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***  

  
  "قوات العاصفة"وحد أجنحتها العسكرية تحت مسمى تح تف .1

ن أكشفت صحيفة هآرتس العبريـة      :  فتحي صّباح  نقالً عن مراسلها  غزة   من   2/4/2007 الحياة   أوردت
، وهو اسم الجناح    "العاصفة" قوة تنفيذية عسكرية موحدة للحركة اختارت لها اسم          خيراًأحركة فتح شكلت    

  .ها، وستكون مهمتها خوض مواجهة محتملة مع حركة حماسالعسكري للحركة منذ انطالقت
ذ وصف  إمس،  أوحاولت فتح التقليل من أهمية التقرير الذي نشرته الصحيفة العبرية في عددها الصادر              

ونقلـت الـصحيفة عـن أبـو        . "غير دقيقة "القيادي في الحركة سامي أبو سمهدانة هذه المعلومات بأنها          
شـاعات وتقـارير    إالتقرير مبنـي علـى      "ن  أمسؤول عن الجهاز الجديد،     سمهدانة الذي وصفته بأنه ال    

لكن الناطق باسم فتح عبد الحكيم عوض أقر بوجود هذا الجهاز، وقال في حديث لوكالة معـاً                  ."مغلوطة
جنحة أعادة بناء وهيكلة وتجميع ولملمة قيادات وكوادر        إ على توحيد و   الحركة تعكف حالياً  "ن  أخبارية  اإل

قـوات العاصـفة    "ن الجهاز الجديد سيحمل اسـم       أضاف  أو. "عسكرية في جهاز عسكري واحد    الحركة ال 
. ن يكـشف هـذه القيـادة      أ، من دون    " للحركة، وستكون له قيادة موحدة      موحداً  عسكرياً وسيشكل جهازاً 

حماية الحركة من كل االخطار، وفي مقدمها مواجهة        "ن مهمة الجهاز الجديد ستكون      ألى  إشار عوض   أو
ن الهدف هو خوض أي مواجهة مستقبلية مـع         أ، خالفاً لما تقوله هآرتس من       " االحتالل االسرائيلي  خطر
ولى لهذا الجهاز ستكون من خمسة آالف رجل مجهزين تجهيـزاً نوعيـاً             النواة األ " أنوضح  أو. حماس

ردن، كمـا   ألو ا أن يكون هؤالء تلقوا تدريبات خارج فلسطين، سواء في مصر           ألكنه نفى    ."وبناء متميزاً 
  .تقول هآرتس

لى مصادر فلسطينية سربت لهـا      إولى  واستندت هآرتس في تقريرها الذي نشرته على صدر صفحتها األ         
لـف مجهـزين    أ جندي للجهاز، من بينهم نحـو        1400تم حتى اآلن تجنيد     "نه  أوقالت  . هذه المعلومات 

شـارت  أو. "ات عسكرية في مصر    عدة من هؤالء خضعوا لتدريب     آالفاً"ن  أضافت  أو ."ومدربين عسكرياً 
لى مصر قبل نحو ثالثة أسابيع حيث يخضعون لتدريب         إ خرجوا   "القوة الخاصة " جندياً من    350"ن  ألى  إ

شراف مدربين مصريين وفلسطينيين، من بيـنهم سـامي أبـو           إوتأهيل في قاعدة للجيش المصري تحت       
 التجنيد للجهاز الجديد بدأت قبل نحـو        عملية"ن  أوضحت  أو ."سمهدانة من قادة انتفاضة الحجارة األولى     

نه تم ضم نخبة من جنود وعناصر من جهاز المخـابرات العامـة الفلـسطينية               أشهر ونصف الشهر، و   
لـى جانـب    إ"نـه   ألـى   إولفتـت   . "لى الجهاز الجديد لتطعيم المجندين الجدد بهم      إمن الوطني   وقوات األ 

خيراً تخـريج   أ، حيث تم    يضاًأقطاع غزة تتواصل    ريحا و أن التدريبات في مدينة     إالتدريبات في مصر، ف   
لى الجهاز الجديـد،    إالشروط القاسية لالنضمام    "لى  إشارت  أو. "لى حرس الرئاسة  إ جندي انضموا    500

بو سمهدانة مسؤوالً عن    أنه تم تعيين    أوقالت  . "من بينها عدم ضم كل من له قرابة مع شخص من حماس           
قامـة القـوة    إجل  أا تم تفعيل دور الجهاز ومحاولة استغالله من         ، فيم  عاماً 12من الخاص قبل    جهاز األ 

ن أوعلـى رغـم     ": وختمت الـصحيفة  . الخاصة لتكون مخلصة لحركة فتح والرئيس محمود عباس فقط        
  ."ساساًأمحمد دحالن لبو سمهدانة يعطي والءه أن أال إبو مازن فقط، الوالء سيكون أل
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  نفيـه  قطاع ماهر مقداد  ال المتحدث باسم حركة فتح في       عن: غزة من   2/4/2007 القبس الكويتية    ونقلت
لى هناك بـشكل    إ ذهبوا   شخاص الموجودون في مصر حالياً    األ" :وقال مقداد . ما روجته صحيفة هآرتس   ل

وما جاء في   .. ي فصيل أ للمواجهة مع    جل الخضوع لدورات تدريبية لتأهيلهم وليس استعداداً      أرسمي من   
 ."وضاع على الساحة الفلسطينية   سرائيلية لبلبلة األ  تي ضمن الدعاية اإل   ويأ.. صحيفة هآرتس غير صحيح   

نشاء السلطة الوطنية لالرتقاء بمستوى     إتلك الدورات التدريبية التي تقام في مصر مستمرة منذ          ": أضافو
جهزة بما فيها   سرائيل، وتشمل تدريبات جميع األ    إمنية التي تتعرض العتداءات متواصلة من       جهزة األ األ
 ."ارة الداخليةوز
  

   الفلسطينيلشعبلاستمرار الحصار عقاب مقصود : عباس عقب لقائه ميركل .2
مس أ ،دعا الرئيس محمود عباس: وكاالتنقالً عن الرام اهللا  من 2/4/2007 األيام الفلسطينية أفادت

 أن  معتبراً،لى رفع الحصارإ ،نجيال ميركل في مقر الرئاسة في رام اهللاألمانية عقب لقائه المستشارة األ
تحدثنا : "وقال عباس في مؤتمر صحافي مشترك مع ميركل .للشعب الفلسطيني" عقاب مقصود"استمراره 

 بهذا  جدياًمع السيدة ميركل بشكل جذري لوقف الحصار عن الشعب الفلسطيني وهي تبذل جهداً
مة إلطالق عملية أجرينا مع المستشارة مباحثات مهمة حول أفضل السبل المالئ": أضافو ".الموضوع

 ه التزاماًكد مؤ."سياسية ذات مغزى، خاصة بعد النتائج اإليجابية التي خرجت بها القمة العربية بالرياض
بمواصلة اللقاءات مع رئيس الوزراء اإلسرائيلي إيهود أولمرت، كما تم االتفاق أثناء زيارة الدكتورة "

الحكومة اإلسرائيلية بخطوات بناءة وبالتجاوب مع ، معرباً عن أمله في أن تقوم "رايس للمنطقة مؤخراً
بحثنا في هذا اإلطار بعض األفكار المحددة، وأكدنا  ":تابع عباسو .رسالة السالم العربية المعروضة

للمستشارة التزام السلطة الوطنية الفلسطينية بنبذ العنف، وااللتزام باالتفاقيات الموقعة مع منظمة التحرير 
قيق تهدئة متبادلة ومتزامنة، وما زلنا نبذل جهوداً مع جميع األطراف إلطالق سراح الفلسطينية، وبتح

إننا في نفس الوقت أكدنا : "وقال ".الجندي شاليت وفي المقابل إطالق سراح األسرى الفلسطينيين
وحول بدء عمل حكومة الوحدة ". للمستشارة ضرورة التزام إسرائيل بوقف ممارساتها أحادية الجانب

إننا شرحنا للسيدة المستشارة أن البرنامج السياسي للحكومة وخطواتها األولى تعكس ": طنية، قالالو
  ."تجاوبها مع متطلبات المجتمع الدولي إلنهاء الحصار المفروض علينا

أعربت المستشارة األلمانية عن أسفها لعدم التزام الحكومة الفلسطينية بالشروط الثالثة للجنة من جهتها، 
االتحاد األوروبي " قائلة إن عدم االلتزام دفع ،"ملزمة"وأكدت ميركل أن هذه الشروط  .عية الدوليةالربا

قبول معايير ب"وطالبت المستشارة األلمانية حكومة الوحدة  ".التخاذ قرار بعدم التعامل مع الحكومة
  ".الرباعية حتى يصبح هناك تعاون كامل مع االتحاد

قالت في المؤتمر ميركل :  أنجمال جمال نقالً عن مراسلها رام اهللان  م2/4/2007 الدستور وأضافت
ولوية ستظل على المدى الطويل هي إيجاد حل قائم على أساس أن األ"الصحفي المشترك مع عباس 

 :ضافتأو". منةدولتين متجاورتين بحيث تنشأ دولة فلسطينية قادرة على الحياة بجانب دولة إسرائيل اآل
وتوقعت أن يساهم ".  ولكن الخطوة المترددة تحتسب أيضا كخطوة، أمامنال طويالًالطريق ال يزا"

سرائيلي في فتح الطريق أمام التغلب على بعض النزاعات التوصل إلى حل في النزاع الفلسطيني اإل
  يضم خبراء ورجال أعمال سيصل قريباً ألمانياً اقتصادياًوأعلنت ميركل أن وفداً .خرى في المنطقةاأل
 وهو ما رحب به عباس ،لى األراضي الفلسطينية لبحث إمكانية القيام بعمليات استثمار وإعادة بناء هناكإ

 ".أهمية كبيرة" إياه بأن له واصفاً
صائب عريقات كشف للخليج أن ميركل أبلغت :  إلى أنرام اهللا من 2/4/2007 الخليج االماراتية ولفتت

 استئناف تقديم الدعم والمساعدات للفلسطينيين في المجاالت الرئيس عباس خالل لقائهما عزم ألمانيا
  .االقتصادية ومشاريع البنية التحتية
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   حماسمقاطعة وزراء امراجعة قرارهل اوروبأ عودتالحكومة الفلسطينية  .3

الحكومة الفلسطينية :  أن صالح النعامي نقالً عن مراسلهاغزة من 2/4/2007 الشرق األوسط ذكرت
ورداً على قرار وزراء خارجية االتحاد األوروبي . ض االنتقائية في التعامل مع وزرائهاقالت إنها ترف

مين عام مجلس الوزراء محمد ، قال أالقاضي بعدم التعامل مع وزراء حماس في حكومة الوحدة الوطنية
أي لقاءات خارجية ألي من وزراء الحكومة تتم بتوجيهات من رئيس الوزراء وبحسب "عوض إن 

. مج الحكومة الذي يحث على نقل الموقف الفلسطيني إلى كافة الجهات المهتمة بالقضية الفلسطينيةبرنا
 االتحاد األوروبي إلى إعادة اًيعاد. "ونحن نرفض االنتقائية وعلى المجتمع الدولي أال يتعامل بعنصرية

هناك أو هناك ألن الكل بحيث يكون التعامل مع كل الحكومة الفلسطينية وليس وزراء من "تقييم مواقفه 
  ."الفلسطيني تجمع تحت سقف برنامج موحد

 وزير الخارجية الفلسطيني قال: باريس من وكاالت نقالً عن ال2/4/2007 األيام الفلسطينية وجاء في
نه يرحب بدعم فرنسا لحكومة الوحدة ألى باريس لوكالة فرانس برس إمس أبو عمرو الذي وصل أزياد 

ن أال يجوز : "بو عمروأوقال  ".ولكننا نرفض التمييز بين وزراء الحكومة الواحدة "الوطنية الفلسطينية
لى تكريس التجزئة فيها من خالل التعامل مع وزراء دون إندعم حكومة وحدة وفي نفس الوقت نسعى 

 أبو عمرو أبناء الجالية الفلسطينية في فرنسا،  التقىمس،أوفي وقت الحق من مساء ". وزراء آخرين
وذكر أنه خالل  .حدث عن حكومة الوحدة الوطنية والمشاركة اإليجابية في القمة العربية في الرياضوت

األيام المقبلة ستتم لقاءات بين األطراف الفلسطينية المعنية في العاصمة األردنية عّمان، لدراسة كيفية 
في دمشق والقاهرة لتفعيل تحسين األداء الديبلوماسي الفلسطيني الجديد وتطويره، كذلك ستتم لقاءات 

  .، خاصةً إعادة انتخاب مجلس وطني فلسطيني جديدنظمة التحريرمؤسسات م
  

  ال تمثل موقف حماس بل رأيه الشخصي الزهارتصريحات: تيسير خالد .4
 تيـسير خالـد      فيهـا  عضوال لسان   ىعللمنظمة التحرير   رفضت اللجنة التنفيذية     : وليد عوض  -رام اهللا   

نكر فيها تمثيل منظمة التحرير، والمجلس الوطني للـشعب         أالزهار و محمود   بها   ىلالتصريحات التي أد  
ـ    ى األخر ىن حركة حماس في لقاء القاهرة توافقت مع القو        أ أضافو .الفلسطيني  أن  ى الفلـسطينية عل

منظمة التحرير هي الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني، معرباً عن اعتقاده أن تصريح الزهـار ال           
نها ضارة ومؤذية وتخرج عن سياق      أواعتبر تصريحات الزهار ب    . موقف الحركة بل موقفه شخصياً     يمثل

عادة شار خالد الذي انتدبته اللجنة التنفيذية منسقاً للجنة الحوار إل         أو .ما تم التوافق عليه في حوار القاهرة      
مع قادة الفصائل الفلـسطينية      دمشق للبحث    ىلإتفعيل المنظمة بأن اللجنة سوف تتوجه في األيام القريبة          

جل تفعيل  أ من   ،في العاصمة السورية في التحضير العاجل الجتماع اللجنة الوطنية العليا للحوار الوطني           
 .وتطوير األوضاع في منظمة التحرير

مس تصريحات الزهار، معتبراً    أأدان حيدر عوض اهللا، عضو المكتب السياسي لحزب الشعب          من جهته،   
شرعية التمثيلية لمؤسسات منظمة التحرير، هو محاولة جديدة من قبل بعض قياديي حركة             أن التشكيك بال  

وقال عوض اهللا في تصريح له إن تصريحات الزهار          .حماس لتقويض دعائم النظام السياسي الفلسطيني     
 أن هناك اتجاهاً في حركة حماس ال زال متمسكاً بعقلية االنقـالب الـسياسي عبـر التـشكيك      ىلإتشير  

مرجعيات النظام السياسي الفلسطيني، وهي استمرار لذات الذهنية التصفوية التي تعتبر النضال الوطني             ب
صالح المنظمـة وتوسـيع    إ أن المطالبة ب   ىوشدد عوض اهللا عل   . وتراكماته قد بدأت بوالدة حركة حماس     

 .قاعدتها االئتالفية ال يبرر ألحد التشكيك بشرعيتها
  2/4/2007القدس العربي 
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  عالمياً" خطركن األاماأل"من بين سلطة الفلسطينية تخشى من تصنيف غزة ال .5
مم المتحدة قدام األإعربت مصادر فلسطينية عن خشيتها من أ :رام اهللا من 1/4/2007 وكالة سما أوردت

 ضمن المرحلة ،عيشهيمني الخطير الذي  في ظل القلتان األ،والمنظمات الدولية على تصنيف قطاع غزة
 وهي نفس الدرجة التي تصنف فيها ،في درجة الخطورة العالمية على حياة العاملين فيهاالخامسة 

ن تصنيف غزة ضمن أوقالت المصادر في تصريحات خاصة لوكالة سما  .قية بغداداالعاصمة العر
الدرجة الخامسة سيعني السحب الفوري لما تبقى من العاملين الدوليين ووقف كافة البرامج الطارئة التي 

كثر من مليون الجئ فلسطيني يستفيدون من تلك أضرار بمصالح  والذي يعني اإل،يشرفون عليها
 فيما ،مم المتحدة ضمن الدرجة الرابعةن غزة تعتبر حسب تصنيفات األأوضحت المصادر أو .البرامج
 ةلى الدرجإ وبينت المصادر ان الوصول .فغانستان اقل خطورة وتصنف ضمن الدرجة الثالثةأتعتبر 
 فيما تنتظر تلك المنظمات ،يذاء العاملين الدوليين جسدياًإ مرهون باستمرار عمليات الخطف والخامسة

و أطالق سراح جونستون إن عدم أوقالت  .الن جونستونآتطورات قضية الصحفي البريطاني المختطف 
ن ضغوطا أوضحت المصادر وأ. كثر خطورة في العالمماكن األالمس به سيعني تصنيف غزة ضمن األ

نهاء قضية ت خالل القمة العربية على الرئيس الفلسطيني عباس ورئيس وزراءه هنية للتحرك إلسمور
 .جونستون بصورة عاجلة

مس موجة جديدة من حوادث االنفالت شهد أ قطاع غزة : إلى أنغزة من 2/4/2007 الحياة وأشارت
من الوطني في مدينة غزة،  قوات األطلقت النيران على مسؤول أمني وعدد من أفرادأ ، حيثمنياأل

وعلى مواطن من مخيم البريج وسط القطاع، وعلى آخر شمال القطاع وسرقة سيارات، كما تم تفجير 
  .عبوة ناسفة عند مدخل منزل مواطن من مخيم جباليا

  
 فشلت القوات األخرىنجحت حيث نها أصيام يستبعد حل القوة التنفيذية ويؤكد  .6

 الموجود حالياً في  البرلمانيةرئيس كتلة حماسويام وزير الداخلية السابق  قال سعيد ص:بيت لحم
وأوضح  .الجزائر، أن القوة التنفيذية التابعة لوزارة الداخلية باقية بعد تشكيل حكومة الوحدة الوطنية

صيام في تصريح على هامش زيارته لوالية معسكر غربي الجزائر بدعوة من حركة مجتمع السلم 
، أن القوة التنفيذية لن يطرأ عليها أي تغيير إال في إطار عملية تشمل كل األجهزة ) المسلميناإلخوان(

 . توزيع أفراد القوة التنفيذية على األجهزة األمنية األخرىاًفضا ر،األمنية الموجودة في الساحة الفلسطينية
ألمن وتأديب عائالت مسلحة كبيرة إن القوة التنفيذية أكدت نجاحها في الميدان من خالل إعادة ا:"قائالً 

 وهو ما فشلت فيه القوى األمنية ، وقضائها على عصابات وكشف جرائم،كانت تعربد في الشارع
إنه لمواجهة واقع " :وقال صيام". األخرى التي كان بعض عناصرها متورطين في العديد من التجاوزات

 يجب أن يعتمد أي وزير ، وانتشار للجريمةصعب يميزه فساد في األجهزة األمنية وتسلح عائالت كبيرة
 ". للداخلية على تنظيم مسلح قوي يقف معه في مهمته

  2/4/2007وكالة معاً 
  

 إضراب الموظفين سيلقى حالً اليوم: الفلسطينيوزير الصحة  .7
ثنين ن المجلس الوزاري المنعقد اليوم اإلأرضوان األخرس .أكد وزير الصحة الفلسطيني د: الخليل
ربعين، وسيضع الحلول  قضية إضراب موظفي قطاع الصحة والذي يدخل يومه السابع واألسيناقش

   .يقافه ودفع مستحقات الموظفينإالمناسبة والتي ترضي كافة االطراف، بحيث يتم 
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 ،ولى لإلطالع على الوضع الصحي في محافظة الخليل يوم أمسوشدد األخرس عقب زيارته التفقدية األ
حة تعيش في وضع مأساوي وتعاني في البنية العامة، وال يوجد احتياطات طبية، ن وزارة الصأعلى 

  .نتيجة الحصار الظالم الذي فرض على الشعب الفلسطيني
 2/4/2007وكالة معاً 

 
   حكومة الوحدةحماس ترفض االنتقائية في التعامل مع وزراء .8

كومة الوحدة الوطنية ونبذ التعامـل      نها لن تقبل بالتمييز الدولي بين وزراء ح       أكدت حركة حماس    أ :غزة
 إن الحركـة     معـاً  وكالـة سـماعيل رضـوان ل    إ. وقال الناطق باسم الحركة د     .مع الوزراء التابعين لها   

والحكومة ستسعيان من خالل البعد العربي واإلسالمي واإلجماع العربي الخّير في قمة الريـاض إلـى                
ب الفلسطيني، وبمساهمة الدول العربية للضغط على       تفعيل آلية لكسر الحصار الدولي عن الحكومة والشع       

المجتمع الدولي لفتح حوار مباشر ودون شروط مسبقة مع حكومة الوحـدة الوطنيـة دون تمـايز بـين                   
" معتـدلين "وحذرت الحركة على لسان ناطقها من التمييز األوروبي بين الوزراء وتـصنيفهم              .وزرائها

إيقاع الخالف على الساحة الفلسطينية والعربية، لـدفعها        "منه هو   ن الهدف   أ على    مشدداً ،"غير معتدلين "و
 ،ن هذا القرار يأتي كدعم مباشر لالحـتالل اإلسـرائيلي  أ عدا عن قوله ،"إلى مزيد من التوتر والخالفات    

 ".تنكر أوروبي إلرادة الشعب الفلسطيني وخياراته" نه أباإلضافة إلى 
  1/4/2007وكالة معاً 

  
  التعويل على االتحاد األوروبي خالل رئاسة ألمانيا له يمكنال : الزهار .9

محمود الزهار أن زيارة نانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب األمريكي إلى المنطقـة             النائب   أكد   :القدس
العربية تعكس بوضوح عمق الخالفات بين الحزبين الرئيسين في الواليات المتحدة األمريكية، لكنه قلـل               

وأوضح الزهار في تصريحات خاصة لقـدس       . ه الخالفات على الشأن الفلسطيني    من أهمية انعكاسات هذ   
برس أن معيار التغيير في السياسة األمريكية حيال الملف الفلسطيني هو الواقع الميداني، وإن كان الفرق                

لمانيـة   أما فيما يتعلق بزيارة أنجيال ميركل المستشارة األ        . جداً بين الحزبين في الرؤية لهذا الملف ضئيالً      
فـي عهـد    : "فقد قلل محمود الزهار من الرهان على االتحاد األوروبي في عهد رئاسة ألمانيا له، وقال              

رئاسة أنجيال ميركل لالتحاد األوروبي فإن التعويل على دور أوروبي ضئيل، ألن ألمانيا أسيرة بعقدة ما                
يحدث فـي عهـدها مـن الملـف         يسمى بالهولوكوست وهم يعانون منها، فال أتوقع أن تغييرا جذريا س          

  ". الفلسطيني
حركـة، قـال    ال داخل    انشقاقياً  يقود تياراً  عن أنه شخصياً  داخل حماس و  خالفات  وعن األنباء عن وجود     

، هذه المجموعـة    هذه أكاذيب معروفة تطلقها مجموعة مهمتها تدمير الشعب الفلسطيني عسكرياً         : "الزهار
أن البعض يفهم خطأ أن حركة حماس ال         ولفت الزهار إلى     ".معروفة وقد أخذت مساعدات أمريكية معلنة     

ال شك أن هنـاك     : "تتسع مؤسساتها للتباين واالختالف التخاذ القرارات الصائبة التي تلزم الجميع، وقال          
وجهات نظر تطرح داخل المجالس الشورية للحركة، لكن عندما يتم إقرار أي أمر فإن الجميع ملتزم به،                 

لحديث عن انشقاق داخل حماس هو أقرب تعبير عن أماني من يطلقونها وال عالقة له               ولذلك مرة أخرى ا   
  ".بالواقع

  1/4/2007 قدس برس
  

   األمني مع االحتالل يهدف إلى محاصرة المقاومةالتنسيق: الجهاد .10
ـ         تعليقاً على األنباء التي ذكرت أن        :غزة ة السلطة الفلسطينية وافقت على إعادة تشكيل لجنة أمنية رباعي

لجهاد اإلسالمي أن التنسيق    ا في   ي اعتبر نافذ عزام القياد    ،تضمها مع إسرائيل والواليات المتحدة ومصر     
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 للقضاء عليها ومنع أي مظهر من مظـاهر         يهدف إلى محاصرة المقاومة تمهيداً    "األمني مع اإلسرائيليين    
قال عـزام فـي تـصريح       و ".المقاومة والتصدي لالحتالل وسياساته ومخططاته بحق الشعب الفلسطيني       

لقد عانى شعبنا كثيراً من ذلك التنسيق المشؤوم على مدى سبع سنوات،            : "نسخة منه  أرسلت لقدس برس  
وشدد عزام على أن حركة الجهاد       ".وال نظن أنه من الحكمة تكرار التجربة الضارة والمهينة في آن معا           

الحياة من جديد لخيار التنسيق األمنـي       ترفض إعادة   "ومعها مكونات الشعب الفلسطيني وقواه المخلصة       
، " للمطالب األمريكية والـصهيونية    االستجابة لعودة ذلك التنسيق تمثل رضوخاً      ":وقال". الذي لفظه شعبنا  

  .مطالباً بالعمل على إفشال ذلك المخطط
  2/4/2007 قدس برس

  
  مطلوب تحرك فلسطيني وعربي لعزل إسرائيل دولياً: صالح رأفت .11

قال األمين العام للحزب الديمقراطي الفلسطيني، صالح رأفـت إن قـرارات القمـة              : تايه سليم   -القدس  
 في تـصريحات خاصـة       رأفت وأعرب .العربية، ترتقي إلى مستوى الطموح الفلسطيني، وكانت إيجابية       

لقدس برس، عن ترحيبه بإعادة إطالق القمة العربية لمبادرة السالم، ووضع آلية للعمل علـى الـصعيد                 
وأدان رأفت، مواقف الحكومة اإلسرائيلية من مبادرة السالم العربية، واصفا هذه            .لي من أجل تفعليها   الدو

وطالب القيادة الفلسطينية، بأن تعمل مع العرب لفرض عزلة على إسـرائيل، وفـضح     . المواقف بالسلبية 
  .مواقفها الحقيقية على األرض، وعدم االكتفاء بالشجب

  1/4/2007 قدس برس
  

  ت يدعو إلى لقاء الزعماء العرب لمناقشة مبادرة السالمأولمر .12
 ايهود أولمرت، في    هقال ما   :محمد هواش والوكاالت   عن مراسلها    رام اهللا  من  2/4/2007 النهار   ذكرت

اريد ان اغتنم هذه الفرصة المهمة لوجود رئيـسة         : "مؤتمر صحافي مع المستشارة االلمانية انغيال ميركل      
ا، من اجل دعوة الى اجتماع مع كل رؤساء الدول العربية بمن فـيهم طبعـا ملـك                  االتحاد االوروبي هن  

واوضح ان كل طرف سيطرح مطالبـه       ". العربية السعودية الذي اعتبره زعيما مهما، للدخول في حوار        
اعتقـد ان هـذه   : "وفي اشارة الى المبادرة العربيـة، قـال   .الخاصة وان احدا لن يحاول امالء الشروط      

لجديدة في التفكير، والرغبة في االعتراف باسرائيل حقيقة واقعـة، ومناقـشة شـروط الحـل                الطريقة ا 
وفيما طرح اولمرت عقد اجتماع اقليمي، ابدى اسـتعداده          ".المستقبلي، هي خطوة ال يمكن اال ان اقدرها       

العزيز دعوته  لحضور اجتماع ترعاه السعودية، قائال انه اذا اراد العاهل السعودي الملك عبداهللا بن عبد               
لطرح االفكار السعودية امامنـا،     "والدول العربية المعتدلة والرئيس الفلسطيني محمود عباس الى اجتماع          

، في كلمة ألقاها خـالل      أولمرتواشاد   ".فاننا سنأتي لنسمع منهم، وسنكون مسرورين بان نطرح افكارنا        
ـ مراسم منح ميركل لقب دكتوراه فخرية من الجامعة العبرية في            الشركة االستراتيجية القائمـة    "القدس ب

   ".حكومة برلين ستضطلع بدور مهم في دفع عملية السالم في المنطقة"وقال ان " بين اسرائيل والمانيا
ميركل أن :  من محمد أبوخضير وزكي أبوالحالوة-القدس  من 2/4/2007 الراي العام الكويتية وقالت

اولمرت ووزيرة   منحتها شهادة دكتوراه فخرية، قبل لقائهااكدت في الجامعة العبرية في القدس التي
ليفني، ان المانيا ستعمل كل ما بوسعها لضمان امن دولة اسرائيل، واضافت ان قمة الرياض  الخارجية

ترى رؤية الدولتين "كانت بمثابة خطوة لتحقيق حلم السالم واالمن في المنطقة، مؤكدة انها واثقة بان 
 "الفرصة الحقيقية لتحقيق اختراق"ودعت المستشارة الى اغتنام ، "النور) لي والفلسطينياالسرائي(للشعبين 

العالم العربي مستعد للنقاش حول النزاع في الشرق "وقالت ان . في عملية السالم في الشرق االوسط
رة نشعر اننا في فت"واضافت . "ثمة فرصة حقيقية الحداث اختراق وعلينا ان نغتنمها. االوسط وسبل حله

