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  للسالم تلكؤ اسرائيل في صفقة االسرى يؤكد عدم وجود شريك :البرغوثيمصطفى  .1

 الى الجهود إلجراء عملية تبادل أسرى  ضربةوجه ايهود اولمرتأن  11/4/2007 السفير نشرت
ها الفلسطينيون  من الالئحة التي قدم"خيبة أمله"فلسطينيين والجندي اإلسرائيلي شاليت، بعدما أعرب عن 

وأعلن مكتب أولمرت في بيان ان رئيس الوزراء . إلى تل أبيب، بأسماء االسرى المطلوب اإلفراج عنهم
ناقش مسألة الالئحة مع كبار المسؤولين االمنيين واالستخباراتيين، بينهم وزير الدفاع بيرتس ورئيس 

عن خيبة األمل والتحفظ إزاء الئحة خالل المناقشات، تم اإلعراب "أضاف إنه . الموساد مئير دغان
، مشيراً الى ان تقدماً قد تحقق في المفاوضات، لكن "السجناء الذين تطالب حماس بإطالق سراحهم

وحذر البيان من تعليق آمال مبالغ فيها على األنباء حول الصفقة، . "الطريق الى اكتمالها ال يزال طويالً"
  . "اسرائيل ستواصل اتصاالتها بمصر حول القضية"تاً الى ان ، الف"لتجنب إثارة توقعات خاطئة"وذلك 

الحكومـة الفلـسطينية      إلـى أن    ونقالً عن الوكاالت   القدسمن   11/4/2007األيام الفلسطينية    وأشارت
 واصفة ايـاه بالـسخيف والمـستهجن خاصـة وان            المتعلق بصفقة األسرى،   رفضت القرار االسرائيلي  

واكد وزير االعالم والمتحدث الرسمي باسم       . موضوع الجندي االسير   اسرائيل ليست حريصة على انهاء    
مصطفى البرغوثي ان تلكؤ الحكومة االسرائيلية في انجاز صفقة االسـرى واالنبـاء التـي               .الحكومة د 

تتحدث عن رفضها قائمة االسرى يؤكد عدم وجود شريك اسـرائيلي مثلمـا يؤكـد ضـعف الحكومـة                   
التعامل مع المبادرات الفلسطينية المتتالية بما في ذلك مبادرة تبادل االسرى           االسرائيلية وعدم قدرتها على     

ان هذه المواقـف تجعـل اسـرائيل    "وقال البرغوثي  .والتهدئة المتبادلة والشاملة وكذلك المبادرة العربية  
مسؤولة مسؤولية كاملة عن اعاقة تبادل االسرى وحكومتها هي المسؤولة بتـصرفاتها عـن اسـتمرار                

جاز شاليت، وعلى االطراف الدولية ان تمارس ضغوطها على اسرائيل وليس على الجانب الفلسطيني              احت
 ان استمرار اسرائيل في الحديث عـن        البرغوثيواضاف   ".الذي قام بكل ما يلزم النجاز صفقة االسرى       
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وء نوايا حكومـة  يدل على س" االسرى الملطخة اياديهم بالدماء"التمييز بين االسرى واستخدام تعابير مثل     
   .اسرائيل خاصة وان الجيش االسرائيلي ملطخ بالدم من رأسه حتى اخمص قدميه

 غازي حمد في حديث لوكالة معا ان اسرائيل تضع معايير ليس لها اي              ،وقال الناطق باسم اسماعيل هنية    
ئم بحق ابنـاء    اعتبار وتصور الفلسطينيين على انهم ارهابيون في الوقت الذي يرتكب جيشها ابشع الجرا            

لماذا تصر اسرائيل على وضع معايير للتهرب من اتمام الصفقة          "وتساءل حمد قائال     ".الشعب الفلسطيني 
وحمـل حمـد     ".في الوقت الذي كانت قد افرجت خالل صفقات مع حزب اهللا عن اشخاص قتلوا يهودا؟              

ك الجانـب الفلـسطيني     اسرائيل مسؤولية اعاقة انهاء ملف االسرى، مؤكدا في الوقت نفسه على تمـس            
وقال ان الكرة في الملعب االسرائيلي وبامكانها ان تتعاطى بايجابيـة مـع الملـف                .باالسماء التي قدمها  

وقال حمد ان الرفض االسرائيلي      .مطالبا اياه بضرورة االفراج عن االسرى الفلسطينيين بدون اي معايير         
ت اضافية بين اسرائيل والجانب المـصري       لن يوقف التفاوض في هذا الملف، حيث ستكون هناك جوال         

والفصائل اآلسرة للجندي شاليت مؤكدا ان المعركة ستكون شرسة مع االحتالل فيما يتعلـق بموضـوع                
  .االسماء

  قال: احمد عبدالفتاح والوكاالت،القدسنقالً عن مراسلها في  11/4/2007القبس الكويتية  وردتوأ
نحن جادون في اتمام الصفقة وامل ان تنتهي " امس للصحافيين رئيس الوزراء الفلسطيني اسماعيل هنية

الكرة في "واضاف ان  ".المفاوضات بما يحقق كسر القيد عن اسرانا في سجون االحتالل االسرائيلي
الملعب االسرائيلي والقضية مرهونة بمدى تجاوب االحتالل مع المطلب الوطني الفلسطيني العادل 

تدخل الفرحة قريبا كل بيت فلسطيني حيثما تتحقق " هنية عن امله في ان وعبر ".باالفراج عن اسرانا
صفقة مشرفة بموجبها يتم االفراج عن ابطال سجناء من ابناء شعبنا امضوا زهرات شبابهم خلف قضبان 

 ".االحتالل االسرائيلي
 تحريـضية    حملة تشنّ  من الصحف اإلسرائيلية،   اعدد  أن إلى 11/4/2007الخليج اإلماراتية    تشاروأ

ضد إفراج محتمل عن أسرى فلسطينيين في إطار صفقة تبادل تشمل من الجانب اآلخر شـاليت، وفـي                  
 في  "القائمة السوداء "سياق حملة التحريض كتب ايتان هابر رئيس ديوان إسحاق رابين سابقا تحت عنوان              

لفلسطينيون مقابل إطـالق     الذين يطلبهم ا   "القتلة المخربين "صحيفة يديعوت، إن تسريب أسماء من سماهم        
، وقال إن الضربة الثقيلة ستأتي في يوم استبدال         "عاصفة مشاعر "سراح شاليت، سيدفع اإلسرائيليين إلى      

سيعود الماليين في إسـرائيل، إلـى       "مئات الفلسطينيين بالجندي الفرد الذي اختُطف من دبابته، وأضاف          
ستكون األيام واألسابيع القريبة صـعبة      "وأضاف   ."اتتذكاراتهم، وبالمشاهد واألصوات إلى أيام االنفجار     

ووظفت صحيفة معاريف عائالت قتلى إسرائيليين في عملية التحـريض، معتبـرة أن              ."وسنعض شفاهنا 
ونقلت معاريف شهادات تتـضمن     . نشر أسماء األسرى المحتملين في الصفقة، يفتح جراح هذه العائالت         

من سيوقع  "صفقة باتجاه إلغائها، حيث نقلت عن بعضهم القول إن          مواقف مشحونة بالعواطف للتأثير في ال     
  ."على العفو، مسؤول عن موجة العمليات القادمة ويوقع على قرار الموت للمواطنين والخطف للجنود

  
 صعود اليمين الديني المحافظ ونفوذه في أمريكا: في كتاب جديد لمركز الزيتونة .2

صعود المسيحيين : الدين والسياسة في أمريكا"ارات كتاب أصدر مركز الزيتونة للدراسات واالستش
وهذا الكتاب . محمد عارف زكاء اهللا، وترجمته أمل عيتاني إلى العربية.  من تأليف د"اإلنجيليين وأثرهم

كانت قد صدرت نسخته األصلية باللغة اإلنجليزية عن مركز الزيتونة أيضاً أواخر شهر فيفري من العام 
 الدكتور عارف زكاء اهللا، هو خبير اقتصادي باكستاني، وممن لهم اهتمام بارز في والمؤلف. الجاري

الشؤون السياسية األمريكية وعملية صناعة القرار فيها؛ وقد فاز بجوائز عديدة، ويعمل حالياً أستاذاً 
ي المحافظ يناقش الكتاب موضوع صعود اليمين الدين. مشاركاً في الجامعة اإلسالمية العالمية في ماليزيا

في أمريكا، مستعرضاً الخلفية التاريخية للتدين البروتستانتي، وبروز األصولية المسيحية بعد الحرب 
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ويسلط الكتاب الضوء على كيفية تنظيم األصوليين المسيحيين أنفسهم ليشكلوا قوة مؤثرة . العالمية الثانية
عهد الرئيس األمريكي الراحل ريجان، إلى في صناعة السياسة األمريكية، وكيف طوروا هذا التأثير في 

دراسة زكاء اهللا ليست األولى من نوعها في . أن وصلوا إلى قمة نفوذهم في عهد جورج بوش االبن
بحث هذا الموضوع، لكنها تتميز عن الدراسات األخرى بكونها دراسة علمية موثقة ومحدثة حتى أواخر 

  . ومختصرة لكن شاملة، 2006 سنة
  4/4/2007آخر ساعة 

  
  لقاء عباس واولمرت يسعى للوصول الى افق سياسي مشترك: عريقات .3

أعلـن الـرئيس     : أشرف أبو الهـول    ،غزةنقالً عن مراسلها في      11/4/2007األهرام المصرية   نشرت  
، خالل لقاء مع أعيان مسيحيين في بيت لحم         عباسوقال   .الفلسطيني أنه سيلتقي أولمرت األسبوع المقبل     

 ضوء نتائج قمة    ىإن الهدف من هذا اللقاء يتمثل في البحث في تعزيز عملية السالم عل            : يةبالضفة الغرب 
   .الرياض

اسـتعرض  : وكـاالت ال أحمد رمضان و   ،رام اهللا نقالً عن مراسلها في      11/4/2007المستقبل  وأضافت  
لوحـدة،   خالل لقائه ممثلي الطوائف المسيحية في فلسطين، اتفاق مكة وتشكيل حكومـة ا             محمود عباس 

إننا نعيش كما تعرفون أيها اإلخوة حياة صعبة فيما يتعلق بالوصـول            "وقال   .والقمة العربية في الرياض   
إلى األماكن المقدسة، التي من المفترض أن يكون الوصول إليها بكل يسر وسهولة، متمنيـاً أن يحـصل                

مـن  "، مشدداً علـى أن      "لد المقدس يحل السالم على هذا الب    "وعبر عن أمله أن      ".هذا األمر بدءاً من اآلن    
أول أولوياتنا الوصول إلى األماكن المقدسة اإلسالمية والمسيحية واليهودية على حد سواء، بكل سـهولة               

  ".ويسر ألننا أصحاب أديان ثالثة
محمود عباس انتقـد خـالل لقائـه ممثلـي          من نابلس إلى أن      11/4/2007الخليج اإلماراتية   وأشارت  

سرائيل ألنها تمنع الوصول إلى األماكن المقدسة مما يضاعف من معاناة أبناء شعبنا             ا الطوائف المسيحية 
  .الذين يعيشون في ظروف صعبة للغاية

 قـال مـساعد     : ومن القدس   وفاء عمرو   اهللا، رامنقالً عن مراسلتها في      11/4/2007رويترز  وجاء في   
 معه مبادرة السالم العربيـة وامكانيـة        سيناقش "عباسوقال إن    .لعباس إنه سيلتقي بأولمرت يوم االحد     

  ".احياء عملية السالم
قالت ميري ايـسين     و .قال مكتب أولمرت ان الرئيس الفلسطيني وأولمرت يعتزمان االجتماع يوم االحد          و

  ." أؤكد أنه سيكون هناك اجتماع"المتحدثة باسم أولمرت يوم االربعاء 
 صائب عريقـات اكـد ان الجانـب          إلى أن  القاهرةمن   10/4/2007وكالة األنباء األردنية بترا     ولفتت  

الفلسطيني يسعى من خالل اللقاء المنتظر عقده االسبوع المقبل بين الرئيس عباس واولمرت الـى حـل                 
القضايا اليومية التي يعاني منها الشعب الفلسطيني بسبب االحتالل االسرائيلي والوصول الى افق سياسي              

وقال عريقات نسعى لتحقيق عملية سالم ذات مغزى تقود الـى انهـاء              .مشترك لحل القضية الفلسطينية   
 وبهذا الشكل والمضمون نريد لهذه اللقاءات ان تقود الستكشاف امكانيـة            ..67االحتالل اإلسرائيلي عام    

  .تنفيذ رؤية الرئيس بوش لتنفيذ مبدأ الدولتين الفلسطينية واالسرائيلية وكيف يتم ذلك
  

 ألسرى الفلسطينين من داخل الخط األخضر بما فيهم األسيراتشملت ا: قائمة األسرى .4
ان قائمة السجناء التي " افادت صحيفة هارتس الصادرة صباح اليوم :ترجمة فلسطين برس -القدس 

تسلمتها اسرائيل تضم اسماء سبعة عشر سجينا امنيا من مواطني اسرائيل العرب بينهم اربع سجينات 
وقالت الصحيفة أن القائمة تشمل األسرى الرجال الذين  ".لسجن اإلداريوامراتان اخريان يمكثن في ا

حوكموا لتأبيدات قبل اتفاق أوسلو معظمهم مكثوا عشرون عاما وأكثر مضيفة أن مصادر أمنية في 
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وأوضحت الصحيفة أن القائمة شملت األسيرات  ".اسرائيل قالت أمس أن هذه القائمة غير مقبولة
 -:الخط األخضر وهنالفلسطينيات من داخل 

م بسبعة عشر عاما 2004من عرابة داخل الخط األخضر وحكمت في العام "  عاما32" لينا جربوني -1
 .على خلفية مساعدتها لتنظيم الجهاد االسالمي في جنين لتتجهز لعمليات داخل اسرائيل

 . وردة البكراوي من عرابة وحكمت تسعة سنوات-2
من سخنين وحكمت ستة سنوات وذلك على خلفية مساعدتها لتنظيم "  سنة25"   تغريد سعيد عمرها-3

 .فتح وعالقتها في تنفيذ عمليات داخل اسرائيل
من الناصرة حكمت خمس سنوات وذلك على خلفية عالقتها بعميل "  سنة17" سعاد نايف أبو حمد -4

 .خارجي وتوجيهات لعمليات استشهادية
 -:أما المعتقلتين اإلداريتين فهما

 .ورود قاسم من الطيرة والمتهمة بعالقتها مع نشطاء فتح -1
 . فايزة فودي من عكا المتهمة بعالقتها مع نشطاء الجهاد االسالمي-2

 -:وأوضحت الصحيفة أن القائمة شملت من األسرى الفلسطينين الرجال من داخل الخط األخضر 
 .خطفت وقتلت جندي إسرائيليمن عرعرة واتهم بعالقته بخلية "  سنة77" األسير سامي يونس -1
 سنة من الطيرة وحكم مؤبد على خلفية وضعه لعبوة ناسفة 72" وصفي ممنصور يبلغ من العمر -2

 ".وأصاب بها جندي
 .م بالمؤبد بعد قتله لشرطي اسرائيلي1985 وليد نمر من باقة الغربية الذي حكم في العام -3

  11/4/2007فلسطين برس 
  

   اليوم وال معلومات عن صفقة التبادلسرىل لألإضراب شام: وزير األسرى .5
  حامد جاد ويوسـف الـشايب      ،رام اهللا وغزة  نقالً عن مراسليها في       11/4/2007الغد األردنية   نشرت  

أكد وزير شؤون األسرى والمحررين الفلسطيني سليمان أبو سنينة، أن األسـرى فـي              : وعن الوكاالت 
 اليوم، لمدة يوم واحد احتجاجا على سياسة العزل االنفرادي          سجون االحتالل اإلسرائيلي سينفذون إضرابا    

وطالب خالل مؤتمر صحافي أمس، كافة الجهات الحقوقية والدولية التي          . الذي تنفذه إدارة السجن بحقهم    
تعنى بشؤون األسرى، بالعمل على وقف سياسة العزل التي تتم بحق األسرى، الفتا إلى أن الوزارة تبذل                 

على الجميع االلتفات الى الظروف القاسية التـي يعيـشها          "وأضاف  . ي ملف األسرى  قصارى جهدها لط  
المعتقلون الفلسطينيون في السجون االسرائيلية، فهي ظروف غير انسانية وتتنافى مع ابـسط القـوانين                

  ".واالعراف
ل تحتجـز   ال اعتقد ان هناك دولة اخرى غير اسرائي       "وقال رئيس نادي االسير الفلسطيني قدورة فارس،        

  ".14طفال لم يتجاوز الـ
نفى سليمان أبو سنينة امتالك وزارته      : وكاالتنقالً عن ال  رام اهللا و  من   11/4/2007المستقبل  وأضافت  

أي معلومات حول صفقة تبادل األسرى، مؤكدا أن المعلومات التي لديه ال تتعدى ما ينشر على وسـائل                  
  .االعالم

عبر سليمان أبـو    :  سائد أبو فرحة   ،البيرةنقالً عن مراسلها في      11/4/2007األيام الفلسطينية   وجاء في   
، الفتا إلى أن هـذه المـسألة أصـبحت قـضية ذات      تبادل األسرىسنينة عن أمله في قرب إتمام صفقة  

  .تداخالت إقليمية
وفي اإلطار نفسه، ذكرت النائب خالدة جرار، رئيسة لجنة األسرى في التشريعي، أن اإلضراب سـينفذ                

ودعت جرار خاطفي شاليت، إلى      . خلفية تردي أوضاع األسرى في السجون والمعتقالت اإلسرائيلية        على
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التمسك بكسر المعايير اإلسرائيلية في تصنيف األسرى الفلسطينيين، معربة عن أملها في قـرب إنجـاز                
  .الصفقة

 التـصريحات التـي     انتقدت خالدة جرار  : من القدس ورام اهللا    11/4/2007الخليج اإلماراتية   وأوردت  
تتالعـب بمـشاعر    "اطلقها بعض وزراء الحكومة حول صفقة التبادل، مؤكدة أن مثل تلك التصريحات             

  .48ت جرار على ضرورة إعطاء األولية لألسرى القدامى وإدراج أسرى القدس وال شددو. األسرى
ه بخطابات إلى الشعب    ودعا الوزير السابق قدورة فارس، الرئيس عباس ورئيس الوزراء هنية الى التوج           

  .بمناسبة يوم األسير، مشيرا إلى أن سلسلة من الفعاليات ستنظم للمناسبة
صائب عريقات دعا    إلى أن     جيهان الحسيني  ،القاهرةنقالً عن مراسلتها في      11/4/2007الحياة  وذكرت  

تاحة الفرصـة   الى عدم االكثار في الكالم حول موضوع االسرى في المرحلة الحالية ألن من شأن ذلك ا               
وثمن الجهود التي تبذلها مصر من اجل التوصـل لحـل قـضية             ". لدعم ونجاح جهود انهاء هذه المسألة     

  .االفراج عن االسرى الفلسطينيين والجندي شاليت
  

  هنية يلتقي وفدا من اللجنة الوطنية إلحياء يوم األسير .6
 لجنة األسرى واللجنـة الوطنيـة        التقى رئيس الوزراء امس مع وفد ضم ممثلين عن الفصائل في           :غزة

إلحياء يوم األسير، حيث اطلع هنية على استعدادات اللجنة إلحياء يوم األسير الفلسطيني والفعاليات التي               
ستنظمها اللجنة بهذه المناسبة معلناً استعداده لتغطية نفقات المهرجان الذي ستنظمه اللجنة يـوم الثالثـاء                

 وأكد مشاركته في المهرجان حيث سيلقي كلمة بهذه المناسـبة، وأنـه      المقبل في ساحة الجندي المجهول،    
سيشارك في االعتصام يوم االثنين المقبل أمام مقر الصليب األحمر في خطوة تـضامنية مـع األسـرى       

وناقش الوفد مع رئيس الوزراء مسألة دفع مستحقات الكنتينه لألسرى وعدم التأخير فـي ذلـك                . وذويهم
واتب األسرى حيث أكد أنه متابع لهذا األمر مع وزارة المالية وأن هناك اتفاقا علـى                باإلضافة إلى دفع ر   

كما قدم الوفد شرحاً حول آخر المستجدات داخـل الـسجون           . أن تلتزم الحكومة بدفع الرواتب أوالً بأول      
 وأكد  .وعرضوا نماذج من معاناة األسرى وما يالقيه األهالي من عذاب خالل زيارة أبنائهم في السجون              

  . دعم الحكومة لقضية األسرى وحرصها العمل على إطالق سراحهمهنية
       11/4/2007الحياة الجديدة 

  
  النائب منى منصور تدعو مجلس النواب اليمني إلى تبني قضية النواب والوزراء األسرى .7

 رئـيس    منى منصور، ببرقيـة إلـى       عن كتلة حماس   بعثت النائب :  المركز الفلسطيني لإلعالم   –نابلس  
الشيخ عبد اهللا األحمر، ناشدته فيها لتبني قضية الوزراء والنـواب األسـرى فـي               اليمني  مجلس النواب   
  . سجون االحتالل

ودعت منصور، في بيان صادر عنها، الشيخ عبد اهللا األحمر إلى أن يطرح قضية النواب الفلـسطينيين                 
 نائباً، وعلى رأسهم رئيس     41وصل عددهم إلى    والوزراء األسرى في المحافل الدولية واإلقليمية، والذين        

  . محمود الرمحي.عزيز دويك وأمين سر المجلس د.المجلس التشريعي د
  10/4/2007عين على فلسطين 

  
  وانما اتفاقية أمنية للبقاء في الضفة..اسرائيل ال تريد سالما : عباسكبير مستشاري .8

 فلسطينية منذ -ن الى تشكيل قوة ضغط اردنية  دعا كبير مستشاري الرئيس الفلسطيني هاني الحس:عمان
وقال . االن لوضع استراتيجية مشتركة ذات صفة دفاعية لمواجهة الضغوط التي سنواجهها معا مستقبال

ان  "االردن وفلسطين والتسوية السياسية" في محاضرة القاها امس في جمعية الشؤون الدولية بعنوان
يبقى مع اسرائيل لكن لن يكون عسكريا وانما اقتصادي وامني التناقض القادم المحرك للتاريخ سوف 
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واضاف الحسن يجب ان نبحث من االن عن صيغة تزيل . وهذا اشرس بكثير من التناقض العسكري
وفكرة ان نبدأ من االن التفكير بمستقبل العالقات االردنية  .المخاوف لدى الجانبين االردني والفلسطيني

يمكن : وقال الحسن . ويمكن من االن ان نبلور حلوال لمشاكل اقتصادية وغيرهاالفلسطينية امر مهم وجيد
تشكيل هيئة بحث شعبية غير حكومية تبحث مستقبل اطفالنا غرب وشرق النهر وتقرر ما هو شكل 

واشار الحسن الى ان اسرائيل ال تبحث عن اتفاقية سالم مع . العالقات االقتصادية المستقبلية مع اسرائيل
النهر وانما عن اتفاقية امنية وتريد البقاء في الضفة الغربية لكن باتفاق مع الفلسطينيين يشّرع لها ضفتي 

وقال ان اسرائيل عبارة عن كيان زائد . البقاء، وبالتالي هي ال تبحث عن سالم مع الجانب الفلسطيني
ال تعتبر نفسها جزءا من دور، وجميع العرب على استعداد لالعتراف بالكيان لكن المشكلة بالدور فهي 

واضاف ان المريكا ركيزتان في المنطقة االولى السيطرة على النفط والثانية . المنطقة وانما فوق المنطقة
. االبقاء على اسرائيل للقيام بالدور المطلوب منها وبالتالي تحويلها الى قوة عسكرية واقتصادية اقليمية

ان المطلوب اقامة سالم كما حصل مع مصر واالردن لتحقق وقال الحسن ان السالم متعثر حاليا ولو ك
حدث في المنطقة زلزاالن االول الفشل : واضاف. ذلك خالل اربعة اسابيع لكن المطلوب غير ذلك تماما

االمريكي في العراق ونتائجه االستراتيجية المترتبة على النفوذ االمريكي في المنطقة فهناك هزيمة 
بدأت االدارة االمريكية الطلب من بعض الدول للتوسط لفتح حوارات مع قوى امريكية في العراق وقد 

المقاومة لالنسحاب باتفاق لعدم السماح اليران بالسيطرة على العراق بعد االنسحاب، والزلزال الثاني 
 ان فشل الحرب االسرائيلية على لبنان التي اثبتت حقيقتين االولى ان القوة ليس ما تملك وانما ما تستطيع

وقال الحسن ان . تستخدم، والثانية ان القوة يمكن ان تدمر لكنها ال يمكن ان تغير الوقائع على االرض
الدور االسرائيلي يحتاج الى منطقة نفوذ وهي بالنسبة السرائيل ضفتا نهر االردن ولذلك نحن في 

ات الفعل لمواجهة ما الضفتين يجب ان نستقرىء المستقبل ونتخذ الخطوات الالزمة وال نعتمد على رد
وقال ان وقف الرواتب في فلسطين يهدف الى التهجير وهناك عشرة االف فلسطيني يغادرون . سيحدث

وقال ان االمن القومي االردني في الضفة الغربية واالمن . الوطن شهريا بحثا عن مصدر رزق
فرصة مناسبة االن للبحث وقال ان ال . فلسطيني مشترك-الفلسطيني في االردن والمستقبل شأن اردني 

وقال نحن في فلسطين شعب جريح ومضطهد . المشترك عن اليات مشتركة لمواجهة الضغوط المستقبلية
 .لكن لسنا مهزومين محذرا مما اسماه باألسرلة ومنعها يكمن في عدم ترك الشعب الفلسطيني لوحده

  11/4/2007الدستور 
  

   القانونية تتعارض مع السالمسرائيل لسياساتها غيرامواصلة : رياض منصور .9
رياض منصور، مراقب فلسطين الدائم لدى األمم المتحدة، من أن مواصـلة إسـرائيل              . حذر د  :نيويورك

لسياساتها غير القانونية والقمعية ضد شعبنا الفلسطيني، تتعارض تماماً مع مفهوم السالم، ويـسهم فـي                
ها إلى رئيس مجلس األمن الدولي، إلى أنه        منصور في رسالة وجه   .ولفت د  .إشعال الوضع على األرض   

في الوقت الذي تبذل فيه أطراف معنية، مثل جامعة الدول العربية وحكومة الوحـدة الوطنيـة، جهـوداً                  
 -جدية، وتزداد اآلمال في إحياء عملية السالم والوصول إلي حل سلمي عادل إلنهاء الصراع الفلسطيني              

القانون الدولي في األراضي الفلسطينية، بما في ذلـك القـدس           اإلسرائيلي، تخرق إسرائيل بشكل يومي      
  .المحتلة

    11/4/2007 وفا -وكالة االنباء الفلسطينية
  

  القدس بحاجة إلى إخراج قضيتها من اإلطار التنظيري إلى العمل الجاد:  البرغوثيمحمد .10
وزارة أو الحكومـة أو      أكد وزير الحكم المحلي محمد البرغوثي، أن قضية القدس ليست قضية ال            :القدس

السلطة الوطنية فحسب، بل هي قضية تهم األمتين العربية واإلسالمية، ما يتطلب دعمهـا ومؤسـساتها                
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 .وقطاعاتها ومواطنيها، للتصدي لكل مخططات االحتالل اإلسرائيلي المتسارعة لتهويدها وتهجير سكانها          
ت المحلية في محافظة القـدس، للوقـوف        جاء ذلك خالل اجتماع البرغوثي، مع رؤساء المجالس والهيئا        

وأكد البرغوثي على الحاجة الماسة إلخـراج        .على مشاكل المجالس ومشاريعها واقتراحاتها ومالحظاتها     
قضية القدس من إطارها التنظيري إلى تبني قضيتها، لتعزيز صمود األهل فيها أمام مخططات تهجيرهم               

يز صمود المؤسسات المقدسية المختلفة وأن يكون ذلك في  وكسر إرادتهم، مشدداً على أن ذلك يتطلب تعز       
قمة األولويات ليس للحكومة فحسب، وإنما لكل الفصائل والقوى الوطنية والدينية، التي يجمعهـا قاسـم                

واعترف بأن مستوى االهتمام بالقدس لـيس        .مشترك بخصوص الثوابت الراسخة المتعلقة بقضية القدس      
ليها، ولفت إلى أنه ستجري محاولة مخاطبة الدول المانحة لالنتباه إلـى            بمستوى حجم الهجمة الشرسة ع    

مناطق القدس خاصة في ظل جدار الفصل العنصري، مؤكداً أن الوزارة ستتعاون مع وزارة المالية، من                
  .أجل التعجيل بصرف المستحقات المترتبة للمجالس لحل مشاكلها المالية

    10/4/2007 وفا -وكالة االنباء الفلسطينية
  

 !والتهديد االسرائيلي بالتصعيد.. بين الرغبة الفلسطينية بالتوسع والتثبيت..  التهدئة:تقرير .11
 قبيل االجتماع المرتقب بين عباس واولمرت االحد المقبل تبذل مؤسسة الرئاسة جهودا كبيـرة               :بيت لحم 

وطالـب  .  للـضفة الغربيـة  القناع الفصائل التي لها اذرع عسكرية لتثبيت التهدئة في قطاع غزة ومدها
 بضرورة تثبيت التهدئة في غزة تمهيدا النتقالها الى مناطق الضفة           ، الفصائل مجتمعة  ،صائب عريقات .د

نحن نتحدث عن نجاح حكومة وحدة وطنية ولذلك ال بد من توفير عوامل النجاح لها               " وتابع قائال  .الغربية
 عاتقها قضايا عدة من ضمنها تهدئة شاملة مـع           خاصة وان الحكومة اخذت على     ،واعطاء تهدئة متبادلة  

 انه اجتمع بممثلين عن خمس فصائل في        ،واشار عريقات في حديث لوكالة معا     ." اسرائيل تكون متزامنة  
غزة السبت الماضي هي فتح وحماس والجهاد االسالمي والجبهتان الـشعبية والديموقراطيـة لتحريـر               

 التهدئة باعتبارها مصلحة فلسطينية عليا موضـحا ان ممثلـي        وقال انه ناقش معهم كيفية تثبيت      .فلسطين
الفصائل عرضوا وجهات نظرهم ومواقفهم ومؤكدا في الوقت نفسه على التمييز بين الموقـف الـسياسي        

واعرب عريقات عن   ." والراي السياسي داعيا الى وجوب تكريس مفهوم السلطة الواحدة والسالح الواحد          
بالتهدئة خاصة واننا نتحدث عن تهدئة متزامنة ومتبادلة تشمل غزة اوال ومن            امله في ان تلتزم الفصائل      

 في الخليل ومن ثم تمتد الى رام        ،ثم تمتد الى الضفة الغربية وكنا قد طبقنا ذلك في السابق في مدن الضفة             
فية اعادة   وكي ، والمطاردين ، خاصة وان الضفة الغربية فيها ملفات عالقة كثيرة كملف المبعدين          ،اهللا وهكذا 

 ."السيطرة االمنية لمناطق الف وباء
 ال تهدئة مجانية.. الفصائل

وتباينت مواقف الفصائل ازاء التهدئة حيث اعربت حركة فتح عن موافقتها على حركة تهدئـة متبادلـة                 
 فقد أكد عبد الحكيم عوض مفوض العالقات الوطنية في فتح أن حركته ليست مع أي شكل مـن                   ،وشاملة

واوضح في حديث لمعا أن فتح مـع         .دئة المجانية أو التهدئة بدون ثمن بالمقاييس اإلسرائيلية       أشكال الته 
تهدئة شاملة ومتبادلة ومتزامنة في كل األراضي الفلسطينية مقابل إطالق سراح اسرى وإزالة الحـواجز               

رورة وطالـب عـوض بـض      .في الضفة وفتح الطرق والمعابر ورفع القيود اإلسرائيلية على معبر رفح          
وجود ضمانات تلزم إسرائيل بالتهدئة مؤكدا على الحق في مقاومة االحتالل الذي كفلتـه كـل القـوانين            

 . والشرائع الدولية
 وأوضح أيمن طه المتحـدث      ،من جهتها قالت حماس ان موقفها واضح وهو الزام اسرائيل اوال بالتهدئة           

لتهدئة واضح وأن المطلوب هو التـزام       باسم الحركة في حديث لوكالة معا أن موقف حركته بخصوص ا          
إسرائيل أوال بالتهدئة الن الواقع الفلسطيني في التهدئة الحالية شهد تهدئة ملحوظة مـن حمـاس إال ان                  
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وأكد طه أن المطلوب ان تثبت إسرائيل جدية في التهدئة ومن ثـم يـتم                .الجانب اإلسرائيلي لم يلتزم بها    
  دراسة موضوع التهدئة

الد البطش القيادي في حركة الجهاد اإلسالمي أن الجهاد لم يعط خالل هذه المرحلة تهدئة               من جهته أكد خ   
لالحتالل الن العدوان على الشعب الفلسطيني لم يتوقف واالحتالل يواصل القصف واالغتياالت واعتقال             

دئـة لالحـتالل    وقال البطش لوكالة معا ال اعتقد ان تقديم ورقـة الته           .الفلسطينيين وكافة إشكال العدوان   
سيساهم بشكل ايجابي للمصلحة الوطنية مطالبا بتصعيد المقاومة ألنها الوسيلة المثلـى لتوحيـد الـشعب            

  .الفلسطيني ووقف الفوضى والفلتان وصد العدوان اإلسرائيلي
 مشيرة في ذات الوقت الى أنـه ومـن          ،من جهتها أكدت لجان المقاومة الشعبية انها تقبل بتهدئة متبادلة         

 وأي تهدئة لـن توقـف   ، وال عهد له وال ميثاق ،ل التجربة العملية أيقنت أن اسرائيل مخادعة وكاذبة       خال
 وتوقف بناء الوحدات السكنية والجدار وتضع حداً لممارساتها فـي           ،العدوان على أبناء الشعب الفلسطيني    

تخذ من الجهـاد والمقاومـة   وأكد الناطق باسم اللجان ابو مجاهد لوكالة معا أن اللجان ت   .المسجد األقصى 
 وأن  ،"العـدو "سبيالً أمثل لتحرير كامل األرض الفلسطينية المحتلة وأن هذه اللغة الوحيدة التي يفهمهـا               

 ."اللجان ال تؤمن باالتفاقات والمفاوضات الهزيلة التي لم تجلب للقضية الفلسطينية إال مزيداً من التراجع
  10/4/2007وكالة معا 

  
  لفرض األمن وكسر الحصاراألولوية : هنية .12

خـالل  ،   رئيس الوزراء الفلسطيني   ،قال إسماعيل هنية  : غزةمن   10/4/2007قدس برس   نشرت وكالة   
 أن أولويات حكومة    ، وزيرها صالح زيدان   ئهزيارته ظهر إلى مقر وزارة الشؤون االجتماعية بغزة، ولقا        

سية، وحماية المشروع التحرري وهمـا      الوحدة، ستركز على الشأن الداخلي، إلى جانب المسؤولية السيا        
وقال هناك خطوات لكسر الحصار، عبر الزيارات واللقاءات مع العديد مـن           .فرض األمن وفك الحصار   

التعامـل   مشددا على ضرورة     .حكومةالدول االتحاد األوروبي الذين قرروا التعامل بانتقائية مع وزراء          
ضرورة رفع الحظـر علـى البنـوك الفلـسطينية،          ى  علوأكد  . "جملة واحدة "مع وزراء حكومة الوحدة     

والحصول على ما قدره المليار ونصف هي متأخرات كان من المقرر أن ترسل شهريا إلى الفلـسطينيين        
مشيرا إلى أن الدول التي التزمت هـي الـسعودية وقطـر            ،  وفق قمة الخرطوم  العربية  لم تسددها الدول    

 بطلـب مـساعدات طارئـة       ،ت خالل القمة العربية في مكة     ولفت هنية إلى أن حكومته تقدم      .والجزائر
  . خالف ما يقدم شهريا وفق قمة الخرطوم،للفلسطينيين

استعرض إسماعيل هنية المحاور الثالثة لحل       :11/4/2007األيام الفلسطينية    في   كتب عيسى سعد اهللا   و
ره الناظم األمني لكل األجهـزة      المشاكل األمنية، والتي يتمثل أولها في تشكيل مجلس األمن القومي باعتبا          

األمنية التابعة للرئاسة والحكومة، مؤكدا انه تم االتفاق مع الرئيس على ذلك، على ان يتم إصدار مرسوم                 
وبين هنية أن المحور الثاني هو وضع خطة أمنية لحل مشاكل األمن واالنفـالت األمنـي                 .رئاسي قريبا 

كومة ناقشت الخطة التي تقدم بها وزير الداخليـة خـالل           وقطع الطريق على الزعرنة، ونوه إلى أن الح       
اجتماع سابق، على ان يعيد وزير الداخلية تقديمها يوم السبت القادم بعد أخذ المالحظات والتوصيات التي                

 .وقال انه سيتم البدء بتنفيذ الخطة فور إقرارها األسـبوع المقبـل  . أبداها أعضاء الحكومة بعين االعتبار    
 المحور الثالث هو إعادة هيكلة المؤسسة األمنية، بحيـث تكـون بعيـدة عـن التحـزب                  وأشار إلى ان  

