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   احتجاجا على تجاهل قضيتهممبعدو كنيسة المهد يضربون عن الطعام .1

 االضراب  وا كنيسة المهد أعلن   يمبعدأن  : غزة مراسلها من    فتحي صباح  عن   12/4/2007 الحياة   نشرت
 في قطاع غزة منذ نحو خمسة أعوام، وعدم ايفاء المـسؤولين            عن الطعام احتجاجاً على استمرار ابعادهم     

قـد  و .الفلسطينيين، خصوصاً محمود عباس، بوعود إلعادتهم الى منازلهم وعائالتهم في الضفة الغربية           
ا اسماعيل هنية الى تشكيل لجنة قانونية لـدرس         وودع .بالعمل على انهاء معاناتهم ومعاناة أسرهم     وا  طالب

 القطاع او الى عدد من دول االتحاد االوروبي واتخاذ ما يلزم من اجراءات إلعادتهم               وضع المبعدين الى  
 يشار  .، وكذلك اطالعهم على أي اتفاق يتم التوصل اليه في شأن قضيتهم            الغربية الى منازلهم في الضفة   

تي اقامها   خيمة اعتصام مفتوح لهم الى جانب خيمة االعتصام المفتوح ال          وانصبفي هذا السياق، إلى أنهم      
  .بي بي سيالالصحافيون في حديقة الجندي المجهول احتجاجاً على استمرار خطف مراسل 

 بـإدراج   طـالبوا  ينمبعـد ال نأ: غزة مراسلتها من     ميسرة شعبان   عن 12/4/2007 المستقبل   وأضافت
دات  محمود عباس واسماعيل هنية استدعاء القيـا       واوناشد .قضيتهم ضمن صفقة تبادل األسرى المرتقبة     

التي وقعت اتفاق إبعادهم، وما تضمنه من بنود يجهلونها، وطالبوا الحكومة الفلسطينية العمل على تفعيل               
شددوا على أهمية تبني اللجنـة الدوليـة للـصليب           كما   .قضيتهم سياسياً واالهتمام بهم من كافة الجوانب      

 اتفـاق مـع سـلطات االحـتالل         األحمر قضيتهم العادلة، والكف عن التذرع بأن إبعادهم جاء بناء على          
وسائل اإلعالم المحلية والعربية واألجنبية بتسليط الضوء على معانـاتهم          أيضا   واوطالب .وأطراف أخرى 
  .وحقهم في العودة

أعلن خالد البطش، الذي تواجد في خيمة االعتصام أن : غزةمن  11/4/2007 وكالة معا وذكرت
  بدورهودعا .ثلون نموذجا جليا للمقاومة وبمعانيها المشرفةالنهم يمن، مبعديال مع تضامن حركة الجهاد

لجبهة من اكما دعت مريم أبو دقة  . الى بيوتهمتهمالى ضرورة أن تشمل صفقة تبادل األسرى إعاد
 تهمموضحة أن إهمال قضي، الشعبية، إلى ضرورة أن تكون هناك حاضنة فلسطينية لهؤالء المناضلين

 . هو بمثابة عملية اإلبعاد ذاتهامن كافة األطراف الفلسطينية
يحـاولون مقابلـة     أن أحد المبعدين أشار إلى أنهم        :12/4/2007 األيام الفلسطينية     في كتب حسن جبر  و

خالل ساعات،  تمت   المشبوهة   هم عقد صفقة إبعاد    الفتا إلى أن   . شهراً دون جدوى   18عباس منذ   محمود  
 . منذ ست سنواتهم عن إعادتفيما استمر العجز

  
   أسير فلسطيني1500 اولمرت يعد عباس بإفراج مشروط عن :ادر فلسطينيةمص .2

كشفت مصادر فلسطينية مسؤولة للغد أن رئيس الوزراء        :  والوكاالت  حامد جاد وبرهوم جرايسي    -غزة  
 أسير فلسطيني من سجون االحتالل، اضـافة الـى          1500اإلسرائيلي وعد الرئيس عباس بإطالق سراح       

وعد اولمرت  "مع شاليت، وقالت المصادر إن      " صفقة التبادل "فراج عنهم في إطار     األسرى الذي سيتم اإل   
لعباس جاء مشروطاً بثالثة أمور أولها إنهاء ملف شاليت، وثانيها وقف اطالق الصواريخ مـن غـزة،                 

  ". واخيرا وقف تهريب األسلحة للقطاع
   12/4/2007الغد األردنية 

  
  "يتفهم موقفه"واالتحاد األوروبي .. ليار دوالر م1.3 يطلب مساعدات بقيمة سالم فياض .3

طالب سـالم فيـاض       : دينا بكر ،  بروكسلنقالً عن مراسلتها في      12/4/2007األهرام المصرية   نشرت  
وزير المالية الفلسطينية أمس، االتحاد األوروبي والمجتمع الدولي برفع الحصار المفروض علي حكومة             

 خالل مؤتمر صحفي مشترك مع بنيتا فيريـرو         -وقال فياض    .ت معها الوحدة الفلسطينية وتطبيع العالقا   
 -فالدنر المفوضة األوروبية للعالقات الخارجية وسياسة الجوار عقب مباحثاتهما أمس األول ببروكـسل              
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 بالشرعية الالزمة وبتأييد الشعب الفلـسطيني لهـا وتلتـزم بكـل             ىإن الحكومة الفلسطينية الجديدة تحظ    
 المجتمع الدولي في كل ذلـك تطـورا         ىوأعرب عن أمله أن ير     .ق توقيعها مع إسرائيل   االتفاقات الساب 

 أن منظمة التحرير الفلـسطينية هـي        ىايجابيا يجعله يغير من موقفه ازاء الحكومة الفلسطينية، مشيرا ال         
  الجهود واالصالحات التي تقـوم بهـا       ى ال فياضوأشار   .المعنية بإجراء مفاوضات السالم مع إسرائيل     

وزارته حاليا من أجل تطبيع المعايير الدولية في المحاسبة والشفافية وإحكـام الرقابـة علـي اسـتخدام                  
 تصبح السلطات الماليـة     ىالمساعدات الدولية وزيادة فعاليتها، وذلك بدعم فني من االتحاد األوروبي، حت          

 إن الـشعب     : وقـال  .يح استقبال المساعدات الدولية ووضعها في مكانهـا الـصح         ىالفلسطينية قادرة عل  
 اليكتفي بوضـعه كمتلـق      ى تعظيمها واالستفادة منها، حت    ى ال ىالفلسطيني لديه الموارد الذاتية التي يسع     

وأضاف أن الشعب الفلسطيني يعاني من تلك القيود التي تفرضها اسرائيل بشكل             .للمساعدات والمعونات 
 الفلسطينيون االستفادة من مواردهم، ومن الدعم        يستطيع ىيخنق االقتصاد الفلسطيني، مطالبا برفعها، حت     

  .الذي يقدمه ليس فقط االتحاد األوروبي وانما ايضا المجتمع الدولي والدول العربية
أبلغ سـالم  : انجريد ميالندر و بول تيلور،بروكسلنقالً عن مراسليها في     11/4/2007رويترز  وأضافت  

 الوحدة الوطنية الجديدة تحتاج مساعدات دولية تتجـاوز         فياض االتحاد االوروبي يوم االربعاء أن حكومة      
وسـئل عمـا سـيحدث اذا لـم تقـدم            ".مدمرة" مليار دوالر هذا العام لتفادي أزمة انسانية         1.3قيمتها  

  ."بصراحة العواقب خطيرة للغاية"المساعدات قريبا فأجاب 
ت بتقديم المساعدة الفنية حتى     وأيدت مفوضة االتحاد االوروبي للشؤون الخارجية تصريحاته بحذر ووعد        

 وأشادت بـالتزام   .يتاح لوزارته تلقي المعونات بمجرد أن تلبي السلطة الفلسطينية شروطا سياسية مهمة           
 الشخصي بالسالم لكنها أوضحت أن مساعدات االتحاد االوروبي ستقدم بشكل انتقائي وبالتـدريج              فياض

أوضحت أن احتمال تقديم المساعدات الماليـة ال        "ت  وقال .وستكون مرهونة بتصريحات الحكومة وأفعالها    
وتعهدت بمواصلة العمل بآلية المساعدة      ."يعني استئناف المساعدات المالية المباشرة بين عشية وضحاها       

وأضـافت أن    .المؤقتة التي وضعت بهدف تجاوز الحكومة التي تقودها حماس طالما كان ذلك ضروريا            
االتحاد االوروبـي سـيحتاج     "بية المعايير الدولية لتلقي المساعدات وأن       وزارة المالية ستحتاج شهورا لتل    

  ."أيضا للوقت التخاذ قرار عندئذ بشأن هذه القضية السياسية
وقال فياض لرويترز انه تسلم الماليات العامة في حالة يرثى لها وأنه يتعين علـى االتحـاد االوروبـي                   

ى تصبح وزارته قادرة على تلقي المـساعدات االجنبيـة          مواصلة تقديم المساعدات المؤقتة وتطويرها حت     
وسئل عن الوقـت الـذي       .االمر الذي يتطلب أن ترفع الواليات المتحدة القيود التي فرضتها على البنوك           

فيما يتعلق بوضـع نظـام أو       "ستحتاجه الوزارة قبل أن تصبح مستعدة لتلقي المساعدات المباشرة فأجاب           
زية فأعتقد أننا بلغنا ذلك لكن القيود تجعل من غير الممكن بالنسبة لنا تلقـي               اعادة تأسيس الخزانة المرك   

  ."المساعدات الدولية
ورغم أن فياض تحدث عن السلطة الفلسطينية كفريق واحد يعمل ببرنامج حكومي واحد فقـد اوضـحت                

اد أبـو عمـرو     فيريرو فالدنر أن االتحاد االوروبي سيعمل مع الوزراء الذين ال ينتمون لحماس مثل زي             
متمسكة بالتزاماتها بدعم حكومة الوحدة الوطنية بناء       ) االوروبية(المفوضية  "وقالت   .ومصطفى البرغوثي 

  ."على كيفية دعمها لمباديء اللجنة الرباعية
  .وذكر فياض أن السلطة الفلسطينية تعمل بربع االموال التي تحتاجها لتقديم الخدمات االساسية للمواطنين

 .ض مع مارك أوتي مبعوث االتحاد االوروبي للشرق االوسط وزعماء البرلمـان االوروبـي             واجتمع فيا 
وقال زعماء البرلمان انه يحترمون نزاهة فياض وأبلغوه أن من المهم أن يبني الفلسطينيون نظاما شـفافا            

نريـد أن   "ز  وقال هربرت بوخ رئيس لجنة الموازنة لرويتر       .إلدارة االموال وأن يتفادوا االخطاء السابقة     
انها مشكلة خاصة بالسلطة الفلـسطينية بعـد     . نرى ونتحقق ونتحرى عن الجهة التي ذهبت اليها االموال        

  ."االعوام االخيرة لكنها أيضا مشكلة عامة لمساعدات االتحاد االوروبي
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أعلـن  : القدس، عبد الرؤوف أرنـاؤوط    نقالً عن مراسلها في      12/4/2007األيام الفلسطينية   وجاء في   
سالم فياض، في اتصال هاتفي مع األيام انه طلب من االتحاد األوروبي مساعدات مالية بقيمة نـصف                 .د

، مشيراً الى انه وجد تفهماً في المفوضية األوروبية والبرلمان األوروبي           2007مليار يورو أوروبي للعام     
االقتصادية لالتحاد مع الـسلطة     للمطلب الفلسطيني بتقديم مساعدة مالية للسلطة وتطبيع العالقات المالية و         

وكشف النقاب في هذه الصدد أنه تلقى وعداً من مفوضة العالقات الخارجيـة فـي االتحـاد                  .الفلسطينية
األوروبي، بأن تقدم المفوضية طلباً للبرلمان األوروبي، بصفته الجهـة المخولـة بـإقرار المـساعدات                

  ". األمور مع األوروبيين عن كثب، وقال سنتابع2007الخارجية، بإقرار موازنة للعام 
  

 عباسالحكومة الفلسطينية تنتقد توجه واشنطن إرسال مساعدات مالية ألجهزة أمن  .4
 مليـون دوالر    60انتقدت الحكومة الفلسطينية ما تردد حـول توجـه اإلدارة األميركيـة لتقـديم               : غزة

اطق بلـسان الحكومـة للـشرق       وقال غازي حمد الن   . كمساعدات لألجهزة االمنية التابعة للرئيس عباس     
األوسط إن هذا التوجه يدل على محاولة من اإلدارة األميركية لضرب الوحدة الوطنية من خالل التعامل                

يمثل نسخة قديمـة    "واعتبر حمد أن التوجه األميركي       .بشكل انتقائي بين األطراف في الساحة الفلسطينية      
فلسطينية مشتتة لكي يستطيع من خاللها التأثير بأكبر        من السلوك األميركي الذي يراهن على ايجاد ساحة         

وأشار الى أن مثل هذا التوجه سيدفع الفلـسطينيين نحـو           ". قدر لصالح المصالح األميركية واإلسرائيلية    
وردا  .مزيد من التوحد، حيث أن الرهانات األميركية على هذا السلوك واضحة لكل مواطن الفلـسطيني              

ب على ابو مازن رفض التوجه األميركي، قال حمد انه يوجد توافق تام بين              على سؤال ما اذا كان يتوج     
واوضح  .ابو مازن ورئيس الوزراء هنية يقضي بأنه يتوجب توجيه أموال المساعدات الى وزارة المالية             

حمد أنه رغم التوجه األميركي بمد االجهزة التابعة للرئاسة بـاألموال، إال أن هنـاك بعـض التغييـر                   
في الموقف األميركي مشيرا في هذا الصدد الى قرار االدارة األميركية برفـع الحظـر عـن                 " يااليجاب"

وكشف حمد النقاب عن أن وزير المالية سالم فياض سيتوجه قريبـاً            . التحويالت لسلطة النقد الفلسطينية   
بية واالجنبية  الى واشنطن ليبحث قضية رفع الحظر على التحويالت البنكية عبر البنوك الفلسطينية والعر            

  . العاملة في مناطق السلطة الفلسطينية
  12/4/2007الشرق األوسط 

  
 موقف واشنطن من الحكومة الفلسطينية غير مبرر: أبو عمروزياد  .5

زياد ابو عمرو، ما وصفه بالموقف األمريكي       .انتقد وزير الخارجية الفلسطيني د    :  منتصر حمدان   رام اهللا 
مة الفلسطينية، مؤكدا ان استمرار االدارة األمريكية الحالية بمواقفها امـر           الجامد ازاء التعامل مع الحكو    

االدارة "وقال في حـديث خـاص للخلـيج          .غير مبرر في ظل ما اتخذه الجانب الفلسطيني من خطوات         
األمريكية ما زالت متمسكة بشكل حرفي بما تتضمنه شروط اللجنة الرباعيـة، ولـم تأخـذ التغييـرات                  

اتخذها الجانب الفلسطيني في الحسبان رغم ان برنامج الحكومة استجاب لمطالب اللجنة            والخطوات التي   
   .الرباعية

ومن جانب آخر اكد ابو عمرو ان الجولة المفترض ان يبدأ بها الرئيس عباس ويزور خاللها ثماني دول                  
 التـي يبـذلها     اوروبية اضافة الى عدد من الدول االخرى، تهدف باالساس الى تتويج الجهود المـضنية             

الرئيس النهاء الحصار وتجنيد الدعم المالي للسلطة الوطنية، مؤكدا وجود مؤشرات ايجابية خاصة مـن               
وكشف عمرو الذي كان التقى ممثل الصين        .جانب الدول االوروبية بشأن التعامل مع الحكومة الفلسطينية       

 في منطقة الشرق االوسط سوف يصل       لدى السلطة امس في رام اهللا، ان المبعوث الصيني لعملية السالم          
الى االراضي الفلسطينية خالل االيام القليلة المقبلة للقاء عدد من المسؤولين الفلسطينيين ولبحـث سـبل                

ورفض ابو عمرو التعليق على ما يمكن ان يتضمنه اللقاء المرتقب ما بين              .تفعيل واحياء عملية التسوية   
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 المفاوضات السياسية التي تجري ادارتها ومتابعتها مـن دائـرة           انا ال اتدخل في   "عباس واولمرت، وقال    
  ".شؤون المفاوضات في منظمة التحرير الفلسطينية

  12/4/2007الخليج اإلماراتية 
  

  بو عمرو يلتقي مبعوث رئيس الوزراء البريطانيزياد أ .6
مـع اللـورد ليفـي      زياد أبو عمرو في رام اهللا اليوم        .التقى وزير الشؤون الخارجية الفلسطيني د     : ةغز

ابو عمرو ليفـي بـصورة األوضـاع القائمـة          .ووضع د  .المبعوث الخاص لرئيس الوزراء البريطاني    
متمنيا أن تبادر    ..وضرورة أن يقوم المجتمع الدولي بتأييد الموقف السياسي الواقعي للحكومة الفلسطينية          

وأكد أبو   .ر قوي في االتحاد االوروبي    بريطانيا إلى االسراع بالتعامل مع الحكومة كون بريطانيا ذات تأثي         
عمرو على ثالث قضايا مطروحة على أجندة حكومة الوحدة تعمل على معالجتها وهي الصواريخ التـي                

وشدد أبو عمرو على أن حماس هي        . والصحافي جونستون وقضية الفلتان األمني     شاليتتطلق من غزة و   
يجب التعامل معها، خاصة وأن حماس غيرت       جزء من حكومة الوحدة وهي حكومة الرئيس عباس، لذا          

ودعا ابو عمرو بريطانيا إلى دعم حكومة الوحدة الحاليـة للخـروج مـن         .من مواقفها بشكل دراماتيكي   
أن هذا الجمود    وقال .المأزق الذي تمر به المنطقة بسبب الجمود السياسي الذي يكتنف الملف الفلسطيني           

مية والدولية، خاصة وأن لب الصراع في المنطقة والعـالم يكمـن            يؤثر في جميع الملفات المحلية واإلقلي     
  .انهاؤه بإيجاد حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية

 12/4/2007وكالة األنباء األردنية بترا 
  

  سرائيل مخططها العدوانياصفقة تبادل االسرى مجرد ألعوبة لتواصل  :وزير الصحة .7
فلسطيني إن إسرائيل أعجز من ان توافق علي قائمـة          رضوان األخرس وزير الصحة ال    .قال د : قدس نت 

 أو أنها ال ترغب في ذلك فلم يكن احد يتوقع أن توافـق              تاألسرى التي تقدمت بها الفصائل األسرة لشالي      
وأضاف في تصريح خاص لوكالة قدس نت لألنباء ردا علـي رفـض    .الحكومة اإلسرائيلية علي القائمة   

 وصفقته  يت شعبها والحديث عن شال    ى إسرائيل وعل  ى الرفض مردود عل   أن هذا :" ىإسرائيل لقائمة األسر  
  ."هو ليس أكثر من ألعوبة لتواصل إسرائيل مخططها العدواني ضد أبناء شعبنا

  11/4/2007عين على فلسطين 
  

 البيتاوي يطالب فرض الشروط على اسرائيل بشأن التبادل وليس الخضوع إلمالءاتهاالنائب  .8
النائب الشيخ حامد البيتاوي، إن استمرار اسرائيل في اختطاف النواب والـوزراء             قال   :سلفيت – نابلس

وطالب البيتاوي باحترام الحصانة الدبلوماسية التي      ". يتناقض مع القوانين واألعراف الدولية    "الفلسطينيين  
اء هي من حق كل نائب ووزير تم انتخابه من قبل الشعب، واإلسراع في إطالق سراح النواب والـوزر                 

عزيز دويك، الذي يعاني مـن وضـع صـحي    .وخاصة المرضى منهم وعلى رأسهم رئيس التشريعي د      
وأكد البيتـاوي،   .  آالف أسير  10صعب، باإلضافة إلى كافة األسرى واألسيرات والذين يزيد عددهم عن           

ت دعمه لصفقة تبادل األسرى إذا كانت في مصلحة الشعب الفلسطيني بحيث ال يتم الخـضوع لالمـالءا                
 .والشروط االسرائيلية في أية صفقة وإنما فرض الشروط الفلسطينية

  11/4/2007وكالة معا 
  
  

 مريكيأويرى ان الحصار لن يرفع اال بقرار .. عمرو يستبعد عقد صفقة االسرى قريباً .9
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 والحكومـة   ت استبعد نبيل عمرو امكانية اتمام صفقة تبادل األسرى بين الفصائل اآلسرة لـشالي             :الخليل
  .سرائيلية في القريب العاجلاإل

من جهة ثانية قال عمرو إن حركة فتح ليست تشكيال حتى يتم حل إشكاالته وتطويره من خـالل صـيغ                    
تنظيمية فقط، إنما هنالك أداء يجب أن يتمتع به جميع أعضاء الحركة محذرا من تنامي ظـاهرة تـسلح                   

 . العائالت في األراضي الفلسطينية وخاصة قطاع غزة
ح عمرو وزير المالية سالم فياض لما يحضى به من تميز على الساحة الدولية وقال بأن الحـصار                  وامتد

المالي لن يرفع عن الشعب الفلسطيني ما لم تتخذ الواليات المتحدة قراراً سياسياً في ذلك، جاء ذلك خالل                  
 . حديث عمرو مع بعض من مراسلي وسائل اإلعالم في الخليل أمس

، لكن في النهاية    تفاق تنظر بجدية لال   )فتح وحماس ( الغالبية من كال الطرفين   : ل عمرو وعن اتفاق مكة قا   
هناك بؤر ال تريد لهذا االتفاق أن يتم خاصة عندما يكون هناك انفتاح سياسي غير متعود عليه في أوساط             

 .الحركـة حماس تحديدا، هناك تغيير في الموقف السياسي لحماس، وهذا التغيير ال يعجب معظم قواعـد   
مطلوب فاتورة أكبر يجب أن تقدمها حماس، وهذا يخيف الكثير من العناصر والقوى داخل هذه الحركة،                
الجميع ال يجاهر بموقف علني ضد اتفاق مكة، لكن هنالك من تقبل هذا االتفاق على مضض، وهناك من                  

 .يمكن في لحظة مما أن يجد تفسيرات إلعادة أجواء الشحن المتبادل مرة أخرى
  11/4/2007وكالة معا 

  
  عباس يتنازل عن صالحياته األمنية لدحالن.. خطوة على طريق الخالفة: تحقيق .10

ما أعلنه محمد دحالن بشأن طبيعة الوظيفة التي اسندها له رئيس السلطة  : شاكر الجوهري-عمان 
ه مستشارا والمعني بذلك تعيين. محمود عباس صحيح في مضمونه، وغير دقيق في توقيتهة الفلسطيني

دحالن قال في تصريحات علنية إنه معروف أنه يشغل  .أمنيا للرئيس، وأمينا لسر مجلس األمن القومي
موقع أمين سر مجلس األمن القومي منذ زمن، لكن هذه المعلومة، فضال عن أنها لم تكن معروفة من 

 على "الوطن"ي حصلت قبل، فإنها منصوص عليها في قرار تعيين دحالن مستشارا لألمن القومي، الذ
والواقع أن عباس في هذا المرسوم يفوض دحالن بواجبات  .2/3/2007صورة عنه، والصادر بتاريخ 

الرئيس األمنية، تماما كما فعل حين أصر على تعيينه وزيرا للشؤون األمنية في الحكومة التي شكلها في 
لية، الذي تواله بنفسه، نظرا لرفض عهد الرئيس السابق ياسر عرفات، ثم فوضه بصالحيات وزير الداخ

في هذه المرة أيضا توجد  ..!يومها اعتبر عرفات أن عباس قد خدعه .عرفات اسناد هذه الوزارة له
خدعة، ذلك أن عباس لم يعلن نص المرسوم الذي وقع عليه بشأن تعيين دحالن عبر وسائل اإلعالم، 

 أن ينشر نص القرار الذي سينشر الحقا في الجريدة واكتفى بإذاعة أنه عينه مستشارا لألمن القومي، دون
الرسمية، كما جاء في مادته الخامسة واألخيرة، وذلك لجملة اسباب اهمها أنه ال يريد أن يضع مبكرا 

األمر، " لفلفة"مستندا قانونيا بيد رافضي تعيين دحالن، حتى ال يتم اللجوء به للقضاء قبل أن يتم 
ل أخرى، ذلك أنه ال يجوز دستوريا وقانونيا أن يشغل مطلق انسان موقعا في والمساومة عليه مقابل مسائ

ثم إن  ..!ودحالن عضو في المجلس التشريعي. السلطة التنفيذية، وموقعا آخر في السلطة التشريعية
فهو يعلن أوال أنه عينه مستشارا . الرئيس أراد أن يبلّع أطراف حكومة الوحدة وظيفتا دحالن بالتدريج

في حين  ..ن القومي، وحين يحلها الحالل، يتم اإلعالن أنه عين كذلك أمينا لسر مجلس األمن القوميلألم
 .أنه أسندت له الوظيفتان بموجب مرسوم واحد

 المرسوم المثير للجدل
يعين السيد محمد يوسف دحالن مستشارا لدى رئيس السلطة الوطنية "يقول المرسوم في مادته األولى 

 ".ون األمن القومي، وأمينا لسر مجلس األمن القوميالفلسطينية لشؤ
 :ثم تفصل المادة الثانية من ذات المرسوم صالحيات أمين سر مجلس األمن القومي كما يلي
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 .ترجمة السياسات والتوجيهات التي يقرها الرئيس إلى برامج تنفيذية، ومتابعة تنفيذها .1
بشأن استراتيجيات وخطط العمل وهيكليات تقديم التوصيات واإلقتراحات لمجلس األمن القومي  .2

 .وموازنات األجهزة األمنية إلقرارها
تطوير البرامج والخطط الخاصة بإعادة بناء األجهزة األمنية ومتابعة تنفيذها مع كافة األجهزة،  .3

 .ورفع تقارير دورية حول مستوى اإلنجاز للرئيس
 .من القوميتنظيم وتطوير واإلشراف على العالقات الخاصة بقضايا األ .4

في حضور اجتماعات اللجنة التنفيذية لمنظمة "أما المادة الثالثة من المرسوم فتقضي بأن يشارك دحالن 
 "..!التحرير الفلسطينية بحكم المنصب لمتابعة القضايا ذات العالقة

تماعات وبهذه المادة يخالف عباس النظام الداخلي لمنظمة التحرير ولجنتها التنفيذية، ذلك أن حضور اج
اللجنة التنفيذية غير مسموح به لغير اعضائها، كما أن رئيس اللجنة التنفيذية للمنظمة ال يملك صالحيات 

 .فهو رئيس للجنة، وليس رئيسا للمنظمة. اتخاذ قرارات من هذا الطراز دون موافقة اللجنة التنفيذية ذاتها
أي الغاء تعيين  "..ابقة المتعلقة بهذا الشأنتلغى المراسيم الس"وتقضي المادة الرابعة من المرسوم بأن 

اللواء جبريل الرجوب مستشارا لألمن القومي، علما أن الرجوب كان تقدم باستقالته من هذا المنصب 
 ..فور انتخاب عباس رئيسا للسلطة، لكن الرئيس رفض هذه اإلستقالة في حينه

، إلى "فتح"اعضاء اللجنة المركزية لحركة بالطبع، الرجوب غير سعيد بهذا المرسوم، وكذلك العديد من 
جانب حركة حماس التي تصر كتلتها في المجلس التشريعي على الطعن بعدم دستورية وقانونية مرسوم 

 .التعيين
 حماس اعتراضات

اعتراضات حماس يمكن تلخيصها ابتداء في رفضها مكافأة دحالن على اشعاله اشتباكات مسلحة معها 
وهي تتخوف كذلك من أن يستغل دحالن موقعه في العمل على عرقلة تنفيذ . ق مكةقبل التوصل إلى اتفا

الخطة األمنية التي تعتزم حكومة الوحدة الوطنية اقرارها وتنفيذها، وأن يعمل بدال عن ذلك على تفشيل 
وما يعزز هذ المخاوف، تواصل . الحكومة أمنيا، تمهيدا لإلنقضاض عليها واسقاطها في مرحلة الحقة

خططات تدريب وتسليح الحرس الرئاسي، واألجهزة األمنية التابعة للرئيس، ويشرف عليها دحالن م
وكل هذه العمليات تتم بتمويل . بموجب هذا المرسوم، والعمل على تشكيل ميليشيا جديدة تابعة لحركة فتح