لقد حاولت اجيال من رجال السياسة صنع السالم في . هناك نافذة مفتوحة. فيها بان االمور تتحرك
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اؤيد قرارات قمة "واكدت ". الشرق االوسط لكنهم فشلوا اال انه ينبغي عدم التوقف عن بذل الجهود
ما زلنا ": لسطينيين بالقولوتوجهت ميركل للف ".الرياض التي كانت خطوة ثانية الى االمام بعد اتفاق مكة
ودعت الحكومة الفلسطينية الى الموافقة على  ."ننتظر مبادرة حسن نية جدية، اي االفراج عن شاليت

  .شروط اللجنة الرباعية، وهي االعتراف باسرائيل واالتفاقات المبرمة معها والتخلي عن العنف
 في "ياد فاشيم"ازية لدى زيارتها نصب وحيت المستشارة ذكرى ستة ماليين يهودي ضحايا المحرقة الن

ودونت بااللمانية في سجل الشرف الخاص بمؤسسة نصب ضحايا محرقة اليهود عبارة ان . القدس
في المقابل، اثارت ميركل غضب ". الماضي) اخطاء(البشرية تحقق تقدما من خالل تحمل مسؤولية "

يني، عندما رفضت زيارة كنيسة المهد في ممثلي الطوائف المسيحية ومؤسسات المجتمع المدني الفلسط
 .بيت لحم أو المشاركة في قداس احد الشعانين في كنيسة القيامة في البلدة القديمة من القدس الشرقية

وقالت مصادر فلسطينية تمثل المجتمع المدني في القدس، ان ميركل رفضت ايضا زيارة جدار الفصل 
وانتقدت هذه الشخصيات الفلسطينية  .المدينة المقدسةالعنصري، كما رفضت االجتماع بشخصيات من 

  .نهج المستشار األلمانية
أشرف الفقي، بارعة ياغي، وائل عن  ،القاهرة، دمشق، غزة من 2/3/2007 الوطن السعودية وجاء في

تصريحات أولمرت الخاصة باستعداده للسالم مع دمشق، واهتمامه بالمبادرة العربية، وتقليله أن : بنات
 قوبلت بالتشكيك في مصداقيتها على األصعدة السورية والعربية ،في غزة" حماس"احتماالت مواجهة من 

ففي دمشق أكد مصدر سوري مطلع أن تشديد أولمرت على اإلعداد الجيد لمحادثات السالم  ،والفلسطينية
فض لمباحثات سالم ، وهذا يعني أنه الر"التأجيل لسنوات قادمة"مع سوريا إنما يعني بالنسبة إلسرائيل 

وفي القاهرة ردت الجامعة العربية على لسان أمينها المساعد السفير أحمد بن حلي . حقيقية بقناع التأجيل
 ،بمطالبة إسرائيل بحسم أمرها مع المبادرة العربية بعيداً عن التصريحات الوردية المتناثرة هنا وهناك

مباحثات مع سوريا فإن عليها إعالن استعدادها وقال ابن حلي إذا كانت إسرائيل جادة على صعيد ال
 . بدالً من اللعب على المسارات1967 يونيو 4لالنسحاب إلى حدود 

إن " الوطن"وفي غزة قال رئيس ديوان رئيس الوزراء في الحكومة الفلسطينية محمد المدهون لـ
لتمسك بالحقوق تصريحات أولمرت تصب في محاولة تفريغ المبادرة العربية من مضمونها بعدم ا

وفي إسرائيل قالت يديعوت أحرونوت  .1967الفلسطينية التي تتضمن حق العودة واالنسحاب إلى حدود 
إن رفض المبادرة العربية يذكر برفض جولدا مائير لمبادرة روجرز وأضافت أن المبادرة المصرية 

 .كانت فرصة لمرة واحدة ولكن مائير نظرت إليها باستخفاف
حذّرت مـن الـدعوة      الحكومة الفلسطينية أن  : رام اهللا  من   2/4/2007الفلسطيني لإلعالم   المركز   وأورد

وقال وزير اإلعـالم    . التي وجهها أولمرت، إلى الدول العربية لعقد لقاء معه وإجراء مفاوضات مباشرة           
إن أولمـرت يحـاول     : "مصطفى البرغوثي في بيان صحفي تلقى المركز الفلسطيني لإلعالم نسخة منه          

وأكـد علـى أن   ". ستبدال فكرة المؤتمر الدولي بمؤتمر إقليمي والحل الشامل بحلول جزئيـة وانتقاليـة          ا
يحاول دق األسافين بين الفلسطينيين والتمييز بين العرب والفلسطينيين من خالل طرح لقـاءات              "أولمرت  

تمثلها المبادرة العربيـة،    إقليمية ومشاريع تطبيع بدالً من الحل الشامل، وذلك للتهرب من التحديات التي             
إعطاء جواب عليها، وفي مقدمتها إنهاء االحتالل عـن األراضـي           ) الصهيونية(والتي ترفض الحكومة    

، وقضية القدس عاصمة الدولة الفلسطينية، وقيام دولة كاملة السيادة وتحقيق حـل        1967المحتلة منذ عام    
  ".يعادل لقضية الالجئين وتطبيق القرارات والقانون الدول

  
  ضد المقاومة دون استثناء" اغتيال وتصفية مركزة"تعليمات جديدة بتنفيذ عمليات : بيرتس .13

 االذاعة العبرية الرسمية عن وزير الحرب عمير بيرتس قوله هنقلت ما 1/4/2007 وكالة سما أوردت
ق  اصدر اوامر جديدة الى جيش االحتالل بالعمل الفوري ضد خاليا فلسطينية تعمل على اطالهان
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وقالت االذاعة ان بيرتس اخبر مجلس الوزراء  .الصواريخ على البلدات االسرائيلية المحاذية لقطاع غزة
ان عمليات مكثفة استخبارية وعملياتية معروفة وسرية تجري على قدم وساق الحباط عمليات اطالق 

يرتس ان واضاف ب .الصواريخ وزرع العبوات بالقرب من الخط الحدودي الفاصل مع قطاع غزة
المنظمات الفلسطينية تعمل على زرع عشرات الكيلومترات على طول الخط الحدودي بالعبوات الناسفة 

ونقل راديو الجيش عن  .موضحا ان اسرائيل ستتحرك لوقف التسلح والتهريب بكل قوة حسب قوله
 ضد مقاومين مصادر عسكرية اسرائيلية قولها ان اسرائيل ستباشر في تنفيذ عمليات تصفية واغتيال

حول استئناف الهجمات ضد " اشكنازي"في تناغم مع تصريحات " االحباط المركز"فلسطينين بما عرف 
 حركة حماس ، في حديث لراديو الجيش مساء اليوم،واتهم بيرتس .نشطاء حماس والجهاد في قطاع غزة

  .بحفر انفاق تستهدف اسر جنود اسرائيليين وتنفيذ عمليات معادية حسب زعمه
طلب عدم الكشف عن هويتـه افـاد          رفيع المستوى   مسؤوال  أن 2/4/2007 األيام الفلسطينية    وأضافت

بيريتس اصدر اوامره للجيش بالتحرك بحزم والتصدي للـصواريخ قبـل           "امس لوكالة فرانس برس ان      
  .، في اشارة الى هجمات برية او جوية ضد الناشطين المسلحين"وخالل وبعد اطالقها

  
  د حملتها ضد هنية وتتهمه بتحويل أموال متبرع سعودي لكتائب القسامإسرائيل تصع .14

في الوقت الذي تقوم فيه الخارجية اإلسرائيلية بحملة دعائية واسعة في العالم ضد             :  نظير مجلي  ،تل أبيب 
رئيس الوزراء الفلسطيني، إسماعيل هنية وحركة حماس، قدم رئيس جهاز المخابرات يوفـال ديـسكين               

ة االستخبارات العسكرية عاموس يدلين، تقريرين الى الحكومة أمس، أصرا فيهما علـى أن              ورئيس شعب 
. هذه الحركة تبني قوة عسكرية ضخمة وتعد لتنفيذ سلسلة عمليات تفجير جديدة ضد أهـداف اسـرائيلية                

جمعتها وقال ديسكين ويدلين في جلسة الحكومة االسرائيلية، أمس، ان حماس تستغل األموال الطائلة التي               
في عدد من الدول العربية واالسالمية ألجل زيادة قوتها العسكرية وتدريب كوادرها لتنفيذ عمليات نوعية               

وأكدا ان على اسرائيل أن ال تنتظر حتى تكمل حماس بناء هذه القوة وأن تسارع الى تنفيذ                 . ضد اسرائيل 
 كل من سورية وحزب اهللا اللبناني       ووجها االتهامات الى  . عمليات ردع تجهض هذه القوة وهي في المهد       

  ".محور الشر"باالنخراط في البرامج لتنفيذ العمليات ضد اسرائيل باعتبار ان هذه العمليات تقوي 
من جانبها تقوم وزارة الخارجية اإلسرائيلية منذ أسبوعين بحملة دولية في الغرب وفي عدة أماكن أخرى                

وتحـذر  . كشف عن دور هنية الشخصي في تمويل اإلرهابتعرض فيها أوراقا تقول إنها وثائق رسمية ت    
انـه  ": تلك الدول من التعاطي معه ومع حكومته وتحملها مسؤولية نتائج االتصاالت مع حكومته بـالقول              

يستغل بوادر االنفتاح الغربي والعالمي عليه من أجل تشجيع رجاله على المضي في سياستهم وبرامجهم               
  ." صمودهم في مواقفهم من دون تغيير يؤدي الى تغيير مواقف الغرباإلرهابية، ألنه يقول لهم ان

  2/4/2007الشرق األوسط 
  

  سوريا وإيران وحزب اهللا يستعدون لحرب أميركية على طهران: يدلين .15
وسائل اإلعالم اإلسرائيلية نقلت عن رئيس شعبة االستخبارات العسكرية  أن 2/4/2007 السفير نشرت

ال "موس يدلين امس قوله خالل اجتماع الحكومة إن سوريا وإيران وحزب اهللا اإلسرائيلية الجنرال عا
انهم " أضاف ،"استعداداتهم دفاعية لحرب وفقا لمنظورنا" موضحاً أن "يستعدون لحرب سيبادرون إليها هم

يخشون حرباً يشنها االميركيون ألنهم يدركون أن ايران قد تتعرض لهجوم هذا الصيف ولكن ليس من 
اسرائيل تتابع عن كثب التطورات على هذه الجبهة خشية أن تسيء تلك "وتابع ان . "سرائيلقبل إ

 عندما وصلنا إلى 67لوأذكّر هنا بحرب ا. االطراف الثالثة تفسير خطوات معينة تقوم بها اسرائيل
اخرى قد نجد أنفسنا مرة " مضيفاً "حرب لم يشأ أحد الوصول إليها بسبب ضلوع عدد كبير من الالعبين
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يجب على اسرائيل أن تكون مستعدة وتضمن أن أي خطوات تتخذها لن ... في حرب ال يرغب فيها أحد
  . "تقود الى أي خطأ في حسابات االطراف االخرى

اذا ما شن االميركيون هجوما على ايران، فإن حزب اهللا وسوريا "وقال مسؤول حكومي حضر االجتماع 
  . "سيق مع اسرائيل وسيتوقعون أن تهاجمهم هي كذلكسيعتقدان ان تلك الخطوة تمت بالتن

وأشار يدلين الى أن حزب اهللا يلتزم بوقف إطالق النار، موضحا ان الحزب يعكف على إعادة التسلح 
حزب اهللا ليس لديه أي نية لدخول جولة ثانية "وقال ان . شمالي نهر الليطاني الخارج عن سلطة اليونيفيل

. "على إعادة بناء قواته وكثف جهوده خشية من وقوع هجوم الصيف المقبلمن النزاع، إال أنه يعكف 
ورأى يدلين أن سوريا تشعر بأن الوضع الدولي قد تحسن، مشيراً الى زيارات مسؤولين دوليين الى 

وهكذا فإنه برغم الحفاظ على عزل دمشق، فإن السوريين يشعرون بوضع أفضل "أضاف . دمشق
. " في الرياض وهم يشعرون بأنهم يسيرون في طريق كسر العزلة الدوليةوخصوصا بعد القمة العربية

وتكاد ال تكون هناك " في تمرير رسالة وحدوية "نجاحاً سعودياً"وقال يدلين إن القمة العربية كانت 
اآلن تم ركل الكرة من الملعب العربي إلى الملعب "أضاف أنه . "خالفات بين دول جامعة الدول العربية

  . "يلي الذي يتوجب عليه الرداإلسرائ
 يدلين،أولمرت علق خالل مؤتمر صحفي مع ميركل على تصريحات  أن الى 2/4/2007 رويترز ولفتت

بالنسبة لهجوم أمريكي وان الجيش االسرائيلي ال " ال تعلم شيئا عن خطة من هذا القبيل"وقال ان اسرائيل 
  . االيرانييعد الي هجوم على ايران بهدف وقف البرنامج النووي

  
  أنذرت السلطة بضرورة التدخل لوقف تطويرالصواريخ في غزةاسرائيل  .16

إلى السلطة الفلسطينية " إنذارا شديد اللهجة"ذكرت مصادر أمنية فلسطينية امس أن إسرائيل وجهت 
الوقف الفوري لتطوير الصواريخ المحلية الصنع في قطاع غزة "عبرطرف ثالث طالبتها فيه بالتدخل لـ

الجانب "لألنباء إن" سما"وقالت المصادر في تصريحات لوكالة  ".ير مضادات الدبابات والدروعوتطو
اإلسرائيلي أبلغ اإلدارة األميركية بأن معلومات مؤكدة وصلت إلى أجهزة األمن اإلسرائيلية تفيد بأن 

 22 إلى 18حركتي حماس والجهاد اإلسالمي نجحتا في تطوير صواريخ ذات مدى يصل ما بين 
 كيلوغرامات مما يشكل تهديدا كبيرا خطيرا 10 إلى 7كيلومتر وذات رؤوس متفجرة تتراوح بين 

تجارب "وأشارت المصادر الفلسطينية إلى أن إسرائيل قالت إن  .للمنطقة الواقعة في محيط قطاع غزة
تجاه البحر كثيرة أجريت في قطاع غزة خالل الشهرين الماضيين على تلك الصواريخ حيث تم إطالقها با

عن مصادر " سما"ونقلت  ".ورصدتها أجهزة التجسس اإلسرائيلية التي تحلق في سماء قطاع غزة
إسرائيلية قولها إن إسرائيل قررت المضي قدما في خططها لشن عملية عسكرية في قطاع غزة وذلك 

دي اإلسرائيلي بعد أن كانت قد أرجأتها عدة مرات تحسبا إلمكانية أن يؤدي ذلك للمساس بحياة الجن
وأوضحت المصادر أن القرار الخاص بالتحرك صوب تنفيذ هذه  .المحتجز في القطاع جلعاد شاليت

 .العملية جاء بعد تراجع اآلمال في إبرام صفقة لتبادل األسرى يجري بمقتضاها اإلفراج عن شاليت
  2/4/2007الدستور 

  
 نتنياهو يهاجم أولمرت بشدة ويصف حكومته بالفاشلة .17

شن بنيامين نتنياهو في تصريحات، نشرت امس، :  د ب ا-غزة  من 2/4/2007 الدستور ذكرت
حكومة "وقال لمعاريف ". فاشلة"هجوما عنيفا على رئيس الوزراء إيهود أولمرت ووصف حكومته بأنها 

قد وانت". أولمرت حكومة فاشلة وأكثر من هذا فإنه على أرض الواقع ال توجد حكومة وأنها تفتقد للشعبية
، "خطف حزب اهللا جنديين إسرائيليين"نتنياهو قرار أولمرت شن حرب على لبنان بعد ثالث ساعات من 

 ".نتائج كارثية"قائال إن أولمرت شن الحرب دون أن يتأكد من استعداد إسرائيل لخوضها مما أدى إلى 
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امات التي وّجهها ورداً على االته: مهدي السيد عن مراسلها 2/4/2007األخبار اللبنانية  وأوردت
على الجمهور أن يعرف أن عضو "نتنياهو إلى أولمرت وحكومته، ذكر مكتب رئيس الوزراء أن 

، يوم خطف الجنود، الى مكتب رئيس الحكومة وتم إطالعه 2006 تموز 12الكنيست نتنياهو، دعي في 
ّبر عن تأييده التام للعمليات وأنه ع. مسبقاً على تفاصيل المسار المخطط له واتخذت الحكومة قراراً بشأنه

التي اعتُمدت خالل الحرب، وأنه ضغط في الثماني واألربعين ساعة األخيرة لتوسيع العمليات 
 ."العسكرية

  
  الحكومة اإلسرائيلية تقرر باإلجماع بناء مدينة عسكرية في النقب .18

في مفرق النقب، بحيث يتم     صادقت الحكومة اإلسرائيلية باإلجماع على إقامة مدينة لإلرشادات العسكرية          
ومن المتوقـع أن يمكـث فـي المدينـة          . نقل القواعد العسكرية الموجودة في مركز البالد إلى المنطقة        

واعتبر رئيس الحكومة، إيهود أولمرت، القرار أحد القرارات        .  ألف جندي نظامي   11المذكورة ما يقارب    
وتوقعت مصادر في مكتـب      . القرار بالنسبة للنقب   المهمة التي اتخذتها الحكومة بسب الداللة التي يحملها       

وكان قد تم تأجيل القرار لعدة سنوات بسبب قـرب          . 2011رئيس الحكومة أن يتم إقامة المدينة في العام         
ومن المتوقع أن تقـوم وزارة       .والخالف بشأن تلويث الجو القائم في المكان      " رمات حوفيف "المكان من   

أن توفير الموارد المالية للخطة المذكورة، والتي تصل تكلفتها إلى أكثر من            المالية بالتوصل إلى اتفاق بش    
بيع أراضـي الدولـة فـي تـسيريفين         "ويتوقع أن يكون المصدر األساسي للتمويل هو        .  مليارد شيكل  3
مـن  % 70وتشير التقديرات إلى أن ذلك سيتيح تمويل . ، حيث تتركز غالبية القواعد العسكرية    )"صرفند(

  .التكاليف
، وإقامة المدينـة المـذكورة،      "عراد"قرب  " نباطيم"وتشتمل الخطة أيضاً على نقل قاعدة سالح الجو إلى          
وبحـسب التقـارير     .إلى منطقة بئر الـسبع    ) أمان(ونقل وحدات مركزية تابعة لالستخبارات العسكرية       

تي تحمـل اسـم     وال) 2015-2006(اإلسرائيلية فإن المدينة العسكرية هي جزء من خطة لعشر سنوات           
 مليارد شيكل كان قد صودق عليها مـن قبـل حكومـة             17، وتصل تكلفتها إلى أكثر من       "تطوير النقب "

 ألف 250 دونماً، تضم مساحات بناء تصل إلى   1250ومن المتوقع أن تصل مساحة المدينة إلى         .شارون
نقب األصـليين، فـي     وفي إطار الخطة المذكورة يجري العمل على تركيز العرب، سكان ال           .متر مربع 

  .غيتوات محاصرة صغيرة، تمهيداً للسيطرة على األرض
  1/4/2007 48عرب

  
  ينبغي عدم القبول المسبق بالمبادرة السعودية: يزبير .19

. إننا نرفض أو نقبل بهذه المبادرة السعودية: ينبغي علينا عدم القبول مسبقاً أو القول: يزقال شمعون بير
عهد السادات لم تقبل بمواقفه خالل خطابه أمام الكنيست، ولم يكن بيننا  إن إسرائيل في ،وأضاف يقول

اتفاق، ولكن تم التوصل إلى اتفاق من خالل التفاوض والتحاور، الذي دام فترة طويلة، وفي نهاية األمر 
  .توصلنا إلى اتفاق لم يكن سيئاً للمصريين

  1/4/2007 رصد البث اإلذاعي والتلفزيوني العبري
  

 نصراهللا أكثر مصداقية من أولمرت: ل إسرائيلسكان شما .20
أمس ان األمين العام لحزب اهللا حسن نصراهللا أكثر مصداقية، أكثر كريزما ويبدي حسا ' معاريف'قالت 

 في الكلية  الذي أجريقياديا أكثر من رئيس الوزراء االسرائيلي ايهود اولمرت، ويتبين من البحث
في نظر الجمهور االسرائيلي ذا صورة أفضل من صورة رئيس  ان نصراهللا يعد ،األكاديمية تل حي

فقد سئل المشاركون، مثال كيف يقدرون القدرة القتالية . الوزراء في معظم المزايا المهمة للزعماء
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 في المائة منهم الى ان لنصراهللا قدرة قيادية أعلى، مقابل 76.6الولمرت ونصراهللا، قبل الحرب اشار 
 79.8أن الولمرت أيضا مثل هذه القدرة، اما بعد الحرب فقد ارتفع نصراهللا الى  في المائة فقط ب42.6

احدى المزايا المثيرة لالهتمام التي فحصها البحث هي  . في المائة الولمرت21.6في المائة مقابل 
مصداقية الزعيمين، فبينما كانت مصداقية اولمرت قبل الحرب أعلى من مصداقية نصراهللا، فقد تغير بعد 

 في المائة الى أن اولمرت مصداق 38.5 أغسطس قبل اختطاف الجنديين، أشار 16نهاية المعارك في 
 في المائة لنصراهللا، اما بعد الحرب فوقع تحول واعتبر نصراهللا لدى الجمهور كأكثر 31.6مقابل 

  . في المائة الولمرت35.4مقابل )  في المائة47.3(مصداقية 
  2/4/2007القبس الكويتية 

  
  لمفاوضات على تسوية سلمية اقليميةا يدؤ يالجمهور االسرائيلي: ستطالعا .21

لمركزتامي شتاينمتس لدراسات ' جدول السالم'يشير استطالع  :ب. ف.  أحمد عبدالفتاح وأ-القدس 
السالم وبرنامج افانس لتسوية النزاعات في جامعة تل ابيب، والذي سينشر هذا االسبوع بكامله في 

أييد الجمهور االسرائيلي للمفاوضات على تسوية سلمية اقليمية، على اساس المبادرة الى ت' هآرتس'
وحسب معطيات  .السعودية ولكنه يشكك في قدرة حكومة اولمرت على ادارة مثل هذه المفاوضات

 في المائة يؤيدون االستجابة للمبادرة 56االستطالع، فبين اولئك الذين سمعوا عن االقتراح السعودي فان 
 في المائة يؤيدون 42 في المائة منهم، اما بين اولئك الذين لم يسمعوا به، فان 38فيما يعارض ذلك 

 في المائة من المستطلعين يعتقدون بأن المكانة العامة 72 في المائة ذلك، و48االستجابة، فيما يعارض 
  .لحكومة اولمرت اليوم تمنعها من الدخول في مفاوضات على تسوية سلمية شاملة

  2/4/2007القبس الكويتية 
  

  فينوغراد ترضخ لضغوط أولمرت وتطلب إرجاء نشر محاضر الشهاداتلجنة  .22
توجهت لجنة فينوغراد أمس إلى المحكمة العليا اإلسرائيلية بطلب تأجيل نشر شهادات : علي حيدر

لجنة غير النهائي، الشخصيات السياسية والعسكرية واألمنية التي ُأدلي بها أمامها، الى ما بعد تقرير ال
وذكرت اللجنة أن جزءاً كبيراً من شهادة اولمرت ووزير الدفاع  .المتوقع صدوره نهاية الشهر الجاري

عامير بيرتس والرئيس السابق لألركان دان حالوتس ال يمكن نشره، فيما يمكن أن يخرج نشر األجزاء 
يل، الى أسس عديدة، بينها أن نشر الشهادات وارتكزت اللجنة، في طلب التأج .الباقية أقوالهم من سياقها

الثالث األولى، بيريز ومالكا رئيس اقتصاد الطوارئ ارنون بن عامي، أثبت أن شطب مقاطع من 
شهاداتهم التي تتصف بالحساسية األمنية، يؤدي إلى إخراج األقوال من سياقها، وأن نشر شهادة بيريز 

أساء اليه، وأن النشر الجزئي ال يخدم النقاش العام، بل يضر تحديداً، التي شطب منها مقاطع كثيرة، قد 
به، ويشوه المعلومات الموجودة لدى الجمهور، ويؤدي الى تكوين صورة غير دقيقة استناداً الى مقاطع 

  .مجتزأة فضالً عما يترتب عليه من حمالت اعالمية تستهدف صاحب الشهادة
خصوصية واسم الشهود، ومن هنا فإنه يجب البحث عن ورأت اللجنة أيضاً أن نشر الشهادات سيمس ب

وخلصت اللجنة الى أنه ينبغي إبقاء الشهادات  .طرق أخرى يمكن أن تؤخذ فيها باالعتبار مصلحة الشهود
 .طي الكتمان حتى ال يتاح المجال أمام الشهود اآلخرين لتنسيق شهاداتهم بموجب النصوص التي نشرت

  .بحماية الشهود الذين يقدمون المعلومات لمواصلة التحقيقوربطت اللجنة الموضوع أيضاً 
  2/4/2007األخبار اللبنانية 
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  تهمة أخرى باالغتصاب تضاف إلى الئحة اتهام كتساف .23

أعلن المستشار القضائي للحكومة، ميني مزوز، عن إضافة بند اتهام آخر باالغتصاب إلى الئحة االتهام               
ويأتي ذلك في أعقاب الشكوى الجديدة التي أعلـن عنهـا           . كتسافالموجهة للرئيس اإلسرائيلي، موشي     

وحسب ما جاء في الئحة االتهام التي قدمت قبل شهرين اشتكت الفتاة أن كتساف قـام                 .األسبوع الماضي 
ولكنها عادت مؤخرا وقالت أنها لم تكن المرة األولى التي تتعرض فيها لالغتصاب وتحدثت              . باغتصابها

  . في فندقعن اغتصاب آخر حدث
  1/4/2007 48عرب

  
   وتشييع الجئ آخر في مخيم اليرموكعراقاستشهاد الجئة فلسطينية في ال .24

استشهدت امس، الجئة فلسطينية من سكان مدينة الموصل العراقية، بعد اصابتها           :  وفا - غزة   – الموصل
 مخيم اليرمـوك    شيع، امس، في  قد  كان   فيما   .بشظية في الرأس اثر وجودها قرب تفجير بسيارة مفخخة        

 فارق الحيـاة بعـد      ، حيث كان قد    من العراق  وا فر نلالجئين الفلسطينيين في دمشق أحد الفلسطينيين الذي      
أصـيب  قد ذكر أنه كـان قـد        و .بذلكتأخير دخوله وزوجته الحدود السورية رغم حصوله على موافقة          

 يومـاً دون    61ه لمدة تزيد على     بمرض الكلى بعد اختطافه في بغداد على يد الميليشيات المسلحة وتعذيب          
حاول قبل ساعات من تدهور حالته الصحية إجراء مقابلة صحافية معـه            ، كما ذكر أيضا أنه      طعام وماء 

  .حول قصة اعتقاله وتعذيبه
  2/4/2007األيام الفلسطينية  

  
    الالجئين الفلسطينيين  إلعالن التمسك بحق عودةفي لبنان تبدأ حملة  راجعمنظمة  .25

، بالعمل اإلعالمـي    »راجع«رابطة الفلسطينية لحفظ حق عودة الالجئين الفلسطينيين إلى ديارهم          دأت ال ب
والتوعوي المكثف لالجئين، وبخاصة النشء منهم للتذكير بأهمية حق العـودة ورفـض كـل الحلـول                 

 جمعية فلـسطينية داخـل لبنـان        35وشكلت هيئة تنسيق مكونة من      . حقهذا ال المطروحة التي تستثني    
وتتضمن الحملـة الـدفاع عـن حقـوق الـشعب           . همتها الدفاع عن حق العودة وفق القرارات الدولية       م

الفلسطيني والمطالبة بقضاياه الملحة إلى جانب العمل على تنمية الشخصية الوطنية الفلسطينية وبلورتهـا              
  .بشكل أكبر من خالل برامج وأنشطة ذات طابع وطني تراثي تنموي

  2/4/2007البيان اإلماراتية 
  

  
 االقصى اليوم للمسجد جماعات يهودية متطرفة تحذيرات من اقتحام  .26

حذرت مؤسسة األقصى من محاولة جماعات يهودية متطرفة اقتحام  : جمال جمال-القدس المحتلة 
ودعت أهل القدس والداخل الفلسطيني الى التواجد  .المسجد األقصى اليوم لتقديم قرابين الفصح اليهودي

 ان يكونوا على أهبة ه المسجد األقصى للصالة فيه والرباط في رحابه، كما دعت حراسالمكثف في
 ان هذه المجموعات قامت أمس بالتدرب الفعلي لفتت إلىو .اإلستعداد لمنع أي إعتداء او إقتحام للمسجد

  .قاموا بتجهيز كل األدوات الالزمة لهمو ،قتحام والطقوس الالزمة لذلكاالعلى مراحل وبرنامج 
  2/4/2007الدستور 

  
    الحفريات االسرائيلية لوقفعربي بتحرك ي توصاالقصى لجنة إعمار .27
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 حذرت لجنة إعمار المسجد األقصى من خطورة الحفريات اإلسرائيلية تحـت            :عمان – نادية سعد الدين  
زودت عـدة    كما أنها    . وأوصت بتحرك أردني مصري سعودي مغربي للضغط لوقفها        قصى،المسجد اال 

