقق% 36أشار 

أنهم % 55وعلى صعيد آخر أكد . عارضوا ذلك% 17اسرائيل لتشمل مناطق لم تشملها من قبل، مقابل 
أما حول الثقة الحزبية، فجاءت فتح . يثقون باسماعيل هنية% 45يثقون أكثر بمحمود عباس، مقابل 
لفصائل % 4للجبهة الشعبية، و% 2و لحماس،% 22 ، مقابل%31ة بالمرتبة األولى بعد أن نالت ثق

أنهم ال يثقون بأي % 41في حين أكد . أخرى مثل الجهاد والجبهة الديمقراطية وحزب الشعب و غيرها
  .فصيل سياسي موجود على الساحة الفلسطينية

29/4/2007الحياة الجديدة   
  

  مع مستثمرين عرب تطلق صندوقاً لالستثمار العقاري في القدسباديكو .33
أعلنت مجموعة فلسطين للتنمية واالستثمار، أمس، اطالق صندوق لالستثمار العقاري في مدينة : عمان

الرئيس التنفيذي للمجموعة، خالل مؤتمر لم يحدد و .القدس، مع مستثمرين من دول عربية واسالمية
س من حيث الحجم سيكون كبيراً، ، رأس مال الصندوق، لكنه قال إن االستثمار في القدعمانصحافي في 
رأس مال، دون االلتفات الى تحقيق عائد هذا المن % 25باديكو لديها النية للمساهمة بنسبة موضحا أن 

  .سريع من هذه االستثمارات
  29/4/2007األيام الفلسطينية 

  
   الصناعيةاستمرار تراجع مستويات التفاؤل بتحسن أوضاع المنشآت:  الفلسطينياإلحصاء .34

مدراء المنـشات الـصناعية      أعلن رئيس اإلحصاء الفلسطيني أمس نتائج مسح اتجاهات أصحاب        : بيرةال
ن اداء مؤسـساتهم    بأ وا افاد هممن% 18.6بين أن   و .بشأن األوضاع االقتصادية خالل شهر آذار الماضي      

 بأنه لـم  منهم افادوا% 51.5مقابل ، 2007من حيث االنتاج اصبح اسوأ مما كان عليه خالل شهر شباط     
االوضاع السياسية الحالية تعتبر العامل االهم في التأثير على تكاليف االنتاج            كما بين أن     .يطرأ اي تغيير  

 الـى قـوة تـأثير       هممن% 89.1 ، في حين أشار   من اصحاب المؤسسات الصناعية   % 87.6حسب اراء   
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ير المنافسة المحلية على تكاليف      الى قوة تأث   هممن% 61.7 اكد   فيما.  ارتفاع اسعار وتكاليف المواد الخام    
افادت نتائج المسح الى ضعف اقبال المؤسسات الصناعية على طلب القروض            ومن جهة أخرى     .االنتاج

من % 96.1 افاد   ، حسبما 2007  من العام  من البنوك العاملة في االراضي الفلسطينية خالل الربع االول        
عمدت الى طلب االقتراض بواقع مـرة       قد  ت  من المؤسسا % 3.0مقابل  ،  اصحاب المؤسسات الصناعية  

 . مـرات  5 في حين لم تلجأ اي من المنشآت الى االقتراض اكثر مـن              ، مرات 5-2من  % 0.9واحدة و 
ان اوضاع انتاج منشآتهم سيكون افضل بشكل       % 50.3 توقع   ،توقعات على المدى القصير   الوفيما يتعلق ب  

  .ن اوضاع منشآتهم ستكون اسوأ بشكل عاممنهم ا% 17.7 في حين توقع ،عام مما هو عليه اآلن
  29/4/2007الحياة الجديدة 

  
   تهّدد باإلضراب المفتوح لمواجهة الفلتان األمني الفلسطينيمؤسسات القطاع الخاص .35

 أمـس، علـى ضـرورة        الفلسطيني  أكد عدد من رجال األعمال ومؤسسات القطاع الخاص        : وفا -غزة  
 وقـد   .ضراب المفتوح مستقبالً، لمواجهة ظاهرة الفلتان األمني      اعتماد وسائل أكثر جرأة قد تصل إلى اإل       

أكد رئيس اتحاد المقاولين على أن االتحاد سينفذ إضراباً تحذيرياً األربعاء، ليوم واحد في محافظات غزة                
، وأشار إلى أنه سيعقد بالتزامن مع اإلضراب اجتماع للهيئة العامة في محافظات الضفة التخاذ خطوات                

 على أن القطاع الخاص     ،بدوره شدد عزام الشوا وزير الطاقة األسبق       . على مساحة الوطن كله    تصعيدية
 حيث انه يمتلك الجرأة واإلمكانيات التي يمكن أن تساهم في الـدفع             ،بحاجة إلى تنظيم صفوفه وخطواته    

  .باتجاه إيجاد حلول لوقف مسلسل انهيار األمن في فلسطين
  29/4/2007الحياة الجديدة 

  
  تمام عالمي متزايد بزيت الزيتون الفلسطينياه .36

 أكد رئيس المجلس الفلسطيني لزيت الزيتون أمس، أن المجلس تلقى طلبات عدة من تجار               : وفا -نابلس  
بعد مشاركة فلسطين فـي المعـرض الـدولي لزيـت            وذلك   .عالميين لشراء وتسويق الزيت الفلسطيني    

وأشـار   . بعد تذّوقه من قبل الخبراء العالميين      همام كبير ب  برز هناك اهت  حث   مؤخراً،   االزيتون في ايطالي  
 متوقعاً أن ترتفـع بـشكل       ،سعار في األسواق المحلية هو عارض آني لن يستمر طويالً         الإلى أن ركود أ   

  .كبير خالل الموسم القادم وأنه لن يكون هناك إنتاج كاٍف لتلبية حاجة السوق المحلية والتصدير
  29/4/2007الحياة الجديدة 

  
  من دمار شامل لألحواض المائية الجوفية في قطاع غزةتحذيرات  .37

تم تدارك المخاطر التي تواجه مـصادر        أنه إذا لم ي    ،أمسالفلسطينية   أكد رئيس سلطة المياه      : وفا -رام  
المياه الجوفية في قطاع غزة والشروع في اتخاذ إجراءات وقائية عاجلة تعمل على الفور، سيحدث دمار                

  .شامل وكامل للنظام المائي الجوفي، وبالتالي فقدان المصدر الوحيد للمياه العذبة المتاح ألهالي القطاع
  29/4/2007الحياة الجديدة 

  
   االعتداءات الصهيونية على الشعب الفلسطيني تهدف الى كسر إرادة المقاومة:شيدبني ار .38

شدد االمين العام لحزب جبهة العمل االسالمي زكي بنـي ارشـيد علـى ان حـق          : عمان - ماجد توبة 
الالجئين في العودة الى ديارهم حق مقدس ال يسقط بالتقادم، وهو حق فردي ال يمتلك احد حق التصرف                  

ا نوه الى ان الحزب يتبنى موقفا واضحا من التحريض الذي تمارسـه االدارة االميركيـة ضـد                  كم. فيه
وطالب الحزب باجراءات    .وشدد على ان العدو المباشر لمصالح االمة هو الصهيوني واألميركي         . ايران
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هـا  حكومية رادعة لحملة اإلساءات التي تسديها وسائل االعالم الصهيونية لـالردن، والتـي كـان آخر           
وفي سياق آخر، قال ان االعتداءات الصهيونية الممنهجة        . تحريف تصريحات جاللة الملك عبداهللا الثاني     

على ابناء الشعب الفلسطيني تهدف الى كسر إرادة المقاومة، التي اصبحت تأخذ زمام المبادرة في اللعبة                
ودعا الى مواقف   . الفلسطينيةالسياسية وتحقق نجاحات متوالية في تحريك موازين القوى لصالح القضية           

   .عربية متقدمة عن مجرد تسويق مبادرات االستسالم وفقا لوصفه
  29/4/2007الغد االردنية 

  
  طالب فروعها بفعاليات لتغيير قانون االنتخابتجبهة العمل اإلسالمي  .39

 فـروع   طلب االمين العام لحزب جبهة العمل االسالمي زكي بني ارشيد من رؤساء           : عمان - ماجد توبة 
خطورة عدم تغييـر قـانون االنتخـاب        "الحزب، الشروع في تنفيذ فعاليات شعبية للتعبير، عما اسماها          

 واعتبر ان اي تغيير شـكلي علـى القـانون          ".المجزوء الحالي على مستقبل العمل السياسي في االردن       
غير الممثل  "فه بـ   سيطيح بآمال االنفراج في المشهد السياسي المحلي ويرسخ الوضع الحالي، الذي وص           

وتـرفض   وتطالب الحركة االسالمية وأحزاب المعارضة بتعديل قانون االنتخـاب   ".لطموحات األردنيين 
تحديدا استمرار العمل بمبدأ الصوت الواحد، الذي جرت على أساسه االنتخابات النيابية الثالث االخيـرة               

، الذي يجمع بين التصويت لمرشح الـدائرة        ، وتطالب باستبداله بنظام االنتخاب المختلط     1993منذ العام   
  .والتصويت للقائمة النسبية على مستوى الوطن

 29/4/2007الغد االردنية 
 

   لالنتخابات البلدية احسم االربعاء قائمة مرشحيهتجبهة العمل اإلسالمي  .40
لـى يـوم    أّجل حزب جبهة العمل اإلسالمي حسم باقي مرشحيه لالنتخابات البلدية ا          : عمان - ماجد توبة 

االربعاء المقبل، بعد ان أحال تنسيبات بعض فروعه الى اللجنة المركزية لالنتخابات البلديـة لدراسـتها                
ومن المقرر ان تعلن االربعاء أسماء مرشحي الحزب النتخابـات بلـديات الزرقـاء،              . ورفع توصياتها 

عم مرشحين مـن خـارج      الرصيفة، الكرك، وبعض البلديات الصغيرة مثل كفرنجة، اضافة الى إعالن د          
  .الحركة لرئاسة بعض البلديات