وأكد هنية أن السبب الرئيس فـي   .والمحاصصة واالنتماء السياسي، كي تخدم القضية الوطنية بشكل عام  
واستنكر األحداث المؤسفة التي وقعت فـي خـان يـونس           . افتعال المشاكل األمنية الداخلية هو االحتالل     

  .سبب شجارات عائلية، داعيا إلى العمل على إنهائهاب
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  حكومة الوحدة إنجاز تاريخي لشعبنا جاء بعد مخاض عسير: األحمدعزام  .13
 اعتبر عزام األحمد، نائب رئيس مجلس الوزراء، أن حكومة الوحدة الوطنية، إنجـاز تـاريخي                :رام اهللا 

وعبر خـالل    .خاص فيه دور طليعي ومؤثر    لشعبنا الفلسطيني، جاء بعد مخاض عسير، ولعب القطاع ال        
حفل االستقبال، الذي أقامه المجلس التنسيقي للقطاع الخاص على شرف حكومة الوحدة، في رام اهللا عن                

وشدد علـى   . تقدير الحكومة للمجلس التنسيقي بكل فروعه، وللمجهود الذي قام به لتشكيل هذه الحكومة            
ات المرحلة المقبلة، والتي تتطلب مجهوداً جباراً من الجميـع،          حاجة شعبنا لهذه الحكومة، لمواجهة متطلب     

  .إلزالة أثار الحصار السياسي واالقتصادي الظالم المفروض على شعبنا، بسبب خياره الديمقراطي
    10/4/2007 وفا -وكالة االنباء الفلسطينية

  
  إذا لم تنجح حكومة الوحدة فلن تنجح أي حكومة أخرى: عدوان .14

عاطف عدوان في إطار رده على تصريحات حاتم        .اعتبر وزير الالجئين السابق د     :اآلن فلسطين   –غزة  
عبد القادر بخصوص زعمه حول اتفاق فتح وحماس على إجراء انتخابات مبكرة أن هنـاك عـدة مـن                   
المثبطين في الساحة الفلسطينية ال يريدون لهذا الشعب أن يخرج من أزمته و للقضية الفلسطينية أن تسير                 

 وهؤالء عادة ما يروجون للكثير من األفكار السوداوية التي تتناقض في األسـاس              ، الدرب الصحيح  على
مع طموحات ورغبات الشعب الفلسطيني فال نستطيع الحكم علـى فـشل الحكومـة قبـل أن تمـارس                   
صالحياتها ال نستطيع الحكم عليها خالل فترة زمنية محدودة، هذا غير مقبول وغيـر ناضـج سياسـيا                  

وال أتصور فشل    .ولي أن نعطي الحكومة الفرصة الكاملة ألنها حكومة وحدة تمثل الشعب الفلسطيني           فاأل
الحكومة في تحقيق مآربها فإذا فشلت حسب ظن البعض فال يمكن أن توجد حكومة في المـستقبل تمثـل    

ائيل، وهذا لـن    فصيل واحد تنجح في إدارة الصراع إال إذا قامت بتقديم تنازالت كثيرة الى أمريكا وإسر              
يقبل به الشعب الفلسطيني لذلك من األفضل أن تأخذ الحكومة الوطنية كافة صالحيتها ومدتها للدفاع عن                

  . الشعب من خندق واحد وستصل بإذن اهللا تعالى إلى بر األمان
  10/4/2007عين على فلسطين 

  
  الوحدةعباس يبدأ غدا جولة رسمية في القارة االوروبية لحشد التأييد لحكومة  .15

 سيبدأ  الرئيس الفلسطيني أعلن عزام األحمد نائب رئيس الوزراء الفلسطيني امس، أن          : رام اهللا والوكاالت  
إن ": صـوت فلـسطين   "اليوم األربعاء جولة أوروبية تشمل تسع دول، وقال في تصريحات الى إذاعـة              

علـى التعـاطي مـع      الهدف من هذه الجولة هو حض حكومات الدول األوروبية التي سيزورها عباس،             
الحكومة الفلسطينية الجديدة وتذليل التباين القائم في مواقف الدول إزاء حكومة الوحدة، وأضاف أن هناك               
بعض هذه الدول تحرك بشكل سريع وأجرى اتصاالت رسمية مع الحكومة وتجـاوز حالـة الحـصار                 

وأكد األحمد أن السلطة    . روطوالمقاطعة التي كانت سائدة، وهناك البعض الذي يدرس العالقة ويضع الش          
الفلسطينية تعمل على إقناع جميع أعضاء دول االتحاد األوروبي بضرورة رفع الحصار بكـل أشـكاله                

السيما أن برنامج حكومة الوحدة واتفاق مكة وفّرا الشروط المطلوبة مـن     "السياسية واالقتصادية والمالية    
  ."أجل رفع الحصار

  11/4/2007االتحاد االماراتية 
  

  لتجنيد الدعم المالي لميزانية السلطةالخارجية فياض يبدأ جولته  .16
سالم فيـاض،   .اعلن د  : عبد الرؤوف ارناؤوط   نقالً عن مراسلها،   11/4/2007األيام الفلسطينية   نشرت  

وزير المالية، في تصريح لأليام انه سيسعى في زيارة يبدأها اليوم الى بلجيكا والنرويج لتطبيع العالقات                
ادية والمالية مع دول االتحاد االوروبي ودول اخرى مثل النرويج ومحاولة تجنيد التمويل الـالزم               االقتص
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وقال فيـاض، الـذي      .لدعم الموازنة الفلسطينية في ظل األزمة المالية الخانقة التي يواجهها الفلسطينيون          
ورئـيس البرلمـان    وصل، امس، الى بروكسل للقاء مفوضة العالقات الخارجية في االتحاد االوروبـي             

 سنركز على محاولة تجنيد التمويل لدعم الموازنة ومساعدتنا على تجـاوز األزمـة الماليـة                :االوروبي
ونوه فياض في هذا الصدد الى ان ما هو متوفر من مصادر لتمويل المـصاريف                .الخانقة التي نواجهها  

تم جمعه من عائدات ضرائب محلية      التشغيلية للسلطة الفلسطينية ال يتعدى عشرين مليون دوالر هو ما ي          
 مليون دوالر شهريا، وبالتـالي      160عندنا مصاريف تشغيلية شهرية بما فيها الرواتب تصل الى          : وقال

وذكر انه سيبلغ المـسؤولين، الـذين        .فان الفجوة كبيرة جدا وهي بحاجة للدعم كي يكون بإمكاننا االداء          
وجه اليها الخميس للقاء رئيس الوزراء النرويجي ووزير        سيلتقيهم في كل من بروكسل والنرويج التي سيت       

الخارجية، بأنه اتخذ قرارا بإعادة تفعيل الحساب الموحد لوزارة المالية بما يضمن الشفافية والمـصداقية               
نحن نـسعى   : قالو .اال انه مطلوب دعم الخزينة الفلسطينية لتكون السلطة قادرة على االيفاء بالتزاماتها           

لمساعدة المالية من خالل الطريق الصحيح وهو وزارة المالية، وفقا لمـا يـنص عليـه                للحصول على ا  
  .القانون االساسي واصول العمل المالي، وايضا تطبيع العالقات المالية واالقتصادية مع الغرب

د الى ذلك فقد اشار فياض الى انه سيتوجه الحقا الى الواليات المتحدة للمشاركة في اجتماع لصندوق النق                
  .الدولي

حذر مسؤولون من االتحـاد     :  وفاء عمرو  ،رام اهللا نقالً عن مراسلتها في      10/4/2007رويترز  وأشارت  
وقـال   .االوروبي من توقع الكثير من اجتماع فياض ومفوضة العالقات الخارجية باالتحـاد االوروبـي             

   .المسؤولون ان االجتماع سيكون مهما لالستماع الى فياض
  

  لفلسطيني يحث الدنمرك على االعتراف بحكومة الوحدةوزير الخارجية ا .17
حث وزير الخارجية الفلسطينية، زياد أبو عمرو، حكومة الدنمرك على التعامل بشكل إيجابي، مع               :غزة

أبو ودعا   . الثالثاء الممثل الدنماركي لدى السلطة الفلسطينية      هوذلك خالل استقبال  . حكومة الوحدة الوطنية  
كي إيجابي في االتحاد األوروبي، على غـرار الموقـف النرويجـي والفرنـسي          إلى موقف دنمر   عمرو

". فلسطين والدنمرك "والنمساوي والسويدي، مشددا على أهمية ذلك الدور في تعزيز العالقات الثنائية بين             
إن برنـامج  "وقال أبو عمرو، ". حفظ األمن والنظام في األراضي الفلسطينية"موضحا جهود الحكومة في   

ومة يشكل عامل إجماع وطني فلسطيني، شارك في صياغته معظم األحزاب والقـوى وعـدد مـن                 الحك
، مشيرا إلى التزام الحكومـة الكامـل        "الشخصيات المستقلة، ويشكل تطورا حقيقيا في الساحة الفلسطينية       

التقـاط  انه يجب   " وقال    ،"إنهاء الحصار على الشعب الفلسطيني    "كما أعرب عن أمله في      . بهذا البرنامج 
التغير الذي حدث والتقدم الحاصل في هذه الحكومة واستئناف تقديم المساعدات للشعب الفلسطيني الـذي               

كما أعرب عن أمله في إنهاء قضية الصحفي البريطـاني          ". يسعى إلى تحقيق األمن والسالم في المنطقة      
  .المختطف قريبا

  10/4/2007 قدس برس
  

   ان الحكومة تولي االفراج عن جونستون اهمية كبيرةي للقنصل البريطانوزير االعالم يؤكد .18
مصطفى البرغوثي في مقر الوزارة في البيرة امس القنصل البريطـاني           . استقبل وزير االعالم د    :رام اهللا 

وتناول لقاء امس البرغوثي مـع القنـصل البريطـاني مـسألة             .العام والقنصل البرتغالي كال على حدة     
هود التي تبذلها الحكومة بالتعاون مع الرئيس عبـاس لتـأمين سـرعة          اختطاف الصحفي جونستون والج   

وقال البرغوثي انه يولي قضية جونستون اهمية كبيرة وان          .االفراج عنه والمحافظة على سالمته وحياته     
استمرار احتجازه هو امر يدعو الى الخجل، وان العمل جار من اجل اعادته سـالما مؤكـدا ان مـسألة                    

وقـال البرغـوثي انـه       .ى سمعة ونضال شعبنا وانها خروج عن عادات وتقاليد شعبنا         اختطافه تسيء ال  
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استعرض خالل اللقاء برنامج حكومة الوحدة الذي يشكل اساسا الطالق عملية سالم جادة تنهي االحتالل               
ة مشيرا الى ان برنامج الحكومة تضمن الدعوة الى توسيع وترسيخ تهدئ          . االسرائيلي لالراضي الفلسطينية  

شاملة ومتبادلة ومتزامنة اال ان اسرائيل هي من تعطل ذلك عبر عدوانها المتواصـل علـى االراضـي                  
ودعا  . واضاف ان هناك فرصة سانحة لتحقيق السالم في المنطقة من خالل المبادرة العربية             .الفلسطينية

عا فلسطينيا من قبل    البرغوثي الى ضرورة التعامل مع حكومة الوحدة بكامل اعضائها والتي تالقي اجما           
من الناخبين الفلسطينيين وكذلك التعامل مع مركزها المالي المتمثل بوزارة المالية وان التباطؤ في              % 96

ودعا الى الضغط على الحكومة االسرائيلية لوقف سياساتها االسـتيطانية           .التعامل مع الحكومة غير مفيد    
يل مخطئة اذا اعتقدت انها ومـن خـالل تلـك           وجدار الفصل العنصري والحصار مشددا على ان اسرائ       

  .السياسات ستدفع شعبنا الى ترك ارضه
من جانبه نقل القنصل البريطاني شكر بالده للحكومة الفلسطينية ووزارة االعالم على جهودها من اجـل                

واضاف ان تشكيل حكومة الوحدة هي خطوة جيدة وانه يـرى ضـرورة              .تأمين االفراج عن جونستون   
  . لفرصة من اجل الحكم عليهااعطائها ا

وخالل لقائه القنصل البرتغالي دعا البرغوثي الى التعامل مباشرة مع حكومة الوحـدة ووزرائهـا دون                
واضاف ان اي لقاء يعقده مسؤول دولي مـع احـد وزراء             .تمييز ورفع الحصار عن الشعب الفلسطيني     
  .الحكومة هو بمثابة لقاء مع الحكومة كاملة

       11/4/2007ة الحياة الجديد
  

  تفصل العمل األمني عن السياسي ال نجاح لخطة أمنية ال: الرجوب .19
 انتقد اللواء جبريل الرجوب الخطة األمنية التي تم عرضها مؤخرا واعتبر أنها ال تلبي التوقعات                :رام اهللا 

وأكـد   .فـسطيني التي انتظرها الفلسطينيون لوضع حد لظاهرة الفلتان األمني التي تنخر كيان المجتمع ال            
الرجوب في تصريحات خاصة لقدس برس أن مكامن القصور في هذه الخطة أنها ال تـشخّص مـسألة                  

الخطة األمنية التي عرضت ال تلبي الطموحات والتوقعـات         "إن   في هذا الصدد   الفلتان األمني بدقة، وقال   
ولويات التي يجب أن تكون جزءا      التي انتظرها الشعب الفلسطيني، ألنها تفتقر لآلليات العملية ولتحديد األ         

وأوضح أنـه   ". من األجندة الوطنية، وال تتعمق في بحث األطراف المستفيدة من استمرار الفلتان األمني            
من دون توصيف الفلتان األمني واألطراف المستفيدة منه، بقرار سياسي، فإن أي خطة أمنية ال يمكـن                 "

أي خطة أمنية يكمن في عـدم الفـصل بـين            )طة ضعف نق(وأشار إلى أن مقتل      ".أن يكتب لها النجاح   
الخطة األمنية تعكس نوايا جيدة وهي ناتجة عن        "السياسي واألمني حتى وإن كانت النوايا حسنة، وقال إن          

التجاذبات الثنائية، والمطلوب أن تكون هناك جرأة أكثر لمواجهة الحقائق، ألن الشعب الفلسطيني ضحية              
 ".نية ال تبدأ بفصل العمل األمني عن العمل السياسي لن يكتب لهـا النجـاح              فأي خطة أم  . لهذه الظاهرة 

صـحيح أن   " وطالب الرجوب بضرورة وضع النقاط على الحروف فيما يخص مسؤولية األمن، وقـال            
الرئيس عباس هو القائد األعلى للقوات المسلحة لكن المسؤول عن تحقيق األمن هـو الحكومـة، وهـذه                  

 إال بالحوار بمشاركة خبراء باألمن والقانون والعمل السياسي، علـى نحـو يـتم              مسألة ال يمكن أن تحل    
بموجبه إخراج المشكلة األمنية من التجاذبات الثنائية ومن استغالل بعـض منتـسبي األجهـزة األمنيـة         

وعما إذا كان يقصد بكالمه هذا أنه ال وجود لمفهوم موحـد لألمـن داخـل        ".لمواقعهم ألهداف شخصية  
أوال شخـصنة   "ح، وأن األمر يتعلق بوجود رؤية محددة ألشخاص بعينهم، أوضـح الرجـوب              حركة فت 

األمور هي اختزال للقضية األمنية، وحتى هذه اللحظة ال يوجد ال عند فتح وال عنـد حمـاس وال عنـد                     
ين الحكومة وال عند الرئاسة رؤية موحدة لحل المسألة األمنية، وعلى هذا األساس البد من حوار ثنائي ب                

الرئاسة والحكومة بمشاركة المجلس التشريعي من أجل التوصل إلى تشخيص دقيق للحالة األمنية الراهنة              
إن  وفي تشخيصه لظاهرة الفلتـان األمنـي قـال الرجـوب           ".ومن ثم ابتداع اآلليات المناسبة لمعالجتها     



  

  

 
 

  

            16 ص                                      688:                                 العدد11/4/2007األربعاء : تاريخال

ا تضارب األجندات الفصائلية،    ثالث فيروسات، أولها التجاذبات اإلقليمية، وثانيه     " يعانون من  الفلسطينيين
والتشخيص كما هو فـي الطـب       .. وثالثها هو األجندات الشخصية لبعض المتنفذين في األجهزة األمنية        

يعتبر أساس العالج، من هنا فأنا أعتقد من موقعي كرجل أمن وكخبير بـاألمور األمنيـة أن المؤسـسة                   
  .،على حد تعبيره"ؤسسة وطنيةاألمنية يجب أن تخرج من ساحة التجاذبات إلى أن تكون م

  10/4/2007قدس برس 
  

   تشكيل لجنة مصالحة وطنية لمعالجة تراكمات األحداث الماضيةىق علاإتف: أبو هالل .20
صرح الناطق بإسم وزارة الداخلية الفلسطينية خالد أبو هالل أن القيادة الفلسطينية اتفقت فيما بينها علـي                 

اف علي إنهاء كافة القضايا العالقة والتراكمـات التـي خلفتهـا            تشكيل لجنة مصالحة وطنية تقوم باإلشر     
أن :" وقال أبو هالل في تصريحات خاصة بفلـسطين مباشـر         . األحداث المؤسفة في قطاع غزة مؤخراً     

وزير الداخلية يجري إتصاالت مكثفة مع العائالت ويقوم بعقد اجتماعـات مـع الفـصائل والعـائالت                 
وأضاف أبو هالل   ". األمنية وبالفعل تم تحقيق نتائج إيجابية بهذا الصدد         الفلسطينية بغرض إنجاح الخطة     

أن الهدف من التنسيق مع الفصائل الفلسطينية حتى توفر الغطاء السياسي الداعم  للخطة األمنيـة التـي                  
كما شدد  . تعدها وزارة الداخلية وضرورة أن تقوم الفصائل بإلزام عناصرها بهذه الخطة وعدم اختراقها            

ي ضرورة أن تقوم الفصائل برفع الغطاء التنظيمي عن أي شخص يحاول ممارسة اإلنفالت األمنـي                عل
وزعزعت أمن المواطنين و وتوقع أبو هالل أن يتم المصادقة علي الخطـة األسـبوع المقبـل خـالل                   

ـ            , االجتماع القادم للحكومة الفلسطينية      ض وأشار إلي أن سبب تأجيل المصادقة عليها نتيجـة وجـود بع
  .اإلضافات من قبل الوزراء في الحكومة خالل االجتماع الماضي

  10/4/2007فلسطين مباشر 
  

  النائب العام يؤكد على ضرورة إنجاح الخطة األمنية لوقف حالة الفلتان األمني .21
 أكد النائب العام أحمد المغني، اليوم، على ضرورة إنجاح الخطة األمنية لتكون قـادرة علـى                 :خانيونس

وشدد المغني في حديث لوفا خـالل زيارتـه          . الفلتان األمني، التي تودي يومياً بحياة األبرياء       وقف حالة 
لمحافظة خانيونس ولقائه المحافظ، على أن األمر منوط بجدية الحكومة الجديدة، وخاصة وزارة الداخلية              

على أن أيـة خطـة      وشدد المغني،    .ومجلس األمن القومي في تطبيق الخطة واتخاذ اإلجراءات التنفيذية        
أمنية تتطلب أدوات للتنفيذ لتكون قادرة على فرض األمن وحماية المواطن وممتلكاته، مؤكداً أن النيابـة                

 .العامة لن تتوانى عن القيام بواجبها تجاه أية قضية تتعلق بأمن المواطن الفلسطيني في أرجـاء الـوطن                 
اهم في وضع حد لحالة الفلتان األمن وفوضـى         وبين أن وحدة األجهزة األمنية وتضافر كافة الجهود ستس        

ودعا المغني كافة العائالت والقوى الوطنية واإلسالمية إلى ضرورة االلتزام بالقـانون، الـذي               .السالح
  .يعتبر أقوى وأقصر الطرق السترداد الحقوق ألصحابها، بعيداً عن الفوضى التي تحصد أرواح األبرياء

  10/4/2007عين على فلسطين 
  

   أحد ضباط األمن الوقائي برصاص مجهولين في خان يونسمقتل .22
أعلنت مصادر طبية فلسطينية عن مقتل تحسين الغلبان، أحد ضباط األمن الوقائي الفلسطيني،             : ألفت حداد 

وأصيب الغلبـان    .بعد ساعات من إصابته برصاص مسلحين مجهولين في خان يونس جنوب قطاع غزة            
 إلى إصابته إصابات خطيرة نقل على اثرها إلى مشفى ناصر في            مساء أمس برصاص مجهولين، ما أدى     

  .حالة صعبة
  11/4/2007 48عرب
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  لجنة فلسطينية عليا لتقويم أوضاع السفارات ومكاتب المنظمة .23
 كشف انور عبد الهادي المستشار السياسي واالعالمي لفاروق قدومي، عن تشكيل لجنة عليا برئاسة             :دبي

الشؤون الخارجية زياد ابوعمرو، ومدير عام الصندوق القومي الفلسطيني         قدومي وعضوية كل من وزير      
لتقويم ودراسة اوضاع السفارات ومكاتب      رمزي خوري، ومندوب عن مكتب رئيس السلطة الفلسطينية،       

لجنة فنية فرعية انبثقت عن اللجنة العليا،       "ان   واضاف في تصريحات للبيان   . منظمة التحرير في الخارج   
هذه اللجنـة   "، مشيرا الى ان     "ممثلة من كافة االطياف السابق ذكرها      عمان اول من امس،   واجتمعت في   

ستعيد دراسة وتقويم عمل السفارات، التي سيتقلص عددها، ولكن ليس بشكل كبير كما نشر في وسـائل                 
 بعـد ان تـضع اللجنـة      :"وتابع".  في المئة  20نسبة التخفيض لن تتجاوز الـ      "، مؤكدا على ان     "االعالم

 الفرعية تصوراتها، سيتم رفعها الى اللجنة العليا، ليتم التشاور بشأنها فيما بعد بين قـدومي وابومـازن،                
  ". وكذلك بحث كل المواضيع المتصلة بهذا االمر

وفدا فلسطينيا يتكون من احمد قريـع وتيـسير خالـد           "وبشأن تفعيل منظمة التحرير، قال عبد الهادي ان       
االعضاء في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، اضافة الى رئيس المجلـس           وغسان الشكعة وسمير غوشة     

الوطني سيتوجه الى دمشق في الخامس عشر من الشهر الجاري للقاء الفصائل، والتحـضير الجتمـاع                
قادتها الذي سيعقد في القاهرة بحضور ابومازن، التخاذ الخطوات العملية لعقد اجتماع المجلس الـوطني               

ان كل االطراف الفلسطينية تطالب بعقد انتخابـات مبكـرة          :"وتابع. س الى هذا المجلس   ولبحث ضم حما  
اذا تعذر ذلك فانه سيتم اعتماد مـا يتوافـق عليـه قـادة              "، لكنه اوضح انه   "حيثما امكن للمجلس الوطني   

اساس تنظيم العالقة بين المجلس الوطني والمجلس التـشريعي يـستند الـى             " مشيرا الى ان     ،"الفصائل
وكان عضو اللجنة الفرعيـة     ". القانون االساسي لمنظمة التحرير الذي يعتبرالتشريعي جزءا من الوطني        

اللجنة اوصـت بخفـض عـدد       "قال عقب اجتماع اللجنة في عمان اول من امس، ان          ابراهيم الخريشة، 
وهو مـا   . " بعثة الى خمس عشرة فقط كمرحلة اولى       93البعثات الدبلوماسية الفلسطينية في الخارج، من       

  " . نفاه عبدالهادي في حديثه الهاتفي للبيان
   11/4/2007البيان اإلماراتية 

  
  قرار فلسطيني بإغالق مكاتب ياسر عرفات في تونس واإلبقاء على مكتب الدائرة السياسية .24

قالت مصادر فلسطينية مسؤولة حضرت االجتماع الذي عقد في العاصمة األردنية طوال األيـام               :عمان
ثة الماضية، إن اللجنة الفنية واإلدارية التي شكلها محمود عباس، لتوحيد األنظمة اإلدارية والمالية ما               الثال

بين السلطة الفلسطينية ومؤسسات منظمة التحرير، ستواصل اجتماعاتها على مدى ثالثة اشهر، دون أن              
قدس برس إلى أن اللجنـة      ولمح المسؤول الفلسطيني في تصريحات ل      .يحدد مكان انعقاد تلك االجتماعات    

ستتابع إغالق مكتب الراحل ياسر عرفات في تونس، وكذلك إغالق مقر الصندوق القـومي الفلـسطيني                
إغالقا تاما، مشيراً إلى أن مكتب الدائرة السياسية فقط هو الذي سيبقى من مكاتب تمثيل منظمة التحريـر       

  .في تونس والخارج
  10/4/2007 قدس برس

  
 فى جيش التحرير الفلسطيني باالردنتسريح واستقاالت  .25

 علمت عكاظ من مصدر مطلع في قوات بدر التابعة لجـيش التحريـر              :عبد الجبار أبو غربية    -عمان  
 وتسريب للكثيـر مـن      ، أن عدد أفراد القوات تقلص بشكل ملحوظ وذلك إثر عمليات تسريح           ،الفلسطيني

ضي مما فاقم من أوضاعهم االقتصادية ودفعهـم        الجنود الذين لم يتقاضوا رواتبهم منذ شهر سبتمبر الما        
  . إلى اتخاذ قرار االستقالة
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وقال المصدر أن أفراد قوات بدر الذين كانوا ينتظرون قرارا النتقالهم إلى األراضي الفلـسطينية فقـدوا                 
 .األمل لتعنت الحكومة اإلسرائيلية ورفضها

  11/4/2007عكاظ 
  

  األسيريارة رئيس المجلس التشريعي وزير الصحة يطالب بالسماح لطاقم طبي بز .26
طالب وزير الصحة   : نقالً عن مراسلها في نابلس، أمين أبو وردة        11/4/2007الخليج اإلماراتية   نشرت  

رئـيس المجلـس    الفلسطيني رضوان األخرس إسرائيل بالسماح الفوري لطاقم طبي فلسطيني بزيـارة            
داعياً منظمة الصحة العالميـة والمنظمـات        لالطالع على حقيقة وضعه الصحي،       التشريعي عزيز دويك  

  .الحقوقية الدولية إلى سرعة التدخل لدى إسرائيل النقاذ حياة الدويك
حـذر  :  محمد إبراهيم، والوكاالت   ،رام اهللا نقالً عن مراسلها في      11/4/2007البيان اإلماراتية   وأضافت  

عزيز دويك المعتقل، مؤكـدا أنـه       .دا  النائب سالم سالمة أمس من تفاقم األزمة الصحية التي يعاني منه          
  . يعاني مع باقي النواب المختطفين أوضاعا صعبة داخل المعتقل وذلك بمنعه من تلقي العالج المناسب

  
  نواب أمام المحكمة العسكريةالمثول  .27

قال المحامي مصطفى العزموطي ان السلطات االسرائيلية اتخذت االجـراءات الالزمـة            : علي سمودي 
ئبا وعضوا في المجلس التشريعي من كتلة التغيير واإلصالح من محافظات الـشمال أمـام                نا 14لمثول  

وذكر العزموطي محامي جمعية نفحة للـدفاع عـن          .م11/4/2007المحكمة العسكرية في سالم االربعاء    
  .حقوق األسرى واإلنسان انه سيتم خالل جلسة المحكمة تالوة لوائح االتهام على النواب
  10/4/2007 48عرب

  
  األمن الوطني يفرج عن فلسطيني يحمل مواطنة إسرائيلية بعد اعتقاله لمدة يومين .28

افرج اليوم الثالثاء عن فلسطينيا يحمل المواطنة اإلسرائيلية اختطف قبل حوالى يومين فـى              : ألفت حداد 
وقالت مصادر فلسطينية ان جهاد زيارة وهـو مـن فلـسطيني الخـط               .مدينة غزة على ايدى مجهولين    

الخضر جاء الى غزة لزيارة زوجته االولى واوالده اال انه تم اختطافه فى شارع صالح الـدين احـد                   ا
وبينت المصادر ان زيارة كان محتجزا لـدي جهـاز االمـن الوقـائى               .الشواريع الرئيسية بمدينة غزة   

  .الفلسطيني للتحقيق معه ومعرفة اسباب تواجده فى قطاع غزة
  10/4/2007 48عرب

  
  شعبية أولمرت المتدنية تمنعه من اتخاذ قرارات حاسمة بشأن صفقة األسرى: أبو مرزوق .29

قال نائب رئيس المكتب السياسي لحماس موسى أبو مرزوق إن الوساطة المصرية في              :أ.ب. د - دمشق
. "الكـرة اآلن فـي ملعـب إسـرائيل    " معتبراً أن ،"ال بأس بها "عملية تبادل األسرى وصلت إلى مرحلة       

لصعب التكهن بوقت، ألن شعبية رئيس الوزراء اإلسـرائيلي إيهـود أولمـرت متدنيـة               من ا " :أضافو
  . "للحضيض وهذا يجعله عاجزاً عن اتخاذ قرارات حاسمة

  11/4/2007السفير 
  

  حماس تدعو لدراسة جدوى استمرار السلطة في حال استمر الحصار .30
ي أبو زهري الناطق باسم حركـة        سام  أكد :حسن جبر  نقالً عن    11/4/2007 األيام الفلسطينية    أوردت

حماس أهمية دراسة مدى جدوى استمرار السلطة في حال استمرت سياسة الحصار والتجويع المفروضة              
خالل ندوة عقـدها    وقال أبو زهري    .  للفلسطينيين بإيجاد مرجعية موحدة  اً  طالب، م على الشعب الفلسطيني  
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ضية الفلسطينية بعد اتفـاق مكـة وتـشكيل    مركز فلسطين للدراسات في غزة أول أمس حول مستقبل الق    
 إن اتفاق مكة ساهم في تعزيز وحدة وتماسك الصف الفلسطيني وأوقف حالـة التـدهور                ،حكومة الوحدة 

   .على الصعيد الداخلي، إضافة إلى المساهمة في خلق اعتراف عربي رسمي بنتائج االنتخابات الفلسطينية
خ نافذ عزام إن حكومة الوحدة الوطنية لن تحقق اختراقاً على           قال القيادي في حركة الجهاد الشي     من جهته   

لـى  إودعا   .الصعيد الدولي، بسبب السياسة األميركية التي ال تسمح بحدوث مثل هذا االختراق للحصار            
وأشار  .تجسيد شراكة سياسية حقيقية تحمي الوضع الفلسطيني الداخلي وتقوي الموقف السياسي الخارجي           

سـتراتيجي للـرد علـى العـدوان        الخيار األساسي واال  ها  قاومة واستمرارها باعتبار  لى أهمية دعم الم   إ
وطالب بالعمل الجاد من أجل الحفاظ على تماسك الوضع الداخلي وتجنـب تكـرار               . المستمر اإلسرائيلي

وفي معرض حديثه عن اتفاق مكة      . األحداث المؤسفة التي أزهقت أرواح عشرات المواطنين الفلسطينيين       
ن قضية احترام االتفاقيات التي وقعتها السلطة مع األطراف العربية والدولية، والتـي وردت فـي                قال إ 

  . في موقف حركة حماس السياسي وتغيراًكتاب التكليف، مثلت تحوالً
بدوره، قال خالد البطش عضو القيادة السياسية للجهاد إن اتفاق مكة بما فيه من غموض سياسي سيـضع                  

البتزاز السياسي إلجبارها على مزيد من التنـازل، مؤكـدا أن هنـاك أطرافـاً               الفصائل تحت ضغوط ا   
فلسطينية وعربية تريد أن يستمر الفلتان األمني الداخلي لتهيئة الفلسطينيين لتنازالت خطيـرة والقبـول               

ووصف البطش القمة العربية فـي الريـاض    .بحلول سياسية هزيلة، وإعادة إحياء مبادرة السالم العربية       
نها وعد بلفور عربي جديد إلسرائيل خرج من الرياض وقاده من وصلوا إلى السلطة باسـم القـضية                  بأ

  .الفلسطينية، مشدداً على أن الحل األمثل هو إعادة االعتبار لملف المقاومة ضد االحتالل اإلسرائيلي
تبـادل  صـفقة   بخـصوص   : من غزة ونقالً عن الوكاالت أنه      11/4/2007 البيان اإلماراتية    وأضافت

لألسف نحن كفصيل لنا في السجون اإلسرائيلية أكثر        " : عزام  نافذ األسرى واألسماء المطروحة فيها، قال    
 كان يفترض أن يكون هناك تشاور حول دور قضية األسرى وأن يطلب منا أن               ،من ألفين ومائتي معتقل   

  ."نقدم أسماء إخواننا ولكن لألسف لم يحدث هذا
  

 من القومي ضرورة وطنيةمجلس األ: الشعبيةالجبهة  .31
مس بتشكيل مجلس األمن القومي، مشيرة أ طالبت الجبهة الشعبية الرئيس محمود عباس :أ.ب. د-غزة 

بات من الضروري إعادة صياغة األجهزة  " أنهوقالت الجبهة في بيان لها ".ضرورة وطنية"إلى أنه 
 ."بدورها الوطني في حفظ أمن الوطناألمنية بما ينزع الصفة التنظيمية عنها، ويمكنها من القيام 

الحديث الذي يدور عن هذا التشكيل ال يعكس الجدية والمسؤولية من قبل القائمين "وأضاف البيان أن 
 خاصة وأن العناوين المطروحة لها سوابق وتاريخ ال يمكنها أن ،عليه، كما أنه يكرس الوضع القائم

ال يؤشر  د التنظيمات الرئيسية من التشاور في هذا األمر من عملية اإلصالح، كما أن استبعاتكون جزءاً
 ."إلى الوجهة اإليجابية ويكرس الثنائية والمحاصصة واقتسام المغانم بين قطبي السلطة

  11/4/2007الدستور 
  

 منية الفلسطينيةلى تطوير الخطة األإالديمقراطية تدعو الجبهة  .32
 األمنية إلى ثالثة أقسام كي ال تتكرر بعض العناوين دعت الجبهة الديمقراطية لعدم تقسيم الخطة: عمان

همية ثبات أهداف الخطة، التي يمكن تحديد أ مؤكدة على ،المحددة، أو تستخدم كلمات تميع الخطة
خطواتها وإجراءاتها وجدولتها زمنياً، وبعد النجاح في هذه المرحلة يمكن االنطالق في المرحلة األخرى 

". نظيم سالح المقاومة وتنظيم العالقة مع فصائل العمل الوطني واإلسالميت... "من الخطوة األمنية 
: قتضي التعاون بين السلطة والقوى واألجنحة العسكريةيإن تطبيق سيادة القانون  وقالت الديمقراطية

بمعنى تطبيق سيادة القانون بالتوافق، وصوالً إلى تنظيم حيازة السالح الشخصي من قبل المواطن وفقاً 
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ن اآلليات الضرورية لنجاح وتأمين اإلسناد والدعم للخطة األمنية أورأت الديمقراطية  .انون ينظم ذلكلق
 .تتمثل في إعادة تشكيل وتفعيل مجلس األمن القومي

  11/4/2007الدستور 
  

  وزير الداخليةاألمنية لخطة الدعم ألوية الناصر ت .33
االجتماعات بين الفصائل الفلسطينية وزيـر       أكدت ألوية الناصر صالح الدين أن        :حكمت يوسف  -غزة  

 وبدء العمل بها    ا إلقراره الداخلية الفلسطيني هاني القواسمي ال تزال متواصلة لبحث الخطة األمنية تمهيداً          
رئـيس المكتـب    " أبـو عبيـر   "وقال محمد عبد العال      .لضبط األوضاع في قطاع غزة والضفة الغربية      

األلوية مستعدة دائما للتعاون مع الحكومة الفلسطينية لبحث كافـة          أللوية في حوار صحفي أن      لاإلعالمي  
 ثالثـة   ىنه تم االتفاق بين الفصائل الفلسطينية كافة عل       ألى  إ مشيراً . الساحة الداخلية  ىالقضايا العالقة عل  

نقاط بخصوص حاالت االنفالت األمني المنتشرة في الشارع الفلسطيني وتشمل رفع الغطاء التنظيمي عن              
  . وتسليم القتلة للعدالة،ومصادرة سالحه, شخص متورط في حاالت االنفالت األمني  والقتلأي 

  10/4/2007وكالة سما 
  

  الحركة كوادر فتحاوية تعقد مؤتمراً تتعهد فيه بالعمل على تصحيح مسار .34
تصحيح مسار الحركة   "نها ستعمل على    أ كوادر من حركة فتح من محافظات غزة         تقال :كتب حسن جبر  

 ،ه في مركز رشاد الشوا بمدينـة غـزة        تخالل مؤتمر عقد  وذلك   ،"تي اختطفها بعض األفراد والجهات    ال
استولوا على   "؛ لكونهم ووجه قادة ميدانيون يتقدمهم القيادي أحمد حلس انتقادات الذعة لقادة في فتح            .أمس

ن في المؤتمر الـذي     وأعلن المشاركو  .دون أن يذكروا أحداً باالسم    " الحركة من أجل مصالحهم الخاصة    
ضم كوادر حركية وعسكرية رفضهم تفسير خطوتهم باالنشقاق معلنين تمسكهم بحركة فـتح ومبادئهـا،               

وقال حلـس   .مطالبين بالعودة إلى فكر ومبادئ الحركة التي نص عليها النظام الداخلي واللوائح التنظيمية  
الحركة كثيراً، داعياً إلى االعتراف بالخطـأ       إن المؤتمر يعقد بعد أن ابتعدنا عن        :مخاطباً كوادر الحركة    