ن أ نائب رئيس اللجنة أن      أوضحو .مسؤولة بمعلومات وافية عن الوضع الراهن في القدس المحتلة        جهات  
سلطات االحتالل تركز على الجانب الغربي من المسجد األقصى الممتد من باب الغوانمة شـماال حتـى                 

قية والجنوبية  باب المغاربة جنوبا، وذلك بسبب كثافته السكانية من العرب خالفا للجوانب الشمالية والشر            
  .شبه الفارغة

  2/4/2007الغد األردنية 
  

  الهيئة الفلسطينية تدين االنتهاكات ضد الصحفيين .28
ناشدت الهيئة الفلسطينية بمدينة دير البلح، مؤسستي الرئاسة والحكومة الفلسطينية بأن تبـذال             : ألفت حداد 

ف منذ حوالي العشرين يوماً دون      كافة جهودهما من أجل اإلفراج الفوري عن الصحفي البريطاني المختط         
 .طيرة تمس كافة الصحفيين بقطاع غزة سواء محليين أو أجانب         خمعرفة مصيره، معتبرة ذلك بأنه حالة       

كما أدانت االنتهاكات التعسفية المستمرة التي يتعرض لها اإلعالميون باألراضي الفلسطينية، معربةً عن             
االحتالل لتكمـيم أفـواههم عـن المخططـات العـسكرية            قوات   هم من قبل    قلقها من استمرار استهداف   

لفاظ نابية وتهديدات وإهانات من قبل عناصـر        ألتعرض عدد من الصحفيين     إلى  نوهت   كما   .اإلسرائيلية
  .بمدينة غزة في حرس الرئاسة الفلسطينية

  1/4/2007 48عرب
  

  غزة اصابة ثمانية مواطنين في اشتباكات مسلحة بين عائالت متخاصمة جنوب قطاع .29
اصابة ثمانية عن  افادت مصادر طبية فلسطينية في مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة :خانيونس
 القوى الوطنية همناشدتوقد  . بجروح مختلفة نتيجة تبادل اطالق نار بين عدد من العائالتفلسطينيين

 . المدينةواالسالمية بضرورة االحتكام الى القانون وتغليب لغة الحوار، ووأد نار الفتنة في
  1/4/2007وكالة معا 

  
   شهيدا38 فلسطينيا في آذار يرفع ضحايا العام إلى 11استشهاد : إحصائية  .30

 38 فلسطينيا، ليسجل منذ مطلـع العـام الجـاري           11استشهد في شهر آذار المنصرم       :القدس المحتلة  
ئية خاصة فإن تسعة    وبحسب إحصا  . شهيدا 4590بذلك يرتفع عدد ضحايا انتفاضة األقصى إلى        وشهيدا،  

  .شهداء من الذين سقطوا هم من الضفة الغربية، واثنين في قطاع غزة، والقدس المحتلة
بعـد تعرضـه   فيما قضى أحـد الـشهداء      أن من بين الضحايا ثالثة أطفال دون سن الثامنة عشرة،            كما

  .للضرب المبرح من قبل جيش االحتالل
  1/4/2007 قدس برس

  
   في معتقل عوفر الفلسطينييناً من األطفال أسير80االحتالل يحتجز  .31

 80قال ممثل األسرى في معتقل عوفر القريب من رام اهللا،  أن سلطات االحـتالل تحتجـز                  : بيت لحم 
 يحتجزون في ظروف اعتقاليـة      هموافاد لمحامية نادي األسير، أن    . أسيرا قاصرا دون سن الثامنة عشرة     

وصاً أن ما يطبق على األسرى البالغين يطبق علـيهم          بحاجة إلى عناية خاصة وخص    حيث أنهم   صعبة،  
معتقل، فرضت منذ ثالثة أيام عقاباً      الن إدارة   أ أضافو. مطالبا بالتحرك الفوري لنقلهم إلى سجن لألطفال      

أصدرت قرارا بعـدم إدخـال المالبـس        كما  .  أجهزة  هاتف نقالة    6جماعياً على األسرى، بحجة ضبط      
  . دون تحديد فترة زمنية محددة لهذا المنعذلكاألخرى قطعياً بحجة والطعام والسجائر والحاجيات 
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  2/4/2007الحياة الجديدة 
  

  ياتهآلاحدى  بعد إحراق  قرب جنيناالحتالل ينكل بمواطني بلدة الزبابدةجيش  .32
االحتالل منذ يومين من عدوانه وتنكيله على حواجزه المقامة في محيط بلدة الزبابدة               يشدد :رامي دعيبس 

ب جنين وخاصة بعد إحراق آلية احتاللية بعد إلقاء عدة زجاجات حارقة عليها من قبـل المقاومـة                   جنو
على أهالي الزبابدة التنقل عبر الحواجز بسبب إلقـاء الحجـارة علـى جـيش                حيث يحظر    .الفلسطينية
لقريبة  على خلع مالبسه والزحف في السهول ا       ا شاب فلسطيني  اجبرو وذكر أن جنود االحتالل      .االحتالل

  .القرية لكونه من سكان فقط
  1/4/2007 48عرب

  
   في جيش وطني الفلسطينيةالتشكيالت العسكريةكافة إلى دمج دعوا  % 61.5 :استطالع .33

 أظهر استطالع للرأي، نشر امس وأعـده مركــز االسـتطالعات والبحـوث التنمويـة                : وفا –غزة  
من المـواطنين   % 33 أن   ، مع مركـز قدس نت    واإلستراتيجية التابع لجامعة األزهر في غزة، بالتعاون      

بـاقي الفـصائل والكتـل      أيـدوا   % 19.4أعربوا عن تأييدهم لحماس و    % 24,3يؤيدون فتح في مقابل     
كما قـال   من عينة االستطالع يعتبرون أن فتح معنية بإنجاح حكومة الوحدة،           % 61,4أن   كما   .السياسية

 من الحصار    الفلسطيني شعبالسيلة الناجحة إلخراج     ألنها هي الو   ،ن حماس معنية أيضاً بذلك    أ% 60,9
تأييد إجراء انتخابات تشريعية مبكرة، إذا لم يتم التزام حركتـي   حول  و .السياسي والمالي المفروض عليه   
النـسبة    لم تحدد  ، فيما %30,1 ذلكاجراءها، في حين عارض     % 61,5فتح وحماس باتفاق مكة، فقد أيد       

 من خالل ضـم مختلـف   هاضرورة تفعيل  % 74,3 منظمة التحرير فقد أيد       أما على صعيد   .الباقية رأيها 
األطر والتكتالت السياسية وخاصة الممثلة في المجلس التشريعي، في حين عـارض ذلـك مـا نـسبته                  

إلى دمج األجهزة األمنية والتشكيالت العسكرية في جيش وطني،         % 61,5دعا  في سياق آخر    و %.18,6
مـوافقتهم علـى ان اطـالق سـراح الجنـدي      % 43,9وأبدى  .ح المقاومة توحيد سال % 79,7فيما أيد   

موافقتهم على  % 37,6 في حين أبدى ما نسبته       ،اإلسرائيلي األسير يؤدي إلى دعم حكومة الوحدة الوطنية       
تـصرفا  ه  اعتبار أسـر  % 62,3في الوقت نفسه رفض     و يخدم مصالح دول أخرى في المنطقة،        هأن أسر 

أن أسر الجندي اإلسرائيلي عمل بطـولي يـستحق التقـدير ويخـدم             % 61,9اعتبر   فيما   .غير مسؤول 
وفي هذا الـسياق     .الفلسطينيينف إسرائيل من ضغطها على      ي وانه سيساهم في ان تخف     ،المصالح الوطنية 

  الفلـسطيني  شعبال األسرى يصب في مصلحة      تبادلتسلم محمود عباس مفاوضات      أن   % 56,1 أعتبر
% 36,6حول إمكانية توقيع حكومة الوحدة هدنة مع إسرائيل فقد اعترض           و .طالق سراحهم إويعجل في   

استئناف مفاوضات الحل الدائم بين الـسلطة الوطنيـة         % 59 أيد   وقد. %56,1، في حين وافق     ذلكعلى  
الحل ان حكومة الوحدة قادرة على ايجاد       % 70,3 وقد أعتبر  %.26,6 ى ذلك اعترض عل بينما  وإسرائيل،  

 حكومـة الوحـدة     ها على الرغم من وجود األطراف الخارجية التي ال تؤيـد          ،فلسطينيةالعادل للقضية ال  
فـي  يعتقدون أن الفلتان األمني سوف يزول مع حكومة الوحدة،          % 56,2وأظهر االستطالع أن     .الوطنية

 بسبب وجود تشكيالت عسكرية بما فيها       ،عن خيبة أملهم من استمرار الفلتان األمني      % 30,1أعرب  حين  
أن توفر األمـن واألمـان يرفـع شـعور          % 86,6أشار   وقد   .ة التنفيذية خارج الشرعية الفلسطينية    القو

عـن تفـاؤلهم أكثـر مـن        % 66,6أعرب  من جهة أخرى    و .المواطن باالنتماء الوطني والديني لوطنه    
 ستنجح في كسر    هاأن% 52,7الماضي بتحسن الوضع االقتصادي في ظل حكومة الوحدة، وأكد ما نسبته            

أن المساعدات العربية كافية لتحسين الوضع االقتصادي الفلسطيني،        % 55,2وأشار  . حصار االقتصادي ال
  .عدم تسلم المساعدات الخارجية هو سبب تدهور األوضاع االقتصادية% 59,3في حين اعتبر 
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  2/4/2007الحياة الجديدة 
  

  والصراع من اجل البقاءمأساة النقب: تقرير .34
 45 ألف فلسطيني بدوي يعيشون في 80 لـانموذج،  قرية النصاصرةبر سكانيعت:  فراس خطيب-حيفا 

. يعيشون الحياة بشكل مؤقتوكلهم يناضلون من أجل البقاء، . قرية غير معترف بها على امتداد النقب
 ال يتحدثون كما. يتحدثون عن أفرادبل  يتحدث عن نسبة متعلمين، ال أحد ،المعايير هناك  تختلفوحيث

الدولة ال  . بال أملهم لكن عيش،يعيشون على هذه األرضفهم . يقولون األغلبيةبل البطالة، عن نسبة 
الناس يعتاشون على المولدات، وخط المياه يمتد خلسةً من إحدى قرى و ،تزود القرية بالماء وال الكهرباء
 طبية أشبه بالنكتة وإذا كانت الكهرباء معدومة، فإن الحديث عن خدمات .الكسيفة المجاورة المعترف بها

رغم ذلك كله إال أّن الناس .  كيلومتراً على األقل ألول صندوق مرضى15 ونسافرفهم ي. السوداء الثقيلة
حيث ذلك  ، مجالس آيلة للسقوط، وعليها صحون القطة حديثةفيمكن رؤيةمصممون على العيش، 
البيوت بحجة عدم الترخيص، يصمم  ورغم تهديدات المؤسسة االسرائيلية بهدم .تناقضات من فعل الواقع

المؤسسة ، علما أن األرض، تمسكا بفي خيامومعاودة البناء أو العيش  على البقاءالناس هؤالء 
 وثغر في ،اإلسرائيلية تعتبرهم غزاة وتطالبهم بترك أراضهيم، مستغلة اعتمادهم على العادات والتقاليد

لشباب وبالنسبة ل. راضي في المؤسسات اإلسرائيليةلم يسجل البدو ملكية هذه األحيث مستندات قديمة، 
عندما تسأل و ، يعيشون برنامجاً يومياً تعيساً، نسبة كبيرة منهم ال تعمل، فهمفي القرى غير المعترف بها

واألوضاع السيئة  .الصورة تغني عن ألف كلمةفشرح؛ ل ال حاجة لويعتبر أن  عن الحال، يبتسم همأحد
التحصيل العلمي متدّن للغاية، ونسبة الحاصلين على شهادات إنهاء الصف ف ،تنعكس في المدارس أيضاً

 ما يقارب جدير بالذكر أن. الثاني عشر هي قليلة أيضاً، ما يجعل الشباب رهينة لسوق األعمال الرخيصة
 بيوت في العام 110هدمت السلطات اإلسرائيلية أكثر من وقد .  في النقبونيسكن  ألف فلسطيني170الـ
الحكومة اإلسرائيلية مئات  فضال عن ذلك فقد رصدت . ال تزال مهّددة بالهدمأخرىألخير، وآالف ا

عن طريق إقامة قرى معترف بها يتم من خاللها ، ماليين الشواكل للبدء في عملية تطوير الجليل والنقب
  .تجميع العرب على أقل مساحة أرض في مقابل تركهم البيوت التي يسكنونها

  2/4/2007للبنانية األخبار ا
  

   الفلسطينيينأصحاب العمل اإلسرائيليين بدفع مستحقات العمالمطالبة  .35
 امس، أصحاب العمل االسرائيليين بدفع      ،طالب األمين العام التحاد نقابات عمال فلسطين المهنية       : رام اهللا 

  لالتحاد  بيان أشارو. م وعدم اعتقالهم في أماكن عمله     تهمداعيا لحماي ،   فورا  الفلسطينيين مستحقات العمال 
ـ  أصبحت جزءا مـن القهـر اليـومي بحـق             االسرائيلية االعتقاالتوان الحواجز واالغالقات      شعبال

  . ،  بذرائع إجراءات وقائيةالفلسطيني
  2/4/2007الحياة الجديدة 

  
      األردن يسعى لتطوير الطاقة النووية لألغراض السلمية .36

 العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية الدكتور محمد مصطفى أعلن مصدر رسمى أردني أن المدير: عمان
 لالطالع على البرنامج االردنى ، فى الثالث عشر من شهر ابريل الجارى،البرادعي سيزور عمان

لتطوير الطاقة النووية لألغراض السلمية ودراسة امكانية تقديم دعم للجهد االردني لضمان حياة أفضل 
 وتتزامن الزيارة مع وعود حكومية بأن يبدأ االردن تشغيل أول مفاعل .لطبيعيفى بلد محدود الموارد ا

 بهدف تحقيق تنمية مستدامة فى مواجهة تحديات شح 2015نووى سلمى النتاج الطاقة البديلة بحلول عام 
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المياه وأزمة طاقة متفاقمة بسبب تراجع االحتياطي العالمي من النفط وارتفاع أسعاره وتزايد الطلب 
  . لمحلي على الطاقةا

  2/4/2007الشرق القطرية 
  

  جعجع يقترح وقف رواتب النواب المتغيبين  .37
واصل رئيس الهيئة التنفيذية في القوات اللبنانية سمير جعجع حملته على رئيس الجمهورية اميل لحود، 

مة وقف رواتب فاتهمه بمحاولة تدمير البلد والدولة عبر ما فعله في القمة العربية، مقترحا على الحكو
وقال جعجع في لقاء، امس، مع موظفي القوات . النواب والموظفين الذين ال يداومون في المجلس

 آذار بدأ ولن ينتهي إال عندما يتم انتخاب رئيس جديد للجمهورية، وعندما 14اللبنانية، ان تحرك قوى 
ن امدادات خارجية ان الخصوم يملكو:" وأضاف. تزول المجموعات المسلحة خارج نطاق الدولة

ومرتبطون بلعبة كبيرة ولديهم إمكانيات داخلية تتعدى حتى تلك العائدة الى الدولة في بعض المجاالت، 
ولكن، بالرغم من ذلك سنتابع المسيرة، وان خطوة صمودنا . وهم يحاولون بشتى الطرق إعاقة تحركنا

إما التحمل : نين، لكننا أمام خيارينال ننفي االعباء التي نتكبدها والمواط. هي انتصار بحد ذاته
وتطرق الى موقف الرئيس لحود في القمة العربية من ". والمواجهة، وإما تسليمهم البلد وهذا لن يحصل

واعتبر جعجع ان الثلث المعطل في . تعديل ورقة النقاط السبع، وال سيما المتعلقة بسالح المقاومة
النفوذ السوري في لبنان، بينما في الوقت الحاضر يستعمل الحكومات السابقة كان الهدف منه الحد من 

واعتبر ان التعديالت التي تحدثت عنها المعارضة ظهرت في . في اعادة النفوذ السوري الى لبنان
الصحف السورية، والتعديل االول المطلوب ان ال يحاكَم المسؤول تبعاً للرئيس والمرؤوس، والتعديل 

ن وثالثة دوليين وليس العكس، والتعديل الثالث المطلوب ان اي متهم سوري ال الثاني اربعة قضاة لبنانيي
  . يسلم الى لجنة التحقيق الدولية انما يتسلمه القضاء السوري ويحاكمه

  2/4/2007السفير 
  

  األمة رهينة لعالقات وتعقيدات شخصية : فضل اهللا .38
ة االميركية من خالل نائب الرئيس حذر السيد محمد حسين فضل اهللا، من خطورة ما تخطط له اإلدار

االميركي لتبريد المسألة الفلسطينية ودفع العرب للخروج من دائرة اإلحراج بتقديم التنازالت من خالل 
  . األمم المتحدة، محذرا من أن اميركا تريد استخدام العرب في حروب وفتن جديدة في المنطقة
  2/4/2007السفير 

  
  تخيب أمل السلطة تطورات المنطقة س: نعيم قاسم .39

قوى السلطة تنتظر تطورات المنطقة، ونحن ننصحهم :" قال نائب االمين العام لحزب اهللا الشيخ نعيم قاسم
ان ال ينتظروا هذه التطورات، ألنها ستكون خيبة أمل إذا حصلت، إذ ان المقاومة في لبنان والمعارضة 

غيير في المنطقة فإنها لن تطال المعارضة في لبنان متماسكة وقوية متجذرة، ومهما كانت رياح الت
الوطنية في مشروعها، وإنما يمكن ان تطال أذناب المشروع الغربي االميركي الذين يراهنون على هذا 

وأضاف ان المحكمة الدولية هي محكمة سياسية ال تريد ان ". المشروع الذي فشل في العراق وفي لبنان
  . روعا سياسيا أقله الوصاية االميركية في لبنانتحاكم الجناة، وإنما تريد ان تحقق مش

  2/4/2007السفير 
  

  انتخابات الرئاسة قد ال تحصل في موعدها : عون .40
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رأى رئيس تكتل التغيير واإلصالح النيابي اللبناني ميشال عون ان االنتخابات الرئاسية قد ال : بيروت
  ".لسرقة رئاسة الجمهورية؟) األكثرية(لهم هل سرقة المقاعد النيابية تمهد :" تحصل في موعدها، سائالً

  2/4/2007الحياة 
  

   يواصلون التراشق بالتهم  في لبنانالقادة السياسيون .41
اتهم رئيس كتلة نواب حزب اهللا النائب محمد رعد االكثرية النيابية بالمراهنة على تطور ما : بيروت

لذي نشهده في هذه المرحلة من المجموعة وقال النائب رعد، ان التعنت ا. لتكريس انقالبها على الدستور
االنقالبية الحاكمة في لبنان بدعم الواليات المتحدة االميركية انما يعود الى ان هذا التوهم الديمقراطي هو 

وان معادلة الحل للخروج من االزمة . آخر ما بقي لالدارة االميركية ان تدعيه كانجاز لها في المنطقة
وقال النائب حسين الحاج حسن في مؤتمر . معادلة تحتاج الى ارادة حللكن هذه ال. اصبحت واضحة

بعد مضي حوالي خمسة اشهر على انعقاد طاولة التشاور وبدء :" صحافي عقده في بعلبك، امس،
االعتصام المفتوح والتحركات الشعبية للمعارضة الوطنية وما رافقها من استعداد صادق ونوايا مخلصة 

 14تسوية سياسية لالزمة، هناك حمالت التضليل واالفتراءات التي قامت بها قوى من المعارضة إليجاد 
شباط وبينت عدم وجود استعداد لمالقاة المعارضة في صناعة التسوية، وتدخالت اميركية وفرنسية مع 

واضاف الحاج حسن ان اي اجتماع يعقد لنواب هذا ".  شباط الجهاض كل المبادرات14بعض قوى 
وكل ما قد يصدر عنه .  القاعة العامة للمجلس يعتبر مجرد اجتماع سياسي لتكتل نيابيالفريق خارج

يعتبر مجرد بيان سياسي ال قيمة دستورية او قانونية له، الن انعقاد الهيئة العامة للمجلس يتم وفقا للنظام 
 ويتلونها وفق الداخلي بدعوة من رئيسه وفي القاعة المخصصة لها ويسجل المحاضر الموظفون المعنيون

من جهته، قال عضو المكتب السياسي لحركة امل النائب ايوب حميد، امس، ان هناك . االصول المعتمدة
قرارا اميركيا يمنع على اللبنانيين الوصول الى حل، الن اي توافق او تسوية لالزمة في لبنان تشكل 

يين في وحدتهم وفي االعتماد على ولفت الى ان مصلحة اللبنان. اعاقة للمشروع االميركي في المنطقة
الحوار سبيال وحيدا إلنجاز اي حل، مؤكدا ان لبنان ال يقوم اال بالشراكة والتوافق وال يقوم وفق منطق 

  .االستئثار
  2/4/2007الشرق األوسط 

 
  أردوغان يؤكد لسعد الحريري دعم تركيا لقيام المحكمة الدولية .42

س كتلة المستقبل النيابية النائب سعد الحريري انه اجرى، ذكر، امس، المكتب اإلعالمي لرئي: بيروت
" دولمه بهجه"مساء اول من امس، محادثات مع رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان في قصر 

في اسطنبول تركزت على تطورات االوضاع االقليمية بشكل عام والوضع في المنطقة، كما جرى تقويم 
 في الرياض التي حضرها رئيس الوزراء التركي الى جانب عدد من قادة لنتائج القمة العربية التي عقدت

وقد اكد اردوغان للنائب الحريري ان الدول االسالمية تضم صوتها الى صوت . الدول االسالمية
من جهته . المجتمع العربي والدولي في دعم قيام المحكمة الدولية لمعاقبة قتلة الرئيس رفيق الحريري

يري رئيس الحكومة التركية على الدعم الذي توفره بالده للبنان من خالل مساهمتها في شكر النائب الحر
  .1701قوات االمم المتحدة العاملة في جنوب لبنان لتنفيذ القرار 

  2/4/2007الشرق األوسط 
  

  ة إلى لبناناسرائيل تقدم الى مجلس األمن صوراً عن تهريب أسلح .43
وروبي ان اسرائيل قدمت الى األمين العام لألمم المتحدة بان كشف مصدر أ:  رندة تقي الدين-باريس 

) فبراير(كي مون وممثلي الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس األمن وقطر في نهاية شهر شباط 



  

  

 
 

  

            21 ص                                    679:                                 العدد2/4/2007اإلثنين : التاريخ

وتظهــر . الماضـي صـوراً جـويـة التقطتها عن مرور السالح اإليراني الى سورية ثم الى لبنان
لحة اآلتية من ايران في مستودع كبير في سورية قبل ان تحّمل في شاحنة هذه الصور كيفية وضع األس

وتتجه الى لبنان وتسبقها شاحنة صغيرة حتى األراضي اللبنانية حيث تفّرغ األسلحة في الشاحنة اللبنانية 
وقال المصدر ان بان كي مون اثار موضوع وصول األسلحة الى لبنان مع . وذلك في شكل شبه يومي

ير الدفاع اللبناني الياس المر ورئيس الحكومة فؤاد السنيورة ورئيس اللقاء النيابي كل من وز
وأضاف المصدر ان اللبناني عماد مغنية موجود في البقاع وهو مقرب جداً . الديموقراطي وليد جنبالط

ة من مرشد الجمهورية اإليرانية السيد علي خامنئي ويدير كل العمليات اللوجستية لتسريب األسلح
طيران "والجدير بالذكر ان الحكومة األميركية رفضت السماح لشركة . اإليرانية الى سورية ثم الى لبنان

بالهبوط في المطارات األميركية طالما لم تسلّم الحكومة اللبنانية مغنية الصادرة في حقه " الشرق األوسط
، 1982 األميركية والفرنسية عام مذكرة توقيف دولية التهامه بعمليات تفجير في بيروت طاولت القوات

  .TWAإضافة الى عملية خطف طائرة 
  2/4/2007الحياة 

  
  في ملتقى دعم حرية الكلمة في الدوحةأغلبية تدعم حق الفلسطينيين في العودة .44

 حق قّدم محاورون إسرائيليون وفلسطينيون حججا متعارضة حول مسألة :الدوحة ـ جمال المجايدة
 يدار بشكل مستقل لدعم حرية ى الدوحة الذيي الجلسة األخيرة من محادثات ملتق فالعودة للفلسطينيين

 اإلطالق بحق ى حذر يوسي بيلين، بأن إسرائيل لن تقبل علهوفي. الكلمة وبتكليف من مؤسسة قطر
موقف قوبل برأي معاكس هذا الإال أن .  حل وسطىالعودة، قائال إن الحل الوحيد يكمن في التوصل ال

 العالم قبل بتبرير حق اليهود في العودة بعد أن الذي قال ،كاديمي اإلسرائيلي إيالن بابيعرضه األ
في  هوأّيد . سنة فقط؟60 سنة من الشتات، فلماذا ال يمكن تبرير حق الفلسطينيين في العودة بعد 2000
 اصفاونية، وعلي أبونعمة، وهو إبن لالجئين فلسطينيين، ومؤسس مشارك لموقع االنتفاضة اإللكترذلك 

طلب من الناس أن يتخلوا عن حقوقهم اإلنسانية الال يجوز ، ومؤكدا أنه إسرائيل بدولة التعصب العرقي
 سنة في 40 المخضرم في مجال حقوق اإلنسان باسم عيد، والذي عاش  في حين رد الناشط.األساسية

 ىا لممارسة ضغوط عليعا دأن الوقت قد حان للتخلي عن حق العودةب،  الفلسطينيينمخيمات الالجئين
لكن نتيجة التصويت النهائي من قبل الجمهور الذي كان . الحكومات العربية لمنح الجنسية للفلسطينيين

  %. 82يتكون في معظمه من الطالب، كانت رفضا قاطعا للتخلي عن حق العودة وذلك بأغلبية بلغت 
  2/4/2007القدس العربي 

  
  ثان اوضاع الالجئين الفلسطينيين في سوريابشار األسد وكارين ابو زيد يبح .45

استقبل الرئيس السوري بشار األسد المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين : دمشق
كارين أبو زيد، امس، حيث أطلع على الخدمات االجتماعية والمساعدات التي تقدمها الوكالة ) أونروا(

اء السورية الرسمية أن الجانبين بحثا إمكانية زيادة هذه الخدمات وذكرت وكالة األنب. لهؤالء الالجئين
وقالت الوكالة إن أبو زيد أشادت خالل اللقاء بالجهود التي تبذلها سوريا لمساعدة الالجئين . والمساعدات

  .الفلسطينيين وتم االتفاق على استمرار التعاون والتنسيق بين سوريا والوكالة في هذا اإلطار
 2/4/2007الدستور 

  
  االتحاد االوروبي اقر مؤخرا مسألة تحويل المساعدات الى الحكومة الفلسطينية: سوالنا .46

اكد خافيير سوالنا المنسق االعلى للسياسات االوروبية : فرح سمير، فهيم الحامد - القدس المحتلة، جدة
لعارمة الحالل السالم في ان دعم االتحاد االوروبي للمبادرة العربية يأتي في اطار الرغبة االوروبية ا
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الشرق االوسط مؤكدا في هذا الصدد ان المبادرة العربية تحمل مقترحات شاملة وتمثل االطار المقبول 
واشار سوالنا الى ان  . عاما60اوروبيا وعالميا النهاء التوتر الذي استمر في المنطقة الكثر من 

لة بحث اعادة تحويل المساعدات االوروبية اجتماعات االتحاد االوروبي التي عقدت مؤخرا اقرت مسأ
وفي هذا الصدد قال  .الى الحكومة الفلسطينية في اطار دعم السالم الذي تنادي به المبادرة العربية

مصطفى البرغوثي وزير االعالم الفلسطيني ان االتحاد االوروبي لم يحسم امره بعد من التعامل مع 
يجب على " واضاف . الفلسطيني والتأييد العربي والدولي ايضاالحكومة الفلسطينية التي نالت االجماع

االتحاد االوروبي ان يتعامل مع القضية الفلسطينية باتزان واعتدال ودون مجاملة الي قوى اخرى اقليمية 
   ."او دولية

  2/4/2007عكاظ 
  

  تنقل رسالة إسرائيلية لدمشق رئيسة مجلس النواب االمريكي .47
افاد مصدر رسمي اسرائيلي ان رئيسة مجلس النواب االمريكي : لوكاالتا - القدس المحتلة، دمشق

نانسي بيلوسي ستنقل الى السلطات السورية موقف اسرائيل التي تشترط توقف دمشق عن ما تسميه دعم 
 ان ، أمس،وقالت ميري ايسين المتحدثة باسم رئيس الوزراء االسرائيلي. االرهاب لبدء محادثات معها

ن ايهود اولمرت خالل لقاء في القدس ما يمكنها نقله عن اسرائيل الى محاوريها بيلوسي طلبت م
ان يتوقف اوال عن ) سوريا(ورد اولمرت ان على هذا البلد . السوريين خالل زيارتها المقبلة الى دمشق