  29/4/2007الغد االردنية 
  

  المبادرة العربية بشأن لبنان بحاجة إلى تطوير: موسىعمرو  .41
رفض األمين العام لجامعة الدول العربية عمـرو موسـى          :  االتحاد ووكاالت األنباء   -القاهرة، بيروت   

ال نحّمل طرفاً   ":  العربية في لبنان، وقال في تصريحات      الكشف عن الطرف الذي تسبب في فشل المبادرة       
أو المعارضة، ونحن مازلنا في إطار الحوار والعمل، والمبادرة مازالت فـي            ) األكثرية(مسؤولية سواء   

، لكنه أضاف أن أي مبادرة يمكن أن تصلح         "صياغتها المتوازنة تشكل الطريق الوحيد للوصول إلى الحل       
لتوقيت آخر، مشيراً في هذا الصدد إلى أن الجزء الخـاص بحكومـة الوحـدة               في توقيت ما وال تصلح      

الوطنية والمحكمة الدولية في جريمة اغتيال رفيق الحريري ربما يحتاج إلى بعض التطوير سـعياً إلـى                 
تحقيق التوازن بين الطرفين، مؤكداً أهمية أن يجلس اللبنانيون معاً لبحث االعتراضات وإمكانية تعـديل               

  . تراحات موجودةأي اق
  29/4/2007االتحاد اإلماراتية 

  
  االيجابية حيال جريمة القتل األخيرةالمعارضة اللبنانية ترحب بمواقف جنبالط  .42
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 أجمع أطراف المعارضة في لبنان على الترحيب بكالم رئيس اللقاء الديموقراطي النائـب وليـد             :بيروت
الحر وكذلك من حزب اهللا الذي اعتبر ان الـرد          جنبالط، خصوصاً من جانب حركة أمل والتيار الوطني         

وقال وزيـر    .االيجابي على كالم جنبالط ال يكون بوقف االعتصام بل بمشروع متكامل لمعالجة القضايا            
هذا الموقف ال يجب ان يعتبر كموقف آنـي الحتـواء تـداعيات             ان  الصحة المستقيل محمد جواد خليفة      

ا النوع من الخطاب ومالقاته بطرف آخـر للخـروج مـن            جريمة او حالة غضب، انما يجب تطوير هذ       
باألمس ارتكبت جريمة مروعة هزت كـل       ": وقال رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد        .األزمة

البلد وتبعتها إشاعة أدت الى حال من الهيجان الشعبي التي ال يعرف أحد مـداها لـوال تعقـل الفرقـاء                     
وتوجـه الـى     ." هذه الجريمة في سياقها الذي يجب ان توضع فيه         السياسيين وحرصهم على أن يضعوا    

ونوه عـضو    ."لة ونجري انتخابات نيابية مبكرة اآلن     أتعالوا نختصر هذه المس    "الفرقاء السياسيين بالقول  
 .كتلة التنمية والتحرير النيابية أنور الخليل بموقف جنبالط في الجريمة وبمواقـف األفرقـاء اآلخـرين               

لمكتب السياسي لحركة أمل عضو كتلة التحرير والتنمية النائب عبدالمجيد صالح ان لبنان             واعتبر عضو ا  
اللغة التي سمعناها خالل اليومين الماضيين دلت على ان هنـاك      وأظهر تضامناً في وجه الجريمة البشعة       

و ورأى عـض  .مساحة للوعي والحكمة وإلمكان اعادة النهوض بالوطن على رغم المرارات واألزمـات   
تكتل التغيير واإلصالح النائب وليد خوري ان موقف جنبالط كان مفصالً مهماً بإشاعة جو من الحـوار                 

وأثنى النائب مروان فارس على كالم النائب جنـبالط، واصـفاً إيـاه بــ               . الذي ممكن ان يظهر الحقاً    
  . "الجامع"

  29/4/2007الحياة 
  

  تها منعدمة الوجودواجتماعاتها وقرارا الحكومة فقدت شرعيتها: لحود .43
اميل لحود ان ايداع رئاسة الجمهورية مراسيم نافذة غير موقعة منـه، وإصـدار ونـشر                الرئيس  اعتبر  

 من الدستور ومراسـيم غيـر     56قرارات مجلس الوزراء الصادرة باالستناد الى الفقرة الثانية من المادة           
 قانونية، ألن الحكومة فقدت شرعيتها      موقعة من رئيس الجمهورية، عمل ال يستقيم وال يؤسس ألي نتائج          

، وإن كل دعواتها وجداول أعمالها واجتماعاتها وقراراتها        11/11/2006الدستورية والميثاقية بعد تاريخ     
  ".وكل ما يصدر عنها من إجراءات تنفيذية هي منعدمة الوجود انعداما كلياً اعتباراً من التاريخ المذكور

  29/4/2007المستقبل 
 

  حل وسط لألزمة اللبنانيةروسيا مع  .44
 استقبل نائب وزير الخارجية الروسي ألكسندر سلطانوف أمس السفير اللبناني في موسكو عاصم              :موسكو

وذكرت وكالة أنباء نوفوستي انه جرى خالل االجتماع تبادل اآلراء حـول             .جابر بناء على طلب األخير    
وأضـافت ان الجانـب    .ر العالقات الثنائية  الوضع في لبنان والشرق األوسط في شكل عام وقضايا تطوي         

الروسي شدد على أهمية تسوية األزمة السياسية الداخلية في لبنان من طريق الحوار الوطني العام وإيجاد                
وأشارت الى ان السفير اللبناني ثمن عالياً موقف روسيا المتزن           .حلول وسط لكل القضايا المختلف عليها     

  .والمتوازن من قضايا لبنان
  29/4/2007لحياة ا

  
  تطورات القضية الفلسطينيةيتناول المؤتمر القومي العربي  .45

تستضيف البحرين اليوم ولمدة ثالثة أيام فعاليات المؤتمر القومي العربي فـي دورتـه الثامنـة عـشرة                  
ويناقش المؤتمر قضايا األمـة العربيـة مـن          . من الشخصيات العربية السياسية والفكرية     600بمشاركة  
م والمسودة العلمية التي أعـدتها نخبـة مـن          2007 – 2006ناقشة التقرير السنوي حال األمة      خالل م 
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تقرير عدة قضايا منها حال     الويتناول   .المفكرين والمثقفين العرب للمشروع النهضوي الحضاري العربي      
العربـي  األمة في ضوء السياق العالمي الراهن ومحنة النظام العربي ومعضلة الديمقراطية في الـوطن               

والحـرب واحتمـاالت المـستقبل المفتوحـة         وتطورات القضية الفلسطينية واألزمة اللبنانية بين الحوار      
لة الصومالية باإلضافة إلى تقييم أداء االقتصاديات العربيـة العـام           أوالوضع في السودان وتحوالت المس    

  .الماضي
  28/4/2007 48عرب

  
 ي والعربي األربعاءسوالنا يرجح اجتماعاً بين الرباعيين الدول .46

 أعلن الممثل األعلى للسياسة الخارجية في االتحاد األوروبي خافيير سوالنا ان اللجنـة              :أ.ب.ب، د .ف.أ
 فـي شـرم     "األربعاء على األرجـح   "الرباعية حول الشرق األوسط واللجنة الرباعية العربية ستجتمعان         

المؤتمر حول األمن في العراق في الثالث       وذكر ان جميع أعضاء اللجنتين الرباعيتين سيحضرون        . الشيخ
أربعـة  (قد تتاح الفرصة على هامش هذا المؤتمر لعقد اللقـاء األول            انه  وأضاف  . مايو/أيار والرابع من 
وأعرب عن األمل في أن تتمكن اللجنة الرباعية الدولية من االجتماع فـي وقـت الحـق                 ). زائد أربعة 

  .ل في النهاية الى عقد لقاء أربعة زائد أربعة زائد اثنينومنفصل مع المندوبين الفلسطينيين للتوص
  29/4/2007الخليج اإلماراتية 

  
  امفوض االتحاد األوروبي يتفقد مخيمات الالجئين الفلسطينيين والعراقيين في سوري .47

قام مفوض االتحاد األوروبي للتنمية والمساعدات اإلنسانية لويس ميشيل بجولـة فـي             :  د ب أ   - دمشق
واستهدفت الجولة تقييم الوضع اإلنساني      .ا الالجئين الفلسطينيين والعراقيين الموجودين في سوري      مخيمات

واإلطالع على مشاريع إنسانية ممولة من قبل دائرة المساعدات اإلنسانية بالمفوضية األوروبية في هـذه               
 بتمويل  اين في سوري  وافتتح ميشيل مشروعا لتحسين األوضاع في مساكن الالجئين الفلسطيني         .المخيمات

 بتكاليف وصلت إلـى     2003وبدأ تنفيذ المشروع عام      .من مكتب االتحاد األوروبي للمساعدات اإلنسانية     
   . عائلة500 مليون يورو بهدف تحسين الظروف المعيشية لنحو 2.3

  29/4/2007الغد االردنية 
  

  ذا قبلها أولمرت تفعيل مبادرة السالم العربية بالحوار اإلقليمي والدولي إ: الرجوب .48
 أكد جبريل الرجوب، ان بناء مجلس األمن القومي الفلسطيني يحتـاج الـى              :سوسن أبوحسين  - القاهرة

وطالب باخراج المؤسسة األمنيـة عـن       . صياغة ملتزمة المفاهيم الوطنية والمهنية والسياسية والقانونية      
ودعـا الـى حـوار      . فوضى والفلتان األمني  تتم معالجة ال  لنطاق االجندات االقليمية والدولية الفصائلية،      

عوة اولمرت للقاء مع العرب قابلة للتنفيذ في حالة         داقليمي دولي لتفعيل مبادرة السالم العربية، معتبرا ان         
قبوله لمبادرة السالم العربية، وأوضح أن بديل الرفض اإلسرائيلي سـيكون بـالعودة الـى القـرارات                 

سرائيل، وكشف عن فحوى لقاء محمود عباس مع خالد مشعل فـي            الشرعية، التي أعطت الحق لوجود إ     
القاهرة، مشيرا إلى انه سيعالج التطورات الراهنة بالنسبة لبناء منظمـة التحريـر والحـوار الـوطني                 