إن رسالة المؤتمر ال تخرج عن إطار النقد والنقد الذاتي وحماية           : إلى ذلك قال محمد المزين     .وتصحيحه
  .حركة فتح من كل محاولة تستهدف تشويهها واالنحراف عنها

 11/4/2007األيام الفلسطينية 
  

   في صيدا األحزاب والفصائلادر عن لقاء الصبيانالرفض  يتحالف القوى الفلسطينية .35
 أكد تحالف القوى الفلسطينية في منطقة صيدا، في بيان توضيحي، التزامه عدم التدخل في الـشأن            :صيدا

الداخلي اللبناني ودعمه وحدة لبنان وأمنه واستقراره ومقاومته، معلناً أن ما ورد في البيان الصادر عـن                 
ثنين في صيدا، ال يعبـر عـن وجهـة نظـر            ل الفلسطينية المنعقد يوم اإل    لقاء األحزاب اللبنانية والفصائ   

  . التحالف، وإنما يعبر فقط عن وجهة نظر األحزاب اللبنانية
  11/4/2007المستقبل 

  
  للمرحلة المقبلة نفسه مروان البرغوثي الزعيم القادم للشعب الفلسطيني يعد: تقرير .36

سير مروان البرغوثي نومـه فـي انتظـار العـد            الفتحاوي األ  يبدأ نهار القائد  :  محمد يونس  -رام اهللا   
الصباحي لألسرى، ثم ينطلق الى الساحة الرئيسة لممارسة رياضة الصباح على مدى سـاعتين قبـل ان              

ما الخطوة التالية في برنامجه اليومي فهـي قـراءة الـصحف             أ .يعود الى زنزانته لتناول طعام اإلفطار     
 مـا   ن يغرق في قراءة الكتب التي يفضلها، وغالبـاً        أليزية والعربية، قبل    جنإلباللغات الثالث، العبرية وا   

سير مـروان الـذي شـاركه       يقول قسام البرغوثي النجل االكبر لأل      . سياسية وباللغات الثالث   تكون كتباً 
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ضيها ما ساعات ما قبل النوم فيم     أ. ن والده يقرأ عشر ساعات يومياً     أزنزانته لمدة شهرين مطلع هذا العام       
  .في الكتابة والحديث مع شركاء الزنزانة التي تتسع لثالثة فقط

ن مـروان   ألـى   إراضـي الفلـسطينية     وتشير نتائج استطالعات الرأي العام الدورية التي تُجرى في األ         
كثر شعبية  هو األ ) ن عاماً يربعأحكام بالمؤبد و  أخمسة  ( بالسجن مدى الحياة     البرغوثي الذي يمضي حكماً   

جـراه المركـز الفلـسطيني      أوبين استطالع أخير     .ة الشعب الفلسطيني في الوطن والشتات     من بين قاد  
ن مروان هو الزعيم الفتحاوي الوحيد القـادر         أ  خليل الشقاقي،  .للبحوث السياسية والمسحية الذي يديره د     

بـين  ففي منافـسة    . ية منافسة مفتوحة مع قادة حركة حماس على منصب رئيس السلطة          أعلى الفوز في    
 في المئة فيما    47سماعيل هنية على المنصب حصل عباس على        إالرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء      

ـ    إما في حال كانت المنافسة بين مروان البرغوثي و        أ.  في المئة  46حصل هنية على     ن إسماعيل هنيـة ف
ي صدر قبل    في المئة وفق االستطالع الذ     43 في المئة فيما يحصل هنية على        52البرغوثي يحصل على    

وفي حال كانت المنافسة على هذا المنصب بين البرغوثي وخالد مشعل فـإن الفجـوة تتـسع                  .سبوعينأ
  . في المئة لمشعل37صوات مقابل  في المئة من األ57لصالح البرغوثي الذي حصل على 

ح وربمـا   ن يقود حركة فـت    أوفي السجن يعد مروان البرغوثي نفسه للمرحلة المقبلة التي يتوقع له فيها             
ويقـول   .خيـرة س النظام السياسي الذي فقدته لصالح حماس في االنتخابات التشريعية األ          ألى ر إيعيدها  

 وتطوير قدراته السياسية والثقافيـة      هسر لبناء شخصيت  نه يستغل فترة وجودة في األ     أمقربون من مروان    
ليـه  إدث الكتب السياسية التي تصل      حأنه يقرأ   أن والده طور لغاته الثالث، و     أوقال نجله قسام     .ومهاراته
  .مع محاميه

  11/4/2007الحياة 
  

  "القنابل البشرية"سبب انخفاض عمليات  ..التهدئة وليس الجدار: الشين بيت .37
اعترف جهاز الشين بيت علناً أن السبب الرئيسي لالنخفاض الحاد في :  جمال جمال-القدس المحتلة 

ائيلية هي التهدئة وليس بسبب تسارع بناء الجدار الفاصل في الهجمات الفلسطينية في قلب المدن اإلسر
إلى " بناء القوة"وادعى الشاباك أيضا أن حماس انتقلت من عملية . عمق األراضي الفلسطينية المحتلة

التنفيذ وأنها تعمل على تكثيف نشاطها وزيادة قوتها في الضفة الغربية بمساعدة إيران وسوريا، حسب ما 
 .ائل اإلعالم اإلسرائيلية أمسنشرته معظم وس

  11/4/2007الدستور 
  

  ممثلو األحزاب الصهيونية يرحبون باستقالة بشارة ويتوعدون النواب العرب .38
طغت األنباء عن نية النائب عزمي بشارة :  أسعد تلحمي عنالناصرة من 11/4/2007 الحياة قالت

 المفروضة "القيود القضائية"وفي ظل .  كافةاالستقالة من الكنيست على اهتمامات وسائل اإلعالم العبرية
، كما أشارت اإلذاعة العبرية "قضية كبيرة تقع تحت حظر النشر تتعلق بالنائب بشارة"على تفاصيل 

العامة، تراوحت ردود الفعل السياسية واإلعالمية في إسرائيل على نبأ احتمال تقديم بشارة استقالته بين 
كما . لدعوة لتشديد قبضة اجهزة االستخبارات على عرب الداخل وا"الترحيب بالتخلص من متطرف"

شكل الخبر فرصة لنواب من مختلف األحزاب الصهيونية لتفريغ أحقاد دفينة والشروع في تقديم مشاريع 
 "إعالن الوالء إلسرائيل دولة يهودية وديمقراطية"قوانين تحد من حريات النواب العرب وترغمهم على 

ومن المقرر أن يقدم المستشار القضائي للحكومة ميني مزوز ومسجل  .لمانشرطا لدخولهم البر
 على خلفية "التجمع"األحزاب، خالل أسبوع، رداً للمحكمة العليا على التماس محام إسرائيلي بحل حزب 

  .سفر نوابه الثالثة إلى سورية ولبنان الخريف الماضي وادعائه ان هدف الحزب إلغاء وجود إسرائيل
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يعتبـر  ": ذاعة الجيش اإلسرائيلي في تقديمها للخبر عن بشارة نظرة اإلسرائيليين إليه وقالـت            ولخصت إ 
لقد تعانق والـرئيس  . رئيس التجمع الوطني الديمقراطي منذ سنوات نائباً متطرفاً في الكنيست اإلسرائيلية         

عضويته فـي   وفي موازاة ذلك واصل     . السوري بشار األسد في دمشق وقبل حسن نصراهللا في بيروت         
لم يخِف أبداً نفوره من الصهيونية كما لم        . الكنيست وكاد ينافس على منصب رئيس الحكومة في إسرائيل        

 في الكنيست دعا أكثر من مرة العـالم         11خالل السنوات الـ    . يخِف مطلبه إلغاء إسرائيل كدولة يهودية     
ويعتبـر  . يده لمنظمات اإلرهـاب   العربي إلى مواصلة حربه ضد إسرائيل بمختلف الوسائل بل أبدى تأي          

ما مـن   "وأعلن بنيامين نتانياهو أمس أن       ."برنامج حزبه األكثر تطرفاً في برامج سائر األحزاب العربية        
انصرافه من الحياة   "وأضاف ان   . "أحد زعزع نسيج العالقات بين اليهود والعرب في إسرائيل مثل بشارة          

  ."السياسية لن يأتي اال بالفائدة على الجميع
بشارة عزمي   البرلمانية النائب جمال زحالقة إن       "التجمع الوطني الديمقراطي  "قال رئيس كتلة    من ناحيته   

وذلك فـي أعقـاب تطـورات كثيـرة         "لن يقدم استقالته من الكنيست في الفترة القريبة كما كان مخططاً            
شارة ومغادرته مـسقط    ، نافياً اإلشاعات عن احتمال هجرة ب      "ومتغيرات حصلت في األسبوعين األخيرين    

واتهم زحالقة جهاز شاباك بالشروع في حملة انتقام وثأر وردع وتخويف للجمهور العربـي فـي                 .رأسه
وهذه المرة أعلن الجهاز عن حملته الجديدة على المأل بعد سنوات مـن العمـل فـي                 "الداخل ومالحقته،   

  ."العتمة
 أنه لم يقرر بعد المغادرة أو االسـتقالة، وأن          بشارة أكد أمس   أن 11/4/2007الخليج اإلماراتية    وذكرت

وأوضح بشارة في تصريح لـصحيفة معـاريف مـن          . اإلسرائيليين يطاردونه وال يستطيعون القبول به     
عمان، أنه لم يتخذ أي قرار باالستقالة من الكنيست، وأن إسرائيل تطارده وتحاول اإليقاع بـه وتلفيـق                  

طالـب بعقـد    ”  المفـدال  -الوحدة القومية   “يفي ايتام من كتلة     وكان عضو الكنيست ا    .ملفات قضائية له  
  .لبحث قضية بشارة” لجنة الخارجية واألمن“اجتماع طارئ لما تسمى 

  
  عزمي بشارة منظمة استيطانية تطالب باختطاف .39

طالبت منظمة إسرائيلية استيطانية، أمس، إسرائيل بخطف النائب في الكنيست عزمي بشارة وتقديمه إلى 
، في بيان لها، إنها "الطاقم العالمي إلنقاذ الشعب والبالد"وقالت منظمة  ."خيانة إسرائيل"مة بتهمة المحاك

تطالب بتقديم النائب بشارة للمحاكمة بتهمة خيانة إسرائيل، وتنفيذ األحكام المنصوص عليها في القانون 
 "كريات موتسكين"، وهو حاخام دافيد مئير دروكمان وطالب ."حتى يكون عبرة لغيره"، "الخيانة"في بند 

وأحد حاخامات المنظمة المذكورة، السلطات اإلسرائيلية بأن تطلب من األردن تسليمها بشارة أو العمل 
على اإلسرائيليين أن يعرفوا من هم "وقال دروكمان إن  .على اختطافه وتقديمه للمحاكمة بتهمة الخيانة
  ."لراً على أمن إسرائيأعداؤهم الحقيقيون، ومن هم الذين يشكلون خط

  11/4/2007األخبار اللبنانية 
  

  أولمرت يدلي بشهادته في قضية سلطة الضرائب .40
 وسـئل أولمـرت عـن       ،أدلى رئيس الوزراء إيهود أولمرت، بشهادته اليوم في قضية سلطة الضرائب          

 ووجهت إليه   ،ةإجراءات تعيين جاكي متسا، مديرا للسلطة في الفترة التي شغل فيها أولمرت وزير المالي             
وقد استمر التحقيق    .أسئلة حول مديرة مكتبه، شوال زاكين، التي تم تعليق عملها بعد الكشف عن القضية             

وجاء من مكتب رئـيس الحكومـة أن        . مع أولمرت أربع ساعات وأجري التحقيق في مسكنه في القدس         
ا وجود شـبهات حـول رئـيس         ونفو ،أولمرت أبلغ المحققين كل ما يعرفه عن التعيينات وخلفية القضية         

  .الوزراء في القضية
  10/4/2007 48عرب
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    على استخدام العنقودية"ليس آسفاً" نائب وزير الدفاع اإلسرائيلي .41

 نقلت صحيفة جيروزاليم بوست أمس عن نائب وزير الدفاع اإلسرائيلي افرايم سنيه قوله في               :يو بي أي  
خدام إسرائيل القنابل العنقودية خالل عدوانها األخير على         الست "ليس آسفا "بي بي سي انه     للبرنامج وثائقي   

من جهتـه،   . "أسيء فهمه "، قال للصحيفة إن تصريحه      "خطأ"لكنه بعدما اعتبر ان استخدامها كان       . لبنان
صحيح أننا تعهدنا، عندما تسلمنا     "قال السفير اإلسرائيلي السابق لدى واشنطن داني ايالون للبي بي سي،            

  ."من الواليات المتحدة بعدم استخدامها في المناطق المأهولة، ولن نكرر فعل هذا أبدا) قوديةالقنابل العن(
  11/4/2007السفير 

  
  حاييم رامون يوافق على تولي حقيبة المالية إذا استقال هيرشزون .42

، أن وزيـر العـدل      "كـديما "أكدت مصادر سياسية في حزب      :  حسن مواسي ووكاالت   -القدس المحتلة   
اييم رامون، وافق على تولي منصب وزير المالية، إذا طلب منه رئيس الوزراء ذلك، مشترطاً               السابق ح 

" معاريف"ونقلت   .استقالة وزير المالية الحالي أبراهام هيرشزون، الذي يخضع للتحقيق معه بتهمة الفساد           
 انتهاء الحكـم    أن تلك التفاهمات، باإلضافة إلى حسم مستقبل رامون السياسي، ستتحقق خالل شهر، بعد            

   .الصادر بحقه، في أعقاب قضية التحرش الجنسي
  11/4/2007المستقبل 

  
  فضيحة جديدة تالحق وزير المالية اإلسرائيلي .43

إن فضائح االختالس وغسيل األموال تطارد      : قالت يديعوت أحرونوت أمس   :  االتحاد والوكاالت  -رام اهللا 
ت أن هيرزون برر تضخم ثروته بحصوله على مبلـغ           وأضاف ،وزير المالية اإلسرائيلي أبراهام هيرزون    

وقالت الصحيفة إن وحدة التحقيقات تجري تحقيقاً مع         .كبير من المال كحصته من ميراث عمته اإليطالية       
 وأدى نشر أخبار عن قضية هيرزون إلى فتح ملفه          ،أقرباء وعائلة هيرزون في إيطاليا للتأكد من مزاعمه       

  .من جديد
  11/4/2007 االتحاد االماراتية

  
  تمديد المهلة للنيابة العامة حتى األحد القادم بشأن نشر محاضر فينوغراد .44

مددت المحكمة العليا اإلسرائيلية، المدة الممنوحة للنيابة العامة لتقديم ردها بشأن نشر شهادات كبار 
ماذا لم يتم نشر المسؤولين أمام لجنة فينوغراد، حيث كان يفترض بالنيابة العامة اليوم تقديم تفسير ل

وادعت النيابة العامة أن المحكمة لم . شهادات رئيس الحكومة ووزير األمن ورئيس هيئة األركان السابق
كما ادعت النيابة أنه من الممكن أن يكون للقرار إسقاطات بعيدة المدى،  .تمنحها وقتاً كافياً إلعداد الردود

باإلضافة إلى أن أعضاء لجنة فينوغراد منكبون . لطلبومن هنا يتوجب على المحكمة العليا االستجابة ل
  .على إعداد التقرير غير النهائي، والتي يفترض أن يتم تقديمه خالل أسبوعين أو ثالثة أسابيع

  10/4/2007 48عرب
  

  اسرائيل تزعم اكتشاف آثار يهودية قديمة في حي شعفاط .45
ة اكتشفت مؤخًرا وسط حي شعفاط في القـدس         ادعت وزارة الخارجية االسرائيلية ان السلطات االسرائيلي      

آثار تجمع سكني يهودي كان قائما هناك بعد خراب الهيكل األول وخالل عهد الهيكـل               "الشرقية المحتلة   
تم ذلك أثناء حفريات كانت تجريهـا سـلطة         "وقالت الخارجية االسرائيلية في بيان نشرته، امس،        " الثاني

وعثر في الموقع على شبكة شوارع وأزقـة        .  بنية تحتية لخط سكة الحديد     اآلثار اإلسرائيلية تمهيًدا لتشييد   
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يقع التجمـع  "واضافت " ومبان سكنية ومبان عامة وحمامات تتعلق بشعائر التطهر اليهودية وما شابه ذلك  
السكني شرق الطريق الرومانية األولى المؤدية من القدس الى مدينة نابلس، وهو يعتبر أكبر تجمع سكني                

  .  من هذه الحقبة، يتم اكتشافه حتى يومنا هذا بمحاذاة القدسيهودي
 11/4/2007األيام الفلسطينية 

  
  قيادة مشتركة للوحدات الخاصة: إسرائيل .46

أفادت تقارير إعالمية إسرائيلية أمس أن الجيش اإلسرائيلي بصدد إنشاء قيادة موحدة تشرف بشكل 
وذكرت صحيفة  .ة على عدد من األسلحة داخلهمركزي على الوحدات الخاصة التابعة له، والموزع

 التي "حرب لبنان الثانية"معاريف أن تشكيل هذه القيادة يعد أحد الدروس الرئيسية التي استُخلصت من 
وكان رئيس األركان في حينه،  .تبين خاللها مدى أهمية وجود قيادة مشتركة لهذه الوحدات والحاجة إليها

 التاسع من الحرب العميد طال روسو منسقاً بين الوحدات المختارة التي دان حالوتس، قد عين في اليوم
وسيشرف الجنرال روسو . نفذت سلسلة من العمليات المشتركة، أهمها إنزال مستشفى الحكمة في بعلبك

حالياً، بوصفه رئيساً لشعبة العمليات في هيئة األركان، على إنشاء هذه القيادة التي سيرأسها ضابط برتبة 
 التابعة لهيئة "سييرت متكال"ويتضمن الجيش اإلسرائيلي عدداً من الوحدات الخاصة، أهمها  .يدعم

وهي وحدة الكوماندو " 13شييطت "األركان العامة وتشرف على إدارتها شعبة االستخبارات العسكرية، و
بعة لسالح  وهي الوحدة الخاصة التابعة لسالح الجو، إضافة إلى وحدات أخرى تا"شلداغ"البحري، و

ومن المقرر حتى اآلن أن تبقى هذه الوحدات تحت مسؤولية األسلحة التي تتبع لها، على أن تشرف  .البر
  .القيادة الموحدة على تنسيق توزيع المهمات بينها في أي عملية خاصة

  11/4/2007األخبار اللبنانية 
  

  ةبينيس يسعى من أجل االنسحاب من الحكومة قبل االنتخابات الداخلي .47
يسعى المرشح لرئاسة حزب العمل، أوفير بينيس إلى عقد جلسة لمركز حزب العمل وإقـرار انـسحاب                 

وقـد   .أيار القـادم  /  مايو 28حزب العمل من االئتالف الحكومي قبل االنتخابات الداخلية في الحزب في            
 نشر النتـائج غيـر      شرع بينيس بجمع التواقيع الالزمة لعقد المركز قبل موعد االنتخابات الداخلية وبعد           

فليقولوا هل هـم معنيـون      "وقال بينيس   ،  النهائية للجنة فينوغراد للتحقيق في إخفاقات حرب لبنان الثانية        
ألنه إذا كان انـضمامهم لهـذه الحكومـة لمـصالحهم           . باالنضمام إلى الحكومة الفاشلة أم إنهاء طريقها      

لحكم إلى بيبي الليكود علـى طبـق مـن          الشخصية فهم بذلك يحافظون عليها بشكل مصطنع، ويقدمون ا        
خلـق قيـادة بديلـة    "ويرى بينيس أن حزب لعمل يجب أن يستغل االنتخابات الداخلية من أجـل           ".فضة

يجب أن تتدارك كديما وتقوم بتغيير أولمرت كما سنغير نحن بيرتس،           : " وقال". وإسقاط حكومة أولمرت  
  ". وبذلك يمكن الفوز مجددا بثقة الجمهور

  10/4/2007 48عرب
  

 بيرتس يصدر تعليماته بإجالء المستوطنين المنزل المتنازع على ملكيته في الخليل .48
 بإجالء عشرات ،أصدر عمير بيرتس تعليماته إلى منسق أعمال الحكومة في المناطق الميجر مشلب

القرار بعد وقد اتخذ بيرتس هذا  .المستوطنين الذين دخلوا مؤخرا المنزل المتنازع على ملكيته في الخليل
التشاور مع المستشار القانوني للحكومة االسرائيلية ميني مازوز الذي وافق على هذا األجراء نظرا الن 

ولم يحدد بعد موعد تنفيذ عملية  .دخول المستوطنين إلى المنزل تم دون الحصول على إذن مسبق
 . اإلخالء غير أنها ستتم على األرجح في غضون أسبوعين

  11/4/2007فلسطين برس 
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   2006أرباح قياسية لكبرى البنوك التجارية اإلسرائيلية في  .49

 وكان أبرزها   ،2006أعلنت البنوك التجارية الخمسة الكبرى، أخيًرا، عن أرباح قياسية في العام الماضي             
وبلغت أربـاح هـذه البنـوك       %. 65بنك ليئومي، الذي ارتفعت أرباحه مقارنة مع العام الماضي بنسبة           

ومن جهة أخرى فقد أشارت المعطيات إلى ارتفاع كبير في مداخيل هذه البنوك من              . ر دوالر  مليا 2ر11
إال أن هذه التقارير أعادت بقوة إلى جدول األعمال          . مليار دوالر  2ر54العموالت البنكية وحدها، وبلغت     

نكية لوحدها بلغـت    مسألة العموالت البنكية، بعد أن تبين أن مداخيل هذه البنوك الخمسة من العموالت الب             
وتقول المعطيـات إن العمـوالت البنكيـة فـي          .   مليار دوالر   2ر54 مليار شيكل، أي ما يعادل       10ر7

إسرائيل هي من األعلى في العالم، وقد تكون أعلى نسبة مداخيل بالنسبة للبنوك، خاصـة وأن مـداخيل                  
مقارنة مـع العـام     % 7ر3نسبة  ، ارتفاعا ب  2006البنوك من العموالت البنكية سجلت في العام الماضي         

وحسب هذه المعطيات فإن مداخيل بنوك إسرائيل الخمـسة الكبـرى اليوميـة مـن                .2005الذي قبله،   
 مليون دوالر، باعتبار أن البنوك تفتح أبوابهـا سـنويا           10ر5 مليون شيكل،    44العموالت لوحدها بلغت    

  . يوما250حوالي 
 العموالت البنكية المتعلقة بحسابات األفراد والعـائالت،        ويدور نقاش حاد في إسرائيل منذ سنوات حول       

ـ    . على وجه الخصوص، وليس في القطاع االقتصادي       جمعيـة الـدفاع عـن      "ويكشف تقرير سابق لـ
 نوعا من العموالت البنكية، تراجعت قليال في العام األخير، ولكنهـا            240أن في إسرائيل نحو     " المستهلك

وأكثر من ذلك فقد تبين من التقرير أن البنوك تجبي أحيانـا علـى              . ية عمولة بنك  200ال تزال أكثر من     
  .الحركة المالية الواحدة أكثر من عمولة بنكية واحدة

  11/4/2007المشهد االسرائيلي 
 

   المتزوجات من غير الالجئينالفلسطينياتاألونروا تستعد لسحب بطاقات اللجوء من  .50
ونـروا بـدأت تنفيـذ      األن  أال حقوق الالجئين في عمان،      قالت مصادر فلسطينية ناشطة في مج     : عمان

حيـث   .خطوات عملية تهدف إلى عدم منح أي فلسطينية الجئة ومتزوجة من غير الجئ صفة اللجـوء               
توقع المصدر أن يتم صرف بطاقات خاصة       فيما   وأوالدهن في قوائم خاصة منفصلة،       هنستبدأ في تسجيل  

فإن أعداد الالجئات المتزوجات من غير الالجئين وأبنائهن فـي          ،  الوكالةوبحسب إحصاءات    .لهذه الفئة 
المـسؤولين فـي األونـروا      مع االشارة إلى أن      . ألف سيدة وطفل   350، يصل إلى نحو     هامناطق عمليات 

  .ر على عدم وجود دوافع سياسية وراء القراواشدد
  10/4/2007 قدس برس

  
       تتمنى رؤيته قبل أن تتوفى فلسطينيوالدة أقدم أسير .51

سعيد العتبة عن أملها في أن يسدل الستار على معاناتها وان           األسير  أعربت والدة   :  ميسرة شعبان  -غزة  
 عاما من األسر    30 بعد    فيه تتطلع لليوم الذي تحتضنه   ، موضحة أنها     في تبادل األسرى    ابنها يطلق سراح 

 بعـد أن    ، عامـاً  56لغ من العمر     البا وهو ه،وتضيف أن العائلة فقدت األمل بتحرر      .ودع الدنيا تقبل أن   
ـ      .جرت عمليات تبادل أسرى وعمليات إفراج عديدة سابقة دون أن تشمله واحدة منها              هوتـشير الـى ان

 عاما من العمر، وكان يستعد حينها للزواج، اال ان اعتقاله حـال             26 عندما كان يبلغ     77اعتقل في العام    
ي حكما بالسجن مدى الحياة بتهمـة ترؤسـه خليـة           يمض يشار في هذا السياق إلى أن العتبة         .دون ذلك 

وبعد انشقاق حزب فـدا      .عسكرية تابعة للجبهة الديموقراطية نفذت هجمات على أهداف لقوات االحتالل         
  . وسمي عضوا في لجنته المركزيةيه،عن الجبهة انضم إل
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  11/4/2007المستقبل 
  

  والعرب فانه لن يكون انجازاإن لم يشمل التبادل قدامى االسرى :  لالسرىالهيئة العليا .52
تبـادل  الأنه ما لم تشمل صفقة      ،   أكدت الهيئة العليا لمتابعة شؤون األسرى      : إبراهيم أبو كامش   -رام اهللا   

، 48المرتقبة، جميع قدامى األسرى وفي مقدمتهم أسرى القدس والجوالن واألراضـي المحتلـة عـام                
 وطنيا، مشددين على وجوب اعتماد معايير فلـسطينية       لن يتم النظر إليها على اعتبارها إنجازا      فوالعرب،  

تمنـى وكيـل وزارة      ومن جهتـه     .في اإلفراج عن األسرى، ورفض المعايير واالشتراطات اإلسرائيلية       
أن أولويـة    فيما أكد من جهة أخرى، على        األسرى والمحررين أن يكون هذا العام عام الحرية لألسرى،        

  في سياق آخر   ، الفتا همنتقل إلى برنامج حقيقي وفاعل لنصرة قضايا      األسرى في الحكومات المتعاقبة لم ت     
إلى أنهم في الوزارة يقدمون خدمات وكشوفات باستحقاقات مخصصات األسرى، منتقدا الحكومة العاشرة             

  .من مستحقات األسرى المالية% 50 -% 40التي لم تقدم سوى ما نسبته 
  11/4/2007الحياة الجديدة 

  
  يطالبون بالضغط على اسرائيل لالفراج عن االطفال االسرىأطفال فلسطينيون  .53

 أمام مكاتب الصليب األحمر في مدينـة         فلسطينيا إعتصم أمس سبعون طفال   :  مراسلو القدس  -محافظات  
شـارك فـي    قـد   و .الخليل، مطالبين بالضغط على الحكومة االسرائيلية الطالق سراح االسرى االطفال         

سرى، ورفعوا شعارات تطالـب     الاء وأطفال محررون وامهات االطفال ا     االعتصام أبناء األسرى والشهد   
باحترام االتفاقية الدولية لحقوق الطفل، وادراج االسرى االطفال ضمن صـفقة التبـادل المتوقعـة مـع                 

في هذا االطار، من المقرر ان تنظم لجنة اهالي االسرى المقدسيين، اعتصاما يوم غد في مقر                 و .اسرائيل
م اهللا، في اطار الفعاليات التضامنية مع االسرى، ولمطالبة القيادة الفلسطينية بالتحرك علـى              المقاطعة برا 

جميع الصعد، من اجل الضغط على اسرائيل لتأمين االفراج عن جميع المعتقلين دون قيـد او شـرط او                   
  .تمييز

  11/4/2007القدس الفلسطينية 
  

  الية في صفقة التبادلأهالي اسرى طولكرم يطالبون بشمل ذوي االحكام الع .54
 طالب أهالي االسرى خالل اعتصام نظم أمام مكتب  الصليب األحمر الدولي في              : مراد ياسين  -طولكرم  

 بان تشمل صفقة التبادل االسرى جميعا وذوي االحكام العالية والمرضى وكبـار الـسن               ،مدينة طولكرم 
اركة في كافة الفعاليـات التـضامنية        مؤكدين ضرورة تفاعل الجمهور مع قضية االسرى والمش        ،والنساء

 في حين كشفت أسيرة المحررة عن قيام سلطات سجون االحتالل باعطاء            .همالتي تقتصر حاليا على ذوي    
  .حبوب مهدئة لتخدير النساء وشل نشاطاتهن داخل السجون

  11/4/2007الحياة الجديدة 
  

 ألقصى بكفالةلالسلطات اإلسرائيلية تفرج عن حراس  .55
 المسجد االقصى اثنان من حراس قررت السلطات اإلسرائيلية االفراج عن : جمال جمال-تلة القدس المح

مدير وبكفالة وإبعادهم لمدة اسبوع عن المسجد بعد اتصاالت مكثفة أجراها السفير األردني في تل أبيب 
على كل  ل آالف شيك10بعاد وفرض كفالة بقيمة االاستنكر قرار ، الذي األوقاف اإلسالمية في القدس

  .همامن
  11/4/2007الدستور 
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  الصحفي البريطانيصحافيو رفح يعتصمون احتجاجاً على استمرار خطف  .56

واطنين وممثلون عن القوى والفعاليات الشعبية واألهلية وعدد من         مشارك عشرات ال   :كتب محمد الجمل  
نكارا السـتمرار خطـف   حافظة وسط رفح، اسـت    مقادة التنظيمات الفاعلة، في اعتصام حاشد أمام مقر ال        

طالبة باإلفراج الفوري عنه، وذلك تلبية لدعوى وجهها المكتب اإلعالمي بفتح           م، ولل البريطانيالصحافي  
  .محافظة أمسالفي 

  11/4/2007األيام الفلسطينية 
  

  رفع الحصار عن الفلسطينيينالصداقة الفلسطينية البريطانية يدعو إلى مؤتمر  .57
لتوأمة والصداقة الفلسطينية البريطانية، الذي أنهى أعماله فـي رام اهللا، إلـى             دعا مؤتمر لجان ا    :رام اهللا 

ضرورة التمسك بالحقوق الشرعية للشعب الفلسطيني، وعلى رأسها حـق العـودة والدولـة المـستقلة                
أكد علـى   كما .وعاصمتها القدس، مطالبا في الوقت ذاته برفع الحصار السياسي والمالي المفروض عليه  

الفصل العنصري، مناف لكل قرارات الشرعية الدولية، وأنه يشكل تدميرا للحلـم الفلـسطيني،              أن جدار   
 جميع مؤسسات لجان التوأمة، بالمشاركة في الفعاليات الشعبية التـي   وناشدوا .بإقامة الدولة كاملة السيادة   

كما دعـا    .رانستنظم ضد االحتالل اإلسرائيلي، في الذكرى األربعين، والتي تصادف الخامس من حزي           
من جهـة    و .المؤتمر، إلى ضرورة فرض عقوبات على إسرائيل، حتى تنصاع لقرارات الشرعية الدولية           

  . بضرورة اإلفراج الفوري عنهواطالبواستنكر المجتمعون، اختطاف الصحفي البريطاني، أخرى 
  10/4/2007 قدس برس

  
  معلمو القدس ينظمون مسيرة للمطالبة بدفع رواتبهم المستحقة .58

 اهللا رفعـوا    نظم معلمو القدس، امس، مسيرة الى مقر وزارة التربية والتعليم العـالي فـي رام              : رام اهللا 
مرحلة الحالية هي العمـل     ن من أولويات الوزارة في ال     الذي أكد أ  وزير  المطالب إلى   خاللها العديد من ال   

ن هنـاك قـراراً بـدفع       لى أ الفتا إل مستحقة،  القدس وإنصافهم، ودفع رواتبهم ال    على حل مشكلة معلمي     
 طلب منها ضرورة إجراء     كما. مستحقاتا وزارة المالية إلى دفع هذه ال      رواتبهم كاملة دون نقصان، داعي    

وأكد ان قرار مجلس الوزراء برفع عالوة        .مي القدس حاد األوروبي، لتشمل دفعاتهم معل    محادثات مع االت  
، المدينـة هوية القدس، وممن يعملون داخـل        شيكل إلى ألف شيكل يشمل حملة        500معلمي القدس من    

وعد  كما   .وذلك حفاظاً على وجودهم وهويتهم ومساواتهم بالمعلمين التابعين لوزارة المعارف اإلسرائيلية          
المعلمين بدراسة مطالبهم وعرضها على مجلس الوزراء لمناقشتها، والنظر في حل مشكلة حملة هويـة               

  .يقة لضمان وصولهم إلى مدارسهمالضفة ممن يعملون بالقدس، وإيجاد طر
  11/4/2007األيام الفلسطينية 

  
   الفلسطينيتصعيد اضراب العاملين في القطاع الصحي .59

 ، قررت نقابة الخدمات الصحية خالل االجتماع الذي عقدته أمس بـرام اهللا            : إبراهيم أبو كامش   -رام اهللا   
أن مطالبهم تتمثـل فـي االنتظـام        بهم  نقيوأوضح   .ضراب إلى أن تستجيب الحكومة لمطالبهم     االتصعيد  

بالرواتب ودفع المستحقات وعالوات المخاطرة وتسكين الهيكلية، وتطبيق االتفاقية الموقعة مع الحكومـة             
  .السابقة وتشكيل لجان من أجل المتابعة في باقي األمور العالقة

  11/4/2007الحياة الجديدة 
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  في إحداث صدمات نفسية لدى األطفالالعنف اإلسرائيلي في قطاع غزة تسبب  :دراسة .60

كشفت دراسة فلسطينية، أن هدم البيوت له تأثير مباشر على تطـور كـرب مـا بعـد الـصدمة                    : غزة
، وأن قدرة الطفل على التكيف مع الخبـرات الـصادمة            الفلسطينيين والمخاوف لدى األطفال والمراهقين   

ودعت إلى ضرورة إيجاد برامج تركز على        .لكذوالتمتع بالصالبة النفسية يجعلهم أقل عرضة لإلصابة ب       
تقوية المهارات االجتماعية والمشاركة في النشاطات الالمنهجية لألطفال لتقويتهم أمام المشاكل اليوميـة             

 طفال ومراهقا من العائالت التي هـدمت    45تكونت عينة البحث من     قد  و .الناجمة عن الصدامات النفسية   
منطقتي رفح وبيت حانون، والتي طبقت عليها اختبار الخبـرات الـصادمة   بيوتهم في الفترة األخيرة في     

نتـائج، أن متوسـط     الوأظهـرت    .ومقياس كرب ما بعد الصدمة ومقياس المخاوف والصالبة النفـسية         
 وا حدث من إجمالي العينة، ولوحظ أن أكثر أحداث تعرض         9.4التعرض لألحداث الصادمة عند األطفال      

وأوضحت أن   .%95.6ور الجرحى والشهداء في التلفزيون وكان ذلك بنسبة         لها هي مشاهدة مناظر وص    
بينت الدراسـة أن    كما   .%95.6تأثير سماع القصف المدفعي في المناطق المختلفة من القطاع أثر بنسبة            

تعرضوا لصدمة نفسية بسيطة، في حين أن       % 6.7 و ،من األطفال تعرضوا لصدمة نفسية متوسطة     % 60
يعـانون  % 15.6وبالنسبة لكرب ما بعد الصدمة فأوضحت أن         .مة نفسية شديدة  تعرضوا لصد % 33.3

أظهـرت   كما   .يعانون بدرجة شديدة  % 20  أن نون بدرجة متوسطة، في حين    ايع% 62.2بدرجة خفيفة و  
وجود عالقة طردية ذات داللة إحصائية بين تعرض األطفال لألحداث الصادمة ودرجـة االضـطرابات               

  .عد الصدمةالنفسية الناتجة ما ب
  10/4/2007 قدس برس

  
   فتاة وأما118ً طفالً و330 ألف فلسطيني في سجون إسرائيل بينهم 11: تقرير .61

أكدت وزارة شؤون األسرى الفلسطينية، أن قوات االحـتالل اعتقلـت منـذ احتاللهـا               : القدس المحتلة 
 ألف فلسطيني 42كثر من اعتقلت أ  في حين أنها     .فلسطيني ألف   800 قرابة   1948األراضي العربية عام    

خالل ست سنوات من عمر انتفاضة األقصى، باإلضافة إلـى عـشرات اآلالف ممـن اعتقلـوا سـابقاً             
 نائباً في المجلس التشريعي ما زالوا خلـف         34واحتجزوا لفترات قصيرة، ومن ثم أطلق سراحهم، منهم         

ر الفلسطيني، أنه ال يـزال فـي        بمناسبة قرب حلول يوم األسي     وأكدت .القضبان، وأربعة وزراء سابقين   
 ألف أسير، موزعين على ثالثين سجناً ومعتقالً ومركز توقيـف،           11سجون ومعتقالت االحتالل، قرابة     

، 48 مـن فلـسطينيي      142 من القدس، و   525 من قطاع غزة، و    850 من الضفة الغربية، و    9428منهم  
 3418 أسيرا أعـزب، و   7582 هناك   لى أن ، فأشارت إ   الحالة االجتماعية لألسرى   أما . أسيراً عربياً  55و