وتقوم بيلوسي وهي من اشد المعارضين للرئيس . دعم االرهاب، سنتباحث معه بسرور اذا قام بذلك
ريكي جورج بوش في ملف الحرب على العراق، بزيارة الى دمشق ليومين الثالثاء واالربعاء حيث االم

إلى ذلك دعا . يفترض ان تلتقي الرئيس بشار االسد، على ما علم االحد لدى السفارة االمريكية في سوريا
ى التصدي نواب جمهوريون في مجلس النواب االمريكي خالل زيارة الى دمشق السلطات السورية ال

واعلن النواب فرانك وولف وجوزف بيتز  .لتسلل المقاتلين المناهضين للواليات المتحدة الى العراق
وروبرت ابرهولت في بيان وزعته السفارة االمريكية في دمشق انهم دعوا سوريا ايضا الى ضرورة 

ووقف التدخل في انهاء الدعم لحزب اهللا وحماس واالعتراف بحق اسرائيل في الوجود بامن وسالم 
واعلنت وكالة االنباء السورية الرسمية ان النواب التقوا الرئيس االسد وبحثوا معه االوضاع في . لبنان

 .المنطقة ال سيما العراق
  2/4/2007عكاظ 

  
  الواليات المتحدة تبذل جهدا حقيقيا لمعالجة المشكلة الفلسطينية .48

 فما  ،ذعر من الخالفات مع رئيس الوزراء إيهود أولمرت       وزيرة الخارجية األمريكية كوندليسا رايس، لم تُ      
إذ إن  . دامت ال تخرج عن نطاق السيطرة، فإنها تخدم بإخالص الهدف الذي من أجله جاءت إلى المنطقة               

رايس ترغب في أن تثبت للعالم العربي ان الواليات المتحدة تبـذل جهـدا حقيقيـا لمعالجـة المـشكلة                    
العرب بان الوزيرة جدية أكثر من الخـالف العلنـي مـع رئـيس وزراء               وما الذي سيقنع    . الفلسطينية

فرايس ستستخدمه عند الحديث مع الزعمـاء       . إسرائيل؟ وعلى أي حال، فإن الخالف جيد لكل اإلطراف        
كمـا أن   . العرب واألوروبيين الذين يريدون أن يروا وسيطة أميركية ال تتردد في الضغط على إسرائيل             

 استعراض العـضالت    ، وربما األهم  ،ت في صد هجوم سياسي من اليمين وأيضا       الخالف سيساعد أولمر  
  . حيال الثنائي رايس ووزيرة الخارجية تسيبي لفني

 2/4/2007السفير 
  

   يهود إيران مستعدون للدفاع عن بالدهم  .49
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 أمس في بيان أصدروه لمناسبة عيـد الفـصح عنـد الطائفـة اليهوديـة،                ، أعلن يهود إيران   :يو بي أي  
، تنفيذاً لتعليمات المرشـد خـامنئي والتـصدي         "تعدادهم الكامل للدفاع عن المصالح الوطنية اإليرانية      اس"
اليهود في  " اإليرانية عن بيان اتحاد الطائفة اليهودية في طهران أن           "ارنا"ونقلت وكالة   . "لفراعنة العصر "

ن الوحدة الوطنيـة، والتـزامهم      إيران عبر اتباعهم إلرشادات النبي موسى، يؤكدون استعدادهم للدفاع ع         
باتباع توجيهات قائد الثورة اإلسالمية بشأن تكاتف جميع اإليرانيين فـي التـصدي لفراعنـة العـصر                 

  ".الحاضر
  2/4/2007السفير 

  
   حق العودة فى الذاكرة الفلسطينية والقومية "توطين"نحو  .50

  السيد عوض عثمان . د
  سقاطه من المبادرة العربيةفي ضوء الدعوة اإلسرائيلية لقمة الرياض إل

حيـث لـسان حـال الـشعب        , محور الذاكرة الفلسطينية  , وإن لم يحن بعد   , "حتميته"يشكل حق العودة و   
فـى مختلـف أمـاكن التواجـد        " ال تفريط وال تنازل وال مساومة وال تـوطين        "الفلسطينى ترديد شعار    

تجتهـد الديبلوماسـية األمريكيـة      , اتهوفى السياق ذ  . فى الوطن والشتات ومخيمات الالجئين    : الفلسطينى
 بـشأن   1948 فبراير   11 الصادر عن الجمعية العامة لألمم المتحدة فى         194والصهيونية لتجاوز القرار    

وتقنين سابقة عدم اإللتزام بالنصوص الحرفية للقرارات الدولية التى تـدين إسـرائيل مـن               , حق العودة 
عـن  , 1975 ديسمبر   10الصادر فى   , 3379 حدث للقرار    على غرار ما  , أدبيات ووثائق األمم المتحدة   

  .  بإعتبار الصهيونية وجهاً من أوجه العنصرية, الجمعية العامة
  

 دولة منها الواليـات المتحـدة       35والتى نالت دعم    , 194 من القرار    11من األهمية بيان أن الفقرة الـ       
تقـرر األمـم    : "تنص على اآلتـى   , ت دولة وإمتناع ثمانى دول عن التصوي      15وبريطانيا وفرنسا ضد    

المتحدة وجوب السماح فى أقرب وقت ممكن لالجئين الذين يرغبون فى العودة إلى ديارهم والعيش مـع                 
ويجب دفع التعويض ألمالك هـؤالء الـذين        , جيرانهم ويجب أن يسمح لهم بذلك فى أول فرصة عملية         
حسب مبادئ القانون الدولى والعدالة من قبـل        , يختارون عدم العودة ودفع الخسائر واألضرار للممتلكات      

  ".الحكومات والسلطات المسئولة
  

وقرار العودة يعود إلى الالجئين الذين يرغبون فى هذه العودة وليس ألى جهة أخرى أن تقرر عـودتهم                  
 يجب أن يتم  "وتعبير  . من عدمها وأى محاولة لمنعهم من ذلك غير قانونية ومخالفة لقرارت األمم المتحدة            

يعيد التذكير بأن هذه الفرصة كانت ممكنة بعد توقيع إتفاقيات الهدنة مباشـرة             " ذلك فى أول فرصة عملية    
بيد أن تأخير العودة عن هـذا   . 1949وآخرها مع سوريا فى منتصف عام       " إسرائيل"بين الدول العربية و   

ير وعرقلة ما أعقب هـذا      عبء هذا التأخ  " إسرائيل"بل يحمل   , التاريخ ال ينقص من قيمة هذا الحق بشئ       
بهدف تسهيل إعادة   " فرنسا وتركيا والواليات المتحدة   : "القرار من تشكيل لجنة للتوفيق من ثالث دول هى        

كذلك عدم إعفاء إسرائيل من مسئولية التعـويض        . الالجئين وتحسين أوضاعهم اإلقتصادية واإلجتماعية    
عدا العـذاب النفـسى     ,  وسرقة الممتلكات المنقولة   ,عن إستغالل الممتلكات غير المنقولة طيلة هذه المدة       

  .1948والمعاناة اإلنسانية التى تعرض لها الفلسطينيون طوال السنوات التالية لنكبة 
  

يتضح التوكيد على مسئولية إسرائيل المباشرة عن هذه المعاناة وعـن           , ومن قراءة نصوص القرار أيضاً    
التعويض يجـب أن تدفعـه الحكومـات        "ارة حسب النص    وأن اإلش . تداعيات اللجوء والتهجير القسرى   

فى إشارة إلى الحكومة    , والجهات المسئولة المترتب على مسئولية طرد السكان واإلستيالء على ممتلكاتهم         
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 وإلى عصابات شترين واألراغون المدعومة من قوات        1948التى أعلنت فى مايو     " إسرائيل"المؤقتة لـ   
وكذلك إلى أعمال النهب لألراضى التى قـام        ,  به من مذابح وإبادة للسكان     اإلحتالل البريطانى وما قامت   
ويالحظ أن الجمعية العامة لألمم المتحدة وبصيغ مشابهة قد تبنـت نحـو             . بها الصندوق القومى اليهودى   

كما أن إفتقار لجنة التوفيق التابعة لألمـم المتحـدة          . 194القرار  " ساللة" قراراً يمكن تصنيفها ضمن      49
بـل  ,  إلى سلطة التنفيذ لم يقوض إمكانيات توفير حل المشكلة فحسب          194التى أنشئت بموجب القرار     و

 1967 و 1956وأدى الحقاً إلى وقوع حـروب رئيـسية فـى           " إسرائيل"صعدت التوترات بين العرب و    
مما إضطر األمم المتحدة إلى إصدار عـدة قـرارات          , 1967 إلى نازحى    1948ومن الجئى   , 1973و

 والذى تنص إحدى فقراته الرئيسية على أن        14/6/1967 وفى   237منها قرار مجلس األمن رقم      , ةدولي
مجلس األمن يدعو حكومة إسرائيل إلى تأمين سالمة وخير وأمن سكان المناطق التى جرت فيهاعمليات               

قـرار   واتبـع ب   1967عسكرية وتسهيل عودة أولئك الذين فروا من هذه المناطق منذ نشوب القتال عام              
 الذى ينص بشكل صريح على الحق غيـر القابـل           2252 ويحمل الرقم    4/7/1967الجمعية العامة فى    

  .للتصرف بعودة هؤالء النازحين
  

وضمن إطار أبعاد مشكلة الالجئين يالحظ أن التعويض حق قائم بذاته على مرجعية أن كل ضرر يقابل                 
وفق مبادئ القانون الدولى لتعـويض الالجئـين        و, اإللتزام بإصالحه وعلى مبدأ إرجاع الشئ إلى أصله       

فإن لهم حـق العـودة      , فإنه إذا طردت دولة مواطنيها مباشرة أو غير ذلك        , 1992المنعقد بالقاهرة عام    
 562ويقدر الخبراء قيمة الخسائر واألضرار التى لحقت بالممتلكات الفلسطينية بنحو           . والتعويض كليهما 

-3در فيه مسئولون إسرائيليون قيمة هذه التعويضات بما يتراوح ما بين            فى الوقت الذى يق   , مليار دوالر 
ألن , فالحق فى التعويض ليس بديالً عن حق العودة       , ومن الناحية القانونية والحقوقية   .  مليارات دوالر  6

, حق العودة هو حق فردى من حقوق اإلنسان وهو حق جماعى فى إطـار تقريـر المـصير للـشعوب                   
فإن إختيار حق العودة ال يخل بالحق فى الحصول على التعويضات المتولـدة عـن               , ىوبالتداعى المنطق 

وإن , كما أن المطالبة بإسترداد الممتلكات تمتد إلى الورثة القـانونيين         .. فترات الشتات واللجوء القسرى   
ضاً يتوجب على إسرائيل منح الالجئين أراضى وممتلكات أخرى مساوية تعوي         , تعذر ذلك ألسباب متعددة   

  .عنها
  

 أبريـل  14فـى   , لواشـنطن , أرييل شـارون  , ضمن ما تمخضت عنه زيارة رئيس الوزراء الصهيونى       
وتكريس زيـف   , وعلى صعيد تحقيق المشروع الصهيونى بإقامة وطن قومى لليهود فى فلسطين          , 2004
ـ , وضمن رسالة الضمانات التى قدمها الرئيس بـوش       , "لشعب بال أرض  .. أرض بال شعب    "مقولة   ى ف

الفلسطينيين بإسـقاط حـق العـودة       , صراحة, مطالبة اإلدارة األمريكية  , تطور نوعى للموقف األمريكى   
". الدولة الفلسطينية "وإنما يقتصر حق عودتهم إلى      , "الخط األخضر "برفض السماح لهم بالعودة إلى داخل       

واليات المتحدة ملتزمـة    من تأكيد أن ال   , 2003عام  , فى قمة العقبة  , يأتى ذلك إستمرارية لتصريح بوش    
ويمثل ذلك تجاوزاً صارخاً لقرارات األمم المتحـدة والـشرعية          ". كدولة يهودية "أمن الكيان الصهيونى    

وتناقضاً مع الـضمانات األمريكيـة المودعـة لـدى القيـادة            , الدولية وحتى لألسس األمريكية السابقة    
جملة , وفرض سياسة اإلمالءات  , ت مع إسرائيل  وإجحافاً بقضايا الوضع النهائى فى المفاوضا     , الفلسطينية
  . واإلنتقاض من سقف الحقوق الوطنية وجوهر القضية الفلسطينية, وتفصيالً

  
بين ياسر عبد ربـه ويوسـى       , من الالفت لإلنتباه أن الرئيس األمريكى بوش قد إستخدم تفاهمات جينيف          

,  الرواية الصهيونية كمرجعية للصراع    وقد قبلت وثيقة جينيف   . ووظف تنازالتها لمصلحة شارون   , بيلين
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, الذى يبدو أنه اإلسم الجديد للتـوطين      , "مكان اإلقامة الدائم  "ولفرض الطعم المسموم تحت عنوان إختيار       
" إختيارهم"حددت خمسة إختيارات مطلوب من الالجئين أن يتخذوا قرار          , وتحت عبارات مضللة وخادعة   

وفى المناطق التى سيتم نقلها إلى فلـسطين إذا مـا           , ولة فلسطين فى د : تتركز حسب األولوية  , بناء عليها 
. فـى الـدول المـضيفة     , وأخيراً" إسرائيل"وفى دولة   , وفى دولة ثالثة  , توافرت إمكانية لتبادل األراضى   

بينما تتـرك الخيـارات األخـرى للقـرار     , وإعتبرت الوثيقة أن الخيار األول والثانى حق لكل الالجئين    
 بتقرير الموافقة والتقدير الـصهيونى      –ومن ثم الحرمان من حق العودة الفلسطينى        ,  ذاتها السيادى للدولة 

كما أن العـودة    . دون التعويض " رمزية"عودة  , وفى أكثر التفاؤالت  ,  وليس العودة  admissionللدخول  
, لطبيعيـة الفلسطينية ستكون محدودة ضمن اإلمكانيات الجغرافية واإلقتـصادية والمـوارد ا          " الدولة"إلى  

كمـا أن  . وبالتالى لن تزيد قدرتها اإلستيعابية عن أكثر من نصف مليون الجئ من جملة خمسة ماليـين            
الفلسطينية والتـى سـيتم مبادلتهـا مـع         " للدولة"والتى ستنقل   , فى حال تحققها  , األراضى" تبادلية"فكرة  

 –فإن تلك األراضـى     , ا إلسرائيل األراضى المقامة عليها تجمعات المستوطنات التى ستنقل السيادة عليه        
وبصفة عامة تعطى وثيقـة جينيـف   . والصحراوية القاحلة تصعب من ظروف العودة     , بوضعيتها الحالية 

وعـدم النظـر إلـى العـودة        ,  سيطبق على عموم الالجئين وهو التعـويض       194تفسيراً واحداً للقرار    
قائل بإستحالة العودة الفعلية لألراضى التـى       وال يعتد بهذا الشأن بالمنطق ال     , والتعويض كحقين متالزمين  

وأن حـق   , إسـرائيل " لدولـة "على إعتبار أن هذا األمر يشكل إنتحاراً جماعياً         , 1948طردوا منها عام    
وبالتأكيد سيفـشل ويعطـل أى تـسوية    , العودة لماليين من الالجئين هو أمر صعب بل مستحيل التحقيق 

!!.  الذى تستوعب فيه المهاجرين اليهود من كل بقـاع العـالم           فى الوقت , سياسية مع الجانب الصهيونى   
بعد مرور عـامين    " حقهم"وتتعمد الوثيقة إرهاب الفلسطينيين الذين يرفضون الخيارات المطروحة بفقدان          

المتـدرج  " الحـل "وتؤكد الوثيقة على    . إذا لم يقدموا طلباتهم إلى اللجنة الدولية المكلفة بمتابعة هذا الملف          
  . غوث وتشغيل الالجئين إلعفاء المجتمع الدولى من إلتزاماته تجاه الشعب الفلسطينى فى الشتاتلوكالة 

  
حيث تتحمل إسرائيل وزر جزء كبير      , ليس صحيحاً زيف إدعاءات رحيل الفلسطينيين طوعاً إلى المنافى        

نى من مجازر داميـة  للغاية من المسئولية عن المعاناة اإلنسانية المروعة التى تعرض لها الشعب الفلسطي       
 423وأن ما يقرب من     , من بينها كفر قاسم وقبية ودير ياسين والطنطورة والحوال        ,  مذبحة 30بلغت نحو   

قرية فلسطينية سويت تماماً باألرض إلجبار سكانها على النزوح هرباً مـن إعتـداءات يـشنها رجـال                  
عديدة بناء على أوامر رسمية إسرائيلية      وفى حاالت   , العصابات اإلرهابية الصهيونية على بلدانهم وقراهم     

كمـا أن   . وليس إستجابة لنداء من القيادات العربية أو طوعـاً        , إلنجاز عملية تطهير عرقى غير مسبوقة     
أى مـسئولية إسـرائيل المباشـرة       ,  ألف فلسطينى طردوا من ديارهم وجردوا من ممتلكاتهم        850قرابة  

إن حق العودة من الحقوق اإلنسانية التى تجسد التعبير القوى          وعليه ف , والشاملة عن نشوء مشكلة الالجئين    
كما أنه يتأسس على قواعد ثابتة مثل حق تقرير المصير وميثاق األمم المتحدة             , عن إرادة المجتمع الدولى   
لكل إنسان الحق   "من اإلعالن العالمى لحقوق اإلنسان تدعو إلى أن         " 13"فالمادة  . وشرعية حقوق اإلنسان  

كما يتعارض التوطين القسرى ونص الفقرة  , "ادر وأن يعود إلى أى بلد بما فى ذلك بلده األصلى          فى أن يغ  
من العهد الدولى للحقوق السياسية والمدنية والذى وقعت عليـه إسـرائيل عـام              " 12"الرابعة من المادة    

بما يؤكد حـق    ,  والذى يشير إلى أنه ال يجوز تحكماً حرمان أى إنسان من بلده واإلستقرار فيه              – 1991
كمـا أن الفقـرة     . وبغض النظر عن الظروف التى دعته إلى ذلـك        , مهما غاب عنه  .. اإلنسان فى وطنه  
من اإلعالن العالمى لحقوق اإلنسان تؤكد على حق كل فرد فى التمتع بجنسية ما              " 15"األولى من المادة    

عليه وطبقاً لمنظومـة حقوقيـة      و. وال يجوز حرمان شخص من جنسيته تعسفاً أو إنكار حقه فى تغييرها           
أى حق الشعب الفلسطينى فـى      , دولية يمكن التأكيد على أن الالجئين الفلسطينيين يستحقون حقوق الحياة         

كمـا أنـه    , وال ينقضى زمنه بتغير الواقع وال يسقط بالتقادم       , وهو حق مقدس ومشروع   , تقرير مصيره 
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القة لهذا بـسيادة الدولـة أو أى إتفـاق          قانونى وممكن وينطبق على كل شخص هجر من وطنه وال ع          
حق العودة إلى مسقط الرأس إلـى       , وحق العودة كما فهمته األجيال الفلسطينية وضحت من أجله        , سياسى

وهو من األمور التى تبدو     , وإلى بيوتهم المحتلة والمسكونة بعائالت يهودية مهاجرة      , فلسطين: الوطن األم 
لشتات الفلسطينى حيث إن الالجئين والنازحين يشكل لهـم حـق           صعوبة بالغة فى إستئصالها من عقل ا      

  . العودة للوطن قضية كرامة وإعتزاز وطنى وسبيالً إلسترداد حقوق آدمية مهدرة
  

 1949 لعـام    273الدولية من إعتراف األمم المتحدة بها بموجب القرار         " شرعيتها"وقد إستمدت إسرائيل    
 بخصوص حق   194و,  الخاص بتقسيم فلسطين   181ى القرارين   والذى جاء مشروطاً بموافقة إسرائيل عل     

ضمن مسعاها إلى تغييب مـسئوليتها الـسياسية        , 194بيد أنها تواصلت فى رفض تنفيذ القرار        . العودة
بل تتمادى إسرائيل فى    . واألخالقية عن التجليات المأساوية الكبرى ألوضاع الالجئين جراء قيام إسرائيل         

فى سياق تخطيط صهيونى يتركز على      , وإقتراح حلول له تبعد عنها تبعة المسئولية      التعتيم على هذا الحق     
كما يتبدى جلياً سعى إسـرائيل إلـى نـزع الطـابع            , فكرة التخلص كلياً من الفلسطينيين وليس إعادتهم      

بحتة وإيجاد حلول لهـا علـى هـذا         , السياسى عن قضية الالجئين وتحولها إلى قضية إنسانية إجتماعية        
وفى سياق عمليـة الخـداع      , اس ودمجها فى إطار مشروعات التنمية اإلقتصادية فى المنطقة برمتها         األس

أن مطالبة الفلسطينيين بحق العودة يشكل      " إسرائيل"تعتبر  , التاريخى للتهرب والتنصل من هذه المسئولية     
وتنشأ عمليـاً   ,  اليهودى عنها  ونزع الطابع " الدولة اليهودية "ونهاية  " الهوية الوطنية "آلية لتدميرها وتهديد    

عطفاً عن أن إسرائيل تكثـر      . يتكفل النمو السكانى بتحويلها إلى دولة أكثرية عربية       " ثنائية القومية "دولة  
بيد أن أهل اإلختـصاص بهـذا الـشأن         . من ترديد دعوى عدم واقعية حق العودة وإمكانية تحقيقه عملياً         

صل فى دعوة اآلالف من اليهود إلى العودة إلى إسـرائيل           خاصة مع رصد أن إسرائيل تتوا     , يفندون ذلك 
والثابت أن إسرائيل تحاول القفـز فـوق     . ضمن خطة ترمى إليها إلستقدام خمسة ماليين يهودى مستقبالً        

فإن حق العودة هو فى أساسه حـق  , وفى التحليل األخير. حقيقة جريمة إقتالع شعب من أرضه وتشريده  
,  ومن حق الملكية الفردية الذى ال يسقط بالتقادم أو اإلحـتالل أو الـسيادة              فردى نابع من حقوق اإلنسان    

عطفاً على أنه حق تاريخى ال يقبل بأنصاف الحلول         . وبذلك فإنه حق ال تجوز اإلنابة فيه أو التمثيل عنه         
ية هى تـسو  "فإن أية تسوية سياسية     , وبالتالى. وهو من أكثر الحقوق إثارة ألحالم وعواطف الفلسطينيين       

وليس مكرمـة إسـرائيلية أو      , 194فاشلة إذا لم تتضمن حق العودة ووسائل تنفيذه على مرجعية القرار            
 يمثـل فـى الحقيقـة       – تحت مختلف الذرائع     –أن التوطين والقبول به كبديل عن حق العودة         , أمريكية

ولـن نمـل مـن      . محاولة نهائية إلضفاء شرعية تاريخية على الرواية اإلسرائيلية إلغتصاب فلـسطين          
إستخدام مطرقة التاريخ فوق رأس إسرائيل بحسبان مسئوليتها عن تداعيات المشروع الصهيونى بإنـشاء              
وطن قومى لليهود فى فلسطين بإعتباره مشروعاً إستعمارياً إستيطانياً إحاللياً إقتلع شـعباً مـن أرضـه                 

د الحية لتلـك المأسـاة اإلنـسانية        ويمثل الالجئون ومخيماتهم ووكالة غوثهم الشواه     . بالعنف واإلرهاب 
كما لن نمل أيضاً من التذكير بذلك فى سياق تنشيط الـذاكرة التاريخيـة القوميـة        . واألخالقية والسياسية 

  .   لألجيال الراهنة ومن سيحملون مسئولية هذه األمة ومستقبلها
   1/4/2007الحقائق  

  
  لمسار والتحديات  ا".. الخط األخضر"الحركة اإلسالمية الفلسطينية داخل  .51

 هـي   "إسـرائيل "زعم أحد أعضاء الكنيست مؤخرا أن الحركة اإلسالمية فـي           :  مأمون كيوان  -دمشق  
 وتريد تـدميرها إلقامـة      "إسرائيل"حركة عنصرية معادية لليهود وتدعمها إيران وتحرض على كراهية          "

إلى الكنيست بمشروع قانون يـنص      ، انه تقدم    "إسرائيل كاتز "، وأعلن الليكودي    "دولة إسالمية في مكانها   
  على اعتبار الحركة



  

  

 
 

  

            27 ص                                    679:                                 العدد2/4/2007اإلثنين : التاريخ

وكان المراسل العسكري لصحيفة هآرتس عاموس هارئيل       . "خارجة عن القانون  " "إسرائيل"اإلسالمية في   
 ولـذلك   "طـابوراً خامـساً   " بل باتت    "أعشاب ضارة "قد ذكر سابقا أن الحركة اإلسالمية  لم تعد مجرد           

  . أسلوب النعامة، وهي تشن معركة ضد حركة كاملة مشبوهة بمساعدة العدو"إسرائيل"هجرت 
 قد اتهمت الحركة اإلسالمية بالسيطرة على أعمال البناء والحفريات في الحرم الشريف،             "إسرائيل"كانت  

على ) من الجناح الجنوبي للحركة   (وبإلحاق الضرر باآلثار، وقد رد عضو الكنيست عبد المالك دهامشة           
ال يوجد ألحد في العالم حق على المساجد في الحرم الشريف باستثناء المـسلمين، ولـم                ": لتهم قائال هذه ا 

الحركـة  "ضـمن التعريـف بماهيـة    . "نمس اآلثار، وال نسمح ألحد أن يعلمنا كيف نحافظ على التاريخ         
حـصاءات   ومجاالت اهتمامها وأشكال عملها، يشار إلـى أن دائـرة اإل           "اإلسالمية داخل الخط األخضر   

وحسب التقرير فإن   . "إسرائيل" نشرت تقريراً مفصالً عن المواطنين المسلمين في         "إسرائيل"المركزية في   
. من مجمل عدد السكان هم من المسلمين      % 15 أي حوالي    "إسرائيل" ألفا من مواطني     37حوالي مليون و  

مـنهم ال   % 42، وأن   "ئيلإسـرا "من العرب في    % 82ووفق هذا التقرير فان المسلمين يشكلون حوالي        
وتشير التقديرات إلى أن عدد     . منهم يعيشون في المناطق الشمالية    % 40 عاماً، وأن    15تتجاوز أعمارهم   

% 19 ألف نسمة، وسيشكل هذا العـدد        677 إلى مليون و   2020 سيصل في سنة     "إسرائيل"المسلمين في   
لمواطنين العرب في الدولة العبرية إلـى       ويتوقع أن تصل نسبتهم بين ا     . "إسرائيل"من إجمالي عدد سكان     

 حيـث شـكل     1971 إلى العام    "إسرائيل"تعود بدايات نشأة الحركة اإلسالمية في       .2020في عام   % 85
العودة إلـى   "الشيخ عبد اهللا نمر درويش نواتها األساسية في قرية كفر قاسم وتمثلت دعوتها الرئيسية في                

 وتقرر فيه المطالبـة بتحريـر أمـالك    "إسرائيل"ر إسالمي في عقد أول مؤتم1977وفي العام  . "اإلسالم
وفـي  . الوقف اإلسالمي، وحق الطائفة اإلسالمية في إدارة شؤونها وتعيين القضاة في المحاكم الشرعية            

 من قبل الشيخ عبـد اهللا نمـر درويـش  الـذي سـجنته الـسلطات                  "أسرة الجهاد " أسست   1979العام  
 بقيادة فريد أبو مخ من قرية باقة الغربية         "التائبين"بان من التيار المسمى       ومجموعة من الش    "اإلسرائيلية"

. 1980، وتم اعتقال غـالبيتهم عـام        "اإلسرائيليين"الذين دعوا للجهاد المسلح والحرب االقتصادية ضد        
ويزعم الكاتب قاسم زيد أن أغلب أعضاء حركة الشباب المسلمين، وتحديدا أسرة الجهاد، من أصـحاب                

وقد تصرف أعضاء هذه الحركـة      . ابق اإلجرامية الذين وجدوا راحة روحية في عودتهم إلى الدين         السو
الذين يفتقرون إلى الخبرة في النشاطات االجتماعية الدينية، بالعنف والصالبة منذ البداية تجاه خـصومهم             

 أقاموا صداقات مع    وحاولوا احتالل مركز لهم ضمن المجتمع العربي بقوة الذراع، وغير مرة          . السياسيين
أما . ومع أوساط أخرى كانت ترى فيهم ظاهرة غريبة ومستهجنة، ومن الصعب هضمها            "راكاح"أعضاء  

فذكر في كتاب أصدره باللغة اإلنجليزية، فـي ثمانينـات          ) المحاضر في جامعة تل أبيب    (تومي مئير   . د
ل والمميزات يمكن أن نـرى فـي         أنه حسب الدالئ   "إسرائيل"يقظة المسلمين في    "القرن الماضي، بعنوان    

 1981 وعـام    1979 وبخاصة ما بـين عـام        "إسرائيل"المرحلة األولى من يقظة الشباب المسلمين في        
 اعتدلت الحركة وتبنت لنفسها مبادئ إنسانية وإصالحية        1982وبعد ذلك ومنذ العام     . مرحلة متطرفة جداً  

ن اليوم أسلوباً معتدالً يعتمد على أسس الحوار        ومن المحتمل أن يكون معظم زعماء الحركة يتبعو       . كثيرة
وحدد تومي مئير دوافـع اليقظـة       . المستمر مع كل ما يحيط بهم من مسلمين ويهود ومسيحيين وغيرهم          