ن هو اعالن الحرب معلن من قبل الواليات المتحدة األميركية، وموافقة اسرائيل، وذلك لتحقيق هدف معل
 . دحالن جاهزة إلنجاز هذه المهمة-في التوقيت المناسب، وحين تصبح قوات عباس " حماس"على 

 موقف المركزية
 ..!أما اعضاء اللجنة المركزية لحركة فتح فهم يرفضون تقديم دحالن عليهم

وفي المقدمة . ن دحال-ولذا فإن الغاضبين من اعضاء قيادة فتح أكثر من الراضين على تحالف عباس 
قريع الذي تصالح مع عباس مؤخرا، خالل اإلجتماع المختصر غير مكتمل النصاب  .منهم أحمد قريع

الذي عقدته اللجنة المركزية في غزة، وتبادل معه القبالت والعناق، عاد إلى مقاطعته مجددا على خلفية 
 .اض من دونهمشاركة دحالن في عضوية الوفد الفلسطيني للقمة العربية في الري

القطيعة السابقة كانت قد حدثت على خلفية اشراك عباس لدحالن وأنصاره في وفد فتح لحوار مكة مع 
وكذلك لعدم اصطحاب عباس .. حركة حماس، وعدم اشراك قريع، أو أي من المحسوبين على قريع

اصطحاب عباس لقريع أما القطيعة الحالية فمردها عدم . لقريع في جوالته وزياراته العربية والدولية
وتؤكد المصادر أن قريع جالس في بيته  .ضمن الوفد الفلسطيني لمؤتمر القمة، واصطحابه محمد دحالن

ال يمارس أية مهام أو صالحيات، بما في ذلك وظيفة مفوض التعبئة والتنظيم في الداخل، التي أخذت من 
مستشارين، الذي ال يستشار وال يسئل أي هاني الحسن، وأعطيت له بهدف ابعاد الحسن إلى موقع كبير ال

 ..!سؤال
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 :تعيين قريع مفوضا للتعبئة والتنظيم في الداخل يعني من الناحية العملية ما يلي
 ابعاد هاني الحسن عن الموقع، وهو الرجل صاحب الخبرات التنظيمية، والذي قد يشكل خطرا على :أوال

 .عباس، خاصة وأنه مختلف معه
نة التنظيمية التي شكلت من رجال الصف الثالث، وهم في غالبيتهم من انصار محمد  تمكين اللج:ثانيا

دحالن من احكام قبضتهم على التنظيم، وذلك بحكم انعدام الخبرة التنظيمية لدى قريع، وعدم تمكنهم من 
 .فعل ذلك بوجود الحسن مفوضا للتعبئة والتنظيم

ما قريع والحسن، بدال من أن يتحدا في الخالف مع  اخالف أقوى عضوين في اللجنة المركزية ه:ثالثا
مفوض التعبئة والتنظيم المركزي في ) أبو ماهر(وإخالف قريع مع محمد راتب غنيم . عباس ودحالن

تونس، الذي اختلف مع عباس زكي، ثم مع هاني الحسن، لقبولها تولي موقع مفوض التعبئة والتنظيم في 
اه، ودون اقتناعه بوجود ضرورة لسحب المسؤولية عن تنظيم الداخل بالتناوب، دون موافقته ورض

 .الداخل منه
 وبذا يفقد فاروق القدومي، أمين سر اللجنة المركزية المختلف مع عباس امكانية تكتيل العناصر القوية 

 ..!في اللجنة بمواجهة عباس، ما داموا مختلفين فيما بينهم
 ارضاء الطامحين دون مؤتمر

 ..!قاد المؤتمر العام السادس للحركة إلى ما شاء اهللا تأجيل انع:رابعا
فالذين كانوا يلحون على ضرورة عقد المؤتمر هم الطامحين في أن يحلوا محل اعضاء اللجنة المركزية 

وها هو عباس، الذي ينظر للمؤتمر  .إلخ..الحاليين، وخاصة محمد دحالن وروحي فتوح وعزام األحمد
ه باعتباره مناسبة إلظهار أنه ليس الرجل القوي في الحركة، فقد حصل على العام السادس في حال انعقاد

 عاما، بل هناك من يؤكد أنه حصل على عضوية اللجنة 16أقل األصوات في المؤتمر العام الخامس قبل 
ها هو عين  ..عرفات، في حين حصل القدومي على أعلى األصوات" فهلوات"المركزية حينها بفضل 

اللجنة التنفيذية، وفتوح ممثال شخصيا له يحضر اجتماعات اللجنة المركزية، واألحمد دحالن عضوا في 
ثم إن المؤتمر العام قد يمثل فرصة لطموحات دحالن، تدعوه لفك تحالفه مع  .نائبا لرئيس الوزراء

خاصة وأن ما تبقى من والية عباس رئيسا للسلطة هو فقط سنة وبضعة أشهر، لن يغامر عباس ..عباس
للرئاسة، الذي غالبا ما سيكون اسماعيل هنية، صاحب الشعبية " حماس" نهايتها بمنافسة مرشح في

في حين أن دحالن الذي يتهيئ للمنافسة عسكريا، جاهز لخوض غمارها ..الكاسحة لدى الشعب الفلسطيني
 .سياسيا وتنظيميا، ولو أدى ذلك به ألن يخوض بحرا من الدماء

قد المؤتمر العام السادس، لن يتمكن من الهيمنة على قيادة فتح، وتولي دحالن يدرك أنه في حالة ع
وبذا، فإنه ال يمكن أن يحظى بتأييد اللجنة ترشيحه لمنصب . قيادتها، وإن فاز بعضوية لجنتها المركزية

كما أنه محال أن يحصل على دعم اللجنة المركزية الحالية، ولذا، فإن . الرئاسة في اإلنتخابات المقبلة
الحل األفضل بالنسبة له هو اضافة اعضاء جدد للجنة المركزية الحالية من انصاره، بدعم من عباس، 

أي أن يقلب تركيبة اللجنة المركزية، دون ..ليسيطر على اللجنة من داخلها، وبواسطة األعضاء المعينين
نه من قبل اللجنة مؤتمر وما يحزنون، وهذا ما اقترحه فتوح منذ زمن طويل، لكنه وجد الرفض في حي

هذا الحل يعفي دحالن من أن يجد نفسه مضطرا ..المركزية الحالية المشلولة، وخاصة من قبل القدومي
" فتح"للقيام بانقالب عسكري، ال تؤهله حكومة الوحدة الوطنية للقيام به، ألنه لن يكون انقالبا على قيادة 

كل مكوناتها، بما في ذلك حماس، في حين أن العاجزة بمفردها، وإنما على حكومة الوحدة الوطنية ب
 .سيطرته على قيادة فتح ستكون مجرد خطوة على طريق اإلصطدام المسلح الواسع مع حماس
  11/4/2007أخبارنا 

  
 من معبر رفح من اعتقال المتهم بمحاولة اغتيال ابو رجبأمنع يالقواسمي  :معاريف .11
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 الداخلية الفلسطيني هاني القواسـمي أزال القنـاع         اعتبرت صحيفة معاريف اإلسرائيلية أن وزير     : غزة
وكشف عن وجهه الحمساوي، وعن حقيقة انتمائه لحماس عقب قيامه بتهريب الناشط في حماس إبراهيم               
عيسى محمود صالح والمطلوب للنيابة العامة الفلسطينية بتهمة الضلوع في محاولة اغتيال رئيس جهاز              

وقالت  . مايو من العام الماضي، أمس على معبر رفح       /  شهر أيار  المخابرات العامة طارق أبو رجب في     
الصحيفة على موقعها اإللكتروني اليوم أن المتهم صالح كان ضمن أعضاء الوفد المرافـق للقواسـمي                
المتوجه للخارج، وكان برفقته في سيارته الشخصية عندما وصل الى معبر رفح وبحوزته جـواز سـفر         

اسمي من مكاتب وزارة الداخلية، وأضافت ان رجال األمن الفلسطينيين على           دبلوماسي استخرجه له القو   
المعبر حاولوا اعتقال صالح عندما تعرفوا على هويته واخبروا القواسمي بوجود أوامر باعتقالـه ألنـه                
مطلوب للنيابة العامة بتهمة محاولة اغتيال أبو رجب، إال أن القواسمي منعهم بجسده من اعتقاله، وقـال                 

ولفتت . م انه لن يغادر المكان إال برفقه صالح، مهددا إياهم بالمحاسبة تحت طائلة عدم إطاعة األوامر               له
الصحيفة الى أن صالح الناشط البارز في كتائب القسام والذي يعمل في شركة لصيانة المـصاعد فـي                  

هـزة األمـن    ، حيث أثبتـت تحقيقـات أج      أبو رجب قطاع غزة، هو المتهم الرئيسي في محاولة اغتيال         
الفلسطينية ان صالح هو الذي قام بزرع العبوة الناسفة داخل المصعد الخاص بأبو رجب داخـل مقـر                  

 .المخابرات العامة في غزة
  11/4/2007دنيا الوطن 

  
 رئيس ديوان رئاسة الوزراء يتهم اياد خفية بالعبث في الساحة الفلسطينية .12

زراء السلطة التنفيذية باتخـاذ قـرارات صـارمة         محمد المدهون رئيس ديوان مجلس الو     . طالب د  :غزة
واتهم المدهون اياد وصـفها بالخفيـة        .للقضاء على حالة الفلتان االمني التي تسود االراضي الفلسطينية        

من االحداث االخيرة لم نجد مـن يقـف         " وان جزءا "بالعبث في الساحه الفلسطينيه من أجل اثاره الفتنه         
اره االوقاف وخطباء المساجد بتنمية العقول وبث روح السلم االهلي بين           كما طالب المدهون وز   ". وراءها

واكد المدهون علـى    .  الفلتان االمني  ةالمواطنين مؤكدا على دور وسائل االعالم في المساهمة بازاله ثقاف         
. ضروره تحرك االجهزة االمنيه في مالحقه العمالء والمتورطين بالذين يقومون بأخذ القـانون بايـديهم              

 ترى  ة الوطنية وهناك مجموعات عشائري    ة غلبت على المصلح   ة الفصائلي ةان حاله الحزبي  "ضاف قائال   وأ
نفسها فوق القانون تقوم باثاره الفوضى في الشارع الفلسطيني ورغم ذلك مـازال المجتمـع الفلـسطيني             

قافـه ليـست بثقافـه      اننا نتجه الـي ث    "  واالعالمية   ة الثقافي ةوأشار المدهون الى دور المالحق    ". متماسكا
المجتمع الفلسطيني فاستخدام السالح العشائري هي شوائب ثقافه فلسطين التي يجب ان نقـوم بتطهيـر                

 ".شعبنا منها
  11/4/2007وكالة معا 

  
  وزارة الصحةاً من عشرات المسلحين يطردون عجوز .13

ان األخرس  كشفت مصادر مطلعة لفلسطين مباشر أن وزير الصحة رضو        :  خاص فلسطين مباشر   –غزة  
يحول الوزرة إلى ثكنة عسكرية من خالل تواجد المسلحين والجيبات العسكرية في مقر الوزارة المكـتظ                

وحسب المصادر فـإن بعـض المـوظفين      .بالمرضى والحاالت اإلنسانية الصعبة وكبار السن واألطفال      
وزارة لعمل تأمين صحي مع     يبلغ من العمر سبعين سنة جاء لل      " خ.م" التابعين للوزير اختلفوا مع المسن      

وأفادت المـصادر، أن المـسن وبـاقي         .زوجته المسنة، فاستدعوا له مسلحين وجيبات عسكرية لطرده       
الموظفين ُصعقوا عندما رأوا أربع جيبات عسكرية في كل جيب تـسعة مـسلحين مـدججين بالـسالح                  

  .يطوقون المكان، وطردوا المسن من مقر الوزارة الواقع غرب مدينة غزة
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وأشار إلى أن الجيبات العسكرية والمسلحين تواجدوا في المكان حتى بعد مغادرة المسن، وجابوا أروقـة                
  .الوزارة، ليغادروها بعد فترة من الوقت كانت كفيلة بزرع الخوف والرعب في نفس الموظفين
  12/4/2007فلسطين مباشر 

  
 في ظل حكومة الوحدةالمهام الرقابية للتشريعي ستتفعل وتزداد : النائب أبو شهال .14

فيصل أبو شهال إن المهمة الرقابية المحاسبية للمجلس التشريعي ستتفعل وتزداد فـي             . أكد النائب د   :غزة
دور "وقال في كلمه خالل ندوة نظمهتا مؤسسة صوت المجتمـع، بعنـوان              .ظل حكومة الوحدة الوطنية   

وحدة خلقت أجواء من التوافق سـمحت  ان حكومة ال"، "المجلس التشريعي في ظل حكومة الوحدة الوطنية  
للنواب بالقيام بدورهم كما يجب دون االستقطاب الفصائلي الذي كان سائدا خالل الفترة الماضية بحكـم                

وطالب أبو شهال بإطالق سراح النواب األسـرى        ". سيطرة الغالبية على القرار داخل المجلس التشريعي      
 .دويك، محمال إسرائيل مسؤولية تدهور حالته الصحيةعزيز .والمختطفين وعلى رأسهم رئيس المجلس د

  12/4/2007وكالة معا 
  

 الحكومة الفلسطينية تندد بتمديد اعتقال الوزراء والنواب المختطفين .15
أكدت الحكومة الفلسطينية رفضها لسياسة العقاب التي تمارسها إسرائيل بحـق           :  منتصر حمدان   رام اهللا 

وأكـد أن   . قراطي من خالل مواصلة اختطاف النواب وتمديد اعتقالهم       الشعب الفلسطيني على خياره الديم    
استمرار اختطاف ممثلي الشعب الفلسطيني يعد انتهاكاً فاضحاً واستخفافاً بأبسط القيم واألعراف والقوانين             
الدولية التي تضمن حصانة ممثلي الشعوب الذين يتم انتخابهم بطريقة حرة ونزيهة، ويعكس هذا اإلجراء               

وجود نوايا حسنة لدى الجانب اإلسرائيلي لتوفير األجواء المناسبة ألفق سياسـي يـضمن التهدئـة                عدم  
وثمن فيها موقف الوزراء والنواب المختطفين الذين أصروا على إعطاء           .واألمن واالستقرار في المنطقة   

  .األولوية لذوي األحكام العالية في صفقة تبادل األسرى
ناصـر  . النائب د  ،عمر عبدالرازق وزير المالية السابق    .اعتقال كل من د   ومددت محكمة االحتالل أمس     

عبدالجواد، النائب الشيخ رياض رداد، النائب الشيخ فتحي قرعاوي، النائب عماد نوفـل، النائـب خالـد         
سعيد، النائب خالد سليمان، النائب إبراهيم دحبور، النائب الشيخ ياسر منصور، النائب حسني البـوريني،   

محمد هاشم المصري،   .حاتم جرار، نائب رئيس بلدية قلقيلية د      . رياض العملة، رئيس بلدية جنين د      النائب
  .يونيو المقبل/ عدنان عصفور، وذلك حتى الثاني عشر من شهر حزيران 

  12/4/2007الخليج اإلماراتية 
  

  وتطالبه بتوضيح موقفه منها حرس عباسميركية ل األات المساعدتنتقدحماس  .16
حماس انتقد نائب رئيس كتلة :  فتحي صباح نقالً عن مراسلهاغزة من 12/4/2007اة  الحيأفادت

عادة بناء  مليون دوالر إل60ميركي منح الرئيس عباس البرلمانية يحيى موسى بشدة قرار الكونغرس األ
لى السلطة من إميركي وأي مال يدخل المال األ"ن أمس أوقال في تصريح له  .قوات الحرس الرئاسي

 ،لى الجهات الرقابية، ومن دون المرور عبر وزارة المال في شكل رسمي هو مال قذرإن الرجوع دو
ال لضرب الوحدة إنه يتجاوز المعايير الوطنية وال يصب في مصلحة الشعب الفلسطيني، وال يهدف أل

نية وال ننا مع أي مال لدعم السلطة الفلسطيإ": ضاف موسىأو ."الوطنية والوفاق الوطني واتفاق مكة
منية خاصة أموال، لكننا نرفض بشدة أي مساعدات مشروطة بأجندة نعترض على أي مصدر لهذه األ

موال المرتبطة برغبتها في زيادة التناقضات داخل بالواليات المتحدة ونياتها الخبيثة من وراء هذه األ
  ."ثارة الفتنة والفرقة والتنازعإ و،مكونات الشعب الفلسطيني
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مام المئات من أوقال في مهرجان ،  القيادي الفتحاوي البارز أحمد حلس قرار الكونغرسبدوره، انتقد
فتح صنعتها دماء ... ميركيةأسرائيلية وإن يفصل لها بمقاسات أحركة فتح ال تريد "ن أنصاره في غزة أ

ا الواليات موال التي تقدمهلى األإشارة إ في ،"ميركيالشهداء وعذابات األسرى، ولم تصنع بالدوالر األ
  .برز معارضيهمأالمتحدة للرئيس عباس وفريقه الذي يعتبر حلس 

قال ، حيث  حركة حماس انتقدت قرار الكونغرس: أنبيت لحم من 11/4/2007 وكالة معا وأضافت
إن مواقف اإلدارة األمريكية لم تكن في يوم من " : نسخة عنهمتحدث باسم الحركة في بيان وصل معاً

وإنما هي مواقف منحازة دوماً لألجندة االسرائيلية وتنفيذ مخططاتها , الشعب الفلسطينياأليام مع مصلحة 
وعليه فإن تقديم مثل هذه المساعدات ألجهزة الرئاسة يعني أن بين سطورها أهدافاً خبيثة , االستعمارية
 التي "موالأهمية توضيح الرئاسة الفلسطينية لموقفها من هذه األ"وأكد المتحدث على ". ونوايا سيئة

إنها تهدف بال شك الحتواء مقاومة الشعب الفلسطيني وتقديم خدمات أمنية  ": قائالً،وصفها بالمشبوهة
وزارة المالية هي العنوان الوحيد الذي يجب أن توجه إليه "وأضاف المتحدث أن ". لجيش االحتالل

 ".ة حول أية مساعداتوإن غير هذا العنوان يضع عالمات استفهام كبير, األموال والمساعدات
  

  أوساط فلسطينية في دمشق تتهم فتح باإلعداد لحرب أهلية .17
مس، حركة ألى الحياة إاتهمت مصادر فلسطينية في دمشق، في تصريحات :  إبراهيم حميدي- دمشق

جراء دورات تدريبية في الخارج إلى قطاع غزة، وإزيادة تسلحها وتهريبه "فتح بالقيام بنشاط ملحوظ في 
 إلخراج حركة حماس " وكأن هناك أجندة خفية تستهدف االستعداد لحرب مفتوحة،ناوين مختلفةتحت ع

 مليون دوالر 132ميركيون نه بحسب المعلومات المتوافرة سيقدم األإ :وقالت المصادر. من الحكومة
غير ن سلوك حماس لم يتإ": ضافتأو. "تدريب كوادر فتح وتسليحها للمواجهة المقبلة مع حماس"بهدف 

طار الدفاع إن الحركة كانت تعزز قدراتها في أقبل االنتخابات وبعدها، قبل تشكيل الحكومة وبعده، ذلك 
ن الهدف ألى إشارت المصادر أو. "خيرةلكن الجديد هو التغيير في سلوك فتح في الفترة األ. عن غزة

لى انتخابات مبكرة وهي إ يصالهاإ وفق االعتقاد بإمكان شال حماس في الحكومة وسياسياًإف"يكمن في 
هي . وحماس لم تأت لتخرج من الساحة. حد يستطيع شطب حماس من المعادلةأال "ن أقالت و، "مهزومة

 ."و االستقصاء، بل تريد شراكة في القيادة الفلسطينية لخدمة الشعب الفلسطينيأال تريد االستئثار بالسلطة 
البطء في رفع "ولها في أ تمثل  الوحدة،كومةنجاز تشكيل حإثالثة تطورات بعد المصادر  تلحظو

طراف على التعامل بانتقائية مع حكومة صرار بعض األإ"، والثاني في "الحصار عن الشعب الفلسطيني
سلوك فتحاوي "، والثالث في وجود "فشال الحكومة عبر عزل بعض وزرائهاإالوحدة ما يعني الرغبة في 

نها تستعد لحرب ألى إحماس لم تقم بأي شيء يدل ": وقالت. "رض يستدعي التوقف والمالحظةعلى األ
وفي مقابل رغبة حماس بالشراكة، فإن فتح تريد االستئثار ... هلية، لكن الطرف اآلخر يفعل ذلكأ

  ."بالسلطة كما تعودت خالل عقود
  12/4/2007الحياة 

  
  سرى دون تعديالت كبرى األةن قائمأ للتفاوض بشادهاستعدتبدي احماس  .18

سـرائيل  إسرى الفلسطينيين الذين تريد من       للتفاوض بشأن قائمة األ    ،مسأ ،حركة حماس استعدادها  أبدت  
  .دخال تغييرات كبرىإ ولكنها استبعدت ،ليطافراج عنهم مقابل االفراج عن جلعاد شاإل

ولمرت تحفظها على   أيحيى موسى نائب رئيس كتلة حركة حماس البرلمانية، من إعالن حكومة            . دوقلل  
تمام صفقة تبادل األسرى، مبدياً ثقته فـي أن اسـرائيل سترضـخ             ة األسرى التي قدمتها الفصائل إل     قائم

ندرك صعوبة المفاوضـات     ":وقال موسى في تصريحات صحفية     .للمطالب الفلسطينية في نهاية المطاف    
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لجنـدي  الجارية وأنها ستمر بمحطات وعقبات كثيرة، لكننا متيقنون أنه ليس من خيار إلطالق سـراح ا               
  ."األسير جلعاد شاليط سوى باالستجابة لمطالب فصائل المقاومة

  12/4/2007القدس الفلسطينية 
  

  ضابط في األمن الوقائيمقتل عن   بالمسؤوليةاهحماس ترفض اتهام .19
 فصالً"ستنكرت حركة حماس في بيان صادر عنها ما اعتبرته ا: 11/4/2007 48 عربأورد موقع

، الذي راح ضحيته المواطن تحسين الغلبان في حادث إطالق نار بجوار " من فصول مخطط لعيناًجديد
أنه و، "ال تعلم شيئاً عن هذا الملف، وليس لها به ضلع ال من قريب وال من بعيد" أنها تكدأو. منزله

الزج باسم الحركة " ةستغربم, "ي احتكاك أو إشكالأليس بين الحركة وبينه أو بين الحركة وبين عائلته "
  ." في هذه الجريمةاًذا الموضوع ومحاولة اإليحاء أو اإلتهام بأن لها دورفي ه

الغلبان :  إلى أن  وكاالتال أحمد رمضان و   نقالً عن مراسلها  رام اهللا   من   12/4/2007المستقبل  وأشارت  
صـيب برصـاص مجهـولين    أبعدما كان توفي الضابط في جهاز األمن الوقائي والناشط في حركة فتح  

  . األربعاء- جنوب قطاع غزة ليل الثالثاء شرق خان يونس
من تيار حماس الدموي بخطـف مـواطنين        "اتهمت مصادر في فتح مجموعة مسلحة       وفي سياق متصل    

ضـافت  أو". حدهما يعمل في جهاز االمن الوقائي     أطالق النار على    إمساء الثالثاء من بلدة بيت حانون و      
عمليات الخطـف   "ن  أوتابعت المصادر    ".بالرصاصحدهما  أصابة  إطلق سراحهما بعد    أالمخطوفين  "ن  أ

يام األخيـرة   التنفيذية لحماس والقسام ارتفعت وتيرتها في األ      ) القوة(على يد عناصر هذا التيار وبمساندة       
من القـومي   عالن الحكومة الفلسطينية الجديدة ونواياها تشكيل مجلس لأل       إ بعد    وخصوصاً ،بشكل ملحوظ 

  ".رضمفسدة في األسيالحق بدوره هذه الزمرة ال
  

 حماس تدعو عباس وهنية الى إيجاد حل إلضراب البلديات .20
سماعيل هنية ووزارة الحكم المحلي إ دعت حركة حماس الرئيس محمود عباس ورئيس الحكومة :غزة

لى إكما دعت . إلى النظر بصورة جدية لوضع البلديات وحل مشكلة كافة الموظفين المضربين عن العمل
 كارثة ىلإازنة للبلديات وتوجيه جزء من المساعدات الخارجية لها حتى التصل األمور ضرورة إيجاد مو

 ، في بيان وصل لوكالة معاً،وحملت حماس. بيئية جديدة على غرار ما حدث في قرية أم النصر
ولية الكاملة عن أي كارثة بيئية جديدة تهدد المجتمع الفلسطيني بسبب الحصار واحتجاز ؤاالحتالل المس

 .ألموال المستحقة للفلسطينيينا
  11/4/2007وكالة معاً 

 
  سعى لتدمير حكومة الوحدةت والقسام ..خالفات عميقة داخل حماس: يديعوت .21

 أن العملية التفجيرية التي األربعاء، الصادرة ، ذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت: الكرامة-القدس 
نقاب عنها، تكشف عن مدى الخالفات الحادة أحبطتها أجهزة األمن اإلسرائيلية قبل أسبوعين وكشف ال

والعميقة داخل حركة حماس بين كتائب القسام وكذلك القيادات الميدانية فيها، وبين رئيس الوزراء 
حجم العملية التي كان من المفترض تنفيذها "وقالت الصحيفة أن  .والقيادي في الحركة إسماعيل هنية

لمواد المتفجرة في قلب مدينة تل أبيب، عشية عيد الفصح  كغم من ا100باستخدام سيارة مفخخة بـ 
اليهودي، ليست ثمرة تخطيط خلية صغيرة في حماس وال قائد عسكري بالضفة، بل هي نتاج أوامر من 

 عن حالة التوافق والتزاوج بين الرئيس محمود عباس "بشدة"القيادة العسكرية العليا لحماس غير الراضية 
 بين حركتي فتح وحماس  مشتركاً حماس إسماعيل هنية، وال يريدون توافقاًورئيس الوزراء من حركة

وأكدت الصحيفة أن كبار قادة الجناح العسكري في حماس ال يتشاورون مع هنية  ."في حكومة الوحدة
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وال يشركونه في قراراتهم، ويرغبون بشدة في تدمير حكومة الوحدة الوطنية ألنهم يعتبرون أن هذه 
لى إدهم ويعيد حركة حماس ين تدميرها سيعإ بالتالي ف،تهم مواقع القوة التي يتمتعون بهاالحكومة أفقد

 .مكانتها الطبيعية
  11/4/2007عين على فلسطين 

  
   البرغوثي مروانقادة فتح يخشون اإلفراج عن: يديعوت .22

 مروان  أن قادة متنفذين في فتح يخشون إطالق سراح، أمس،زعمت صحيفة يديعوت أحرونوت: رام اهللا
سرى، وأوضحت الصحيفة أن خروج البرغوثي سيزيد من التأييد البرغوثي ضمن صفقة تبادل األ

بعض " وقالت الصحيفة إن .هالحماس، وسوف يخلق شرخاً داخل الحركة نظراً للمكانة التي يتقلدها في
 كمبادرة حسن يؤيدون بقاءه في السجن ليخرج على قائمة األسرى بمبادرة إسرائيلية (...) أعضاء فتح

، وأكدت الصحيفة أن قياديي فتح يحاولون اآلن إقناع عائلة "نية تجاه الرئيس الفلسطيني محمود عباس
 لكي ال تحظى حركة حماس ،البرغوثي إرجاع كل الجهود في إطالق سراحه بصفقة مكثفة مع إسرائيل

  .بالشرف والتأييد الشعبي
  12/4/2007االتحاد االماراتية 

  
  مستمرون بالتخطيط لعمليات استشهادية : سرايا القدس .23

أكدت سرايا القدس علي الوضع األمني الصعب الذي يعيشه كافة المقاومين الذين يالحقهم  :رام اهللا
صعوبات كبيرة في تنفيذ العمليات "االحتالل في مدن الضفة الغربية بشكل يومي ومستمر، وتحدثت عن 

 في حوار صحفي ،قائدها في الضفة) أبو القسام(ليد عبيدي وشددت السرايا على لسان و". االستشهادية
وزع على وسائل اإلعالم، على أنها تخطط بشكل مستمر لتنفيذ عمليات استشهادية في عمق االحتالل 