  :وهنا نص الحوار. الفلسطيني، واستمراره في اطار الثوابت الوطنية التي تخدم القضية
  لقومي الفلسطيني؟ ماذا تم في إعادة بناء جهاز األمن ا

 األمن هو مفتاح النجاح، خاصة بعد تشكيل حكومة الوحدة الوطنية، من منطلق انه مـصدر اسـتقرار                  -
سياسي واجتماعي واقتصادي، وهذا يتطلب بناء نظام لألمن قائم على التعددية واخضاع المؤسسة األمنية              

ح ما بين العمل الـسياسي واألمنـي،        للرقابة، كما اتطلع ألن تكون صياغته مختلفة، وتفصل بشكل واض         
وتطرح توصيف للمشكلة وحلها ألن هناك حالة فوضى وفلتانا أمنيا، وأرى أن هذا التوصيف الموحد هو                
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الذي يتم فيه وجود رؤية موحدة للحل، ومع هذا هناك نقاش وحوار لتطوير آليات بحيث يتم فصل األمن                  
  . هم في حالة الفوضىعن االجندات االقليمية والفصائلية، والتي تسا

  إذا كان هذا هو التصور، فلماذا التضارب حول دور األجهزة األمنية؟ 
  .  هذا خطأ ويجب ان يتم تحديد المهام بما في ذلك األمن الرئاسي، الذي يخصص لحماية الرئيس فقط-

  ما هو تصورك لتنقية جهاز األمن من الفساد؟ 
  .  منع التجاوزات ومعالجة أي خلل أنا أتحدث عن الرقابة، وهي المسؤولة عن-

  متى سيتم االنتهاء من اعالن تشكيل وبناء مجلس األمن القومي الفلسطيني؟ 
 يجب اتمام ذلك بأقصى سرعة، خاصة فيما يتعلق بتوحيد األجهزة األمنية، ألن هناك ثالثة فيروسـات                 -

 بعـض منتـسبي     -3. ائيلية االجندات الفص  -2.  االجندات اإلقليمية  -1تنخر في جسد المؤسسة، وهي      
  . األجهزة األمنية، واذا كان هذا التوصيف واضح، فالعالج يجب أن يكون وفق تحديد مصدر المشاكل

  ماذا تفسر ظهور تنظيمات جديدة في قطاع غزة؟ 
 البعض يطرح مسميات مثل منظمة جيش االسالم، للتغطية على سلوك خاطئ لخطف الـصحافيين أو                -

يوجد في غزة تنظيم بهذا االسم، وأرجو أن يتم إخراج المؤسسة األمنية من االجندات              االعتداءات، لكن ال    
  .  سبتمبر11الشخصية، وارى أن أفضل شيء عمله أسامة بن الدن، انه لم يقحم أي فلسطيني في احداث 

  ما هو تقيمكم لقرار لجنة المتابعة العربية، بدعوة مصر واألردن إلجراء اتصال مع اسرائيل؟ 
 بد من إجراء اتصال مع كل األطراف، التي توافق على مبادرة السالم العربيـة داخـل إسـرائيل،                    ال -

وهناك بالفعل من يقبل بها والمهم ايضا ايجاد آليات، ألن أية مبادرة تحتاج الى أسـنان، لتوظيـف كـل                    
  . اإلمكانيات والطاقات العربية لصالح المبادرة

  مبادرة العربية للسالم؟ هل تسمح إسرائيل باستمرار اسنان ال
 للعرب طاقات هائلة في مجال توظيف المصالح لمواجهة االحتالل، وفي السياسة ال توجد عداءات أو                -

  . صداقات دائمة، وإنما هناك مصالح
  إسرائيل ترى أن مبادرة السالم غير كافية؟

  .   لتقول إسرائيل ما تريد، وال يمكن أن تملي على العرب أجندة عدوانها-
  في حالة فشل مبادرة السالم العربية ما هو البديل؟ 

  .  امام العرب العودة الى مجلس األمن، والى الشرعية الدولية التي اعطت إلسرائيل الحق في الوجود-
  هل يوجد في اسرائيل من يحل ملفات القدس والالجئين والحدود؟ 

ن واجبنا ان نعزز مـوقفهم ولألبـد مـن           هناك اطراف في اسرائيل تقبل بمبادرة السالم العربية، ولك         -
  .الحوار العربي مع المجتمع المدني االسرائيلي، مع التزام الثوابت العربية التي اقرتها قمة الرياض

  هل يمكن للقمم العربية التشاورية أن تساهم في حل تطورات الصراع ومعالجته؟ 
 اإلسرائيلي، ومفترض أن يصبح اقليميا       عربيا في الصراع العربي    - أكبر خطأ أن يبقى الحوار عربيا        -

  . ودوليا
  اذن أنت مع دعوة اولمرت للعرب للجلوس معا؟ 

  .  إذا قبل اولمرت بمبادرة السالم العربية، ندعوه نحن للحوار واللقاء مع العرب-
  ماذا تم بشأن ملف األسرى الفلسطينيين واألسير اإلسرائيلي؟ 

هذا الملف بعيدا عن وسائل االعالم، ومصر تقوم بجهد كبير          لست طرفا في الموضوع، ويجب معالجة        -
في هذا الشأن، كم أنني أرى أن أي حل في قضية فلسطين بدون مصر، لن يقود الى نتائج ألسباب تتعلق                    

  . بالجغرافيا والتاريخ
في تصوركم ما هي اولويات المرحلة ومطالب فلسطين من الرباعيتين العربية والدولية، فـي حالـة اي                 

  اجتماع مرتقب؟ 
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ان تتوقف إسرائيل عن العدوان، وان توقف االعتداء على األقصى، وان توقف بناء             : المطالب واضحة  -
  .االستيطان والجدار، وهذه هي نقطة البداية، اضافة الى ردع الحصار عن الحكومة والشعب
  29/4/2007الشرق األوسط 

  
 من ِمنّا يملك وحده قرار السلم والحرب؟ .49

  المالكيرياض.د
يعود هذا السؤال إلى الواجهة من جديد كلما قرر فصيل وحده دون سواه أن يخرق اإلجماع الوطني 
الفلسطيني في الوقت الذي يالئمه وبالطريقة التي يرتئيها مناسبة، بحجة ملكيته التمثيل األوحد لمصلحة 

 األغلبية من القوى والفصائل الشعب وتجسيده للوحي االلهي لتنفيذ هذه المهمة رغم تعارضها مع رؤية
يخرج علينا في كل مرة فصيل يدعي . أو حتى من جموع الشعب الذي يّدعي تمثيله أو تمثيل مصالحه

فيها أنه األكثر معرفة بمصلحة هذا الشعب الذي يوصفه بالضعيف وغير القادر على تمثيل مصالحه 
ماد على وسيط يتجسد في ذلك الفصيل، بنفسه أو غير القادر على التعبير عن احتياجاته دون االعت

باعتبار أن هذا الفصيل الذي قرر خرق اإلجماع يدعي أنه األكثر التصاقاً بهموم الشعب والمخلص 
وعليه، اعتماداً على تحليالته الخاصة ومن خالل اعتباراته التي تحرك خطواته ودون . األوحد لقضاياه

خيرة الذي يدعي تمثيله، يأتي ليطرح نفسه ممثالً لكل العودة إلى الشعب الفلسطيني صاحب الكلمة األ
الشعب، بينما يقلل في الوقت ذاته من دور الفصائل األخرى التي ال تشاركه هذا الخرق في هذه المرة، 

 .ما دامت ال تشترك معه في الرؤية والمصلحة الذاتية
وضع الفلسطيني برمته ويهدد هذا القرار الصادر عن فصيل ما، يشكل قي كل مرة يحلو له أن يخطف ال

به مصير كل الشعب، إشكالية كبيرة تسيطر على عقلية هؤالء الذين يقودون الجناح العسكري لهذا 
الفصيل أو ذاك، على اعتبار أن تفويضهم هو أوتوماتيكي يملكونه في جيوبهم وال يحتاجون إالّ إلى 

قديم تبريرات ألحد على اعتبار أن سيادة إخراجه في الوقت الذي يرتأونه مناسباً دون الحاجة إلى ت
القانون غير موجودة وال تنطبق عليهم، وأن الحكومة أصالً ال تملك ما يملكونه من تفويض سماوي 

هذا الوضع . للتدخل متى يشاؤون، الن لديهم مهمة تتمثل في إنقاذ الشعب الفلسطيني من أخطاء اآلخرين
ات أن تفرض رؤيتها بالقوة على بقية الشعب وقواه المتسيب على األرض قد سمح لهذه المجموع

السياسية، ضمن خارطة حزبية متعددة وفي أغلبيتها متورطة بشكل أو بآخر بهذا الخرق أو بغيره، 
وضمن وضع حكومي مستضعف يعكس جوانب محرجة له في كل مرة يتم الخرق على أيدي األجنحة 

لقد مثلت التبادلية في لعب األدوار بين األجنحة . كالعسكرية للفصائل التي تشكل هذه الحكومة أو تل
العسكرية أو المليشيات المسلحة للفصائل أو تلك المجموعات المنشقة عنها أو المليشيات العائلية في خرق 
اإلجماع الوطني بهدف إعالن حالة الحرب أو الدعوة إليها أو إعالن انهيار الهدنة إنما يعكس تورطاً 

ال يتوقع من مراقب عاقل أن يقبل أي . لغالبية تلك األجنحة وعبرها فصائلها السياسيةمباشراً وشمولياً 
ادعاء قد يأتي من هذا الفصيل أو ذاك أو من هذا الجناح العسكري أو ذاك أن ال عالقة مباشرة بين 

رغم االدعاءات التي . الجناح العسكري والجناح السياسي ألي فصيل يعمل على األرض الفلسطينية
درت عن بعضها ألسباب خاصة هدفها حماية قياداتها السياسية من مسؤولية ما تقوم به أجنحتها ص