 أسـير إداري،    900 أسيرا موقوفـاً، و    4884 أسيرا محكوماً، و   5216هناك  ف األحكام   أماأسيرا متزوجا،   
 معتقلين منذ ما قبل انتفاضة األقـصى، مـا          553يعيشون ظروفاً قاسية، مشيرة إلى أن من بين األسرى          

وأكد التقرير أنه   .  أسيراً 367 ما قبل اتفاقية أوسلو وعددهم       ، معتقل منذ  همزالوا في األسر، وأن جزءاًً من     
منذ اندالع انتفاضة األقصى تصاعدت سياسة اعتقال الفتيات الفلسطينيات من قبل جنود االحتالل، حيـث               

 أسيرة داخل الـسجون،     118 أسيرة تم اعتقالهن خالل السنوات السابقة، ما زال منهن           600أن أكثر من    
 أسيرات وضعت كل    3من بينهن   كما أن   ،  65 أم، وعدد أبنائهن أكثر من       18 هنجد بين مشيرة إلى أنه تو   

 أسـيرات   6 أسيرة موقوفة، و   50 أسيرة محكومة، و   62 ومن بين األسيرات     ،دها داخل األسر  ومنهن مول 
أما األطفال األسرى، فقـد اعتقلـت سـلطات          . في العزل االنفرادي    اسيرات ست، في حين هناك     إداري

 طفالً موزعين على العديد     330 طفل منذ بداية انتفاضة األقصى، ال يزال منهم          6000 أكثر من    االحتالل
 من األسرى تعرضوا ألحد أشكال التعذيب الجسدي أو         %98 أن    التقرير، وأكد .من السجون والمعتقالت  
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.  أسـيراً  69 غوابلالنفسي أو أكثر، مشيرا إلى أن عدد شهداء الحركة األسيرة الذين توفوا نتيجة التعذيب               
وأشارت الوزارة إلى ارتفاع عدد الحاالت المرضية بين األسرى يومياً وفي كافة السجون والمعـتقالت،               

 أسير  1100 إلى أكثر من     همنتيجة استمرار إسرائيل في سياسة اإلهمال الطبي المتعمد، حيث وصل عدد          
هم، حيث وصل   االت إلى وفاة بعض   يعانون من أمراض مختلفة، كما أن اإلهمال الطبي أدى في بعض الح           

 من إجمالي شهداء الحركة األسيرة الذين يبلـغ         %23 أسيراً، يشكلون ما نسبته      43 إلى   ذلكعدد ضحايا   
من أمراض خطرة، مثل أمراض القلب والـسكري  يعانون  أسيراً 150 قرابة أنكما  .  أسيراً 187عددهم  

 1000ى أن عدد المعتقلين اإلداريين بلـغ حـوالي          وأشار التقرير إل   .والسرطان، والفشل الكلوي والشلل   
يضم سجن النقـب    في حين   معتقل، موزعين على عدد من السجون أهمها سجون النقب ومجدو، وايلون،            

وأشار إلى تصاعد سياسة تصفية األسرى بعـد         . أطفال 8من األسرى اإلداريين، من بينهم      % 95لوحده  
 فلـسطينيا   155وأكد أن قوات االحتالل أعدمت أكثر من        ،  ئيليةاالعتقال بغطاء من المحكمة العليا اإلسرا     

  .بدم بارد بعد إلقاء القبض عليهم وهم على قيد الحياة منذ بداية انتفاضة األقصى
  11/4/2007 قدس برس

  
 سنوسع نطاق القروض بشروط افضل من األونروا :صالح زيدان .62

استالم عمله على توسيع نطاق اعطاء حرصه منذ  الفلسطيني، أكد وزير الشئون االجتماعية: غزة
 وبما يدعم المشاريع الصغيرة التي تقلل من ،القروض بشروط تختلف عن تلك التي تضعها األونروا

اعتماد المواطنين على الوظائف في الوزارات وبما يخفف من نسبة البطالة واالستيراد من الخارج 
العائالت الكبيرة التي تفتقد معيلها كذلك زيادة وكذلك زيادة عدد المستفيدين من خدمات الوزارة بضم 

أكد على أن االستراتيجية العامة للوزارة هي االغاثة  ومن جهة أخرى .عدد المستفيدين من فئة المعاقين
لعمل على التأهيل والتمكين للفئات المهمشة ا إلى وزارة تنمية اجتماعية وهاوالتنمية وأنه يسعى إلى تحويل

الفرصة على اظهار قدراتهم من خالل المشاريع الصغيرة التي تعطي الوزارة من خالل اعطائهم 
 .اسر الشهداء واألسرىكوشدد على ضرورة انتظام الرواتب بما يشمل فئة المنتفعين . قروضا النشائها

 وأنه ،من موظفي الوزارة على بند العقود و بند البطالة% 40 إلى أن ما نسبته في سياق كالمه بينكما 
 .2007ى وعودا بمعالجة هذا الموضوع ووضعه على موازنة تلق

  10/4/2007وكالة معا  
  

  قراءة لكتاب حول األصولية األمريكية أو جدل المصالح السياسية واالجتماعية .63
الدين والسياسة في أمريكا، كتاب الدكتور محمد عارف زكاء اهللا، يرصد صعود المسيحيين : بيروت

متحدة األمريكية، وأثرهم في سياستها الخارجية، والداخلية، ودورهم في أوساط اإلنجيليين في الواليات ال
  . الرأي العام المحلي وتأثيرهم في صوغ توجهاته

 بيروت، دعوة صريحة إلى التعرف على آليات إنتاج السلطة –يحمل الكتاب الذي نشره مركز الزيتونة 
ة إعادة اكتشاف هذا المجتمع وفهمه بطريقة في المجتمع األمريكي، ويدعو في الوقت عينه إلى ضرور

  . علمية صحيحة، بعيدة عن االنفعال، وعن ردود الفعل، التي تنتج في الغالب سياسات غير صائبة
األصولية "إلى شيء من التاريخ ليعيد التعريف بأصل نشأة " الكاتب"في ميدان التعريف، والتعرف، يتجه 

لى مراحل تطورها، بدءاً من النشأة األولى، وحتى عشية انتخابات ، وليلقي الضوء ع"المسيحية األمريكية
، مع ما يتوسط ذلك من محطات مهمة، فكرياً وسياسياً، على 2006الكونغرس والمجلس النيابي عام 

  . امتداد القرن العشرين
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حامل "يرجع بنا، محمد عارف زكاء اهللا، إلى مكتشف القارة األمريكية، كريستوفر كولومبس الذي يعني 
هجرتهم "إلى العالم الجديد، الذين أطلقوا على " البيوريتانيين التطهريين من بريطانيا"، وإلى هجرة "المسيح

وفي " أمريكا مدينة مشعة فوق التلة"وأقاموا مستعمرة باليموث، في طريقهم إلى جعل " اسم الحج
 إلى الدوافع السياسية واالقتصادية، ال يفوت الكاتب االلتفات". أمة المخلّص"استحقاق أمتها لقب وصفات 

التي  حملها أولئك الفارون بأنفسهم من جحيم " التبشير والخالص"رقيق الدعاءات "وذلك كدحض 
الحروب الدينية، التي كانت أوروبا مسرحاً لها طوال عقود من األعوام، كذلك كانت الضائقة االقتصادية 

احاته الزراعية بعد التغيير البنيوي في الزراعة عامالً آخر من عوامل الهروب من بلد ضاقت مس
والتحول إلى تربية الماشية، إلى بالد جديدة تفتح ذراعي أراضيها لالغتصاب المنظم القادم، مغلفاً بأغلفة 

أن للهجرة " الكاتب"هكذا يعلمنا ". المزامير ومن الكتاب المقدس"دينية وتبريرات إنجيلية منتقاة من 
الحقاً يسقط الكثير من دعاوى " المستوطنون"  والسياسية واالقتصادية، وأن ما قام به أصولها االجتماعية

التطهر ويعيد االعتبار إلى الوقائع المادية المباشرة التي كانت كامنة خلف النظرات الدينية 
لبالد  أي سكان ا–" سموهم هنوداً"لقد كان معبراً أن يتعلم الوافدون الجدد من الذين . واإليديولوجية

األصليين، ثم يعمدون إلى الغدر بهم، والفتك بقبائلهم من خالل الحروب المتتالية، ومن خالل حمالت 
األضرار الجانبية "التجويع والترحيل وإشاعة األوبئة بين صفوفهم واعتبار ذلك من بعض أثمان 

  . على حد ما الحظ كتّاب آخرون أرخوا لحقبة التأسيس األمريكية" للحضارة
 النشأة المتزمت هذا، تعرض لتحديات فكرية، مع انتشار النزعة العقلية، ومع شيوع معطيات العلم، أصل

ومع تقدم فلسفة التنوير في أوروباً، شيئاً فشيئاً وجدت األصولية المسيحية األولى نفسها في مواجهة 
االستجابة لها، بإحداث ، بل كان لزاماً عليها "بالتبريرات المحافظة"تحديات لم تستطع التغلب عليها 

انقسمت البروتستانتية "تغيرات في بنيتها وفي أساليب عملها، وفي طريقة تقديم نظرتها ونظرياتها، لذلك 
كان لألمر هذا . هذه، وشهدت الواليات المتحدة األمريكية والدة األصولية المسيحية المعاصرة" المحلية

دن وتزايد أعداد سكانها، وبعملية التصنيع، وبزيادة أساسه االقتصادي أيضاً الذي تمثل بازدهار الم
هذه المالحظة تكتسب أهميتها ألنها ستكون . التفاوت االجتماعي بين مختلف شرائح المجتمع األمريكي

دوافعها " نسخة أصولية"وسيكون لكل " األصولية المسيحية"حاضرة في كل مفصل من مفاصل انتقال 
مما يشكك، على طول خط التحليل بنزاهة " قاعدة بنائها التحتي"االقتصادية، التي تشكل مرتكزات 

أخالقية "التي يلجأ إليها منظرو األصولية، وبما ينال من صدقية حرصهم على " التبشيرية"المقاصد 
إصالحيي المسيحية "أي أن "... الدولية الليبرالية إلى إصالح ما أحدثته من أضرار"ودفعهم " المجتمع
 في موقع المراقب المحايد الذي ال يهتم إال بأمور اإلصالح المجتمعية، ويكتفي باإلشارة ليسوا" األصولية

إلى سبل الوصول إليها، بل إنهم على العكس من ذلك دعاة انخراط في السياسة، وأصحاب وجهة سياسية 
واقتصادية، تحاول فرض سياستها من خالل قنوات الدولة، بترويض مؤسساتها وبإخضاع مراجعها 

.. لجعله يتعاظم باستمرار" األصولية المسيحية"التنفيذية والتشريعية إلى ضغط رأي عام شعبي تجهد 
من االستنكاف األولي عن العمل في المجال السياسي إلى بدء مغادرة هذا " األصولية"هكذا نفهم 

بالتعليم وبالتنظيم "ة انشغلت األصولية المسيحية إبان هذه الفتر. االستنكاف بعيد الحرب العالمية الثانية
 مليون متابع 13.3بالتلفزيون واإلذاعة وبالبرامج الدينية، فكان لها ما يقارب " واهتمت " لجذب األجيال

احتفاالت عدة بالنصر، مما مكن لهم " األصوليون"إلى ذلك نظم . دائم للبث الديني في مراحل الحقة
وبات األصوليون الذين " ولية مرادفة للوطنيةاألص"فصارت " مكانة أخالقية ووطنية رفيعة"احتالل 

مدافعين "بات هؤالء " التي قررت أن تكون ضد اهللا وضد المسيح واإلنجيل والدين"حذروا من الشيوعية 
  ". أوائل عن أمريكا الرأسمالية والشيوعية

لستينات التي غطت عقدي ا" السنوات العاصفة"كان لها كسبها الالحق، في " الخميرة التراكمية"هذه 
والسبعينات، خصوصاً بعد حرب فيتنام وما أعقبها من فساد اجتماعي وسياسي، ومن شعور رافق 
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لقد أدركت األصولية ضرورة التحرك من أجل إيصال . األصوليين، بتداعي األسس األخالقية للمجتمع
ساء إلى البيت لقد أسهم الصوت اإلنجيلي في إيصال ثالثة رؤ. الرؤساء المناسبين إلى البيت األبيض

األبيض، لكن األجندة األصولية لم تكن دائماً متطابقة مع األجندات الرئاسية، كان من شأن ذلك أن يعيد 
المضمر في كل تحالف، وإلى األولويات االقتصادية، وإلى وزن مصالح " السياسي"لفت االنتباه إلى 

  . ريكيةفي قيادة السفينة األم" الكلمة الفصل"الشركات التي تظل لها 
مما دفعها إلى اعتماد أساليب إرهابية وإلى " الحركة األصولية"إحباطات لدى " النكث بالعهود"لقد خلّف 

هكذا . بالدعوة إلى الكراهية، بدل فلسفة المحبة التي تشكل ركناً أساسياً من أركان المسيحية" التبشير"
، كذلك أمكن .. المساواة والتعدديةأمكن لراندال تيري أن يقول بأن الكراهية شكل جدي وأن يرفض

االنتقاالت "شكل ما تقدم من عينات من ! لمايكل براي قائد جيش الرب أن يبرر اإلرهاب إنجيلياً
لألصولية المسيحية، وفي الطريق إلى كل انتقال كان ثمة تنظيمات ومؤسسات ومفاهيم " السياسية

كيفية اختراق مراكز القرار وتثبيت النفوذ، ومنظرون، أي كان ثمة عملية تفاعل وتقويم مستمرين، ل
انطالقا من معرفة كيفية عمل كل مؤسسة بعينها، هكذا فهم دور كل رئيس أمريكي في صناعة القرار، 

رضى الناخب قبل أن يهتم ألمر ما هو "الذي يضع نصب عينيه " سر عمل رجل الكونغرس"كذلك التقط 
  ".  أو خارجيالصح وما هو الخطأ في مضمون أي قرار محلي

لمسيرة األصولية األمريكية، كان ال بد له أن يقف أمام " الكاتب"بعد هذا العرض المسهب الذي قدمه 
تأثير السياسات التي تدفع بها آثار اآلراء األصولية على العالمين اإلسالمي والعربي، إذ ليس هيناً أن 

تحالفة مع األصولية في إطار اليمين الجديد، ذي الم" اسرائيل من ثوابت السياسة اليمينية األمريكية"تكون 
أمريكا تنزاح يميناً بغض النظر عن الحزب الحاكم "األصولية االقتصادية، مثلما ليس بسيطاً مالحظة أن 

مما يفترض بقاء " بمعركة هرمجدون التي تبشر بقدوم المسيح الثاني"وليس بال أثر وجود من يقول " فيها
، في مجال إعادة ترتيب البيت "!!العوامل المسرعة لهذه العودة"ألنها من اسرائيل قوية ومنتصرة، 

الداخلي يرى الكاتب أنه ال بد من فهم سياسات األصولية الجديدة خصوصاً أن اإلنجيليين باتوا يشكلون 
ة  بالمائة من أصل تعداد السكان األمريكيين، كذلك ال بد من فهم آلية صنع القرار األمريكي، ومتابع25

  ". حتى ال يؤدي جهلنا بهذه المتغيرات إلى مزيد من المشاكل غير الضرورية"المتغيرات المحيطة به 
إلى النخب األمريكية رغبتها في المساعدة " الكاتب"أحياناً، عندما ينسب " مفرط"ثم تعويل كبير وتفاؤل 

، وثمة رهان "ق علمية غير انفعاليةالمبنية على حقائ"في التأثير في الرأي العالم عندما تتفهم وجهة نظرنا 
أن اقتناع الرأي العام بقضايانا كفيل باستجابة الحكام " الكاتب"يقرب من الطوباوية عندما يقرر " مغامر"

هناك حاجة ملحة في هذا المجال إلى رؤية المصالح األصلية التي . لهذه القناعة، ومن ثم العمل بمقتضاها
تسويغها للجمهور بقوالب متعددة، مثلما هناك ضرورة لرؤية اآلليات ب" النسق الرسمي الحاكم"يتكلف 

، إذ "بالخارج"فعالً، عندما يتعلق األمر " ديمقراطيتها"الديمقراطية التي تؤمن بهذه المصالح، من زاوية 
 يتعلق األمر بالشعوب األخرى، وقليالً ما امع منطلقاتها عندم" ديمقراطية الداخل"كثيراً ما تتناقض 

  . الخالص الفردي"بعيداً عن ثقل االنشغاالت المحلية وضرورات " األممية"حرك الحساسية اإلنسانية تت
يظل " ديمقراطية التحرير"فاقتراح الكاتب قيام . ال يفيد في هذا المجال االنتقال من مصطلح إلى آخر

نه ربطها بقيود ثقيلة قاصراً من دون بلوغ الديمقراطية المطلوبة من العالمين اإلسالمي والعربي، أل
 ةغير الخاضعة لتأثيرات المؤسسات الحاكمة ولبناها اإليديولوجي" البحث المستقلة"مسبقاً، تعيق حركة 

  . الموروثة
ضروري، " المؤامرة الغربية"ويبقى أن اإلصالح الذي يلح عليه الكاتب مطلوب، والتخلص من نظرية 

 تفاعلها الخالق، طريق خالص، لعل في كل ذلك ما والديمقراطية التي تطلق مقدرات الشعوب وتنظم
  . الذي جعل الغرب يسبقنا بمسافة سنين ضوئية" الفوات الحضاري"يعوض شيئاً من 

  10/4/2007الحياة 
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  الشيخ رائد صالح يدعو إلى خطة إلنقاذ األقصى والقدس : في كتيب جديد .64
قصى إلى كل غيور، من تأليف الـشيخ رائـد          صدر كتيب بعنوان رسالة من المسجد األ      : القدس المحتلة 

ويكشف  .1967صالح، يحذر فيه من مخططات تستهدف المسجد األقصى، على أيدي إسرائيل منذ عام              
ما وصفها بالقرصنة، التي تمارسها الجمعيات الصهيونية على المسجد األقصى ومدينة القدس، وتهـدف              

 عن امتداده العربي واإلسالمي عـن طريـق         هصلإلى ابتالع األراضي حول األقصى، مما يؤدي إلى ف        
 تتم عن طريق    التيويستعرض كيفية تنفيذ المخططات اإلسرائيلية،       .مصادرة وجود المسلمين في القدس    

كما يكشف الدعم الذي تقدمه مؤسسات صهيونية        .سماسرة عرب باتوا يعملون لصالح جمعيات صهيونية      
يث تقوم بطرق أبواب المقدسيين المهجرين خارج فلـسطين،         عالمية، والذي يقدر بماليين الدوالرات، ح     

 وا اسـتطاع  همأنيشير إلى   و .وتعرض عليهم أمواالً طائلة من أجل التوقيع على ورقة تنازل عن أرضهم           
إال يؤكد أن أكثر المقدسيين يرفضون البيـع،        ول على اآلالف من العقارات بتلك الطرق الملتوية،         وحصال
طرح حالً يوقف تلـك المخططـات، بإنـشاء         هو قد   و . الذين تغريهم األموال    هناك ضعاف النفوس   أنه

الصندوق اإلسالمي والعربي والفلسطيني، تموله المؤسسات العربية واإلسـالمية، ويهـدف إلـى إنقـاذ            
يحتوي الكتيب على مقتطفات من الفكر الصهيوني عن         إلى ذلك    .األراضي الفلسطينية بشرائها من أهلها    

 وبناء الهيكل المزعـوم،   االقصىل أدبياتهم، كما يعرض الخطط اإلسرائيلية لهدم المسجد  القدس، من خال  
يقدم مسودة تاريخية لالعتداءات اإلسرائيلية على      كما   .ويدعمها بالصور، وصور للبيوت المعروضة للبيع     

م بتقـديم   ويختـت  .، مدعومة بالتواريخ وبالمعلومات عن كل حادثة      2006األقصى، منذ احتالله حتى عام      
  . بنًدا لحماية وإنقاذ المسجد األسير، كما يصفه22رؤية وخطة إنقاذ، تشمل 

  
 االحتالل االسرائيلي يعوق اي تطور رياضي فلسطيني: باسم نعيم .65

أكد وزير الشباب والرياضة الفلسطيني أن االحتالل اإلسرائيلي رفض : الجزيرة نت– عوض الرجوب
 من وأكد .يين لإلشراف على دورة للحكام في األراضي الفلسطينيةالسماح للوزارة باستقدام حكام دول

 أن قطاع الشباب في األراضي الفلسطينية بصفة عامة يعاني من آثار االحتالل واالنتهاكات جهة أخرى
تعوق أي تطور رياضي، فيما يمنع الحصار واإلغالق التي اإلسرائيلية المتكررة بشكل يومي ودائم، و

 وأشار إلى أن شهداء الحركة . والثابتة أي تواصل بين الرياضيين الفلسطينيينوالحواجز الطيارة
أشار إلى جملة من المعيقات  كما . شهيد300الرياضية الفلسطينية زاد في السنوات السبع الماضية عن 

وزارة المادية ما الوالتحديات األخرى التي تعترض نمو وتطوير الرياضة الفلسطينية، كضعف قدرة 
نه قدم أ ، أوضحوعن أبرز مالمح خطته للنهوض بالقطاع الرياضي .س سلبا على تطوير برامجهاينعك

 تعزيز مفهوم الوحدة الوطنية وتفعيل الشراكة الحقيقية من إلى تهدف ، التي يوم100للحكومة خطة الـ
ل مع خالل برامج رياضية، والمساهمة في فك الحصار عن الشعب الفلسطيني من خالل تفعيل التواص

إعادة تأهيل البنية التحتية لوزارة الشباب والرياضة ، إضافة إلى المحيط اإلقليمي والعربي والدولي
وتفعيل دور العاملين فيها وتطوير قدراتهم، وإعادة تفعيل العالقة مع مؤسسات المجتمع المدني وتفعيل 

 .دور الوزارة اإلشرافي والرقابي
  9/4/2007موقع الجمل 

  
  إلطالق األسرى األردنيين سرائيلمفاوضات مع إ .66
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أفاد مصدر أردني رفيع المستوى أن وزارة الخارجية تجري مفاوضات مكثفة مع اسرائيل : عمان
وكشف المصدر أن الجهد األردني نجح في  .لتسريع اإلفراج عن األسرى األردنيين في سجون االحتالل

وينتظر ان تجتمع " الحرب والقضاء والخارجية "إقناع الوزراء الثالثة المعنيين في الحكومة اإلسرائيلية
وشدد المصدر أن . لجنة حكومية وبرلمانية لحسم األمر، غير أن موعد االجتماع لم يزل سريا

المفاوضات في نهايتها وسيفرج عن األسرى األردنيين في وقت قريب جدا لكنه رفض تحديد موعد 
رح في وقت سابق أن ملف األسرى شارف على وكان وزير الخارجية عبد اإلله الخطيب قد ص. لذلك

وقال إن الجانب األردني استطاع التقريب بين وجهتي النظر اإلسرائيلية والفلسطينية في ملف . اإلغالق
  . شاليت

  11/4/2007الخليج اإلماراتية 
  

  األردن يدين اقتحام يهود متطرفين للمسجد األقصى .67
عملية االقتحام األخيرة للمسجد األقصى من قبل يهود دان األردن، أمس، :  نادية سعد الدين-عمان 

متطرفين، والتي أسفرت عن اعتداء على أحد حراس المسجد التابعين للحكومة واعتقال اثنين آخرين 
كما حذر األردن من تكرار ما حدث أخيراً خاصة مع . جرى اإلفراج عنهما في وقت الحق من يوم أمس

، وجدد رفضه لقرار إسرائيلي "عيد الفصح"ام من كل عام بما يسمونه بدء احتفاالت اليهود في هذه األي
من جهته أكّد نائب رئيس لجنة اإلعمار رائف نجم  . سابق يدرج عملية االقتحام في إطار سياحي فقط

ولفت إلى أن إسرائيل ترفض . بضرورة تزويد الحراس بأسلحة يستطيعون من خاللها الدفاع عن أنفسهم
. ألسلحة، محذراً من تكرار ما وقع أخيراً خاصة في ظل االحتفاالت واألعياد الحاليةتزويد الحراس با

وطالب نجم بتحرك عربي وإسالمي فاعل للتصدي لالنتهاكات اإلسرائيلية المتواصلة ومنع تكرارها، في 
  .الوقت الذي ما تزال فيه سلطات االحتالل تواصل حفرياتها تحت المسجد األقصى

   11/4/2007الغد األردنية 
  

  العاهل األردني يدعو إسرائيل إلنهاء احتاللها لألراضي العربية .68
 دعا العاهل األردني عبداهللا الثاني إسرائيل الى وضع حد الحتاللها لألراضي  :  ب .  ف .  أ-عمان 
عربية التي  مؤكدا أن مبادرة السالم ال ,  لضمان تعايشها السلمي مع أكثر من مليار مسلم في العالم , العربية

 إنه يجب على إسرائيل والدول األوروبية  ,  وقال عبداهللا . تبناها العرب فرصة نادرة من أجل تحقيق السالم
 بل هي قضية تأسر عواطف  ,  أن تدرك أن قضية فلسطين ال تهم الفلسطينيين فحسب , والواليات المتحدة

   . كل المسلمين من إندونيسيا وحتى المغرب العربي
  11/4/2007ام المصرية األهر

  
  عبداهللا الثاني يبحث مع شيراك الوضع في الشرق االوسط .69

 عبد اهللا الثاني، اليوم، بزيارة قصيرة الى فرنسا يجري خاللها مباحثات مع العاهل األردنييقوم : عمان
 عبداهللا وقال المصدر أن زيارة. الرئيس الفرنسي جاك شيراك، وفقا لما أفاد به مصدر في الديوان الملكي

الثاني لباريس ستستغرق عدة ساعات يجري خاللها مباحثات مع الرئيس جاك شيراك تتمحور حول 
العالقات الثنائية والوضع في منطقة الشرق األوسط خصوصا الوضع في كل من األراضي الفلسطينية 

  ".ولبنان والعراق
   11/4/2007الغد األردنية 

  
  ة في االنتخابات النيابيةإسالميو األردن يعلقون قرار المشارك .70
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علقت الحركة االسالمية األردنية قرار المشاركة في االنتخابات النيابية المفترض عقدها صيف : عمان
 .العام الحالي الى حين اتضاح معالم قانون االنتخابات، ولمزيد من الدراسة والتنسيق مع القوى السياسية

ذراع السياسية في جماعة االخوان المسلمين وقرر مجلس شورى حزب جبهة العمل االسالمي، ال
وعلمت . المشاركة في االنتخابات البلدية، المساهمة في تقديم الخدمات الفضلى للمواطنين األردنيين

الخليج من مصادر مقربة، ان قانونا جديدا لالنتخابات سيصدر بعيدا عن البرلمان، يتضمن تفكيكا لدوائر 
ي صوتا لدائرته االنتخابية وآخر على مستوى المحافظة، فضال عن منح انتخابية، يمنح المواطن األردن

القضاء إشرافا كامال على العملية االنتخابية، واعتماد الرقم الوطني في الهوية الشخصية كأساس في 
من جهة أخرى كشف تقرير المنظمة العربية لحقوق اإلنسان في . االقتراع، بدال من البطاقة االنتخابية

 خرقاً لحقوق اإلنسان، ولم يتم الرد من 91 شكوى متنوعة، تضمنت 23لقيها العام الماضي األردن ت
الجهات المعنية سوى على أربعة منها، أبرزها شكوى واحدة حول االعتداء على األردنيين في الخارج، 

الث  متعلقة باالعتقال والتوقيف من دون مذكرة توقيف، وسبع شكاوى اعتداءات على السجناء، وث17
  .شكاوى عن طلب مساعدات إنسانية من وزارة التنمية االجتماعية

 11/4/2007 الخليج اإلماراتية 
  

  منظمة حقوقية تنتقد حالة حقوق اإلنسان باألردن .71
قال رئيس المنظمة العربية لحقوق اإلنسان في األردن المحامي هاني الدحلة إن :  محمد النجار-عمان 

مستمرة في التراجع، وأن الحكومة ال تأخذ تقارير منظمات حقوق اإلنسان حالة حقوق اإلنسان بالمملكة 
وانتقد الدحلة عدم التزام الحكومة األردنية بما وقعت عليه من اتفاقات . المحلية والدولية بشكل جدي

حقوقية دولية، وقال على هامش إعالن منظمته تقريرها السنوي حول حالة حقوق اإلنسان في البالد لعام 
الحكومة وقعت العام الماضي أربعة اتفاقات لكن المشكلة أنها ال تنفذ على األرض ما يتم التوقيع "، 2006
وطالب تقرير المنظمة الحكومة بإجراء االنتخابات البرلمانية المقبلة على أساس القائمة النسبية، ". عليه

مسة نواب، فيما دائرة أخرى عدد ال يعقل أن تبقى دائرة فيها نصف مليون مواطن ممثلة بخ"وقال الدحلة 
وناشد بتطبيق معايير العدالة في القانون الذي ستجري ". سكانها ثمانون ألف مواطن ممثلة بثمانية نواب

كتفي بالقول إنها ستدرس تقارير حقوق االنتخابات المقبل على إثره، معتبرا أن الحكومة عادة ما ت
  .اإلنسان قبل الرد عليها، لكنها تنفي الكثير مما يرد من انتقادات في تقارير المنظمات الحقوقية

   10/4/2007الجزيرة نت  
  

  نفضل ان يتفق اللبنانيون على ارضهم: السعودية تبلغ بري .72
لماضي رئيس المجلس النيابي نبيه بري انهـا         ان السعودية أبلغت رسمياً السبت ا      "الحياة" علمت   :بيروت

تشكره على اقتراحه عقد الحوار اللبناني في الرياض برعايتها، للبحث في حل األزمة اللبنانية الراهنـة،                
وذكرت مـصادر   . وأن القيادة السعودية ترحب باللبنانيين على أرضها بعد اتفاقهم على األرض اللبنانية           

عودي عبدالعزيز خوجة نقل الرسالة الـى بـري بعـدما تـدارس كبـار               واسعة االطالع ان السفير الس    
المسؤولين في المملكة اقتراح رئيس المجلس ملياً وفضلوا ان يتم الحوار في لبنان لتذليل العقبـات مـع                  
استعداد المملكة الستضافتهم إلعالن توافقهم حتى ال يأتي الفرقاء اللبنانيون إليها فيعجزون عن االتفـاق               

وعلم ان خوجة ابلغ بري نصيحة الرياض بـضرورة          .هذا األمر فشالً لجهودها بتشجيع حوارهم     فيشكل  
   .النائب سعد الحريري تجديد الحوار بينه وبين

  11/4/2007الحياة 
  

  لحرب على حزب اهللا أوامر أمريكية اسرائيلية لحلفائها باشعال اقتتال داخلي تمهيدا .73
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 أمريكيا اسرائيليا مشتركا يتـولى االشـراف علـى عالقـات             ان طاقما  "المنار"كشفت مصادر مطلعة ل   
اصدر تعليماته الى قيادات هذه القوى ومن بينهم وليـد           واشنطن وتل ابيب مع القوى المرتبطة في لبنان،       

جنبالط وسمير جعجع، لتنفيذ مخطط لتفجير االوضاع في الساحة اللبنانية، وجر حزب اهللا بشكل خـاص                
ان هذا المخطط سيكون مقدمة لما وصفته         الى اقتتال داخلي، وقالت المصادر     وقوى المعارضة بشكل عام   

 .بخطوة كبيرة سوف تشهدها المنطقة قريبا، قد تكون حربا خاطفة على حزب اهللا، في حزيـران القـادم                 
وأكدت المصادر ان من حلقات هذا المخطط اندفاع قوى المواالة نحو القصر الجمهـوري فـي بعبـدا،                  

س اللبناني اميل لحود، واختيار رئيس جديد للبنان، اضافة الى تنفيـذ عمليـات تخريبيـة                واخراج الرئي 
واشارت الى ان مسؤوال أمنيا أمريكيا رفيع المـستوى أطلـع            .واغتيال في صفوف المواالة والمعارضة    

وزراء األسبق رفيق الحريـري     الجنبالط وجعجع بأن واشنطن ال تضمن عدم كشف حقيقة اغتيال رئيس            
لمتورطين الحقيقيين في اغتياله، ووصفت ذلك بأنه تهديد لحلفاء واشنطن لالسراع في تنفيذ المخطـط               وا

  .التخريبي في الساحة اللبنانية
   10/4/2007المنار الفلسطينية 

  
 حملة لبنانية لمحاسبة متسببي الحرب األهلية .74

) 1975نيـسان    / أبريل 13(ية  بمناسبة الذكرى السنوية الندالع الحرب اللبنان     :  أواب المصري  -بيروت
اء جو ".ممنوع تنعاد .. تنذكر تَ ما تنعاد     "أطلقت سبع هيئات من مؤسسات المجتمع المدني اللبناني حملة          

 أمس االثنين، وهي تهدف     ،اإلعالن عن الحملة خالل مؤتمر صحفي عقد في قصر األونيسكو في بيروت           
لحرب والتذكير بآالف المفقودين الذين مـازال مـصيرهم         لتذكير اللبنانيين بالجرائم التي ارتُكبت خالل ا      

مجهوالً، ولالطالع على كل الحقائق والوقائع التي أدت إلى نشوب الحرب األهلية اللبنانيـة والتـي أدت                 
ميادة عبد اهللا إحدى المسؤوالت عن الحملـة دعـت          . لسقوط آالف الشهداء والجرحى ومئات المفقودين     

يشيات وأمراء القتل والتعذيب، والعمل من أجـل جـالء حقيقـة اإلخفـاء              إلسقاط العفو عن رؤوس المل    
القسري لمصير المفقودين الذي تسبب به العدو اإلسرائيلي والنظام السوري والمليشيات التي تعاقبت على              

واعتبرت أن من يدافع اليوم عن بقاء هذا النظام الطائفي هو من يرفض المساءلة والمحاسبة، وهو                . لبنان
   . من يريد بناء دولة على أوهام وهو من يحضر لحرب أهلية جديدةنفسه

   10/4/2007الجزيرة نت 
  

  والفلسطينيين هم ذريعة االجتياح أصبح عبئا كبيرا على اللبنانيينحزب اهللا: جعجع .75
شن رئيس الهيئة التنفيذية للقوات اللبنانية سمير جعجع، في مؤتمر صحافي عقده امس، هجومـا               : بيروت
 على حزب اهللا وأمينه العام السيد حسن نصر اهللا متهما اياه بارتكاب مغالطات كبيرة فـي خطابـه                   عنيفا

لـن  : وقال. "ان اكثر من نصف الشعب اللبناني ال يريد مقاومة حزب اهللا      "واعتبر جعجع   . االحد الماضي 
م اصبحتم عبئا كبيرا    وبتنا نشعر انك  .. نقبل بان يستمر الحزب في التحكم بمصيرنا ومصير اوالدنا وبلدنا         

 وال نريد مجموعات مسلحة خارج الدولة وال الدخول في          ..ويجب عدم خوض الحروب بعد االن     .. علينا
: وتوجه الى نصر اهللا قـائال     . "وال يمكنه ان يستمر   . ان حزب اهللا ذاهب عكس التاريخ     "ورأى   .مغامرات

ي البحر، وتريد اكمال الجهاد إلخراج      ان سبب وجودك انك تريد تحرير فلسطين بأكملها ورمي اليهود ف          
ـ     ..االميركيين من كل زاوية من ارض االسالم       محاولة سحب تيار المستقبل من     "واتهم جعجع نصر اهللا ب

ان "تناول جعجع قول السيد نصر اهللا       و. " آذار تحت شعار توحيد المسلمين، لكن المحاولة فشلت        14قوى  
اراد التحـدث   ) نصر اهللا (انه  : ، وعلق قائال  " عاصمته ليس دولة   الدولة التي تسمح باجتياح لبنان واحتالل     

لكنه تناسى ان هذه الدولة المذكورة لم تكن قائمة اال بحدها االدنى وبهزال كبيـر               . 1982عن دولة عام    
وهي التـي   . نه كانت هناك مجموعات مسلحة فلسطينية تأكل النمو القائم فيها وتمارس كل صالحياتها            ال
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 1949ببا إلقدام اسرائيل على احتالل لبنان والوصول الى عاصمته، بينما منـذ العـام               شكلت ذريعة وس  
  .  لم تقدم اسرائيل على احتالل لبنان والوصول الى عاصمته1969لغاية 

 11/4/2007الشرق األوسط 
  

  السنيورة يسلم بيدرسون مذكرة إلى بان كي مون .76
 الممثل الشخصي لألمين العـام لألمـم        ،ي مكتبه  مساء أمس ف   ،سلم رئيس مجلس الوزراء فؤاد السنيورة     

 نائـب رئـيس مجلـس    ، أمس،المتحدة غير بيدرسن مذكرة تضمنت نص العريضة النيابية التي نقلها له    
النواب فريد مكاري، والتي كانت وجهت الى األمين العام بان كي مون وهي عبارة عن عريضة نيابيـة                  

 تطالب األمين العام لألمم المتحدة باتخاذ اإلجـراءات المناسـبة            نائباً في البرلمان اللبناني    70موقعة من   
وقد أرفق الـرئيس    . لقيام المحكمة ذات الطابع الدولي في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري           