 .اإلسرائيلي
 12/4/2007الشرق القطرية 

  
 قائمة حماس خلت من اسم البرغوثي:  يدعي قائمة األسرى وشتريتتضارب حول .24

رفـضت الحكومـة     : أحمد عبدالفتاح  ،القدسنقالً عن مراسلها في      12/4/2007الكويتية  القبس   نشرت
واشارت  .االسرائيلية امس القائمة التي تقدمت بها الفصائل الفلسطينية التي تحتجز شاليت لتبادل االسرى            

   .ينصحيفة معاريف الى ان حكومة اولمرت وافقت على اطالق عدد محدود من المتهمين بقتل اسرائيلي
 البرغـوثي ال يظهـر علـى         مروان قد اعلن وزير االسكان االسرائيلي مئير شتريت ان اسم         ف الى ذلك، 
صرح مصدر مقرب من الحكومة الفلسطينية لوكالة فرانس برس ان القائمة التي تحتـوي               بينما   .القائمة

  . اسيرا، تتضمن اسم البرغوثي واحمد سعدات450على اسماء 
قال وزير الـدفاع االسـرائيلي        :الوكاالتونقالً عن   القدس   من 12/4/2007ية  البيان اإلمارات  وذكرت

وتـابع  . " صعبة ومعقدة  )عملية تبادل األسرى   (من الواضح تماما أنها ستكون مفاوضات     "عمير بيريتس   
  ".لكن هناك حدود في جميع المفاوضات"

التـي تحتجـز    الجهات الثالث   لقد أكدت لنا    "قالت مصادر مقربة من مروان البرغوثي       من جهة أجرى،    
إن إطالق سراح مروان وقادة الفصائل مثل احمد سعدات وعبد الرحيم ملـوح وراكـاد سـالم                 شاليت،  

 نافية ما صرح به شيتريت من إن البرغوثي ليس علـى قائمـة              "وغيرهم هو شرط التمام صفقة التبادل     
م انه لن يكون هناك صفقة تبادل       ونقلت المصادر عن أعضاء في المكتب السياسي لحماس قوله        . األسرى

جميع الجهات أكدت لنا أن مروان ضـمن        "أضافت زوجة االسير البرغوثي     و. دون إطالق سراح مروان   
  . "القائمة لذلك فاننا ال نعبأ باالخبار الصادرة من الجانب االسرائيلي والتي تريد إرباك الساحة الفلسطينية
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 صحيفة معاريف امـس حـول عـدد         قالت: غزة من 12/4/2007 الشرق األوسط    وفي السياق اضافت  
ونقلـت  .  اسـيرا  450األسرى الذين من الممكن أن توافق اسرائيل على اطالق سراحهم، إنه ال يتجاوز              

الصحيفة عن مصادر سياسية إسرائيلية رفيعة قولها ان حماس تعمدت حشو القائمة بعدد كبير من اسماء                
عن قصد، وذلك للشروع في المفاوضات      ،  ت من اإلسرائيليين  كبار عناصرها المسؤولين عن قتل العشرا     

 .من نقطة بداية عالية قدر االمكان
  

  بأي ثمن... يجب اطالق سراح الجنود: مسؤول كبير في ائتالف اولمرت .25
حث رئيس االئتالف الحاكم في الكنيست االسرائيلي افيغدور إتسحاقي من حزب كاديما زمالءه السياسيين              

 . يعمـل بهـدوء عليهـا      أولمرتلتدخل في موضوع صفقة تبادل االسرى وعلى ترك         على التوقف عن ا   
وعندما سئل في مقابلة مع الموقع االلكتروني لصحيفة يديعوت احرونوت عما اذا كان يعتبـر مـروان                 
البرغوثي ورقة مساومة مشروعة في المفاوضات باتجاه االفراج عن جنود اسرائيليين مختطفين، اجـاب              

ثل هذه المفاوضات، ليس هناك سجين ال يعتبر ورقة مـساومة مـشروعة وكـل شـيء                 يتسحاقي في م  
جنود الجيش االسرائيلي يجب ان يكونوا على ثقة من انه حتـى            : وقال .مشروع العادة الجنود الى البيت    

وهـذه بالتأكيـد    . اذا وقعوا في االسر، فان دولة اسرائيل ستقوم بأي شيء وكل شيء العادتهم للبيـت              
من الواضح ان من الصعب والمؤلم اطـالق سـراح مـن            . كم عدد السجناء وبأية رتب    . ديةمعضلة ج 

انا اسمع اشخاصا يقولون بأن اطالق سراح سجناء امنيـين سيـشجع            "واضاف  . "لطخت ايديهم بالدماء  "
ولكن هذا الخطر هو الثمن الذي ندفعه العادة الجنود الى البيت ولـيس هنـاك              . عملية االختطاف القادمة  

  ."يار آخرخ
  12/4/2007القدس الفلسطينية 

  
  نائب بارز في كديما يصف رئيس التجمع الوطني الديموقراطي بالخائن  .26

القـضية  "أن التغطية اإلعالمية اإلسـرائيلية لــ        :  أسعد تلحمي  -الناصرة   12/4/2007 الحياة   ذكرت
 من بشارة يزيـل     "التخلص"ن   المنسوبة إلى النائب عزمي بشارة تبرز إجماعاً صهيونياً على ا          "الخطيرة

عقبة كبيرة في طريق المؤسسة اإلسرائيلية الرسمية لفرض المواطنة اإلسرائيلية علـى عـرب الـداخل                
 التـي   "أوراق المواقـف  "ضمن الحدود التي تحددها المؤسسة ذاتها، ومن خالل رفض كل ما جاء فـي               

 العبرية التـي حملـت أساسـاً، بـرأي          وضعتها جهات عربية بشأن العالقة بين األقلية العربية والدولة        
اإلسرائيليين، الفكر الذي جاء به قبل عشر سنوات بشارة ونخبة من المثقفين نادى بأن تكـون إسـرائيل                  

ووصف النائب البارز فـي     . دولة جميع مواطنيها، وهو شعار باتت تتبناه غالبية القوى السياسية العربية          
  .أنه خائن عتانئيل شنلر بشارة، امس، ب"كديما"حزب 

 "قضية بشارة "ومن منطلق ان يهودية الدولة فوق كل اعتبار، كتب المعلق في هآرتس عوزي بنزيمان ان                
ودعـا  . "مفترق الطرق الذي بلغته العالقات بين اليهود والعرب داخل الخط األخضر          "تعتبر تجسيداً لـ    

الرواية اإلسرائيلية العادلـة التـي      "ض  الكاتب الغالبية اليهودية إلى التصدي للوثائق العربية بلغتها لتعر        
وختم الكاتـب   . "تتحدث عن جهد شعب صغير في التمسك بوطنه والتوصل إلى سالم مع جيرانه العرب             

وإالّ " مهدداً بأن على النواب العرب التصرف وفقاً لقواعد اللعبة المتاحة في دولة ديموقراطية،               –محذراً  
  ."وجدوا أنفسهم حيث بشارة اآلن

ان من شأن قيام الحكومة بتغيير سياستها       ) معاريف(ه، رأى الوزير السابق الصحافي تومي لبيد        من جهت 
وقـال إن المـساس     . تجاه العرب القائمة على التمييز ضدهم أن يكون الرد هو الفكر الذي يحمله بشارة             

 وتـابع ان عـدم      .األبرز بالعرب يتمثل في حقيقة ان اليهود ينظرون إليهم كمواطنين من الدرجة الثانية            
. المساواة بين العرب واليهود هو ما يتيح لعزمي بشارة وفكره أن يكونا مقبولين لدى المواطنين العـرب                
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إننا بصدد نائب أكثر ذكاًء وثقافة من معظم النواب في الكنيست، يجيد التحدث بأربع لغات، يريد                ": وكتب
من قبل نائباً عربياً سمح لنفـسه بـالتحريض         إثبات نفسه عبر إبداء مواقف متطرفة، ولم يشهد الكنيست          

وتـابع ان بـشارة يـشكل       . "على إسرائيل ودعم القضية الفلسطينية وحتى المخربين، مثل عزمي بشارة         
كي "وأضاف انه   . "ضد األقلية العربية في إسرائيل    ) الرسمي(بالذات عندما يجاهر بحقيقة التمييز      "خطراً  

على الحكومة أن تضمن للعرب في إسـرائيل وتحديـداً للـشباب             يتحتم   "يفقد تحريض بشارة أي مفعول    
وإالّ فنحن أمام انتفاضة هنا في البيت ستكون        "المثقف، بأن ال يشعروا بأنهم مواطنون من الدرجة الثانية،          

  ."أعنف من سابقاتها
ان هنـاك   اننا نعلم   : "في حديثها مع  النائب واصل طه أنه قال        : رام اهللا  11/4/2007 وكالة معا    وذكرت

هجمة مبرمجة ومخططة من قبل المؤسسة واألجهزة االسرائيلية ضـد الحركـة الوطنيـة الفلـسطينية                
وأضاف النائب واصل طه، في حديث لمراسلنا في رام اهللا، ان التجمع             ".ورموزها العرب داخل اسرائيل   

 عن حقـوق المـواطن      بشارة شأنه شأن األحزاب والقيادات الوطنية التي تدافع بشجاعة        . الديمقراطي ود 
العربي وتنتقد دولة اسرائيل وتناضل باتجاه ان تصبح الدولة لكل المواطنين وليس فقط دولة لليهود وهذا                
التوجه قض مضاجع المؤسسة واألجهزة التي تحاول ان تستغل وسائل االعالم لـشن حـرب ومالحقـة                

ائب طه ان شلوميت الوني قالت إن       ويضيف الن  .سياسية من خالل بناء ملفات للتشوية في سبيل التخويف        
سيحيك ملفات خاصة من اجل تشويه عزمي بشارة واستهدافه، وكذلك تصريحات وتـصورات             " الشاباك"

  .الشاباك الذي يعتبر العرب داخل دولة اسرائيل أخطر من قنبلة نووية
  

  رئيس الموساد السابق يتهم قيادات بإفشال عملية اغتيال مشعل .27
قال رئيس الموساد اإلسرائيلي السابق داني ياتوم إن قيـادات علـى              11/4/2007 الجزيرة نت    نشرت

مستوى عال خططت لتنفيذ عملية اغتيال فاشلة ضد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مـشعل                
  .في العاصمة األردنية عمان قبل عشر سنوات

د عمليتين انتحاريتين وقعتا فـي      وأضاف ياتوم كما نقلته صحيفة يديعوت أحرونوت الصادرة اليوم أنه بع          
 .قادة أجهزة المخابرات باستهداف قادة من حماس      ) نتنياهو(القدس طلب رئيس الوزراء اإلسرائيلي آنذاك       

 . آنذاك قال إنه لم تكن لديه أهداف معينة       ) جهاز المخابرات الداخلي  (وأكد أن عامي أيالون رئيس الشاباك       
ى أهداف لم يكن أي منها موجودا في األردن ولـم يكـن خالـد          وقال ياتوم إنه حصل على المصادقة عل      

وأضـاف   .مشعل بينها، لكنه تلقى اتصاال هاتفيا من سكرتير نتنياهو العسكري ليخبره عن تغيير الهدف             
اتخـذت قـرارا فوريـا    "أنه استغرب كيف يتخذ مثل ذلك القرار بدونه وكيف ال يتم إعالمه بذلك، وقال       

لكننا "، وذكر محادثة قاسية جرت بينهما، وقال        " رغم المخاطرة بأنه قد يسجنني     بالذهاب إلى الملك حسين   
  ".نجحنا في نهاية المطاف في إعادة العالقات مع األردن

 عقب المستشار اإلعالمي لنتنياهو أوفيـر       :يو بي أي   نقال عن    12/4/2007الخليج اإلماراتية    واضافت
تدهور قيم األمن القومي من جانب ياتوم لمصلحة السياسة         نأسف على   "إكونيس، على أقوال ياتوم بالقول      

  . ، في إشارة إلى أن ياتوم وأيالون يتنافسان على رئاسة حزب العمل اإلسرائيلي"الداخلية
  

  "حيتس"اسرائيل تجري اتصاالت سرية مع تركيا لبيعها صواريخ  .28
وم عـن اتـصاالت تجريهـا        كشفت صحيفة يديعوت احرونوت االسرائيلية الصادرة الي       :القدس المحتلة 

وبحـسب   .المضادة للـصواريخ البالـستية    ) السهم" (حيتس"اسرائيل مع تركيا لبيعها منظومة صواريخ       
 أرض اإليرانية، وتبدي اهتماما بمنظومة قادرة       -الصحيفة العبرية فان تركيا تخشى من صواريخ أرض       

م تسمها تاكيدها ان اسرائيل موافقـة       ونقلت الصحيفة عن مصادر سياسية ل     . على تطوير قدراتها الدفاعية   
صواريخ هي نتـاج تطـوير أميركـي        المن حيث المبدا على بيع تركيا الصواريخ، إال أنه ونظراً لكون            
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إسرائيلي مشترك، وبتمويل أميركي أساسا، فإن إسرائيل ملزمة بالحـصول علـى مـصادقة الواليـات                
د على الطلب اإلسرائيلي بالمصادقة على الـصفقة        تماطل في الر  االخيرة  واستنادا للصحيفة فإن     .المتحدة

مشيرة بهذا الصدد الى عدم استبعاد المصادر إلغاء الصفقة ألسباب اقتصادية وتجاريـة، عـالوة علـى                 
في حال تنفيذ الصفقة     واضافت .الخشية من تسرب تكنولوجيا حساسة إلى دول معادية، على حد تعبيرها          

بعد الهند  " حيتس"ثة في العالم التي تبيعها إسرائيل تكنولوجيا صواريخ         المذكورة ستكون تركيا الدولة الثال    
ووفق الصحيفة فان دولة أخرى لم تسمها تحـاول          .، وكوريا الجنوبية في العام الماضي     2002في العام   

  .شراء هذه المنظومة من الصواريخ االسرائيلية
 12/4/2007وكالة األنباء األردنية بترا 

  
  ء على المنزل في الخليل وسط خالف بين وزراء الحكومةإلصاق أوامر اإلخال .29

ألصق مراقبو اإلدارة المدنية لالحتالل، أوامر إخالء على المنـزل الفلـسطيني الـذي سـيطر عليـه                  
وستبحث الحكومة اإلسرائيلية في جلستها يـوم األحـد          .المستوطنون في الخليل قبل حوالي ثالثة أسابيع      

ى طلب وزير الداخلية اإلسرائيلية، روني برأون، الذي أعتبر اليوم أن بيرتس            القادم إخالء المنزل بناء عل    
ويعتبـر  . غير مخول باتخاذ قرار اإلخالء وحدة، وأن أمر اإلخالء يجب أن يكون صادرا عن الحكومة              

. المراقبون أن برأون المقرب من أولمرت هو من رأي أولمرت مما يشير إلى معارضة أولمرت لإلخالء               
ر المستشار القضائي للحكومة، ميني مزوز بتحديد شهر لموعد اإلخالء ليمـنح المـستوطنين              وجاء قرا 

، في زيارة له للمستوطنين فـي  )شاس(وقال وزير الصناعة والتجارة، إيلي يشاي   .إمكانية التوجه للقضاء  
 وزير األمـن،    وأكد نائب ". المستوطنين الذين امتلكوا البيت لديهم كامل الحق في السكن فيه         " الخليل أن   

وفي .  يوماً 15 يوماً إلخالء المبنى طواعية، قابلة للتجديد بـ         15أفرايم سنيه، أنه سيتم منح المستوطنين       
  .المقابل يصر المستوطنون على رفض إخالء المبنى، ويحملون بيرتس النتائج عما قد يحصل

  11/4/2007 48عرب
  

  قضية جونستون غزة للمساعدة في حل يدخلرجل أمن سعودي  :إسرائيل .30
إن إسرائيل وافقت للمرة األولى على السماح بدخول رجـل          : قالت مصادر عبرية، امس   : أ.ب. د - غزة

أمن سعودي كبير عبر معبر رفح الحدودي جنوب قطاع غزة للمساعدة فـي حـل قـضية الـصحافي                   
 األمنيـة أو    البريطاني، أالن جونستون، ولم تفصح المصادر اإلسرائيلية عن هوية الشخصية الـسعودية           

  .ولم يصدر أي تعليق رسمي من السلطة الفلسطينية على هذا الموضوع .موعد دخولها إلى قطاع غزة
 12/4/2007األيام الفلسطينية 

  
  اسراهاإسرائيل تدعو روسيا لالستفادة من تأثيرها على سوريا وإيران لإلفراج عن  .31

يا لالستفادة من تأثيرها على سوريا وإيـران        دعت وزيرة الخارجية اإلسرائيلية تسيبي ليفني روس      : القدس
وأعربت ليفنـي   .نلإلفراج عن العسكريين اإلسرائيليين الثالثة الذين أسرهم مقاتلون فلسطينيون ولبنانيو

في أثناء لقائها مع سكرتير مجلس األمن الروسي ايغور ايفانوف عن شكرها لروسيا علـى مـشاركتها                 
لمقرر أن يلتقي ايفانوف اليوم رئيس الوزراء اإلسرائيلي اولمرت         ومن ا . النشطة في حل مشكلة األسرى    

  .نووزير التخطيط اإلستراتيجي افيغدور ليبرما
  11/4/2007وكالة سما 

  
  المستوطنون في الخليل يقولون أنهم اكتشفوا مقبرة تحت الحرم اإلبراهيمي .32
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رهم اليوم، اعترفـوا بقيـامهم      ، الذي زا  )شاس(اعترف مستوطنو الخليل للوزير اإلسرائيلي، إيلي يشاي      
وابلغوه أنهم اكتشفوا مقبرة في كهف تحت الحرم اإلبراهيمي قد تؤدي           . بحفريات تحت الحرم اإلبراهيمي   

  .الكتشاف مقبرة يهودية
  11/4/2007 48عرب

  
  الوسيط السوري لمحاولة إحياء مفاوضات السالميستقبل الكنيست  .33

يمثل رجل االعمال والمفاوض السوري     :  كاالت عن الو  نقالًالقدس و  من 12/4/2007المستقبل   ذكرت
إبراهيم سليمان المقرب من عائلة الرئيس السوري اليوم، أمام لجنة العالقات الخارجيـة والـدفاع فـي                 

وأكد المحلل السياسي فـي صـحيفة        .الكنيست اإلسرائيلي إلظهار أن دمشق معنية بالسالم مع تل ابيب         
سيتحدث إلى اللجنة اليوم الخميس، وأنه وصل إلى القدس مساء أول مـن             هآرتس عكيفا الدار ان سليمان      

، وأنه دعي من    )لتخليد ضحايا النازية  (أمس، واستهل زيارته أمس األربعاء بالتوجه إلى مؤسسة ياد فشيم           
 اليساري، مشيرا الى انه سيقوم بتنظـيم مـؤتمر صـحافي            "ميرتس"قبل النائبة زهافا غلؤون من حزب       

وسيشارك سليمان مع المدير العام السابق لوزارة الخارجية االسرائيلية ألون ليئيل الذي             .ارةلتلخيص الزي 
  .أجرى معه محادثات سرية، اليوم، في االجتماع الخاص في الكنيست إلطالع اللجنة على هذه المحادثات

يجـري  :  نظير مجلـي لنـدن  ،تل أبيبنقالً عن مراسلها في  12/4/2007 الشرق األوسط بينما نشرت
الوسيط األميركي من أصل سوري ابراهيم أبي سليمان، في اسـرائيل لقـاءات سياسـية تـصب فـي                   

وكان أبي سليمان، الذي وصل الى تل ابيب        . المحاوالت الستئناف مفاوضات السالم االسرائيلية السورية     
، واسـرائيلية   أمس، قد شارك في عدة لقاءات خالل السنوات الثالث األخيرة لشخصيات سورية بقيادتـه             

بقيادة المدير العام األسبق لوزارة الخارجية االسرائيلية ألون لئيل، بمعرفة وتشجيع مـن القيـادتين فـي                 
وعند انكشاف أمر هذه اللقاءات، تنكر لها المسؤولون خصوصا في اسـرائيل، األمـر      . دمشق وتل ابيب  

وفـي   .فني، واتهمها بالكذب والخداعالذي استفز لئيل، فشن هجوما كاسحا على وزيرة الخارجية تسيبي ل      
اطار معركة ضد وزارته، وفي سبيل تجنيد المزيد من الشخصيات السياسية واألمنية والثقافية اليهوديـة               
الى جانب المطلب باسئناف مفاوضات السالم السورية االسرائيلية، دعا لئيل سليمان بنفسه للقـاء لجنـة                

واسـتهل   .االت مع شخصيات سياسية بارزة فـي اسـرائيل        الخارجية واألمن في الكنيست واجراء اتص     
، الذي يخلد ذكرى ضـحايا النازيـة ضـد          )يد واسم  ("ياد فشم "سليمان زيارته أمس، بجولة في متحف       

  . اليهود
  

  المقاتالت اإلسرائيلية كادت تسقط طائرة ركاب قادمة إلى مطار بن غوريون .34
ت التي انطلقـت نحـو طـائرة الركـاب األمريكيـة        قال مسؤول في سالح الجو اإلسرائيلي أن المقاتال       

وهبطت الطائرة مساء    .بعد أن انقطع االتصال مع ربان الطائرة كانت قريبة جدا من إسقاطها           " كونتننتال"
وقال ناطق بلسان وزارة المواصالت أن سـلطة        .  راكبا 256اليوم في مطار بن غوريون وكانت تحمل        

ومن المرجح أن يكون انقطاع االتصال نتيجة لخلل        .  سالح الجو  المطارات المدنية تحقق في الحادث مع     
وأضاف الناطق، نتحدث عن إجراءات معروفة فقد حاول بـرج المراقبـة االتـصال              . فني في الطائرة  

. بالطائرة وحينما تعذر ذلك، ثارت الشكوك وتقرر إرسال المقاتالت للتأكد من أنها ليست طائرة معاديـة               
   .رة باتجاه البحرووجهت المقاتالت الطائ

  11/4/2007 48عرب
  
  

  عناصر من جيش المهدي تصادر شققا لفلسطينيين في بغداد .35
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تصادر منـذ يـوم      ن عناصر من جيش المهدي،    أكشف مصدر في الجالية الفلسطينية في بغداد،        : بغداد
 عائلة تابعة    فيها سكنوتأو تملك،    عقود إيجار الذين ال يملكون    فلسطينيين  ال  عددا من شقق   الماضياألحد  
وأشار المتحدث أن أغلب العوائل التي مازالت باقية في تلك الشقق هي عوائل فقيـرة الحـال، وال                   .لهم

 غير متوفر، كما هاتستطيع أن تذهب إلى أماكن أخرى، وهي تملك الشقق وفقا لعقود رسمية، إال أن بعض           
ى على نفسه مـن الميليـشيات وفـرق         أن آخرين لم يتمكنوا من تجديد عقد إيجاره مع الدولة، ألنه يخش           

  . إن هو راجع دائرة حكومية وكشف عن هويته الفلسطينية،الموت
  11/4/2007 قدس برس

  
  مؤسسة فلسطينية أهلية تدعو األمم المتحدة إلى حماية فلسطيني العراق .36

 الدولية المؤقتة  األمم المتحدة إلى تقديم الحماية،دعت الشبكة األهلية لمساعدة فلسطينيي العراق: رام اهللا
وهم  ويشكلون أكبر كتلة الجئين في العالم ، مليون7الذين بلغ عددهم أكثر من  الجئينلهؤالء ال
 وفي مقدمتها حقهم في العودة إلى ديارهم التي هجروا ، من أبسط حقوقهم اإلنسانية والسياسية،محرومين

االحتالل األمريكي أدى ن أ توأضاف. ليةبالرغم من جميع القرارات والقوانين الدو، 48منها قسراً عام 
 طالت المدنيين األبرياء ومن ضمنهم الالجئين الفلسطينيين، متهما ،إلى انتشار سلسلة من أعمال القتل

  .الدولة العبرية واستخباراتها وعمالئها، أن لهم دوراً فيها
  11/4/2007 قدس برس

  
  غير محدد المالمحهلأمريكا حاولت أن تلتف على حق العودة بأن تجع: عدوان .37

 هاكد عاطف عدوان أن أمريكا حاولت أن تلتف على حق العودة بأن تجعل : جهاد القواسمي-رام اهللا 
 يمكن للفلسطيني أن يعود ولكن ليس بالضرورة إلى فلسطين بل مثال إلى ، حيثغير محدد المالمح

 بالعراق من خالل الفلسطينيين واعتبر أن اإلدارة األمريكية تحاول الضغط على الالجئين .أمريكا
طرد حول وفيما يتعلق بتصريحات القذافي . الميليشيات التي تدور في فلكها إلجبارهم القبول بأي حل

 أنه كان قلقا من الضغوطات األمريكية واإلسرائيلية على دول أعتبرالالجئين الفلسطينيين من أراضيه، 
  . دفعه إلى هذا التفكيراألمر الذيالمنطقة، 

  12/4/2007لشرق القطرية ا
  

   بقرار من األوقافتوحيد الخطاب الديني في المساجد الفلسطينية .38
 بضرورة اعتمـاد    ، لمديري االوقاف وائمة المساجد    ،أصدر وزير االوقاف الفلسطيني، تعليماته    :  رام اهللا 

لفلـسطيني  خطابات تساهم في توحيد الخطاب الديني بما يخدم الظروف الصعبة التي يعيـشها الـشعب ا               
دعا ائمة المساجد الى     كما   .ويعزز من مفاهيم الوحدة الوطنية في مواجهة محاوالت إشعال الفتنة الداخلية          
  .اهمية االبتعاد عن تحويل المساجد لمنابر تعبر عن وجهات نظر حزبية وفئوية

  12/4/2007الخليج اإلماراتية 
  

  وم األسير تنظم ي48 من فلسطينييلجنة متابعة قضايا أسرى الحرية .39
، اجتماعاً 48لفلسطينييعقدت لجنة ُمتابعة قضايا أسرى الحرية، المنبثقة عن لجنة المتابعة العليا 

 إلى الرسالة التي تمكنت من إيصالها فيما يتعلق بقضية عملية تبادل األسرى، الجارية خاللهتعرضت 
 الفلسطينيين داخل يين منمؤخراً بوتيرة ُمتسارعة، ومطالبتها بإدراج األسرى والسجناء السياس

وناشدت مختلف وسائل اإلعالم، سيما العربية منها، إلى عدم  .عمليةهذه ال في إطار ،48اراضي
التعرض في المرحلة الحالية إلى أسماء أو أعداد السجناء المتوقع اإلفراج عنهم، لعدم وجود معلومات 
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ما قد ُيشكله من مسٍّ وضرر إضافة إلى ، صفقةالدقيقة ومؤكدة ونهائية في هذا الصدد ولعدم استكمال 
 تنظيم مهرجان قطري  في هذا السياققررتقد و .بمعنويات ونفسيات األسرى والسجناء السياسيين

كما قررت دعم ورعاية مختلف المبادرات والفعاليات والنشاطات التي تُنظَّم  شعبي، بمناسبة يوم األسير،
  .مناسبةهذه الب

  11/4/2007 48عرب
  

   تسجل اعلى نسبة لعدد االسرى في سجون االحتاللنابلس .40
 أكد مدير مكتب وزارة شؤون األسرى في نابلس أمس أن أعلى نـسبة              : ماهر إبراهيم والوكاالت   -غزة  

 أسـيراً   1950-1900أوضح أن ما بين     ، حيث   لعدد األسرى بالنسبة لعدد السكان هي في محافظة نابلس        
  .  عاما18ً طفالً تحت سن 95 أسيرة، و22، من بينهم محافظة يقبعون في سجون االحتاللالمن 

   12/4/2007البيان اإلماراتية 
  

   سجون االحتالل خلف قضبانسرى بيت لحم عدد ا 1403 :تقرير .41
 بمناسبة حلول يوم األسير الفلـسطيني،       هأكد نادي األسير في بيت لحم في تقرير سنوي أصدر         : بيت لحم 

 اسيراً محكومين والباقي مـا  551 أسرى منهم 1403  إلى أمسأن عدد أسرى المحافظة وصل حتى يوم   
 أسيراً يواجهون احكامـاً     50إن من بين األسرى المحكومين      أشار إلى   و .زالوا موقفين بانتظار المحاكمة   