العسكرية وإبعادها عن طائل االغتيال اإلسرائيلي أو النقد الفلسطيني والعربي، فالجميع هنا ودون استثناء 
واء األول تحت إمرة يعلم تماماً مدى العالقة بين الجناح العسكري والسياسي ألي فصيل، وطبيعة انض

هكذا كانت وهكذا بقيت العالقة الثنائية بين أجنحة الفصيل . الثاني وجاهزية األول لخدمة أهداف الثاني
الواحد، بانتظار أن نصل في مرحلة ما من عمر العمل السياسي والبناء الحزبي في عهد الدولة إلى 

في اإلبقاء على أجنحته العسكرية أو حمله السالح إمكانية االنتقال إلى الحزب المدني الذي ال يملك الحق 
ال يبدو أن هذا الوضع المتحرك دوماً باتجاه . الذي هو احتكار الدولة وأجهزتها األمنية والعسكرية فقط
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حالة الخرق الفاضح لإلجماع الوطني قد يتغير قريباً، مستفيداً من حالة الفوضى السياسية القائمة التي 
ومن هذا الواقع، بقيت كافة التصريحات التي . الة الفوضى األمنية والعسكريةتغذي بشكل متواصل ح

صدرت عن رئيس السلطة الفلسطينية نحو سالح واحد وقانون واحد وسلطة واحدة مجرد رغبة موجودة 
لديه ال يملك القدرة على تثبيتها أو فرضها، وبقيت كذلك الخروقات قائمة من قبل األجنحة العسكرية 

العمل السياسي دون رادع، لنصل إلى الوضع الذي وصلنا إليه هذا األسبوع من تهديد مباشر لفصائل 
باجتياح واسع لقطاع غزة من قبل قوات االحتالل اإلسرائيلي والتي حشدت أعدادا كبيرة من اآلليات 

عسكري ال نقلل هنا من خطورة التصعيد ال. والمعدات العسكرية األخرى استعداداً الجتياحها القطاع
اإلسرائيلي المستمر بما فيه األخير في الضفة الغربية، لكن، في نفس الوقت، يجب أال نضخم من 
ادعاءاتنا بقدراتنا التسليحية وعتادنا العسكري المتفوق الذي سيدفن جنود االحتالل وآلياته في أرض غزة، 

 .ن يوماً شعاراً رفعناهفالمبالغة تحبط وتدفع إلى المزيد من المآسي، كما أن االستسالم لم يك
وعند الحديث عن قرار الحرب ال بد من التعريج على قرار السلم ورؤية العالقة بينهما في تقرير مصير 

هذا النضال الذي طال جميعنا دون استثناء يستحق أن يبقى حقاً لنا أيضاً، . شعب يناضل من أجل مستقبله
وكما شاهدنا .  الفصيل أو ذاك على حساب الشعب كلهال أن يتحول إلى استئثار يملكه جناح عسكري لهذا

خالل المفاوضات الفتحاوية الحمساوية التي سيطرت على مجريات حياتنا لفترة ليست بالقليلة وعكّرت 
صفوتها نسبياً، أن البعض كان يرفض أن يعطي للبعض اآلخر الحق في قرار السلم دون أن يعود إلى 

هذه االشتراطات . صور الذي قّدم للرئيس للبحث في تلك اإلمكانيةالشعب بأكمله، رغم التفويض المح
التي وضعتها حماس أمام قرار السلم كان يجب أن تضعها أيضاً أمام قرار الحرب، وما منعته لغيرها 
فيما يتعلق بقرار السلم يجب أال تسمحه لنفسها فيما يتعلق بقرار الحرب، فهي ليست مخولة من أحد 

ب قبل أن تعود إلى المرجعيات الرسمية والشعبية المتعددة، وهذا لم يحدث عندما التخاذ قرار الحر
قررت القسام مؤخراً أن تنهي التهدئة وتعلن حرباً شعواء على قوات االحتالل ال سابقة لها، معّرضة 
مصلحة الشعب الفلسطيني كلها للخطر ومعرضة للخطر كذلك ما تم التوافق عليه في مقررات مكة، 

بعد أن تحولت تلك المقررات إلى مرجع لكل الفلسطينيين وحكم بينهم، بمن فيهم كل من لم خاصة 
 .تستهوه تلك المقررات أو تشمله

لحسن الحظ كان لدينا في داخل القطاع الوفد األمني المصري الذي سارع لوأد الخرق في مهده قبل أن 
 .ة أخرىيستفحل إلى فتنة واقتتال من جهة والى اجتياح ودمار من جه

القدرة الوقائية لدى الفريق المصري في حصر الخرق المقصود من قبل القسام أثبتت فاعليتها، وعليه، 
منع اجتياحاً إسرائيلياً مدمراً مستعمالً قدرته االقناعية ومن ثم التهديدية في مواجهة المبادرين بالخرق 

ني أفضل من الشعب نفسه، مع العلم أن والمّدعين أنهم وحدهم يعرفون أين تكمن مصلحة الشعب الفلسطي
قدرة أصحاب الخرق على منع االجتياح قد أثبتت عقمها في كافة المرات الماضية، حيث كان المواطن 
الغزاوي وما يملك دائماً الضحية التي دفعت وستبقى تدفع الثمن لهذا التهور غير المدروس بعناية لمن 

مصري لرأينا اليوم اجتياحاً نوعياً إسرائيلياً يأكل األخضر ولوال الوفد ال. يدعي المسؤولية الوطنية
واليابس أو ما تبقى منه دون أن يجد من يردعه، رغم التصريحات الطنّانة التي نسمعها دوماً عن 
الزالزل التي ستدك عرش إسرائيل من قبل من امتهن التصريحات الصحافية وسمح لنفسه الغلو في ما ال 

ض مصير شعب بأكمله لحقد عدو لن يتهاون في استعمال كل ما لديه من قوة يقدر عليه، بينما يعّر
نعم، لقد أثبت الشعب الفلسطيني أنه قادر على الصمود والنهوض بعد . عسكرية لتعليمنا درساً لن ننساه

ومع معرفتنا بصحة . كل ضربة، حتى لو كانت موجعة، وبعد كل ادعاء بتلقيننا درسا لن ننساه وثم ننساه
ه المقولة، لكن ما المنطق وراء أن نعّرض شعبنا لمزيد من المعاناة والدمار والقتل حتى نثبت أننا هذ

ننهض بعد كل ضربة موجعة، رغم صعوبة النهوض أحياناً، وأن دروسهم ال تنفع في شيء، فحسب 
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 أو تخلّف ادعائنا هي ال تمنع صواريخنا البدائية من االنطالق نحو الفضاء رغم أنها ال تصيب أحداً
 .وراءها دماراً يستحق الذكر في مكان ما من وسائل اإلعالم المختلفة

يجب أالّ نصل إلى وضع يصبح فيه كل مواطن، كان مسؤوالً أم غير مسؤول، كل مجموعة مسلحة 
تعمل للمصلحة الوطنية أو ضدها، كل جناح عسكري أو ذراع مسلح لفصيل أو مليشيا عائلية أو تتبع 

ليها كمرتزقة، أن يملك قرار الحرب في فلسطين، حيث تصبح األرض الفلسطينية وشعبها فرداً ينفق ع
من الذي يمنع في . ومستقبلها عرضة لكل متهور يريد أن يلعب في ملعبها أو يتذوق من معاناة شعبها

يكن، مثل هذه الحالة الفوضوية والمأساوية التي تعيشها غزة أن يقدم شخص، كان مواطناً مخلصاً أم لم 
على الوصول إلى من يروج لهذه السلعة وشراء عدة صواريخ جاهزة لإلطالق، على أن تكتب عليها اسم 
كتائبه المستحدثة لهذه الحالة فقط، ويتم تصوير إطالقها مع اسم كتائبه عليها، ثم تتم صياغة بيان ويعمم 

آالف من الدوالرات إلى على وسائل اإلعالم كما يحدث عادة، لينتقل هذا الشخص الذي انفق عدة 
صاحب مشروع نضالي مقاوم أو صاحب مشروع تخريبي، ويدعو عبر مشروعه هذا كنتيجة مباشرة 

وقبل أن تتحول الهواية إلى مهنة، وقبل أن يتحول مصير شعب إلى لعبة، وقبل . قوات االحتالل إلى الرد
بل الكبار أن يحتكموا إلى لعبة القانون أن يتحول قرار الحرب إلى أيٍد غير مسؤولة، نتساءل حقاً متى سيق
 .!وسيادته، والى خضوعهم لمحاكمته قبل أن يحكموا على اآلخرين

  29/4/2007األيام الفلسطينية 
  

  ما ُيبنى في سنوات تهدمه حماقة  .50
  عبد اهللا الهدلق

ائيل  بـين اسـر    - بعد سنوات من المفاوضات      -لم يصمد اتفاق وقف اطالق النار الذي تم التوصل اليه           
المسلحة، أوقف بموجبه الجيش االسرائيلي عملياته العسكرية في قطـاع غـرة            !) الفسلطينية(والفصائل  

وبينها فتح وحمـاس اطـالق      !) الفلسطينية(وتعهد بعدم شن هجمات عليه شريطة ان توقف المجموعات          
!) حركة حمـاس  ( أشهر، فقد خرقت     5صواريخ أو قذائف على اسرائيل، لم يصمد ذلك االتفاق أكثر من            

عشرات الصواريخ على   ) كتائب القسام  (- تلك الهدنة واطلق جناحها المسلح       - كدأبها دائما    -االرهابية  
األراضي االسرائيلية منهيا التهدئة السارية منذ أواخر نوفمبر مع اسرائيل، وردا علـى ذلـك اسـتأنف                 

  .شروع في الدفاع عن أرضه وشعبهالجيش االسرائيلي هجماته الجوية على قطاع غزة مستخدما حقه الم
االرهابية البالء والثبور على قطاع غزة، وسـيكون للـرد االسـرائيلي            !) حركة حماس (ستجر حماقات   

عواقب خطيرة، وستنتج عنه خسائر فادحة في األرواح واألموال، ودمار هائل يفاقم من معاناة الـشعب                
 كما سيـضع    -!) حماس(طات االرهابية لحركة     بسبب النشا  -المحاصر منذ أكثر من عام      !) الفلسطيني(