كان تأثير العامل الخارجي نتيجة  لليقظة الفلسطينية        . األول خارجي والثاني داخلي   : اإلسالمية في عاملين  
، وتحولت منظمة التحرير الفلسطينية إلى      "اإلسرائيلية"ح المسلح ضد األهداف     اإلسالمية التي نادت بالكفا   

 في تعاظم الميول الفلسطينية بما في ذلك بين         1967رمز صمود العرب، حيث تسبب الصمود بعد حرب         
، حيث بدأ الكثيرون مـن      "إسرائيل"ولعب العامل الداخلي دوراً هاماً في اليقظة اإلسالمية داخل          . الشباب

 من خالل البحث عـن الروحانيـة        1967 يبحثون عن بدائل وحلول إسالمية بعد حرب         "رب إسرائيل ع"
 كان لـه    "عرب المناطق المحتلة  "وحتى اللقاء مع    . والنقد الذاتي الذي شهده المجتمع العربي بعد الحرب       

ـ       "عرب إسرائيل "تأثير ملحوظ في اليقظة اإلسالمية بين        اطق المحتلـة    فوجد المسلمون من بينهم في المن
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 ذكـر مئيـر أن      "أسـرة الجهـاد   "وحول  . أيديولوجيات وحركات دينية لم يسبق لهم أن عرفوها من قبل         
 بزعامة الـشيخ    1935أعضاءها وجدوا في منظمتهم استمراراً لحركة الجهاد الفلسطينية التي قامت عام            

وكانت هذه المنظمـة    . سالميةعز الدين القسام، وآمنوا بأن فلسطين كانت وينبغي أن تبقى دولة عربية إ            
 فاعتقل حوالي المائة منهم، وصـدرت       "التخريبية"تتألف من خاليا سرية وتورط أعضاؤها في النشاطات         

إن هنـاك وجهـات     : وأوضح الدكتور مئير أنه يمكن القول     . بحق ستين منهم أحكام بالسجن لمدد مختلفة      
غير متفقة في الـرأي وذلـك بالنـسبة إلـى           ، وهي   "إسرائيل"نظر مختلفة داخل الحركة اإلسالمية في       

اليقظة اإلسالمية السابقة في الشرق األوسط، ومسألة فهم العالقـات العربيـة             : موضوعين مركزيين هما  
ويتفق الشيخ عبد اهللا نمر درويش مع اإلصالحيين السابقين ومع دعوتهم للوحـدة اإلسـالمية،               . اليهودية

مثل آية اهللا الخمينـي،     (سلوب العسكري للزعماء الراديكاليين     غير أنه يتحفظ من طريقة عملهم ومن األ       
 أول جمعية إسالمية في حيفا هدفها المعلـن         1987وتأسست  في العام     ).وأعضاء تنظيم الجهاد في مصر    

 1981وتأسست في العام    . حماية األماكن اإلسالمية وتجديدها في المدينة، وترأس الجمعية أمين غوراني         
تي قامت على أساس الكفاح المسلح ضد االحتالل، ثم انتقلت بعد فترة قصيرة إلى العمـل              ال "خلية الجهاد "

الدعوي والتربوي بصورة أساسية، وإلى نوع من العمل الـسياسي الـسلمي عـن طريـق الجمعيـات                  
والحقا أسس الشيخ درويـش حركـة       .  أيضاً "اإلسرائيلية"والصحافة ووسائل اإلعالم الخاصة والرسمية      

ومنذ إطالق سراح الشيخ عبـد اهللا  . لمسلم التي ركزت جهودها على العمل االجتماعي  التربوي        الشباب ا 
تبنى الجناح المعتدل في الحركة اإلسالمية نهجاً دعويـاً مـسالماً           ) 1985عام  (نمر درويش من المعتقل     

العربيـة   في تثبيت الهويـة      1948 مفادها أن ينحصر هدي إسالميي أراضي        "نظرية واقعية "يقوم على   
اإلسالمية والدفاع عن حقوق األقلية عبر النضال السياسي واالنتخابات البلدية أو حتى من خالل انتخابات               

ما :  منها 1948وعموما وكنتيجة لتضافر عوامل عديدة في أوساط فلسطينيي         .الكنيست إذا اقتضى األمر   
نظمات اإلسالمية في الضفة الغربيـة       واالتصال باألوساط الدينية والم    "الصحوة الدينية "سمي  مجازاً ب     

وقطاع غزة، والتأثر بالثورة اإلسالمية في إيران، وانحسار المد القومي العربـي، ظهـرت الجماعـات                
الدينية في منطقة المثلث وامتدت إلى منطقة الجليل، والحقاً إلى بقية المناطق التي تمثلت بشكل سياسـي                 

  ."الحركة اإلسالمية"رئيسي أطلق عليه 
  والت الحركة اإلسالميةتح

وبرز نشاطها  . "اإلسرائيلي"ظهرت الحركة اإلسالمية في بداية األمر  حركة اجتماعية تعمل وفقاً للقانون             
ويرى الكاتـب يوسـف     . بوضوح من خالل مشاركتها في االنتخابات الخاصة بالمجالس البلدية العربية         

سالمية، كان االنقسام في الحركة اإلسالمية فـي        الغازي أنه عدا التوترات الشخصية في قيادة الحركة اإل        
 ناجماً عن القرار  الذي فرضه الرئيس السابق للحركة الشيخ عبد اهللا نمـر درويـش                 1996بداية العام ،  

وفي حينه لقي هذا القرار معارضة شديدة من جانب نـصف           . وأنصاره بالمشاركة في انتخابات الكنيست    
 تقريباً، إذ كانوا يؤيدون فقط تمثيل الحركة في مؤسسات الـسلطة            أعضاء مجلس الكادر ومؤتمر الحركة    

  . المحلية
وتجسد االنقسام في الحركة اإلسالمية بعد اتخاذ الحركة قرار المشاركة بانتخابات الكنيست الرابعة عشرة              

 ضمن القائمة العربية الموحدة التي ضمت آنذاك الحـزب الـديمقراطي العربـي والحركـة                1996عام  
وبموجب نتائج االنتخابات حصلت الحركة اإلسالمية على مقعدين في الكنيست شغلهما عبـد             . ميةاإلسال

  .1999المالك دهامشة وتوفيق الخطيب حيث احتفظا بمقعديهما في انتخابات العام 
 تراجع نفوذ الجناح الجنوبي للحركة اإلسالمية وظهر عضوا الكنيست        1998 1996وبدا أنه خالل الفترة     

مالك دهامشة وتوفيق الخطيب اللذان يمثالنها يقفان في ظل عضوي الكنيست عبد الوهاب دراوشة              عبد ال 
وفي المقابـل تعـززت قـوة الجنـاح     . وطلب الصانع الممثلين للحزب الديمقراطي العربي في الكنيست      

يـب مـن    الشمالي للحركة اإلسالمية بقيادة رئيس بلدية أم الفحم الشيخ رائد صالح، والشيخ كمال الخط             
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ومقابل إظهار الجناح الجنوبي لمواقف سياسية براغماتية، فقد اتخذ الجنـاح الـشمالي مواقـف               . كفركنا
 والحلم بإنشاء دولة بحسب     "إسرائيل"راديكالية ونشط في المجال الرمادي الذي يتراوح بين التسليم بوجود           

 الذي يتمتع بشعبية كبيرة ليس      وقد أصبح الشيخ رائد صالح    . الشريعة اإلسالمية في نطاق أرض فلسطين     
 فقط بل أيضاً لدى خارجها بسبب نشاطه القوي لحماية مقدسات           "إسرائيل"بين ظهراني السكان العرب في      

وبذلت خالل هذه الفترة محاوالت قامت بها السلطة الفلسطينية لتوحيد جنـاحي            .اإلسالم في القدس القديمة   
هللا نمر درويش من رئاسة الجناح الجنوبي، وخلفه في منـصبه           الحركة اإلسالمية بعد استقالة الشيخ عبد ا      

الشيخ إبراهيم صرصور، إال أن الشيخ رائد صالح رفض استئناف أية محادثات مع الجنـاح الجنـوبي                 
وحققت الحركة اإلسالمية بجناحيها المعتـدل      .على خلفية التمسك برفض المشاركة في انتخابات الكنيست       

 إلى الحد الـذي أعربـت فيـه األوسـاط           "اإلسرائيلي"اقع العملي  السياسي     والراديكالي نجاحات في الو   
 وخارجـه وتحميلهـا     "الخـط األخـضر   " عن قلقها من تعاظم دور الحركة اإلسالمية داخل          "اإلسرائيلية"

 وذلـك علـى     2000أيلـول ،  / المسؤولية عن التحريض الذي سبق االنتفاضة الفلسطينية أواخر سبتمبر        
 من  "إسرائيل"تستخدم بشكل سافر جدا الحقوق الديمقراطية التي تمنحها لها          "اإلسالمية  اعتبار أن الحركة    

أجل إضرام نيران النزاع اليهودي  اإلسالمي، وهذه النيران أحاطت هذه المـرة بـالكثير مـن عـرب                   
 تعـيش    وكأقلية وحيدة ربما في كل األمة العربية       "إسرائيليين" الذين يرون مستقبلهم كمواطنين      "إسرائيل"

ويجب أن نوضح للحركة اإلسالمية  حسب تعبير الصحافي كرمي غيلون  التي             . في ظل نظام ديمقراطي   
وكان الشيخ رائد صالح قد     . ، أن من حق الديمقراطية أن تدافع عن نفسها        "عرب إسرائيل "تمثل أقلية من    

حالة مزمنة  "هير العربية    المعادية لعضو الكنيست عزمي بشارة وضد الجما       "اإلسرائيلية"رأى في الحملة    
 دون استثناء، وهناك محاوالت لشرعنة هذه الـسياسة التحريـضية،           "اإلسرائيلية"رافقت كل الحكومات    

 ال يمكن اعتبارها دولة ديمقراطية، وال دولة متحضرة،         "إسرائيل"أنا من الناس الذين يؤمنون بأن       : وقال
ال زالت تتعامل معنا وكأن نكبة فلسطين وقعـت         بل هي دولة عسكرية في نمط تفكيرها وتعاملها، وهي          

قبل أيام معدودة، فال نزال نعاني من سياسات مصادرة مقدساتنا وأرضنا وهدم بيوتنا، ومع ذلـك لـيس                  
أمامنا سوى خيار واحد هو التمسك الصادق بانتمائنا اإلسالمي العربي الفلسطيني، ثـم صـمودنا فـي                 

  .أرضنا
  "اإلسرائيلية"الحركة اإلسالمية في التصورات 

 وبرز ذلك فـي     1998 ضد الحركة اإلسالمية تصاعداً ملحوظاً منذ العام ،        "اإلسرائيلية"تصاعدت الحملة   
فقـد أورد الكاتـب شـالوم       . "اإلسـرائيلية "كتابات وآراء النخب السياسية واإلعالمية واألمنية والحزبية        

رئيس الحكومة إيهود بـاراك، والـذي       يروشلمي مقتطفات من التقرير الخاص الذي تم إعداده في مكتب           
كتلة الشيخ رائد صالح وكتلة الشيخ عبد اهللا        :  بكتلتيها "إسرائيل"يتطرق إلى نشاطات الحركة اإلسالمية في     

إن النهضة اإلسالمية ال تزال محدودة جداً، ولكنها ذات طاقة جادة ومهددة، وتـدخل              : نمر درويش، منها  
 بين الضعفاء خاصة لدى البدو، ويتطـور        "اإلسرائيلية"ركه اإلدارة   الحركة اإلسالمية في الشرخ الذي تت     

جهاز بديل للسلطة نظرياً وعملياً عن طريق الحركة اإلسالمية، ولهذه الحركة عالقـات متـشعبة مـع                 
 في األردن والمناطق، وتتطلع إلى أن تحقـق بطـرق           "حماس"حركات إسالمية في العالم، ومن ضمنها       

، وتسعى الحركة إلى    "إسرائيل"، بما في ذلك إقامة دولة إسالمية على أراضي          شرعية غايات غير شرعية   
  للعودة إلى حضن اإلسالم من خالل إقامة شبكة خدمات دينية وخدمات             "إسرائيل"حث السكان العرب في   

زعيم حركة موليـدت  الـذي       (أما رحبعام زئيفي    . رفاه وصحة بروح الفهم األصولي لإلخوان المسلمين      
 وحركة حمـاس،    "الخط األخضر "فقد قارن بين الحركة اإلسالمية داخل       ) ل انتفاضة األقصى  اغتيل خال 

 ويريد القضاء عليها، لكنه يخفي ذلـك تحـت   "إسرائيل"وأشار إلى أن للحركة جناحين، األول ينفي دولة    
 "ائيلإسـر "غطاء قانوني ويحرص على عدم المواجهة العلنية مع السلطات، والثاني يسعى لتصفية دولة              

، هو  "المسجد األقصى في خطر   "ونوه زئيفي إلى أن شعار الحركة اإلسالمية        . بيد أنه يخشى التفوه بذلك    
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، وإذا كنا نـود تحاشـي هـذه         "إسرائيل"الشعار المحرض الذي من المحتمل أن يقود إلى حرب أهلية في          
  . إلسالميةالحرب ينبغي أن نعالج على الفور وبشدة مصدر البالء وهو المسمى بالحركة ا

 "إسرائيل"إن الحركة اإلسالمية في   : وهاجم رئيس الحكومة األسبق بنيامين نتنياهو الحركة اإلسالمية وقال        
هي كالورم السرطاني الذي يمكن أن ينمو ويكبر ويشكل مع مـرور الـزمن تهديـداً مـصيرياً علـى                    

  ."إسرائيل"
   ضد الحركة اإلسالمية"اإلسرائيلية"أسباب الحملة 

 ضد الحركة واالعتقاالت التـي شـملت قياداتهـا          "اإلسرائيلية"خيص أهم دوافع حملة التحريض      يمكن تل 
  : والتحقيقات الموسعة الحقا معها فيما يلي

 للتـضامن مـع     "إسـرائيل " دعوة الحركة اإلسالمية إلى المظاهرات في الشارع الفلسطيني داخـل            - 1
  . أمام الرأي العام العالمي"إسرائيل"منية وأحرج فلسطينيي الضفة والقطاع، األمر الذي سبب مشكالت أ

 موقف الحركة اإلسالمية من االنتفاضة ونشاطاتها، في دعم ومساعدة أسر الشهداء والجرحى وكفالة              -2
، وكانت قمة نشاط الحركـة مـن خـالل          "إسرائيل"أبناء الشهداء الذين ينفذون عمليات استشهادية داخل      

 في مخيم جنين، حيث كانت الحركة أكبر جهة إغاثة علـى اإلطـالق              "يةلجنة اإلغاثة اإلنسان  "مؤسستها  
قامت بمساعدة وإغاثة مخيم جنين وإقامة مخيمات عاجلة ألهله وأهل المناطق المجاورة، وأعلنت الحركة              

 القاضية بالهدم والقتـل،     "إسرائيل"أنها على استعداد إلعادة إعماره بالكامل، وهو ما يتناقض مع سياسة            
  . التهجيرومن ثم

 الذي أقامته الحركة للمرة األولى داخل المسجد األقصى من أسابيع           "صندوق طفل األقصى  " مهرجان   -3
قليلة، والذي شهد حضوراً عالمياً ألجهزة اإلعالم، وأعلن خالله قادة الحركة أن األقصى مسجد إسالمي               

ـ             لـساحات   "اإلسـرائيلية "شرطة  بكامل مكوناته ويخص المسلمين فقط، وقد انتهى المهرجان باقتحـام ال
  .األقصى واعتقال أفراد منتمين للحركة

 حيـث وصـل عـدد       48 وما حققته من ربط وتواصل بين األقصى وفلـسطينيي           "مسيرة البيارق " -4
  . 1948الحافالت التي قامت بنقل الفلسطينيين من جميع مدن وقرى منطقة 

، "اإلسـرائيلي "لى عدم الخدمة فـي الجـيش         ع 1948 تحريض البدو في أنحاء فلسطين المحتلة عام         -5
 علـى القـضية     "اإلسـرائيلي "وإقامة ندوات ونشاطات متنوعة للتوعية بخطورة التجنيد فـي الجـيش            

، األمـر الـذي أدى إلـى    "قوافل الرافضين والتـائبين   "الفلسطينية، وهو ما نتج عنه ازدياد ما يسمى ب          
، وقد صدرت إحصائيات عسكرية     "اإلسرائيلي"جيش  انخفاض واضح وملحوظ في نسبة البدو المنضمين لل       

رسمية تفيد بتراجع نسبة المجندين من البدو، محذرة من خطورة ذلك في ظل تراجع المجنـدين اليهـود                  
وهروب نسبة كبيرة أخرى، خاصة أن البدو يؤدون دوراً هاما في حماية المستوطنات والتفتـيش علـى                 

  .المعابر ووحدات حرس الحدود
 "إسـرائيلي "، حيث أفـاد اسـتطالع   "األسرلة" وإفشال مخطط  "إسرائيل"لداخل الفلسطيني في     أسلمة ا  -6

من مـسلمي عـرب فلـسطين       % 44 أن   "داحف" أعده معهد    2002للرأي نُشر منتصف العام الماضي      
 عادوا إلى حظيرة االلتزام الديني خالل العامين األخيرين بسبب تعاظم قوة الحركـة              1948المحتلة عام   

  .   "إسرائيل"المية في اإلس
 موقف الحركة ونشاطها من قضية وقف شهاب الدين فـي الناصـرة، والوقـوف ضـد الحكومـة                   -7
  .  لمنع مصادرتها أوقاف المسلمين، وسعيها لإليقاع بين المسلمين والمسيحيين بالمدينة"اإلسرائيلية"

سالمية والعالمية، وتقوم من     النشاط الدولي للحركة، حيث أصبحت عضواً في عدد من المؤسسات اإل           -8
 وكذب  "إسرائيل" وتوضيح حقيقة الوضع داخل      48 تجاه فلسطينيي ،   "اإلسرائيلية"خاللها بفضح العنصرية    

ديمقراطيتها، إضافة إلى كسب الحركة تعاطف بعض المؤسسات العربية واإلسالمية، والحـصول علـى              
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 "إسرائيل"بر والمقامات اإلسالمية التي تحاول      دعم منها الستكمال مشاريع إعمار المسجد األقصى والمقا       
  .االستيالء عليها

  . العامة"اإلسرائيلية" دعوة جناح من الحركة إلى مقاطعة االنتخابات -9
إزاء ذلك واصلت المؤسسة الصهيونية حربها اإلعالمية والنفسية ضد الحركة اإلسالمية، وتحرض على             

، "جمعية رعاية السجين واليتـيم    " و "ية اإلغاثة اإلسالمية  جمع"استمرار إغالق بعض مؤسساتها، وأغلقت      
وحاربت كلية الدعوة والعلوم اإلسالمية ومحاولة عرقلة كل فرصة لنجاحها، وما زالت تـضيق الخنـاق                

وفي وقت الحق من العام     .على بعض مؤسساتها األخرى مثل جمعية اإلغاثة اإلنسانية ومؤسسة األقصى         
 للجنة اإلغاثة اإلنسانية، التي تعتبر من مؤسسات الجناح الشمالي للحركـة             تم اقتحام ثالثة مكاتب    2002

اإلسالمية، وأغلقت هذه المكاتب بعد مصادرة الوثائق الموجودة فيها، وأجهزة الكمبيوتر واألموال، وهذه             
اضـة  هي المرة الثالثة التي تصدر فيها أوامر بإغالق مكاتب لجان اإلغاثة، التي بدأت أعمالها منـذ انتف                

وكان وزير الداخلية في حكومـة شـارون        . لمساعدة الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة       1987،
 حتى ألداء فريضة  "إسرائيل"األولى إيلي يشاي قد أبلغ المحكمة العليا بمنع الشيخ رائد صالح من مغادرة              

ك فأوصـى  الحكومـة      أما جهاز الـشابا   . الحج، ألن خروجه يشكل خطرا على الدولة، على حد تعبيره         
بالعمل على إخراج الحركة اإلسالمية  الجناح الشمالي خارج القانون بتهمة إقامة عالقات مـع حركـة                 

  .حماس
  2/4/2007الخليج االماراتية 

  
 وضع برنامج عملي لحماية حقوق الالجئينل: اسامة حمدان .52

 القمة العربيـة نجحـت فـي     أكد ممثل حركة حماس في لبنان أسامة حمدان أن        :  بيروت –رئيفة المالح   
 العربية، مشيرا فى حوار لعكاظ الى ان من اهم إيجابياتهـا التأكيـد              –تجاوز عدد من الخالفات العربية      

على المبادرة العربية بما تتضمنه من عدم التنازل عن حق العودة واعرب عن املـه أن تـنجح األمـة                    
.  بما يخدم مصالحها ويؤسس لمرحلة جديـدة       العربية في إنجاز كل القرارات التي صدرت في هذه القمة         

وأشاد حمدان بالدعوة التي وجهها خادم الحرمين الشريفين الملك عبد اهللا بن عبد العزيز لرفع الحـصار                 
عن الحكومة الفلسطينية والشعب الفلسطيني، داعيا الى ضرورة إيجاد موقف عربي موحد تجـاه ذلـك                

 :لي نص الحوارمعتبرا أن ذلك يؤسس لتضامن عربي وفيما ي
 بداية ما هو تقييمكم للقمة العربية؟

 يصعب الحديث عن تقييم للقمة، لكن أعتقد أن هناك بعض الجوانب االيجابية أهمها أن القمة نجحـت                  -
 العربية، ونأمل أن يؤسس تجاوز هذه الخالفات إلـى موقـف            –في تجاوز العديد من الخالفات العربية       

ة الحديث الصريح الذي دار حول جملة من المسائل ربما بطريقة كنـا             عربي موحد، ومن ايجابيات القم    
وال أريد القول إن من ايجابيات القمة التاكيد مجددا علـى المبـادرة العربيـة               .نفتقدها في الواقع العربي   

بماتشتمل عليه من عدم التنازل عن حق العودة ألننا كنا نتطلع وما زلنا أن يكون الموقف العربي مرتفع                  
ف ولعل تثبيت هذه الثوابت تحت وطأة الضغوط عالمة ايجابية تؤسس لموقف في قمة قادمة أو فـي          السق

سلوك سياسي في المرحلة القادمة يعمل باتجاه تحقيق الحقوق ليس الفلسطينية فقط، وإنما الحقوق العربية               
 .بشكل عام

 ماذا يعني التمسك بالمبادرة العربية دون أي تعديل؟
نستطيع أن نقول ال لكل الظروف، وهذا يؤكد أننا نقول ال لكل الـضغوط التـي توجـه              هذا يؤكد أننا     -

ضدنا وأنها ليست بالضرورة أمرا محتما أو قدرا يجب ان نستجيب له، بالعكس عدم التنازل تحت وطأة                 
ـ                   ا كل الضغوط هو رسالة للذات العربية أننا نستطيع أن نصمد، وأننا نستطيع أن نواجه ونقول إن لنا رأي

 .وموقفا وقرارا عربيا يرفض هذه اإلشاعات ويرفض هذه الضغوط
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وآمل أن تكون هذه المتفضالت جديدة في إدارة الموقف العربي على الصعيد السياسي يقول إن العـرب                 
وربما قدموا في مراحل سابقة جملة من التنازالت ولم يعد لديهم االستعداد للتنازل بقدر ما لديهم الحرص                 

 .حقوقهمعلى استعادة 
 كيف سيتعامل الفلسطينيون مع هذا التضامن العربي؟

 : أوال نحن نأمل ان يشكل هذا التضامن العربي قاعدة لثالث مسائل فلسطينية هي-
اوال كسر الحصار عن الحكومة الفلسطينية ونثمن هنا دعوة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد اهللا بـن                 

ع الحصار عن الشعب الفلسطيني، وضرورة ان يكـون هنـاك           عبد العزيز في الحديث الواضح حول رف      
 .موقف عربي موحد تجاه ذلك، وآمل ان يؤسس التضامن العربي لهذه الخطوة

وثانيا أن يؤسس هذا التضامن العربي لدعم الموقف الفلسطيني سياسيا، بمعنى استعادة الحقوق الفلسطينية              
ي اتفاق مكة على المستوى الفلسطيني، وكل هذا يحتاج         وتحقيق ما اتفق عليه في وثيقة الوفاق الوطني وف        

 .إلى دعم عربي، وآمل ان يكون التضامن العربي هو قاعدة لذلك
التضامن العربي تمسك بحق العودة ونحن نريد برنامجاً عملياً لحماية الالجئين وحمايـة حقـوقهم     : وثالثا

أرضهم ووطنهم وبلداتهم وقـراهم ومـدنهم       وتوفير المناخ السياسي الذي يحقق ولو بعد حين العودة إلى           
 .1948التي جرى احتاللها عام 

 ما هو المطلوب برأيك في المرحلة المقبلة؟
 المطلوب في المرحلة المقبلة أن نثق نحن كعرب وكأمة بأنفسنا وبقدرتنا وبإمكاناتنا أوال، ونحن لـدينا                 -

أن نكرس التـضامن العربـي      . بما نغفل عنها  الكثير من أوراق القوة واإلمكانات والقدرات التي أحيانا ر        
كأمر واقع على قاعدة الشفافية والصراحة التي تؤدي إلى مصالحة وعمل مـشترك الإلـى اشـتباكات                 

و المطلوب ايضا أن نترجم القرارات إلى أعمال وأفعال تحدث تغييرا حقيقيا وجديا             .وأزمات ال سمح اهللا   
 . أن نعمل ذلكفي الواقع الذي نعيشه واعتقد أننا نستطيع

وآمل خالل هذه المرحلة القادمة وخالل العام القادم والقمة برئاسة الملك عبد اهللا بن عبد العزيز أن نحقق                  
عددا من اإلنجازات وأن تنجح األمة في إنجاز كل القرارات التي حصلت في هـذه القمـة بمـا يخـدم                     

  .مصالحها ويؤسس لمرحلة جديدة ان شاء اهللا
  2/4/2007عكاظ 

 
       ل تعيد الهند النظر في سياستها الخارجية تجاه فلسطين؟  ه .53

  محسن محمد صالح
 حول الحـرب والمقاومـة فـي        2007آذار   /المؤتمر الدولي الذي عقد في نيودلهي في منتصف مارس        

  .منطقة غرب آسيا يستحق وقفة تأمل
ن الخبـراء والـسياسيين     كان مما يلفت النظر أن المؤتمر تميز بحضور نوعي كثيف بلغ نحو ثالثمائة م             

والصحفيين واألكاديميين، كما لقي تغطية إعالمية واسعة واهتماما من الخارجية الهندية التـي أرسـلت               
وعدد من قادة األحزاب    ) وزير الحديد والمعادن  (بعض خبرائها، فضال عن مشاركة أحد وزراء الحكومة         

  .وخصوصا ذات التوجهات اليسارية
مثل سيما مصطفى وبرابيـر بوركاياسـثا       (المؤتمر مع كاتب هذه السطور      وكما تحدث عدد من منظمي      

فإنهم هدفوا إلى التأثير على صانع القرار الهندي، خصوصا فيما يتعلق بسياسة الهند الخارجية              ) وغيرهما
  .االندفاعة الهندية نحو إسرائيل" فرملة"تجاه القضية الفلسطينية، و

هند ممن أخذوا يشعرون بأن اللهاث وراء المصالح االقتصادية سـيفقد           فهذه االندفاعة تقلق الكثيرين في ال     
الهند دورها في دول عالم عدم االنحياز والعالم الثالث، وسيؤثر على منظومة القيم واألخالقيات والمبادئ               
  .التي كانت تحكم السلوك الهندي تجاه فلسطين منذ أيام المهاتما غاندي وجواهر الل نهرو وأنديرا غاندي
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كما أن المسلمين والقوى اليسارية الهندية ينظرون بانزعاج إلى عمليات االختراق األميركي اإلسرائيلي،             
  .ويخشون أن ينتهي المطاف بالهند إلى الدوران في فلكهما

  من األيديولوجيا إلى المصلحة
خص العـرب   إن فلسطين ت  : " قائال 20/11/1938كتب األب الروحي الستقالل الهند المهاتما غاندي في         

بالطريقة نفسها التي تخص فيها بريطانيا البريطانيين وفرنسا الفرنسيين، وإنه من الخطأ وغير اإلنـساني               
  .فرض اليهود على العرب

بالتأكيد، فإنها سـتكون جريمـة ضـد        .. وما يجري اآلن في فلسطين ال يمكن تبريره بأي نظام أخالقي          
  ".يز فلسطين جزئيا أو كليا وطنا قوميا لليهوداإلنسانية أن يتم تخفيض عدد العرب ليتم تجه

تحكم السياسة الهندية الحالية هذه األيام بشكل أساسي االعتبارات البراغماتية التي أزاحـت االعتبـارات               
  .األيديولوجية من طريقها

وقد نجحت إسرائيل إلى حد ما في اللعب على وتر العداوة التقليدية بين الهنـد وباكـستان، واعتبـارات                   
العواطف العربية اإلسالمية المؤيدة لباكستان، فأخذ عدد من الساسة الهنود يتبرمـون مـن أن مـواقفهم                 