 6 أسيراً بعضهم مضى على اعتقاله فـي االداري          95 عدد األسرى اإلداريين بلغ      فيماعالية بالمؤبدات،   
 أن  كما نوه إلـى . محكومات9 أسيرة منهن   11رير إلى أن عدد أسيرات بيت لحم بلغ         ولفت التق  .سنوات

  .2007 أسيراً واسيرة اعتقلوا منذ بداية عام 250
  11/4/2007 وفا -وكالة االنباء الفلسطينية

  
  سرائيلي يعتقل عددا من الشخصيات الفلسطينية في مدينة الخليلاإلاالحتالل  .42

ن قوات االحتالل، نفذت حملة اعتقاالت واسعة في أية في مدينة الخليل، قالت مصادر فلسطين: الخليل
حماس، وأن الحملة طالت عددا من الشخصيات االعتبارية في المدينة، بينهم  صفوف المحسوبين على

اعتبر من جهته و .مدير التربية والتعليم، ومدير جمعية أنصار السجين سابقاً، وقاضي بلدة دورا الشرعي
ي األسير في الخليل االعتقاالت، تحدياً لبوادر حسن النوايا الفلسطينية، تجاه صفقة التبادل، الذي مدير ناد

  .عنهايتم الحديث 
  11/4/2007 قدس برس

  
  عاما يفقد زوجته22أسير فلسطيني معتقل منذ  .43

ة، مقدمة  عاما، بأن زوجته قد فارقت الحيا22أبلغت محامية مؤسسة مانديال، أسير معتقل منذ  :الناصرة
وقد تمكنت، في نفس الزيارة التي قامت بها إلى سجن شطة . التعازي له باسم الشعب الفلسطيني

طالب، بوقف الحديث عن مجريات الذي يحيى السنوار  منهم السجناءعدد من المركزي، من مقابلة 
ها األسرى بأنها واصفا الحال التي يعيش. صفقة التبادل واالبتعاد عن التالعب بأعصاب األسرى وذويهم

  .مزيج من التفاؤل والتوتر الشديد
  11/4/2007 قدس برس
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   في نابلس اسرائيلي  خالل توغل فلسطينييناعتقال سبعة .44
 بينهم مرافق وزير التربيـة والتعلـيم،    فلسطينييناعتقلت قوات االحتالل، فجر امس، سبعة شبان  : نابلس

جرى تفتيشها وتحطيم محتوياتهـا،      التي   ن المنازل وذلك خالل عملية توغل في نابلس شملت دهم عدد م         
  .عالوة على احتجاز القاطنين فيها والتنكيل بهم

  12/4/2007األيام الفلسطينية 
  

  ط مشروع الدولة المؤقتة وجدار الفصل العنصرياسقحملة التقوم بالمبادرة الوطنية  .45
وجنين بحملة توعوية لمشروع شرعت المبادرة الوطنية الفلسطينية في محافظتي طوباس : علي سمودي

 تهدف الى توعية الجمهور ها في طوباس انهاوأشار منسق. الدولة المؤقتة وجدار الفصل العنصري
الفلسطيني بالمشروع اإلسرائيلي المتمثل بمشروع إقامة دولة فلسطينية مقطعة األوصال غير قابلة للحياة 

 رؤية دولتي فلسطين وإسرائيل من اجل العيش وحث المجتمع الدولي على مضاعفة جهوده لتحقيق. أبدا
نظمت  إلى ذلك فقد .ا إلى جنب في امن وسالم واستقرار على أساس حدود الرابع من حزيرانبجن

تمت حيث  ،المبادرة غرب محافظة جنين تظاهرة بمناسبة يوم األرض قرب مستوطنة حرميش في يعبد
  .التي استولت عليها قوات االحتالل مؤخرازراعة أشجار الزيتون في قرية أم ريحه على األرض 

  11/4/2007 48عرب
  

  اسالميةانتهاكات إسرائيلية بحق مساجد ومقابر تكشف عن مؤسسة األقصى  .46
فيما تواصل مؤسسة األقصى إنجاز أكبر قدر من مشاريع ترميم وصيانة المقدسات واألوقاف في الداخل               

، فـإن   48ات التي بقيت في القـرى المهجـرة عـام           الفلسطيني، خاصة تلك المقابر والمساجد والمصلي     
عمال رغم خطورة وضع هذه المقدسـات       هذه األ المؤسسة االسرائيلية وأذرعها المختلفة، تمنع استكمال       

مؤسسة لالعتقال والحجـز مـن      الوأيولها للهدم والتساقط واالندثار، باإلضافة الى تعرض بعض موظفي          
 أيد خفية يعتقد أنها من المتطرفين اليهود قامت بتخريب أعمـال            كشف عن  كما   .قبل الشرطة االسرائيلية  
  .القرىهذه الترميم في بعض منابر 

  12/4/2007الخليج اإلماراتية 
  

  ة رواتبهمحل مشكلل والحكومة التدخل عباسموظفو رعاية أسر الشهداء يناشدون  .47
  الـرئيس ،شهداء والجرحـى  ناشد موظفو العقود الخاصة في مؤسسة رعاية أسر ال     : نفوذ البكري  -غزة  

 والحكومة والجهات المختصة بالتدخل لحل مشكلتهم العالقة بين الحكومة ومنظمـة التحريـر              الفلسطيني
  .والتي أدت الى عدم تقاضيهم للرواتب منذ سبعة شهور

  12/4/2007الحياة الجديدة 
  

   في جنينمحلية يستنكرون االعتداء على مقر إذاعة  الفلسطينيونالصحافيون .48
 حيث قاموا ،قام مجهولون فجر األربعاء باالعتداء على مقر إذاعة زين في مدينة جنين: امي دعيبسر

 بعشرات اآلالف  قدرتخسائر، متسببين ب إضافة إلى تدمير أثاث المكاتب فيهاها،بإطالق النار على معدات
وه  واعتبر،حادثةال دانت المؤسسات اإلعالمية الرسمية والخاصة والصحافيونمن جهتها و .من الشواقل

 لخروجه على القانون والعتدائه على مؤسسة إعالمية وممتلكات ،عمال مرفوضا أيا كانت الذرائع
  .خاصة

  11/4/2007 48عرب
  



  

  

 
 

  

            24 ص                                      689:                                 العدد12/4/2007الخميس : خالتاري

   أشهر3 خالل 1695حاجزاً إسرائيلياً واعتقال  1516: تقرير .49
 االحتالل اإلسـرائيلي،    أكد تقرير إحصائي اعده مركز المعلومات الوطني الفلسطيني، أن قوات         : رام اهللا 

 14 شهداء، و  6 انتهاكاً بحق الفلسطينيين، ما أدى إلى سقوط         1331ارتكبت خالل األسبوع الماضي فقط      
، منها  17309 بلغ   9/4/2007جريحاً، مشيراً إلى ان عدد االنتهاكات منذ بداية العام الحالي حتى تاريخ             

 حـاجزاً   1516أقام االحتالل   كما   جريحاً،   426 شهيداً، وأصيب    36 عملية إطالق نار سقط خاللها       730
  . مواطنا1695ًمتنقالً، تم خاللها اعتقال 

  12/4/2007الخليج اإلماراتية 
  

    تفاقم ظاهرة هجرة الفلسطينيين بسبب ممارسات االحتالل وحدة الفقر والبطالة: تقرير .50
ن اراضي الضفة الغربية    كشفت يديعوت احرونوت النقاب عن ان الهجرة م        : زهير اندراوس  -الناصرة  

 الـف   16 حتي   10، حيث وصل عدد المهاجرين الفلسطينيين الي        2005وقطاع غزة، ازدادت في العام      
 تتعلـق   إلـى ذلـك،    ان االسباب التي تـدفع       ىواشارت ال . مهاجر، وفق المعطيات االسرائيلية الرسمية    

 اضعف نقطة ممكنة، ناهيك     ىلبالوضع السياسي واالقتصادي، خصوصا وان االقتصاد الفلسطيني وصل ا        
 طاقم أبحاث إسرائيلي    أشارو .عن سياسة الحواجز والتضييق والتنكيل التي ينتهجها االحتالل االسرائيلي        

 االنتفاضـة األخيـرة كانـت أغلبيـة         ىانه حت إلى  سابقا،  االسرائيلية  من كبار المسؤولين في الخارجية      
سعت الدائرة لتشمل المسلمين والمـسؤولين الحكـوميين        المهاجرين من المسيحيين، ولكن بعد اندالعها ات      

منذ فوز حماس في االنتخابات التشريعية، لوحظ ارتفاع كبيـر فـي عـدد      و كما أنه والمفكرين والتجار،   
حـسب معطيـات    وذكرت الـصحيفة أنـه وب      . السلطة الفلسطينية  ىالمهاجرين الذين كانوا محسوبين عل    

 للممثليـات الدبلوماسـية     2006 ألف طلب للهجرة منذ أواسط       45 بـ    تم التقدم  ، فقد الخارجية الفلسطينية 
ان أضـافت    و .من المثقفين وأصـحاب رؤوس األمـوال      ، جلهم   األجنبية في المناطق الفلسطينية المحتلة    

،  شعب مفلس خالل السنوات الست الماضية      ىالشعب الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة تحول ال        
 رقم  ى اعل ىات التي يحصلون عليها من األمم المتحدة والمنظمات الدولية ال          المساعد ىوصل مستو حيث  

في حين  .  الف فلسطيني يتلقون ضمان دخل ومخصصات      200في العالم قاطبة، اذ ان اكثر من مليون و        
ـ     من جهته عقب  و. منذ مدة طويلة  % 35البطالة اجتازت نسبة    أن    االرقـام التـي     ى فوزي برهـوم، عل

ن يتوجهون الي الخارج من اجـل       ي الفلسطيني  أن ة بين الهجرة وفوز حماس، واضاف      ال عالق  ، بأن نشرت
ن أغلبيـة مـن     أشـارت إلـى أ    الصحيفة االسرائيلية    والجدير بالمالحظة، أن     .بالدهم، ومن ثم يعودون   

 المسيحيون الذين يغادرون بيت لحم مدركين بأنهم لـن يعـودوا، ال             ىيهاجرون ال يبيعون أمالكهم، حت    
 ليبنوا بيتا يستخدمونه في     ، الكثير من المهاجرين يعودون بعد عدة سنوات للزيارة         كما أن  .منازلهميبيعون  
  . وكبوليصة تأمين في حالة اضطرارهم للعودة،العطل

  12/4/2007القدس العربي 
  

  كلية فلسطين التقنية بدير البلحاتحاد الطلبة في  بكافة مقاعد  الفتحاويةفوز الشبيبة .51
تحاد الطلبة في كلية فلسطين     ال  السبعة مقاعدالاكتسحت منظمة الشبيبة الفتحاوية امس      : طىالمحافظة الوس 

  .هافيما لم تحصل الكتلة اإلسالمية التابعة لحماس على أي من، مدينة دير البلحفي التقنية 
  12/4/2007الحياة الجديدة 

  
  1994منذ  مليون دوالر حجم تمويالت البنك الدولي لدعم مشاريع فلسطينية 913 .52
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أعلن نائب مدير البنك الدولي في األراضي الفلسطينية، أن إجمالي قيمة التمويل الـذي               :كتب حامد جاد  
 43مـول    حيث   . مليون دوالر  913 نحو   1994قدمه البنك لدعم مشاريع فلسطينية مختلفة بلغ منذ العام          

أن المبلغ المذكور ال يشمل     وأوضح   .مشروعاً، ثلثها قدم على شكل منح وثلثان على شكل قروض ميسرة          
والتـي  مساهمات صندوق االئتمان الذي يديره البنك نيابة عن الجهات المانحة، لتمويل مشاريع مختلفـة               

يلـول العـام    اونوه الى أن قيمة المشاريع التي شرع البنك بتمويلها منذ            . مليون دوالر  577بقيمة  تقدر  
 مليوناً، منها مشاريع تدار عبر برنامج األمـم         38نحو  الماضي إضافة الى المشاريع سابقة الذكر، بلغت        

  .المتحدة االنمائي ومشاريع تتعلق بإعادة تأهيل البلديات
  12/4/2007األيام الفلسطينية 

  
  اسرة فلسطينية محرومة اقتصاديا  الف14تمويل مشاريع لـ مليون دوالر ل30 .53

 مراحل مشروع تمكين العـائالت الفلـسطينية         اعلن امس في رام اهللا عن بدء تنفيذ        : نائل نخلة  - رام اهللا 
يـشمل المـشروع     حيث   . مليون دوالر بتمويل من بنك التنمية االسالمي       30المحرومة اقتصاديا  بتكلفة     

تقديم قروض لالسر الفقيرة التي تملك مشاريع متناهية الصغر، كما يشمل تقديم منح للعائالت الفلسطينية               
في حين يبلـغ مجمـوع االسـر        ،  خبرات وموارد بشرية القامة مشاريع    الفقيرة جدا والتي تملك افكارا و     

  . الف اسرة فقيرة14المستفيدة منه 
  12/4/2007القدس الفلسطينية 

  
  2006  الفلسطينية لعامالسرةل يصحال نتائج المسح تقرير حول .54

لسطيني حول نتائج المسح الف  خالل عرضه ل   أعلن الجهاز المركزي لإلحصاء      : ابراهيم ابو كامش   -البيرة  
خـالل العـامين    % 31,1عن ارتفاع نسبة اإلصابة بأمراض مزمنة بمقدار        ،  2006  لعام صحة األسرة 

% 8,0الماضيين، وعن انخفاض نسبة األسر التي يتوفر لديها مصدر مياه شرب آمن بمقدار يزيد عـن                 
ـ    4,6نتائج أن معدالت الخصوبة بلغت      ال وبينت   .2006-2000خالل الفترة    ل امـرأة فـي      مولـوداً لك

 وأشار فـي هـذا   . لكل ألف والدة حية25,3 أن معدل وفيات الرضع بلغ   في حين األراضي الفلسطينية،   
خالل العامين الماضيين،   % 12,0انخفاض نسبة النساء اللواتي تلقين رعاية بعد الوالدة بمقدار        السياق إلى   

 رعاية صحية أثناء     التي تلقت  مهاتالابلغت نسبة   فيما  . %17,0وارتفاع نسبة الوالدات القيصرية بنسبة      
 سنة المتزوجات يـستخدمن أي      49-15بين  من النساء   % 50,2 كما أظهرت النتائج أن   . %98,8الحمل  

% 94,5 أن   رئيس الجهـاز،  أكد  قد  و .وسيلة من وسائل تنظيم األسرة على مستوى األراضي الفلسطينية        
 أن  في حين أشار إلى   . و نفسي داخل أسرهم    تعرضوا لعقاب جسدي أ    ، سنة 14-2عمر  الاألطفال في   من  

 يرون أن ظروف سكنهم غير مناسـبة وليـست مريحـه،            ، سنة فأكثر  60أي   ،من كبار السن   18,9%
يـرون أن أبنـاءهم ال      % 3,8في حـين أن     منهم يرون أن ابناءهم ال يرعونهم بشكل كامل،         % 13,6و

الت التسرب بين الشباب الذكور في العمـر        أن معد من جهة أخرى لفت التقرير إلى       و .يعاملونهم باحترام 
ضعف التحصيل العلمي كان السبب     موضحا أن    سنة ضعفها بين اإلناث في نفس الفئة العمرية،          15-29

  . سبب تسرب اإلناثهوعدم مقدرة األهل على دفع تكاليف الدراسة فيما كان ،  الذكورتسربلالرئيس 
  12/4/2007الحياة الجديدة 

  
  القدس عاصمة العرب الثقافية بدعم مشروع  الفلسطينية الرئاسةد التزام يؤكالحسينيرفيق  .55

 خالل مشاركته امس في فعاليات المـؤتمر         الفلسطينية  رئيس ديوان الرئاسة   أكد : ملكي سليمان  -رام اهللا   
 من  2009 بدعم مشروع القدس عاصمة العرب الثقافية لعام         اإللتزام ،الذي عقده الملتقى الفكري العربي    
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تصاالت مع جامعة الدول العربية من اجل التباحث حـول اليـة الـدعم              ال ا ء مشيرا الى بد   ، انجاحه اجل
، مشروعلعلن فيه رسميا عن تشكيل اللجنة الوطنية ل      وذكر أن مرسوما رئاسيا سي     .المالي والفني للمشروع  

 ، كما شاور مع تلك القوى   والتي ستمثل كافة الفعاليات الوطنية والشعبية والرسمية في المدينة وذلك بعد الت           
  .ستضع الرئاسة مبلغا من المال تحت تصرف تلك اللجنة لكي تباشر بمهامها

  12/4/2007الحياة الجديدة 
 

  األردن وفرنسا تُؤكِّدان على ضرورة استئناف المساعدات للشعب الفلسطيني .56
عب الفلسطيني والعمل أكَّدت األردن وفرنسا على ضرورة استئناف المساعدات بشكٍل مباشٍر للش: باريس

جاء ذلك خالل مباحثاٍت أجراها . معاً على إقناع المجتمع الدولي بذلك وتحديد اآلليات الُمناِسبة لذلك
العاهل األردني عبد اهللا الثاني في باريس، مساء أمس، مع الرئيس الفرنسي جاك شيراك، تناولت آفاق 

على . ة الراهنة في منطقة الشرق األوسطتعزيز العالقات بين البلدين، واألوضاع السياسي وقال عبداهللا إن
المجتمع الدولي االستمرار ببذل المساعي إلعادة بناء الثقة بين الفلسطينيين واإلسرائيليين، وتهيئة األجواء 
الالزمة لتحقيق تقدٍم فعليٍّ وملموس في مسار التفاوض ُيفضي في نهاية المطاف إلى إقامة الدولة 

وفي هذا اإلطار دعا العاهل األردني دول االتحاد . ية المستقلَّة على التراب الوطني الفلسطينيالفلسطين
األوروبي وفي مقدمتهم فرنسا إلى دعم مبادرة السالم العربية باعتبارها أساساً مناسباً إلطالق عملية 

  .تفاوضية بين الفلسطينيين واإلسرائيليين تستند إلى ُأُسٍس واضحٍة
    12/4/2007 وفا -وكالة االنباء الفلسطينية

  
  األحزاب االردنية تعتصم احتجاجا على قانونها وتتهم الحكومة بتجاوز الدستور .57

 حزبا سياسيا، عصر أمس، أمام مقر حزب العهد احتجاجا على 28اعتصم ممثلو :  ماجد توبة-عمان 
وقررت األحزاب، تنظيم اعتصام . إقرار مشروع قانون األحزاب، الذي تجمع األحزاب على رفضه

واتهمت . حزبي امام مجلس النواب، في أول يوم تبدأ فيه الدورة االستثنائية للمجلس، االحد المقبل
األحزاب الحكومة بتسجيل االختراقات والتجاوزات على الدستور والثوابت الوطنية، والمساس بسمعة 

ووصفت مشروع . ين الناظمة للحريات العامةاألردن عبر قانون األحزاب الجديد، وغيره من القوان
  .القانون بالجائر بحق التعددية السياسية

   12/4/2007الغد األردنية 
 

 نرفض التفاوض مع اإلسالميين في شأن قانون جديد لالنتخابات :وزير الداخلية األردني .58
سالميين حيال اعلن وزير الداخلية عيد الفايز ان الحكومة ليست مستعدة للتفاوض مع اال :عمان

وكان مجلس شورى حزب جبهة العمل االسالمي علق . مشاركتهم في االنتخابات النيابية المقبلة
مشاركته، حتى تتضح طبيعة القانون، فضال عن اتهامات صريحة وجهها امين عام الحزب زكي بني 

  . ارشيد تتحدث عن بوادر لتدخل حكومي ضد مرشحي الحركة لالنتخابات البلدية
  11/4/2007 الكويتية القبس

 
 حزب جبهة العمل اإلسالمي ينفي استقالة أحد أعضائه المسيحيين قبل شهرين .59

كشف ناشط حزبي إسالمي في األردن، عن أن األنباء حول استقالة أحد األعضاء المسيحيين من  :عمان
ب أمين عام وبرر رحيل الغرايبة، نائ .حزب جبهة العمل اإلسالمي، بأنها كانت أخبار غير صحيحة

جبهة العمل اإلسالمي، السبب في التأخر باإليضاح بالضغوط اإلعالمية والدينية التي تعرض لها العضو 
واعتبر غرايبة أن الضجة اإلعالمية التي أثيرت حول هذا الخبر . المسيحي في الحزب عزيز مساعدة
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وترغب بتدبير . حزب العداءالتي تناصب ال"بحسب وصفه، ال تعبر إال عن أن بعض الجهات " المكذوب"
الذي اعتبره بأنه يعبر عن طموحات الشعب األردني وال "هذا التشويه بغية النيل من مصداقية الحزب 

 ".يفرق بين العضو المسلم والمسيحي
  11/4/2007قدس برس 

     
  حزب جبهة العمل اإلسالمي يطلب معلومات عن المعتقلين األردنيين .60

لعامة وحقوق المواطنين في حزب جبهة العمل اإلسالمي في األردن من طلبت لجنة الحريات ا: عمان
ذوي المعتقلين األردنيين في السجون اإلسرائيلية واألمريكية المبادرة الى تزويدها بمعلومات عن ابنائهم، 
وقال عضو اللجنة عزيز العسود إن الطلب يهدف إلى إعداد سجل بيانات للمعتقلين األردنيين في السجون 

سرائيلية والسجون األمريكية في جوانتانامو والعراق وسواهما بعد أن تم تشكيل ثالث لجان فرعية اإل
  .لمتابعة قضايا المعتقلين في السجون

  12/4/2007 الخليج اإلماراتية 
  

  العمل اإلسالمي يطلب السماح بزيارة سجين يعالج في المستشفى .61
المي زكي بني ارشيد، من مدير األمن العام الفريق طالب األمين العام لحزب جبهة العمل اإلس: عمان

الركن محمد العيطان، السماح للجنة الحريات العامة وحقوق المواطنين في الحزب بزيارة أحد مرضى 
ودعا بني ارشيد في رسالة بعث بها الى الفريق . مستشفى البشير من نزالء مركز إصالح سواقة

لجنة الحريات العامة وحقوق المواطنين في الحزب بزيارة العيطان، أول من أمس، السماح لعضو من 
وأشار بني ارشيد الى أنه وصلت الحزب رسالة . المريض إبراهيم عقل الطراونة نزيل مستشفى البشير

  . تبين ان حالة النزيل صعبة وان حياته في خطر، وان النزيل نقل من سجن سواقة الى مستشفى البشير
   12/4/2007الغد األردنية 

  
  األردن ينفي وجود اكتشافات نفطية في البحر الميت .62

نفى وزير الطاقة والثروة المعدنية األردنية خالد الشريدة اكتشاف كميات من النفط والغاز في : ب.ف.أ
 .منطقة البحر الميت غربي المملكة، مؤكدا ان هذه المعلومات ال تستند إلى أي أساسات علمية أو مادية

في المؤتمر السادس لجيولوجية " ترانس جلوبال"التي تم تقديمها من قبل شركة واضاف ان المعلومات 
شرق المتوسط الذي تم عقده في عمان مؤخرا ال تستند إلى أي اساس علمي أو اية حقائق علمية وليست 

ومن جانب آخر، لم يستبعد الوزير امكانية وجود كميات محدودة من النفط . مدعمة بأية اثباتات مادية
  .غاز في تلك المنطقةوال

  12/4/2007الخليج اإلماراتية 
  

  اتفاق مكة خلفية توقيعحماس علىوخوان األردن خالف بين إ: تحقيق .63
تواردت معلومات بشأن خالفات جديدة بين جماعة اإلخوان المسلمين في :  شاكر الجوهري-عمان 

قادة في الجماعة لحماس على األردن، وحركة حماس، تركزت هذه المرة على توجيه انتقادات من قبل 
 ارشيد أمين عام جبهة العمل اإلسالمي يخلفية توقيعها اتفاق مكة مع حركة فتح، وهو ما أكده زكي بن

  .وإن بلغة مختلفة
ن شاركا في مؤتمر القدس الخامس الذي ي اإلخوان المسلمين وحركة حماس اللذيقالت مصادر إن وفدو

ا الخالفات التنظيمية بين الجانبين، لكنهما اختلفا حول الموقف من  في الجزائر، لم يناقشانعقد مؤخراً
وكشفت المصادر عن أن هيثم أبو الراغب، عضو المكتب التنفيذي لجماعة اإلخوان المسلمين . اتفاق مكة
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 أن حماس قدمت هو الذي تصدى لوفد حماس فيما يتعلق باتفاق مكة، معتبراً) تيار الوسط الذهبي(
لتزامات السابقة للسلطة تفاقات واال على احترام االه عند نصتفاق، متوقفاًفي هذا االتنازالت كبيرة 

الفلسطينية، فيما شرح وفد حماس وجهة نظر الحركة التي تم تلخيصها في أن هذه الصيغة التي تم 
 ألنها كانت محكومة بوثيقة األسرى الفلسطينيين التي أصبحت في وقت ؛التوصل لها كانت ضرورية

 وعليه فقد وجدت حماس نفسها مضطرة ألن تطلب استبدال ،ق بمثابة وثيقة توافق وطني فلسطينيساب
 .كلمة التزام بكلمة احترام في اتفاق مكة

بني ارشيد قال بدوره إنه لم يحضر اللقاء الذي جمع وفد اإلخوان، برئاسة سالم الفالحات المراقب العام 
لكنه .  حماس برئاسة خالد مشعل، لوصوله للجزائر متأخراًللجماعة، وعضوية هيثم أبو الراغب، بوفد

وقال إن هناك من يرى أن .  غير خفي ذلك شيئاًأكد وجود تباين في اآلراء حيال اتفاق مكة، معتبراً
 في الليونة والمرونة، وهناك اجتهاد آخر يرى أن هذا كان من مقتضيات العمل حماس ذهبت بعيداً

تقديري أن هذا ميدان سياسي ليس فيه كسب  ":خصي في هذه المسألة قائالًوحدد اجتهاده الش .السياسي
".  لظروفها على قاعدة أقل المفسدتين وأكثر المصلحتينفيه كسب وخسارة، واألمور تقدر وفقاً ..خالص
قتتال الفلسطيني نجازات وطنية كبيرة تحترم، أهمها وقف الفتنة واالإأعتقد أن اتفاق مكة حقق  ":وأضاف

 ..تفاق استخدم لغة ليست طبيعية من وجهة نظر الحركة اإلسالميةإن هذا اال ":قالإال أنه ". اخليالد
 ".هذا ليس خطابنا..حديث عن احترام مبادرات والتزامات وقرارات الشرعية الدولية

أعترف أن في هذا نوع من المرونة السياسية التي كان ينبغي أن نتجاوزها، ولكن في تقديري  ":ضافأو
لتزامات، بمسألة حترامات، وهي غير االإذا قيدت هذه اال ":وقال". أن الظرف لم يعد يسمح بالتجاوز

المحافظة على مصالح الشعب الفلسطيني، فأعتقد أن الصياغة تسعف في هذه الحالة اإلنسان ألن يعذر 
 ".من وقعوا اإلتفاق من تداول هذا األمر في الميدان

 قال بني ارشيد إنه لم يسمع أن هذا ،ظيمية بين اإلخوان المسلمين وحماسوفيما يتعلق بالخالفات التن
وأشار .  معقولية ذلك، لكون الوفدين لم يكونا مخولين ببحث هذا األمراألمر قد بحث بين الوفدين، مبيناً

إلى أن فك العالقة التنظيمية هو أحد شروط الحكومة األردنية التي يفترض أن تكون قدمتها لإلخوان 
ونفى أن تكون حركة حماس هي من طلب فك العالقة .  أن تكون قدمت له شخصياًلمسلمين، نافياًا

 عدم معقولية أن تطلب الحكومة التنظيمية مع الجماعة في األردن، وقال إن األمر ليس كذلك، مبدياً
 .مر عدم رغبته في تناول هذا األ النقطاع العالقة معها، مبدياًاألردنية ذلك من حماس نظراً

نحن الحركة اإلسالمية من يجب أن  ..هذه العالقة يجب أن يكون التعبير عنها بوضوح ":وقال بني ارشيد
  )".األردنية(يحدد طبيع العالقة مع حماس، ال الحكومة 

  11/4/2007دنيا الوطن 
  

  دعت لحكومة وحدة تعد النتخاب رئيس ولقانون انتخاباالسالمية الجماعة  .64
تعليقا على ما يـدور مـن حـوارات         : مية في بيان صدر أمس عن مكتبها السياسي       قالت الجماعة االسال  