السنيورة العريضة النيابية برسالة يتطابق مضمونها مع مضمون الرسالتين السابقتين اللتـين أرسـلتهما              
  .  األمين العام لألمم المتحدة سابقاً في هذا الموضوعالحكومة الى

  11/4/2007المستقبل 
  

  اتفاقيات مع مصارف في بيروت4برنامج تمويل التجارة العربية يوقع  .77
.  تسلك طريقها الى حيز التنفيذ بـشكل تـدريجي         3بدأت التزامات مؤتمر باريس   :  مارون حداد  -بيروت

 اتفاقيات خطوط ائتمان بين برنـامج  4ل احتفال مشترك توقيع     وفي هذا المجال تم في بيروت امس وخال       
تمويل التجارة العربية ومقره مدينة ابوظبي بدولة االمارات العربية المتحدة وكل مـن بنـك االعتمـاد                 
اللبناني وفرنسبنك والبنك اللبناني الفرنسي وبنك البحر المتوسط، وذلك بحضور رئيس جمعية المصارف             

وتبلغ قيمة هذه    .ر فرنسوا باسيل وعدد من كبار المسؤولين والعاملين في القطاع المصرفي          اللبنانية الدكتو 
 مليون دوالر أميركي الستخدامها في تمويل التجارة الخارجية للجمهورية اللبنانية،           57االتفاقيات االربع   

طار تعهداته التي التزم    ليصل بذلك اجمالي المبالغ التي وفرها البرنامج حتى االن للمصارف اللبنانية في ا            
 مليون دوالر اميركي، ويتضمن ذلك اتفاقية خط ائتمان مع          90 الى ما يزيد عن      3بها في مؤتمر باريس     

 .2007اذار /  مارس4 مليون دوالر اميركي تم توقيعها في 25بنك بيبلوس بمبلغ 
 11/4/2007الشرق األوسط 

  
 ن مصادر  تكشف عن مخطط جديد إلغتيال وزراء لبنانيي .78

 كشفت مصادر مطلعة في بيروت لعكاظ عن وصول تحذيرات إلى           :هشام عليوان  و  زياد عيتاني  -بيروت
عدد من القيادات السياسية حول وجود تحضيرات لتوتير الوضع األمني في العاصمة اللبنانية بـالتزامن               

ن المخاوف تـدور    وقالت المصادر ا  . مع أي ضربة عسكرية توجه اليران خالل االيام واالسابيع المقبلة         
حول حصول اغتياالت سياسية خاصة للوزراء غير المستقيلين في الحكومة اضافة لحـدوث مواجهـات               

واضـافت ان   . بالشارع في مناطق األطراف بعيداً عن العاصمة بيروت منعاً لحـصول فتنـة مذهبيـة              
لح بانتظار لحظـة    االجهزة االمنية ترصد تحركات لعناصر حزبية في منطقة جبل لبنان تعمل على التس            

  . التفجير
  11/4/2007الدستور 

  
  نائب من حماستستقبل   االسالميةالجماعة .79
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. زار النائب الفلسطيني في حركة حماس مروان ابو راس مركز الجماعة االسالمية فـي صـيدا                :صيدا
منية وجرى عرض للشأن الفلسطيني العام في لبنان وخصوصاً لجهة االوضاع االنسانية واالجتماعية واال            

واكد المجتمعون ان الشعب    . التي تعيشها المخيمات والدور الذي يجب ان تؤديه االحزاب والقوى اللبنانية          
الفلسطيني هو االحرص على رفض التوطين تحت اي ذريعة، وعلى جميع القوى الترفع عن طرح هـذا               

 على حـساب عـذابات      الموضوع كلما دعت الحاجة السياسية الى تحقيق مكتسبات على الساحة اللبنانية          
وشددوا على حياد الشعب الفلسطيني مما يجري على الساحة اللبنانية مـن خالفـات              . الشعب الفلسطيني 

  .سياسية ووقوفه على مسافة واحدة من جميع االفرقاء
  11/4/2007النهار 

  
  على الجانب االسرائيلي التعامل إيجابيا مع المبادرة العربية: أبو الغيط .80

التقـى رئـيس دائـرة      : نقالً عن مراسلتها في القاهرة، جيهـان الحـسيني         11/4/2007الحياة  نشرت  
المفاوضات السياسية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات في القاهرة، اول من امس، كـالً مـن                

وبعـد  . وزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط واالمين العام لجامعة الدول العربية عمـرو موسـى              
-كد عريقات أهمية المبادرة العربية للسالم، واعتبرها األهم فـي ملـف الـصراع العربـي               االجتماع، أ 

، مشدداً على عدم تناقض تلك المبادرة مع خريطـة الطريـق او قـرارات               1948االسرائيلي منذ العام    
: يل هـي  إن رسالتنا للعالم والسرائ   "وقال  . الشرعية الدولية ذات العالقة أو االتفاقات الموقعة مع اسرائيل        

نحن نريد السالم والسالم خيارنا االستراتيجي، ولكن لن يكون سالماً بأي ثمن، ولكن سالم يقـوم علـى                  
 واالنسحاب مـن االراضـي      1967يونيو العام   / اساس انسحاب اسرائيل الى خطوط الرابع من حزيران       

  ".يةالفلسطينية بما فيها القدس واالراضي السورية وما تبقّى من االراضي اللبنان
 عالء الحديدي المتحدث  قال : 11/4/2007 االهرام المصرية  فيمسعود الحناوي وسالي وفائيوكتب 

 الجانب اإلسرائيلي التعامل إيجابيا مع المبادرة ى عل أبو الغيط قال انه أن، الصحفي لوزارة الخارجية
 ى مشيرا إل , ق دوليا عليهاالعربية واالعتراف بها كأساس لمفاوضات السالم مع غيرها من مرجعيات متف

ضرورة عدم االكتفاء وبمجرد المطالبة بعقد لقاءات ثنائية أو جماعية ولكن اتخاذ خطوات عملية ملموسة 
 مناقشات تتناول قضايا ىكتنفيذ االتفاقيات والتفاهمات السابقة مع الجانب الفلسطيني فضال عن التطرق إل

 التمسك بلغة الحوار ى المنطقة ويشجع مختلف األطراف علالوضع النهائي وبما يخدم قضية السالم في
 إن مباحثاته ، في تصريحات له عقب اجتماعه مع صائب عريقات ى،وقال موس . ونبذ العنف والتطرف

مع عريقات ومع عدد من وزراء الخارجية العرب والمسئولين العرب خالل األيام القليلة الماضية تناولت 
 أن هناك عددا من األفكار المطروحة في هذا ى الفتا إل , ا في هذا الصددالخطوات التي يجب اتخاذه

اإلطار ولكن الحديث عنها وعن نتائجها سيأتي فقط بعد اجتماع اللجنة المكلفة بتفعيل المبادرة العربية 
   .  أبريل الحالي 18 للسالم يوم

  
  صفقة تبادل االسرىرئيس الوفد االمني المصري يناشد الفلسطينيين التزام الصمت على  .81

عبر اللواء برهان جمال حماد، رئيس الوفد األمني :  عالء المشهراوي- رويترز -غزة ، القدس
المصري رئيس لجنة التفاوض المسؤولة عن صفقة تبادل األسرى الفلسطينيين مقابل الجندي اإلسرائيلي 

ع المؤسسات اإلعالمية جلعاد شاليط عن اسفه لكثرة التصريحات حول الصفقه وناشد مجدداً جمي
والصحفية الفلسطينية بالكف عن الخوض فى قضية تبادل األسرى نظرا لحساسيتها وأهميتها البالغة 

  .ولكي يتم انجازها بما يحقق مطالب الجانبين
  11/4/2007القدس الفلسطينية 
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  حق العودة لالجئين الفلسطينيين حقٌّ مقدس: برلمانيون لبنانيون .82
د برلمانيون لبنانيون، أن حقّ العودة لالجئين الفلسطينيين الذي أقرته األمم المتَّحدة عبر أكَّ: بيروت

هو حقٌّ مقدس غير قابل للتفاوض والتصرف، وال يمكن التنازل عنه " 194"قراراتها وخصوصاً القرار 
وندد البرلمانيون .  ضغطتحت أي عنواٍن وهو حقٌّ ال يسقط بمرور الزمن أو تحت أي ظرٍف أو

اللبنانيون األعضاء في الرابطة الدولية للبرلمانيين المدافعين عن القضية الفلسطينية في بياٍن بعد 
اجتماعهم في بيروت، مساء أمس، بكّل أشكال عمليات الحفر والهدم، التي تطال المقدسات اإلسالمية 

ؤكِّدين أنَّها تُشكِّل انتهاكاً للمقدسات واآلثار الحضارية والمسيحية في فلسطين تحت أي ذريعة، م
وطالبوا المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته في العمل على منع سلطات االحتالل اإلسرائيلي . واإلنسانية

وقطعان المستعمرين من االستمرار بارتكاب هذه الجرائم، كما طالبوا باإلفراج الفوري عن كل األسرى 
. قلين الفلسطينيين والعرب من سجون االحتالل، السيما البرلمانيين إضافةً إلى النساء واألطفالوالمعت

ودان البرلمانيون استمرار الحصار الجائر المفروض على الشعب الفلسطيني، وطالبوا برفعه فوراً، 
ى تحمل مسؤولياتهم تجاه ودعم حكومة الوحدة الوطنية الفلسطينية، كما دعوا المجتمع الدولي ومنظّماته إل

  . مساعدة السلطة والحكومة الوطنية والشعب الفلسطيني
    11/4/2007 وفا -وكالة االنباء الفلسطينية 

  
  منظمات مجتمع مدني عربية تتفق على مؤتمر سنوي للدفاع عن األسرى العرب .83

سرى العرب في اتفقت منظمات مجتمع مدني ولجان عربية عاملة في مجال الدفاع عن األ: عمان
السجون والمعتقالت اإلسرائيلية واألميركية والبريطانية، على عقد مؤتمر سنوي بهدف تسليط الضوء 

  .على معاناة األسرى، وتكثيف الجهود الشعبية والرسمية إلطالق سراحهم
   11/4/2007الغد األردنية 

  
   سياسيةقضية األسرى ليست إنسانية بل وطنية: سلطان العجلوني وسمير قنطار .84

وجه عميدا االسرى العرب في السجون االسرائيلية سلطان العجلوني وسمير قنطار كلمة باسم : عمان
إن قضية األسرى ليست قضية إنسانية : "قاال فيها. األسرى العرب بمناسبة يوم األسير الفلسطيني

مة الوطن وحقوق الستدراج العطف والدموع والدراهم، بل هي أوال قضية وطنية سياسية تتعلق بكرا
إن قضية األسرى ليست شأن عائالتهم وحدها، فهم أسرى وطن ال أسرى قبائل، وإن "وأضافا ". الشعب

 بما تملك من أساليب - كل األمة -من حق األسير الذي دافع عن مقدسات األمة أن تدافع األمة 
وية نفسية من انقطاع عن العمل إن معاناة األسرى ليست معاناة مادية، بل معاناة معن:" وقاال". ومقدرات

  ".الوطني والنضالي وابتعاد عن األهل وحرمان من األبناء
   11/4/2007الغد األردنية 

  
   يونيو5تأجيل قضية قتل األسرى المصريين إلى  .85

قررت محكمة القضاء اإلداري تأجيل نظر قضية قتل األسرى المصريين خالل حربي : وحيد شعبان
  . وصرحت المحكمة للمدعين بإدخال خصوم جدد في الدعوى.  القادم يونيو5 إلى 1967 و1956

   11/4/2007الوفد المصرية 
 

  الكونجرس يوافق على منح عباس أمواال لدعم الجانب االمني .86
قال مسؤول رفيع في الخارجية االمريكية، يوم الثالثـاء، ان االدارة االمريكيـة             :  سو بليمنج  -واشنطن  

 مليون دوالر من أجـل تعزيـز الحـرس          60 الكونجرس إلنفاق نحو     حصلت على الضوء االخضر من    
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وقال المـسؤول، الـذي     . الرئاسي التابع للرئيس الفلسطيني محمود عباس ولتغطية انفاقات أمنية أخرى         
لقد تعاملنا مع مخاوف الكونجرس وهناك دعـم سياسـي   .. نحن جاهزون"طلب عدم االفصاح عن اسمه     

ان االموال التي كان الكونجرس قد جمدها ستستخدم أيضا في االنفاق على            وأشار الى   ." طيب لهذا االمر  
تحسين اجراءات االمن في المعابر التجارية الرئيسية بين غزة واسـرائيل ومجـاالت االمـداد والنقـل                 

وأضـاف المـسؤول ان     . والتموين ومعدات االتصاالت وغير ذلك من أوجه االنفاق في المجال االمني          
لخارجية االمريكية رسميا، في ساعة متأخرة يوم االثنين، بهذا القرار الـذي قـال انـه                الكونجرس أبلغ ا  

حدث هذا أيضا بموافقة    "وأضاف معلقا على التمويل االمريكي      . سيقدم دعما أمنيا تشتد الحاجة اليه لعباس      
قوات االمـن   تمويل  (قررنا عدم المضي قدما في ذلك       "وقال المسؤول الرفيع    ." اسرائيل وتفهم من جانبها   

في الوقت الراهن الى أن نستطيع التأكد من كيفية عمل النظام في ظل حكومة الوحدة الوطنيـة                 ) الوطني
وتـشير وثـائق    . "لم نقل اننا لن نفعل ذلك أبدا ولكن كل ما في االمر أننا لن نفعل ذلـك االن                 . الجديدة

 مليـون دوالر،    43.4جـال االمـن،     الحكومة االمريكية الى أن غالبية المبلغ المخصص لالنفاق على م         
للتـدريب  " مليون دوالر    14.5وينقسم هذا الجزء الى     . حرس عباس الرئاسي  " لتحويل وتقوية "ستستخدم  

 مليون دوالر لتحديث منشآت الحـرس       2.9 مليون دوالر للمعدات غير القتالية و      23و" االساسي والمتقدم 
تب محمد دحالن مستشار عباس لالمن القومي وعـدو         لمك" مساعدة هيكلية وفنية  " مليون دوالر لتقديم     3و

وقال المسؤول انه على الرغم من تمويل أجهزة عباس االمنية فستستمر مقاطعة الغـرب              . حماس القديم 
  .للسلطة الفلسطينية

  10/4/2007رويترز 
  

   حركة حماس على التمهل في التعامل مع وزراءاإلتحاد األوروبي يتفق  .87
تبحث بينيتا فيريرو فالدنر المفوضة األوروبية      : شرف أبو الهول، وكاالت األنباء     أ -غزة، القدس المحتلة    

للعالقات الخارجية وسياسة الجوار، اليوم في بروكسل، مع سالم فياض وزير المالية الفلسطينية، سـبل               
متحدثة وأوضحت كريستيانا هامان ال   . استئناف المساعدات األوروبية المباشرة للسلطة الوطنية الفلسطينية      

باسم المفوضية األوروبية أن وزراء خارجية الدول األعضاء باالتحاد األوروبي اتفقوا خالل اجتمـاعهم              
وأضـافت  . األخير على التمهل في التعامل مع الوزراء الفلسطينيين الذين ينتمون إلى حركـة حمـاس              

ـ            اض بـشأن شـروط     المتحدثة أن المفوضة األوروبية ستتشاور، على ضوء الموقف األوروبي، مع في
وأشارت هامان إلى قول فياض إنه يحتاج إلى عدة أسابيع من           . وإمكانات التعاون مع الحكومة الفلسطينية    

أجل تنظيم األوضاع داخل الدوائر المالية للحكومة الفلسطينية حتى يمكـن أن تكـون مـستعدة لتلقـي                  
الع على مزيد من المعلومـات مـن        المساعدات الخارجية، وبالتالي فإن المفوضية األوروبية تريد االط       

  .جانب الحكومة الفلسطينية في هذا الصدد
  11/4/2007األهرام المصرية 

  
   الرابطة البرلمانية للدفاع عن فلسطين تدعو لرفع الحصار وإطالق األسرى  .88

عقد، بعد ظهر أمس، االجتماع الدوري الشهري للبرلمانيين اللبنانيين األعضاء فـي الرابطـة الدوليـة                
برلمانيين المدافعين عن القضية الفلسطينية، وصدر عن المجتمعين بيان أدانوا فيه اسـتمرار الحـصار               لل

المالي واالقتصادي على فلسطين رغم إقرار بيان القمة العربية في الرياض ضرورة رفع الحصار فوراً               
م تجـاه مـساعدة     ودعم حكومة الوحدة الوطنية ودعوة المجتمع الدولي ومنظماته الى تحمل مـسؤولياته           

كما حمل المجتمعون قادة الـدول العربيـة مـسؤولية          ... السلطة والحكومة الوطنية والشعب الفلسطيني    
التباطؤ في كسر الحصار وعدم تنفيذ مقررات القمة العربية ورأوا في هذا التبـاطؤ خـضوعاً وخدمـة                  

رض شـروط االذعـان    لحصار وف تها التعامل مع مواصلة ا    لإلدارة األميركية التي أعلنت جهاراً عن ني      
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وندد المجتمعون بكل أشكال عمليات الحفر والهـدم التـي تطـال المقدسـات              . على الشعب الفلسطيني  
االسالمية والمسيحية في فلسطين تحت أي ذريعة واعتبروهـا هتكـاً للمقدسـات واآلثـار الحـضارية                 

ة هذه اآلثار والمقدسـات وصـونها       واإلنسانية وحمل المجتمعون القادة والرؤساء العرب مسؤولية حماي       
ع الصهاينة من االستمرار بارتكاب هذه      لتحمل مسؤولياته في العمل على من     وتوجهوا الى المجتمع الدولي     

وطالب المجتمعون باإلفراج الفوري عن كل األسرى والمعتقلين الفلسطينيين والعرب من سجون            . الجرائم
كما أكدوا على الحقيقة التي أظهرتها      ... ضافة للنساء واألطفال  االحتالل الصهيوني ال سيما البرلمانيين، إ     

المفاوضات الراهنة لجهة مشروعية عمليات المقاومة ضد االحتالل وأسر الجنـود الـصهاينة بغـرض               
أكد المجتمعون ان حق العودة لالجئين الفلسطينيين الذي أقرته األمم المتحـدة عبـر قراراتهـا                . التبادل

هو حق مقدس غير قابل للتفاوض والتصرف وال يمكن التنازل عنه تحـت أي               194وخصوصا القرار   
  . عنوان، وهو حق ال يسقط بمرور الزمن او تحت أي ظرف او ضغط

  11/4/2007السفير 
  

  منظمة يهود أوروبا تطالب االتحاد األوروبي باالعتراف بحكومة الوحدة الفلسطينية .89
أوروبا، من أجـل سـالم عـادل، االتحـاد األوروبـي             طالبت منظمة يهود      :  من مازن حسان   -برلين  

باالعتراف الفوري والكامل بحكومة الوحدة الوطنية الفلسطينية، ورفع كل أشكال الحـصار االقتـصادي              
 وقالت المنظمة في خطاب مفتوح الى رئيسة المجلس األوروبي المستـشارة             . والسياسي عن الفلسطينيين  

، وتعرض الى سلـسلة      ب الفلسطيني الذي يعاني من االحتالل العسكري       إن الشع   األلمانية أنجيال ميركل،  
من المطالب والضغوط قام بتنفيذها جميعا ابتداء من عقد انتخابات ديمقراطية الـى انتخـاب وتـشكيل                 

 واستمر حتى     فإن االتحاد األوروبي لم يكافيء الفلسطينيين،        وعلى الرغم من ذلك،     حكومة وحدة وطنية،  
   . تهاج سياسة مزدوجة المعايير تغض البصر عما تقوم به الحكومة اإلسرائيلية من انتهاكاتاليوم في ان

  11/4/2007األهرام المصرية 
  

   رفض المبادرات السورية غلطة تتحول إلى فرصة ضائعة: مجموعة األزمات الدولية .90
ل الفرصـة السـتئناف     دعت مجموعة األزمات الدولية، أمس، إسرائيل إلى استغال       : األخبار، يو بي آي   

مفاوضات السالم مع سوريا حيث توجد فرصة حقيقية للنجاح، وحذّرت من أن تفويتها يهـدد بزعزعـة                 
إعـادة بـدء    "وذكرت المجموعة أنّها قومت في تقريرها األخير، المعنون         . االستقرار في الشرق األوسط   

د الدبلوماسية بين دمشق وتل أبيـب فـي         ، احتماالت استئناف الجهو   " اإلسرائيلية –المفاوضات السورية   
مواجهة خلفية التطورات اإلقليمية، بما في ذلك العدوان اإلسرائيلي على لبنان في تموز الماضي، وإعادة               

وأوضحت المجموعـة   .  آذار الماضي  28إطالق مبادرة السالم العربية في قمة الرياض التي عقدت في           
 كان ليس األكثر كلفة، حال دون توسيع تطبيع العالقـات بـين              السوري، وإن  -أن الصراع اإلسرائيلي    

. إسرائيل والعرب، وساعد في الحفاظ على التوتّر اإلقليمي الذي يمكن أن يتدهور باتجاه صراع مـسلّح               
من جهته، حذّر محلل المجموعة في سوريا بيتر هارلينغ من أن رفض المبادرات السورية غلطة تتحول                

وحثّت المجموعة، التـي    . المزاج في سوريا يتحول قطعاً ليصبح مشكّكاً      "وضحاً أن   إلى فرصة ضائعة، م   
رأت أنّه إذا كان هناك تبرير إلسرائيل لوقف المحادثات، فإن التبريرات يجـب أن تكـون أقـّل لـدى                    

وقالت المجموعة إنّـه فيمـا   . واشنطن، وأعضاء الرباعية الدولية  للضغط من أجل استئناف المفاوضات         
فضل واشنطن وتل أبيب إعطاء األولوية للمسار الفلسطيني على السوري، فإن االفتقار الى الحركة على               ت

  .المسار األخير سيعوق السابق ال محالة
 11/4/2007األخبار اللبنانية 
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  وانعكاسها على مصير حكومة الوحدة الوطنية "فتح"و" حماس"الخالفات الداخلية في  .91
مة الوحدة الوطنية الفلسطينية لم يضع نهاية للمعاناة في مناطق السلطة، بقدر            تشكيل حكو : معتصم حمادة 

ما كان خطوة أولى على طريق، باتت الشواهد تؤكد أنه مليء بالعراقيل وتسده ألغـام سياسـية وماليـة                   
  .فقيام هذه الحكومة أرخى بتداعيته السلبية على أوضاع حركتي حماس وفتح. وأمنية

  "حماس"الوضع داخل 
في مكـة، وعلـى     " فتح"، على سبيل المثال، شهدت خالفات في صفوفها، على خلفية اتفاقها مع             "حماس"

خلفية تشكيل الحكومة وبرنامجها السياسي الذي انتقده الدكتور محمود الزهار، في مطالعة مطولة له في               
  . برنامج أوسلوواقترب من" حماس"المجلس التشريعي، قال فيها إن برنامج الحكومة خرج عن برنامج 

، "حمـاس "والزهار، كما هو معروف، إلى جانب عضويته في المجلس التشريعي، قائد بارز في حركـة                
ووزير الشؤون الخارجية في الحكومة السابقة، وكان من المتمسكين ببقائها رافضاً لمصلحة أن تـستقيل               

إسـماعيل هنيـة   " حماس"ي قيادة  وقد تواصلت انتقادات الزهار لحكومة رفيقه ف      . لصالح الحكومة الحالية  
ويقول العارفون ببـواطن    . األمر الذي أوضح المدى الذي وصلت إليه الخالفات داخل الحركة اإلسالمية          

  :في الوقت الراهن وهي" حماس"األمور إن ثمة خمسة اتجاهات تتنازع حركة 
وقد توجس من تـشكيل  ". مكتائب عز الدين القسا"االتجاه األول يضم الجناح العسكري للحركة المسمى    • 
للحكومة السابقة، متخوفاً من أن تتخلى عن موقعها في المقاومة، مما يقود إلى تهميش جناحهـا                " حماس"

لكن هذا االتجاه استعاد نفوذه بسرعة      . العسكري، وتالياً إضعاف نفوذ قيادته في رسم القرار داخل الحركة         
، "القـوة التنفيذيـة   "، إلى   "حماس"ام، العضو في قيادة     حين تحول على يد وزير الداخلية السابق سعيد صي        

  ".فتح"كجهاز من األجهزة األمنية، في مواجهة األجهزة األخرى الموالية 
ويتقاطع هذا  . من الرموز القيادية لهذا االتجاه أحمد الجعبري، نزار ريان، يونس األسطل، مروان عيسى            

في اتفاق مكـة    " حماس"كيل الحكومة الجديدة، وتعهد     ويرى في تش  . االتجاه في مواقفه مع الزهار وصيام     
كما يتخوف أصحاب هذا االتجاه من ان يكـون ضـحية           . االلتزام بالتهدئة ضد إسرائيل، إضعافاً لنفوذه     

، ودمجها كـأفراد    "القوة التنفيذية "ورئيس السلطة محمود عباس، تقود إلى حل        " حماس"لصفقة بين قيادة    
  ".حماس"األمر الذي يعني زيادة في تهميش الجناح العسكري لـفي األجهزة األمنية األخرى 

، رغم تشكيل الحكومة الجديدة بالتوافق      "فتح"و" حماس"ويفسر المراقبون استئناف االشتباكات بين مقاتلي       
بين الحركتين، على أنه جزء من المشاغبة، من هذا االتجاه على الحكومة وتحذيراً لرئيـسها اسـماعيل                 

ويضيف العارفون بالـشأن الـداخلي      ". حماس"الدخول في أية صفقة على حساب مقاتلي        هنية من مغبة    
وقد نقل على لسان بعض قـادة  . للحركة أن هذا االتجاه هو الذي يحتفظ باألسير اإلسرائيلي جلعاد شاليت        

 ورقـة   هذا االتجاه ترددهم في القبول بصفقة تعيد شاليت إلى إسرائيل، ألن بقاءه بيد هذا االتجاه يـشكل                
  .قوية يستطيع بها أن يعزز مواقعه وأن يفرض رأيه على باقي االطراف في قيادة الحركة

القيادية التي ما زالـت     " حماس"االتجاه الثاني يضم في صفوفه محمود الزهار وسعيد صيام وعناصر           • 
ا االتجاه أنه   ويعرف عن هذ  " الحرس القديم "تتمسك بالبرنامج التقليدي للحركة ويطلقون على أنفسهم صفة         

يرفض الخط المرن الذي اتخذته الحركة اإلسالمية في مواقفها األخيرة، بما في ذلك توقيعها على اتفـاق                 
ويصف أصحاب هذا االتجاه قيادة الحركـة       . ودخولها صفقة تشكيل حكومة الوحدة الوطنية     " فتح"مكة مع   

على إفراغها من مضمونها الجهادي،     في الخارج بأنها خرجت على سياسة الحركة ومبادئها وأنها تعمل           
وبات مفهومـاً   . ويبدي هذا االتجاه تشدداً في سياسته االجتماعية      . طمعاً بالسلطة والمناصب واالمتيازات   

أنه هو الذي يقف خلف المجموعات المتشددة التي تحاول ان تفرض على المجتمع الفلسطيني في غـزة                 
أعمال عنف باتت ظاهرة يومية في غزة كنـسف مقـاهي           شروطها االجتماعية، وأنها تلجأ في ذلك إلى        

  . االنترنت وبيع األشرطة، وتهديد الصحافيين، والتعدي على النساء السافرات
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االتجاه الثالث يضم في صفوفه قيادات األخوان المسلمين الذين ال يقدمون أنفسهم بشكل مباشـر إلـى                 • 
قـد رشـحته لرئاسـة      " حماس"د بشير، الذي كانت     من أبرزهم الدكتور محم   . الرأي العام كقيادة سياسية   

فهـو  . ويوصف هذا االتجاه بالتشدد النـسبي سياسـياً       . الحكومة في حواراتها السابقة مع رئيس السلطة      
أقرب، في مواقفه السياسية إلى االتجاه الذي يمثله الزهار، لكنه يختلف معه في سياسته االجتماعيـة، إذ                 

لمتشددة بالقوة ويرى في ذلك تشويهاً لإلسالم وللحركـة اإلسـالمية           يعارض فرض المظاهر اإلسالمية ا    
  .واستعداء للناس ضد الحركة وسياستها

ويقول المقربون من قيـادة     . االتجاه الرابع يقوده رئيس الحكومة اسماعيل هنية، رئيس الحكومة الحالية         • 
جاً من هيمنة قيـادة الخـارج       إن هنية أصبح في موقع قوة داخل الحركة، وانه أخذ يتحرر تدري           " حماس"

عليه، خاصة بعدما تبين له أن من نتائج هذه الهيمنة إضعاف شخصيته الـسياسية أمـام الـرأي العـام                    
ويقـول  . ويلقى هنية تأييداً واسعاً في صفوف الحركة في قطاع غزة والـضفة الفلـسطينية             . الفلسطيني

ومن عالمات ذلك أنه لـم      . لند لقيادة الخارج  المراقبون إنه يحاول أن يبني موقعه في الحركة من موقع ا          
ـ          " يقاتل" ، للوفد الفلـسطيني إلـى      "حماس"بما فيه الكفاية كي يضم خالد مشعل، رئيس المكتب السياسي ل

ويضيفون ان مشعل بدوره، بدأ بإقفال حنفية المال، المخصص لدعم رئيس الوزراء، فـي              . القمة العربية 
  .لعالقات بين الطرفينجديدة بدأت تحكم ا" تبادلية"إطار 

وهؤالء يؤيدون بقـوة وثيقـة      . في سجون االحتالل اإلسرائيلي   " حماس"االتجاه الخامس، يمثله أسرى     • 
األسرى التي تحولت بعد الحوار الفلسطيني إلى وثيقة للوفاق الوطني، على أساسها تـشكلت الحكومـة                

قول المراقبون إن لهؤالء نفوذهم الواضح      وي. لذلك يجاهرون بدعمهم للحكومة، والسماعيل هنية     . الجديدة
األمر الذي وفر لهنية نفوذاً فـي منـاطق         ) كما في قطاع غزة   (على قواعد الحركة في الضفة الفلسطينية       

  .الضفة في صفوف الحركة
أما قيادة الخارج، كما يرى المراقبون، فتحاول أن تمسك العصا من الوسط، إن في عالقاتها الداخلية، أو                 

لذلك تراها تنتقل في تصريحاتها على لسان مشعل من تأييدها المـسبق لمواقـف              . ها السياسية في مواقف 
اإلجماع العربي في قمة مكة إلى التمسك في الوقت نفسه بكل شبر من أرض فلسطين، من النهـر إلـى                    

بـين  وقد حاولت هذه القيادة أن تعزز وضعها، من خالل دعوة مشعل إلى فك العالقة التنظيميـة                 . البحر
في األردن، الذي يعتبر إلى اآلن المرجعية األساسـية والتنظيميـة           " االخوان المسلمين "وتنظيم  " حماس"

غير أن مجلس الشورى في عمان، أحبط محاولة مشعل، حين رفض في أحد اجتماعاته اقتراح               . للحركة
  .ي األردن، وأبقى على ارتباطها التاريخي بحركة االخوان ف"حماس"رئيس المكتب السياسي لـ

سيكون لها انعكاسـاتها الـسلبية      " حماس"ويرى المراقبون كخالصة أن الخريطة الجديدة المتشكلة داخل         
على قدرة الحكومة الجديدة على التحرك، خاصة أن بعض اتجاهات الحركة لن يتردد في وضع العصي                

مـن أن   ) 3/4/2007(وقد شكا هنية في أحد اجتماعـات الحكومـة          . في هذه الحكومة لعرقلة تحركاتها    
وقد فهم من كالمه اتهام واضح لبعض االتجاهـات داخـل   . البعض يحاول أن يفشل تجربة هذه الحكومة    

  ".حماس"
  "فتح"الوضع داخل 
وقد عبرت الحركة عن هذا منـذ       . ، يشكو هو اآلخر من االفتقار إلى الوحدة الداخلية        "فتح"الوضع داخل   

ات الداخلية تمهيداً لخوض االنتخابات التشريعية، وكذلك حـين         وقت طويل حين فشلت في تنظيم االنتخاب      
فشلت في السيطرة على مرشحيها، االمر الذي شكل سبباً من أسباب خسارتها موقعهـا فـي المجلـس                  

  :وفي محاولة لرسم الخريطة داخل فتح، يمكن قراءة اآلتي. التشريعي ورئاسة الحكومة
ويتفق المراقبون أن عباس بات عملياً خارج االطـر         . د عباس االتجاه األول يمثله رئيس السلطة محمو     • 

وإنه يمارسه دوره كرئيس للسلطة واللجنة التنفيذية في منظمة التحرير دون           . التنظيمية والسياسية للحركة  
وانه ينظر إلى فتح باعتبارها فقدت دورها التاريخي، وأن عليها أن تعيد صياغة             . العودة لهيئات الحركة  
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وأن تمسكها بموقعها كجـزء مـن حركـة التحـرر الـوطني             . ما يتالءم والحالة المستجدة   أوضاعها، ب 
وإن من شأن هذا أيـضاً      . الفلسطينية من شأنه أن يعوق قدرتها على استعادة موقعها في العملية السياسية           

ن أنها  يخالفون عباس الرأي، ويؤكدو   " فتح"ومع ذلك فإن بعض قادة      . أن يديم أزمتها إلى أمد غير منظور      
  .بدأت تعمل على الخروج من أزمتها دون أن تستقيل من موقعها في صفوف الحركة الوطنية

ـ     •  التي يفترض أنها قيـادة     (ويقول المراقبون إن هذه اللجنة      ". فتح"االتجاه الثاني تمثله اللجنة المركزية ل
وحتى عـن عقـد     . سباتت تعيش على هامش األحداث وباتت عاجزة عن القيام بأي دور ملمو           ) الحركة

وال يخفي البعض مشاعره قائالً إن محمود عباس لعب دوراً غير قليل في إضـعاف           . اجتماعاتها الدورية 
وهو أمر مكّنه من التصرف بحرية في أوضاع الحركـة          . اللجنة المركزية للحركة ووضعها على الرف     

ـ      مين سر اللجنـة المركزيـة فـاروق     في مواجهة خصمه اللدود أ    " (فتح"وصوالً الى انتخابه قائداً عاماً ل
وقد لجأ عباس إلى بعض التشكيالت التي تعزز مكانته فأعفى هـاني الحـسن مـن مهماتـه                  ). القدومي

وهو منـصب وهمـي ال   (وعينه كبير المستشارين لرئيس السلطة . كمسؤول للتعبئة والتنظيم في الحركة   
المعروف عنه بأنـه    ) أبو عالء (تنظيم أحمد قريع    كما عين بدالً منه في مكتب التعبئة وال       ) قيمة حقيقية له  

  .وقواعدها" فتح"شخصية غير محبوبة في صفوف 
االتجاه الثالث وهو قوي في صفوف الحركة، خاصة في الضفة الفلسطينية، يضم القيادات الشابة، التي               • 

ـ       . تتخذ من مروان البرغوثي، عنواناً لها      ات الـضفة،   وتمسك هذه القيادات بأوضاع الحركة في محافظ
وتحمل القيـادات  . وتحاول جاهدة أن تعيد بناء صفوفها، في محاولة الستعادة مواقعها في الحالة السياسية        

وما زالت هذه القيـادات تـراهن       . من تدهور " فتح"الشابة اللجنة المركزية مسؤولية ما آلت إليه اوضاع         
رتيبات إقليمية تهدف إلى إضـعاف      على احتمال إطالق سراح مروان البرغوثي من السجن، في إطار ت          

وترى هذه القيادات في إطالق سراح قسام مروان البرغـوثي مـن            ". فتح"عبر إعادة استنهاض    " حماس"
والمالحظ أن هذه القيادات المعروفة بنفوذها في صفوف        . السجن، مؤشراً، إيجابياً، باتت تراهن عليه بقوة      

اتها، تلتقي في السياسة إلى حد كبير مـع محمـود          كتائب شهداء األقصى، وسيطرتها على بعض مجموع      
علمـاً أن بعـض     . أساساً صالحاً للتسوية مع إسرائيل    "  البحر الميت  -جنيف  "عباس، إذ ترى في وثيقة      

  .قيادات هذا االتجاه كمحمد حوارني، شاركت في صوغ هذه الوثيقة، كما شاركت في توقيعها
حكومة محمود عباس، والمدير السابق لجهاز األمن الوقائي في         االتجاه الرابع، يمثله الوزير السابق في       • 

ويعتبر دحالن من القيادات الشابة الصاعدة بسرعة إلـى الـصفوف األولـى             . قطاع غزة محمد دحالن   
للحركة، مستفيداً من نفوذه الذي بناه على مدى السنوات الماضية، ومن تقلّبه في مواقـع قياديـة داخـل                   

ثمة من يؤكد داخل فتح أن دحالن بسط نفوذه على كامل مواقع الحركـة فـي                و. الحركة وداخل السلطة  
األقوى، وهذا ما يفسر تراجع بعض االصوات األخرى كصوت         " فتح"قطاع غزة وأنه أصبح هناك رجل       

  .وزير التموين السابق عضو المجلس الثوري للحركة أبو علي شاهين
تحاوية التي لم توقف اشتباكاتها حتـى اآلن مـع          ويقول المراقبون إن دحالن يقف خلف المجموعات الف       

ـ            "حماس"ميليشيا   أن تستفيد منهـا    " فتح"، وانه ينظر إلى الحكومة الحالية على أنها مرحلة انتقالية ال بد ل
في استعادة قواها، وتنظيم صفوفها، لتستعيد مواقعها داخل السلطة، وأن االشتباكات هـي واحـدة مـن                 