  .امام خطر المواجهة المسلحة غير المتكافئة مع اسرائيل!) الفلسطينية(كافة الفصائل والقوى 
االرهابي الذي أدت الى تدمير الضاحية الجنوبية في        !) حزب اهللا (هذه بحماقات   !) حماس(تذكرنا حماقات   
معظم البنية التحتية اللبنانية، وتشريد كثير من الشعب اللبناني         تماما، وتدمير   !) حزب اهللا (بيروت وسحق   

يطلق ندامته المشهورة فهل سيظهر علينا اسماعيل هنية بعد         !) حزب اهللا (زعيم  ) حسن نصراهللا (وجعلت  
لـو  : (ويطلق ندامة مشابهة مفادهـا    !) حماس(ان يدمر الجيش االسرائيلي قطاع غزة ردا على حماقات          

  !؟)ان الرد االسرائيلي سيكون بهذه القسوة لما اطلقنا قذائف على اسرائيل 1%كنت أعلم ولو 
  29/4/2007الوطن الكويتية 

  
  أكاذيب اإلعالم اإلسرائيلي من األردن إلى عزمي بشارة .51

  بالل الحسن
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يضرب الشلل األزمة في العراق وفـي الـسودان         . األزمة شاملة في المنطقة، وعنوان األزمة هو الشلل       
وكل هذه األزمات أزمات أميركية، وينتج عنها شلل في األزمة األم،           . ل، وبخاصة في ايران   وفي الصوما 

والشلل في هذه األزمة متعدد األبعاد، عربي وإسرائيلي وفلسطيني         .  اإلسرائيلي -أزمة الصراع العربي    
  .ودولي، وتتداخل هذه األبعاد مع بعضها بعضا بحيث يصعب فصل الواحدة عن األخرى

لقد اتخذت الجامعة العربية قرارا يكلف      . لى هذا التداخل، ما حدث حول المبادرة العربية للسالم        نموذج ع 
وقـد بـادر    . مصر واألردن االتصال بإسرائيل لشرح المبادرة العربية ومعرفة الموقف اإلسرائيلي منها          

بة، وهـي شـروحات     الملك عبد اهللا الثاني إلى استقبال وفد إسرائيلي في عمان، وقدم الشروحات المطلو            
وهـذا يعنـي أن األردن فـي    . يفترض بها أن تكون محكومة بالقرار العربي وباإلجماع العربي حولـه  

شروحه للوفد اإلسرائيلي ال يعبر عن موقف األردن وفهمه للمبادرة، إنما يعبر عـن الموقـف العربـي                  
ب، وقدم هناك تصريحات للصحافة     ولكن المفاجأة كانت حين عاد الوفد اإلسرائيلي إلى تل أبي         . والتزاماته

حول ما جرى مع الملك عبد اهللا الثاني، وأثارت التصريحات اإلسرائيلية عن مضمون اللقـاء               ) هآرتس(
ضجة فلسطينية وعربية حادة، ألن مضمون ما قاله اإلسرائيليون عن اللقاء يعني أن العرب مـستعدون                

وقد قيل كالم كثير غاضب بعـد       . ، أي إلغاؤها عمليا   لتعديل المبادرة بما ينسجم مع المطالب اإلسرائيلية      
ونحن ال نريد التوقف عند ذلك الكالم الغاضب، إنما نريد أن نتوقف عنـد              . نشر هذه األقوال اإلسرائيلية   

. النفي األردني، فقد صدر نفي أردني رسمي للكالم اإلسرائيلي، وأنه غير دقيق، وتم وضعه خارج سياقه               
مـا دام األردن ينفـي      .  أن نعتمد الرواية األردنية وال نعتمد الرواية اإلسرائيلية        ونحن نريد بقرار إرادي   

فنحن نريد أن نصدقه، ألنه ال يعقل أن يكون الملك، وهو المكلف بالحـديث باسـم العـرب أن يقـول                     
لإلسرائيليين أنه يتحدث باسم جزء من العرب، ويعبر عن ذلك بصيغة أنا ومجموعة من الدول العربيـة                 

نقول هذا ألننـا    . م المبادرة على هذه الصيغة، ويكون بهذا التصريح قد تخلى عن المهمة الموكلة إليه             نفه
هم ينسبون إلى األردن ما يرغبون هم بأن يكـون          ف. اعتدنا طويال على األكاذيب في اإلعالم اإلسرائيلي      

. د نفى مـا نـسب إليـه       لهذا أقول وأكرر إنني أميل إلى تصديق األردن ما دام ق          . هو الموقف المطلوب  
  .وأرفض بناء موقف ال يستند إال إلى األقوال اإلسرائيلية

وهنا ال يقتصر مصدر المعلومات علـى اإلعـالم         . واألمر نفسه يتكرر مع قضية الدكتور عزمي بشارة       
فقط، بل تدخل على الخط أجهزة األمن اإلسرائيلية، والتي اشتهرت بأنها أسوأ األجهزة، وأقسى األجهزة،               

إنها أجهزة االعتقال، والتعذيب، والقتل المخطط للقـادة، والقتـل          . ي التعامل مع الفلسطينيين وقضيتهم    ف
وهذه األجهزة هي المصدر الوحيد حتى      . الجماعي، وتهديم البيوت، وتهجير السكان، ورعاية االستيطان      

هو خائن، يتـصل مـع      وبحسب منطقها فإن بشارة     . اآلن في توجيه التهم األمنية للدكتور عزمي بشارة       
العدو كجاسوس، ويقدم له المعلومات، وهو يمارس ذلك برخص، إذ أنه يتلقى ماال مقابل المعلومات، ثـم     

 كمجرم، وهي كفيلة بزجه فـي       تهومجموع هذه التهم تدفع باتجاه محاكم     . يمارس جريمة تبييض األموال   
  .السجن اإلسرائيلي بأحكام مؤبدة
دكتور عزمي بشارة، الجانب السياسي، والجانـب النـضالي، والجانـب           أما الجانب اآلخر من قضية ال     

لقد مثل عزمي بـشارة     . الوطني، والجانب الفكري الديمقراطي، فإنه يضيع ويتالشى أمام هذه االتهامات         
حارب المؤسسة اإلسرائيلية فـي     . وحزبه ظاهرة جديدة في العمل الوطني الفلسطيني داخل دولة إسرائيل         

تدعون أنكم دولة ديمقراطية، إذاً لماذا ال تكـون إسـرائيل      : قال. ربها بمنطقها ووسائلها  عقر دارها، وحا  
دولة لكل مواطنيها؟ وهنا وقع اإلسرائيليون في المصيدة، فال هم يستطيعون قبول الشعار، بحيـث ينـال                 

يعلنون حقوقهم كاملة، وال هم يستطيعون رفض الشعار، بحيث         )  ألف مواطن  300مليون و (الفلسطينيون  
دولة إسرائيل، وحين منحـه بـوش       ) يهودية(وحين تبنى شارون شعار     . أن دولتهم دولة غير ديمقراطية    

، وجد اإلسرائيليون ضالتهم المنشودة في مواجهـة        )الال ديمقراطي والال علماني   (الموافقة على هذا النهج     
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 األساس، وعلى كل سواء كـان        السياسي الذي أطلقه بشارة وحزبه، فيهودية الدولة هي        -النهج النضالي   
  .مسلما أو مسيحيا أن يقر بذلك، وأن يتنازل طوعا عن حقوقه الديمقراطية ألنه ليس يهوديا

إن هذا المنطق كفيل بأن يحاكم دولة إسرائيل، وأن يحاكم مؤسسات دولة إسرائيل، ويوجـه لهـا تهمـة                   
ولكن أجهزة األمـن    . ة للتهجير العرقي  العنصرية، ونسف الديمقراطية، والتمييز بين المواطنين، والدعو      

تقلب اآلية، فيصبح عزمي بشارة متهما وتصبح هي بريئة، وكل ذلك باالستناد إلى أكاذيـب االتهامـات                 
  .الشبيهة بأكاذيب اإلعالم في مرات سابقة

ولكن ما يحزن هنا، أن بعض اإلعالم العربي، يزاود على عزمي بشارة، فيلمح تـارة إلـى اتهامـات                   
ل له، وبأن قضيته جنائية وليست سياسية، أو يغمز من قناته قائال إنه يسعى وراء وظيفة في هـذا                   إسرائي

ما يحزن أن البعض يتجاهل أن المعركة ضد عزمي بشارة ليست سوى البدايـة، وبعـدها                . البلد أو ذاك  
ية لتنصاع إلى   سيتم تهديد زمالئه بالصمت أو بمواجهة المصير نفسه، وبعدها سيتم تهديد األحزاب العرب            

الخطط الصهيونية فتقبلها أو يتم حلها واعتبارها خارجة على القانون، ثم يمتد اإلرهـاب إلـى الجاليـة                  
  .العربية لتصمت وتقبل وضعية المواطنين من الدرجة الثانية، في بلدهم وفي وطنهم األم

  29/4/2007الشرق األوسط 
  

 ملف ملغوم فاجأ إسرائيل.. 48عرب  .52
   محمدعبد العاطي. د

 48 اإلسرائيلي، ذلك التحول من مواقف عرب -من المفارقات التي استجدت على ملف الصراع العربي 
 عنوانا 48ففي كل من األمرين أصبح عرب . تجاه الدولة اإلسرائيلية، والتسوية المنتظرة لهذا الصراع

ة التي تفجرت بشكل للرفض أو المقاومة، بما يرشح قضيتهم ألن تكون واحدة من األزمات المستعصي
 وما .مفاجىء، أو على غير توقع، وخارج حسابات األطراف المعنية بمسيرة السالم في الشرق األوسط

أحاط باستقالة عزمي بشارة من الكنيست، ووجوده ألول مرة في  أعاد قضيتهم إلى صدر األحداث هو ما
ادة حقوق عرب الداخل، كما تزامن المنفى االختياري، بادئا مرحلة جديدة من النضال السياسي الستع