ساخنة بين الحكومة والمعارضة، وتصويبا للطريقة التي ينبغي اعتمادها في الحوار بين ابناء المجتمـع               
  :الواحد، فاننا ندعو الى وضع مصلحة البلد وابنائه فوق اي اعتبار وتحقيق االنجازات الوطنية التالية

ـ ابرام المحكمة ذات الطابع الدولي القادرة على كشف ومحاكمة المتورطين في جريمة اغتيال الرئيس               1
رفيق الحريري ورفاقه، ووقف مسلسل الجرائم المستمرة الى اليوم وذلك وفق االصول الدستورية بعـد               

  .دراستها في لجنة االدارة العدل النيابية وادخال التعديالت عليها
قرت هذه المحكمة واحالتها وفق االصول الى المجلس النيابي الذي اصبح مطالبـا بتحمـل               ان الحكومة ا  

كما انه بات معلوما لدى الجميـع ان اقـرار    . مسؤوليته الوطنية والدستورية حيال هذا القضية المصيرية      
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ي ويفسح في   المحكمة من شأنه ان يدخل الطمأنينة الى قلوب اللبنانيين ويشيع اجواء من االستقرار الداخل             
  .المجال امام تفاهم شامل حول القضايا االساسية االخرى

ـ االتفاق على حكومة وحدة وطنية مهمتها إيصال لبنان الى استقرار نسبي، تتولى التحضير النتخاب               2
رئيس جديد للجمهورية يحظى بثقة اللبنانيين اوال، ويكون بخالف الرئيس الحالي امينا على الدستور، وال               

رفا في اي نزاعات داخلية وال اداة فرقة بين اللبنانيين، او اداة تعطيل للمؤسـسات الدسـتورية                 يكون ط 
  .االساسية، كما تقدم الى المجلس النيابي قانونا عادال لالنتخابات يؤمن التمثيل الصحيح في الندوة النيابية

  12/4/2007المستقبل 
  

   سابق ألوانهالفصل السابعتحمل على المعارضة اللبنانية و روسيا .65
استقبل الرئيس فؤاد السنيورة بعد الظهر السفير الروسي في لبنان سـيرغي             12/4/2007 السفير   ذكرت

قد اطلعنا على رسالة الرئيس السنيورة إلى األمين العام لألمم المتحدة بان كـي مـون                : بوكين الذي قال  
نحن نعتقد أنه ما زالت هناك إمكانية في لبنان إليجاد توافق لبناني داخلي حول المحكمة               وحول المحكمة   

   .  معتبرا الحديث عن محكمة تحت الفصل السابع سابق الوانه.ذات الطابع الدولي
في موسكو، انتقد رئـيس لجنـة        : رنده تقي الدين   – بيروت   -موسكو من 12/4/2007الحياة  واضافت  

األقليـة فـي البرلمـان      "الروسي ميخائيل مارغيلوف    ) الشيوخ(في مجلس الفيديرالية    الشؤون الخارجية   
حمل مارغيلوف الذي يمثـل بـالده فـي البرلمـان           و" اللبناني ولجوءها الى أساليب القوة وقصر النظر      

ح التي تسعى الى تعطيل عمل البرلمان وعدم الـسما        "في لبنان   " االقلية النيابية "األوروبي امس بشدة على     
لعرقلة  "واالعتماد على الدعم الخارجي   ... تستخدم أساليب االستقواء  "وقال انها   ". بتأسيس المحكمة الدولية  

لكـون  "وأعـرب عـن أسـفه       . تطبيق قرارات الحكومة اللبنانية وقرارات مجلس األمن حول المحكمة        
، "ؤون لبنان الداخليـة   ممارسات األقلية البرلمانية تتزامن مع تواصل محاوالت بعض الدول التدخل في ش           

يمكن ان يسفر عن تبني مجلس األمن قراراً بإنشاء المحكمة والـشروع فـي              "معتبراً ان الوضع الحالي     
وأوضح الناطق باسـم الخارجيـة       ".عملها من دون انتظار صدور قرار البرلمان اللبناني في هذا الشأن          

ان موسكو تنطلق من أهمية التوصـل الـى         موقف بالده بالقول    " الحياة"ميخائيل كامينين في حديث الى      
في مجلس االمن حول المحكمة     ) الفيتو(وفاق وطني لبناني، لكنه لفت الى ان مسألة استخدام حق النقض            

  ".ال يجري الحديث عنها"
  

  مليون دوالر لتسديد جزء من دين لبنان100السعودية تحول  .66
ورة، أن المملكة العربية السعودية حولت أمـس،        أعلن رئيس مجلس الوزراء اللبناني فؤاد السني      : القاهرة

، 3مبلغ مائة مليون دوالر إلى لبنان، وهي قيمة الهبة التي تقدمت بها المملكة على هامش مؤتمر باريس                  
ولفت الرئيس السنيورة في مؤتمر صحافي عقده مساء أمس         . لإلسهام في تسديد جزء من دين لبنان العام       

لبنانية تجري التنسيق مع وزير المالية الدكتور إبراهيم العساف، حول مبلغ           في بيروت، إلى أن الحكومة ال     
   . خادم الحرمين، من أجل تمويل عدد من المشروعات اإلنمائية في لبنانهالمليار دوالر الذي وجه

  12/4/2007الشرق األوسط 
  

  واشنطن تشن حرباً سرية ضدنا: قاسم ال يستبعد مواجهة في الصيف .67
ين العام لحزب اهللا الشيخ نعيم قاسم في مقابلة نشرتها صحيفة الغارديان امس ان الحكومة               أعلن نائب األم  

ولـم  . االميركية تشن حربا سرية ضد حزب اهللا عن طريق تسليح ميليشيات في لبنان مناهضة للحـزب               
 وأشارت الصحيفة الى معلومات اعالميـة     . يستبعد نشوب نزاع بين حزب اهللا واسرائيل الصيف المقبل        

تفيد ان وكاالت االستخبارات االميركية حصلت على تخويل بتقديم التمويـل غيـر القتـالي للجماعـات      
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اال ان  . المناوئة لحزب اهللا في لبنان وللنشطاء الذين يؤيدون حكومة فؤاد السنيورة التي يدعمها الغـرب              
وأوضـح ان   . حاء لبنان الشيخ قاسم اتهم حكومة السنيورة باالستمرار في تسليح المجموعات في كافة ان           

فهم يرغبون في ربـط     (...) اميركا تجبر القوى الحكومية على اطالة هذه االزمة النهم يريدون ثمنا لها             "
  ". لبنان بمفاوضات تصب في مصلحة اسرائيل وفي مصلحة خطة اقامة شرق اوسط جديد

  12/4/2007السفير 
  

 جعجع ويكن يحمل على الجماعة تعتبر وجود حزب اهللا أساسياً .68
في المؤتمر الصحافي الذي عقده رئيس الهيئة التنفيذيـة    انتقدت قيادات وشخصيات نيابية وحزبية ما جاء      

للقوات اللبنانية سمير جعجع أول من أمس وتناول فيه خطاب األمين العام لحزب اهللا السيد حسن نـصر                  
قـول  علـى    ردا ،لداعية فتحي رئيس جبهة العمل اإلسالمي ا    حيث اعتبر   . اهللا الذي ألقاه األحد الماضي    

ية ليعبثوا بأرواح اللبنانيين    برن العبء هم الذين صنعتهم الدولة الع      ، ا جعجع إن حزب اهللا بات عبئاً علينا      
ويسفحوا دماءهم وليجعلوا من لبنان قاعدة إلسرائيل ومركزاً لسوق النخاسة الدوليـة وبـؤرة لتبيـيض                

 المكتب السياسي في الجماعة اإلسالمية علـي الـشيخ       من جهته طلب رئيس    .األموال وتجارة المخدرات  
وجود اإلخوة في حزب اهللا أساسي وخصوصاً أن دورهم في          " أن   "األخبار"عمار أكد عمار في تصريح ل     

العمل المقاوم كان له األثر الكبير في مسألة التحرير وازالة االحتالل اإلسرائيلي عن لبنان، كما أن هناك                 
وناشد عمـار    ." وحتى اليوم وتفاهماً على العديد من األمور والقضايا        1982منذ عام   تعاوناً بيننا وبينهم    

األطراف السياسيين بصورة عامة واألطراف المؤثرين بصورة خاصة اعتماد اسلوب يتناسب وأهميـة             "
ـ "ان ولفت الى . "القضية اللبنانية والمشكالت التي يعانيها الوطن   تش على من يعلن استعداده للحوار أن يف

 ."عن األسلوب األنجع
  12/4/2007األخبار اللبنانية 

  
   دولـة 30 ألفـاً من 13 تعدوا  في لبنانود اليونيفلجن .69

أرتفع عدد الدول المشاركة في اطار القوات الدولية المعززة في الجنـوب اللبنـاني         :  حسين سعد  -صور
ح عدد عساكر الدول الثالثين حتـى  واصب. الى ثالثين دولة اجنبية، من بينها دولة عربية واحدة هي قطر 

االن ثالثة عشر الفا وثمانية وخمسون جنديا، تضيق بهم منطقة جنوب الليطاني والمياه االقليمية اللبنانية،               
التي ترابط فيها اساطيل المانية وتركية ويونانية بقيادة المانية، يتمركز على متنها مـا يقـارب االلفـي                  

رك بعض الدول مثل قبرص وسلوفينيا وسلوفاكيا وغواتيماال، بأعداد         وتشا. عسكري من الدول المذكورة   
رمزية جدا ال تتجاوز االربعة عناصر، فيما ارسلت كوريا الجنوبية فريقا مـن جيـشها الـى الجنـوب                   

وتملك . لالستطالع ومعاينة الواقع على االرض، تمهيدا الرسال قوات منها لالنضمام الى اعداد اليونيفل            
ال   ،1701ة المشاركة في هذه القوات التي عززت قواتها في اعقاب صدور القرار الدولي            الدول االساسي 

 وصـواريخ هجوميـة     "لـوكلير "سيما فرنسا واسبانيا والمانيا وايطاليا، اسلحة متطورة من بينها دبابات           
للقـوات  وتشكل هذه الوحدات العمود الفقري      . ومدافع ثقيلة وبوارج وغيرها من اجهزة االتصال الحديثة       

  . الدولية المعززة، لما تمثله دولها من موقع على الساحة العالمية واالوروبية
  12/4/2007السفير 

  
 من اجل لبنانباريس تدعو إلى التحرك بتأن في مجلس األمن  .70

احتل الملف اللبناني حيزا رئيسيا في المحادثات التـي        :  صالح عواد  - نيويورك ، ميشال أبو نجم   -باريس
واليـوم،  . هل األردني الملك عبد اهللا الثاني مع الرئيس الفرنسي جاك شيراك في باريس أمس             أجراها العا 

من المنتظر أن يثار الملف اللبناني وتحديدا من زاوية إنشاء المحكمة الدولية بقرار منه وبموجب الفصل                
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ة الى الـرئيس    وتنسب المصادر الفرنسي  . السابع في اجتماع شيراك مع رئيس جنوب افريقيا ثابو مبيكي         
تتجاوز مـا قـد     ) في مجلس األمن  (لمساوئ والنتائج السلبية المترتبة على عدم التحرك        "شيراك قوله إن    

لوصول الـى الهـدف المرجـو       ل" لتحرك بتأن "دعا المصدر المشار اليه الى      ". يترتب على اللجوء اليه   
 الفصل السابع كمـا أننـا لـسنا         أننا لسنا واثقين اليوم من إمكانية الوصول الى المحكمة عبر         "خصوصا  

وغيـاب المعارضـة مـن    ) تسعة اصوات(متأكدين من الحصول على الغالبية الالزمة في مجلس األمن      
  .، في إشارة الى روسيا والصين"الدول التي تتمتع بحق النقض

لـذي  وفي تطور آخر تعثرت لليوم الثالث على التوالي المفاوضات بشأن مسودة مشروع البيان الرئاسي ا   
تقدمت به فرنسا إلى مجلس األمن وتدعو فيه األمين العام إلى إرسال لجنة مستقلة لتقصي الحقائق وتقييم                 
الوضع على الحدود اللبنانية السورية للتحقق من تقارير قدمتها مصادر إسرائيلية لألمـم المتحـدة عـن                 

   .عمليات تهريب للسالح
  12/4/2007الشرق األوسط 

  
  الحرية للنواب الفلسطينيينمليون تركي يطلبون  .71

احتفال شعبي كبير تشهده مدينة إستانيول التركية، اليوم األربعاء، بمناسبة :  تحسين متولي-إستانبول 
نجاح حملة أطلقتها مجموعة من منظمات المجتمع المدني في جمع مليون توقيع على عريضة تطالب 

وقال رئيس . ين في سجون االحتالل اإلسرائيليبإطالق سراح نواب المجلس التشريعي الفلسطيني المعتقل
الحملة أحمد أمين دار أنّه حتى صباح اليوم بلغ عدد الموقعين مليونا وخمسة آالف شخص تقريبا، وقال 

سنعرض في االحتفال للتوقيعات، سواء أكانت على الموقع اإللكتروني الذي خصصناه أو على ": "دار"
خارجية التركية حتى ترسلها بدورها إلى نظيرتها اإلسرائيلية، لكي أوراق، ثم نسلم العريضة لوزارة ال

 ."نذكر العالم بهذه القضية المنسية
  11/4/2007إسالم اون الين 

  
  على مياه جوفية مصرية" إسرائيل"تحذير من سطو  .72

ي حذرت الجمعية األهلية لحماية البيئة في سيناء من خطورة تراجع نسبة المياه الجوفية ف:  القاهرة
وقال بيان صدر عن . األراضي المصرية بسبب سرقة اسرائيل للمياه المصرية في المنطقة الحدودية

، بمشاركة الجمعيات األهلية "المياه في عيوننا"الجمعية في ختام مؤتمر عقد في سيناء تحت عنوان 
مصر وفلسطين وليبيا المهتمة بالعمل البيئي في مصر، ان الدراسات العلمية أثبتت أن المياه الجوفية في 

تقع على حوض واحد ال يتجزأ، وطالبت الحكومة المصرية باالهتمام وعدم التفريط في هذه المياه، والتي 
تسطو عليها اسرائيل عن طريق يهود الفالشا المستوطنين في مستعمرات على حدودها الداخلية عليها في 

  .ةالمنطقة الحدودية في الجانب الشرقي من األراضي المصري
  12/4/2007الخليج اإلماراتية 

  
   ينفى التعاون مع إسرائيل المصريوزير الكهرباء .73

 أن الدراسات مستمرة  المصريأعلن الدكتور حسن يونس وزير الكهرباء والطاقة:  سيد الشورة-الفيوم 
 ونفى الوزير ما يثار عن توقف. في مشروع الطاقة النووية، وأن هذه الدراسات ستستمر لمدة عامين

كما نفى وزير . مصر في مشروع الطاقة النووية وعدم وجود وصاية عليها من أي دولة في هذا المجال
  .الكهرباء أثناء زيارته للفيوم، أمس، وجود أي تعاون في مجال الكهرباء مع إسرائيل

   12/4/2007الوفد المصرية 
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  العادلة سوريا وتونس تُؤكِّدان دعمهما الثابت للشعب الفلسطيني وقضيته  .74
أكّدت الجمهوريتان العربية السورية والتونسية، على موقفهما الثابت إلى جانب الشعب الفلسطيني : دمشق

. وقضيته العادلة، وحقّه في إقامة دولته المستقلة وإحالل السالم العادل والشامل في منطقة الشرق األوسط
 المشتركة السورية التونسية التي بدأت أعمالها، جاء ذلك خالل اجتماعات الدورة الثامنة للجنة العليا

ولفت البلدان إلى أن . أمس، في مقر رئاسة الوزراء السورية في دمشق، برئاسة رئيسي وزراء البلدين
التوتُّر الذي تشهده أكثر من بقعة على امتداد الساحة العربية سببه كما ال يخفى تكريس بعض القوى 

االحتالل وغياب فرص التسوية الشاملة وتعطيل الجهود الدولية الرامية إلى الكبرى لنزعة الهيمنة و
إحالل السالم العادل والشامل في المنطقة وفق قرارات الشرعية الدولية ومضمون المبادرة العربية 

  .للسالم
    12/4/2007 وفا -وكالة االنباء الفلسطينية

  
  مين بغداد وترهيب إيرانوفرنسية لتأ" إسرائيلية"أمريكا تعتمد تكتيكات  .75

كشفت صحيفة بريطانية، امس األربعاء، أن القوات األمريكية في العـراق تخطـط             :  عمر حنين  - لندن
للقيام بعملية جديدة في بغداد شارك ضباط إسرائيليون في وضعها لمواجهة المقاومة تستند إلـى تقـسيم                 

الحواجز، والسماح فقط للعراقيين من حملـة       العاصمة العراقية الى مناطق مغلقة وتطويق جميع أحيائها ب        
وذكرت الصحيفة أن الخطة األمنية الجديدة لبغـداد ناقـشها          . بطاقات الهوية الجديدة دخول هذه األحياء     

إلى جانب أربعة من كبـار      ) المارينز(جنراالت أمريكيون عملوا في العراق وكبار ضباط مشاة البحرية          
كرية في قاعدة ليفينوورث بوالية كنساس األمريكية، وقد انخـرط          الضباط اإلسرائيليين، خالل دورة عس    

  . هوالء في سلسلة نقاشات العتماد أفضل الطرق لتغيير مسار الحرب التي اوقعت كوارث في العراق
  12/4/2007الخليج اإلماراتية 

  
   تكثف نشاطها الستئناف عملية السالم في الشرق األوسطاروسي .76

رجية المندوب الخاص للرئيس الروسي لشؤون الشرق األوسـط الكـسندر            أكد نائب وزير الخا    :موسكو
 على ضرورة االسـتفادة     ، اليوم ، في أثناء لقائه مع السفيرة اإلسرائيلية في موسكو آنا ازاري          ،سلطانوف

وأطلـع سـلطانوف الـسفيرة      . من اإلمكانيات التي تتوفر حاليا الستئناف الحوار العربـي اإلسـرائيلي          
ى نشاط الدبلوماسية الروسية الرامي لتحريك عملية التسوية السلمية في الشرق األوسـط،             اإلسرائيلية عل 

بما في ذلك اتصاالت الوفد الروسي في القمة العربية التي عقدت في الرياض في أواخر شـهر مـارس                   
كما بحث سلطانوف مع ممثلـي      . وقيم سلطانوف إيجابيا القرارات التي صدرت عن تلك القمة        . الماضي

 الوضع في الشرق األوسط في لقاء حضره السفير األلماني فـالتير            ، في موسكو اليوم   ،تحاد األوروبي اال
يورغين شميدت والمستشار في السفارة البرتغالية غونسالفيس بيريرا وموظف المفوضية األوروبية كيفين            

  . تيت
  11/4/2007وكالة األنباء الروسية نوفستي 

  
  حث أعمال الحفر اإلسرائيلية في المسجد األقصىاجتماع استثنائي لليونسكو لب .77

 اجتماعا اسـتثنائيا      تعقد منظمة اليونسكو، االثنين المقبل وعلى مدى يومين،         :  خالد سعد زغلول   -باريس  
 وأشارت   . للمجلس التنفيذي لمناقشة عمليات الحفر اإلسرائيلية في باب المغاربة ومحيط المسجد األقصى           

، لمندوب األهـرام، إلـى أن الوفـد المـصري            مندوب مصر الدائم لدي اليونسكو    السفيرة شادية قناوي    
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 نجح في حشد التأييد الالزم مـن أجـل           وبالتنسيق مع القاهرة والدول العربية أعضاء المجلس التنفيذي،       
ضرورة عقد االجتماع االستثنائي لبحث ممارسات سلطات االحتالل التي تسعى الى طمس معالم الحـرم               

   . الشريف
  12/4/2007األهرام المصرية 

  
  أصدقاء اإلنسان الدولية تنظم حملة لإلفراج عن النواب الفلسطينيين .78

تنظم منظمة أصدقاء اإلنسان الدولية، ومقرها فينا، من اجـل الـضغط علـى حكومـة                : رامي دعيبس 
 في بيان لهـا أن  االحتالل، لإلفراج عن النواب الفلسطينيين المعتقلين في سجون االحتالل وقالت المنظمة      

اعتقال رئيس المجلس التشريعي والنواب وما يمثله من ظلم كبير لم يحصل له مثيل في التاريخ من قبـل     
فإنها تدعو كل محبي العدل للمساهمة في حملتها العالمية والهادفة إلرسال عشرات اآلالف من الرسـائل                

للضغط على حكومة االحتالل اإلسرائيلي من      االلكترونية لحث البرلمانين والمنظمات الدولية ذات الصلة        
ودعت منظمة أصدقاء اإلنسان الدولية في رسالة لها        . اجل العمل السريع على إطالق النواب الفلسطينيين      

المنظمات والمواقع االلكترونية والمجموعات البريدية المتعاطفة وضع روابط هذه الحملة على مـواقعهم             
 إلى المنظمات والجمعيات الصديقة كما دعت إلى إيصال رسالتها إلـى            االلكترونية وتمرير هذه الرسالة   
  .أوسع شريحة ممكنة في العالم

  11/4/2007 48عرب
  

  تشن حرب ابادة ضد الفلسطينيين غالبية السويسريين يعتقدون ان اسرائيل .79
يث عن   انه يتضح بأن حيادية سويسرا تتالشى عندما يدور الحد         ، امس ،"يديعوت احرونوت "قالت صحيفة   

من السويسريين ان متدينين متعصبين يسيطرون على دولة اسرائيل فيما يعتقـد            % 54اسرائيل، اذ يعتقد    
وكشف عن هذه المعطيات     .ان اسرائيل تشن حرب ابادة ضد الفلسطينيين في االراضي الفلسطينية         % 50

ح المجلس االتحادي    اف، اس لصال   ،استطالع شامل للرأي العام السويسري اجراه المعهد االحصائي جي        
وتشير التقديرات الى ان النظـرة الـسلبية        . "تخلس"ضد العنصرية ولصالح المجلة اليهودية السويسرية       

ويتـضح مـن     .السرائيل ناجمة عن التقارير االعالمية الخادعة التي تعرضها وسائل االعالم المحليـة           
% 28الالسامية الواضـحة وان     من السويسريين اعربوا عن مواقف وصفت ب      % 10االستطالع ايضا ان    

عن عالقات احترام للجالية اليهودية في الدولة،       % 55ومع ذلك اعرب    . هم ذوو مواقف ال سامية انتقائية     
عن اعتقادهم بـأن    % 40واعرب  . وجود تأثير زائد عن الالزم لليهود على السياسة الدولية        % 50ونفى  

  .الالسامية تشكل مشكلة خطيرة في سويسرا
 12/4/2007لسطينية القدس الف

  
  ]2" [فتح"و" حماس"الخالفات الداخلية في  .80

االتجاه الخامس داخل الحركة يمثله الطاقم التفاوضي في السلطة وفي منظمة التحريـر             • : معتصم حمادة 
ومن رموزه الدكتور صائب عريقات، والدكتور نبيل شعث، وعناصر قياديـة أخـرى، كالطيـب عبـد                

يعتبر هذا الفريق نفسه خارج النزاعـات الفتحاويـة الداخليـة،           .  وغيرهما الرحيم، وأحمد عبد الرحمن،   
ويتخذ هـذا الفريـق مواقـف       . ويعتبر ارتباطه برئيس السلطة محمود عباس الضمانة لبقائه في مناصبه         

متشددة من حركة حماس، وقد وصف بأنه الفريق الذي كان اكثر اندفاعاً في الدعوة النتخابات تـشريعية                 
التي يرى فيها منافساً خطيراً في العملية المتفاوضية، خاصة بعدما أبـدى خالـد              " حماس"حة  مبكرة الطا 

ينضم إلى هذا الفريق ياسر عبـد       . مشعل في أكثر من تصريح استعداده لالنخراط في العملية التفاوضية         
  ". حماس"ربه الذي عرف بتصريحاته العدائية ضد 
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ى الوحدة الداخلية أضعف فريقها الوزاري، برئاسة نائب رئيس         إل" فتح"ويخلص المراقبون إلى أن افتقار      
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"
بصدقية حكومة الوحدة الوطنية وقدرتها على ضبط االوضاع في القطاع وفرض           عليه، في محاولة للمس     

  .النظام والقانون
  األزمة المالية

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

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 الوزراء الجدد في حكومة هنية الثانيـة           . ثيرونالسلطة، هي أكبر مما كان يتوقع الك      
فإن األرقام التي عرضت على مجلس الوزراء خيبت آمال الجميع، خاصة الوزراء الجدد الراغبين فـي                

  .تقديم نماذج جديدة لكيفية عمل الوزارات في خدمة المجتمع الفلسطيني
ى حكومة هنية االولى بلغت خالل عام من توليها الـسلطة           وبلغة األرقام يتضح أن المتأخرات المالية عل      

 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         2700ز بالضرورة    سوف تتجاو  2007المفترضة للسنة   
كذلك أوضحت التقارير أن الحكومة تحتاج إلى مبلغ        .  مليون دوالر  1700للسلطة كانت تصل إلى حوالى      

  . مليون دوالر لتشير عجلة اإلدارة1800اليقل عن 
رئيسهم اسماعيل هنية، أن آليات تـوفير       األهم من هذا كله أن الوزراء في الحكومة الجديدة، ابلغهم من            

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     . أن توفر ظروف اإلقالع أمام الحكومة     مجموعها الدفعة االكبر التي بإمكانها      
السياق أن القمة العربية لم تضع حلوالً للحصار على السلطة الفلسطينية، حتى أن المصارف المركزيـة                

  .العربية اعتذرت عن إمكان حل قضايا الحصار، بذريعة الهيمنة األميركية على عالم المال والصيرفة
فقـد سـجل    . لجيش من الموظفين  ) فقير ومفلس (سلطة بلّة أنها تحولت إلى رب عمل        ومما يزيد طين ال   

 ألف موظف، يضاف لهم 159مجلس الوزراء الجديد أن العدد الرسمي للموظفين الدائمين في السلطة بلغ            
وهؤالء في مجملهم يشكلون حوالى ثلثي الموازنة اإلجمالية للسلطة، االمر الذي           .  ألف موظف متعاقد   11
عا بعض الوزراء إلى المطالبة بفتح ملف التوظيف العشوائي، وضرورة وضع ضـوابط تحـول دون                د

  .إغراق السلطة بالمزيد من المسؤوليات المالية في هذا المجال
  :وهكذا تتوقف الحكومة الجديدة أمام مجموعة من األسئلة أهمها

 وقواه السياسية، فـي الوقـت الـذي       هل تستطيع حكومة الوحدة الوطنية، أن توحد المجتمع الفلسطيني        • 
  ، 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                  • 
ـ        " حماس"و لطة لـوزراء الحـركتين علـى ميليـشيا         بنشر الفوضى والفلتان األمني في المجتمع، وال س

  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؟) اسي أو تقنيسي(الوضع الفلسطيني، دون وجود حل 
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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     
  أي أمل بوضع فلسطيني مستقبلي يستجيب لطموحات المجتمع؟قاعدة المحاصصة، وبما يطفئ 

  12/4/2007النهار 
 

  واشنطن وتل ابيب تعيدان مع حماس سيناريو حصار منظمة التحرير  .81
في االنتخابات التشريعية، رأت في هذا الفوز نجاحـا لهـا        " حركة حماس "عندما فازت   :  اللواء – القاهرة

يل حكومة للسلطة الوطنية الفلسطينية، تحظى بدعم الجمهور الذي         ولبرنامجها السياسي، سيمكنها من تشك    
اعطاها االغلبية في االنتخابات، كما تحظى بدعم عربي ودولي باعتبارها جاءت نتيجة عملية ديمقراطية              

  .اعترف بها العالم، وامتدحها
ح الباب امامها   ان هذا النجاح سيمكنها من كسر الحصار الدولي عليها، وسيفت         " حركة حماس "كذلك رأت   

القناع العالم ببرنامجها السياسي الذي فازت على اساسه، وسيحررها من تهمة االرهاب الموجهة لها من               
  .والعديد من الدول الغربية، لكن تجري الرياح بما ال تشتهي السفن" اسرائيل"قبل االدارة االمريكية و 