وعصبويتها، من خالل كسر ظهر الخصم اللدود الذي يزاحمهـا          " فتح" حمية   األساليب الناجحة الستثارة  
ويقول المراقبون إن نفوذ دحالن بدأ يمتد قلـيالً إلـى الـضفة             ". حماس"المناصب والنفوذ ممثالً بحركة     

، والـذي يـرفض أنـصار مـروان     "فتح"الغربية عبر حسين الشيخ، امين سر اللجنة الحركية العليا في        
عتراف بشرعية منصبه، ويناصبونه العداء، ويطرحون حول مـصادر تمويلـه عالمـات             البرغوثي اال 

  .استفهام
االتجاه الخامس داخل الحركة يمثله الطاقم التفاوضي في السلطة وفي منظمة التحرير ومـن رمـوزه                * 

د الدكتور صائب عريقات، والدكتور نبيل شعث، وعناصر قيادية أخرى، كالطيب عبد الرحيم، وأحمد عب             
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يعتبر هذا الفريق نفسه خارج النزاعات الفتحاوية الداخلية، ويعتبر ارتباطه بـرئيس            . الرحمن، وغيرهما 
ويتخذ هذا الفريق مواقف متشددة من حركة حمـاس،         . السلطة محمود عباس الضمانة لبقائه في مناصبه      

. "حمـاس "بكرة الطاحـة    وقد وصف بأنه الفريق الذي كان اكثر اندفاعاً في الدعوة النتخابات تشريعية م            
التي يرى فيها منافساً خطيراً في العملية المتفاوضية، خاصة بعدما أبدى خالد مـشعل فـي أكثـر مـن                    

ينضم إلى هذا الفريق ياسر عبد ربـه الـذي عـرف            . تصريح استعداده لالنخراط في العملية التفاوضية     
  . "حماس"بتصريحاته العدائية ضد 

إلى الوحدة الداخلية أضعف فريقها الوزاري، برئاسة نائب رئيس         " فتح"ر  ويخلص المراقبون إلى أن افتقا    
في القطاع من االنجرار إلى االشـتباكات مـع         " فتح"الورزاء عزام االحمد، الذي وقف عاجزاً عن منع         

فبقي الفلتان االمني علـى مـا هـو    ) "حماس"كما وقف هنية عاجزاً هو اآلخر عن لجم مقاتلي         " (حماس"
اولة للمس بصدقية حكومة الوحدة الوطنية وقدرتها على ضبط االوضاع في القطاع وفرض             عليه، في مح  
  .النظام والقانون
  األزمة المالية

، وتأثيراتها على أوضاع الحكومة الفلـسطينية       "فتح"و" حماس"إذا كانت الخالفات السياسية داخل كل من        
عوقة ذات الطابع المحلي، فإن األزمة الماليـة        الجديدة وقدرتها على االقالع، تندرج في إطار العوامل الم        

تعتبر واحداً من العوامل المعوقة ذات الطابع اإلقليمي والدولي، ألنها ناتجة عن فرض الحـصار علـى                 
ويبدو أن األزمة المالية في     . مناطق السلطة، وفق اشتراطات للجنة الرباعية الدولية باتت معروفة للجميع         

وكما اوضح لنا أحد الورزاء الجدد في حكومة هنية الثانيـة           .  يتوقع الكثيرون  السلطة، هي أكبر مما كان    
فإن األرقام التي عرضت على مجلس الورزء خيبت آمال الجميع، خاصة الوزراء الجدد الـرغبين فـي                 

  .تقديم نماذج جديدة لكيفية عمل الوزرات في خدمة المجتمع الفلسطيني
الية على حكومة هنية االولى بلغت خالل عام من توليها الـسلطة            وبلغة األرقام يتضح أن المتأخرات الم     

 مليون دوالر لدفع مستحقات الموظفين ورجال       900 مليون دوالر، وان االولوية فيها بلغت حوالى         1170
كمـا اتـضح أن الموازنـة       . الشرطة واألجهزة االمنية وعائالت األسرى والشهداء والجرحى وغيرهم       

 مليون دوالر، علماً أن الموازنة العامة العاديـة         2700ف تتجاوز بالضرورة     سو 2007المفترضة للسنة   
كذلك أوضحت التقارير أن الحكومة تحتاج إلى مبلغ        .  مليون دوالر  1700للسلطة كانت تصل إلى حوالى      

  . مليون دوالر لتشير عجلة اإلدارة1800اليقل عن 
شكل رئيسي على المـساعدات العربيـة، التـي         ويالحظ في هذا السياق أن السلطة تعتمد في مداخيلها، ب         

في الوقت الذي   .  مليون دوالر، تنفيذاً لقرار القمة العربية في القاهرة        55يفترض أن تسدد شهرياً حوالى      
 مليون دوالر فقط، والمالحظ أن الـدول        15 و 10يكاد السداد الفعلي من هذا المصدر، ال يتجاوز ما بين           

أما المصدر الثاني لتمويل السلطة فهو الجباية الجمركية على         . الغنية مالياً المتخلفة عن السداد هي الدول      
.  مليون دوالر  60عن  ) في االوقات العادية  (وتتوالها عادة السلطات اإلسرائيلية، وال تقل شهرياً        . المعابر

 مليون دوالر، وبقيـت محتجـزة لـدى الـسلطات           30- 25لكنها انخفضت بفعل الحصار إلى حوالى       
أمـا  .  مليون دوالر  600ويتحدث الفلسطينيون عن مبالغ محتجزة لدى إسرائيل تبلغ حوالى          . ائيليةاإلسر

المصدر الثالث فهو مساعدات األطراف المانحة، والتي توقفت تقريباً، بضغط من الواليات المتحدة إلـى               
  .أن تستجيب الحكومة الشتراطات اللجنة الرباعية

الحكومة الجديدة، ابلغهم من رئيسهم اسماعيل هنية، أن آليات تـوفير           األهم من هذا كله أن الوزراء في        
المساعدات للسلطة ستبقى على ما هي، أي تحول إلى األمانة العامة للجامعة العربية ومنها إلـى ديـوان                  
رئيس السلطة وعبره إلى وزير المال، دون أية حلول لألموال المحتجزة لدى إسرائيل، والتي تشكل فـي                 

ويالحظ الوزراء في هـذا     . لدفعة االكبر التي بإمكانها أن توفر ظروف اإلقالع أمام الحكومة         مجموعها ا 
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السياق أن القمة العربية لم تضع حلوالً للحصار على السلطة الفلسطينية، حتى أن المصارف المركزيـة                
  . والصيرفةالعربية اعتذرت عن إمكان حل قضايا الحصار، بذريعة الهيمنة األميركية على عالم المال

فقـد سـجل    . لجيش من المـوظفين   ) فقير ومفلس (ومما يزد طين السلطة بلّة أنها تحولت إلى رب عمل           
 ألف موظف، يضاف لهم 159مجلس الوزراء الجديد أن العدد الرسمي للموظفين الدائمين في السلطة بلغ            

مالية للسلطة، االمر الذي    وهؤالء في مجملهم يشكلون حوالى ثلثي الموازنة األج       .  ألف موظف متعاقد   11
دعا بعض الوزراء إلى المطالبة بفتح ملف التوظيف العشوائي، وضرورة وضع ضـوابط تحـول دون                

وهكذا تتوقف الحكومـة الجديـدة أمـام         .إغراق السلطة بالمزيد من المسؤوليات المالية في هذا المجال        
  :مجموعة من األسئلة أهمها

 أن توحد المجتمع الفلسطيني وقواه السياسية، في الوقـت الـذي            هل تستطيع حكومة الوحدة الوطنية،    * 
  ، من خالفات وتشققات داخلية؟"فتح"و" حماس"تشكو فيه القوتان األساسيتان االكبر فيها، 

" فـتح "وهل تستطيع هذه الحكومة أن تكبح جماح الفلتان االمني، في الوقت الذي تتسبب فيه كل مـن                  * 
ن األمني في المجتمع، وال سـلطة لـوزراء الحـركتين علـى ميليـشيا               بنشر الفوضى والفلتا  " حماس"و

  الحركتين؟
وهل تستطيع هذه الحكومة أن ترمم ما خربه الحصار، وان تعيد إقالع المؤسسات الخدمية، وان تقـدم     * 

في السياق، نموذجاً لعمل حكومي جديد، في الوقت الذي ما زال فيه الحصار يفرض تداعياته على عموم                 
  لمسألة تمويل خزانة السلطة؟) سياسي أو تقني(الفلسطيني، دون وجود حل الوضع 

ضحية لكل هذا، فتسقط في االمتحان لمـصلحة    " الوحدة الوطنية "وأخيراً وليس آخراً، هل تكون صيغة       * 
علـى  ) ”حمـاس "و" فتح("أو للهيمنة الثنائية    ) كالً على حدة  " فتح"أو  " حماس("العودة الى الهيمنة الفردية     

  اعدة المحاصصة، وبما يطفئ أي أمل بوضع فلسطيني مستقبلي يستجيب لطموحات المجتمع؟ق
  11/4/2007النهار 

 
  آالف يهاجرون سنوياً  10و 2006ألف طلب فلسطيني للهجرة منذ منتصف 45  .92

عشرة آالف فلسطيني يهاجرون بالمتوسط من      )..يديعوت( مراسل الشؤون الفلسطينية   -روني شكيد   : بقلم
عـدد هـؤالء    . 2005 ألف فلسطيني هاجروا في عـام        16 - 10بين  . ق سنويا في العقد األخير    المناط

. ، وربما وصل الي مضاعفة نفـسه      "عام حماس " الذي هو    2005المهاجرين ازداد بضعة آالف في عام       
هؤالء أناس استطاعت الحواجز والبطالة والفقر والجدار والضربات العسكرية وأزيز الرصاص ايصالهم            

 .ي درجة اليأس لدرجة دفعتهم الي حزم حقائبهم وأغراضهم ومغادرة البالدال
حتـي  "طاقم أبحاث اسرائيلي برئاسة يورام اتينغر، من كبار المسؤولين في وزارة الخارجية سابقا، يقول               

االنتفاضة األخيرة كان اغلبية المهاجرين من المسيحيين، ولكن بعد اندالعها اتـسعت الـدائرة لتـشمل                
منذ فوز حماس هنـاك هجـرة ألتبـاع الـسلطة           . لمين والمسؤولين الحكوميين والمفكرين والتجار    المس

 ." ازداد هذا الرقم ارتفاعا2006 ألفا وفي عام 16 قفز عدد المهاجرين الي 2005في عام . الفلسطينية
بلـسان  الناطق  . ، يدعون في فتح   "ضربة الهجرة هي احدي الضربات التي أنزلتها حماس علي رؤوسنا         "

آالف الفلسطينيين ينهون في كل عام دراسـتهم فـي الجامعـات            : "حماس يفضل استخدام صياغة اخري    
 ."ويبحثون عن العمل في الدول المجاورة وفي اوروبا حتي يتمكنوا من خدمة الشعب الفلسطيني

للمثليات  2006 ألف طلب للهجرة منذ أواسط       45حسب معطيات وزارة الخارجية الفلسطينية تم التقدم ب         
الدكتور محمد صبح، نائب وزير الخارجية الفلسطيني من حركة فـتح           . الدبلوماسية االجنبية في المناطق   

الـدول المـستعدة السـتيعاب      . يقول أن اغلبية المهاجرين هم من المثقفين وأصحاب رؤوس االمـوال          
ماجستير والدكتوراة فقـط،    المهاجرين الفلسطينيين وعلي رأسها كندا واستراليا جاهزة الستيعاب حملة ال         

  . ألف دوالر علي األقل200ومن يجلب معه 
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الضرر البشري واالقتصادي الناجم عن ذلك هائل، وهو يلقي بظالله الصعبة علـي             . هذه ضربة قاسية  "
أصحاب رأس المال يفرون والمثقفون يرحلون والطبقة الوسطي تتقلص         : المستويين االجتماعي والسياسي  

 ."اوحماس تعزز قوته
مستوي المساعدات التي يحصلون عليهـا      . الفلسطينيون تحولوا خالل االعوام الستة األخيرة الي مفلسين       

 مليون يتلقون ضـمان دخـل       1.2أكثر من   . من االمم المتحدة والمنظمات الدولية هي األعلي في العالم        
 . في المائة منذ مدة طويلة35والبطالة اجتازت نسبة . ومخصصات
أحد انعكاسات الحالة المزاجية المتكدرة هو ذلك االعـالن         . باط يدمران كل بقعة طيبة خيرة     اليأس واالح 

. االنتقال الي مكان يستطيعون العيش فيـه بـصورة أفـضل          : الذي صدر عن أكثر من ثلث الفلسطينيين      
ـ   32 أظهر أن    2006استطالع الرأي الذي نظمه مركز االبحاث في جامعة بير زيت في عام              ة  في المائ

  .قد عبروا عن رغبتهم بالهجرة من المناطق
:  سنة هي األعلي من حيث الرغبة في الهجرة        30 - 20بعد تحليل النتائج تبين أن نسبة الشباب من فئة          

 في المائة انهـم     38في استطالع مشابه أجرته جامعة النجاح في نابلس قبل شهرين قال            .  في المائة  44
ه مركز ابحاث بيت ساحور برئاسة الدكتور نبيل كوكلي تم الحصول           وفي استطالع أجرا  . يريدون الهجرة 

 .علي نتيجة مشابهة
، يقـول   "الفلسطينيون غير راضين بالمرة عن وضعهم األمني واالقتصادي واالجتمـاعي والـسياسي           "

 .الدكتور احمد حسين، رئيس مركز االبحاث في جامعة النجاح
الفقر ومعارك الشوارع، يقول أتباع فتح فـي رام اهللا ان           الي جانب المعطيات حول البطالة المتصاعدة و      

في قلقيلية مثال تم الغاء مهرجان فلسطين قبل شهرين بحجة انه           . هناك قرارات اسالمية تنزل عليهم كذلك     
ليس من الالئق تنظيم حفالت رقص مختلطة للنساء والرجال، وتقليد الثقافة الغربية، كما قررت البلديـة                

قوم يا  " آالف نسخة من كتاب      3قبل أقل من شهر قررت وزارة التعليم الفلسطينية إتالف          . التابعة لحماس 
الكتاب هو أحد الكتب النموذجية من للفلوكلور الفلسطيني، إال أن حماس اعتقـدت أن فـي هـذا                  ". طير

 .الكتاب ثالثة تلميحات للحب والجنس، ولذلك قررت إتالفه
ي، نظم في رام اهللا مظاهرة كبيرة للمثقفين دعت الي عدم اعادة        محمود درويش، الشاعر الوطني الفلسطين    

 في المائـة    20في السنة األخيرة تمت اضافة      : الثقافة الوطنية الي الظالم، ولكن حماس غارقة في شأنها        
  .ساعات دراسية دينية لجهاز التعليم علي حساب المواضيع االخري

المسيحية وعدة حوانيـت فـي رام اهللا، يحظـر بيـع            وفي كل مدن الضفة والقطاع، باستثناء بيت لحم         
مقاهي االنترنت في غزة ُأحرقت، وقبل اسبوع تم إشعال النار في مركزين للثقافـة      . المشروبات الروحية 
 .والموسيقي هناك

. ليست هناك عالقة بين الهجرة وفوز حماس، كما يدعي فوزي برهوم، الناطق بلسان حركـة حمـاس                
خارج من اجل الدراسة ومن ثم يعودون، ونحن نؤمن بحق العودة ولذلك ال يهاجر              الناس يتوجهون الي ال   "

 ."بل بالعكس هم يريدون العودة الي بالدهم. الفلسطينيون
 الخجل اختفي

هي تُذكرهم بنكبة   . الهجرة هي كلمة ذات مغزي سلبي بالنسبة للفلسطينيين، هي تعني الرحيل عن الوطن            
 طور الفلسطينيون أسطورة مضادة اسمها      1967منذ عام   . خ الفلسطينيين ، الكارثة الكبري في تاري    1948

اختفي الخجل مـن هـذه      " في عام حماس  . "، أي التشبث باالرض الذي يالزم أسطورة العودة       "الصمود"
الشبان يتحدثون عالنية عن رغبتهم بالهجرة، والبحث عن مكان رزق محترم ومستقبل شخصي             . الظاهرة
ناطق ليست ظاهرة جديدة، فالفلسطينيون قد هاجروا الي الدول العربيـة واوروبـا       الهجرة من الم  . أفضل

 ألف فلسطيني مسلم، حيث تعتبر شـيكاغو        215في الواليات المتحدة يقيم     . واالمريكيتين عبر كل السنين   
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ي،  ألف فلسطين  600أما المسيحيون فيتوجهون الي امريكا الجنوبية والالتينية حيث يعيش          . أكبر تجمع لهم  
 .أكثرهم كبرا في تشيلي والسلفادور وهندوراس

، رئـيس   )الـسقا (قسم من المهاجرين وصلوا الي مواقع عالية في الدول التي حلوا فيها، أنطونيو سـاكا                
يعتبر سـعيد موسـي     ) هندوراس البريطانية (في مقاطعة بليز    . هندوراس هو ابن مهاجرين من بيت لحم      

صعود حماس حول حياة    . فادور كان هناك رئيس من أصل فلسطيني      الفلسطيني رئيسا للوزراء، وفي السل    
الفلسطينيين المسيحيين الي أكثر صعوبة، وفي السنة األخيرة هاجر عدة آالف من عائالت جديدة من بيت                

 .لحم ورام اهللا
في السبعينيات، سنوات االندفاعة الكبري للنفط، غادر عشرات آالف الرجال الـضفة وغـزة الـي دول                 

، حيث كانوا هناك يحصلون علي رواتب بخمسة أو ستة أضعاف مما كانوا يحصلون عليـه فـي                  الخليج
المناطق، نصفهم غادر من دون أبناء العائلة واعتاد القدوم كل بضعة اشهر ليترك مـن ورائـه امرأتـه       

أو البعض اآلخر غادر مع أبناء العائلة واستقر في الكويت وقطـر والـسعودية              . حامال ويعود الي عمله   
 25 بعد غزو الكويت، طُرد الفلسطينيون من هناك انتقاما لدعمهم لصدام، وعاد             1991في عام   . البحرين

 .ألفا منهم الي المناطق
ف وقوات األمن بكافة    .ت.اتفاق اوسلو أدي الي تغيير االتجاه إثر االتفاق الذي أعاد الي المناطق أتباع م             

حسب التقديرات المختلفة جاء الـي المنـاطق        . موالأنواعها وبعض رجال االعمال أصحاب رؤوس اال      
 ألف شرطي، مع أبناء عائالتهم االمر الـذي أوصـل عـدد             12 ألف شخص من بينهم      20 - 15حينئذ  

 . ألف نسمة100الي أكثر من " عائدي اوسلو"
  تصاعدت الهجرة السلبية من المناطق نحو      1997ولكن حلم السالم في اوسلو سرعان ما تبدد، وفي عام           

 ليشمل رجال االعمال بصورة     2000الخارج، وتعاظم هذا الميل بعد اندالع االنتفاضة الثانية في سبتمبر           
مركز ابحاث ديمغرافي نرويجي في رام اهللا يدعي        . أساسية، الذين أصيبوا بخيبة األمل وفروا من المكان       

شخص، خصوصا من    ألف   100 الي   2002 وديسمبر   2000أن الهجرة الفلسطينية وصلت بين سبتمبر       
 .الطبقة الوسطي وموظفي السلطة والمسيحيين

 ألف، من بينهم بـضعة آالف       40في الموجة الثانية غادر كل من يمتلك جنسية اجنبية، وعددهم يقدر ب             
أحدهم هو وزير الخارجية الدكتور زياد أبو عمرو، الذي حـصل           . فلسطيني من حملة الجنسية االمريكية    

  .من امرأة امريكيةعلي الجنسية من زواجه 
فـي  . الذين عادوا الي تونس أو انتقلوا الي االردن ومصر        " فتح تونس "في هذه الموجة برز ايضا أتباع       

الموجة الثالثة المتزامنة مع عام حماس غادر باألساس الشبان المثقفون وأصحاب رؤوس االمـوال مـن                
 .النخبة االجتماعية والفكرية

نصار نصار، من كبار تجار الحجر في الـضفة         . رأس المال من المناطق   ولّد دافعا لهجرة    " عام حماس "
هو كان يشغل مئات المـوظفين فـي        . القاطن في بيت لحم، يعتبر أحد كبار تجار حجر البناء في العالم           

كانوا يشترون الحجر الخليلي االبيض منـه حتـي فـي    . مصانعه جنوبي الضفة، وبجانب مخيم الدهيشة     
وفي السنة األخيرة نقل مركز نشاطه الي االردن حيث استثمر ماليين الدوالرات فـي              الواليات المتحدة،   

 .مصانع حجرية جديدة
ف حتي اليـوم، نقـل اغلبيـة        .ت.غسان الشكعة، رئيس بلدية نابلس سابقا، وعضو اللجنة التنفيذية في م          

 .ل معارك الشوارعهو مل الحواجز ولم يعد يتحم. تجارته التي يعمل بها مئات االشخاص الي االردن
أحد أصحاب مصانع النسيج الكبري في معبر كارني الذي كان يخيط الشراشف وغيرها مـن األقمـشة                 

االسرائيلي، ومالبس العمل لمصانع كثيرة في اسرائيل، نقل جزءا كبيرا من مصنعه الي             " كيتان"لمصنع  
 . المغلقة في كل مرةمصر حيث لم يعد يتحمل بقاء بضاعته التي تكلف الماليين عند الحواجز
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 البيت باٍق
حتي المسيحيون الذين   . اغلبية من يهاجرون ال يبيعون أمالكهم     . الهجرة الفلسطينية ليست هجرة كالسيكية    

الكثير مـن   : هناك حتي ظاهرة عكسية   . يغادرون بيت لحم مدركين بأنهم لن يعودوا، ال يبيعون منازلهم         
ليبنوا بيتا يستخدمونه في العطل وكبوليصة تأمين في حالـة          المهاجرين يعودون بعد عدة سنوات للزيارة       

في قرية ترمس عيا مثال، بين رام اهللا ومستوطنة شيال، هنـاك عـشرات المنـازل                . اضطرارهم للعودة 
 .الفاخرة التي بناها المهاجرون الفلسطينيون القاطنون في الواليات المتحدة

اغلبيـة دول   . حتملة التي تقلصت جدا في السنة األخيـرة       الي أين يهاجر الفلسطينيون؟ قائمة األهداف الم      
الواليات المتحدة قللت قبولها للمهاجرين الفلسطينيين بعـد أحـداث          . اوروبا ال تمنح تأشيرات هجرة لهم     

مصر من ناحيتها تُـصعب اعطـاء       . أما الي جنوب امريكا ووسطها فال يسافر إال المسيحيون        . سبتمبر
 يخشون جدا من الهجرة الفلسطينية، لذلك فرضوا قيودا صعبة حتـي علـي              التأشيرات لهم، وفي االردن   

دول الخليج تفـضل فـي الـسنوات        . الزوار الفلسطينيين، وهم يطالبونهم بكفاالت مالية لضمان عودتهم       
األخيرة الهنود والباكستانيين والسريالنكيين النهم أقل أجرا وأقل إلزاما من الناحية السياسية وأقل إثـارة               

 .خاوفللم
كندا واستراليا، الدولتان المشجعتان علي الهجرة، تضعان شروطا مثل الشهادة الجامعيـة ورأس المـال               

في كل عام   . لقبول المهاجرين، وقد تحولتا الي هدف مفضل للفلسطينيين القادرين علي تلبية هذه الشروط            
 . طلب2000 شخص الهجرة الي كندا، أما استراليا فقد قُدم لها 2400يطلب 

السويد، الدانمارك، النرويج وبريطانيا بدرجة معينة، تستوعب مئات قليلة من الفلسطينيين الذين يطلبـون              
 ولشدة المفاجأة اسـرائيل هـي هـدف الهجـرة           -ولكن  . اللجوء السياسي مدعين أنهم الجئين سياسيين     

اخلية االسرائيلية تُقـدر أن     هنا ايضا ليست هناك أرقام دقيقة، ولكن سجالت الد        . الفلسطينية األكثر جاذبية  
 سنة األخيرة مكان سكنهم الي الجانب الغربـي مـن الخـط             15 آالف فلسطيني قد نقلوا خالل ال        105

  . يزيد علي ربع مليون1967االخضر، وأن العدد الشامل لهم منذ 
د األعداد عالية بصورة خاصة في النقب، خصوصا هجرة النساء غير القانونية حيث يسود هنـاك تعـد                

شقيقتي اسماعيل هنية رئيس الوزراء الفلـسطيني تحمـالن اليـوم الجنـسية             : المثال الشهير . الزوجات
 .االسرائيلية وتحصالن علي مخصصات التأمين الوطني

بين المشاركين كان احمـد     . قبل خمسة اشهر، نظم في رام اهللا مؤتمر من اجل التصدي لظاهرة الهجرة            
ليست هناك ظاهرة واسعة اليوم ربما، ولكن هنـاك         ". "شامل"دراسات  حنون، الباحث البارز في مركز ال     

االستعدادية المتزايدة للهجرة، خصوصا في صفوف الشبان، هي ظاهرة خطيرة وعلينـا        . رد فعل متراكم  
  ."هذا الوضع الصعب سيتحول الي حالة أكثر تطرفا. أن نتصدي لها، وإال فمن الذي سيبقي هنا

االحتالل يتسبب بالهجرة القسرية وغيـر      "ؤولية اتساع ظاهرة الهجرة، فأجاب      سألته من الذي يتحمل مس    
الحياة في المناطق تحولت الي جهـنم والنـاس         . هذه هجرة تعتبر جزءا من مخطط الترانسفير      . الطوعية

 ".يشعرون أن الهجرة هي الحل الوحيد لوضعهم البائس
 11/4/2007الراية القطرية 

 
  هود كوبا من كاسترو    إسرائيليون يطلبون شراء ي .93

لكن اإلسرائيليين الذين اكتشفوا وجود     · ''يموتوا هناك ''لن يأتوا إلى الشرق األوسط لـ       :  خاص -االتحاد  
، ما  ''فيدل كاسترو ''من  '' شرائهم'' ألفاً قبل الثورة هناك، يلحون على        15 يهودي في كوبا، وكانوا      1500

غير أن فكرتهم عـن أرض الميعـاد غائمـة،          ·  من الشتات  دامت الدولة العبرية بحاجة إلى أي يهودي      
ورغبتهم للرحيل محدودة جداً، وال حاخام لديهم، ورغم ذلك تأتيهم المساعدات الروحيـة مـن أميركـا                 

  · الالتينية
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  البرتقال أم السالح؟ 
ـ  ـ           '' نيويورك تايمز ''لوال ال ي كوبـا، وأن    ربما كانت الوكالة اليهودية العالمية قد نسيت أن هناك يهوداً ف

في إسـرائيل انـدلع     ·  في اتجاه ديانة أخرى    "االنحراف" دون حاخام، وقد يكونوا عرضة لـ        هؤالء من 
، أم من األفضل أن يبقوا هناك، إذ أن وجـود           ''استعادتهم''لـ'' ايهود اولمرت ''الجدل، هل تعمل حكومة     

فيـدل  ''ت اإلسرائيلية، السـيما وأن      جالية يهودية في منطقة الكاريبي قد يكون ضرورياً لتسويق المنتجا         
  ·· يدنو من الغياب، وقد تتجه كوبا نحو اقتصاد السوق'' كاسترو

ليس المقصود هنا تسويق البرتقال، بل األسلحة والمعدات اإللكترونية، فكل شيء فـي الدولـة العبريـة                 
  ·· روفةيخضع لميكانيكية السوق، فيما الرابط اإليديولوجي يستخدم تكتيكياً وألسباب مع

وكانوا نشيطين جداً في التجارة التـي       ·  ألفاً 15بثورته كان عدد اليهود في الجزيرة       '' كاسترو''عندما قام   
كانت تتراوح بين قصب السكر واألفيون، وصوالً إلى السيجار، بطبيعة الحال، وكانت علبـة الـسيجار                

  · في هذا العالماألنيقة والمذهبة ترسل من هافانا إلى ساسة ورجال أعمال بارزين 
، أفتتن بالماركسية التـي ترجمـت       ''باتيستا'' على حكم الكولونيل     1959لكن الرجل الذي انقض في عام       

هذه، بطبيعة الحـال، ليـست      · وتطبيق اشتراكية أقرب ما تكون إلى العبثية      '' االنغالق االقتصادي ''هكذا  
الية اليهودية قد غادروا كوبـا إلـى الواليـات           في المائة من الج    90البيئة اليهودية المالئمة، فكان نحو      

  · المتحدة أو غيرها
  الفريق النيويوركي 

صحيح أن السوق السوداء ضيقة، ولكن هنـاك َمـن          · الباحثون عرفوا كيف يستفيدون حتى من االنغالق      
  · إدارة الحانات والمطاعم عملية مربحة أيضاً· يستطيع أن يلعب بدهاء داخلها

 الصحيفة النيويوركية الكبرى هي التي فتحت ملف اليهود في كوبا، بل أن فريقاً مـن                والواقع أنه ليست  
 عـضواً   30في ضاحية مامارونيك الفاخرة في نيويورك، وهو مؤلـف مـن            '' وستشستر جويش سنتر  ''

 1100 يهـودي، هنـاك الـى        1500الحظوا أن ما بين     · هناك'' إخوانهم''توجهوا إلى كوبا لتفقّد أحوال      
  · ن في العاصمة هافانا، فيما ينتشر اآلخرون في مدن مختلفة من البالديتمركزو
، مع حصول   )للكاشر(ألنه ال يوجد حاخام هناك، ودون أن يكون هناك سوى جزار وحيد             '' ذهل''الفريق  

أحد أعضاء الفريق قال إن البعض كانوا يتكلمون        · تبدل دراماتيكي في النشاطات السابقة والحالية للجالية      
إنهم أقوياء، أقوياء جداً، حتى ولو لـم يعيـشوا بمنطـق            '' عيونهم، وكان هناك عتب شديد، ليضيف        من

بـالطبع هـم    · خائفون عليها من االنهيـار    · يتابعون باهتمام أخبار إسرائيل وسياساتها وحروبها     · ''الغيتو
لعبرية فـي خطـر مـن       ، لكنهم يعتبرون أن الدولة ا     ''نوعاً بشرياً آخر  ''بعيدون عن العرب ويعتبرونهم     

لمـاذا ال يهـاجر     '': والطريف أن يسمع أحد أعضاء الفريق من يهودي في هافانا هذا الـسؤال            · الداخل
غائمة جداً لديهم وقـد ال تكـون لهـا عالقـة            '' أرض الميعاد ''، أي أن فكرة     ''اإلسرائيليون إلى أميركا  

  · بفلسطين
  الصالة في المدخنة 

إن تكـون كوبيـاً     '':  الحفاظ على التقاليد والعادات والطقوس، يقول أحدهم       في كل األحوال، حاولوا دوماً    
، لكن القليلين جداً أولئك الذين أبدوا رغبة        ''ويهودياً في آن، هذا يعني أن تخوض كفاحاً مزدوجاً من البقاء          

على أمـل   يفضلون البقاء في بالدهم، ولكن      · تعبوا كثيراً من الظروف المتوترة    · في الهجرة إلى إسرائيل   
  ·· أن تتطور األمور اقتصادياً، ودون أن تكون عندهم مشكلة في ممارسة طقوسهم الدينية

الدين كان محرماً قبل زوال االتحاد السوفيياتي، فالماركسية هي التـي تقـدم الحلـول حتـى لألسـئلة                   
ولم نعـد   '': األديانحرية  '' كاسترو''أطلق    ،1992وفي عام   · الميتافيزيقية التي يطرحها الكائن البشري    

  · ''نصلي في المدخنة
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لم يكونوا يمارسون الطقوس بصورة منتظمة، حتـى أن الـذين كـانوا             '' كاسترو''الذين بقوا بعد مجيء     
ـ      ، أي النصاب، إذ يفترض أن يكون هناك عشرة أشـخاص           ''مينيان''يلتقون للصالة لم يكونوا يؤمنون ال

كن ممكناً، اخترعوا تلك الفتوى الغريبة، وهي اعتبار كل نـسخة  للتمكن من إقامة الصالة، وألن ذلك لم ي     
·  نسخ من التوراة أن يصلي     9من التوراة موجودة في المكان شخصاً، وهكذا باستطاعة شخص واحد مع            

لليهود في هافانا، اختفت جميعها، ليستأنف النـشاط مجـدداً فـي            ) كنس(وبعدما كان هناك خمسة معابد      
ـ       منتصف التسعينات مع و    '' المساعدة الروحية ''صول حاخامات من تشيلي واألرجنتين وبنما والمكسيك ل

وتعليم اليهود الصالة وإقامة الشعائر، فيما بادرت الهيئات اليهودية الكندية إلى إرسال أطعمـة الكاشـر                
  · إليهم

  التقاليد والبوب 
كل كنيس يشجعون الذين يأتون     والمسؤولون في   · المعابد عادت إلى العمل، وهناك يتم توزيع المأكوالت       

إليهم على العودة إلى شعائر السبت واألعياد اليهودية، وخالل عشر سنوات، أصبحت هناك مدرسة دينية               
ـ    ـ  6يقصدها األطفال بين ال ـ  14 سنوات وال على التقاليد والطقوس اليهودية، وقد قفـز       '' التدرب'' سنة ل

 امرأة يلتقـين كـل سـتة        150ساء اليهوديات تضم     والطريف أن مجموعة من الن     60 إلى   10العدد من   
أسابيع لمناقشة مسائل مختلفة مثل العنف المنزلي، واستعادة بعض مظاهر العيش اليهودي فـي قـرون                
غابرة، حتى أنه كان على جدول أعمال جلسة أخيرة موضوع التوافق بين التقاليد اليهوديـة وموسـيقى                 

  · البوب
انطلقت دعوات بعض الحاخامات للضغط على هافانـا        · ده الفريق اليهودي  ما شاه '' هالهم''اإلسرائيليون  

والواقع أن أسئلة طُرحت على بعضهم ما إذا كانت لديهم الرغبة فـي الـذهاب إلـى                 · من أجل ترحيلهم  
  · ''هل نذهب إلى الشرق األوسط لنموت هناك ؟'': إسرائيل، فكانت اإلجابة

إنهم التـصقوا   :  وأوروبا أكبر بكثير، وإن كان العديدون يقولون       يبدو واضحاً ان حنين اليهود إلى أميركا      
قد قطع عالقات   '' كاسترو''هذا ال يقنع البعض في إسرائيل التي كان         · ''واألفضل أال نتناثر أكثر   ''بالمكان  

  ··· منطق الصفقة دائماً· ''كاسترو''من '' شرائهم''يقولون بـ· بالده معها
  ''أورينت برس''

  11/4/2007اراتية االتحاد االم
 

 تحليل إسرائيلي لتركيبة حكومة الوحدة الوطنية الفلسطينية وبرنامج خطوطها العريضة  .94
) س. ت. م(في مركز تراث االسـتخبارات      " مركز المعلومات حول االستخبارات واإلرهاب    "صدر عن   
  :اإلسرائيلي

ة الوحدة الوطنية وصادق على      صوت المجلس التشريعي الفلسطيني على الثقة بحكوم       2007 آذار   17في  
  . معارضين3 صوتاً مقابل 83إقامتها بأغلبية 

" أبـو مـازن   "محمود عباس   ) الرئيس(في الخطاب الذي ألقاه في مستهل جلسة المجلس التشريعي وجه           
دعوة إلى إسرائيل الستئناف المفاوضات بين قيادة منظمة التحرير الفلـسطينية والحكومـة اإلسـرائيلية               

وأشار إلى أن الفلسطينيين يمدون يدهم للسالم والتعايش وتعهد بالعمل          ".  سالم عادل "وصل إلى   بهدف الت 
  .من أجل إطالق سراح الجندي المخطوف غلعاد شليط

رئيس حكومة الوحدة، إسماعيل هنية، عرض أمام المجلس الخطوط العريضة للحكومة والتـي تعكـس               
من اعترافاً بحق إسرائيل فـي الوجـود، وتتمـسك بــ            فهي ال تتض  ": حماس"تماماً أيديولوجية حركة    

الذي يعنـي   " (حق العودة "للفلسطينيين وتطالب بتجسيد    " حق مشروع "كـ  ) العنف واإلرهاب " (المقاومة"
  ).تصفية دولة إسرائيل

  تركيبة الحكومة
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 حركـة    وزيـراً يمثلـون    12منهم  ) بينهم وزير واحد بال حقيبة    ( وزيراً   25تتألف الحكومة الجديدة من     
غالبية .   وزراء للكتل اليسارية   4 وزراء مستقلين و   3و" فتح" وزراء لحركة    6ويتماهون معها،   " حماس"

والقوائم اليسارية  " فتح"أو متماثلون معها ولكن التركيبة تُبقي في يد         " حماس"وزراء الحكومة أعضاء في     
" حمـاس "، تكنوقراط متماثلون مـع      في الحكومة هم، باستثناء إسماعيل هنية     " حماس"ممثلو  .  كتلة قوية 

في الحقائب الوزارية المسنودة لها شخصيات سياسية معروفة        " فتح"، فيما عينت    ")وجوه جديدة "بعضهم  (
  ).نصفهم أعضاء في المجلس التشريعي(