  .المؤيدة للقضية الفلسطينية ال تجد الصدى والتقدير الالزمين من العالم العربي
 الباب على مصراعيه للكثير من الدول       1993 واتفاقات أوسلو    1991ومن جهة أخرى فتح مؤتمر مدريد       

  .تطبيع عالقاتها مع إسرائيل، خصوصا بعد أن وقعت منظمة التحرير الفلسطينية واألردن اتفاقيات معهال
  "!ملكيين أكثر من الملك"ووجدت الهند مع غيرها أنهم لم يعودوا بحاجة إلى أن يكونوا 

اليات المتحـدة،   وباإلضافة إلى ذلك فإن انهيار االتحاد السوفياتي، وظهور النظام أحادي القطب بقيادة الو            
كل ذلك أسهم في دفـع      .. وما رافق العقد األخير من القرن العشرين من مظاهر العولمة واقتصاد السوق           

  .الهند للبحث عن مصالحها أوال
داعما للحق العربـي فـي فلـسطين، لكـن          " مضمونا"استمرت الهند سنوات طويلة حجر زاوية وطرفا        
 كبيرة، أدت إلى تطوير عالقات متينة دافئة مع الكيـان           السنوات الخمس عشرة الماضية شهدت تغيرات     

  .اإلسرائيلي
 2006وحسب اإلحصائيات اإلسرائيلية الرسمية فقد بلغت الصادرات اإلسرائيلية الرسمية إلى الهند عام             

 433 مليون دوالر، بينما بلغت الواردات اإلسرائيلية من الهند في السنة نفـسها مليـارا و               270مليارا و 
  .والرمليون د

وقد تضاعفت العالقات التجارية بين البلدين أكثر من عشرة أضعاف منذ أن أقامت الـدولتان عالقـات                 
  .1992دبلوماسية بينهما عام 

  .ما يثر القلق في العالقات الهندية اإلسرائيلية هو بالذات شقها األمني والعسكري
ة، فإنه من المتعذر الحصول على أرقام       وألن إسرائيل ال تُظهر في إحصائياتها الرسمية صادرات األسلح        
 أسـلحة تبلـغ قيمتهـا أربعـة         2006دقيقة، غير أن التقديرات تشير إلى أن إسرائيل صدرت في العام            

  . مليون دوالر400مليارات و
وتذهب بعض التقديرات التي ذكرها متخصصون هنود إلى أن صادراتها العسكرية إلى الهند وصلت عام               

  .ونصف المليار دوالر إلى نحو مليار 2006
 مليـون دوالر    140بعقد قيمتـه    ) أي أم أي  ( فازت هيئة الصناعات الحربية اإلسرائيلية       2005في العام   

إلقامة خمسة مصانع إلنتاج المواد الكيماوية التي تستخدم في صنع المتفجرات في والية بيهـار بالهنـد،               
سرائيلية مضادة للـدبابات ولتطـوير صـناعة        كما ترددت أنباء عن عقد صفقتين لتزويد الهند بقذائف إ         

  .صواريخ الجيش الهندي
  .وال يزال التنسيق األمني العسكري بين الطرفين يسير بشكل حثيث ومتصاعد

  اعتبارات سياسية متعلقة بغرب آسيا
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وتحكم سياسة الهند في غرب آسيا اعتبارات أولها مصالحها األمنية، وهو مـا يـدفعها لالسـتفادة مـن                   
 العسكرية اإلسرائيلية واألميركية من أجل تعزيز نفوذها وضمان قوتها الردعية خصوصا فـي              الخبرات

  .وجه جارتها اللدود باكستان
وتدرك الهند أن إسرائيل هي أحد أهم مداخل صناعة السياسة الخارجية األميركية، وأن العالقة معها تفتح                

  .ة مع أميركا، والهند تضع هذا االعتبار في حسبانهالها العديد من النوافذ االقتصادية والعسكرية والسياسي
ومن جهة ثانية فإن الكثير من مصالح الهند االقتصادية مرتبطة بمنطقة الخليج العربي، إذ تستورد نحـو                 

من وارداتها النفطية من البالد العربية، وفضال عن ذلك فإن هناك نحو ثالثة ماليين هندي يعملون                % 60
  .ربي، وهم يرفدون االقتصاد الهندي سنويا بمبالغ طائلةفي بلدان الخليج الع

 مليون مسلم هندي يشكلون أكبر أقلية إسالمية في العـالم،           150ومن ناحية ثالثة فإن هناك ما ال يقل عن          
  .ولهم دورهم المهم إذا ما أحسن توظيفه وتفعيله

را وانتباها، لكن حالـة الـضعف       تدفع هذه االعتبارات المتداخلة الهند إلى رسم سياستها بشكل أكثر حذ          
العربي والوضع المتردي لمسلمي الهند أفقدا الجانب المؤيد للقضية الفلسطينية قدرته على التـأثير، فـي                

  .الوقت الذي تصاعد فيه دور الالعب اإلسرائيلي األميركي
ة، في الوقـت  وقد تحدث عدد من الغيورين الهنود لكاتب هذه السطور عن الدور الهزيل للسفارات العربي  

الذي يالحق اإلسرائيليون فيه الساسة والصحفيين واألكاديميين الهنـود بالهـدايا والرشـاوى وحفـالت               
  .الكوكتيل

  النظر شرقا
إذ تشير دراسة أصدرتها المخابرات     ! األميركان واإلسرائيليون يدركون تماما ماذا يعني الصعود الهندي       

ستكونان القوتين األكثر صعودا فـي العـالم فـي غـضون      إلى أن الصين والهند  2005األميركية عام   
عشرين سنة القادمة، وأنهما ستشكالن التحدي االقتصادي األكبر ألميركا، وأن الـدخل القـومي للهنـد                

  .سيتجاوز دخل كل دول أوروبا
 في  لست متفائال جدا بأن الحكومات العربية ستقوم بإعادة رسم حساباتها شرقا، ولكن المؤتمر الذي انعقد              

 في نيودلهي يعطي بارقة أمل في أن الهنود أنفسهم أخذوا يقفـون وقفـات               2007آذار   /منتصف مارس 
مراجعة، ليس بالضرورة حبا في العرب، وإنما ربما سعيا ألن تحفظ الهند خصوصيتها وهويتها، بينمـا                

  . في الفلك األميركيتنمو لتشكل رقما فاعال في السياسة الدولية، وحتى ال تقع مستقبال في مطبات السير
القرارات التي اتخذها المؤتمر كانت متقدمة نسبيا تجاه القضية الفلسطينية، إذ دعا إلى إنهـاء االحـتالل                 
غير الشرعي لفلسطين، ودان الطبيعة العنصرية االستعمارية للكيـان اإلسـرائيلي، وطالـب بمقاطعـة               

  .سطينيةإسرائيل وفرض عقوبات عليها طالما تقوم باحتالل أراض فل
كما طالب بتنفيذ حق العودة لالجئين الفلسطينيين، وأكد حق الشعب الفلسطيني في المقاومة، وطالب برفع               
الحصار واحترام الخيار الديمقراطي الفلسطيني وإيقاف االغتياالت السياسية واإلفـراج عـن المعتقلـين              

  .السياسيين
  .لعالقات العسكرية واألمنية فورا مع إسرائيلوكان من أهم القرارات مطالبة الحكومة الهندية بقطع ا

مثل هذا المؤتمر وغيره من األنشطة والفعاليات، وخصوصا ما يقوم به الهنود أنفسهم، يستحق التـشجيع                
ويمكن البناء عليه مستقبال لتوجيه السياسة الهندية، ولو على المدى البعيد، أو الضغط عليها بمـا يـدعم                  

  .قضايانا العادلة
  29/3/2007نت الجزيرة 
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 اسألوا أصحاب السوابق عن آالن جونستون .54
  إبراهيم حّمامي .د

بعد كل حادثة أو جريمة في أي مجتمع ما، يتم حصر واستدعاء أصحاب السوابق ومـن تـشير إلـيهم                    
أصابع االتهام لسؤالهم والتحقيق معهم، خاصة إن كانت الجريمة أو الحادثة موضع التحقيق هي نـسخة                

  . بصمات معينة لمجرم أو مشتبه به محترف في هذا النوع من الجرائممكررة وتحمل
جريمة اختطاف آالن جونستون التي دخلت أسبوعها الثالث لتكون أطول عملية إختطاف ألجنبـي فـي                
األراضي الفلسطينية المحتلة، ليست األولى بل هي حلقة من سلسلة من جرائم االختطاف ابتدعتها وبدأتها               

موعة معروفة لم تخف يوماً صلتها بتلك الجرائم، وسـبق لهـا أن اعتبرتهـا تحركـاً                 واستمرت بها مج  
إصالحياً احتجاجياً مشروعاً كما ذكر كبيرهم الذي يحركهم عقب أول عملية إختطاف في صـيف عـام                 

، وأعني هنا تحديداً محاولة دحالن الفاشلة االنقالب على عرفات عبر تحريك زعرانه ليعيثوا فساد               2004
 14 مسؤولين وصحافيين وأجانب باإلضافة لإلعتداء علـى         9م االصالح حيث سجل يومها اختطاف       باس

مؤسسة حكومية وأهلية، ناهيك عن االقتحامات والتدمير في الشوارع للمتلكات، وكل ذلك باسم االصالح              
  .المزعوم

موجـات مـن عمليـات      ما يهم اليوم ونحن نستذكر تلك األحداث أنها كانت بمثابة االنطالقة األولـى ل             
االختطاف، حملت جميعها تقريباً ذات الطابع واألسلوب، وما يهمنا أن دحالن نفسه حدد يومها قيـادات                

  . وذكر منهم سمير المشهراوي ورشيد ابو شباك وغيرهم- كما أسماهم-"االصالحيين"
المختطفـين مـن     وحتى يومنا هذا بلغ عدد       2004منذ انطالق الحركة االصالحية الدحالنية صيف عام        

 كان آخرهم آالن جونستون، وألن قادة هذه الحركة االصالحية الدحالنية كان لهم األثـر               15الصحافيين  
البالغ في عمليات االختطاف السابقة، توجب سؤالهم هذه المرة أيضاً أين آالن جونـستون؟ ربمـا ظـن                  

حلقات مسلسل جرائم االختطاف    البعض أن هذا اتهام بال دليل وضرب من التخمينات، لكن لنراجع بعض             
  :فيها" االصالح"ودور قادة 

 سـاعة ليخـرج     48 قُتل موسى عرفات واختطف ابنه منهل ألكثر من          07/09/2005فجر يوم    •
بعدها بصحبة سمير المشهراوي في مؤتمر صحفي، وليغلق التحقيق تماماً في هذه القضية بعـد               

مارض يومها ولربيبه سـمير المـشهراوي       أن أشارت أصابع االتهام مباشرة لمحمد دحالن المت       
  .بتدبير العملية التي تمت على بعد أمتار من مراكز أمنية رئيسية كثيرة

مع نهاية عام أختطف ثالثة بريطانيون من قطاع غزة، واعتقلـت الـسلطات األمنيـة المـتهم                  •
دينـة  باالختطاف وهو عالء الهمص، ليقوم دحالن والمشهراوي بإخراجه من السجن وإعادته لم           

، وليكمل المشهراوي دوره بـالظهور المـسرحي مـع المختطفـين            05/01/2006رفح بتاريخ   
  .المحررين في سيارته الخاصة وأمام عدسات التلفاز

أين : لنسأل المشهراوي المكشوف عنه الحجاب وباعتبار أنه من وصل للخاطفين وأطلق سراح المعتقلين            
ته محمد دحالن ألنه وبالتأكيد لديه اإلجابة، فهو قائد تيـار       آالن جونستون، وإن تعذر ذلك لنسأل ولي نعم       

اإلصالحيين، واألول في كل شيء، وصاحب السبق في كل ما يتعلق بأمور الوطن، وصاحب الـسوابق                
الكثر، ولتكتمل الصورة ولتتضح أسبقية هؤالء في كل جريمة جرت وتجري على أرض الـوطن، هـذه                 

  :بعض مآثر سيد االصالحيين
 تسربت تفاصيل عن    1994كانون الثاني   /ل عملية تنسيق أمني مع االحتالل في يناير       صاحب أو  •

  "خطـة رومـا   "اتفاق بين دحالن و مسؤولين من جيش االحتالل والـشين بيـت عـرف بــ                 
عـام  " معبر كـارني "أول متهم في عملية استغالل النفوذ ونهب للمال العام فضيحة ما عرف ب        

 الضرائب المحصلة من االحتالل عـن رسـوم المعبـر           من% 40 عندما تم الكشف أن      1997
  . والمقدرة بمليون شيكل شهريا تذهب لحساب دحالن الشخصي
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أول من شكل فرقة فلسطينية مسلحة أخذت القانون بيدها وقتلت األبرياء كان محمد دحالن وزير                •
 2001سـنة   األمن الداخلي السابق ومدير جهاز األمن الوقائي األسبق في قطاع غزة، فقد شكل              

هذه الوحدة عندما كان قائداً لهذا الجهاز الذي اختار عناصره من أبناء حركة فـتح فـي داخـل                   
األراضي الفلسطينية، وأشرف على تدريبها وتسليحها من خالل عناصر مقربـة منـه ونفـذت               

  . عشرات عمليات االغتيال 
/  تـشرين األول     أول عملية قصف لمقر أمني بقذائف في محاولة اغتيال موسى عرفـات فـي              •

 وذلك بقصف مكتبه بقذيفة أر بي جي من قبل عناصـر فرقـة المـوت التابعـة                  2004أكتوبر  
   .لدحالن

أول عملية قذف وتشهير بالراحل ياسر عرفات من مسؤول في فتح كـان مـن دحـالن عبـر                    •
إن عرفات يجلس على جماجم أبناء الـشعب الفلـسطيني          : تصريحات لصحف أردنية عندما قال    

 . 2004طعة ويرفض اإلصالح بالمقا
 م كان خطف قائد الشرطة الفلـسطينية        2004في تموز    أول عملية اختطاف لمسؤول فلسطيني       •

السابق اللواء غازي الجبالي أثناء مروره على الطريق الساحلي في مدينة غزة، مطالبين بإقالته،              
   . وتمت إقالته بالفعلوقد تم إطالق سراحه بعد تدخل الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات،

خطف أربعة فرنسيين من موظفي اإلغاثة الدوليـة        : 2004أول عملية خطف أجانب كان تموز        •
حيث تم احتجازهم في مبنى تابع لجمعية الهالل األحمر الفلسطيني في مدينة خان يـونس فـي                 

 . حملة قادها دحالن ضد الرئيس عرفات
سة وممارسات دحالن في غزة، حين أقدم مجهولون        أول عملية اغتيال لصحفي بسبب انتقاده لسيا       •

خليل محمد الزبن، مستشار الرئيس عرفات لشؤون       / بإطالق أعيرة نارية على المواطن الصحفي     
المنظمات غير الحكومية واإلعالم، رئيس تحرير مجلة النشرة، ورئـيس الجمعيـة الفلـسطينية              

 بحي الصبرة بمدينة غزة منتصف ليلة       والذي قتل أثناء خروجه من مكتبه     . لحقوق اإلنسان بغزة  
  . 2/3/2005الثالثاء الموافق 

، تعرض سيف الـدين     2005كانون الثاني   / يناير 8أول عملية اعتداء على مراسل صحفي، ففي         •
التليفزيونية في قطاع غزة، لالعتداء والضرب على أيدي خمـسة          " العربية"شاهين، مراسل قناة    

  . ت ومسيرات المقربين من دحالنمسلحين حذروه لعدم تغطيته فعاليا
شباط، عنـدما اقـتحم     /أول عملية اقتحام لمقر أمني واعتداء على مسؤول جهاز أمني في فبراير            •

مسلحون تابعون لفرقة الموت التابعة لدحالن مكتب غازي الجبالي، قائد الشرطة في قطاع غزة،              
   .2005.ي وقت الحق آخرين، تُوفي أحدهم ف11وفتحوا النار وقتلوا ضابطاً وأصابوا 

أول عملية اغتيال لعضو مجلس ثوري في فتح في عهد السلطة هو اغتيال اللواء موسى عرفات                 •
  2005مستشار الرئيس عباس بغزة 

أول عملية اعتداء على مؤسسة وطنية كان في إطالق النار على مبنى المجلس التشريعي بغـزة                 •
 إعالن نتائج االنتخابات في مسيرة يقودهـا   وإحراق سيارات عمومية تابعة للمجلس بعد يوم على       

  . دحالن
صاحب السبق والسوابق مستشاراً لألمن القومي، فهو أولى الناس وأكثـرهم           " األول"بعد كل ذلك يصبح     

  خبرة في هذا المجال، أم لديكم شك؟
لرئاسة مكان آالن جونستون وهوية خاطفيه معروفة، ولجنة حماية الصحافيين التي قررت مقاطعة أخبار ا             

والحكومة لمدة ثالثة أيام اعتباراً من يوم الغد، تقف موقف الضعيف العاجز عـن تحديـد تلـك الجهـة                    
  .واالشارة اليها بوضوح، ربما خوفاً من أن يكون مصير أعضائها كمصير خليل الزبن أو موسى عرفات
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حافية البريطانيـة   الحكومة البريطانية سكتت عن اختطاف آالن جونستون، مراسل أكبر المؤسسات الص          
وأقدمها، والصحافة البريطانية نسيت الموضوع وكأنه ال يعنيها، ونتساءل جميعاً لماذا؟ لماذا هذا الصمت              
الرسمي واالعالمي البريطاني غير المعتاد ، لماذا السكوت عن جريمة كهذه حركت المجتمع الفلسطيني              

مضمون، وله التأييد والـدعم، ومـا الماليـين         الخاطف معروف و  : قبل غيره؟ وال نجد إال جواباً واحداً      
  .الثالثة إال أول الغيث

من أراد أن يعرف مكان آالن جونستون فوجهته واحدة ال ثاني لها، وجهته أصحاب السبق والسوابق في                 
  !كل جرائم الوطن، أسألوهم ولن تخسروا شيئاً

 11بفارغ الصبر، لكن مـاذا عـن        أخيراً، تكلمنا كثيراً عن جريمة ضحيتها شخص واحد تنتظره عائلته           
  ألف عائلة فلسطينية يقبع ابناؤها في سجون اإلحتالل البغيض وال يتذكرهم إال من رحم ربي؟

01/04/2007 DrHamami@Hotmail.com  
  

  ؟..أية فرصة أمام السالم .55
   طالل عوكل 
لست أدري من أين يستمد الكثير من السياسيين تفاؤلهم بشأن الفرصة القوية المتاحة لتحقيق السالم فـي                 

في عالم اليوم ال توجد أسرار يمكن       . منطقة الشرق االوسط، او حتى بشأن اعادة تنشيط العملية السياسية         
لتطورات السياسية، حتى يمكـن     ان تقلب الطاولة على رؤوس المحللين السياسيين، او المتتبعين لشؤون ا          
  .توقع ما هو غير قابل للتوقع، وما تجافيه االحداث الجارية والمعروفة

المنسق االعلى للسياسة االوروبية خافير سوالنا ال يكف عن الحديث المتفائل بوجـود فرصـة سـانحة،     
نتيجـة مرتبطـة    يفهمها البعض على انها تعبر عن وجود او توفر شروط انتاج عملية سلمية تصل الى                

برؤية الدولتين، وأفهمها على انها فرصة قوية ألوروبا الموحدة من اجل تعزيز حـضورها وتواجـدها،                
  .ودورها وتأثيرها وعالقاتها في المنطقة

اوروبا التي عانت على مدار سنوات طويلة، من استحواذ اميركي على المنطقة وهيمنـة علـى ملـف                  
والتي عانت ايضا من رفض اسرائيلي لدور اكبر تلعبه اوروبا في           الصراع والسالم في الشرق االوسط،      

عملية السالم، اوروبا الكبيرة، القوية والموحدة من حقها ان تفكر في استثمار الظروف والمستجدات من               
فالواليات المتحدة، بإدارتها الجمهورية، غارقة حتى أذنيهـا        . اجل إحداث نقلة في تطلعاتها ازاء المنطقة      

ل العراقي، واستراتيجيتها القديمة كما الجديدة في مهب الريح، والتوقعات كارثية فيمـا يتـصل               في الوح 
هذه االدارة تعاني ايضا من نتائج فشلها في العراق وافغانستان وجملة االزمات            . بفشل اميركا في العراق   

النتخابات الرئاسية  االخرى، من تصاعد قوة ونفوذ الحزب الديمقراطي، والذي اخذ يشحذ همته تحضيراً ل            
القادمة، وها هي زعيمة الديمقراطيين، ورغم غضب بوش وادارته تتوجه الى سورية في زيارة ال تخلو                

بموازاة ذلك توجد فـي اسـرائيل حكومـة         . من الدالالت السياسية المعارضة لسياسة بوش في المنطقة       
 ومن غير المتوقع ان يصدر عنها ما        ضعيفة، متهاوية ال تجرؤ على تحريك ساكن بالنسبة لعملية السالم،         

ان حكومة اولمرت ال تقوى على      . يخدم التوجه الدولي والعربي القوي نحو اعادة تنشيط العملية السياسية         
التصدي للتطلعات االوروبية ازاء المنطقة، فيما حليفتها الكبرى، الواليات المتحدة غارقة فـي ازماتهـا               

  .التي تقدم المساعدة إلسرائيل غير قوية بما فيه الكفايةوشؤونها الخارجية والداخلية ويدها 
يقابل ذلك وضع عربي افضل من حيث مستوى التضامن العربي الذي تحقق في قمة الريـاض، ومـن                  
حيث رغبة العرب في التعاون مع اوروبا الموحدة، ليس فقط في مجال البحث عن السالم وانما ايضا في                  

شتركة، هذا فضالً عن رغبة فلسطينية دائمة في التعامل مع اوروبـا،            مجاالت عديدة تتصل بالمصالح الم    
ومساعدتها على توسيع تحركها وعالقاتها ومصالحها في المنطقة، وذلك على خلفية المواقـف االكثـر               

  .ايجابية التي تتخذها اوروبا تجاه القضية الفلسطينية وقضية السالم والقضايا العربية عموماً
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فرص توسيع عالقاتها وتأثيرها ومصالحها في المنطقة شيء، وهو شيء ايجـابي            لكن بحث اوروبا عن     
  .وقابل للتحقيق، وشيء آخر التفاؤل بإمكانية تحقيق تقدم ملموس وتاريخي على مستوى عملية السالم

غير ان التوصل الى استنتاج بأن عملية السالم مغلقة االفق ال يعني التخلي عن الطموح، او التوقف عن                  
كة من اجل انضاج الظروف لتحقيق التقدم المنشود في عملية السالم حتى ولو ان ذلك سيكون فـي                  الحر

  .الحق السنين
انطالقاً من ذلك يسعى الكثيرون، وخصوصاً الصحافيين الستيضاح اهداف زيارة المستشارة ميركل التي             

م مما ابدتـه ميركـل مـن        ترئس بالدها االتحاد االوروبي في دورته الحالية، ومن وجهة نظري وبالرغ          
حماسة ظاهرة ازاء ضرورة تصعيد الجهد الدولي لمعالجة الصراع الفلسطيني والعربي االسرائيلي، غير             
انها تصطدم كما اصطدمت قبل ايام قليلة وزيرة الخارجية االميركية كوندوليزا رايس، بموقف اسرائيلي              

  .ي عملية السالمال يبرر الحد االدنى من التفاؤل بإمكانية إحداث خرق ف
اولمرت وأمام رايس في القدس خالل جولتها التي سبقت القمة العربية، رفـض الموافقـة علـى بـدء                   
مفاوضات الحل النهائي مع الفلسطينيين، وأبدى فقط موافقة على تتابع اللقاءات مـع الـرئيس محمـود                 

شرة وسريعة مع الفلسطينيين    وبدالً من الدخول في مفاوضات مبا     . عباس، لبحث قضايا انسانية واجرائية    
حول قضايا الحل الدائم، يتحدث اولمرت عن استعداده للتفاوض مع الـسعودية، ودول عربيـة معتدلـة                 

اولمرت يتجاهل الطرف والـشريك الفلـسطيني       . اخرى بشأن خطة السالم التي طرحها الزعماء العرب       
ناقشة وتحقيق التطبيع مع عدد من الدول       الذي يعترف به العالم كله اال هذا اإلمعة العاجز، ويرغب في م           

ان اولمرت يريد الراعي والغنم والـذئب       . العربية، قبل انطالق عملية السالم، ودون ان يقدم اية تعهدات         
دفعة واحدة دون ان يقدم اي ثمن لذلك، ثم يتحدث عن وجود فرصة مهمة خالل السنوات الخمس القادمة                  

أعطوني كل شيء وسأنظر في     : الى سالم شامل، وكأنه يقول    حيث يمكن حسب قوله إلسرائيل ان تصل        
ان اولمرت يتصرف وكأنه باق على رأس هذه الحكومة خالل السنوات الـثالث المتبقيـة مـن                 . األمر

  .عمرها، وكأنه يضمن اعادة انتخابه على رأس الحكومة خالل االنتخابات القادمة
نه صمد لثالث سنوات وهذا امر مشكوك فيه فـإن          اي زعيم هذا الذي ال يرى ما تحت قدميه، فحتى لو ا           

استطالعات الرأي التي تقدمها مراكز عديدة في اسرائيل، كلها تجمع على ان شعبيته ال تتعـدى نـسبة                  
  %.4الخطأ المتعارف عليها عند اجراء هذه االستطالعات وهي 

ألفكار، ففي لقاء على موقع     أما نائبه العجوز المخضرم شمعون بيريس، فيبدو انه فقد قدرته على تجميع ا            
لمناسبة عيد الفصح اليهودي، قدم بيريس الموقف االسـرائيلي كـامالً دون            " يديعوت احرونوت "صحيفة  

لبس او مواربة، وبما يؤكد عدم وجود ولو فتحة صغيرة، يستند اليها المتفائلون بإمكانية تحقيق تقدم فـي                  
  .عملية السالم

 لن تنسحب من القدس الشرقية في اية تسوية مع الفلسطينيين ولـن             ان اسرائيل "ال فض فوه قال بيريس      
 وهو أي بيريس يفهم قرارات االمم المتحدة على انها          1967تنسحب من كافة االراضي التي احتلتها العام        

بيريس يعترض على بندين في المبادرة العربية التي        ". تطالب اسرائيل باالنسحاب الى حدود متفق عليها      
البند المتعلق بحق العودة، والبند المتعلق بالقدس، وهو يـرى ان           : ميتها المبادرة السعودية  يصر على تس  

المبادرة مجرد اقتراح يستدعي من اسرائىل تقديم اقتراحاتها ومن ثم يتم التفاوض حولها والتوصل الـى              
  .تسوية

د ان تؤدي المفاوضات الـى      اذاً بالنسبة لبيريس وحكومة اسرائيل، فإن المبادرة هي اقتراح حد ادنى ال ب            
فإذا كانـت هـذه هـي الرؤيـة         . الهبوط عنها، وبعد أن يجري تجريدها من القدس والالجئين والحدود         

االسرائيلية وهي رؤية عدمية ال تتيح مجاالً للبحث في امكانية تحريك عملية السالم، فعن ايـة فرصـة                  
ذلك الذي تقوم اسرائىل بترسيمه وترسـيخه       من الواضح ان السالم الذي يتقدم فعلياً هو         . يتحدث البعض 

على االرض عبر عمليات تهويد وعزل القدس، ومصادرة االراضي وبناء المزيد مـن المـستوطنات،               
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وفيما يبدو انه جوهر الذرائعية االسرائيلية لتبرير       . وتسمينها فضالً عما يصادره جدار الفصل العنصري      
لسالم فلسطينياً وعربياً ودولياً، صعد اولمرت من لهجته        عجز حكومتها عن االستجابة لحمى البحث عن ا       

، ويقصد  "لدينا إرهابي هو رئيس وزراء السلطة الفلسطينية      "في مجابهة حكومة الوحدة الوطنية، حين قال        
من اجـل تنفيـذ     " إرهابيين"السيد اسماعيل هنية، الذي يتهمه ايضاً بنقل اكثر من مليون دوالر لمجموعة             

اولمرت ال يزال ينظر لحماس علـى       . ضد مواطنين اسرائيليين على حد تعبير اولمرت      عمليات إرهابية   
فعـن أيـة فرصـة يتحـدث        ! انها تنظيم إرهابي ما يعني ان الشعب الذي انتخبها إرهابي هو اآلخـر            

  !.المتفائلون؟
 2/4/2007األيام الفلسطينية 

 
  كاتبان وكتابان.. حماس بعيون ألمانية .56

  نبيل شبيب
ظهور دور الدولة األلمانية عالميا كما يشهد مثال الملف النووي اإليراني، يطرح السؤال نفسه مع ازدياد 

عن الدور الذي يمكن أن تلعبه في قضية فلسطين، وقد أصبح الحديث عن ضرورة تحّرك دولي على 
صعيدها حديث الساعة، ال سيما بعد إخفاق محاوالت التخلّص من وجود حماس في السلطة، رغم 

  ."حكومة وحدة وطنية"لحصار واستمراره إلى ما بعد تشكيل ا
اتجاه الريح في مستقبل السياسة األلمانية تجاه القضية، وقد وضعت أوروبيا عبر منظور غربي إلى 
حماس بالذات، يمكن استشراف بعض جوانبه على األقّل من خالل استشراف اتجاه الريح على صعيد 