بكتها االدارة االمريكية باتقـان بمـساعدة       في مصيدة ح  " حماس"حيث تحول هذا الفوز الى فرصة اليقاع        
 لترويض حماس واخضاعها واخضاع برنامجها للشروط التي تـضعها االدارة           - بطبيعة الحال  -اسرائيل
تمثلت هذه الخطة في حرب الحصار التي اعلنتها االدارة االمريكية على السلطة الفلـسطينية              . االمريكية

مثلها حماس بشكل خاص، وجندت للوقوف معها في هذه الخطة          عموما، وعلى الحكومة الفلسطينية التي ت     
ثم نجح اتفـاق    .. معظم دول العالم العربي، والدول االقليمية الى ان وقع الصدام المسلح بين فتح وحماس             

ولكن ثمـة   .. وبالفعل تشكلت الحكومة  .. مكة في المصالحة وتمهيد الطريق لتشكيل حكومة وحدة وطنية        
ي التحديات االبرز التي ستواجه هذه الحكومة في المرحلة المقبلة؟ وهـل سـتنجح      ما ه .. سؤال يقفز هنا  

الحكومة في كسب ود العالم وانهاء الحصار المفروض عليها؟ وما هي العقبات التي يمكن ان تحول دون                 
  تحقيق ذلك؟

  اليوم اشبه بالبارحة 
ى ان االدارة االمريكية تراهن على ان       في البداية يشير السياسي الفلسطيني المعروف عبداهللا الحوراني ال        

، بما يترتب عليها من ضغوط داخلية اقتصادية وصـحية          "االسرائيلية"هذه الضغوط الخارجية الدولية و      
وامنية واجتماعية، ستضع حماس وحكومتها في موقف صعب، قد يجرها الى القبول بالشروط المطلوبـة        

  .منها، اذا ما تمسكت بالبقاء في السلطة
، ان اتبعت نفس الـسياسة مـع منظمـة          "الحكومة االسرائيلية "سبق لالدارة االمريكية، ومعها ايضا      وقد  

التحرير الفلسطينية، بدءا من الهجوم عليها وحصارها في بيروت، ودفعها للرحيـل، وتـشتيت قواتهـا،                
 - العربية لمساعدتها  وتجفيف منابعها المالية، من خالل وقف االلتزامات المالية العربية التي اقرتها القمم           

 الـى ان وصـل   -1991باستثناء العراق الذي ظل ملتزما بدفع التزاماته حتى فرض الحصار عليه عام  
 كمـا   -االمر بالمنظمة الى عدم القدرة على دفع رواتب منتسبيها وقواتها المنتشرة في عدة بلدان عربية              

وط وشروط سياسية جرتها الى القبـول   واقترنت هذه الضغوط المالية بضغ    -يحدث االن لموظفي السلطة   
ثم دفعها للقبول بخيار المفاوضـات      . ، واعالن ادانتها لالرهاب   242 بقرار مجلس االمن رقم      1988عام  

الحكومـة  "، وبعد ذلك مفاوضات واشنطن بين       1991" اكتوبر"من خالل مؤتمر مدريد في تشرين االول        
، برعاية امريكية، وصوال الى مفاوضـات واتفاقـات         ، ووفد فلسطيني من االراضي المحتلة     "االسرائيلية

االن، وهي االعتراف بحـق     " حركة حماس "اوسلو التي حملت نفس الشروط والمطالب المعروضة على         
في الوجود، ووقف االنتفاضة، والتخلي عن خيار المقاومة المـسلحة، ومكافحـة االرهـاب،              " اسرائيل"
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كل ذلـك مقابـل ان تعتـرف        . تي تتعارض مع هذه المطالب    وتغيير مواد الميثاق الوطني الفلسطيني ال     
بمنظمة التحرير الفلسطينية كممثل للشعب الفلسطيني وان توافق على تـولي قيـادة المنظمـة               " اسرائيل"

من الضفة وقطاع غـزة،     " اسرائيل"مسؤولية سلطة الحكم الذاتي في المناطق الفلسطينية التي تجلو عنها           
  ". اوسلواتفاقات"وفق ما نصت عليه 
 كما تحـاول حكومـة      -ورغم ان المنظمة، حاولت بالتأكيد، خالل هذه المفاوضات       : ويضيف الحوراني 

على اعتراف بحق الشعب الفلسطيني في تقرير مـصيره، واقامـة     " اسرائيل" الحصول من    -حماس االن 
ى حـق الالجئـين     في االراضي المحتلة، وعل   " االسرائيلي"دولته المستقلة، وعلى عدم شرعية االستيطان       

بان اراضي الضفة بما فيها القدس، وقطاع غـزة،         " اسرائيل"الفلسطينيين في العودة، او حتى ان تعترف        
اال انها لم تحصل على مطلب واحد من هذه المطالب، رغم ان االوضاع الدوليـة               ... هي اراض محتلة  

عليه االن، ورغـم ان المجتمـع       والعربية في ذلك الوقت كانت اقل خضوعا للهيمنة االمريكية، مما هي            
  .الدولي وقتها، كان اكثر تعاطفا مع االنتفاضة الفلسطينية وتفهما لها ولمطالبها في التحرر من االحتالل

  .وهذه هي التحديات الحقيقية التي ستواجه حماس وحكومتها في المرحلة المقبلة
  فرصة

 الحوراني اذا رفضت الحكومـة الفلـسطينية        وعلى جانب اخر والكالم ما زال للقيادي الفلسطيني عبداهللا        
، فان االدارة االمريكية ستجد في ذلك فرصة لهـا          "االسرائيلية"الجديدة، ان تنصاع للشروط االمريكية و       

في المنطقـة، وسـتتذرع بـرفض الـشريك         " عملية السالم "للتخلي عن التزاماتها التي وعدت بها تجاه        
حريض المجتمع الدولي ضد الفلسطينيين، وتدفعه للتخلـي عـنهم          الفلسطيني لعملية السالم، وستزيد من ت     

على مزيد من العمليات، وعلى استكمال مخططها لتنفيذ عملية الفصل          " اسرائيل"ماديا وسياسيا، وستشجع    
ليحررها من  " اسرائيل"االحادي في الضفة الغربية، وتشديد الحصار على قطاع غزة، وهذا هو ما تريده              

  .الرأي العام الدولياي مسؤولية تجاه 
  احالهما مر
. في موقع السلطة التنفيذية وضعها بـين خيـارين صـعبين احالهمـا مـر              " حركة حماس "اذن فوجود   

بما فيها من تنازالت تمس الثوابت الوطنيـة،        " االسرائيلية"فالخضوع للضغوط الدولية والقبول بالشروط      
م، وتفقدها اي ميزة لهـا عـن االخـرين،          في الصمي " حماس"وتسقط خيار المقاومة وتضرب مصداقية      

وهذا خيار شـديد المـرارة      .. ويصرف عنها ذلك الجمهور الواسع الذي حشدته خلف برنامجها وموقفها         
  ؟"حماس"فهل تقبله 

اما خيار الرفض، وهو ليس اقل مرارة، فسيضعها ويضع الشعب الفلسطيني معها، تحت حالة دائمة من                
الن تتمادى في كل ما تقوم به ضد        " اسرائيل"لية، وسيعطي الذرائع لـ     الضغط والحصار والمقاطعة الدو   

 وسيجعل مـن    - كما تعلن ذلك صراحة    -الشعب الفلسطيني، وسيعفي االدارة االمريكية من اية مسؤولية       
، خاصة  "اسرائيل"الصعب كسب المجتمع الدولي الى جانب الشعب الفلسطيني ضد اية اجراءات تقوم بها              

  مسؤولية ونتائج هذا الخيار؟" حماس"فهل تتحمل . االمريكية التي تبسطها على العالمفي ظل الهيمنة 
اما الخبير االستراتيجي اللواء صالح سليم فيرى ان التحدي الرئيسي ليس خارجيا ولكنه تحد فلـسطيني                

افـة  داخلي، مطالبا كل االطراف الفلسطينية بالتمسك بهذا التوافق، وانجاح هـذه الحكومـة ومعالجـة ك               
المشكالت التي الزالت قائمة واخرى نائمة تحت السطح قابلة للظهور في اي وقت، مشددا على ضرورة                

  .معالجة االوضاع الفلسطينية الداخلية باعتبارها اكبر من اي تحد خارجي امام الحكومة
  تماسك

لعراقيل االولى التي    رئيس وحدة الدراسات االسرائيلية باالهرام فقد حذر من ان ا          -اما الدكتور عماد جاد   
ينبغي التخلص منها هي اظهار التماسك بين وزراء الحكومة الفلسطينية والتعامل معها، خاصة من قبـل                
الدول العربية وعدم التمييز بين الوزراء التابعين لحماس لصالح الوزراء غير التابعين لحركة حمـاس،               
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هذا التمايز فلـن تكـون الحكومـة الجديـدة          موضحا انه لو تم التعامل مع الحكومة الجديدة على اساس           
  .متماسكة، وشدد على ضرورة التعامل معها كحكومة فلسطينية وكوحدة واحدة تعبر عن الفلسطينيين

عماد جاد احتمالية التشدد في مواقف بعض الدول العربية والمعروف بان بعـض الـدول لـن            .ويتوقع د 
 التي من بينها - على حد قوله  -ط اللجنة الرباعية الدولية   تتعامل مع الحكومة الفلسطينية اال بعد تبني شرو       

االعتراف بكيان الصهاينة، مطالبا بتحرك مصري سعودي فلسطيني مكثـف مـع االردن لبلورةموقـف               
موحد لصالح الحكومة الفلسطينية اما التحدي االخر الذي حذر منه جاد فيكمن في فـرض االمـن فـي                   

ة، باالضافة الى تماسك الحكومة والدعم العربـي لهـا يمكـن فـك              الداخل وحل كافة االشكاليات االمني    
  .الحصار والتغلب على العراقيل، خاصة من جانب امريكا والصهاينة

  الدور العربي
 تفضل قبول هـذه الحكومـة لـشروط         -جمال عبدالجواد الى ان هناك عددا من الدول العربية        .ويشير د 

 اختالف عربي في اتجاه دعم الحكومة الجديدة وفك الحـصار  الرباعية الدولية اال انه نفى ان يكون هناك     
عنها، ومع ذلك اكد صعوبة مقاومة الموقف االمريكي الصهيوني الرافض للتعامل مع الحكومـة بـشكل                

  .مباشر، مطالبا بتحرك سياسي باساليب مبتكرة واكثر حكمة
عقبات تقف في طريق نجاح تلـك        ان هناك العديد من ال     - الخبير االستراتيجي  -ويرى اللواء طلعت مسلم   

الحكومة اال انها لن تحول دون فك الحصار عن الشعب الفلسطيني ولو بشكل جزئي مستشهدا بترحيـب                 
العديد من الدول االوروبية كالنرويج وبعض دول حلف شمال االطلنطي، معتبرا ذلك بدايـة الضـعاف                

  .اض الصهيوني االمريكي على الحكومةاحكام الحصار، مشيرا الى ان هذا ال يمنع من مقاومة االعتر
وينتقد اللواء مسلم الموقف العربي، موضحا انه ال يستطيع القول بان هناك دورا عربيا لكن يوجـد دور                  

الخ؛ واضاف انه لو كان هناك موقف عربي لكان يستطيع ان يفعل شيئا،            .. مصري او سعودي او قطري    
شهرين والذي يقضي بفك الحصار عن الشعب الفلـسطيني         واستشهد بقرار الجامعة العربية منذ اكثر من        

؛ واوضـح ان    "''ال يوجد دور عربي حثيث ولكن كالم عربي فقـط         : "اال انه لم يتم شيء حتى االن قائال       
التوافق العربي في القمة حول دعم حكومة الوحدة الفلسطينية لن يكون له اثر فعال بقـدر مـا سـيكون                    

اينة، مشيرا الى ان التضامن العربي مشكلة قديمة لم نجد لها حـال             عنصرا لوقف تنازالت العرب للصه    
  !حتى االن

 10/4/2007اللواء االردنية 
 

   االسرائيلي-في تاريخ الصراع العربي" فارقة"المبادرة العربية  :ابو مرزوق .82
قمـة  ان قرارات ال  " حماس"اكد موسى ابو مرزوق الرجل الثاني في حركة         : هيام دربك : اللواء: القاهرة

 االسرائيلي، النهـا تمـسكت      -في تاريخ الصراع العربي   " فارقة"العربية التي عقدت بالرياض نعتبرها      
بالمبادرة العربية دون تعديل، واكد ان الفلسطينيين ال ينتظرون من الزعماء العرب سوى اعادتهم الـى                

  . في تل ابيبالموضوعة" اجندة البيت االبيض"البيت العربي وعدم التعامل مع قضيتهم وفق 
اجرى معه بالقاهرة اثناء حضوره مؤتمر القـاهرة        " اللواء"وقال موسى ابو مرزوق في حوار خاص لـ         

 تتنازل مطلقا عن مبادرتهـا   - ولن -لم  " حماس"الخامس ضد االحتالل االمريكي والصهيوني، ان حركة        
  .لحة الشعب الفلسطيني فقطكانت لمص" اتفاق مكة"الوطنية، وان كل ما قدمته الحركة من تنازالت في 

الى ان قمة الرياض شهدت تغيرا كبيرا وهاما في الـشأن الفلـسطيني،             : وفي السياق اشار ابو مرزوق    
فالول مرة منذ بداية انعقاد مؤتمرات القمة العربية بشكل دوري، يذهب وفد فلسطين ببرنـامج سياسـي                 

الرؤى حول الحاضر والمستقبل، واعتبر هذا      واحد دونما اختالف حول االوضاع الفلسطينية او تباين في          
  .من النتائج الهامة التفاق مكة

  هل المطالب التي كان يأملها الفلسطينيون من القمة قد تحققت؟
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 كان هنااك اربعة مطالب هي كسر الحصار، والتعامل مع حكومة الوحدة تعامال مباشرا ودون تمييز،                -
.. مل مع الحكومة او ضغوط حول االعتراف بـشرعيتها        وعدم االستجابة الي ضغوط خارجية في التعا      

.. فضال عن مشكلة االسرى وقد صدرت القرارات منذ ساعات فيما كنت في طريقي للمؤتمر بالقـاهرة               
  .وعليكم معرفة ما تحقق من هذه المطالب بقراءة بيان القمة جيدا

ية الى بيتها وحضنها العربـي،      واضاف نحن عادة ال نأمل من القادة العرب سوى اعادة القضية الفلسطين           
واستقالل القرار العربي بعيدا عن المظلة االمريكية، واال يتخذ اي قرار يتعلق بالقضية الفلسطينية وفقـا                

  .الجندة البيت االبيض
  كسر الحصار

فهل تم تفعيل هذا القرار حتى ننتظـر قـرارا          .. هل تذكر ان قمة الخرطوم اتخذت قرارا بكسر الحصار        
   قمة الرياض؟مشابها من

 اعتقد ان الخطاب العربي ولهجة العرب فيما يخص الحصار بدأت تتغير، فاصبحوا يطالبون بقوة بفك                -
كان مجرد كالم وتكهنات، وكـان      " اتفاق مكة " و 2005اما ما حدث بين انتخابات كانون ثان        .. الحصار

حركة من الحكومـة او مـن       على المستوى االقليمي والدولي واخراج ال     " حماس"السعي السقاط حكومة    
تغير الوضع وتغيرت اللهجة واصبحت حماس      .. الدائرة السياسية، هو الغالب، ولما فشلت كل المحاوالت       

  .امرا واقعا، وهذا في رأيي اولى خطوات دعم القضية الفلسطينية واقامة الدولة الفلسطينية
ما رفضته في وثيقة الوفاق     " اتفاق مكة  "بدأت بتقديم تنازالت بدليل انها قبلت في      " حماس"يردد البعض ان    

  الوطني؟
 هذا كالم غير صحيح على االطالق، حماس لم ولن تتنازل ابدا عن ثوابتها ومن ابرز ما تم االتفـاق                    -

عليه في وثيقة االتفاق الوطني وبرنامج الحكومة هو التأكيد على حق الشعب الفلـسطيني فـي مقاومـة                  
وكل ما  ..  وهذا ما استوقف وزيرة الخارجية االمريكية في بيان الحكومة         االحتالل االسرائيلي بكل السبل،   

سواء كان تفاهمات او تنازالت كان لصالح الـشعب الفلـسطيني ولـصالح الوضـع               " باتفاق مكة "يتعلق  
الداخلي، اما مقاومة االحتالل فهي قضية ال يختلف عليها فلسطينيان اثنان فهنـاك اجمـاع علـى حـق                   

  .المقاومة
  اال تعني توقف المقاومة؟... ة مع اسرائيلوالهدن

تم طرحها لتشكيل العالقة المستقبلية للدولة الفلسطينية واسرائيل، وليس بين السلطة           ..  انها مجرد هدنة   -
وبين اسرائيل، الن هناك قضايا وحقوقا ستظل حاضرة سياسيا بعد اعالن الدولة الفلسطينية مثـل التـي                 

  ".وادي عربه"والتي كانت تحكم االردن واسرائيل قبل " كامب ديفيد"كانت تحكم مصر واسرائيل قبل 
ان المقاومة استراتيجية ال نتخلى عنها، انها طريق رسمناه الننا نعلم تمامـا             .. ويؤكد ابو مرزوق مكررا   

لـم  .. ان الحقوق ال تستجدى وال تعطى، الحقوق تنتزع، وبالمقاومة يكون الحق، والتجربة ماثلة للعيـان              
 العدو االسرائيلي من جنوب لبنان اال بالمقاومة، ولم يترك االحـتالل قطـاع غـزة اال بفـضل                   ينسحب
واكدت ان المقاومة   .. وكل الحوارات التي بدت على الساحة الفلسطينية رفعت سقف المقاومة         .. المقاومة

  .هي خيار الشعب الفلسطيني وحق المقاومة ال يمكن ان يختلف عليه احد
  لاالعتراف باسرائي

فمـا تـأثير هـذا      " اتفاق مكـة  "مازالت الرباعية تختلف مع ما جاء في وثيقة الوفاق الوطني وايضا في             
  الخالف على اداء الحكومة وفك الحصار واالوضاع الفلسطينية بصفة عامة؟

واعتقد ان روسيا ذكرت بوضوح في تقويمها       ..  هم يختلفون داخل الرباعية، لكننا نتوحد عليه فلسطينيا        -
ان الشرط المتبقي وهو االعتراف باسرائيل، هو شرط غير الزم لكسر الحـصار،             .. تم التوافق عليه  لما  

ان شروط الرباعية اوضح مما تفسر، فهي وضعت النهاء المقاومة، واالعتراف باسرائيل، واالعتـراف              
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شروط ولـم   باالتفاقيات الموجهة، ولقد مورست على الشعب الفلسطيني كل انواع الضغوط ليقبل بهذه ال            
  .ولن يقبل.. يقبل

وهنا اشير الى نقطة مهمة حول مسألة االعتراف، وهي رؤية قانونية وليست سياسية، فاالعتراف كشرط               
  .مسبق يجب اال يحدث

  لماذا؟
الن االعتراف دائما يكون بين متماثلين، دولة تعترف بدولة، وبشكل متبادل، وهذا ال ينطبق اطالقا على                

ة في ظل مطالب سلطة بال سيادة واالعتراف باالحتالل، في حين ان االصح هـو               االوضاع الحالية خاص  
  .القول بقيام دولة فلسطينية وتحديد حدودها

هل هذا يعني حصارا جديدا للحكومة الفلسطينية يمكن ان يؤدي الى           .. واذا اصرت الرباعية على مطالبها    
  سقوطها او تنازلها؟

يل حكومة الوحدة الوطنية فالحكومة الفلسطينية اصبحت تخاطـب          االمر بدأ يختلف عن سابقه بعد تشك       -
العالم بصوت واحد وبرنامج واحد وهذا يؤدي الى كسر حالة الحصار او تفتيتها، وهذا ما حدث عنـدما                  
زار مسؤولون اوروبيون االراضي الفلسطينية والتقوا اعضاء من الحكومة، ونائـب وزيـر الخارجيـة               

ا اشير الى ان الموقف االوروبي بدأ يستقل في تعامله مع الحكومة الفلـسطينية   النرويجي التقى هنية، وهن   
عن الموقف االمريكي، وهناك في داخل الرباعية نفسها انقسام حول هذا االمر، روسيا على سبيل المثال                
ترى ضرورة فك الحصار، وعدم وضع شروط مسبقة في التعامل مع حكومة الوحدة، وفي داخل االمـم                 

 ايضا رؤى جديدة تتعلق باالتصال بالحكومة الفلسطينية، حتى امريكا نفسها التقت بالفعل بـوزير               المتحدة
  .المالية، وبالتالي يمكن القول انه ليس هناك جبهة موحدة لحصار الشعب الفلسطيني

راء اي قد يتعاملون مـع وز     .. ولكن هذا التوجه الدولي قد ينتقي من الحكومة افرادا بعينهم للتعامل معها           
  فتح دون حماس وهذا من شأنه احداث بلبلة او انقسام داخل الحكومة؟

 هناك اتفاق داخل الحكومة الفلسطينية بان يتعامل جميع الوزراء كفريق واحد، وان يكون التعامل بـال                 -
تمييز او تحيز لرأي ضد االخر، وذلك لمواجهة اي سيناريوهات تهدف الـى احـداث انقـسام داخـل                   

ة من الجانبين االمريكي واالسرائيلي الذين يحترفون التقسيم والتفريق والتعامل مع فريق            الحكومة، وخاص 
ضد االخر، حدث هذا بالفعل قبل اتفاق مكة، ولكنني اؤكد واطمئن ان هذه السياسة لم تعد تصلح في ظل                   

  .حكومة الوحدة
وكد ان ثمة اشتباكات مـسلحة  نسألك حول االخبار التي مازالت تأتي من االراضي الفلسطينية ت        .. واخيرا

  متقطعة مازالت تحدث بين فتح وحماس؟
احـداث  "لكنني اؤكد انها احداث غير مخططة وال منظمة، ولكنها في الغالـب             ..  هذا شيء نأسف له    -

بين عائالت فقـدت    " ثأر"او اهلية ناتجة عن تراكمات المصادمات السابقة، اي ما يحدث االن هو             " عائلية
المصادمات التي حدثت، وهناك لجنة مصالحة وطنية تحاول احتـواء هـذا الغـضب              بعض افرادها في    

واطفاء نار الثأر والفتنة بين العائالت الفلسطينية، ولم يعد هناك اقتتال بين افراد من فتح وحمـاس بعـد                   
علـى  الن االتفاقية اوقفت نزيف الدم المؤلم، وشكلت حكومة الوحدة الفلسطينية، اول حكومة             " اتفاق مكة "

هـذه االتفاقيـة    .. الساحة الفلسطينية بعدما كان الحزب الواحد هو النافذ سواء في الداخل او في الخارج             
كانت اعترافا بنتائج االنتخابات الفلسطينية وبالشرعية، ومن هنا كانت التغيرات الحقيقية علـى الـساحة               

  ...الفلسطينية حيث حدث توازن قوي
وذلـك  ..  ان الحكومة الفلسطينية تعتبر كسر الحصار هو اول مهامها         وفي النهاية اشار ابو مرزوق الى     

حتى يمكن لكل قوى الشعب والحكومة التفرغ للقضايا االهم مثل النهب والمستوطنات، والحفريات حول              
االقصى، والطرق االلتفافية التي يصنعها االحتالل ليزيد من معاناة الـشعب الفلـسطيني يوميـا، حتـى                 

كأنها منعزلة او في دولة اخرى، وايضا نسعى لكسر الحصار من اجل رفع كل انواع               اصبحت كل مدينة    
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ولكن هـذا   .. المعاناة واصناف الظلم الذي فرض على الشعب الفلسطيني ليتنازل وليركع وينهي مقاومته           
  .لن يحدث ابدا ان شاء اهللا

 10/4/2007اللواء االردنية 
 

  اردنية لبنانية سورية عراقية   البد من كونفدرالية فلسطينية:هاني الحسن .83
مساعيه لكسب التأييد " فتح"جدد هاني الحسن عضو اللجنة المركزية لحركة  : شاكر الجوهري -عمان 

وذلك بطرحه مشروعا , األردني لشخصه، إثر تجدد خالفه مع محمود عباس رئيس السلطة الفلسطينية
حل القضية الفلسطينية، مرفوقا بالدعوة إلى تشكيل مثيرا للجدل يتلخص في اعالن تأييده للخيار األردني ل

 . هيئة شعبية تضع اقتراحات محددة لمستقبل مشترك يجمع فلسطين مع األردن
الحسن كان طرح مثل هذا المشروع ألول مرة حين اخرجه عباس من وزارة الداخلية التي كان اسندها 

 . إليه ياسرعرفات قبل وفاته، في حكومة أحمد قريع
 تكشف مصادر فلسطينية موثوقة أن الحسن قام بزيارة خاصة جدا لألردن، طرح فيها على يومها،

مسؤولين اردنيين عاملين، وسابقين، فكرة قيام اتحاد بين فلسطين واألردن، يكون أقل من اتحاد فدرالي 
برا أنه األحق وأكثر من اتحاد كونفدرالي، كما أنه التقى مستشار السفارة األمريكية مشتكيا له عباس، معت

 . بمنصب وزير الداخلية، نظرا لدوره المبكر في التفاوض السري مع اسرائيل
وفي لقاء محدود عقده بعمان في حينه، شرح الحسن تصوراته لهذا االتحاد، قائال إن الملك سيكون رأس 

شكل من االتحاد، ويكون رئيس الوزراء فلسطينيا، ويكون لكل دولة برلمانها الخاص بها، على أن ي
البرلمانين برلمان مركزي مشترك، ويشكل الملك مجلس األعيان، وتدمج القوات الفلسطينية في الجيش 
األردني، ويكون للدولة االتحادية عاصمتان سياسية في عمان، وادارية في القدس أو رام اهللا، ويمثل 

األردن في دوائرهم األصلية في الدولة االتحادية سلك دبلوماسي واحد، ويقترع الفلسطينيون المقيمون في 
 . فلسطين، كما يقترع األردنيون الذين يقيمون في فلسطين في دوائرهم االنتخابية في األردن

تضيف المصار أنه حين علم عباس بمقترحات الحسن، بادر إلى اجراء دراسة أكثر تفصيال حول 
دماجا، وأكثر تفصيال ودقة من مشروع تصوره للعالقة المستقبلية بين فلسطين واألردن، على نحو أكثر ان

 . الحسن، وعرضها على المسؤولين األردنيين
ما أثار الخالفات مجددا بين عباس والحسن، هو شعور الحسن أنه تعرض لخدعة كبرى من قبل عباس، 
الذي عينه كبيرا لمستشاريه، وعين أحمد قريع مفوضا للتعبئة والتنظيم بدال عنه، ليمتنع عن استشارته 

وأصبح عمليا . ي أي أمر، بعد أن كان تهيأ للحسن أنه سيصبح الرجل الثاني في السلطة بهذا التعيينف
 . خارج دائرة الفعل والتأثير، فعاد إلى طرح اوراقه القديمة نافضا عنها الغبار

الحسن في تحركه الجديد، عمل على خلط اوراقه مع اوراق الدكتور عبدالسالم المجالي رئيس الوزراء 
األردني األسبق، الذي دعا هو اآلخر في زيارة أخيرة له لرام اهللا إلى مناقشة مبكرة لمستقبل العالقة بين 

ونسق الحسن مع المجالي الذي يرأس جمعية الشؤون الدولية في األردن، . القطرين فلسطين واألردن
ت األردنية الفلسطينية، جدد ليلقي محاضرة في مقر الجمعية في العاصمة األردنية بعنوان مستقبل العالقا

فيها طرح آرائه بشكل بالغ الحذر، انعكس على ادائه اثناء القائه لمحاضرته، على نحو استخدم معه 
بعد كل جملة أو بعد كل كلمة في بعض الحاالت، متمهال في الحديث ليختار " وهيه.. إيه"كلمات مثل 

 . عل سلبيةأدق الكلمات في التعبير عن موقف يجلب له أقل ردود ف
 منذ مهمة فيليب حبيب 

بدأ هاني الحسن محاضرته بسرد تاريخي استحضر فيه موقفه المبكر المؤيد لعالقة خاصة تربط الضفة 
الغربية واألردن، منذ مهمة فيليب حبيب مبعوث الرئيس األمريكي رونالد ريجان للقيادة الفلسطينية اثناء 