يبرز بين وزراء الحكومة الجديدة ثالثة مستقلين يحتفظون بحقائب وزارية مفتاحية في الحكومة، عينـوا               
) وزير الخارجيـة ووزيـر الماليـة      (وقد ُأختير اثنان منهم، حسب تقديرنا،       ".  حماس"راء من   مكان وز 

زياد أبو عمرو   . فوزير الخارجية، د  ).  أوروبا والواليات المتحدة  (لكونهما مقبولين لدى المجتمع الدولي      
 شـهادة   يحمل جنسية أميركية ومتزوج من امرأة من أصل أميركي، وقد حصل علـى            ) من مواليد غزة  (

في الواليات المتحـدة، وهـو      " جورج تاون "الدكتوراه في العلوم السياسية والعالقات الدولية من جامعة         
حيث عمل كرجل اتـصال     " أبو مازن "عضو مستقل في المجلس التشريعي، ويعتبر من المقربين للرئيس          

  ".حماس"بينه وبين حركة 
 خبير في الشؤون الماليـة حـصل علـى شـهادة     هو) من مواليد طولكرم(سالم فياض . وزير المالية د 

فـي  .  الدكتوراه في االقتصاد من جامعة تكساس، ويعتبر مقبوال لدى الواليات المتحدة والمجتمع الدولي            
، نجح فياض في تحقيق استقرار معين في الوضـع المـالي للـسلطة     "حماس"الحكومات السابقة لحكومة    

  .مهمةالفلسطينية باإلضافة إلى إجراء إصالحات 
، وأصله من الخليل، عمل مديراً عاماً للـشؤون         )من مواليد غزة  (هاني طلب القواسمي    . وزير الداخلية د  

  .اإلدارية في وزارة الداخلية، وهو متزمت من ناحية دينية، تنقصه الخبرة في شؤون األمن الداخلي
  الخطوط العريضة للحكومة

ات طابع رمزي وذلك في محاولة لتخفيـف حـدة          أدخلت على مسودة الخطوط العريضة عدة تغييرات ذ       
ولكن على الرغم من التالعب اللفظي فإن تحليل        . البنود المتطرفة في برنامج الخطوط العريضة للحكومة      

" اللجنة الرباعيـة  "الخطوط العريضة التي أقرها المجلس التشريعي يظهر بأنها ال تلبي مطالب إسرائيل و            
ووجهـات نظرهـا    " حماس"بصورة شبه تامة لمطالب حركة      " فتح "بل تعبر عن قبول أبو مازن وحركة      

  :وتبرز هنا في شكل خاص البنود التالية.. األساسية 
ذكر في الخطوط العريضة أن الحكومة الفلسطينية متمسكة بــ          ": اإلرهاب"إعطاء شرعية لمواصلة    . أ  
ا يعنـي أن الخطـوط العريـضة        هذ".  المقاومة بكل أشكالها  "للفلسطينيين في مواصلة    " الحق المشروع "

إلى أن تتحقق كامل المطالب الفلـسطينية وهـذا الموقـف           " لمواصلة العنف واإلرهاب  "أعطت شرعية   
وسيلة إستراتيجية لتحقيق المطالب    " اإلرهاب"التي ترى في مواصلة     " حماس"المبدئي مطابق لوجهة نظر     

في ضوء ذلك من المتوقـع أن       .  في النضال  مؤقتة" تهدئة"ال ترفض فترات    ) حماس(الفلسطينية، مع أنها    
غير الممثلـة فـي المجلـس       " الجهاد اإلسالمي "الفلسطينية، بما في ذلك حركة      " اإلرهاب"تستمر فصائل   

برعايـة حكومـة الوحـدة    ) وبضمن ذلك عمليات انتحاريـة (التشريعي، في تنفيذ هجمات ضد إسرائيل     
  .الوطنية

اعترافاً بحق إسرائيل في الوجود، كما أنها تخلو من التعبيـر           الخطوط العريضة للحكومة ال تتضمن      . ب  
في المقابل فإنها تتضمن مطالب فلسطينية مبالغ بها، من إسرائيل والمجتمـع            ". دولتين لشعبين "عن رؤية   

، وقف الحفريات في القـدس، وقـف        )الفصل(إطالق سراح جميع المعتقلين، إزالة جدار األمن        : الدولي
األراضـي  "التي تقوم بها قوات األمن اإلسرائيلية وانسحاب إسرائيل مـن           ) الغتياالتا(عمليات اإلحباط   

للخطوط العريضة تتحدث عن إقامـة دولـة فلـسطينية علـى            " المحسنة"الصيغة  ".  الفلسطينية المحتلة 
وعاصمتها القدس إال أن النص المعدل لم يشر إلى أن إقامـة هـذه              " 1967األراضي التي احتلت عام     "
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القارئ الفلسطيني والعربي والمـسلم الـذي يقـرأ         . (ة هي بمثابة الحد النهائي للمطالب الفلسطينية      الدول
الخطوط العريضة للحكومة الفلسطينية الجديدة يمكنه أن يفهم من ذلك بأن الحديث يتناول تسوية مؤقتـة                

  ).فقط وليست تسوية دائمة للنزاع على أساس فكرة دولتين لشعبين
، وتدعو إلى تطبيق قرار الجمعية العامة لألمم        "حق العودة " العريضة على التمسك بـ      تؤكد الخطوط . ج  

وذلك فيما يتعلق بحق الالجئين الفلـسطينيين فـي         ) 1948الصادر في كانون األول      (194المتحدة رقم   
الصيغة الواردة فـي الخطـوط العريـضة        . العودة إلى أراضيهم وممتلكاتهم والحصول على تعويضات      

لالجئين إلى  ) الجسدية( بشأن العودة المادية     194وفهمها أو تفسيرها للقرار     " حماس"موقف حركة   تعكس  
  ).بمعنى تصفية طابع دولة إسرائيل كدولة الشعب اليهودي(أراضيهم 

ف ولكنهـا ال  . ت. ذكر في الخطوط العريضة أنه يجب احترام االتفاقيات الموقع عليها مـن قبـل م        . د  
القرارات الشرعية  " تحترم"جاء في الخطوط العريضة أن الحكومة       : نفيذ هذه االتفاقيات  تتضمن التزاماً بت  

تتمسك الخطوط العريـضة    ).  بروح ما ورد في اتفاق مكة     (ف  . ت. واالتفاقيات الموقع عليها من قبل م     
ن عـدم   من ناحية عملية فـإ    . بتنفيذ االتفاقيات " التزام"لكنها تتجنب استخدام مصطلح     " احترام"بمصطلح  

وإعطاء الشرعية لمواصلة   ) والذي ورد في صلب االتفاقيات السابقة     (االعتراف بحق إسرائيل في الوجود      
  .إلى نٍص فارغ من المضمون" احترام االتفاقيات"يحوالن مفهوم " اإلرهاب"
قبله وقيود على قدرة أبو مازن على تمرير اتفاقيات مع إسرائيل يتم التوصل إليها من               " أطواق"وضع  . ه  

تنص الخطوط العريضة على أن صالحية إجـراء المفاوضـات مـع الـسلطة              : ف. ت. أو من قبل م   
في الوقت ذاته فإنها تتيح لحركـة       .  ف. ت. رئيس السلطة الفلسطينية ولـ م    ) للرئيس(الفلسطينية تعود   

يـضة أن أي    وورد في الخطـوط العر    .  ومؤيديها القدرة على إحباط اتفاقيات يتم التوصل إليها       " حماس"
أو ) الذي لم يشكل بعد   " (المجلس الوطني الفلسطيني الجديد   "اتفاق يتم إحرازه يحتاج إلى مصادقة وتوقيع        

تمتلك القدرة  " حماس"واضح أن   ). الداخل والخارج (إحالته إلى استفتاء عام بين الفلسطينيين المقيمين في         
ـ "أما فـي    " المناطق"على عرقلة إجراء استفتاء شعبي في        فـيمكن االفتـراض أن الالجئـين       " ارجالخ

  ").حق العودة"الفلسطينيين المقيمين في الدول العربية سيعارضون أي اتفاق ال يتضمن 
جاء ذلك على   (بند آخر يتناول قضية القدس      ) المعدلة(أضيف إلى الخطوط العريضة بصيغتها الجديدة       . و  

)  التي تجريها إسرائيل في بـاب المغاربـة        ما يبدو على خلفية التطورات الحاصلة في أعقاب الحفريات        
وورد في الصيغة المعدلة إن الحكومة الجديدة ستتصدى للسياسة اإلسرائيلية في القدس، بما في ذلك فـي                 

لدعم وتـشجيع   "ستحول لهذا الغرض مبالغ مالية من ميزانيتها        ) الحكومة(مسألة األماكن المقدسة، وأنها     
قدس وأنها ستجند العالم العربي واإلسالمي لمساعدة سكان القدس مـن           السكان الفلسطينيين في ال   " صمود

  .الناحيتين السياسية واإلعالمية
  موقف الحكومة اإلسرائيلية

عقدت الحكومة اإلسرائيلية جلسة ناقشت فيها مسألة حكومة الوحـدة الفلـسطينية            ) 2007( آذار   18في  
ال تستطيع  " تقبل بشروط األسرة الدولية وبناء عليه        وبرنامجها، وقررت أن الحكومة الفلسطينية الجديدة ال      
ستواصل إسرائيل العمل مع أبو مـازن       "مع ذلك   ".  إسرائيل العمل مع هذه الحكومة أو أي من وزرائها        

  ".فيما يتعلق بدفع مسائل أمنية ومسائل تتعلق بتحسين ظروف معيشة السكان الفلسطينيين
ة أن إسرائيل تأمل في استمرار المجتمع الدولي في سياسة عزل           وجاء أيضاً في قرار الحكومة اإلسرائيلي     

  .الثالثة" الرباعية"الحكومة الفلسطينية إلى أن تقر وتقبل بشروط 
  إجمال وتقويم

ومن ناحية عملية أيضاً رغبة عموم      " (فتح"و" حماس"تعكس حكومة الوحدة الوطنية بالدرجة األولى رغبة        
، وبإقامـة   "حمـاس "ف والفلتان اللذين تفاقما في فترة قيام حكومـة          بوضع حد للعن  ) الجمهور الفلسطيني 

على التخلي عن ثالثـة حقائـب       " حماس"لذلك وافقت   .  فلسطيني مستقر وفاعل  ) سلطة(واستتباب حكم   
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مجموعـة مـن الحقائـب      " فـتح "وزارية أساسية في الحكومة وإسنادها إلى شخصيات مستقلة وإعطاء          
من أبـو مـازن     " شرعية"على اعتراف و  " حماس"في المقابل حصلت    . هميةالوزارية وإن كانت قليلة األ    

، )2006لبلوغه وتحقيقه منذ فوزها في انتخابات كـانون الثـاني           " حماس"وهو ما سعت    " (فتح"وحركة  
وذلك دون أن   (الذي تفرضه الدول الغربية على السلطة الفلسطينية        " الحصار"باإلضافة إلى فرصة لكسر     

 سيطرتها في الحكومة أو عن أيديولوجيتها المتطرفة التي وجدت تعبيراً واضحاً لهـا              عن" حماس"تتخلى  
  ).في الخطوط العريضة للحكومة

الحكومـة  " تـسويق "في مقابل استعادة الوئام الداخلي ووقف العنف والفوضى، يسعى الفلسطينيون إلـى             
سياسي عن حكومة الوحدة، وهـذا      الجديدة للمجتمع الدولي كي يرفع هذا األخير الحصار االقتصادي وال         

لم ) حماس(وأيديولوجيتها، وعلى الرغم من أنها      " حماس"على الرغم من أن هذه الحكومة تخضع لتأثير         
  .الدولية وفي صلبها االعتراف بإسرائيل ونبذ اإلرهاب" الرباعية"تقبل بشروط 

ن طريق التالعـب اللفظـي      ع: الحكومة الجديدة تعبر عن نفسها بأشكال وطرق مختلفة       " تسويق"مساعي  
لتمسك " طرف خيط "بالخطوط العريضة وذلك في محاولة لتمويه مضامين متطرفة وإعطاء دول الغرب            

ومقبولة لدى الواليات المتحدة وأوروبا، في منصبي وزير        " حماس"به؛ تعيين شخصيات غير متماثلة مع       
" الـسلطة "ول تدهور يؤدي إلى انهيار      تحذر من إمكانية حص   " تهديدات"المالية ووزير الخارجية، إطالق     

الذي " (أبو مازن "واالقتصاد الفلسطيني إذا لم تحصل الحكومة الجديدة على دعم ومساعدة دوليين، تجنيد             
لقيادة حملة الحصول على الشرعية الدوليـة       ) يواصل الدعوة إلى السالم والتعايش واستئناف المفاوضات      

خاصة من جانب دول أوروبا مثل النـرويج،        (ة في الساحة الدولية     ردود الفعل األولي  .  للحكومة الجديدة 
تجاه إقامة الحكومة الفلسطينية الجديدة يمكن أن تعزز توقعـات وآمـال الفلـسطينيين              ) فرنسا وبريطانيا 

 علـى الـصعيد     - رغم مبادئها وخطوطها العريضة المتطرفة     -حكومة الوحدة الوطنية  " تسويق"بإمكانية  
  .الدولي

" الـسلطة "لم تحل، إذ ما زالت الفوضى في منـاطق          " حماس"و" فتح"ن الخالفات المبدئية بين     مع ذلك فإ  
بين عناصر الحركتين في قطـاع      ) على نطاق محدود  (قائمة على حالها، كما استمرت المواجهات العنيفة        

لنظـام  والصعوبات في فرض القانون وا    " فتح"و" حماس"هذا األمر يؤكد أن التناقض األساس بين        .  غزة
لم يـصل   " حماس"و" فتح"إضافة إلى ذلك فإن صراع القوى بين        .  في المجتمع الفلسطيني ما زاال قائمين     

" كعكـة "إلى حسم واضح وبالتالي فمن المتوقع أن يواصل الطرفان المتنازعان الصراع علـى توزيـع                
سائل الخالفيـة التـي     هناك مجموعة من الم   . السلطة حتى بعد اتفاق مكة وإقامة حكومة الوحدة الوطنية        

فـي منظمـة    " حمـاس "والسيطرة على أجهزة األمن ودمج      " القوة التنفيذية "بقيت دون حل، مثل مستقبل      
التحرير الفلسطينية، ستظل تشكل بؤر توتر واحتكاك بين الطرفين يمكن أن تفضي إلـى تجـدد أعمـال         

  .العنف وإعاقة عمل حكومة الوحدة
  :ملحق أ

  لسطينيةبروفيل حكومة الوحدة الف
  :يشف التحليل األولي ألعضاء حكومة الوحدة عن األبعاد والدالالت اآلتية

 6أو متماثلين معها،    " حماس"من أعضاء حركة    ) وزيراً (12تضم حكومة الوحدة    : التوزيع الحزبي (*) 
الطريـق  (" وزراء من أعضاء كتل أخرى وال سـيما كتـل اليـسار    4، "فتح"وزراء من أعضاء حركة    

 3باإلضافة إلـى    ") الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين   "و" كتلة البديل "،  "قائمة فلسطين المستقلة   "،"الثالث
  .أو المتماثلين معها" حماس"تركيبة الحكومة تعطي أغلبية ألعضاء .  وزراء من المستقلين

ال يتمتـع   تعتبر الحكومة الفلسطينية الجديدة حكومة تكنـوقراط        : الوزن السياسي ألعضاء الحكومة   (*) 
 وزراء فقط،   6هناك  .   تنظيمي أو بنفوذ حقيقي بين المستويات الميدانية       -أعضاؤها بتأثير سياسي داخلي   

في الحكومة  " حماس"سبعة من ممثلي    .   وزيراً في الحكومة، أعضاء في المجلس التشريعي       25من أصل   
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معظم وزراء  ".  وجوه جديدة  "وزراء) 5(المنتهية واليتها و    " حماس"الجديدة عملوا كوزراء في حكومة      
  .من الخارج في التسعينيات" العائدين"هم كوادر سياسية قديمة وبعضهم من " فتح"

مـنهم  ) 13(يتمتع معظم أعضاء حكومة الوحدة بتحصيل علمي أكـاديمي، إذ أن            : التحصيل العلمي (*) 
ستة وزراء هم من    .  سينمهند) 3(يحوزون على شهادة الدكتوراه في مجاالت ومهن مختلفة، إضافة إلى           

تخرجوا من جامعات   ) خمسة(خريجي الجامعات األميركية، خمسة من خريجي جامعات أوروبية، ومثلهم          
  .في دول عربية والباقي تخرجوا من جامعات فلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة

لسابقة فـإن الحكومـة     خالفاً لمتوسط األعمار المنخفض نسبياً ألعضاء الحكومة ا       : متوسط األعمار (*) 
  . عاما55ًً-45الجديدة تعد مسنة أكثر، إذ أن متوسط أعمار أعضائها يتراوح بين 

للحكومـة  " تذكرة دخولهم "الذين كانت   ) السابقة" (حماس"خالفاً ألعضاء حكومة    : اعتقال في إسرائيل  (*) 
كانوا معتقلين في   )  وزراء 8(هي سنوات االعتقال في إسرائيل فإن أقلية من بين وزراء الحكومة الحالية             

هذا ولم يتم اختيار أي من وزراء الحكومة السابقة المعتقلين لتـولي مناصـب وزاريـة فـي                  . إسرائيل
  .الحكومة الجديدة

) غزة، خانيونس، رفـح   (من أعضاء الحكومة الجديدة هم من سكان قطاع غزة          ) 10: (مكان السكن (*) 
اك وزيران يحوزان على جنسية أميركية ووزيران من حملة         هن.  وزيراً من سكان الضفة الغربية    ) 15(و

  .هوية القدس
.  واحـدة فـي الحكومـة الـسابقة       ) وزيرة(، مقابل امرأة    )امرأتين(تضم الحكومة الجديدة وزيرتين     (*) 

وزيـرة  (وهـي   " فـتح "والثانية على حركة    " حماس"والوزيرتان مستقلتان إحداهما محسوبة على حركة       
  .مسيحية) السياحة
  ملحق ب

  الخطوط العريضة لحكومة الوحدة الوطنية
  عام
 عرض رئيس حكومة الوحدة الوطنية إسماعيل هنية الخطوط العريـضة للحكومـة             2007 آذار   17في  

صيغة الخطوط العريضة تتضمن عدة إضافات وتعديالت داللية أدخلت         .  الجديدة أمام المجلس التشريعي   
  . آذار15لتي وزعت في على المسودة األولية للخطوط العريضة ا

على الرغم من التالعب بالكلمات من جانب معدي البرنامج ورغم محاوالت تمويه الرسائل والمضامين               
المتطرفة بواسطة صياغات ملتوية، فإن من الواضح تماماً أن الحديث يدور عن خطوط عريضة متطرفة               

ضة التـي صـادق عليهـا المجلـس         الخطوط العري ".  حماس"تنسجم مع األيديولوجية المتطرفة لحركة      
التشريعي تشكل تصعيداً للمواقف الفلسطينية حتى بالمقارنة مع اتفاق مكة ووثيقة األسرى اللذين يـستند               

  .إليهما برنامج الخطوط العريضة للحكومة الجديدة
 الفلسطيني وأخـرى    -وتتضمن الخطوط العريضة تسعة بنود تعالج مواضيع مرتبطة بالنزاع اإلسرائيلي         

  .رتبطة بالساحة الداخلية الفلسطينية والساحة الدوليةم
  :فيما يلي نقاط بارزة في بنود الخطوط العريضة لحكومة الوحدة والمتعلقة بالنزاع مع إسرائيل(*) 

إن الحكومة تؤكد أن مفتاح األمن واالستقرار في المنطقة يتوقف على إنهـاء االحـتالل اإلسـرائيلي                 . أ  
واالعتراف بحق تقريـر المـصير      ) المقصودة" األراضي"لم تجر اإلشارة إلى      [،"لألراضي الفلسطينية "

للشعب " الحقوق المشروعة "واستعادة  " إنهاء االحتالل "سوف تعمل الحكومة من أجل      .  للشعب الفلسطيني 
الفلسطيني وفي مقدمتها إقامة دولة مستقلة ذات سيادة كاملة على جميع األراضي التي احتلت في العـام                 

 كمرحلة انتقالية   1967تدل هذه الصيغة على نية إلقامة دولة في حدود العام           [ وعاصمتها القدس،    1967
من بناء أرضية قوية ومتماسكة للـسالم واألمـن         " بما يمكن "، وذلك   ]بدون اعتراف مقابل بدولة إسرائيل    

وقد تم فـي هـذا      ).  سياسيالنقطة األولى في القسم ال    (األجيال المقبلة   " تتمتع بها "واالزدهار في المنطقة    
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النقطة استخدام مصطلحات يتقبلها الغرب، مثل السالم واألمن واالزدهار، ولكن من دون التطـرق إلـى     
  .حق إسرائيل في الوجود

كما أقرتها قرارات المجالس الوطنية     [...] تلتزم الحكومة بحماية المصالح الوطنية للشعب الفلسطيني        . ب  
وقرارات القمم  ") وثيقة األسرى "أي  ( األساسي الفلسطيني ووثيقة الوفاق الوطني       الفلسطينية ومواد القانون  

على هذا األساس قرارات الشرعية الدوليـة       " تحترم"وذكر في الخطوط العريضة إن الحكومة       .  العربية
 الخطوط  تستخدم).  النقطة الثانية في القسم السياسي    .  (واالتفاقات التي وقعتها منظمة التحرير الفلسطينية     

ولكن دون التزام بتنفيـذ هـذه       ) على غرار صيغة اتفاق مكة    ... (االتفاقيات" احترام"العريضة مصطلح   
  .االتفاقيات

ترفض الحكومة الفكرة المقترحة من قبل الواليات المتحدة األميركية وإسرائيل بـشأن إقامـة دولـة                . ج  
ولكن في الوقت ذاته ال تتضمن الخطـوط     ) سيالنقطة الرابعة في القسم السيا    (فلسطينية ذات حدود مؤقتة     

والتمسك بـه   " حق العودة "تؤكد الحكومة على    .  للدولة الفلسطينية " حدود دائمة "العريضة أية إشارة إلى     
فيما يتعلق بحـق    ) 1948الصادر في كانون األول      (194وتدعو المجتمع الدولي إلى تطبيق القرار رقم        

النقطة الخامسة  ( أراضيهم وممتلكاتهم المتروكة والحصول على تعويض        الالجئين الفلسطينيين بالعودة إلى   
  ).في القسم السياسي

التـي تـشمل المقاومـة الـشعبية        "بكل أشكالها   ) أي العنف واإلرهاب  " (المقاومة"تؤكد الحكومة أن    . د  
ة األولى في   النقط(أقرته المواثيق الدولية    " حق مشروع للشعب الفلسطيني   "هي  " الجماهيرية ضد االحتالل  

ويشار إلى أن القانون الدولي الذي تستند إليـه الخطـوط           ]".  اإلسرائيلي[القسم الثالث المتعلق باالحتالل     
العريضة لحكومة الوحدة الفلسطينية يحظر القيام بأعمال إرهابية ضد المدنيين، كما أن وقف اإلرهـاب               

  ".حماس"ومة الدولية تجاه حك" الرباعية"والعنف يشكل واحداً من شروط 
وتوسيعها لتصبح تهدئة شاملة ومتبادلة، وذلك مقابل التـزام  ] التهدئة[سوف تعمل الحكومة على تثبيت     . ه  

من اغتياالت واعتقاالت واجتياحـات وهـدم البيـوت وتجريـف           : إسرائيل بوقف إجراءاتها االحتاللية   
قيود على حركة التنقل ووضـع      األراضي وحفريات القدس؛ ورفع الحواجز وإعادة فتح المعابر ورفع ال         

النقطة الثانية في القسم الذي يتناول      .  (جدول زمني محدد لإلفراج عن األسرى المحتجزين لدى إسرائيل        
وال بد من اإلشارة إلى أن المصطلح المستخدم في الخطـوط العريـضة هـو               ]). اإلسرائيلي" [االحتالل"
أي أنه فـي الوقـت الـذي        . [ تاماً إلطالق النار   ، أي خفض مستوى اإلرهاب والعنف وليس وقفاً       "تهدئة"

يطـالبون  ) حكومة الوحدة الفلسطينية  (تسوغ فيه الخطوط العريضة مواصلة اإلرهاب ضد إسرائيل فإنهم          
  ).والوقائية ضد المنظمات اإلرهابية") االغتياالت("إسرائيل بوقف كل إجراءاتها اإلحباطية 

على أن يتم   ... ف  ورئيس السلطة الفلسطينية    . ت. الحية م إدارة المفاوضات مع إسرائيل هي من ص      . و  
عرض أي اتفاق مصيري يتم التوصل إليه في المفاوضات على المجلس الـوطني الفلـسطيني الجديـد                 

فـي إطـار قـانون      " الخارج"و" في الداخل "للتصديق عليه أو إحالته على استفتاء عام للشعب الفلسطيني          
تضع هذه النقطة قيوداً علـى أبـو        ]").  اإلسرائيلي[االحتالل  "م المتعلق بـ    النقطة الثالثة في القس   (ينظمه  

  .ومؤيديها وللفلسطينيين المقيمين في الشتات إفشال اتفاقيات تم التوصل إليها" حماس"مازن وتتيح لـ 
تشجع الحكومة األطراف ذات الصلة من أجل اإلسراع في إنهاء قضية الجندي اإلسرائيلي األسير في               . ز  

وذكـر  ]").  اإلسرائيلي[االحتالل  " في البند المتعلق بـ      4النقطة  .  (لتبادل األسرى " صفقة مشرفة "إطار  
في الخطوط العريضة أيضاً أن الحكومة ستعمل بشكل دؤوب من أجل تحرير األسرى واألسيرات مـن                

  ).في القسم السياسي" 6"النقطة (السجون اإلسرائيلية 
لجنة عليا لشؤون   "خطوط العريضة بند يعالج قضية القدس، نص على إقامة          أضيف للصيغة المعدلة لل   . ح  

ذكـر  .  سكان القـدس " صمود"ف، وذلك من أجل متابعة      . ت. بالتنسيق مع اللجنة التنفيذية لـ م     " القدس
بمـا فـي ذلـك إدانـة الممارسـات          (الحكومة ستواجه السياسة اإلسرائيلية المتعلقة بالقدس       : أيضاً أن   
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، وستخصص موارد من ميزانيتها لدعم صـمود سـكان          )ة المتعلقة بالقدس والمسجد األقصى    اإلسرائيلي
  ). في القسم الثاني2+1النقاط (القدس الفلسطينيين 

  :فيما يلي نقاط بارزة في الخطوط العريضة التي تتناول قضايا داخلية فلسطينية(*) 
أي إرساء هدوء أمنـي ووقـف       (األمني  إحدى المهام األساسية لحكومة الوحدة ستكون ضبط الوضع         . أ  

يكون المرجعيـة األمنيـة     " مجلس أعلى لألمن القومي   "، وسيقام لهذا الغرض     )مظاهر الفوضى والفلتان  
  ).القسم الرابع(العليا لكافة أجهزة األمن وإطاراً ناظماً ألنشطتها وسياستها 

ان إصالح وتفعيل جهاز القضاء بما      سوف تعمل الحكومة الجديدة بالتعاون مع السلطة القضائية لضم        . ب  
الحكومـة  "وتتعهـد   ).  القسم الخامس (يمكنه من أداء واجباته في محاربة الفساد وااللتزام بسيادة القانون           

  ).القسم السابع(بإجراء إصالحات إدارية ومالية وسن قوانين تعزز وتكفل محاربة الفساد " الجديدة
حة والوحدة الوطنية والحفاظ على الـسلم األهلـي وحمايـة    ستعمل الحكومة من أجل تكريس المصال. ج  

القـسم  (تلتزم الحكومة بدعم أسر الشهداء واألسرى وتلبية احتياجـاتهم          .  التعددية السياسية والديمقراطية  
  ).التاسع

المفروض على الشعب الفلسطيني من خالل تفعيـل        " الحصار الظالم "سوف تعمل الحكومة على إنهاء      . د  
تدعو الحكومة إلى إعادة النظر في االتفاقية االقتصادية الموقعة فـي بـاريس             .  ليمية والدولية األطر اإلق 

ستعطي الحكومة أولويـة لتـشجيع      .  من أجل تحرير االقتصاد الفلسطيني من التبعية إلسرائيل       ) 1994(
شجع الحكومة  ست.  لكنها ستعمل على إلغاء االحتكارات وتشجيع القطاع الخاص       " االقتصاد الوطني "ودعم  

القـسم  (العالقات االقتصادية مع العالم العربي واإلسالمي ومع االتحاد األوروبي وسـائر دول العـالم               
  ).السادس

ولكنها ستعمل في الوقت ذاته على إقامـة        " العربي واإلسالمي ) عمقها(ارتباطها  "تؤكد الحكومة على    . ه  
.  ت الدولية بما فيها األمم المتحدة ومجلس األمن       عالقات سليمة مع مختلف دول العالم وكذلك مع المؤسسا        

وذكر في البرنامج أن الحكومة معنية بعالقة متينة مع االتحاد األوروبي، روسيا، الصين الشعبية، اليابان،               
األراضي "ودول أميركا الالتينية، وتتوقع منها الحكومة ممارسة الضغط على إسرائيل لسحب قواتها من              

" المعدلـة "وقد أضيفت إلى الصيغة     .  ضد الفلسطينيين " الممارسات العدوانية "ووقف  " الفلسطينية المحتلة 
للخطوط العريضة التي أقرتها الحكومة دعوة لإلدارة األميركية الحترام إقامة حكومة الوحـدة الوطنيـة               

ني كما تدعو الحكومة إلى إقامة عالقات حسنة بـين الـشعب الفلـسطي            ".  وقف سياسة الكيل بمكيالين   "و
  ). القسم التاسع) (أي بين الشعوب وليس الحكومات(والشعب األميركي 

  11/4/2007المشهد االسرائيلي 
 

   "شورى العمل اإلسالمي "بيان .95
 ياسر الزعاترة  
بعيداً عن توصيف المشهد العربي واإلسالمي في بيان مجلس شورى حزب جبهة العمل اإلسالمي، وهو               

جمة األمريكية الصهيونية على األمة من فلسطين إلى العـراق إلـى            مشهد صعب بالتأكيد من زاوية اله     
أفغانستان إلى السودان والصومال ، فقد كان المشهد المحلي محبطاً أيضاً ، بحسب البيان ، إذ خلص إلى                  

األوضاع السياسية تتجه لمزيد من التأزيم واالنغـالق وتعزيـز العالقـة مـع العـدو                "نتيجة مفادها أن    
ذلك عن طريق فرض تشريعات تحصر الفتوى بالجهات الرسمية وتمنع العلماء والـدعاة             الصهيوني ، و  

ال سـيما بعـد إقـرار       (المؤهلين عن القيام بواجب الوعظ واإلرشاد والتضييق على األحزاب السياسية           
إلى وعلى لجان مقاومة التطبيع والنقابات المهنية ومؤسسات المجتمع المدني ، كما أشار             ) القانون الجديد 

هـذا  ". تجاهل الحكومات المتعاقبة لثلة من األسرى األردنيين في سجون االحتالل الصهيوني واألمريكي           
 .من الناحية السياسية
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وتدهور األحوال  "أما من الناحية االقتصادية ، فقد تحدث التقرير عن صعوبة األوضاع على هذا الصعيد               
سعار وضعف الناتج القومي وزيادة العجز التجـاري ،         المعيشية للمواطن األردني واالرتفاع الحاد في األ      

بعد ذلك تحدث عن    ". وزيادة المديونية وفشل السياسة االقتصادية المتبعة في رفع سوية االقتصاد األردني          
ضعف البحث العلمي وتراجع المستوى األكاديمي للطلبة ومصادرة حقهم في اختيار ممثليهم ، واسـتنكر               

 . ى المناهج ، مما يخالف قيمنا الدينية والحضاريةالتغييرات المستحدثة عل
قد يقول قائل إن البيان سوداوي وينطوي على قدر كبير من اإلنكار لما تحقق من إنجازات على مختلف                  
الصعد ، وقد يرى آخرون خالف ذلك ، لكن ما ينبغي أن يتذكره الجميع هو أننا نتحدث عن بيان لحزب                    

ضة ، وليس تقريراً لرئيس وزراء منتخب ، يتحدث في نهايـة دورتـه   معارض ، بل أهم أحزاب المعار     
 . عن اإلنجازات التي حققها على مختلف الصعد

ما ورد في بيان مجلس شورى الجبهة يمكن أن يتوفر مثله في بيانات أحزاب معارضة في دول تحقـق                   
لم الثالث ال يختلـف عـاقالن   أعلى درجات الرفاه والحرية السياسة الفكرية ، فكيف في بلد من بلدان العا    

على أن تراجعاً كبيراً قد وقع فيه على صعيد الحريات بصرف النظر عن المقياس المستخدم ، وبصرف                 
النظر عن مدى دقة القول بأن الوضع أفضل بكثير من العديد من الدول العربية األخرى ، ألن األصـل                   

 . هو المقارنة باألفضل وليس األسوأ
ب جبهة العمل اإلسالمي أن يقول ما قال ، ومعه أحزاب المعارضة األخرى ، لكان               لو لم يكن بوسع حز    

من الطبيعي أن تتوفر معارضة للنظام السياسي في الخارج ، األمر الذي ال يحدث في واقـع الحـال ،                    
ويعلم الجميع أن بوسعك العثور على معارضين في الخارج حتى لدولة مثل اإلمارات العربية المتحـدة ،            

 . نك ال تعثر على معارض أردني يمثل حزباً أو تياراً سياسياً له مكانتهلك
أياً يكن الموقف مما ورد في بيان الحزب ، فليس من المفيد الهجوم عليه ، ومن األفضل محاولة العمـل                    
على معالجة القضايا التي أشار إليها بحسب اإلمكانات المتوفرة ، ال سيما أن أكثر ما ورد فيه هو ممـا                    
تؤيده نسبة كبيرة من المواطنين ، ربما إلى جانب عدد كبير من األحزاب السياسية ، فضالً عن الفعاليات                  

 . األخرى من نقابات وجمعيات
أن تتحدث المعارضة عن مواضع القصور ، فتلك مهمتها ، وأن تدافع الحكومات عن إنجازاتها ، فتلـك                  

يين نصف مجالس الطلبة في ظل الحديث عن التنميـة          مهمتها أيضاً ، وتبقى صعوبة الدفاع عن معنى تع        
السياسية ، أو شل األحزاب السياسية أو رفض قانون انتخاب عصري ، أو أو إلى آخر تلك القضايا التي                   

 . لم تكن متوفرة قبل الحقبة الديمقراطية
أحـزاب  أما من الناحية االقتصادية ، فبوسع الحكومات أن تبرر ما يجري بضعف اإلمكانـات ، لكـن                  

 . المعارضة لن تتوقف عن نقد السياسات التي ال تؤدي إلى حل مشكالت المواطن
 أليست هذه هي الديمقراطية ، أم أن بوسعنا أن نأخذ منها ما نشاء ونترك ما نشاء؟،

  11/4/2007الدستور 
 

  قبل اوسلو وبعدها .. منظمتان لتحرير فلسطين .96
 عرفات حجازي 

ات تطالب حركة حماس بـاالعتراف بمنظمـة التحريـر الفلـسطينية            ارتفعت في اآلونة االخيرة اصو    
تماماً كأنهم يعيدون عليها اسطوانة االعتراف بإسرائيل وبالمعاهدات التي ابرمت معها،           .. واالنضمام اليها 

منظمة التحرير الفلسطينية بحيث يلتزم الجميـع       " تفعيل"بل هناك اصوات اخرى ارتفعت بضرورة اعادة        
ابتها واهدافها حتى يمكن تقريب وجهات النظر الفلسطينية المختلفة على طريق الحل للمشكلة             بمبادئها وثو 

الفلسطينية التي تدخل من نفق آلخر وتتعقد يوماً بأكثر من الذي قبله حتى وكأن القوم نسوا ماهي الثوابت                  
لمـسجد االقـصى    الفلسطينية وان الحل واضح ومعروف ومحدد وهو طرد االحتالل االسرائيلي وانقاذ ا           
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وكل ذرة مقدسة من التراب الفلسطيني وان يلتقي الجميع على قلب واحد وعلى مرجع واحد وعلى هدف                 
بأن يكون كل شيء لمصلحة فلسطين وليس ألي خدمة عالقات عامـة  " الواحد"واحد يجري اختصار هذا    

 .لغير مصلحة فلسطين
 واوسلو.. ما بين القدس

يرات سرية وعلنية في الثوابت الفلسطينية جعلت من منظمة التحريـر           وال شك ان كثرة ما جرى من تغي       
حتى انه يمكن   .. الفلسطينية اكثر من قاعدة وتقوم على اكثر من اساس وتشير الى اكثر من هدف وغاية              

 على جبل الزيتـون فـي       1964القول باختصار ان هناك منظمة تحرير فلسطينية هي التي تأسست عام            
 منظمة التحرير األخرى    1993ينية الموعودة في القدس وهناك نشأت فيما بعد عام          عاصمة الدولة الفلسط  

 .في الغرف المظلمة في اوسلو التي خلطت الحابل بالنابل وانقلب كل شيء فيها رأساً على عقب
فبينما كانت منظمة التحرير الفلسطينية التي انطلقت من القدس في وضح النهار بألتزام واضـح حددتـه                 