قف السلبي غالبا على وسائل اإلعالم، إنما صدر بعد االنتخابات النيابية الرأي العام، وال يزال المو
الفلسطينية الفاصلة بشأن ظهور شعبية حماس، عدد من الكتب األلمانية التي تناولت الموضوع من زوايا 
ين عديدة، منها المترجم ومنها بأقالم ألمانية، وركّز بعضها الحديث على منظمة المقاومة اإلسالمية، وب

أيدينا كتابان نموذجيان، أحدهما أقرب إلى استثارة عداء الرأي العام باألسلوب التقليدي لربط اسم حماس 
وجميع ما تصنع بمسألة العنف غير المشروع وفق المنظور الغربي، والثاني أقرب إلى الحّد األقصى 

 .لك المواقف المحتملةت" سقف"الذي يمكن أن تمضي إليه المواقف اإليجابية، فيكشف واقعيا عن 
، يهودي "يوزيف كرويتورو"، مؤلّفه " الصراع اإلسالمي على فلسطين-حماس "الكتاب األول بعنوان 

، 1988، درس التاريخ وامتهن الصحافة، ويعيش في ألمانيا منذ عام 1960الديانة، من مواليد حيفا عام 
، وكان من كتبه "فرانكفورتر آلجيماينه "ويكتب في القسم الثقافي في كبرى الصحف اليومية األلمانية

، أّما الكتاب الذي بين أيدينا 2003صدر عام "  الجذور التاريخية للعمليات االنتحارية-الشهادة كسالح "
 . صفحة من القطع المتوسط254، في 2007فقد صدر عام 

، من مواليد "اومجارتنهيلجا ب"، مؤلّفته " اإلسالم السياسي في فلسطين-حماس "الكتاب الثاني بعنوان 
، درست العلوم السياسية، وتدّرسها منذ سنوات عديدة في جامعة بيرزيت الفلسطينية، وتعيش في 1947

" الحركة الوطنية الفلسطينية"القدس الشرقية، وقد بلغت شهرة عالمية عبر ما طرحته سابقًا حول 
 صفحة من القطع 256، في 2006 عام وصدر كتابها الجديد أواخر. والتحّوالت في اتجاه الديمقراطية

 .المتوسط
 مدخالن لتناول تنظيم حماس

، "استخدام العنف"ويتبّين من العنوانين مبدئيا تركيز الكتاب األول على طرح منظمة حماس من مدخل 
 .للمنظمة اإلسالمية" الموقع السياسي"والثاني من مدخل 

ل الجذور اإلسالمية والتاريخية لحركة المقاومة الفصول الثالثة األولى في كل من الكتابين تتناو
التي " المعلومات"اإلسالمية حماس، فهي بمثابة المقدمة الطويلة للقارئ األلماني، وبالتالي لتوجيهه وفق 

 .يريد كل من الكاتبين تثبيتها منطلقًا للموقف من حماس بعد وصولها إلى السلطة
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، وهو ما كان شائعا باأللمانية "الحرب المقدسة"على تعبير أّول ما يلفت النظر تركيز كتاب كرويتورو 
، مّما يربط الكلمة في ذهن "حربا مقدسة إسالمية"، فيصّر الكاتب على اعتباره "الجهاد"في ترجمة كلمة 

الكنسية في العصور الوسيطة األوروبية، رغم ظهور كتابات ألمانية " الحروب المقّدسة"القارئ بتعبير 
 المعنى الشامل لكلمة الجهاد لغويا وشرعيا، والتمييز بينها وبين كلمة قتال أو حرب، وإن ندر كثيرة تبّين

الحديث عن أحكام الجهاد وآدابه الشرعية، فبقي بالتالي من السهل وصف عمليات عنف غير مشروع 
قاومة اإلسالمية ، والمقصود هنا تعميم عدم مشروعية العمليات المسلّحة لمنظمة الم"الجهاد"بأنها من 

حماس وسواها من المنظمات اإلسالمية، مع تسميتها جهادا، وبالتالي تعليل المواقف الغربية إزاء المنظمة 
 .وإزاء المقاومة الفلسطينية عموما، وهو جوهر ما تعتمد عليه السياسات الرسمية أمام الرأي العام الغربي

 حماس بجذور نشأتها من جماعة اإلخوان المسلمين، بعد المالحظة الثانية على الجانب التاريخي هو ربط
أن ربط اسم الجماعة في الغرب عموما، بالتطّرف تحت عنوان اإلسالم، وهنا يبدأ ظهور الفارق األول 
بين كتاب كرويتورو وكتاب باومجارتن، فاألول يركّز في استعراضه التاريخي واستشهاداته العديدة على 

لخدمة "من جانب اإلخوان في مصر مبكّرا " استغالل قضية فلسطين" العنف وعنصر الجهاد واستخدام
، بينما يميل الكتاب الثاني إلى استعراض صورة أشمل، تتناول رؤية اإلخوان المسلمين "أغراضهم الذاتية

في مصر وفلسطين وسواها إلى التغيير االجتماعي، فتعزو دخول عنصر الجهاد لديهم إلى مفعول 
لتاريخية التي رافقت نشأة الجماعة وانتشارها في مصر وفلسطين وسواهما، وفي مقّدمة ذلك األحداث ا

 .االستعمار وسياساته وممارساته
منظمة مسلحة "ويبرز الكتابان إخفاق محاولة خليل الوزير أن يدفع اإلخوان في فلسطين إلى تأسيس 

ا يعتبر في الكتابين حجر الزاوية للنزاع بين وتحّوله عقب ذلك إلى المشاركة في تأسيس فتح، مّم" علمانية
وبينما يؤكّد كرويتورو . الطرفين في مراحل الحقة، ال سيما بعد نشأة حماس في رحم االنتفاضة األولى

أن حماس تحّركت بطريق العنف فور استكمال استعداداتها سرا، ويغفل ذكر العديد من األحداث بين 
سرائيلية وعملية اإلبعاد الجماعي لقيادات حماس قبل إقدامها على االنتفاضتين بشأن االعتقاالت اإل

عمليات مسلّحة، تبرز باومجارتن هذه الممارسات، فتعطي بصورة غير مباشرة المسّوغ الذي دفع حماس 
إلى المقاومة المسلّحة، عالوة على إبراز بقاء تلك العمليات موّجهة للعسكريين والمستوطنين اإلسرائيليين 

 . عديدة، إلى أن دفعت سياسات االعتقال والبطش اإلسرائيلية إلى توسيع نطاقها في عهد رابينسنوات
وهدف " حّل الدولتين"ويعرض الكتابان الخالف الجوهري بين حماس وفتح على أنّه خالف بين ما يسّمى 

 تحت عنوان ، ثم يختلفان في أسلوب عرض هذا الخالف، فيضعه األول مثالً"الدولة اإلسالمية بفلسطين"
على القارئ الغربي باستشهادها مثالً أن " وطأة الصورة"، بينما تخفّف باومجارتن من "عرقلة السالم"

الدولة اإلسالمية كما تدعو حماس إليها تؤكّد وفق ميثاقها على حقوق غير المسلمين وحرياتهم، وبيانها 
ة المسجد اإلبراهيمي في الخليل، وأسلوب تعامل لم تبدأ إال بعد مذبح" العمليات االنتحارية"مثالً آخر أن 

السلطات اإلسرائيلية معها حماية لمرتكبيها ومالحقة للفلسطينيين سكان المدينة، وتعّزز الكاتبة األلمانية ما 
 .تطرحه باستشهادات عديدة من دراسات إسرائيلية

ت المسلّحة لتقويض مساعي تعامل حماس مع أوسلو في الكتاب األول تعامل قائم على ممارسة العمليا
السالم، مع تركيز كبير على مصادر تمويل حماس، واعتماد المصادر اإلسرائيلية في الدرجة األولى 
لدعم الصورة المنتشرة في الغرب عموما، أن جمع التبرعات ألغراض إنسانية واجتماعية وثقافية ليس 

فة الكتاب الثاني الحديث عن المحاوالت المتكّررة إال للتغطية على تمويل العمل المسلّح، بينما تفّصل مؤلّ
من جانب حماس لوقف العمليات االستشهادية مثالً مقابل وقف الهجمات اإلسرائيلية، وبيان أّن إخفاقها 

وبقدر ما يعرض كرويتورو ممارسات حماس بعد تشكيل . كان نتيجة التعنّت اإلسرائيلي باستمرار
 السالم، تعرض باومجارتن ما تعّرضت له المنظمة من مالحقات السلطة السلطة الفلسطينية أنها لتقويض
 .إلى جانب الهجمات اإلسرائيلية
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ويحاول كرويتورو من خالل فصل كامل تفريغ الجانب االجتماعي واإلصالحي لحماس، ال سيما في 
 اعتبارها محاولة أثناء االنتخابات البلدية والنيابية من محتواه، ويسلك لذلك سبالً عديدة، ولكن يصعب

ناجحة، فمعظم تأويالته للشعارات واألطروحات االنتخابية، ونوعية المرشحين من مختلف الفئات 
الشعبية، ال سيما من الخريجين الجامعيين، ال تتجاوز حدود توجيه االتهام بالتضليل واعتماد 

وعنوان "  وارتباطات قديمةوجوه جديدة"، وهو ما ينعكس مثالً في عنوان إحدى فقراته "إستراتيجيتين"
، ويسري هذا على محاولة ربط حماس بمنظمة حزب اهللا في "المعركة االنتخابية كحرب مقدسة"أخرى 

لبنان، إلى درجة القول إن افتتاح فضائية جديدة إنما هو تقليد لها أيضا، ويختم كتابه بأّن التقارب المتنامي 
منطقة أمام احتماالت خطيرة ويعّزز المخاوف من غلبة لحماس مع المنظمة ومع سوريا وإيران يضع ال

في العالم العربي على توجيه األحداث، أما تعامل رئيس السلطة عباس ومنظمة فتح وكذلك " المتطرفين"
الحصار الخارجي، فال يأخذ في هذا الفصل الختامي سوى موضع السرد، مع محاولة طرح المسّوغات، 

 .مقاومةال سيما عدم تخلّي حماس عن ال
 ال يمكن للغرب أن يتجاوز حماس

على النقيض من هذه الصورة تطرح باومجارتن عنصر الدور االجتماعي والتطويري لحماس أنه العامل 
الحاسم في نجاحها انتخابيا، وتؤكد أن البلديات التي أصبحت تحت إدارة مرشحيها أصبحت تعمل بصورة 

 األوروبي ال يقوم على -سه أن الحصار األمريكي مهنية على أفضل صورة، وتكشف في الوقت نف
أساس تقويم موضوعي إلى درجة قطع المساعدات مثالً عن بلدية بيت لحم؛ ألن الفائز برئاسة مجلس 

 .بلديتها، وهو مسيحي من الجبهة الشعبية الديمقراطية، يحظى بتأييد حماس
أي إخفاق "  في أي انتخابات ديمقراطيةاألسباب الموضوعية المعروفة"وتعزو الكاتبة نجاح حماس إلى 

حزب حاكم فضالً عن انتشار الفساد، وإعطاء الفرصة لحزب معارض أثبت وجوده شعبيا، عالوة على 
أن حماس تمثل عنصر المقاومة، مقابل تمثيل فتح لعنصر الحلول الوسطية غير المجدية على امتداد 

الحصار تضييعا لفرصة ذهبية للتأثير على حماس بعد وتعتبر المؤلّفة . عشرة أعوام سابقة على األقل
تشكيل الحكومة، وتعزز ذلك بتعداد انفتاح جزئي لحماس على مطالب ما يسمى اللجنة الرباعية الدولية، 

، واستعدادها "الهجومية"ال سيما من حيث التزام حماس منذ فترة طويلة باالمتناع عن العمليات المسلحة 
 .لهدنة طويلة األمد

، وتستند "ال يمكن للغرب تجاوز وجود حماس.. نظرة مستقبلية"تنتهي المؤلّفة إلى خاتمة للكتاب بعنوان و
؛ لتطالب االتحاد 1967في ذلك إلى عرض الهدنة وإلى ازدياد التركيز في مواقف حماس على حدود 

لمعادية إلى الخوف األوروبي بالتفاوض مع الحكومة الفلسطينية المنتخبة، وتعزو السياسة األوروبية ا
المرضي من اإلسالم، وقد أصبح يهّدد بانتشار هذه الظاهرة على غرار انتشار ما يسّمى العداء للسامية، 

فإن لم يكن في ذلك حلول لجميع مشاكل المنطقة، ) 1967عام (وتؤكد أنه ال مناص من إنهاء االحتالل 
 .إال أنه ال غنى عنه للبحث عن تلك الحلول مستقبالً

في ألمانيا، يقوم على رصد " صناعة الرأي العام"ن اعتبار الكتابين نموذجا على ما تشهده ساحة يمك
نشوء ثغرات كبيرة في الصيغة العدائية السابقة، دون غيابها تماما، ولكن عالوة على اضمحالل تأثير 

 السياسة حججها بدأت تظهر أصوات أخرى لم تكن تظهر من قبل، وهذا ما يمكن رصده على مستوى
األوروبية نفسها، فما جمع الدول األوروبية على عداء حماس قبل سنوات، بدأ يتزعزع بوضوح في 
الوقت الحاضر، وقد يرتبط تطّوره مستقبالً إلى حّد كبير بمدى نجاح حماس أو إخفاقها في انتزاع مواقف 

 .ياسات العربية نفسها، إلى تعديل الس"تعديل مبادرة بيروت"عربية جديدة، تتجاوز القول بعدم 
  31/3/2007إسالم أون الين 
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 خفايا ودوافع ونقاشات صنّاع القرار اإلسرائيلي بشن الحرب على لبنان  .57
  حلمي موسى

ال تزال حرب لبنان بعد أكثر من نصف عام على انتهائها، تشغل بال اإلسرائيليين فـي األسـئلة التـي                    
وبين كل هذه االنشغاالت تحتل لجنة      . دارية واالقتصادية تثيرها على كل الصعد السياسية والعسكرية واإل      

فينوغراد مكانا مميزا ألنها باتت في نظر الكثيرين مفتاح التغيير المطلوب على األقـل فـي المؤسـسة                  
وليس صدفة أن يدور السجال الداخلي في إسرائيل هذه األيام، سياسيا وقضائيا، حـول نـشر                . السياسية

  . سيين والعسكريين أمام اللجنة التي حققت في إخفاقات حرب لبنان الثانيةشهادات المسؤولين السيا
فقد ألقت الشهادات التي كُشف النقاب عنها، رغم عمليات الشطب الواسعة التي أجريت عليها بأوامر من                

واألهم أنهـا   . الرقابة العسكرية، ضوءا ساطعا على طريقة تفكير القادة اإلسرائيليين في ظروف األزمة           
شارت إلى طريقة تفكير هؤالء بعد انتهاء األزمة، وكيف يعثرون ألنفسهم، على الدوام، على المبررات               أ

  . والظروف المخفَّفة إذا ما فشلت مخططاتهم
وقد رأينا ذلك في الطريقة التي تعامل بها قائد الجبهة الشمالية الجنرال أودي أدام، وقائد فرقـة الجليـل                   

. يقة رئيس األركان دان حلوتس الذي اضطر هو اآلخر لتقديم اسـتقالته           الجنرال غال هيرش وأيضا طر    
فالعسكري المستقيل  . لكن نموذج العسكريين في التعاطي وتقديم االستقالة ليس معهودا في الحلبة السياسية           

لكن رجال السياسة، حـين يـضطرون       . يستطيع التوجه إلى العمل التجاري أو األمني أو حتى السياسي         
  .  كراسيهم، يحكمون، في الغالب، على أنفسهم بالدفن في المجهولللنزول عن

وهكذا، فإن الصراع حول اإلسراع أو عدم اإلسراع في نشر الشهادات صار الصراع األبرز اليوم فـي                 
الحياة السياسية اإلسرائيلية لما له من أثر معنوي وقانوني على مكانة القيادات األولـى فـي الحكومـة                  

 إن الصراع على نشر الشهادات صار وسيلة للتنازع بين المستويين القضائي والـسياسي              بل. اإلسرائيلية
فلجنة فينوغراد كانت خيار رئيس الحكومة اإلسرائيلية، إيهود أولمرت، إلبعاد خطر لجنـة             . في إسرائيل 

هـا التـي    وألن األمر كان كذلك يدور الصراع في المحكمة العليا ذات         . التحقيق الرسمية والمحكمة العليا   
فرضت على اللجنة نشر الشهادات، بما فيها شهادات أولمرت ووزير الدفاع عميـر بيـرتس ورئـيس                 

  . األركان السابق دان حلوتس، قبل حلول عيد الفصح
وقد تقدمت لجنة فينوغراد يوم أمس بطــلب رسمـي إلى المحكمة العليـا لتأجيـل نـشر محاضـر                  

وادعت اللجنة  . قــرير المرحلي في منتصف الشهر الجاري     الشهادات أمامها إلى ما بعـد نشــر الت      
في طلبها أنها، بناء على قرار المحكمة العليا، بذلت الجهد من أجل تقديم موعد نشر الـشهادات، لكنهـا                   

وكتبت لجنة فينوغراد للمحكمة العليا أن هذه       . توصلت إلى استنتاج بأنه عليها إعادة النظر في أمر النشر         
لـيس بوسـعها    «اكل ذات صلة بالوقائع، وبجوانب قانونية ودستورية غير بسيطة، وأنه           القضية تثير مش  

  . »التفرغ اآلن لالنشغال بها، بسبب رغبتها في إتمام كتابة التقرير المرحلي في الموعد المحدد
ومن المعروف أن إيهود أولمرت، في عمل اســتباقي، أعلن أن نشر شـهادته وشـهادات مـسؤولين                 

وكانت اللجنة قد تعرضت    . سكريين فيه ما يعرض أمن إسرائيل وعالقاتها الخارجية للخطر        سياسيين وع 
النتقادات واسعة جراء نشرها شهادتي كل من نائب رئيس الحكومة شـمعون بيريـز ورئـيس شـعبة                  

  . االستخبارات األسبق عاموس مالكا
أي خطر أمني أو سياسـي دولـي        غير أن معلقين سياسيين إسرائيليين أكدوا أنه ليس في نشر الشهادات            

على إسرائيل بسبب أن النشر يخضع الشتراطات الرقابة العسكرية التي تأخذ الجوانب األمنية والعالقات              
لذلك، فإن الخطر الحقيقي الكامن في نشر الشهادات هو أثرها الداخلي، بما فـي ذلـك                . الدولية بالحسبان 

  . التي تقرر شؤون الحرب والسالم في إسرائيلالعالقة بين مكونات الحكومة ومختلف األجهزة 
وأثار طلب لجنة فينوغراد من المحكمة العليا إعادة النظر في أمر نشر الـشهادات غـضب سياسـيين                  

ووجهت لجنة العائالت الثكلى في حرب لبنان الثانية يوم أمس رسالة           . وعائالت قتلى الجيش في الحرب    
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أنك عضو لجنة معينة وتابعة، وأنـك بـذلك         «وجاء في الرسالة    . شديدة اللهجة للقاضي إلياهو فينوغراد    
وطالبت لجنة العائالت الثكلى القاضي فينـوغراد       . »تعيب أفعالك وأعمالك في كل حياتك حتى يومنا هذا        

شهاداتهم قد ال تكون شـعبية، وفـق تعبيـر رئـيس            «وقالت له في الرسالة إن      . باالستقالة من منصبه  
همية الستعادة ثقة الجمهور بمؤسسات القضاء والدولة بأسرها، ومن المهم جـدا            الحكومة، لكنها بالغة األ   

  . »كشف حقيقة ما جرى في الصيف
كما أن رئيسة كتلة ميرتس في الكنيست، زهافا غالئون، التي كانت وراء مطالبة المحكمة العليـا بنـشر                  

يبدو أن اللجنـة خـضعت      «الت  وق. الشهادات قبيل نشر التقرير المرحلي، أبدت غضبها من طلب اللجنة         
  . »للضغوط التي مارسها رئيس الحكومة، وسواء كان هذا صحيحا أم ال، فإن هذا انطباع تبلور

عموما، وفي نطاق ما تكشفــه الصــحافة اإلســرائيلية عن خفايا الحرب وما دار مـن نقاشـات                
، حول  »معاريف«كري لصحيفة   نشر فصل من كتاب للمراسل العس     » السفير«خلف األبواب المغلقة، تعيد     

وهو . ويدور هذا الفصل حول اليوم األول للحرب والمناقشات التي دارت في القيادة اإلسرائيلية            . الحرب
  . ينشر على جزأين، اليوم وغدا

 2/4/2007السفير 
  

  قراءة في مقومات الدولة الديمقراطية الواحدة واألخرى ثنائية القومية .58
  فايز رشيد . د

مقراطية العلمانية الواحدة، أو األخرى ثنائية القومية، هما الخياران، اللذان بدأ الحديث عنهمـا              الدولة الدي 
 اإلسرائيلي على المدى التاريخي، وذلـك       -مؤخراً، باعتبار كلٍّ منهما قد يشكل حالً للصراع الفلسطيني          

بـسبب مـن التعنـت      .. .على ضوء وصول التسوية بين الفلسطينيين وإسرائيل إلى نهاية مسدودة تماماً          
حـق العـودة لالجئـين      : اإلسرائيلي، والتنكر للحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني، وفي المقدمـة منهـا          

التي تصنعها إسرائيل على األرض في جعل إقامة الدولة الفلـسطينية           ) الحقائق(الفلسطينيين، وبسبب من    
حل الدائم سيبقي على خمـسة تجمعـات        الموعودة أمراً في غاية الصعوبة، ذلك من خالل رؤيتها بأن ال          

استيطانية كبيرة في الضفة الغربية تتبع إلسرائيل، وبسبب من اصرارها على االستمرار في بناء جـدار                
الفصل العنصري، والذي وإضافة إلى مصادرته للكثير من األراضي الفلسطينية، فإنـه يحـول الـضفة                

، إضافة إلى االنقطاع الجغرافي ما بين الضفة الغربية         الغربية إلى كانتونات معزولة، ليس بينها من رابط       
مما يعني عودة الصراع إلى     ... قابلة للحياة ... وغزة، مما يشي باستحالة كون الدولة الفلسطينية المنتظرة       

  . مربعه األول
ق من زاوية ثانية، فبرغم كل قرارات الشرعية الدولية، التي أصدرتها األمم المتحدة، والتي كفلت الحقـو               

، حينما قامت إسـرائيل بـاحتالل       1967، أو بعد عام     )وما قبله  (1948الوطنية الفلسطينية، إن بعد عام      
الضفة الغربية وغزة، وأراٍض عربية أخرى، فإن الدولة الصهيونية ما زالت تتنكر لكل هذه القـرارات،                

تاللهـا فـي يونيـو      بما فيها، حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني على كامل األراضي التي جرى اح            
، مما يعني فرض الرؤية اإلسرائيلية للحل الدائم مع الفلسطينيين، بما يتضمنه ذلـك مـن افتقـاد                  1967

حقيقي للسيادة الفعلية لهذه الدولة مستقبالً، مما يجعلها بالمعنى الفعلي أقرب إلى الحكم الذاتي منهـا إلـى           
رض الفلسطينية، وهـذا الـذي لـن يقبـل بـه            على مساحة صغيرة جداً من كامل األ      ) المقامة(الدولة  

وهو .. وهذا يعني استحالة أن يكون الحل اإلسرائيلي تسويةً عادلة        ... الفلسطينيون بأي حاٍل من األحوال    
أيضاً ما يعيد الصراع إلى مربعه األول، إن بافتقاده لعناصر العدالة الضرورية ألية تسوية بين فـريقين                 

ل ارتهان هذه الدولة في الكثير من أمور حياتها السياسية واالقتـصادية            متصارعين تاريخياً، أو من خال    
واالجتماعية، وفوق كل شيء السيادية، بإسرائيل، التي سيكون لها حق اإلشراف وحق التدخل الفعلي في               
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كافة القرارات للدولة الفلسطينية، تحت تهديد الحصار اإلسرائيلي لها وإقفال كل معابرها ما تشاء، وفـي                
  . لحاالت االضطرارية قد تقوم بإدخال قواتها إلى أراضي هذه الدولةا

وعلى ضوء إفشال إسرائيل التفاقيات أوسلو، التي لألسف، وبالرغم من تحويلهـا            ... على الجانب اآلخر  
المرجعية الحقوقية الفلسطينية، من االستناد للقرارات الدولية إلى مرجعية اتفاقات، أبقت علـى جـوهر               

 اإلسرائيلي، مثل قضايا الالجئين والقدس، وإقامـة الدولـة علـى كامـل              -راع الفلسطيني   قضايا الص 
، وسحب المستوطنات وغيرها، إلى ما سمي بمحادثات الوضع النهائي، في           67األراضي المحتلة في عام     

نكر ظل وضوح إسرائيلي كامل في المواقف تجاهها، تمثّل في سلسلة من الالءات لكل هذه المواضيع والت               
المطلق لها، لهذا، فإن النظرة اإلسرائيلية لالتفاقيات التي توقعها الدولة تنطلـق مـن جملـة المـصالح                  

ليـست  (مثلما سبق ان أعلن اسحق رابين، والمواعيد أيـضاً          ) ليست مقدسة (اإلسرائيلية، فاالتفاقيات إذن    
مثلمـا أعلـن وفاتهـا      ) لمـوت قابلة ل (مثلما أعلن شمعون بيريز، ومن بعده باراك، وهي أيضاً          ) مقدسة

  . شارون، الذي ضرب بكل بنود أوسلو عرض الحائط، وأعاد احتالل الضفة الغربية وغزة
على صعيد المراهنة على الضغوطات الدولية التي تُمارس على إسرائيل، في ظل الميل الواضـح فـي                 

فإن المواقـف   ...  بالكامل موازين القوى العسكرية بين الطرفين الفلسطيني واإلسرائيلي لصالح إسرائيل        
الدولية ال تخرج عن اإلطار اإلسرائيلي للتسوية، إن بالنسبة لخريطة الطريق التي اقترحتهـا الواليـات                

وليس صعباً االستنتاج، بأن الواليـات المتحـدة هـي          (المتحدة للحل، أو بالنسبة لمواقف اللجنة الرباعية        
ر اإلسرائيلي في عناصر الحل، وقد جرت ترجمة ذلـك          فهي ليست بعيدة عن اإلطا    ) العامل المقرر فيها  

  : في مسألتين
رسالة الضمانات األمريكية االستراتيجية التي أرسلها الـرئيس بـوش إلـى رئـيس الحكومـة                : األولى

، والتى تتمـاهى    2004اإلسرائيلية السابق شارون، والتي أعلنها من على منبر مؤتمر هرتسيليا في عام             
  . اإلسرائيليةبالكامل مع الالءات 

الموقف الدولي من نتائج االنتخابات التشريعية الفلسطينية، التي أسفرت عن فوز حركة حمـاس              : الثانية
وتشكيلها للحكومة، فقد تبنى المجتمع الدولي الموقف اإلسرائيلي من هذه االنتخابـات ومـن الحكومـة،                

لشعب الفلـسطيني، حيـث بـدا       والذي تمثل بفرض حصار ليس على هذه الحكومة، وإنما على مجمل ا           
  . األمر، وكأنه معاقبة للشعب على خياره الديمقراطي

إسرائيل وبعد أن رأت انسداد آفاق التسوية بالكامل، نتيجة الستحالة قبول أي طرف فلسطيني بما تطرحه                
 2005من حلول، حاولت فرض الحل من جانب واحد، وهو ما مارسه شارون في قطاع غزة في عـام                   

الفصل مع الفلسطينيين في القطاع من جانب واحد، في ظل الـسيطرة اإلسـرائيلية              : ما أسماه من خالل   
على المعابر الحدودية، وعلى الحدود، وإبقاء القوات اإلسرائيلية على مرمى حجر من غزة ورفح ومدن               

  . الذي تشاءالقطاع األخرى، حيث جعلت منه سجناً حقيقياً، تتدخل عسكرياً فيه، وتغلق أبوابه في الوقت 
خطة الفصل هذه، مرشحة لالنتقال والتطبيق في الضفة الغربية، وفق ما أعلنه مراراً، رئيس الحكومـة                

  . وبذلك يجري فرض الحل اإلسرائيلي تماماً... أيهود أولمرت: اإلسرائيلية الحالي
: وت جوهرهـا  فإن الدول العربية تبنت مبادرة للسالم مع إسرائيل في قمـة بيـر            : على الصعيد العربي  

اعتراف عربي رسمي بالكامل بإسرائيل وتبادل التمثيل الدبلوماسي معها وإقامـة عالقـات فـي كافـة                 
المجاالت معها، مقابل اعترافها بالحقوق الفلسطينية وموافقتها على إقامة دولة فلـسطينية علـى كامـل                

ورية، لكن إسرائيل رفضت    ، وانسحابها من هضبة الجوالن العربية الس      1967األراضي المحتلة في عام     
  . بالكامل هذه المبادرة، وطالبت بإقامة عالقات مع العرب دون ثمن