القيادة الفلسطينية كانت فوضته بعد ستة أشهر من االنسحاب وبعد الحرب األهلية في لبنان، قائال إن 
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الفلسطيني من لبنان بصياغة تصور سياسي يؤدي لقيام دولة فلسطينية، فكان أن تم وضع تسعة بنود 
تؤدي لقيام الدولة، اعتمدها حبيب أساسا للمبادرة التي حملت الحقا اسم مبادرة ريجان، وبعد أن أضاف 

ابي، وسط ترحيبه الشخصي، فقرة تنص على قيام عالقة خاصة بين األردن لها الدكتور هشام شر
 . الفتا إلى وجود معارضين لذلك في القيادة الفلسطينية.. والدولة الفلسطينية

، وإنما ألن هذا االتفاق لم يتضمن آليات "رفضوي"وأشار الحسن إلى أنه رفض اتفاق اوسلو، ليس ألنه 
 ضمانات، غامزا من قناة عباس الذي أشرف على المفاوضات السرية في تنفيذية لالتفاق، ولم تكن له

 . اوسلو
وكشف الحسن عن أن الرئيس األمريكي جورج بوش طلب من عباس في آخر زياراته لواشنطن أن 
يدعم صديقه ايهود اولمرت ألنه في موقف صعب جراء الحرب التي دفعه لخوضها في لبنان، وذلك 

وقال إن المنطقة تشهد في الوقت . نسحاب من األراضي الفلسطينية المحتلةبعدم مطالبته بتسريع اال
وقال إن . الحالي زلزالين هما الورطة األمريكية في العراق، واالنتصار الذي حققه حزب اهللا في لبنان

امريكا تطلب من بعض األطراف العربية االتصال مع قوى داخل العراق من أجل ترتيب انسحاب 
 . من العراق، كيال تضطر لالنسحاب دون تفاهم مسبق، فتسيطر ايران على العراقامريكي مبكر 

 إثارة المخاوف األردنية 
وهذا الدور يحتاج لمنطقة نفوذ تتمثل في ضفتي . وقال إن اسرائيل ليست مجرد دولة، لكنها كيان له دور

ي جبال الضفة الغربية، ولذلك وأشار إلى أن معظم ذخائر الجيش االسرائيلي مخزنة اآلن ف.. نهر األردن
فإن أية حرب قادمة تعني تعرض هذه الجبال إلى قصف عنيف، ملمحا إلى أن الحرب في فلسطين تعني 

وقال إن عشرة آالف فلسطيني . األردن، كونه جهة مستقبلة للهجرة المفترضة التي تترتب على الحروب
، حيث يبقى بعضهم فيه، ويغادر البعض يغادرون فلسطين في الوقت الحالي شهريا، يمرون باألردن

وخلص من ذلك إلى أن ما يحدث في الضفة الغربية هو شأن أمني اردني، كما أن . اآلخر لبلدان أخرى
ما يحدث في غزة هو شأن أمني مصري، قائال إن العمليات العسكرية التي حدثت في شبه جزيرة سيناء 

الفتا . ها في قطاع غزة، مضيفا أنه ال يملك دليال على ذلكخالل السنوات القليلة الماضية تم تدريب منفذي
كذلك إلى أن األمن القومي للفلسطينيين إن ارادوا أن يظلوا عربا، ال أن يتأسرلوا يكمن في عالقاتهم مع 

 . الضفة الشرقية لنهر األردن
، ليعلن أنه من )رائيلالورطة األمريكية في العراق، وانتصار حزب اهللا على اس(وعاد للتذكير بالزلزالين 

هنا البد من أن تتشكل قوة ضغط فلسطينية اردنية شعبية تبدأ بالتفكير في كيف يمكن وضع استراتيجية 
 . مشتركة ذات صفة دفاعية، تتعلق بالضغوط التي سيواجهها الطرفان في المستقبل

 ضد الوفد الفلسطيني 
ي إلى واشنطن للتفاوض مع االسرائيليين بعد وأعاد إلى األذهان أنه كان شخصيا ضد ذهاب وفد فلسطين

، وإنما ذهاب وفد اردني فلسطيني مشترك، ألن اسرائيل لن تقبل أي عالقات وثيقة 1991مؤتمر مدريد 
 مع الملك الراحل حسين 1985وقال إنه كان له شرف التفاوض عام . بين الفلسطينيين وأي دولة عربية

وأضاف لقد قطعنا شوطا طويال، لكن المشكلة، كما أشار لها . نيحول موضوع االتفاق األرد" رحمه اهللا"
الرئيس الفرنسي السابق فرانسوا ميتران ذات لقاء عقده معه، أن الحل الفلسطيني يجب أن يحظى بموافقة 

وكشف عن أن السفير السوفييتي في بيروت كان طلب من عرفات . جميع األطراف المؤثرة في العالم
تن مدمرات أمريكية، ألن االتحاد السوفييتي ليس مستعدا ألن يخوض حربا عالمية مغادرة لبنان على م

وقال اتصلنا يومها مع مصر واألردن، وخرجنا باتفاق اردني فلسطيني، وقامت وفود . ثالثة من أجلنا
. مشتركة من الجانبين بزيارة عدد من دول العالم ترأس األردن بعضها، وترأست فلسطين بعضها اآلخر

وكشف في موضع آخر عن أن السوفييت . ر القول يجب أن نبحث اآلن عن صيغة تزيل المخاوفوكر
 . 1985كانوا ضد االتفاق الفلسطيني األردني سنة 
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وعدد من بين ما تم التوصل له في حينه أن يقوم الفلسطينيون المقيمون في األردن باالقتراع في دوائرهم 
، وأن يقترع األردنيون المقيمون في فلسطين في دوائرهم األصلية االنتخابية األصلية في الضفة الغربية

وقال إنه قال للملك . وقال باالمكان أن يصبح الجيش األردني هو جيش الدولة االتحادية. في األردن
.. الراحل حسين حين سأله، إذا أصبح اسم الجيش الجيش األردني الفلسطيني العربي، نكون شاكرين لكم

فأنا أتفاوض معك، وال جيش لدي . الجيش األردني أيضا نكون شاكرين لكم.. مه الحاليوإذا احتفظ باس
 . لكي نوحد الجيشين

وأضاف الحسن أن نفكر من اآلن في مستقبل العالقات األردنية الفلسطينية أمر مهم جدا، ألنه يمكن أن 
 كل هذا الموضوع، وقال لدي وضوح رؤية ألن أخوض في. نبلور اآلن حلوال للمشاكل االقتصادية

 ". تشوش"لكنني أرى أن هناك تفاصيل قد 
 أريد األردن دولة مفتاح 

يجب أن يأخذ دوره في .. األردن البد أن يصبح دولة مفتاح: واضاف أريد أن اقول شيئا واحدا
الدولة المفتاح هي التي ترتب اوضاعها على . الدولة المفتاح ليست فقط التي تعتمدها امريكا. الموضوع

 . األرض وتغري امريكا بأنها دولة مفتاح، والفرق بين الحالتين كبير
وأكد الحسن أن قطاعات فلسطينية كثيرة وواسعة جاهزة لتشكيل هيئة بحث شعبية في مستقبل اطفالنا في 

مؤكدا أنه ليس من مصلحة األردن أن يتجه .. األردن وفلسطين، وتحديد عالقاتنا االقتصادية مع اسرائيل
هل من مصلحة األردن أن يتجه الفلسطينيون اسرائيليا أم عربيا نحو : ينيون اسرائيليا، متسائالالفلسط

 . ؟ وقال هناك ظاهرة اسرلة حقيقية تنمو في فلسطين..الشرق من خالل األردن
واشار كذلك إلى أن ما تعنيه منطقة النفوذ االسرائيلية في ضفتي نهر األردن يعني بقاء ثالث قواعد 

 اسرائيلية في الضفة الغربية، وثالثة مراكز استشعار، كما أن اسرائيل تريد قواعد عسكرية في عسكرية
وقال ال يجوز أن ننتظر تحقق منطقة النفوذ االسرائيلية في فلسطين واألردن، لنفكر بعد ذلك في . األردن

 . يجب أن نفكر من اآلن..! كيفية مواجهتها
لسطينية اسرائيلية على قاعدة االتفاق الفلسطيني األردني وكشف الحسن عن حدوث مفاوضات سرية ف

، وأنه هو من كان يترأس الجانب الفلسطيني في تلك المفاوضات، وأنه وجد أن اسرائيل تريد 1985لسنة 
 . اغفال قضيتي السيادة الفلسطينية والقدس

لن يكون على وقال الحسن في معرض رده على اسئلة ومداخالت الحضور إن االتفاق مع األردن 
.. مش فارقه كثير معه طبيعة العالقة مع األردن"وقال أيضا إن الفلسطيني . حساب قيام دولة فلسطينية

البد "واضاف ". نحن نريد ازالة المخاوف األردنية المتعلقة بالعامل الديمغرافي وتغيير المعادالت القائمة
 مجموعة بالد الشام وغيرها، وإال كيف سنواجه ..من كونفدرالية فلسطينية اردنية لبنانية سورية عراقية

 ". زمن العولمة
غور األردن هو العامود الفقري لألمة العربية، إذا "وأضاف في معرض رده على مداخالت الحضور 

 ". كل المعارك التاريخية الفاصلة التي انتصرنا فيها حسمت هنا..استقام استقامت األمة
يرجع ألساسيات النضال، وإن أول ما يجب عمله هو التخلي عن وأكد الحسن أن على الفلسطيني أن 
الفتا إلى أنه يعني بالضفة الغربية كذلك القدس .. ال يستطيع ذلك. اعتقاده بقدرته على االنفراد بالحل

 . وطالب األردن بأن يسجل أنه ساهم في والدة الدولة الفلسطينية. وقطاع غزة
 رفض من وزير سابق 

شخانبة، وهو وزير اردني سابق، أكد رفض أي عالقة بين فلسطين واألردن قبل قيام لكن عبدالحافظ ال
وقال بدون ذلك تكون أية مشاريع ماسة بهذه القضية . الدولة الفلسطينية وممارستها سيادتها على األرض

وتساءل لماذا قامت منظمة التحرير . وبأمن الجميع، وهو ما ناضل من أجله كل الشعب الفلسطيني
؟ لكنه، عاد وأشار إلى ذهاب وفد فلسطيني منفصل للمفاوضات مع الجانب االسرائيلي ..فلسطينيةال
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أضعف من موقف الجانب الفلسطيني الذي ذهب ليفاوض في هذه الحالة على أراض متنازع عليها، ال 
دكتور ، وختم الشخانبة بالتمني على الحسن وعلى ال242أراض تخضع للسيادة األردنية بموجب القرار 

عبد السالم المجالي، الذي كان موجودا، تأجيل الحديث عن أي عالقة اتحادية بين الجانبين إلى حين قيام 
دولة فلسطينية مستقلة، الفتا إلى أن مثل هذا الطرح يثير شكوكا تتعلق باألردن، وعن أنه متآمر يريد أن 

 ..! يحول دون قيام دولة فلسطينية
ة على معظم األسئلة التي وجهت له، بل إنه امتنع عن االجابة على اسئلة من الحسن لم يقدم اجابات وافي

؟ وهل يمثل ما اقترحته ..طراز هل قمت بصياغة مبادرة متكاملة في هذا الشأن، أم أنك ارتجلت ما قلته
وجهة نظر الرئيس محمود عباس كونك كبير مستشاريه، هل اطلعته على وجهة نظرك هذه قبل 

؟ وهل استشرت بشأنها القوى الدولية المؤثرة، وما .. سبق لك طرح هذه األفكار من قبل؟ وهل..اعالنها
؟ كما أنه لم يعلق على تذكير أحد المتداخلين له بأنه سبق للملك الراحل حسين أن طلب من ..رأيها

يه عرفات حين عرض عليه مشروع دستور اتحاد كونفدرالي مع األردن، بعد توقيع اتفاق اوسلو، أن يبق
 . في جيبه لحين قيام دولة فلسطينية مستقلة

 تدخل المجالي 
عند هذا الحد، طلب الدكتور عبد السالم المجالي الكالم، فقال إن ما نتحدث به هو من قبيل العصف 

ما نتحدث عنه هو مطالبة بدراسة مستقبل العالقات، من حق أي أحد أن يرفض . الفكري، ليس تفاوضا
هل أصبح الفكر : وتساءل. يها الدراسة، لكنه ليس من حق أحد أن يرفض التفكيرالنتائج التي تخلص إل

ممنوعا في عالمنا، موضحا أنه ال التزامات اردنية أو فلسطينية تترتب على عملية التفكير، مؤكدا أن 
التفكير حق مشروع، وأن قيام الدولة الفلسطينية أساس مطلق ألي عالقة مستقبلية ال شبهة فيه، وأن 

لتفاوض على قيام اتحاد سيكون من قبل مؤسسة مقابل مؤسسة، وهذا يتم بعد قيام الدولة الفلسطينية، لكن ا
 . هذا ال يمنع اعداد الدراسة لتكون جاهزة من اآلن

وإزاء استشعار الحسن عدم تقبل الحضور لفكرته، قال أضيف لما قاله الدكتور المجالي أن وحدة الشعبين 
باب الوحدة ليس مرتبطا بفالن أو .. "قائمة حاليا، وهي أمر ال يستطيع أحد وقفهاألردني والفلسطيني 

ليس هذا ما أتحدث عنه، وإنما الدور الذي يجب أن نتعاون جميعا فيه لتوليد الدولة الفلسطينية، ".. عالن
 ولّدنا هذه ألنها إن ولدت امريكيا واسرائيليا تكون لها صيغة ليس بالضرورة أن تكون عروبية، بينما إذا

 . الدولة بجهودنا المشتركة ستكون دولة عروبية
وعمل الحسن على اقناع الحضور بأن العمل من أجل الكونفدرالية مع األردن يتبناه التيار العروبي في 

 . فلسطين بمواجهة التيار المتأسرل
منذ ما قبل الذهاب أنا ال أطرح اعالن كونفدرالية، مع أنني مع الخيار األردني "وختم الحسن قائال 

يجب أن نولد متحدين، ألنه إذا ولدنا غير متحدين لن يدعونا . لمفاوضات واشنطن، وال أخجل من ذلك
 ".  نتحد

 12/4/2007الشرق القطرية 
  

  االحتماالت والتأثيرات.. استقالة بشارة .84
  أمين حرب  

وقد نفى  . بشارة من الكنيست  نشرت الصحف اإلسرائيلية خبرا عن إمكانية استقالة وشيكة للنائب عزمي           
  . التجمع الوطني الديمقراطي هذه األنباء بكلمات عامة دون نفي نية بشارة االستقالة بشكل عيني

 عاما من العمل البرلماني العاصف بعدما انتخب بشارة بداية          11وإذا صحت هذه األنباء فهذا يعني نهاية        
  .لقائمة التجمع الوطني الديمقراطي كرئيس 1996العام الماضي للمرة الرابعة منذ عام 
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وعلى نهج الصحف اإلسرائيلية اعتبرت وسائل اإلعالم العبرية السمعية والبصرية مجرد عزمه االستقالة             
  .خبرا رئيسيا أشغل برامجها

ويستشف بوضوح من تصريحات قيادات الحزب أنها تتحفظ على مثل هذا القرار، فيما يواصل عزمـي                
  ..ومن هنا يأتي الشعور بأن لإلشاعات أساسا ما. بشارة التزام الصمت

خاصة أن صحيفة فصل المقال الناطقة باسم الحزب والحركة الوطنية والتي يكتب فيهـا بـشارة مقـاال                  
/  مـارس  30أسبوعيا، قد جهزت األجواء إذ أشارت في مقال لرئيس التحرير عالء حليحل في عدد يوم                

 لتفريغ المزيد من الوقت للعمل الفكري واألدبي إضـافة إلـى            بشارة. آذار الماضي إلمكانية أن يتجه د     
  . العمل العام

وسبق أن أشار النائب بشارة في جلسة المجلس العام للتجمع قبل حوالي السنة عقدت لتلخيص المعركـة                 
  . هاالنتخابية، إلى أن هذه الدورة ستكون دورته األخيرة ألنه استنفذ األدوات البرلمانية القائمة واستنزفت

كما سمعه كثيرون حتى في اجتماعات عامة يعبر عن رغبته في اعتزال العمل البرلماني عـدة مـرات،         
وعن شعوره بأنه قام بما يمكن أن يقوم به داخل البرلمان كممثل لموقف وقـضية وكممثـل للمـواطنين                   

  .العرب
  بشارة والعمل البرلماني

ن ال يعرف الجميـع حجـم عملـه البرلمـاني           النائب بشارة يعرف عربيا كمفكر وكاتب ومناضل، ولك       
  . واالنقالب الذي أحدثه في العمل البرلماني لعرب الداخل، إذ تعتبر فترة نيابته إحدى أكثر الفترات أهمية

تمثيـل  "وينعكس ذلك في نواح عديدة منها التشريعات التي وضعت فيها مصطلحات جديدة مـن نـوع                 
الحكم الذاتي للعرب في إسرائيل، وفكرة دولة المـواطنين         في العمل والوظائف، وطرح     " مناسب للعرب 

ومحاولة ترجمتها في العمل البرلماني، والمواجهة الشاملة مع بنية الدولة كما طرحـت فـي اقتراحـات                 
الدستور وغيره، ومصادرة الفكر والموقف الديمقراطي الليبرالي من أيدي الصهيونية لـصالح المعركـة              

  .ضد الصهيونية
قف السياسية الجذرية المؤيدة لحق الشعوب في مقاومة االحتالل، ومحاولة توسـيع هـامش              وطرح الموا 

العمل البرلماني المتاح إلى حدوده القصوى، والمشي على حافة الهاوية القانونية في طرح تحٍد مـستمر                
هـودة  للصهيونية، وترشيح عربي لرئاسة الحكومة ألول مرة، وغيرها من التحديات واألساليب غير المع            

  .في العمل
ناهيك عن المزاج السياسي الذي يصر على مشروع للعرب في هذه البالد، والذي تـم تبنيـه كخطـاب                   
سياسي من قبل غالبية المجتمع العربي في البالد أفرادا ومؤسسات، كما ينعكس في سلسلة وثائق رؤيوية                

  .48أصدرها فلسطينيو
ض االنتخابات ومنع ترشيحه وحتى منـع التجمـع         على هذه الخلفية جرت ثالث محاوالت لمنعه من خو        

تقـارير للكنيـست   ) الشاباك(قانونيا، بما في ذلك سوابق لم تسجل من قبل مثل أن يقدم جهاز المخابرات        
  . وللجنة االنتخابات تبرر منع بشارة ومنع الحزب من خوض االنتخابات

دهامشة في لجنـة أور تحـت التهديـد         كما تم التحقيق معه ومع الشيخ رائد صالح والنائب عبد المالك            
بمسؤوليته عن تنظيم احتجاجات هبة القدس واألقصى، وتعرض لنزع الحصانة والمحاكمة مرتين بسبب             

  . موقفه وتصريحاته السياسية من حق المقاومة، وبسبب الموقف من يهودية الدولة
 وباألدوات القانونية لـضرب     لم تبخل المؤسسة الحاكمة وأتباعها من اليهود والعرب بأساليب التحريض         

التجمع وقيادته، وقد التقت أوساط اليمين واليسار الصهيونية اليوم في حملة غير مسبوقة بشراستها على                
  .بشارة بلغت حد التحريض الدموي عليه

  المؤسسة اإلسرائيلية تتربص 
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فمن الواضح  . ضه للخطر ولذلك يحذره العديد من أن تقديم استقالته سيحرمه من الحصانة البرلمانية ويعر           
من األجواء واإلشاعات التي تثار في اإلعالم العبري وغيره أن هناك تربصا به لتوجيه تهم أمنية بعدما                 

  .فشلت األساليب الدستورية وتهم التحريض على العنف
 على  وقد قالت الوزيرة السابقة شوالميت ألوني مؤخرا في مقابلتين متتابعتين لوسائل إعالم عربية تعليقا             

  :تصريحات رئيس الشباك ديسكين ما نصه
األقوال في هذا الخصوص أقوال خطيرة للغاية، وتصبح خطيرة بشكل خاص عندما يطلقها مـسؤولون               "

لو افترضنا أنهم يقولون إن العرب تهديد إستراتيجي ألننا نميز ضـدهم وال نمـنحهم               . في جهاز الشاباك  
همه، رغم أن واجبنا يحتم علينا تصحيح الوضع ومنحهم حقوقا          فإن هذا ادعاء معقول ويمكن تف     .. الحقوق
وبالمناسبة، على عضو الكنيـست عزمـي       .. لو كنت عربية في إسرائيل لكنت سأتمرد أيًضا       .. متساوية

وأقترح عليه أن يحاذر ألنـه ال       . بشارة أن يبدأ باتخاذ الحذر ألن لدي انطباعا بأن الشاباك ُيعد ملفا ضده            
وقد قالوا لي شيًئا مشابًها عندما أرادوا كم فمي، فقد حـذروني            . مكن حياكة ملف ضده   يوجد شخص ال ي   

وعزمي بشارة بالنسبة لهم هو مثل شـوكة        . وأوضحوا لي أنه ليس هناك أحد ال يمكن حياكة ملف ضده          
  ".في الحلق

لكافة أنواع  عزمي بشارة سيحرم من كافة امتيازات الحصانة البرلمانية وذلك لدى تعرضه            . واضح أن د  
  .المالحقة في حال استقالته، وربما كان هذا هو السبب وراء تردده الحالي

لم يطرح حتى اليوم برنامج شامل لعرب الداخل كما فعل التجمع، بما في ذلـك عبـر فكـر ومواقـف                     
 إنه مشروع يطرح المساواة كصراع مع الصهيونية المنافية لفكرة        . وتحليالت وخطابات بشارة البرلمانية   

المواطنة في دولة جميع المواطنين ويؤكد على فكرة ووجود قوميتين واحدة منهما أصـالنية فـي هـذه                  
  .البالد، ويعتبر الصهيونية حركة استعمارية

  فراغ برلماني
وبمناسبة النقاشات الدائرة حاليا حول حق العودة، أصر النائب بشارة عدة مرات في خطاباته البرلمانيـة                

فلسطينيين بالعودة إلى ديارهم وهو موقف غير مسبوق داخل البرلمان اإلسـرائيلي            على حق الالجئين ال   
  .نفسه

ويعود إلى بشارة الفضل األول في التواصل بين عرب الداخل والعالم العربي وتعريفهم بوجـه قـومي                 
مصر وذلك عبر كتاباته وظهوره اإلعالمي وتأثيره الفكري ولقاءاته العربية في سوريا ولبنان و            .. وطني

  . واألردن والمغرب ودول الخليج وغيرها
يصعب تلخيص مرحلة نشاط بشارة البرلماني والتجديدات التي أدخلها على مـستوى اسـتخدام األدوات               

  .البرلمانية وحجم الفعالية وعمق التحديات
ـ                شغل وسيترك التقييم األشمل للمؤرخين ولغيرهم من المقيمين، ولكن من الواضح أن النائب بـشارة المن

بالفكر واألدب والكتابة السياسية والعمل الحزبي التأسيسي واإلعالم والنضال والعمل البرلماني النيـابي             
  .أيضا، سيترك فراغا كبيرا يصعب ملؤه حتى برلمانيا إذا ما قرر االستقالة

راطي وسيدخل إلى الكنيست إذا استقال النائب بشارة المرشح الرابع في قائمة التجمـع الـوطني الـديمق                
المحامي سعيد نفاع عضو المكتب السياسي ورئيس رابطة المعروفيين األحرار المناهضة لفرض الخدمة             

  .عزمي بشارة. العسكرية على الدروز، وهو شخصية وطنية وسياسية وأدبية معروفة مقربة من د
    11/4/2007الجزيرة نت 

  
  
  
 



  

  

 
 

  

            46 ص                                      689:                                 العدد12/4/2007الخميس : خالتاري

  حق العودة للفلسطينيين بين النظرية والتطبيق  .85
  اهيم الحاج أحمد إبر

وهو ما يزال   " المأزق الفلسطيني الراهن والمخرج اآلمن    "كتبت في أحدى المقاالت السابقة، مقاالً بعنوان        
موجوداً في معظم المواقع اإللكترونية الفلسطينية، وباألخص على الموقع الخاص بي والمقدم مع الـشكر               

حالي للفلسطينيين وخاصة بعد اتفـاق مكـة        هدية لي من الركن األخضر، وقد طابق ما جاء فيه الواقع ال           
المكرمة، وليس هذا ذكاًء سياسياً منّي بقدر ما هو مالمسة للمنطق والواقع العلمي الـذي يدركـه كـل                   

) الذي نرجو انتهاءه لألبد إن شاء اهللا      (فلسطيني وكان يجب التنبه إليه قبل وقوع ضحايا اإلقتتال الداخلي           
وال . بت المصلحة الوطنية على كل المصالح الضيقة لما حـصل ذلـك           ولو خلصت النوايا الصادقة وتغل    

أعتقد هذه المرة بتطبيق ما سيجيُء في هذا المقال ألسباب تعود إلى إسرائيل وأيدلوجيتها الدينية الماديـة                 
  .المتعصبة والمستعلية والمتغطرسة بقوة السالح والتحيز األعمى لصالحها من القوى المتنفذة

وف أكتب عن حق العودة الذي يمثل عقدة وعقبة كأداء أمام عملية السالم بين العـرب                بنفس األسلوب س  
والفلسطينيين من جهة وإسرائيل من جهة أخرى، وأود أن يقرأ القارئ مقاالً يسبق هـذا المقـال وهـو                   

. لكي تكتمل الصورة لديه ويكون حكمه على األمر مستوفياً كامل الجوانـب           " صراٌع محتدٌم في فلسطين   "
  :ولنبدأ بالمقال

في إحدى الجامعات األجنبية المرموقة والعريقة في إحدى الدول الغربية المتقدمة، ولنقل جامعة هـارفرد               
أو أكسفورد أو السوربون، وكوجهة نظر محايدة  ولذلك لم نقل جامعة فاس أو األزهر الشريف حتـى ال         

يد الواقع الدولي واإلقليمي وتخلف األمـة  نغرق باأليدلوجيات صعبة التحقيق القريب وذلك من منطلق تعق       
  . علميا وعسكرياً ال عقائدياً ودينياً أو ثقافياً أو حضارياً ألن العلم دعامة القوة والقانون الوضعي البشري

دخل أستاذ جامعي من أصٍل فلسطيني وفي كلية العلوم السياسية والقانون الدولي لتلك الجامعة المرموقة،               
وراة قائمة أبحاث مقترحة لرسائل الدكتوراة التي يمكن للطلبة اإلختيار منها موضـوع    ويحمل لطلبة الدكت  

  . بحث التخرج لرسائل الدكتوراة
وكانت إحدى العناوين في القائمة المقترحة  كتب بجانبها لمن يريد التفوق وخـوض غمـار المـشاكل                  

حـق العـودة    "وكان العنوان   . ا العالم السياسية المتقادمة والمعقدة والمستعصية والقائمة بدون حل في هذ        
وأحجم معظم الطلبـة عـن اختيـار ذلـك          ". للفلسطينيين حسب القرارات الدولية بين النظرية والتطبيق      

الموضوع إالّ طالباً كان قد حصل على درجة الماجستير بتفوق مع مرتبة الشرف وكان بحثه للماجستير                
ي اشتهرت بالتمييز العنصري وكيف تم التغلـب علـى          والت. عن تعايش األعراق في دولة جنوب أفريقيا      

واشترط الطالب أن يقوم بجوالت متعددة لهـذا        . تلك المشكلة بتعايش العرقيات المتنافرة والمتنازعة فيها      
البحث تبدأ بفلسطين ومقابلة عرب ويهود، وجوالت على دول تستـضيف الفلـسطينيين، ودول منحـت                

ووافقت الجامعـة علـى ذلـك،       .  الغربية وأمريكا بشمالها وجنوبها    الفلسطينيين جنسياتها وخاصة الدول   
وأمضى وقتاً طويالً في البحث وإجراء اإلستفتاءات، وأكمل البحث وحدد مع أستاذه موعـد المناقـشة،                
وحضر المناقشة لفيف من األساتذة العتاولة من بينهم يهود وعرب وأعاجم، وذلك ألهمية البحـث الـذي                 