التاسعة من الميثاق الوطني بأعتماد الكفاح المسلح طريقاً وحيداً لتحريـر فلـسطين وهـو يعتمـد                 المادة  
جاءت فيه منظمة التحرير الفلسطينية التي انعقدت في غرف اوسلو المظلمـة            .. استراتيجية وليس تكتيكياً  

مع اسـرائيل فـي     وحددت مهمة منظمة التحرير االخرى كما جاء في رقم ذات المادة من اتفاقية السالم               
المادة التاسعة من الفصل الخامس بأنها تأخذ من عاتقها انه خالل شهرين من تـولى مجلـس الـسلطة                   
صالحياته عليها ان تدعو المجلس الوطني الفلسطيني لالنعقاد حتى يؤكد التغييرات الضرورية بالنـسبة              

س منظمـة التحريـر الفلـسطينية       لموقف الفلسطينيين كما جاء في الرسائل المتبادلة والموقعة بين رئـي          
 .1994 ـ 5 ـ 4 و1993 ايلول 9والموجهة لرئيس وزراء اسرائيل والمؤرخة في 

ومعروف ان التغييرات الضرورية على الميثاق الوطني هي التخلي عن جميع الحقوق الفلـسطينية فـي                
لوطني التي كانت   ارض فلسطين والتخلي عن كل شبر من ارض فلسطين ألن الفقرة األولى من الميثاق ا              

اول هدف لقيام منظمة التحرير الفلسطينية والتي جرى شطبها والغاؤها ألهداف اوسلو تقـول بوضـوح                
 .فلسطين وطن الشعب الفلسطيني وهي جزء من األمة العربية: واصرار

 من اتفاقات اوسلو لتؤكد ان منظمة التحرير الحالية هي ليست منظمـة التحريـر               12ولقد جاءت المادة    
لسابقة ألنها اشترطت فيما يتعلق بالعالقات ما بين اسرائيل ومنظمة التحرير الفلـسطينية وبنـاء علـى                 ا

الرسائل المتبادلة ما بين رئيس وزراء اسرائيل ورئيس منظمة التحرير الفلسطينية فان كـال الطـرفين                
 .ك ضرورياًسيطبقان فيما بينهما االتفاقيات الواردة في المالحق مع التغييرات اذا كان ذل

 إلغاء الميثاق الوطني الفلسطيني
ومن ابرز التزامات منظمة التحرير الفلسطينية الجديدة بعد إلغاء المنظمة السابقة التي ألغيت مـع الغـاء            
الميثاق الوطني الفلسطيني ان ما جاء في تعريف تحديد مهمات منظمة التحريـر هـو ان تتعـاون مـع       

 اسرى عسكريين او مدنيين     -الالزمة للبحث عن اسرائيليين مفقودين      اسرائيل عبر تقديم كل المساعدات      
 . وكذلك عن جثث جنود لم يتم اكتشافها-

اما اختصاصات الشرطة الفلسطينية كما جاءت في اتفاقيات الغرف المظلمة في أوسلو فقد جاءت بـديالً                
تشكيل شـرطة   : لنص والتحديد لمبادىء المنظمة السابقة بأن أهم واجبات الشرطة الفلسطينية كما جاء با          

فلسطينية قوية تتحمل مسؤولياتها لحماية الحدود مع االردن ومع مصر والدفاع ضد اي تهديد خـارجي                
من البحر والجو وكذلك مسؤولياتها عن األمن العام االسرائيلي ومستوطناتها من اجـل حمايـة أمنهـا                 

عدم قيام الشرطة الفلـسطينية بمواجهـة اي        وال شك ان هذا يفسر بكل الحسرة وااللم اسباب          .. الداخلي
اجتياح اسرائيلي للمدن والقرى والمخيمات الفلسطينية بالرغم من اننا شاهدناهم اكثر مـن مـرة وهـم                 
يقتحمون مبنى رئاسة الوزارة والمجلس التشريعي ووزارة الداخليـة وكـأن هـذه االفعـال مـن ذات                  

االسرائيلية والمستوطنات وتنفيذ امـالءات سـلطات       االشتراطات لوجودشرطة فلسطينية لحماية الحدود      
 االحتالل،، 
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وهناك الكثير الكثير من المهمات الجديدة لمنظمة التحرير الفلسطينية التي اسـتبدلت بمـا اتفـق عليـه                  
الفلسطينيون في مؤتمرهم االول الذي انعقد على جبل الزيتون في القدس الشريف ولكن لعل اكثر مهمـة                 

حرير الفلسطينية الجديدة التي تحمل كل معاني االهانة واالستبداد وهي التي لـم تجـد               اسندت لمنظمة الت  
يوماً واحداً تستطيع ان تفكر وتخطط من اجل فلسطين والفلسطينين فالمادة الثالثة مـن اتفاقيـة الغـرف                  

ء السلطة  على منظمة التحرير الفلسطينية ان تبلغ حكومة اسرائيل بأسماء اعضا         : المظلمة في اوسلو تقول   
الفلسطينية وبأي تغيير في أعضائها ويسري اي تغيير في عضوية السلطة الفلسطينية بموجب             ) الحكومة(

رسائل متبادلة ما بين منظمة التحرير الفلسطينية وبين حكومة اسـرائيل ، وبمجـرد تنفيـذ الخطـوات                  
الى سـاعي   ..  من مخبر  ..المنصوص عليها يبدأ كل عضو في الحكومة الفلسطينية ممارسة مهام وظيفته          

 البريد؟، 
وهذه المادة وهي ليست الوحيدة التي تنتقص من كرامة وحقوق الفلسطينيين تعنى ان منظمـة التحريـر                 
الفلسطينية التي كانت قبل اوسلو هي التي تحدد مسيرة المنظمة وكل متنوعاتها وكل تشكيالتها وتحدد كل                

ري في الحكومة من تغييرات وليس لها من دور غيـر           تقوم بنقل ما يج   " مخبر"سياساتها اصبحت مجرد    
ما بين الحكومة الفلسطينية والمجلس التشريعي ورئيسها ورئيس الـسلطة الـذين ال             " ساعي البريد "دور  

 .يستطيعون اعتبار مجلس الوزراء اصبح قائماً ما لم توافق اسرائيل على ذلك
 وعباس.. ما بين القدومي 

ارق عملياً ما بين منظمة التحرير الفلسطينية السابقة والالحقـة علينـا ان             ونحن حتى نستطيع ان نجد الف     
نتابع موقف قطبين من اقطاب منظمة التحرير الفلسطينية في السابق والالحق عندما طالب السيد محمود               

 نيسان الماضي لدى اجتماعه بالسيدة نانسي بيلوسي رئيسة مجلس          3عباس رئيس السلطة الفلسطينية يوم      
اب االمريكي عندما طالب اسرائيل بقبول خطة السالم العربية التي اعيد تحريكها خالل قمة الرياض               النو

بعد ان اعلن رئيس وزراء اسرائيل ايهود اولمورت استعداده للمشاركة في مؤتمر اقليمـي مـع الـدول                  
 لدعوتـه  وهو األمر الذي رفضه كل العرب باستثناء الرئيس عباس الـذي اعتبـره مـشجعاً         .. العربية  

اولمورت لقبول مبادرة السالم ألن قبول مشاركة رئيس وزراء اسرائيل حضور مثل هذا المـؤتمر هـو               
نصر ألسرائيل لم تستطع تحقيقه حتى اآلن بينما في ذات اليوم وجه رفيقه في حركة فتح وفـي منظمـة                

مة التحريـر الفلـسطينية     التحرير الفلسطينية وجه السيد فاروق القدومي رئيس الدائرة السياسية في منظ          
رسالة الى المستشارة االلمانية انجيال ميركل رداً على تصريحات لها دلت على انهـا ال تعـرف عـن                   

نحن اصحاب القضية ونحن الذين سنبقى نقـاوم حتـى          : القضية الفلسطينية شيئاً قال القدومي في رسالته      
لسطينية المستقلة بعاصمتها القدس وبعـودة      يخرج آخر جندي اسرائيلي من ارضنا الطيبة وتقام دولتنا الف         

 .الالجئين الى ديارهم وأمالكهم
وأخذ يكشف عـن    .. وال شك ان موقف المسؤولين في منظمة التحرير الفلسطينية واضح وضوح الشمس           

ماهية منظمة التحرير التي انطلقت من جبل الزيتون في القدس واآلخر الذي انطلقت مفاهيمه من اوسلو                
وانا لم اقدم هذه الدراسة التي يعرفها كل المتبحرين في الشأن الفلـسطيني اال              .. ها واهدافها ومن معاهدات 

" البوصـلة "ألوضح ان الخالفات مابين فتح وحماس وما وقع من اقتتال بين االخوة االعـداء سـببه ان                  
 اليوم الجهـاد  اختلف اتجاهها بعد ان كانت تؤشر الى ان الحل في االعتماد على السواعد والجهاد فأصبح    

 .في المؤتمرات والرحالت وكفى المؤمنين القتال
ونحن اذ نؤكد على عودة منظمة التحرير الفلسطينية وتفعيلها فاننا ننادي بعودة ما صدر عـن المـؤتمر                  
االول لمنظمة التحرير الفلسطينية الذي انعقد على جبل الزيتون بالقدس وما أكده من حقوق وطنية ودينية                

ي وطنه فلسطين الذي ال يستقيم اال بعودة المجلس الوطني الفلسطيني وازالة ما اصـابه مـن                 وانسانية ف 
 من اجل ان تكتمل عملية الوحدة والتحريـر بإعـادة           1996تزوير في المؤتمر الذي انعقد في غزة عام         

تكتمـل  كامل بنود الميثاق الوطني الذي بإلغائه جرى تقطيع كل وسائل العودة الكريمة للـوطن الـذي ال                
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العودة اليه اال بعودة الثوابت التي قامت عليها ثوارت الشعب الفلسطيني طيلة مائة عام واستـشهد فـي                  
سبيلها آالف الشهداء وتشرد من اجلها ماليين من الذين ال ترضيهم اال العودة الكريمة للـوطن الكـريم                  

تعود ما دام ان الشعب الفلسطيني لن       المعطاء وهي قواعد حتمية ان لم تتحقق عودتها اليوم فانها ال بد ان              
يتنازل عنها مهما واجه من عدوان ومؤتمرات وتنازالت اخرها سيتحطم عنـد اصـرار هـذا الـشعب                  

 المناضل الذين لن تنكسر قناته ولن يلين،،
 11/4/2007الدستور 
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  أحمد مجدالني. د
ة انه بعد القمة العربية، وإعادة إطالق مبادرة السالم العربية، والترحيـب            راودت الكثيرين آمال عريض   

والتشجيع الدولي للخطوة العربية قيل وأثناء وبعد انعقاد القمة بها، انه قد يسهم بإعطاء ربما دفعة للعملية                 
  .السياسية التي دخلت في غيبوبة عميقة منذ عدة سنوات

 سواء أكانت   2تعاقبة ومنذ فشل مفاوضات كامب ديفيد       مإلسرائيلية ال وال مجال للتذكير هنا ان الحكومات ا      
عمالية أم ليكودية ام حتى خليطا مهجنا من الطرفين الذي أنتج حزب كاديما، واصـل وبعمـل منهجـي                   

تتالية له، عالوة علـى     مومنظم تقويض أسس عملية السالم وتدمير الشريك الفلسطيني، وخلق األزمات ال          
 تكن تجري هذه العملية الطويلة منذ       مواصلة العملية معه، ول   مقت أن ال شريك فلسطينيا ل     االدعاء بنفس الو  

تعاقبة، بل شهد الوضع خـالل  منحو سبع سنوات بمعزل عن الدعم والتأييد من قبل اإلدارات األميركية ال       
ـ   موقفين األميركي واإلسرائيلي إزاء ال    مهذه الفترة شبه تطابق بين ال      سطينية، وكـذلك  وقف من القيادة الفل

  . إزاء الخطوات الواجب اتباعها إلعادة إحياء العملية السياسية
حافظين الجدد كانوا أحيانا كثيرة أكثر تشددا فـي         موقد ال نبالغ القول ان متطرفي اإلدارة األميركية من ال         

 أوال،  فروضة على القيادة السياسية الفلسطينية، من خالل فرض أجنـدة اإلصـالح الـداخلي             ممطالبهم ال 
  . وكذلك األجندة األمنية ثانيا كمقدمة الستئناف العالقات وليس الستئناف العملية السياسية

تغيرات التي طرأت في هرم القيادة السياسية الفلسطينية بعد رحيل الرئيس ياسر عرفات، وتسلم              مورغم ال 
سياسة السابقة تواصلت   الرئيس محمود عباس السلطة وتشكيل حكومة جديدة في عهده األول، فإن ذات ال            

مستوطنات، وكذلك  ت وتيرة مصادرة األراضي وبناء ال     وكأن شيئا لم يحدث، وعلى العكس من ذلك تزايد        
تسارعت عملية بناء جدار الفصل والتوسع والضم العنصري في الضفة الغربية، ليترجم سياسة شـارون               

ك، كما تواصلت في نفس الفتـرة ذات       ونظريته بالحل األحادي الجانب القائم على نظرية عدم وجود شري         
ـ ناطق الفلسطينية وفرض الحصار واإلغالق بين ال      مالسياسة القائمة على االغتياالت والتوغل في ال       دن م

  .والقرى الفلسطينية عالوة طبعا على اإلغالق الجزئي والشامل بين الضفة والقطاع
 على األرض تـشي وبـشكل ال يقبـل          واقف اإلسرائيلية هذه وخصوصا ما يترجم منها واقعيا       مسلسلة ال 

الجدل أحيانا كثيرة، بأن معسكر السالم في إسرائيل قد تراجع وخسر الكثير من مواقعه خالل الـسنوات                 
جتمـع والحيـاة الـسياسية      ميل نحو التطرف في ال    ماضية، ويقابل هذا التراجع نمو وتصاعد ال      مالقليلة ال 

جمـل األحـزاب    مأي فحسب، وإنما البرامج السياسية ل     اإلسرائيلية وهذا ما تعكسه ليس استطالعات الر      
سألة مع الفلـسطينيين، وأصـبحت تتـراوح بـين          ماإلسرائيلية التي أصبحت تميل نحو التطرف بحل ال       

فروض بالقوة، عبر رسم ومن جانب واحد حدود االتفاق السياسي          مالترانسفير، والحل األحادي الجانب ال    
  .وعودةموالدولة الفلسطينية ال

دعومة أميركيا ان يتراجع معسكر     م يكن غريبا أيضا وبفعل هذه السياسة اإلسرائيلية ال        ممقابل ذلك ل  وفي  
السالم الفلسطيني، وتنمو بديال عنه اتجاهات التطرف السياسي والالواقعية بدال من ان كان هذا التيار هو                

   .جتمع والحياة السياسية الفلسطينيةمالذي يشكل األغلبية في ال
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تحدة األميركية من تجربة ضرب معسكر السالم الفلسطيني بممارسـاتها          مفد إسرائيل والواليات ال    تست مول
هذه، فلجأت إلى معاقبة الشعب الفلسطيني على خياره الديمقراطي بعد االنتخابات التشريعية الثانية، والتي              

  . السياستين بالسابقحبطة التي أفشلتها كلتامجاءت نتائجها كحصاد مر لتجربة العملية السياسية ال
وقف عربي رسمي، في مأزقها في العراق، وكذلك في صـراعها           متحدة اآلن ل  مورغم حاجة الواليات ال   

مع إيران الستكمال فرض العزلة والحصار عليها في مواجهة مشروعها النووي، ورغـم إدراك اإلدارة               
نطقة والتقاط الفرصة التاريخية    مالوس على صعيد دفع عملية السالم في        ماألميركية ألهمية تقديم شيء مل    

بادرة العربية للسالم التي أعيد أحياؤها وإطالقها مجددا، إال ان جوالت الـوزيرة رايـس               مالتي وفرتها ال  
وقف اإلسرائيلي خطوة واحدة لألمام، بل على العكس من ذلك وفـي الجولـة              م تفلح في دفع ال    منطقة ل ملل

وقف اإلسرائيلي وطالبت الدول العربية بـالتحرك       منطقة تبنت ال  ملاألخيرة التي قامت بها الوزيرة رايس ل      
وقف اإلسرائيلي وحاولت تعميمه، أي دعوة الدول       منحو إسرائيل وابداء ما يسمى حسن النية، والتقطت ال        

العربية للتطبيع قبل استئناف العملية السياسية والوصول لحل على قاعـدة تطبيـق قـرارات الـشرعية                 
فاوضات قد تحتـاج لعـشرات      مسؤولين اإلسرائيليين للقول ان ال    م الوقاحة ببعض ال   بل وصلت . العربية

السنوات مع الفلسطينيين وليس من مصلحة الدول العربية تعطيل مصالحها االقتصادية والسياسية حتـى              
  .الوصول لحل القضية الفلسطينية

دول العربية مرة أخرى لـصنع      اضي القريب، بما في ذلك استعداد ال      مستفادة من ال  مان جملة الدروس ال   
السالم مع إسرائيل، يتطلب من القادة العرب ليس انتظار رد الفعل الدولي على مبادرتهم التـي أعـادوا                  

واتية سياسـيا لفـرض     مالتأكيد عليها في قمة الرياض، وإنما التحرك الفاعل والجدي واغتنام الفرص ال           
ول إلى العب يصب نتاج جهوده في مصلحة اآلخرين،         شروطهم في اللعبة اإلقليمية والدولية، وعدم التح      
تاحة مجددا للسالم   مصالح العربية أوال، وهذه الفرصة ال     مبل تثمير كل موقف وكل خطوة باتجاه تعزيز ال        

تحدة األميركية باصـطياد    ممع إسرائيل يجب أال تكون شيكا على بياض تستفيد منه إسرائيل والواليات ال            
بـادرة بالـسالم، او     م حوارات ثنائية مع إسرائيل بذريعة تشجيعها علـى ال         بعض األطراف العربية لفتح   

لقد حدث ذلـك    . بالقيام بخطوات من شأنها طمأنة إسرائيل بأن العرب جادون فعال في صنع السالم معها             
من قبل وتحت نفس الذرائع والحجج بل وأكثر من ذلك ان من قام بهذه الخطـوات حمـل الفلـسطينيين                    

صلحة الفلسطينيين وانه يقوم بالوساطة ألجلهم، وبرر أفعالـه وخطواتـه           مأن ما قام به ل    جميلة صنيعه ب  
  .ستقلمتحت ذريعة ممارسة كل دولة لسيادتها وقرارها ال

وقف العربي والتحذير من محاوالت االلتفـاف عليـه، وسـرعة           مان ما نحاول الدعوة اليه هو توحيد ال       
بادرة العربية، وقد تكون دعوة األمين العـام للجامعـة          م لل التحرك بمبادرة هجومية ووضع آليات عملية     

نبثقة عن القمة بداية الخطوات وليس      م الشهر الجاري للجنة العربية ال     18العربية السيد عمرو موسى في      
  .أولها وآخرها

 11/4/2007األيام الفلسطينية 
 

  دالالت تصفية وزارة شئون الالجئين  .98
  عصام علي عدوان . د

  )92النحل (} نُوا كَالَِّتي نَقََضتْ غَزلََها ِمن َبعِد قُوٍة َأنْكَاثًاَولَا تَكُو{
كانت مبادرة حركة حماس، وموافقة األخ إسماعيل هنية عند تكليفه بتشكيل الحكومة العاشرة السـتحداث         

ـ                 ع وزارة شئون الالجئين، خطوة تاريخية، ولفتة رائعة للتدليل على مدى جدية الحركة في التعـاطي م
الملفات الساخنة للقضية الفلسطينية، والتي تقف على رأسها قضية الالجئـين كونهـا تتعلـق باإلنـسان                 
الفلسطيني، واإلنسان هو محور الحياة على هذه األرض، وألجله خلق اهللا األرض وما فيهـا، ولكونهـا                 
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قـضيتهم أهـم    تتعلق بقضية أكثر من ستة ماليين فلسطيني يشكلون ثلثي الشعب الفلسطيني، وشـكلت              
  .الثوابت الفلسطينية

ومع أهمية هذه الوزارة الفريدة، إال أنها كانت موضع مساومة في كل محاوالت إقامـة حكومـة وحـدة           
م بعد اتفاق مكـة،     2007وطنية، بدءاً بشهر سبتمبر ومروراً بنوفمبر وانتهاًء بتشكيلها بالفعل في فبراير            

  !! ال تتم إال على حساب قضية الالجئين المركزيةبحيث بدا األمر وكأن حكومة الوحدة الوطنية
وفي أجواء القمة العربية في الرياض، وما واكبها من إبداء إسرائيل استعدادها للتعـاطي مـع المبـادرة           
العربية إذا ُألغي حق العودة لالجئين الفلسطينيين؛ تلك القمة التي رأت أن ال داعي إلدخال أي تعديل على                  

م بالنظر إلى أن الصيغة التي أوردتها بشأن الالجئين،         2002لتي أقرتها قمة بيروت عام      المبادرة العربية ا  
التوصل إلى حل عادل لمشكلة الالجئين الفلسطينيين يتفق عليه وفقاً لقرار الجمعية العامـة              : " والتي تقول 

 الـذي   242؛ صيغة تنسجم كل االنسجام مع ما ورد بهذا الخصوص في قـرار              "194لألمم المتحدة رقم    
 1969وافقت إسرائيل عليه لكنها لم تقم بتنفيذه، وقد اعتبر موشيه دايان في خطابه في هيئة األمم عـام                   

إسرائيل ستثير موضوع تعويض الالجئـين      "، وأن   "قد تم تبادل السكان بين إسرائيل والدول العربية       "أنه  
 مرجعية لعـودة    194 في القرار    وهي صيغة ترى  ". اليهود إذا ما أثير موضوع تعويض الالجئين العرب       

الالجئين وهو القرار الذي قََرن العودة بتدويل القدس ووضع األماكن المقدسة في فلسطين تحت إشـراف                
، كما ارتضت صيغة    )اليهود الغاصبين (دولي، واشترط للعودة أن يعيش العائدون بسالم بجانب جيرانهم          

الحل العادل المنشود، وهو مـا يـستدعي بالـضرورة          كأسلوب للتوصل إلى    " التوافق"المبادرة العربية   
  !!!!!التفاوض مع اإلسرائيليين لتصفية أهم الثوابت الفلسطينية

  :إن أي محاولة لتصفية وزارة شئون الالجئين تعني
  .أن قرار استحداثها لم يكن مدروساً، وأن الحركة تصرفت بارتجالية وعدم روية• 
 لدى بعض المسئولين، وال سـيما       -ن كان ينقصه النضوج، وصاَحَبه      أن االعتقاد بأهمية قضية الالجئي    • 

  .  شعور بالعجز والتقزم أمام قضية من هذا المستوى-في األمانة العامة لمجلس الوزراء 
أن المنظمات الفلسطينية العاملة في حقل الالجئين الفلسطينيين، والتي صمتت على محاوالت تـصفية              • 

 تستطيع االدعاء بأنها حريصة على قضية الالجئين؛ وإال لبادرت إلى الترحيب            وزارة شئون الالجئين، ال   
وفي ذلك مؤشر خطير يـنم      . بإنشائها أوالً، ولتعاونت معها ثانياً، ولمارست ضغوطها لإلبقاء عليها ثالثاً         

  .مهمعن قليل من المباالة عند هذه المنظمات تجاه القضية التي يفترض أن تكون محور نشاطهم واهتما
أن حضور رئيس السلطة ورئيس الوزراء لقمة الرياض وعدم توجيه النقد لها ولقراراتها االستسالمية،              • 

يعني مباركتهما لها ولقراراتها، وذلك ناتج عن إعادة ترتيب لألولويات التي سيمضيان باتجاهها لـصالح               
 التي  194 وقرار   242ين قرار   أو ناتج عن عدم إدراك كافي لمضام      . المواقف العربية الرسمية المخزية   

أو ناتج عن عدم الرغبة في معاداة األنظمة العربية التي أثبتـت            . تفرط بالحقوق الفلسطينية بطرق ملتوية    
 -قدرتها على ممارسة الحصار والتضييق على الشعب الفلسطيني وحكومته المنتخبة، وهو ما سينتج عنه             

ات الرسمية العربية والغربية كلما مورس الضغط علـى          إمكانية لمزيد من التساوق مع التوجه      -لو صح 
  .القيادة الفلسطينية

أن دائرة شئون الالجئين التي وقفت منذ اللحظات األولى إلنشاء وزارة شئون الالجئين، وال زالت تقف                • 
 في وجهها، ال تريد أن تُفعل قضية الالجئين، وهي غير مؤهلة لذلك، وال تريد أن تُفسح المجـال أمـام                   

تلك الدائرة التي   . الوزارة لتُفعل قضية الالجئين، وخصوصاً إذا ما كانت حماس هي من تصدى إلنشائها            
صمتت صمت القبور على فضيحة وثيقة جنيف التي فرطت أيما تفريط بحقوق الالجئـين الفلـسطينيين،                

تكب جريمة تسمى لدى    ووقّعها عضو لجنة تنفيذية في المنظمة وال زال في منصبه لم يغادره، مع أنه ار              
وبدالً من التعاون والتكامل بـين الـدائرة والـوزارة،          ). الخيانة العظمى (الدول التي تحترم شعوبها بـ      
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أوصت الدائرة بتحجيم الوزارة وفضلت إلغاءها في الوقت الذي تتقاضى فيه الـدائرة نفقاتهـا ورواتـب                 
  .عامليها من ميزانية الحكومة وليس من منظمة التحرير

من " الحد األدنى " أن قرار إلغائها يأتي في سياق الحرص على موقف عربي رسمي مشترك يلتقي عند                •
الحقوق الفلسطينية، ذلك الموقف الذي يرى في حق العودة لالجئين الفلسطينيين قضية تـرف ال يجـب                 

 إعـادة   الوقوف عندها كثيراً، ولذلك نصت المبادرة العربية على حل عادل من خالل التوافـق ولـيس               
  .الحقوق إلى أصحابها

أن حركة حماس التي أعطت انطباعاً عند تشكيل الحكومة العاشرة باهتمامها بقضية الالجئين، ستكون              • 
مسئولة أمام اهللا، وأمام التاريخ عن تصفية هذه الوزارة التي ابتدعتها ثم أنهتها في غضون سنة واحـدة                  

  .رغم أهميتها ورمزيتها، ورغم الحاجة إليها
 من الواضح أن عقبات كثيرة غدت تواجه قضية الالجئين الفلسطينيين بعد هذه الخطوة غير المدروسة،                •

إذ أنها أصبحت قضية ثانوية بالنسبة للحكومة الحادية عشرة، في الوقت الذي أهملت منظمة التحرير هذا                
ـ               ا وردت بعـض    الموضوع، وفي الوقت الذي يجري فيه الحديث عن تصفية منظمة التحرير ذاتهـا كم

  .األخبار عن توجهات الرئيس أبو مازن في هذا الصدد
إن قرار تصفية الوزارة جاء مراعياً لمطالب حركة فتح مَمثَّلة بوزرائها الذين عارضـوا بقـاء هـذه                  • 

ولم يراع مطالب حركة حماس التي استحدثت الوزارة، والتي انتخبتهـا           . الوزارة أو إسنادها لوزير دولة    
 أساس برنامج يراعي الثوابت الفلسطينية التي من أهمهـا حـق الالجئـين فـي العـودة                  الجماهير على 

كما لم يـستند قـرار      . والتعويض، وفي ذلك تجني على حق تلك الجماهير في أن ترى خيارها هو النافذ             
التصفية على أسس علمية أو خبيرة؛ فلم تُعقد لدراسة ذلك المؤتمرات وال ورشات العمل للوصول إلـى                 

ر حكيم، بل العكس هو ما حصل، فقد أوصى الخبراء والمختصون بـضرورة اسـتحداث الـوزارة،        قرا
وزارة (وبقائها مفَعلة، وقد كان للكاتب شرف التقدم بالتوصيتين، كما ورد مؤخراً في مقالـه المنـشور                 

  .وقد ُأقيمت الحجة على أصحاب القرار) لشئون الالجئين والمغتربين ضرورة وطنية
ا؛ إن االدعاء بالتمسك بحق الالجئين في العودة والتعويض واالهتمام بقضية الالجئين، بحاجة ألن              وأخير

يتجسد سلوكاً على أرض الواقع، ال أن يبقى حبيس األماني والشعارات، وال جدوى من استمرار الحديث                
حقيقية تخـدم قـضية     ألف عام حول االهتمام بقضية الالجئين، في الوقت الذي ال تُبذل فيه جهود جادة و              

  .الالجئين على أرض الواقع، كان يمكن لوزارة شئون الالجئين أن تكون أحد مظاهرها
 11/4/2007الحقائق 
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  رامي منصور
 في السجون االسرائيلية كلما الح في األفق أمـل صـفقة            48تطفو على السطح قضية أسرى فلسطينيي       

ائيل وأطراف عربية أو فلسطينية، فهم المنسيون في السجون االسرائيلية رغم مـا             تبادل أسرى بين إسر   
منهم . ، إذ اعتبروا أنفسهم جزءاً من الحركة الوطنية الفلسطينية وإلتحقوا بها          "القضية"ضحوا به في سبيل     

ـ                   ي من قضى أكثر من عشرين عاما في األسر االسرائيلي، ومنهم من دخل السجن شابا يافعاً وقـضاه ف
 .السجن، ومنهم من فاق سنه السبعين عاما

 أسيراً منهم ما يزيد عن عـشرين        12، قضى   48 أسيراً من فلسطينيي     151يقبع في السجون االسرائيلية   
في نظر القانون االسرائيلي هم مواطنون، وفـي        . أسيرا منهم حكم عليهم بالسجن مدى الحياة       42و عاما

 ؟.ليسوا فلسطينيي وليسوا إسرائيليين. طغة بالدماءنظر السجان هم فلسطينيون أياديهم مل
 عاما،  20كتب األسير وليد دقة عندما أصبح سنه في األسر          ،  قبل إنهيار االتحاد السوفياتي وسور برلين     

نحن لمن ال يعرف في الـزمن المـوازي         : "أي نصف سنه الحقيقية تقريباً، رسالة إلى الخارج قال فيها         
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نحن قبل انهيـار    .. رب الباردة وانهيار االتحاد السوفييتي ومعسكره االشتراكي      قابعون به قبل انتهاء الح    
قبل مدريد وأوسلو وقبل اندالع االنتفاضة األولـى        ... سور برلين وحرب الخليج األولى والثانية والثالثة      

ئيات قبل الفـضا .. والثانية، عمرنا في الزمن الموازي من عمر هذه الثورة، وقبل إنطالقة بعض فصائلها          
نحن قبل اختراع الجهـاز النقـال وانتـشار أنظمـة           .. العربية وانتشار ثقافة الهمبورغر في عواصمنا     

نحن جزء من تاريخ، والتاريخ كما هو معروف حالـة وفعـل مـاض              .. االتصاالت الحديثة واالنترنيت  
 ".منخاطبكم منه حاضًرا حتى ال يصبح مستقبلك.. ماض مستمر ال ينتهي: إنتهى، إالّ نحن

وفي الزمن الموازي خارج السجن، قالت سناء سالمة، زوجة األسير دقة وعضو الهيئة االدارية لجمعية               
نحن كأهالي أسرى   : "، التي تعرفت على دقة أثناء نشاطها وقرارا الزواج وهو في األسر           "أنصار السجين "

لب المفـاوض الفلـسطيني،      نرى أن قضية األسرى هي أوالً وأخيراً قضية أولويات بإمتياز، لذا نطا            48
 أولوية مطلقـة    48ونظراً لكل ما خلفه أوسلو من نتائج مأساوية علينا وعلى أسرانا، بإبقاء قضية أسرى               

في مفاوضات التبادل، وذلك أيضاً لصعوبة إطالق سراحهم قانونياً، أي ال مجال لتخفيض أحكامهم، فنحن               
فبينما أطلق سراح سجناء يهود     . تتصرف كذلك أيضاً  نعيش في دولة تعرف نفسها على أنها دولة اليهود و         

قتلوا عرباً بعد أن قضوا أحكاماً مضحكة ال تصل حد الخمس سـنوات، يبقـى أسـرانا فـي الـسجون                     
ويصبحون من أقدم السجناء ويقضون ما فوق العشرين عاماً وما زالوا، وما زلنا معهـم ال نـرى أفـق                    

 ".التحرير
، إذ  48اسرائيل أثناء مفاوضات أوسلو التفاوض على قضية اسـرى          رفضت  ،  شأن إسرائيلي داخلي ؟؟   

أعتبرتهم شأنا داخلياً ألنهم يحملون الجنسية اإلسرائيلية، رغم علم المفاوض الفلسطيني أن هؤالء األسرى              
لم يخرجوا في الماضي إال في صفقات تبادل، وال يعولون على رحمة القانون االسرائيلي الذين هم فـي                  

 ".ا دولتهمخانو"عرفه 
 مثل باقي االسرى العرب السياسيين الى مضايقات واستفزازات تتمثل في           48يتعرض أسرى فلسطينيي    

وأو نقله الى سجن شطه فـي        عدة ممارسات، منها نقل األسير من سجن إلى سجن خالل فترات قصيرة           
ة والتهوئة غير   صحراء النقب الذي يعتبر من أبشع سجون اسرائيل، وخصوصاً في الصيف لشدة الحرار            

 عن ممارسات سلطة السجون االسـرائيلييه       48على وثيقة أعدها اسرى     " الدستور"وقد حصلت   . الكافية
 .ضدهم

" اسرى خطيرون "وجاء في الوثيقة أن قوات االحتالل منعت أهالي االسرى من زيارة أبنائهم بحجة أنهم               
وفي السياق ذاته قررت إدارة السجون      . همخصوصاً بعد اإلنتفاضة الثانية، وتحرم بعضهم من لقاء أطفال        

االسرائيلية وقف صرف مواد التنظيف والصرف الصحي، بحجة االوضاع االقتـصادية الـصعبة مـا               
لكن . أضطر االسرى الى شراء هذه المواد على نفقتهم الخاصة، كذلك الحال في ما يخص المواد الغذائية               

 العزل والغرامات المالية، فالعزل كان يستعمل في         هي سياسة  48أشد العقوبات التي يتعرض لها اسرى       
حاالت متطرفة، لكنهه استعمل في الفترة األخيرة لمعاقبة االسرى ألبسط األسباب، وقد يـستمر العـزل                

 في األسير وصفي منصور، الذي تجاوز عمره السبعين         48وتتجسد معاناة اسرى    . لسنوات دون محاكمة  
ا في السجن، وترفض السلطات االسرائيلية إطالق سراحه رغـم          عاما، وقضى ما يزيد عن عشرين عام      
 .وضعه الصحي الحرج وتقدمه في السن

وقد اتهمته المخابرات االسرائيلية قبل عشرين عاما وأكثر بالمشاركة بعملية ضد مواطنين اسرائيليين لم              
االحتالل حكمته مـدى    تسفر عن قلتى في شمال البالد، ورغم عدم إعترافه أمام المحققين إال أن محكمة               

وقال أحد أبنائه أنهم يعملون منذ      . الحياة، وفقط بعد نضال قضائي حددت المحكمة محكوميته بثالثين عاما         
 .من قبل لجنة االعفاءات االسرائيلية" تخفيض ثلث محكوميته"فترة لكي يحصل والدهم على 

ت عاجزة عن تحرير أبنائهم ولـيس        أن االتفاقيا  48أدرك أهالي أسرى    : االتفاقيات عاجزة عن تحريرهم   
وقالت سـالمة إن المفاوضـين االسـرائيليين        . بمقدورها أن تفضي الى تحرير شبر واحد من األرض        
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صنّفوا األسرى كما صنّفوا األرض، فكما أنه هناك مناطق أ ، ب ، ج هناك أسرى أيديهم                 "والفلسطينيين  
قبل أوسلو وأسرى بعد أوسلو، أسرى مواطنين في        ملطّخة بالدم اإلسرائيلي وأسرى أيديهم نظيفة، أسرى        

لقد حملت هذه التصنيفات، باإلضافه الستثنائها ما يزيـد        . 67اسرائيل وأسرى من األراضي المحتلّه عام       
.  أسير من اإلفراجات، حملت أيضاً معاني سياسيه ذات مغزى كانت قد تسامحت معها السلطة              2000عن  

 ".م وعاجز لكنه ناظم لعملية التفاوض على األرض واإلنسانوالمفاوض الفلسطيني تحت شعار واه
 كانوا دائماً يحـررون فقـط فـي         48من المهم جداً التأكيد على أن أسرى الـ         "ونوهت سالمة إلى أن     

صفقات التبادل وكانوا، نظراً لتعقيدات وضعهم كمواطنين في إسرائيل، كانوا دائماً أولوية في صـفقات               
 ولم يبق منهم    48 حين حرر كل أسرى      1985ا يعرف بصفقة احمد جبريل عام       التبادل، كما حدث في م    
نحن ال نعلم إلى أين وصلت مفاوضات التبادل، لكننا ال نمانع في أن تأخذ هـذه                . أحد في السجون آنذاك   

 .المفاوضات وقتها، لكي تحّل في النهاية بشكل عادل ينصفنا وينصف أسرانا في السجون اإلسرائيلية
 كل الجهات المخولة بإدارة هذه الملفات المفتوحة، ملفات التفاوض، بأال يهملوا قضية أسـرى               نحن ندعو 

 ".على األقل أولئك المعتقلين منذ ما قبل إتفاقية أوسلو.  وأال يغلقوا أية عملية تفاوض بدونهم48
  11/4/2007الدستور 
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