شعبياً، فإن أوساطاً شعبية عربية كثيرة، مازالت ترى في إسرائيل كياناً غريباً ودخيالً، يتوجب إزالتـه،                
فـي أوسـاط شـعبية      هذه النظرة تتقاطع مع وجهة نظـر        . واستعادة فلسطين كاملةً من النهر إلى البحر      

وفي هذه الحالـة، ولـو وجـدت        . فلسطينية كثيرة أيضاً، ومع وجهات نظر لتنظيمات فلسطينية رئيسية        
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، فـإن   )حتى في إطار القرارات الدولية والحقوق التاريخية      (أطراف فلسطينية قابلة للتسوية مع إسرائيل       
ئماً، ألن فلسطين تعتبر مـن وجهـة        أوساطاً فلسطينية وعربية ستظل تنظر للصراع باعتباره ما يزال قا         

ال يجوز لطرف التصرف فيه بعيداً عن موافقة المجموع، ممـا يـدلل علـى أن                ) وقفاً إسالمياً (نظرها  
التسوية التاريخية المطروحة، والتي تحمل بين طياتها عناصر مساومة بين إسرائيل والفلـسطينيين لـن               

يضاً على استحالة الفـصل بـين الخـاص الـوطني           تكون مقبولة في أوساط كثيرة، وهذا بدوره يدلل أ        
وإن بدا على المدى الزمني القريب المنظـور        : الفلسطيني والعام القومي العربي، والعالم اإلسالمي أيضاً      

هامشية وضعف العاملين األخيرين، وبالتالي مدى تأثيرهما في الصراع، القابل للتمدد والـذهاب بعيـداً،               
 التاريخية، القابلة للتغير في المراحل المختلفـة، وبالتـالي مـن الـصعب              والتقلص أيضاً وفقاً للظروف   

أن العامل اإلسرائيلي في المنطقة العربية، شعبياً، لن يكون محكوماً فقط           : الذي نود التأكيد عليه   . تجاهلها
 آنيـاً   بتحقيق التسوية العادلة مع الفلسطينيين، وإنما في مجمل النظرة الشعبية العربية لدولـة إسـرائيل              

كبيرة أو  (مع الفلسطينيين سيساهم بنسبة ما      ) وهي مسألة نسبية  (ومستقبالً، رغم أن تحقيق التسوية العادلة       
في القبول العربي لدولة إسرائيل، وذلك مرهون بالزمن، وبانعتاق إسـرائيل مـن صـهيونيتها               ) صغيرة

  . إلى آخره... ويهوديتها وعدوانيتها
عن ) بشكل أقل (الواسع، تفتقت أذهان الكثيرين من الفلسطينيين واإلسرائيليين        أمام هذا المشهد البانورامى     

فكرة مقترح الدولة الديمقراطية العلمانية الواحدة، أو الدولة الثنائية القومية، وهما بالـضرورة تحمـالن               
  ). وسنتطرق إلى ذلك الحقاً(مضمونين مختلفين شكالً وجوهراً 

  الواحدة الدولة الديمقراطية العلمانية 
هي الدولة التي يعيش فيها مواطنوها على قدم المساواة في الحقوق والواجبـات، بغـض النظـر عـن                   

وكون هذه الدولة ديمقراطية، فإن ذلك يعنـي وبـشكل          . انتماءاتهم العرقية والدينية ولون البشرة والجنس     
  . أوتوماتيكي أنها دولة علمانية، تفصل بين الدين والدولة

أنها تمنح حقوق المواطنة الكاملة والمطلقة والمتساوية لكل مواطنيها، وفي الحالة المعنية،            ... بمعنى آخر 
أي أنها دولة الصوت الواحـد      ... للعرب واليهود معاً، وفي المعنى األدق للمسلمين والمسيحيين واليهود        

  . للفرد الواحد
  : خلفية تاريخية
 عندما طرحـه تنظيمـان      1968 الفلسطينية إالّ في العام      في األدبيات ) الدولة الديمقراطية (لم يرد تعبير    
الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، ومنظمة فتح في تلك الفترة، غير أن هذا الطرح أعطى              : فلسطينيان هما 

سمةً عامة لشكل فلسطين، التي سيتم تحريرها من النهر إلى البحر، باعتبارها ستكون دولة ديمقراطيـة                
 فيها بسالم بنفس الحقوق والواجبات، وهذا ما ورد عندما جـرى بحـث هـذه                لكل الراغبين في العيش   

فوردت الجملة بنفس النص فـي      ) 1971القاهرة  (المسألة في الدورة الثامنة للمجلس الوطني الفلسطيني        
  . باب القرارات الصادرة عن الدورة

دة، وهل سيعيش فيهـا إلـى جانـب         ال فتح وال الجبهة الشعبية حددتا التفاصيل المتعلقة بهذه الدولة العتي          
فقط؟ أم كل اليهود الذين هاجروا إلى فلسطين من         ) الذين ولدوا في فلسطين   (العرب، اليهود الفلسطينيون    
 وما بعده، والذين ما زالوا يهاجرون إليها حتـى اللحظـة، أو الـذين               1948دول مختلفة عديدة قبل عام      

  سيهاجرون مستقبالً إليها كذلك؟ 
لتنظيمين المتعلقة بتحديد ماهية الحقوق الوطنية الفلسطينية في تلك المرحلـة، أي مـا قبـل                من أدبيات ا  

النقاط العشر، الذي تم إقراره في الـدورة الثانيـة عـشرة للمجلـس الـوطني                ) ذي(البرنامج المرحلي   
ية ، باعتبار هذا البرنامج شكّل محطة فاصلة في اسـتراتيجية األهـداف النـضال             1974الفلسطيني عام   

، وكانت موافقة الجبهـة الـشعبية علـى نقـاط           )حل الدولتين (الفلسطينية، إذ تبنت حركة فتح فيما بعد        
البرنامج، باعتباره قضية اعتراضية، على كل المؤامرات التي استهدفت وتستهدف الثـورة الفلـسطينية              
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لذا، يمكـن   . فلسطينعلى طريق تصفيتها، وباعتباره أيضاً محطة الستكمال الهدف االستراتيجي بتحرير           
  : الدولة الديمقراطية في أدبياتهماإن ما كان مقصوداً من إيراد تعبير : القول

هو فلسطين المحررة التي يعيش فيها المسلمون والمسيحيون واليهود، الذين سكنوا فلـسطين قبـل عـام                 
جئـين والنـازحين    ، فلسطين المحررة التي هي حق تاريخي للفلسطينيين، وبالطبع إعادة كافة الال           1948

  . الفلسطينيين إلى أراضيها
رئيس منظمة التحرير الفلسطينية المرحوم ياسر عرفات وفي خطابه التاريخي في األمم المتحدة، أعـاد               
فكرة الدولة الديمقراطية، عندما طرح فكرة خيار الدولة الواحدة التي يعيش فيهـا المـسلم والمـسيحي                 

  . واليهودي
ان طرح فكرة الدولة الديمقراطية الواحدة على الصعيد الفلسطيني، ثم جرى           ضمن هذا الهامش الضيق ك    

. نسيان أو تناسي هذا الطرح، فقد خلت أدبيات التنظيمين والتنظيمات الفلسطينية األخرى من هذا الشعار              
ف والمتمثل فـي تحريـر      .ت.ذلك ال يلغي بالضرورة الهدف اإلستراتيجي لبعض التنظيمات في إطار م          

 العربية من النهر إلى البحر، وكذلك، للتنظيمات خارج إطارها والتي ظهرت فيما بعـد، وهمـا                 فلسطين
  . حركتا حماس والجهاد اإلسالمي، اللتان مازالتا متمسكتين أيضا بهذا الهدف

 ينـاير للعـام     8إلى أن أعاده إلى األذهان السيد أحمد قريع فـي           ... التناسي للشعار قائماً  / ظل النسيان   
فقد ذكر في تصريح له، أن الفلسطينيين قد يعـودون          ) وقد كان رئيساً للوزراء الفلسطيني حينها     ( 2004

إلى شعار الدولة الواحدة، إذا ما استمرت اسرائيل بتجاهل السالم معهم، وإذا لم تعترف بالحقوق الوطنية                
  . الفلسطينية

ئيلي أكثر منه تعبيـراً عـن قناعـة         كان من الواضح أن تصريح قريع كان محاولة تهديد للجانب اٍإلسرا          
  ! بالشعار

فرجينيا تولي استاذة العلوم السياسية في جامعة هوبـارت ووليـام فـي             . على الصعيد الدولي، تعتبر د    
 14- 13العـدد   ) بـديل (نيويورك، في مقالة لها منشورة في جريدة حق العودة، التي تصدر عن مركز              

ني على فلسطين مهمة التحضير السـتقالل فلـسطين كدولـة           أنه أوكلت لالنتداب البريطا    (2005للعام  
هل هي دولة عربيـة، أم      ... ، لكن الباحثة األمريكية لم توضح ما هو المقصود من الدولة الواحدة           )واحدة

  يهودية، أو دولة يعيش فيها العرب واليهود معاً؟ 
لتي كان من أبرزهـا تحقيـق       ولالستدالل على حقيقة األهداف البريطانية من االنتداب على فلسطين، وا         

، )بإنشاء الوطن القومي لليهـود فـي فلـسطين        (الوعد الذي قطعه وزير خارجيتها بلفور على بريطانيا         
ذلك ما تؤكده تبريرات الوزير البريطاني لقطعه هـذا         . والمقصود في كل فلسطين وليس على جزٍء منها       

عمر البرغوثي في مقالة له في نفس العـدد          (الوعد للحركة الصهيونية، والتي أوردها الباحث الفلسطيني      
إن القوى األربع العظمى تلتزم الصهيونية، والصهيونية، صـواباً         (، فبلفور يقول    )من الصحيفة المذكورة  

أو خطًأ، خيراً أو شراً، متجذرة في تقاليد عريقة، وفي حاجات حالية، وفي آمال مستقبلية، وكلهـا أهـم                   
 ألف عربي الذين يسكنون اآلن فـي هـذه األرض           700وأهواء الـ   على نحو أعمق بكثير من رغبات       

  ). القديمة
تمثلت أهداف القوى العظمى في تلك المرحلة بإنشاء الوطن القومي لليهـود علـى كامـل                .. بمعنى آخر 

 - 1919األراضي الفلسطينية، لكن أشكال المقاومة المختلفة التي أبداها الشعب الفلـسطيني منـذ سـنة                
مواقف بعض األقطار العربية، بروز     : ا قبل إنشاء إسرائيل، إضافة إلى عوامل أخرى منها        وحتى فترة م  

االتحاد السوفييتي كإحدى القوى العظمى ما بعد الحرب العالمية الثانية، ولجان التحقيق العديـدة حـول                
ـ               شاء الـوطن   الشأن الفلسطيني، سواء تلك التي أرسلتها بريطانيا أو األمم المتحدة، حولت الهدف من إن

القومي اليهودي على كامل األرض الفلسطينية إلى إقامته على جزء منها، وهو الذي جرى التعبير عنـه                 
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، والذي اقترح دولتين، دولة يهوديـة    1947الصادر عن األمم المتحدة لسنة      ) 181(في قرار التقسيم رقم     
  . وأخرى عربية

كل (، رأت في إنشاء دولتها في فلسطين        1997ام  فإن الحركة الصهيونية ومنذ ما قبل مؤتمر بازل في ع         
، وكان ذلك بالتنسيق مع القوى االستعمارية العظمى آنذاك، وعلـى قاعـدة تحقيـق المـصالح              )فلسطين

لذلك فإن موافقـة قـادة الحركـة        . المشتركة، محطة إلنشاء دولتها الكبرى الممتدة من النيل إلى الفرات         
على اقتراحات اللجـان المتعـددة      ) قبل إنشاء دولة اسرائيل   (لصهيونية  الصهيونية والمنظمات اإلرهابية ا   

كان سياسة تكتيكية ليس إالّ، ففي تصريح لـه،         . ،1937بتقسيم فلسطين، ومنها اقتراح لجنة بيل في عام         
 بموجب اقتراح لجنـة     -إن دولة يهودية في جزء من فلسطين        (يقول بن غوريون عن االقتراح المذكور       

  ). لة في سياق أطول يفضي إلى دولة يهودية في فلسطين كلها هي مرح-بيل 
يوردها الكاتب الفلسطيني انطـوان     (هذا ما يصل إليه المؤرخ الفلسطيني وليد الخالدي، الذي يؤكد حقيقه            

أن التقسيم كان هدفاً تكتيكياً لقيادة التيار       : وهي) شلحت في مقالة له في نفس العدد من الصحيفة المذكورة         
ي في الحركة الصهيونية، وكان مجاالً للصراع مع تيار آخر هو المعـسكر التنقيحـي بزعامـة                 الرئيس

جابوتينسكي، الذي كان يسعى إلى إقامة دولة يهودية على ضفتي نهـر األردن بقـوة الـسالح، إال أن                   
  . الصراع تم حسمه لصالح التيار األول

من أن قبوله التقسيم ال يعني تخليـه        )  الذاتية كما أورد ذلك واضعو سيرته    (لقد حذر بن غوريون زمالءه      
الـصهيونية  (عن إقامة الدولة اليهودية في كامل األرض الفلسطينية، وإنما هو انتقال إلى ما يسميه بــ                 

  . والتي تؤمن بالتطبيق المتدرج لألهداف ولأليدولوجية الصهيونية) العميقة
لقادة السياسيين والعسكريين اإلسرائيليين لم يعتبروا      عملياً، وكدليل على صحة هذا االستنتاج، فإن معظم ا        

، احتالالً، بقدر ما هو عـودة إلـى األراضـي           1967احتالل إسرائيل لباقي األرض الفلسطينية في عام        
ولهذا جرى  !) وهي تصريحات كثيرة، وهي أكثر من أن تعد أو تحصى         (اإلسرائيلية في يهودا والسامرة     
 وبقرار من الكنيست، باعتبار أن هـذا المدينـة          1967 إسرائيل في عام     سريعاً ضم القدس الشرقية إلى    

ستبقى موحدة كعاصمة إسرائيل األبدية، ولهذا جرى وما زال يجري بناء التجمعات االستيطانية الكبيـرة               
  . في أراضي الضفة الغربية

اق فك االرتباط الـذي     االستعداد اإلسرائيلي إلخالء المستوطنات الهامشية في الضفة الغربية يأتي في سي          
االنزياح عن : ، هو بسبب رئيسي يتمثل في   )على شاكلة ما جرى في غزة     (تدعو إسرائيل إلى تطبيقه فيها      

المناطق العربية التي تشكل كثافة سكانية كبيرة، خوفاً من تأثير السكان العـرب علـى يهوديـة دولـة                   
األدبيات الصادرة عنها، والذي ورد أيضاً في       إسرائيل، هذا الهدف، الذي تثبته الحركة الصهيونية في كل          

هي حتى اللحظة تفتقـر إلـى       (كل مؤلفات قادتها، ومن ثم ثبتته اسرائيل في العديد من قوانينها الرئيسية             
أي إنشاء الدولة اليهودية، النقية في يهوديتها، السبب، الذي كان من جملة اسباب كثيرة أخـرى،                ) دستور

، وخالل العام، وما بعده أيضاً، من أجـل ترويـع           1948م بمجازرها قبل عام     والتي دفعت اسرائيل للقيا   
الفلسطينيين بهدف إجبارهم على مغادرة وطنهم، إضافة بالطبع إلى كل األساليب األخرى، والتي كان من               

، والذي يعتبـره الكاتـب والمـؤرخ        1967، وكذلك في عام     1948التهجير القسري لهم في عام      : بينها
، وقد أصـدر كتابـاً يحمـل نفـس          )التطهير العرقي للفلسطينيين  ( التقدمي إيالن بابيه بمثابة      اإلسرائيلي
في نفس اإلطار، تندرج الدعوات اإلسرائيلية لتبادل مناطق داخل الخط األخضر مـع الـسلطة               . العنوان

ا الموضوع في   وسنتطرق إلى هذ  (الفلسطينية، وهي بالطبع المناطق ذات الكثافة السكانية العربية الكثيفة          
  ). حينه

وسط هذا المشهد البانورامي، تأتي فكرة طرح الدولة الديمقراطية الواحدة، التـي يتبناهـا فلـسطينيون                
التجمـع  (وبشكل أقل، إسرائيليون، وأصبحت تعقد لها مؤتمرات في العواصم األوروبية، ومنها مـؤتمر              

الملتقـى  : ، ويضم منظمات كثيرة، أبرزها    والذي عقد في لوزان   ) ألجل السالم والديمقراطية في فلسطين    
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، جمعية إعادة بناء عمواس، جمعية اليهود االتقياء، منظمة دير ياسين           )سنابل(الثقافي العربي السويسري    
، حركة مقاومة الفصل العنصري فـي فلـسطين، مجموعـة           "اتجاه"في الذاكرة، اتحاد الجمعيات العربية      

واحدة، منظمة فابوال، منظمة كازا أوف ماريا، منظمة البييـر ال           المتطهرين الجدد، مجموعة لندن لدولة      
  . اوليفيير وغيرها

الجديدة يجري إحياؤها، وتلقى تسارعاً في تأييدها، وخاصة من فئات يهودية ورعـة             / هذه الفكرة القديمة  
 إلى التفكيك   ناتوري كارتا، والتي ترى في إنشاء دولة إسرائيل مقدمة لفناء اليهود، لذا تدعو            : مثل جماعة 

السلمي إلسرائيل كدولة، ليعود الفلسطينيون ويقيمون دولتهم فيها، فوفقاً لواحٍد من أبـرز قـادتهم وهـو                 
فإن اليهودية هي تعاليم دينية، أما الصهيونية فهي تشويه للمفاهيم الدينيـة،            ) يسرائيل ديفيد فايس  (الحاخام  

  . ط الدين باألرض، وذلك أمر جنوني وغير منطقيإن بطبيعتها االستعمارية العنصرية، أو من خالل رب
هذه الدعوة جرى تبنيها أيضاً من قبل سياسيين ومثقفين وباحثين، فـي الـدول األوروبيـة، وبخاصـة                  

  . بريطانيا، وفي أنحاء متفرقة أخرى من العالم
  العقبات اإلسرائيلية أمام تحقيق الدولة الواحدة 

  . دستور وإلى رسم حدودها الجغرافية حتى اللحظةمن المعروف أن إسرائيل تفتقر إلى ال
إسرائيل استعاضت عن الدستور بجملة من القوانين ذات الطابع الدستوري، سنّتها فـي دورات متعاقبـة                

، 1951، قانون أمالك الدولة سـنة      1950، قانون العودة سنة     1950قانون أمالك الغائبين سنة     : للكنيست
، وقوانين أخرى سنتها بعد ذلك، لكـن        1953 استمالك األراضي عام     ، قانون 1952قانون الجنسية سنة    

القوانين السابقة هي األساس الذي يحدد طبيعة إسرائيل، التي ما تزال تدخل صـياغات تعديليـة علـى                  
القوانين التي سنتها، وتسن أخرى بحيث تتواءم مع أهدافها في كل مرحلة وفقـاً للمتغيـرات الـسياسية                  

  . غرافية واالجتماعيةوالعسكرية والديمو
 وفي بيان االعالن عنها تم التأكيد على عدة مبـادئ           1948عند تشكيل الدولة اإلسرائيلية رسمياً في عام        

  : من بينها
فإن إسرائيل ملتزمة بلم شـمل اليهـود مـن          "وبموجب هذين المبدأين    " قانون العودة "و" الدولة اليهودية "

لذين لهم الحق في العودة والحصول على الجنسية والعـيش فـي       مختلف أنحاء العالم أو من يتهودون، وا      
من أرض إسرائيل المخصصة لمـصلحة اليهـود فقـط،          % 92إسرائيل كمواطنين مؤهلين لالنتفاع من      

إسرائيل شاحاك،   (- ممنوعون من االنتفاع بتلك األراضي     - بمن فيهم الفلسطينيون     -وجميع غير اليهود    
  ). هودية، وطأة ثالثة آالف سنةالتاريخ اليهودي، الديانة الي

قـانون  ( علـى    1992وللتأكيد على الطابع اليهودي إلسرائيل، صادق الكنيست اإلسرائيلي فـي عـام             
  ). كرامة اإلنسان وحريته والمساواة بين مواطني الدولة اليهودية(، والذي يؤكد على )األساس

 بإصدار قـانون    1977ود األولى في عام     ولتحصين الطابع اليهودي إلسرائيل أيضاً، قامت حكومة الليك       
عندما تواجه محكمة العدل العليا بسؤال قانوني يتطلب قراراً ال يوجد له جواب فـي               (ينص على ما يلي     
 أو من خالل التحليل، يتوجب على المحكمة أن تقرر في ضوء مبادئ             - قانون الحالة    -القانون الوضعي   

 المركـز القـانوني     -نشرة لمنظمة عدالة    ) (صة بالتراث اليهودي  الحرية، العدالة، المساواة والسالم الخا    
 قام الكنيست اإلسرائيلي بسن قانون، أقرتـه        1985أيضاً وفي عام    ). لحقوق األقلية العربية في إسرائيل    

ال يجـوز ألي حـزب يعـارض        (غالبية أعضائه، وال يمكن إلغاؤه إالّ وفق أصول خاصة، وبموجبـه            
هودية أو يعلن عن عزمه على تغيير هذا المبدأ حتى بالوسـائل الديمقراطيـة، أن               برنامجه مبدأ الدولة الي   

  ....). نفس المصدر السابق... إسرائيل شاحاك(يشارك في انتخابات الكنيست 
ليس صدفةً أن يتم إيراد هذه القوانين بنوع من التفصيل، ذلك أنه ومنذ بـدء الحركـة الـصهيونية فـي          

اليهودية إلى عقيدة قومية، بالضرورة، فإن أحد تداعيات ذلك أن تكـون أيـضاً              اإلجراء التحويلي للديانة    
 اإلسرائيلي يتجسد في إنشاء دولة اليهود       -عقيدة استعمارية، فإن الحلم الصهيوني، وفيما بعد الصهيوني         
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. .والفارق كبير بين المـسألتين    ) الشعب اإلسرائيلي (وليس  ) الشعب اليهودي (في فلسطين والمحكومة من     
بالتـالي مـن    .. مما يعني أن إسرائيل لن تتخلى في يوم من األيام عن يهوديتها، وصهيونيتها، وعقيدتها             

الصعب التصور وبخاصة في المدى القريب المنظور، أن تجنح إسرائيل إلمكانية االستعداد إلنشاء دولة              
  . ديمقراطية علمانية واحدة مع الفلسطينيين

 مختلفة عن كل دول العالم، إن ببطالن الحقوق التاريخية التـي تـّدعيها              إسرائيل قامت بصورة استثنائية   
الحركة الصهيونية بامتالك األرض الفلسطينية، أو بالتطور التاريخي في إنشاء الدول، ذلك أّن من جرى               

جاؤوا ليستوطنوا أماكن من جرى اقتالعهم وتهجيـرهم        ... تهجيرهم من اليهود من مختلف أنحاء العالم      
من الفلسطينيين، ومن يجري التخطيط القتالع وتهجير جزٍء كبير منهم، بعد مـرور مـا يقـارب                 قسراً  

. الستين عاماً على إنشاء الدولة اإلسرائيلية، وفي عصر حقوق اإلنسان في القـرن الواحـد والعـشرين                
 غريـب   إسرائيل قامت كنتيجة للتحالف بين القوى االستعمارية والحركة الصهيونية، من أجل زرع كيان            

في وسط المنطقة العربية، يبقيها مجاالً حيوياً للتدخل األجنبي في كل المراحل المستقبلية، ويبقيها أقطاراً               
  . عربية متفرقة، ممنوعة من الوحدة

الفصل ما بين إسرائيل واالستعمار، وما بين       ) وهي األدق عبيراً  (لذا من الصعب أو من االستحالة بمكان        
لذلك كان من الطبيعي أن تـصدر األمـم         ... وما بين إسرائيل واستمرار العدوان    إسرائيل والصهيونية،   

باعتبار الصهيونية شكالً من أشـكال العنـصرية        ) 3379( قراراً يحمل الرقم     10/11/1975المتحدة في   
والتمييز العنصري، بعد سلسلة من قرارات عديدة اتخذتها لجان دولية تابعة لألمم المتحدة، بما في ذلـك                 

للمرأة، مؤتمرات قمة أفريقية، واجتماعات وزراء      : جمعية العامة، وإعالنات عديدة من مؤتمرات دولية      ال
  . خارجية في آسيا وأفريقيا وأمريكا الالتينية

فـي  ) الواليـات المتحـدة   (أما بشأن إلغاء هذا القرار فيما بعد، فقد جاء في ظروف تحكم القطب الواحد               
 االستراتيجي إلسرائيل، وبعد انهيار االتحاد السوفييتي، ودول المنظومة         السياسات الدولية، وهي الحليف   

  . االشتراكية
ومن التاريخ أيضاً، وإلى جانب ربط الصهيونية لمصالحها مع المصالح واألهداف االمبريالية، وفي فترة              

تحالف الذي إن   ما، التحالف، حتى مع النازية ضد مصالح التجمعات اليهودية في الدول األوروبية، هذا ال             
فإن إسرائيل ومنذ نشأتها وحتى اللحظة، تحالفـت        ... اختلف فيه شيء، فإنما سيره نحو المزيد من العمق        

مع االستعمار واألنظمة األكثر عنصرية بين دول العالم، إن في الوقوف مع االحتالل األمريكي لفيتنـام،                
لدول الدكتاتوريـة، فـي آسـيا وأفريقيـا         أو التحالف مع نظام الفصل العنصري في جنوب أفريقيا، أو ا          

  . وأمريكا الالتينية
: فإن مظاهر التطور األبرز فيها تتمثل فـي       ... إسرائيل وبعد مرور ما يقارب الستين عاماً على إنشائها        

ازدياد حدة العداء للفلسطينيين والعرب والتنكر للحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني، واسـتعمال األسـلحة              
وارتكاب ) األسلحة الممنوعة االستعمال دولياً   (كثر فتكاً بالفلسطينيين والعرب، بما في ذلك        المتطورة واأل 

إضافة إلى اإليغال مزيداً فـي المـسيرة نحـو          ...المزيد من المجازر بحقهم، في سياسات يومية عدوانية       
 فـي االنتخابـات     إن في التطور الذي تحرزه األحزاب اليمينية والدينية، التي تحقق مكاسب أكثر           : اليمين

التشريعية المتتالية للكنيسيت دورة بعد أخرى، وفي المزيد من فرض شروطها فـي الحيـاة الـسياسية                 
واالجتماعية واالقتصادية اإلسرائيلية، أو في ازدياد نفوذ المؤسسة العسكرية وسـيطرتها علـى الحيـاة               

 في المدارس الدينية التي تزداد أعدادها       أن التنشئة لألجيال القادمة إن    : السياسية في إسرائيل، وهذا يعني    
عاماً بعد عام، أو في المدارس التابعة للحكومة، تتم من خالل المزيد من االرتباط بالجـذور التوراتيـة                  

المشّربين بـالميزات الربانيـة     (للعدوانية، وللعنصرية اإلسرائيلية، المتمثلة في النظرة االستعالئية لليهود         
، والذين ال يـستحقون سـوى المـوت         )غير اليهود (في التعامل مع األغيار     !)  هكذا يعتقدون  -الخاصة  

  )!. كالعرب(
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إسرائيل وبعد ما يقارب الستة عقود من تأسيسها، وباعتبارها التمثيل العضوي للصهيونية التـي مـضى                
تـو  فإنها ما زالت تمثـل الوجـه الحقيقـي للغي         ... على تحولها إلى حركة سياسية ما يزيد على القرنين        

إن في فكرة السور التـي      ... التاريخي اليهودي، في المجتمعات التي عاش اليهود تاريخياً بين ظهرانيها         
أو الجـدار الحديـدي الـذي تحـدث عنـه زئيـف             ) دولة اليهود (هجس بها ثيودور هرتزل في مؤلفه       

ا وبين العـرب،    جابوتنسكي، والذي ترجمته إسرائيل إلى فكرة بناء الجدار العنصري العازل للفصل بينه           
فكرة عزل العرب،   ! واإللقاء بهم خلفه  ) ممن تعتبرهم مواطنيها  (والذي تهدف إلى تهجير جزء من العرب        

بهدف نقاء دولة اليهود، هي األساس في الطرح اإلسرائيلي لدولة الكانتونات المؤقتـة فـي الحـل مـع                   
يقـول دوف فايـسغالس   . فلسطينيالفلسطينيين، ولم تجئ كنوع من االعتراف اإلسرائيلي ببعض الحق ال   

، بـأن خطـة     2004في تصريح له لصحيفة هآرتس اإلسرائيلية، صـيف         ) الذي كان مساعداً لشارون   (
االنفصال في قطاع غزة جاءت لتسد الطريق على أية تسوية نهائية للنزاع اإلسرائيلي الفلسطيني وفـق                 

  . قرارات الشرعية الدولية
إن تشكيل  ( فتقول   1977الصادر في عام    ) النضال الخائب (بيرا، ففي كتابها    أما الباحثة اإلسرائيلية آنيتا ش    

مناطق استيطان يهودية منعزلة، أدى في نهاية األمر، إلى التنازل عن تلك المناطق الفلسطينية التي لـم                 
   ).تتشكل فيها أغلبية يهودية

  2/4/2007الشرق القطرية 
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