 على نحو مناقض تماما 48 لقيام دولة إسرائيل، حيث تعامل معها عرب 59انفجار قضيته مع الذكرى 
لما قامت به الدولة العبرية، وذلك باعتبارها يوما لنكبتهم، وكل ذلك وسط مناخ إسرائيلي يتزايد فيه 

 .48العداء لعرب
تي عرفها العرب على مدى عدة عقود مضت، جماعة من الفلسطينيين لم تعد صورة عرب الداخل هي ال

 لهذه الدولة، مما أخرج "عمالء"الذين ارتضوا العيش تحت الجنسية اإلسرائيلية، وقبلوا أن يصبحوا 
 اإلسرائيلي، ولكن منذ التسعينيات انقلبت -قضيتهم من االهتمامات العربية داخل الصراع العربي 

 لألسرلة وتمسكهم بـ الفلسطنة، دفاعا عن 48ملحوظ، جوهرها رفض غالبية الصورة تماما بشكل 
أنفسهم كأقلية عربية في دولة إسرائيل، وطرحا من جانبهم لحل سياسي للقضية الفلسطينية ككل، مختلف 
عن الحل المطروح، سواء من فتح أم بقية الفصائل الفلسطينية، يرفض قيام الدولتين، ويتبنى حل الدولة 

 .ية القوميةثنائ
، حيث سعى بدأب شديد وعبر 48ولقد لعبت حركة بشارة دورا مؤثرا في هذا التحول بمواقف عرب 

قدرات ذاتية مهمة تتعلق بشخصيته الكاريزمية من جهة، وقدرته الفائقة كزعيم سياسي، وإمكاناته الفكرية 
نوانا لمقاومة سياسية  ع48كنائب ومثقف مناضل من طراز فريد، سعى إلى أن يجعل من قضية عرب 

رفض الطابع . للوجود اإلسرائيلي تمثل نقيضا له، وتعمل على هدم مقوالته النظرية والسياسية المعروفة
الديني اليهودي للدولة اإلسرائيلية، ومن ثم كل المقوالت الصهيونية، ودعا إلى دولة تعددية ديمقراطية 

ن واليهود، ونجح عبر دورتين في الكنيست في تعرية حقيقية تعترف بوجود قوتين هما العرب الفلسطينيو
إسرائيل التي تتحدث دائما عن كونها دولة مدنية علمانية وديمقراطية ليبرالية، بينما هي في الحقيقة دولة 
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دينية عنصرية تباشر كل صور التمييز ضد مواطنيها من عرب الداخل، بمن فيهم الدروز الذين هم 
 .ونا مع أجهزتهاأقرب فئات عرب الداخل تعا

 من صور شتى للتمييز ليس فقط على صعيد الحرمان من الخدمات أو الحصول على 48لقد عانى عرب 
أقل القليل منها، مقارنة باإلسرائيليين اآلخرين في بقية القرى والمدن، وإنما على صعيد الهوية الثقافية 

ه المختلفة وليس األدب العربي، وكذلك حيث يتعين عليهم أن يعلموا أوالدهم األدب اإلسرائيلي بصنوف
على الصعيد السياسي حيث حاولت السلطات اإلسرائيلية مرارا عرقلة وصول حزب التجمع الوطني 
الديمقراطي إلى الكنيست، وليس خافيا أن أعضاء الحزب داخل الكنيست بمن فيهم بشارة، واجهوا 

مينية أو المتطرفة، وحتى من المنتمية إلى حمالت شرسة من مختلف القوى السياسية اإلسرائيلية الي
اليسار، ألن فلسفة بشارة وانصاره قامت على أساس تغيير بنية الدولة اإلسرائيلية ذاتها، مما مثل نقيضا 

 ودولة 48إال أن التطور الذي نقل العالقة االستراتيجية بين عرب . لتوجهات كل القوى اإلسرائيلية
 .لداخل بوضعهم التاريخي القوميإسرائيل، هو تنامي شعور عرب ا

لقد كانت أزمتهم هي أنهم مطالبون بالحفاظ على جنسيتهم اإلسرائيلية، لكي يحافظوا في الوقت نفسه على 
تمسكهم باألرض بوصفهم المواطنين الحقيقيين لها، ثم أصبح التمسك باألرض ليس كافيا في حد ذاته، 

ضة للسياسة اإلسرائيلية، تعبر عن الهوية العربية أو وإنما يتعين أن يتحول إلى حركة سياسية مناه
القومية لهم، في التوازي مع ذلك تعاملت إسرائيل مع قضيتهم من منطلق االندماج أو الدمج، أي العمل 
المستمر على تذويب الهوية ليصبحوا مواطنين إسرائيليين يدافعون عن الهوية الدينية، والطبيعة 

  . مثلهم مثل اليهود، وهو ما عرف بمصطلح األسرلةالصهيونية لدولة إسرائيل، 
 شعارات المقاومة والتضامن مع إخوانهم الفلسطينيين في األراضي  عزمي بشارةرفعت حركةلقد 

المحتلة، بل والتضامن مع القضايا العربية األخرى، ونقلت الشعارات إلى واقع فكانت هناك صور 
تي تحمل األعالم الفلسطينية، كلما حلت ذكرى النكبة أو مختلفة للمقاومة سواء بتحريك المسيرات ال

 اإلسرائيلي، أو التظاهر ضد الجدار العازل، -غيرها من المناسبات األليمة في تاريخ الصراع العربي 
وكان الرد اإلسرائيلي جاهزا تمثل . أو التعبير عن رفض السياسات اإلسرائيلية من خالل وسائل اإلعالم

 وإطالق الرصاص على المتظاهرين، ناهيك عما القاه بشارة وزمالؤه 48عرب في تدمير بعض قرى 
 .من حمالت للتنكيل أمنيا وسياسيا طوال عشر سنوات مضت

 من خالل ما يطرحونه في مواجهة السياسة اإلسرائيلية داخليا وما 48صعود الشعور القومي لدى عرب 
، جعل منهم أزمة حقيقية لدى الدولة العبرية، بعد يقيمونه من عالقات سياسية مع المحيط العربي األوسع

أن كانت تعتبرهم من رعاياها المخلصين، ومما زاد من حدة المشكلة بالنسبة لها ارتفاع عدد سكان عرب 
 عاما بعد اآلخر، مما أصبح يشكل تهديدا ديموغرافيا إلسرائيل، فإذا بها أمام ملف متعدد األبعاد قابل 48

وهكذا اعتبرهم نتانياهو قنبلة ديموغرافية موقوتة، بينما اعتبرهم رئيس . في أي وقتلالنفجار في وجهها 
 من 48الشاباك خطرا استراتيجيا على الدولة العبرية، وألن هذه الدولة ال تريد أن تتعامل مع قضية 

ف منظور سياسي في ظل وجود طرحين متناقضين للدولة اإلسرائيلية، فإنها قررت أن تتعامل مع المل
، وحركة عزمي بشارة 48من منظور أمني فقط، وبذلك اعتبرت كل صور المقاومة التي يباشرها عرب 

) المناوئة إلسرائيل(بوجه خاص لونا من ألوان اإلرهاب، كما اعتبرت كل اتصاالتها باألطراف العربية 
 ال يختلف عن 48عرب ، وفي ظل ذلك التطور فإن ما تفعله إسرائيل اليوم مع غالبية "العدو"تعاونًا مع 

.. تعاملها مع حماس أو أي فصيل فلسطيني معروف للمقاومة، أي أصبحت في مواجهة على جبهتين
 .عرب الداخل وفلسطينيي األراضي المحتلة

وكانت حرب إسرائيل ضد لبنان آخر ساحات المواجهة التي جعلت العالقة بين الدولة العبرية، وعرب 
راع السافر، فقد أكدت الحرب وجهة نظر حركة بشارة بأن المقاومة  تنتقل من التعايش إلى الص48

 اقتربوا من الملفات الساخنة العربية على نحو 48إلسرائيل ممكنة ومجدية، هذا من ناحية، وأن عرب 
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غير معهود من قبل من ناحية أخرى، وفي كلتا الحالتين لم تطرح إسرائيل إال األسلوب األمني للرد على 
 بكل ما يحمله هذا األسلوب من تداعيات، وفتح فصل جديد للصراع 48مي المتزايد لعرب الشعور القو

 ..بين اليهود والفلسطينيين مستقبال
 أصبحت مقتنعة باستحالة 48ومن متابعة تطور مسار المواجهة بين الجانبين، يتضح أن غالبية عرب 

 مقتنعة بأن المراهنة على ضغط غربي تطبيق إسرائيل لمبادىء المساواة والعدالة عليهم، كما أصبحت
على الدولة العبرية إلنهاء التمييز الواقع عليهم مراهنة ضعيفة ليس بسبب وجود موقف غربي مسبق 

 سبتمبر، ولم يعد هناك 11ضدهم، وإنما ألن العالقة بين الشرق والغرب قد اهتزت كثيرا بعد أحداث 
 .، ومن ثم للتعاطف معها48ية عربية كعرب فريق كبير في الغرب مستعد لسماع وجهة نظر أقل

وإذا كانت األطراف المعنية بعملية السالم قد بدأت تتحرك في اتجاه البحث عن حل لقضايا الحل النهائي 
 تطرح على الجميع مشكلة حق العودة، فبالنسبة 48إلغالق ملف القضية الفلسطينية، فإن مواقف عرب 

 بأي صورة من الصور، ألنه بالنسبة لهم بوجه خاص يعني مطلبا لهم ال يتعين التفاوض مع هذا الملف
فهم كما أوضحنا يطالبون . أساسيا ال يمكن التخلي عنه، حتى لو رأى آخرون إمكانية التفاوض حوله

 من 48بدولة ثنائية القومية، أي للعرب واليهود، ويرفضون كل المحاوالت اإلسرائيلية لتهجير عرب 
 اليهودي في البالد، -برون إعادة هؤالء من الشروط الرئيسية للتعايش العربي مدنهم وقراهم، بل يعت

فكيف لهم أن يقبلوا بعدم عودة الالجئين الفلسطينيين إلى إسرائيل، وحتى لو عاد هؤالء إلى الدولة 
لبية الفلسطينية المنتظرة، فإن ذلك سيؤكد مبدأ وجود دولتين تعيشان جنبا إلى جنب، وهو أمر ال يقبله غا

 .. من الناحية السياسية، ألنهم يطالبون بدولة واحدة لكل من الفلسطينيين واإلسرائيليين48عرب 
 والدولة اإلسرائيلية أكبر من 48في ضوء ذلك كله فإن احتماالت تصعيد المواجهة بين غالبية عرب

 - ا للصراع العربي احتماالت التهدئة أو االحتواء، وال شك أن انفجار هذه العالقة سيضيف ملفا جديد
 .اإلسرائيلي لم يكن في الحسبان

  29/4/2007الوطن القطرية 
  

  كفى خططاً وهمية ومعالجات تخديرية  .53
  رأي البيان  
  ذكرت صحيفة هآرتس اإلسرائيلية أن إدارة الرئيس بوش عرضت على إسرائيل والسلطة الفلـسطينية              

. ف بمهام معينة، وفقاً لجـدول زمنـي محـدد         ، فحواها أن يقوم كل طر     "حرية مقابل األمن  "خطة باسم   
تسهيل وتوسيع حركة الفلسطينيين على معابر القطاع وإزالة عـدد مـن            "بموجبها المطلوب من إسرائيل     
  ؛ "الحواجز العسكرية في الضفة

، بكالم آخر هي خطة ترمـي إلـى         "استكمال إعادة تنظيم قوات األمن التابعة للرئيس الفلسطيني       " مقابل  
إن طـرح  . مان إلسرائيل في مقابل تخفيف الحصار عن األراضي الفلسطينية، ال أكثر وال أقل           ضمان األ 

  هكذا مقايضة وفي هذا الظرف بالذات، 
وبعد كل الذي جرى وحصل؛ يكشف عن حقيقة دامغة، هي أن إدارة الرئيس بوش ليس في جعبتها إزاء                  

ير عادتها في وصف العقاقير التخديرية التـي        القضية الفلسطينية غير األوهام؛ وأنها ليست في وارد تغي        
  . تشتري الوقت لهذه القضية

 ففي ذات النهار الذي تسربت فيه هذه الخطة كانت اآللة العسكرية اإلسرائيلية فالتة على عادتها تطـارد                 
انيـة   منذ بداية االنتفاضة الث    2000الفلسطينيين فقتلت أربعة منهم ومعهم بلغ عدد القتلى منذ سبتمبر سنة            

   شهيداً، يضاف إليهم آالف األسرى والمنازل المدمرة بجرافات االحتالل 5674
 فضالً عن آالف الدونمات المصادرة والتوسعات االستيطانية التي لم تتوقف ال هـي وال اإلخطـارات                
باالستيالء على المزيد من األراضي في الضفة ومنطقة األغوار التي بـدأ جـدار الفـصل العنـصري                  
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األمـن  : وجرياً على المألوف يواصل االحتالل مطارداته واغتياالته تحـت الـذرائع نفـسها            . سهابافترا
  والصواريخ الفلسطينية وزرع العبوات، 

وكأنـه علـى الـشعب الفلـسطيني أال         .  وإن كل ما يقوم به يأتي في إطار الرد على عمليات فلسطينية           
العزف على هذا الوتر المزّيف،     . متواصل ضّده يعترض، حتى برفع الصوت، على العدوان اإلسرائيلي ال       

عادة إسرائيلية قديمة متجددة، إسرائيل تضرب وتسبق في الشكوى، تنسف الهدنة تلو األخـرى بمـزاعم              
  واهية، 

حكومة الوحدة الوطنية للتخريـب عليهـا       :  واآلن بتصعيدها المستمر في اآلونة األخيرة تستهدف اثنين       
 عينه تصّوب باتجاه المبادرة العربية، بغية تهميشها وإزاحتها عن شاشـة            ومحاولة تفجيرها، وفي الوقت   

  . االهتمامات الدولية
، "خارطـة الطريـق   " أما واشنطن التي طالما رددت وشّددت على أطروحة الدولتين واالهتمام بترجمة            

تي ال تحتـوي    تتعامل مع العدوان اإلسرائيلي، إما بالصمت والتجاهل وإما بطرح خطط كهذه األخيرة، ال            
  على أقل المطلوب والذي يتمثل بلجم إسرائيل وإجبارها على وقف عدوانها وحصارها ومطارداتها، 

.  وكل ما يرافق ذلك من أساليب التنغيص والتدمير لحياة الشعب الفلسطيني وحقوقه اإلنسانية والوطنيـة              
 فيها الوضـع العربـي والجانـب        أما أن تطلع اإلدارة األميركية بما أشارت إليه هآرتس، في لحظة يمدّ           
  .الفلسطيني يده للسالم والهدنة، فإنه أمر أقل ما فيه أنه يخلو من الجدّية

إن آخر ما تحتاجه القضية الفلسطينية اآلن، هو المزيد من الخطـط، ملفهـا بـات يطفـح بالمـشاريع                    
ي من شـّح كبيـر فيهـا،        واالتفاقيات والمبادرات، هي ال تحتاج سوى إلى القرارات الحاسمة والتي تعان          
وربما يكون فـي ذلـك      . المقايضات السطحية ال تسمن وال تغني من جوع، هذا إذا التزمت بها إسرائيل            

  .رسالة تحفيز للفلسطينيين كي يواصلوا تعزيز وحدتهم الوطنية التي تشكل أقوى األسلحة لديهم
  29/4/2007البيان االماراتية 

  
  مبادرة اإلسرائيليةوغياب ال.. حضور المبادرة العربية .54

  أسعد عبد الرحمن.د
قبل انعقاد قمة الرياض، ألمحت صحف عربية التفاق عقد بين الواليات المتحدة وإسرائيل وبعض الدول               

اإلسـرائيلي بهـدف بـدء      /العربية بشأن اتصاالت مباشرة واسعة تحت غطاء دعم التفاوض الفلسطيني         
ى أساس دمج المبادرة العربية بخريطة الطريـق فـي          كان ذلك عل  . خطوات التطبيع العربي مع تل أبيب     

وأوضـحت  . خطة سياسية جديدة تطرحها اإلدارة األمريكية الحقا كحل للصراع الفلسطيني اإلسـرائيلي           
الصحف المذكورة أن ذلك االتفاق جعل القمة العربية تصر على عدم تعديل المبادرة العربية خـشية أن                 

وأضافت المصادر أن   . ولى نحو تطبيع العالقات بين العرب وإسرائيل      تكون القمة، بالمحصلة، الخطوة األ    
اإلدارة األمريكية تصر على حل للمشكلة الفلسطينية ألنها وإسرائيل معنيتان بهدوء تـام فـي الـساحة                 

  .الفلسطينية والعربية الستئناف الحرب على حزب اهللا ومحاصرة ايران وسورية، وربما ضرب األولى
فهذه أول مرة تحظى بها المبادرة بهـذا        . ن قراءة مالمح مبادرة السالم العربية المجددة      لقد أصبح باإلمكا  

. فإسرائيل تتحدث عنها، وكذلك الواليات المتحدة، بما يوحي باستعداد للتعاطي ايجابيـا معهـا             . االهتمام
جة السعودي حين   والفلسطينيون الذين يتخوفون من تعديل المبادرة العربية، سيتمسكون بتأكيد وزير الخار          

من جهته، قال أمين عام الجامعة العربية أن المبـادرة لـم            ! للمرة العشرين ال تعديل للمبادرة     :قال بحزم 
تحظ باالهتمام والتسويق المطلوبين، في إشارة إلى ضرورة عرضها على مجلس األمن الدولي، وبخاصة              

. 194التي يؤكدها قرار األمم المتحدة رقم       وأن المشكلة الكبرى بالنسبة إلسرائيل هي مسألة حق العودة،          
إذن، قد يعرض العرب المبادرة على مجلس األمن بهدف اصدار قرار للتفاوض على أساسها، وبخاصـة   
بعد تصريحات جاءت على لسان مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين، مفادها أن المبـادرة تـصلح قاعـدة                
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بحيـث تبـدأ    '' لالجئين والحدود والقدس والمستوطنات   ا''لمسيرة تفاوض تركز على قضايا الحل النهائي        
  .المساومة اإلسرائيلية إلسقاط أي بند من قضايا المرحلة النهائية

لمرونة اإلسرائيلية في التعامل معها، ما زالت المبادرة مرفوضة إسرائيليا، ألنهـا            اورغم ما يسمى اآلن     
م اإلبقاء على أي مستوطنة في الضفة       ، أي عد  1967تتحدث بصراحة عن انسحاب إسرائيل إلى خطوط        

إذن، إسرائيليا، المشكلة ليست مشكلة الالجئين      . والجوالن، وعودة القدس الشرقية تحت السيادة الفلسطينية      
  . فقط

صحيح أن رايس تحركت لدفع عملية السالم إلى األمام، والعرب جهدوا في قمة الرياض لتقديم ضمانات                
لكن هناك غياب ألي مبادرة إسرائيلية في المقابل، فضال عن حالة العجـز             إلسرائيل تجاه التطبيع معها،     

ومع أن كثيرين يرون في المبادرة أساسـا مقبـوال لحـل الـصراع              . التي تعيشها الحكومة الصهيونية   
فإن قضية الالجئين ال يجب أن تكون سببا لـرفض          . اإلسرائيلي وخصوصا الشق الفلسطيني منه    /العربي

  . التي تعطي إسرائيل حق النقض وتشترط موافقتها علي أي حلإسرائيل للمبادرة
تكمن أكبر تخوفات الشعب الفلسطيني بإمكانية االبتعاد عن تحقيق بعـض أحالمـه، وأن تكـون هـذه                  

فوزيرة خارجيته تسعى للتوصـل إلـى   . التحركات مجرد مساع لتحقيق انجاز للرئيس األمريكي المأزوم   
ويجري الحديث عن مؤتمر سالم كبير قريب يـضم         .  االعتدال العربي  خطة أمريكية يوافق عليها محور    

اللجنتين الرباعيتين، الدولية والعربية، والرئيس الفلسطيني وأولمرت، ويكون هدفه استئناف المفاوضـات            
وفـي مثـل ذلـك      . حق العودة : السياسية على اساس المبادرة العربية، مع االلتفاف على أحد أهم البنود          

 تثبت إسرائيل أنها دولة يمكن أن تلجأ للسالم الحقيقي؟ سؤال يجيب عنه جدعون ليفي فـي                 المؤتمر، هل 
إسرائيل ال تريد السالم، لقد انتهت ترسانة الذرائع ومخزن الرفض بات فارغا، وإذا             : هآرتس حين يقول  

ـ   (و) ال شـريك  (كان ممكنا حتى وقت أخير القبول بالكاد بجملة حجج وشروط إسرائيل مثـل               ن لـم يح
لقـد انقلبـت    .. ، فإن الصورة اآلن ال تدع مجاال للشك، فقناع إسرائيل المحبة للسالم تمزق تماما             )الوقت

: األمور رأسا على عقب، إسرائيل هي جبهة الرفض، والءات الخرطوم أصبحت الءات القدس، مـضيفا              
لم يتغيروا،  ( متهما   لم يعد أحد يأخذ كالم أولمرت على محمل الجد، فهو يواصل حديثه حول الفلسطينيين             

  !!وكأن إسرائيل أوفت بتعهداتها) ولم يكافحوا اإلرهاب، ولم يفوا بأي من تعهداتهم
  29/4/2007الراي االردنية 

  
 !فلسطين ال تتسع إال لدولة واحدة .55

  أحمد طّحان
أذكر أن رئيس الجمعية اليهودية في جامعة اسكس ببريطانيا قال ذات مرة في ندوة طالبية ردا على 

) فلسطين(اسرائيل  !ال بد أنك تنكّت :قتراح من فلسطيني يساري باقامة دولتين على االرض الفلسطينيةا
 .ال تتسع إال لدولة واحدة

يعلم العالم كله بأن الصهاينة لن يقبلوا بإقامة دولة فلسطينية في األرض المحتلة، فمجرد قيام الدولة 
ما وأن عدد الفلسطينيين في الداخل سيفوق عدد اليهود، الفلسطينية يعني زوال الدولة العبرية، ال سي

، ويعد هذا األمر من المسلمات االستراتيجية لدى الساسة اليهود 2025وسيتحول اليهود الى اقلية عام 
 .ولذلك فهم يتهّربون من التفاوض أو مجرد التصريح بشأن الخطوات العملية لقيام الدولة الفلسطينية

لحين واآلخر بأن فلسطين وطن اليهود فقط، وأن مكان الدولة الفلسطينية هو يصّرح الصهاينة بين ا
األردن، وقد أدرك الملك األردني الراحل حسين بن طالل النوايا الصهيونية وعمل بموجبها، فحارب 
الفلسطينيين المسلحين، الذين تصرفوا بعقلية الدولة، حرب إبادة حتى أجالهم عن األردن وطردهم خارج 

د االردنية، ويظل هذا الهاجس مسيطرا على الحكومات االردنية المتعاقبة، التي تعد أنفاس الحدو
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الفلسطينيين بواسطة مخابراتها المقتدرة، باعتبار أن األردن أوال وأن األردن لن يقبل بقيام دولة فلسطينية 
 .ألن األردن ال يتسع لدولتين

بيه، فقد صّرح مرارا بأن االردن أوال وأنه يرى وحيث ان الملك االردني عبداهللا الثاني هو سر أ
ضرورة توطين الفلسطينيين حيث هم في الدول العربية وتعويضهم من أموال الدول النفطية، وذلك لتذليل 
أهم عقبة من عقبات قيام الدولة الفلسطينية بموجب خريطة الطريق والمبادرة العربية للسالم مع اسرائيل، 

عودية بدأت تتشكل في هذا االتجاه، السيما وان األمير بندر بن سلطان، يعلم جيدا ويبدو أن هناك قناعة س
 .أن الواليات المتحدة األمريكية لن تضغط على اسرائيل لقيام الدولة الفلسطينية إالّ بالشروط االسرائيلية

 ما الشروط االسرائيلية لقيام الدولة الفلسطينية؟
وأن يقضي بعضه على بعض لصالح األمن الصهيوني، وأن ، احراأن يكون الشعب الفلسطيني مقسما متن

تحل التنظيمات الفلسطينية المسلحة وعلى رأسها حماس والجهاد، وأن تتحول الى مؤسسات خدماتية 
 !لحماية اسرائيل

شؤون السكان ) بعض(وعندها تقبل اسرائيل بدولة فلسطينية على شكل بلديات فلسطينية إلدارة 
ى أن تتخصص هذه البلديات، وفق القانون االسرائيلي، بالشأن البلدي فقط كالمجاري الفلسطينيين، عل

وأال تتدخل بالشأن السياسي ..... والصرف الصحي وتنظيف الشوارع ولم الزبالة وتحرير رخص البناء
ألن .. ..أو االمني وال تثير النعرات واألحقاد عبر المطالبة بدولة فلسطينية أو عودة الالجئين أو القدس

 .ذلك من الممنوعات والمحرمات
بالمقابل فإن الدول العربية ال تملك لحل القضية الفلسطينية سوى المزيد من التنازالت والمزيد من 

 !التضليل
كل ... كل األنظمة العربية قامت وقويت على حساب القضية الفلسطينية باعتبارها قضية العرب األولى

وكل ... المخابراتية والعسكرية تحت مظلة المعركة مع العدو الغاصباألنظمة العربية قّوت أجهزتها 
 .األنظمة العربية اليوم تتآمر على القضية الفلسطينية لصالح اسرائيل

وتتميز المنطقة العربية، بمزيد األسى واألسف، بالفشل المقسوم بين سياسيين كذابين، يظهرون ما ال 
تريد أن تدفع ثمن التخلص من الكذابين والفشلة، وهذا هو يبطنون، وشعوب خانعة وأحزاب وصولية ال 

السبب الرئيسي لوصول العراق ولبنان وفلسطين، وعموم المنطقة، للخراب والتحلل والحال المأساوي 
 .المتراوح بين التجزئة والحرب األهلية واالنفجار

 عن الفعل المتزن، وهي لقد استهلكتْ الشعوب العربية من قبل حكامها فأصبحت مسطحة خاوية قاصرة
 .ال تجيد سوى الموت الرخيص تحت شعارات واهية

يتداول الفلسطينيون في المخيمات الفلسطينية في لبنان هذه األيام المبالغ التي ستدفع لهم ثمنا لفلسطين 
، وتعمل الحكومة اللبنانية، بشكل تدريجي، والهيئات الدولية لغوث الالجئين ) الف دوالر50 و30بين (

 .تمهيدا لتوطينهم في لبنان) نسبيا(على تحسين اوضاعهم المعيشية 
ترى مصر واالردن والسعودية ضرورة توطين الفلسطينيين حيث هم اآلن، أّما التصريحات المخالفة 

 .لهذه الخطوات فلمجرد االستهالك المحلي والتضليل كالعادة
 تدخل فيها العنصر السياسي والتفاوض مع وحاربت اسرائيل بكل اقتدار،) الجهادية(عندما قويت حماس 

الحكومات، فانحرفت عن مسارها الجهادي الى المسار التوفيقي والحكم، وهو أسوأ ما فعلته هذه الحركة 
النظيفة التي بدأت تعقد اجتماعاتها في القصور والقاعات الفخمة، ففقدت معظم حريتها ومعظم نقائها عن 

 !غير قصد
سطين أن ال حل لحماس سوى بالعودة للسالح ومقاومة العدو وترك العملية يرى البعض من أحرار فل

 .التفاوضية الفارغة لغيرها ممن يجيدون التنازل واالنتظار
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الخالية من المضمون (يرى هذا البعض أن مجرد قبول حماس باالنتظار والتهدئة وبالمبادرة العربية 
% 10ين يقبلون بالقليل حتى لو كان ية المفاوضين الذهو خيانة لفلسطين، وهي آنذاك تشابه بق) الجوهري

 !من بقية فلسطين، ولن يصلوا إليه
 على من تراهن حماس بامكانية التقدم عبر المفاوضات؟

 على اولمرت الفاسد الفاشل الذي ال يحترمه شعبه وال يقبل سياساته؟
 ة تتعلق ببقائهم على أكباد شعوبهم؟على الزعامات العربية المرتبطة بالقرارات األمريكية وبأجندات خاص

 على الرئيس األمريكي المتمرمغ في األوحال العراقية؟
 على ايران المشغولة بالنار؟

لقد تدخلت حماس في اللعبة الخطأ في الزمن الخطأ، وهي ما لم تسارع لنشل نفسها من األوحال 
 حزب اهللا في لبنان، إلى مجرد حزب السياسية، فإنها ستتحول بفعل التيار السياسي الجارف، كما تحّول

 .سياسي يبحث عن المزيد من الحقائب الحكومية والمكاسب السياسية للداخل والخارج
كانت قوة حماس وحزب اهللا تنبع من مقاومة اسرائيل ورفض انصاف الحلول والعمل تحت األرض 

 !والبعد عن الصفقات، وال قوة لهما إالّ بالعودة لألصل
بع األسلوب االسرائيلي بأن من حقها الدفاع عن نفسها مقابل االرهابيين، وان تحارب على حماس أن تت

حتى ... االرهابيين الصهاينة وهذا حقها المشروع، الذي ستجد له الكثير من المؤيدين عربا وغير عرب
لسياسي يعترف العالم بالحقوق الفلسطينية الجوهرية كأمر واقع ال يقبل التنازل، عندها يصبح العمل ا

لحماس مميزا، أما هذا االنتظار، واالكتفاء بتشييع الشهداء تلو الشهداء، الذين يقتلون بالرصاص 
فلن يوصل حركة .... االسرائيلي كل ساعة، للتشفي ولتقوية الجبهة االسرائيلية الداخلية المتهاوية
لبرلمان الفلسطيني مقابل المقاومة االسالمية لغير الجدار المصمت حتى لو تمكنت من كسب كل مقاعد ا

 .فتح
 !علينا بالصدق حتى وإن كان مؤلما
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