  :وبدأ الطالب في عرض ومناقشة الرسالة.  وساسة العالميشغل وسائل اإلعالم
في البداية أشكر لكم هذا الحضور المتميز، وأعتذر عن طول الغياب والتأخير في موعد مناقشة الرسالة                
عن استحقاقه وتأخري عن زمالئي الذين تخرجوا قبلي بفترة طويلة، وذلك لصعوبة البحـث وتعقيداتـه                

ي هذا الجهد الكبير والغياب الطويل، ولكنني سعدت كثيـراً بهـذه المهمـة،              وواقعيته التي استلزمت من   
وبجوالتي في أنحاء العالم وخاصة رحلتي إلى األرض المقدسة لكل الديانات السماوية، ولكـن سـعادتي                
كانت غامرة بعودتي إلى أرض الوطن، فقد عانيت الكثير بعيداً عن أرض الوطن، عانيت الغربة والعزلة                

 بالرغم من الحفاوة التي قوبلت بها من الناس وتعاونهم في إنجاز هـذا البحـث المـضني، إالّ أن                    أحياناً
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الجاذبية لمسقط الرأس واألهل والوطن تعلو على كل جاذبية لمتعة السفر في السياحة أو من أجل إنجـاز                  
  .هدٍف ساٍم في الحياة

 موازين القوى الحالية في العـالم، تلـك         في حياة كل إنسان محطات هامة تقلب المفاهيم التي تبنى على          
الموازين المبنية على المصالح ال على العدل والحق، وعلى شريعة أشبه ما تكون بشريعة الغـاب، مـن         
الخطأ الفادح أن تتبنى موقفاً مبنياً على التلقي فقط دون البحث واإللمام، وأن تعتمد في تبني مواقف نابعة                  

 ودون أن يكون لك موقفك الخاص الذي ينبع من ضميرك وإنـسانيتك،          من مواقف الغير دون اإلستقصاء    
ربما أقسو على بعض الحاضرين في نتيجة البحث، ولكنني ال أعبُأ بذلك إن كنت أهـدف إلـى الحكـم                    

تاركاً وراء ظهري األمانـة     .  بموازين الحق والعدل وبتجرد وحيادية وال أركض وراء مصلحة خاصة         
تماماً بنفس المبادئ التي انتهجتها في قضية جنـوب أفريقيـا فـي رسـالة               واإلخالص، وسأظل ملتزماً    

لقد عدت إلى جذور القضية، ومالبساتها ولمست نتائجها على األرض، ولكنني سأنطلق مـن              . الماجستير
ولنبدأ بـالممكن األقـرب لتحقيـق       . الواقع الحالي لما آلت إليه تلك القضية ولن أحابي طرفاً على اآلخر           

مكن الوصول إليه من العدالة، العدالة البشرية علماً بأننا ال نستطيع تطبيق العدالة اإللهية التي               أقصى ما ي  
هي بيد اهللا وحده والقادرة على تطبيق العدل المطلق في هذه القضية، ونحن البشر نجتهد للوصول إلـى                  

مآسي والكوارث على بني    العدل النسبي بناًء على الواقع الذي ندرك صعوبة تغييره، بإحداث مزيد من ال            
اإلنسان ال يجوز لإلنسان فعلها وهو يدرك نتائجها وتبعاتها وآثارها المدمرة لألرض ومـا عليهـا مـن                  

  .المخلوقات
يعترف القرار بتهجير شعب من أرضه وفقدان منازلـه وممتلكاتـه قـسراً،             : القرار من الناحية النظرية   

  . ومتوازية فال يمكن أن تلتقي ويلغي إحداها أي منهاويدعو إلى ثالثة حقوق مستقلة عن بعضها البعض
  . الحق في العودة إلى المنازل والممتلكات-1
  . الحق في استعادة المنازل والممتلكات-2
 الحق في التعويض عن األضرار التي لحقت بالبشر والممتلكات والتعويض عن أضـرار التهجيـر                -3

  .العراء وفي شتات الدنياالقسري والمعاناة التي كابدها المهجرون في 
وعليه فإن التعويض ال يعني حق التعويض لمن يتنازل عن حق العودة، إنما هو تعويض لمن يعود إلـى                   

هـذا هـو المنطـق      . دياره وممتلكاته عن األضرار والخسائر التي لحقت به من جراء التهجير القسري           
طيني على حق  العودة والذي تكرر فـي         والسياق النظري والقانوني الذي يجب أن يسلكه المفاوض الفلس        

وهذا هو الحد األدنى    . أكثر من قرار صدر عن األمم المتحدة متناغماًً مع حق تقرير المصير وموازياً له             
وال بد من إثارة وإحياء قرار التقسيم الذي يعطي الفلـسطينيين     . الممنوح للفلسطينيين من الشرعية الدولية    

ليه في أية مفاوضات وذلك إلستيعاب فلسطينيي الشتات فـي الدولـة            من فلسطين، وعدم القفز ع    % 47
الفلسطينية التي يطالب بها المجتمع الدولي ولتكون قابلة للحياة، وإن رفضه في ردة فعل وعدم نـضوج                 
للفكر السياسي للفلسطينيين والعرب في ذلك الوقت ال يعني إسقاطهم لحقهم في ذلك القرار المستمد مـن                 

من فلسطين وأعطت في نفس الوقت الحق للفلـسطينيين         % 53الدولية التي أعطت لليهود     نفس الشرعية   
المهجرين في العودة لممتلكاتهم واستعادتها، وهذا القرار رفض رسمياً من األنظمة العربية ولم يـرفض               

ة وال بموجب وكالـة رسـمي   . رسمياً من الفلسطينيين أصحاب الحق الذين لم تكن لهم جهة رسمية تمثلهم           
موقعة من أصحاب الحق لألنظمة العربية تلك هي األوراق القوية التي كان على المفاوض الفلسطيني أن                
يبقى ممسكاً بها وال يسقط أي منها قيل أن يتأكد من الحصول على أدنى ما يريد انـسجاماً مـع الواقـع                      

  ..الدولي واإلقليمي
 1946فلسطين من شتات الدنيا ما بين عـامي         إذن فالقرار في مفهومه يلغي حق اليهود المهاجرين إلى          

والذين استولوا على ممتلكات المهجـرين مـن        .  وحتى لحظة تطبيق القرار    1948 وما بعد عام     1948و
الفلسطينيين بقوة السالح وال يعطي حق اإلقامة إالّ لليهود الذين كانوا يمتلكون منازالً وممتلكات قبل عام                
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من عدد سكان فلسطين، وكـان عـدد        % 8 نسمة ما نسبته     56000، وكان عددهم في ذلك الوقت       1946
% 98من األراضـي، مقابـل      % 2 نسمة، وكان اليهود يملكون ما نسبته        700000الفلسطينيين حوالي   

للفلسطينيين، ويلغي حق التملّك لكل المنازل والممتلكات التي صودرت من الفلسطينيين بدون وجه حـق               
 والقرار ال يجبر على التنازل عن حق العودة مقابل التعويض، ويتـرك             .بقوة السالح واإلرهاب المبرمج   

الخيار للفلسطيني، وإن خير المرء بين أمرين فسيختار األفضل، وهذا ما طابق نتيجة اإلسـتفتاء الـذي                 
أجريته على شريحة كبيرة ومتنوعة من الفلسطينيين من أصحاب الحق، وحق العودة حق فردي شخصي               

لجيء وأنسالهم وال يمكن تطبيقه من الناحية العملية في هذا الوقت لصعوبة حصره              850000ألكثر من   
 بـالعودة إلـى ديـاره       1948 إلى عام    1946ويعطي الحق لمن كان يقيم في فلسطين منذ عام          . وتطبيقه
ولكـن هـل باإلمكـان      . هذا هو مفهوم القرار من الناحية النظرية ومن منظار الحق والعدل          . وممتلكاته
 مفهوم القرار من الناحية العملية في ظل الواقع الراهن وفي ظل التغيير الديمغرافي الذي طرأ في                 تطبيق

فلسطين من جراء رفض إسرائيل تطبيق القرار عند صدوره؟ وعندما صدر القرار كان اليهـود وبعـد                 
األرض مـن   % 5.6تنظيم الهجرة إلى فلسطين يشكلون ثلث سكان فلسطين وأصبحوا يمتلكون ما نسبته             

وهل يمكن إزالة دولة كانـت أقليـة وأصـبحت           .الجواب من الناحية العملية، ال    .  وذلك بدون وجه حق   
أكثرية في ظل موازين القوى المتحيزة لطرف ضد آخر وأقيمت بالشرعية الدولية التي ناقـضت نفـسها     

الفلـسطينيين وعـن    وهل يمكن للشرعية الدولية أن تظل ساكتة عن استمرار الظلم الواقع على             . بنفسها
وما المخرج والحل لهذا المأزق والشعب الفلسطيني يعـاني         . الصراعات الجارية في المنطقة؟ الجواب ال     

الشتات والفقر والجوع واإلرهاب الدولي المنظم من دولة إسرائيل وسلب حقوقه وممتلكاته ومقدراته؟ في              
 المقترحة ال بد من دراسـة معوقـات         وقبل طرح الحلول  . ظل هذه التساؤالت ال بد من البحث عن حل        

  :تطبيق القرار وهي
  :يمكن  تلخيص المخاوف اإلسرائيلية بالنقاط التالية: المخاوف اإلسرائيلية من تطبيق القرار

  :  إنعدام األمن الوطني والقومي  لدولة إسرائيل-1
قومي والتـاريخي والجغرافـي     إسرائيل تدرك تماماً ويقيناً أنها دولة تفتقد إلى مقومات الكيان الوطني وال           

والثقافي المتصل والمترابط، فاليهودية ليست قومية، القومية هي توافق عدة كيانات متـصلة ومترابطـة               
جغرافياً وثقافياً وتاريخياً وحضارياً وتتقاطع في اللغة والدين والعادات والتقاليد وتتعايش بـسالم وأمـن               

ل؟ وأين تتالقى أو حتى تتقاطع مع تعريف القومية؟ دولـة           وما هو تعريف دولة إسرائي    . اجتماعي متناغم 
إسرائيل كيان تجميعي من أطياٍف مختلفة من الثقافات المتعددة والجغرافيات المتنائية والعادات والتقاليـد              
المتوازية وغير الملتقية، ولغات كانت متعددة وعملوا على توحيدها بعد قيام دولتهم، ربما اجتمعوا شكلياً               

ر واحد وهو الديانة اليهودية؟ وما هي الديانة اليهودية؟ األصل في الديانة اليهودية هو التـوراة                في عنص 
ولكن اليهود كما هـو     . التي نزلت على سيدنا موسى، وما تبعها من الزبور على سيدنا داود عليه السالم             

تي تقوم على التوحيد،    معروف عنهم قاموا بتحريف تلك الكتب السماوية، وتم طمس تعاليمها األساسية ال           
واخترعوا الشريعة الشفوية على لسان حاخاماتهم ومفسري الكتاب السماوي لتتوافق فقط مـع العنـصر               
البشري اليهودي وال تقبل باآلخر، وظهر ما يسمى بالتلمود، والقباال وغيرها وغيرها، وخلطوهـا مـع                

والمفهـوم  ) أرض فلـسطين  (مة صهيون   والصهيونية من كل  . العلمانية وانبثق من هذا الخلط الصهيونية     
وأن اهللا سوف يجمع اليهود في أرض صهيون، ومـن ثـم يحـل اإللـه                ). أرض الميعاد (الديني عندهم   

باألرض المقدسة، ويحل باإلنسان اليهودي، وتتجلى روح اإلله وتسكن في الجـسم اليهـودي، ويـصبح                
ض منهم إلى موت اإلله وإحالل روحه فـي         اليهودي بمثابة اإلله على األرض ويحكم العالم، ويذهب البع        

اليهودي، وما تبقى من الجنس البشري هو في خدمة اليهودي، ويجوز لليهودي المقدس أن يقتل من يشاء                 
وهذا ما يتجلى في ممارساتهم في      . من الجنس البشري اآلخر في سبيل الدفاع عن قداسته وقداسة أرضه          

اتهم للمذابح والتطهير العرقي للفلسطينيين من أجل تحقيق        فلسطين ضد الفلسطينيين وما تجلى في ممارس      
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والديانة اليهودية ديانة جعلوها    . معتقداتهم، وممارساتهم في تجريف الحقول وخلع األشجار وتلويث المناخ        
من التحريف والتأويل ديانة طبقية جيولوجية كطبقات األرض، متعددة المعتقدات غير المتفقة خالفاً عـن               

منها الحلولي الصلب والحلولي السائل والحسيدية  والصهيونية التي طغت على الفكـر              خرى،الديانات األ 
وكل طائفة ومذهب يناقض اآلخر وكل طبقة تختلـف عـن األخـرى فـي تكوينهـا                  .اليهودي مؤخراً 

وهم ينظرون الى أنفسهم بأنهم مستهدفون من اآلخر، ويصنفون اآلخر بأنه عدو لهـم بمـا                . ومواصفاتها
لذلك فإن حق العودة يمثل مخاوف مرعبة لهذا الكيـان          .  اإلله من صفات وقداسة لم تتوفر باآلخر       خصهم

وهنا انسحب من المناقشة أستاذ من أصـل        . المتفسخ في داخله والمترابط بروابط واهية كبيت العنكبوت       
  .يهودي وبقي استاذ يهودي آخر في المناقشة

  : ينية البحتة وعدم قبول اآلخر قيام الدولة على أساس األيدلوجية الد-2
األلواح التي نزلـت علـى سـيدنا        (الديانة اليهودية من أقدم الديانات السماوية، وتأخر اليهود في جمعها           

، وتعاقبت عليها أمم وحضارات كثيرة وتأثرت بكـل الحـضارات القديمـة والـديانات               )التوراة-موسى
وضعية استعاضوا بها عن التعاليم السماوية كما       الالحقة، وطرأعليها ما طرأ من تحريف، وظهرت كتب         

أسلفت، وُوِضعت لليهود فقط وال تقبل باآلخر، ودخلت عليها األساطير واألحجيات والخرافات، وأدخلـوا     
العادات والتقاليد اليهودية ضمن هذه الكتب الوضعية، فأصبحت ديانة وضعية انعزالية، شـمولية النظـام       

ليهودي وانقسم اليهود إلى مذاهب متعددة، واليهودي عنـدهم يجـب أن            ومحصورة عرقياً على الجنس ا    
يكون من أم يهودية وأب يهودي، وبالتالي ال يقبلون من يعتنق ديانتهم، وال يتزوجـون مـن الغيـر وال                    
يزوجون للغير، فمثالً قاوموا دعوة السيد المسيح، واتهموا والدته العذراء بالرذيلة، واعتبروه غير يهودي              

معرفتهم من هو أبوه، وعذبوه وصدوه، ومن تزوج أو تزوجت منهم من غير يهوديـة أو يهـودي                  لعدم  
خرج من الديانة، فبالتالي فإن حق العودة يمثل لهم كابوساً خطيراً ويدمجهم مع الغيـر ويـذيب الهويـة                   

ـ           . اليهودية ويلغيها  نس البـشري   ويلغي عنها القداسة وينزع منهم الروح اإللهية نتيجة اختالطهم مع الج
  .وتزول عنهم الشرنقة التي تحفظ هويتهم المميزة عن اآلخرين من وجهة نظرهم الضيقة . اآلخر

  :  خصوبة اإلنجاب عند الفلسطينيين وترابطهم اإلجتماعي والثقافي والديني على اختالف دياناتهم-3
دة والدين والثقافة، كأساس    هذا هو العامل المرعب إلسرائيل، فالفلسطينيون يملكون عوامل التكامل والوح         

قوي لكيان مترابط قومياً مع الكيانات المجاورة وعلى امتداد جغرافي مترامي األطراف، وقيـام كيـان                
 وتداخل فلسطينيي الداخل معه سوف يهدد الكيـان اإلسـرائيلي ويذيبـه             1967للفلسطينيين في أراضي    

 عند الفلسطينيين وتغير العامـل الـديمغرافي        تدريجياً ويذويه مع الزمن ويلغيه، وذلك لخصوبة اإلنجاب       
ويطغى الطابع الفلسطيني على الدولة اإلسرائيلية ويشل       . لصالحهم بتسارع يفوق بكثير العنصر اليهودي     

ويذيبها في المحلول العربي اإلسالمي الذي يتسع لكل األعـراق          . حركتها عن الدوران والتمدد ويسحقها    
  .آلخر وتنظم العالقة معه للعيش والتعايش بسالم واحترام متبادلولديه شريعة تحترم التعامل مع ا

من وجهة نظـر دينيـة وإسـرائيل        ) أرض الميعاد ( األطماع اإلسرائيلية في فلسطين كلها كحد أدنى         -4
  :  الكبرى من منطلق توسعي صهيوني استيطاني لحكم العالم

ضي الفلسطينية التاريخية كاملة كحد أدنـى       من الواضح أن إسرائيل لديها أطماع في اإلستيالء على األرا         
في المرحلة الحالية، وتسابق الزمن في التغيير الديمغرافي لألراضي المحتلة لتجعل منه أمراً واقعاً، وتقيم               
المستوطنات وتتمدد في اتجاه األرض المحتلة وتصادر األراضي بدون وجه حق وبنت جـداراً عـازالً                

دم فيه العالم تلك الجدران العازلة بـين الـشعوب، وتمـارس ضـد              مزق األراضي المحتلة في وقت يه     
الفلسطينيين أقسى أنواع اإلرهاب المنظم الممنهج من أجل مزيد من التهجير ويشترك معها حلفاؤها مـن                

. الغرب في حصار وتجويع الشعب الفلسطيني عقاباً له على الديمقراطية التي دعوا هـم أنفـسهم إليهـا                 
 حدود وبدون دستور وكأنها في حالة عدم بلوغ سن الرشد تنتظر المزيد من النمـو                وإسرائيل دولة بدون  
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والتمدد لتعلن حدودها ودستورها المنبثق من أساطير حاخاماتهم الدينية الوضعية ومن تـراث مزعـوم               
  .ومذهبية صهيونية مادية جشعة

  :قرارالواقع الفلسطيني الحالي ومعوقات التطبيق الحرفي النظري والقانوني لل
بالطبع ال يوجد موانع من الطرف المعتدى عليه إلستعادة حقه المغتصب، ولو كانت لديـه اإلمكانيـات                 
إلعادته بالقوة لما توانى في ذلك، وتلك طبيعة البشر، وتلك تعاليم السماء والتزامات الشرائع الدولية طبقاً                

هذا الحق وما يزال وقـدم التـضحيات        للقرار، فقد أبدى الشعب الفلسطيني مقاومة أسطورية للدفاع عن          
الجسام نتيجة عجز المجتمع الدولي عن إنصافه، ال بل عمق المجتمع الدولي جراحاته وهمومه ومشاكله               
المعيشية، واتهمه باإلرهاب ورعى محاربته في إطار الحرب على اإلرهاب، في حين أنّه يقاوم مقاومـة                

ولكن الواقـع الحـالي     . والدولية ومنظمات حقوق اإلنسان   مشروعة أقرتها الشرائع السماوية واألرضية      
للفلسطينيين من جراء امتناع إسرائيل عن اإلنصياع للقرارات الدولية وتخاذل وتواطؤ المجتمع الـدولي              
عن فرض تطبيق قراراته أدى إلى تلك المقاومة وسوف لن تتوقف إالّ بعودة حقوقه المـشروعة ورفـع                  

يشعر المظلوم باألمن واإلستقرار إالّ إذا أعيدت حقوقه وشـعر بنـوٍع مـن              ولن  . الظلم الذي وقع عليه   
لقد مضى على شتات هذا الشعب حوالي ستين عاماً، ومات كثير من     . اإلعتبار كغيره من شعوب األرض    

أصحاب الحق الشخصي وتوارثته أجيال وما زالت تحـتفظ بمفـاتيح البيـوت، وصـكوك األراضـي                 
لعودة حق فردي وشخصي لكل فرٍد شرد عن أرضه، ومـن بعـده يـؤول               والممتلكات، وحيث أن حق ا    

ألبنائه وأحفاده، وتناثر الشعب في جميع أنحاء العالم، وتنوع المهاجرون والنازحون، فهنالـك الالجـئ،               
والالجئ النازح، والنازح رغم أنفه والنازح قسراً والمبعد والمنفي، وبنى الفلسطيني حياة جديـدة بكـده                

ناته، واختلف الزمان من وقت  صدور القرار إلى زماننا هذا من حيث اإلقتـصاد وتكـاليف                 وتعبه ومعا 
المعيشة وارتفاع األسعار وارتباط المهجرين بمصالح جديدة نشأت عن ذلك، فإنه يصعب بمكان وبزمان              

طيني وال أظن بأن هنالك غالبية من الشعب الفلـس        . تطبيق مبدأ التعويضات لتكون بديالً عن حق العودة       
تقبل بالتوقيع على إيصال استالم مبلغ من المال مقابل حق في وطن ومسقط رأس للـشخص الموقـع أو                 

لـذلك فـإنني    . إلبنه أو حفيده ولم أسمع في حياتي قط بهذا السيناريو قد طبق على أي شعب في التاريخ                
ودة مفتوحـاً لكـل   أرى قصر التعويضات على األضرار والمعاناة التي لحقت بالمهجرين، وترك حق الع  

من يريد، وإن عاد وأراد أن يبيع أرضه وممتلكاته جزئياً أو كلياً بمحض إرادته لمن استحلها بدون حق،                  
فيجب توكيل المهمة لثالثة شركات عالمية متخصصة في العقار ومن دول محايدة، لتقوم بتقـدير قيمـة                 

ينه وبين المشتري مقابـل معـدل القيمـة         العقار واألرض حسب األسعار الحالية، ويتنازل في عقد بيٍع ب         
وله الحق في شراء األراضي المطروحة للبيع من مالكها في فلسطين كلهـا             . التقديرية للشركات الثالثة  

لذلك فإن مبدأ التعويض بمبلغ محدد لكل من ال يريد العودة كما هو مطـروح اآلن ال                 . مثله مثل اليهودي  
وفي تـل   .ن سعر متر األرض في حيفا مثالً يختلف عنه في اللدينطوي على عدالة في تطبيق القرار، أل    

وهنالك قضية خاصة في القـدس، فبالنـسبة للمـسلمين والمـسيحيين مـن               .أبيب يختلف عن الناصرة   
ولن يقبل فيها   . الفلسطينيين فالقدس ومحيطها تعتبر أراضي وقف فال يجوز بيعها لمن يدين بغير ديانتهم            

وبعد، هل باإلمكان تطبيق القـرار بـالرغم مـن الموانـع             .وهو من حقهم  مبدُأ التعويض عن األرض     
  اإلسرائيلية والتحفظات وتعقيدات الحالة السكانية الفلسطينية؟

ال بد من وقف المعاناة للفلسطينيين، ووقف الحروب في منطقة حساسة في العالم، وال بد من مخرج لهذا                  
  خرج؟وما الم. المأزق الدولي واإلنساني والقانوني

  :التوصيات لتطبيق القرارللخروج من المأزق ووقف المعاناة اإلنسانية في فلسطين
فال يجوز لهيئة أممية تعنى بـاألمن وحقـوق اإلنـسان           : (إبقاء حق العودة مفتوحاً لكل من يريد تنفيذه       • 

ـ                ه لظـروف   والشرعية الدولية ورعاية القانون الدولي الذي أقرته في قرار أن تتراجع عنه أو تلتف علي
ومن الصعوبة بمكان دمج بند التعويض مع حق العودة ألنه ينطوي           ) فرضها المعتدي والمتسبب للمشكلة   
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على مزيد من الظلم للطرف المظلوم، واإلستعاضة عن العودة بحق التعويض، وللقرب من اإلنصاف ال               
، وتعويضه عن عدم استثماره     بد من إعطاء الجميع حقه في العودة أوالً واستعادة ممتلكاته ليشعر بإنصافه           

ألراضيه وممتلكاته وما لحق بها من أضرار مادية ومعنوية ونفسية وعن آبائه وأجداده الذين قضوا فـي                 
الحرب، وبعد ذلك وإن أراد البيع جزئياً أو كلياً لتلك الممتلكات لمن اسـتولى عليهـا بقـوة العـصابات              

وفي اعتقادي هذا هو السيناريو األكثر قابليـة        (حض إرادته   الصهيونية والدولة اإلسرائيلية منذ قيامها وبم     
، أن تكون بموجب عقد بيٍع بينه وبين المشتري، وبمعدل الـسعر التقـديري              )للتطبيق من الناحية العملية   

للشركات العقارية الثالثة وإعطائه حرية الشراء في أراضي فلسطين كلها مثله في ذلك مثـل المـواطن                 
ع به من حقوق في البيع والشراء مما هو معروض في سـوق العقـار اإلسـرائيلي                 اإلسرائيلي بما يتمت  

وهذا الحق ينـسحب    . والفلسطيني بعد قيام الدولة الفلسطينية على أن يكون حقاً متبادالً لمواطني الدولتين           
، وإن كان اليهودي المستوطن قد بنى بيتاً على أرض فلـسطيني داخـل     )النازحين (1967على مهجري   

ئيل فيقدر ثمن األرض التي بني عليها البيت  ويدفع اليهودي قيمته للفلسطيني ويسجل فـي دائـرة                  إسرا
وإن كان اليهودي يسكن بيتاً يعود أصالً للفلسطيني، فللفلسطيني الحق المطلق باستعادة            .. العقار كعقد بيع  

ـ              ي البيـت إن ال يريـد       بيته، وله الخيار في البيع على اليهودي بمحض إرادته، وعلى اليهودي أن يخل
الفلسطيني البيع، ويدفع له أجرة السكن عن طيلة الفترة التي سكن فيها اليهودي فـي بيـت الفلـسطيني                   
بموجب تقدير من الشركات العقارية، وُيحذر على دولة إسرائيل قبول طلبات الهجرة من اليهود المقيمين               

ا اليهود منح تأشيرات السفر إلـى فلـسطين         خارج فلسطين إلى فلسطين ويحذر على الدول التي يقيم فيه         
ويـشكل مجلـس أمـن سـكاني مـن          . وعدم التخلي عن جنسياتهم الحالية لصالح الجنسية اإلسرائيلية       

الفلسطينيين واإلسرائيليين مناصفة لتنظيم عمليات الهجرة إلى فلسطين ومنح الجنسيات للمتقدمين وذلـك             
ل التضخم السكاني، وإن اختار مواطن إحدى الـدولتين         لتنظيم التدفق السكاني على فلسطين وعدم حصو      

اإلقامة في أي دولة منهما فعليه أن يؤدي القسم حسب شريعته باحترام دستورها وقوانينها ونظام الحكـم                 
وهذه المرحلة ربما تكون مقدمة لتطبيق نموذج دولة جنوب أفريقيا          . فيها مع حصوله على حق اإلنتخاب     

ماج الشعبين تحت مجلس حكٍم واحد مناصفة بين الطرفين وحكومتي ائتالف           في فلسطين، حيث يمكن إند    
فلسطينية وإسرائيلية مستقلتين في اإلدارة المحلية وقائمة على أساس التعايش بـين األعـراق واألديـان                
واألطياف بعيدة عن األيدلوجيات الدينية والعرقية وينزع سالح الدولتين ويقتصر على قوات األمن مـن               

ن مناصفة ويكون جيش مشترك للدولة لحماية أمنها الوطني يخضع لقيادة مجلـس أمـن قـومي                 الطرفي
مناصفة بين الفلسطينيين واإلسرائيليين، يحق لكم أن تتساءلوا، هل هذا ممكٌن من الناحيـة اإلقتـصادية                

عـم  ؟ ن )المملكة المتحـدة وأمريكـا ودول أوروبـا       (إلسرائيل التي تسببت في ذلك ومن ورائها الغرب         
. باإلمكان، فهذا المبلغ في مجموعه لن يصل إلى تكاليف الحرب التي شنت على العراق بدون وجه حـق   

تلك ورقة عمل يمكن التفاوض على أساسها من منطلق الشرعية الدولية، ويمكن التوصل إلـى صـيغة                 
حازاً لطرف ضد آخر،    توفيقية بإبداء التنازالت من الطرفين من أجل السالم ألجيالهما القادمة، ولم أكن من            

فإن كانت التنازالت مؤلمة إلسرائيل فهي أشد إيالماً للفلسطينيين الذين عانوا اآلالم من اإلسرائيليين دون               
. وبصريح العبارة فهم المجني عليه وإسرائيل الجاني      . أن يسيؤا إليهم أو يرتكبوا ضدهم الجرائم والمذابح       

  .بين الطرفين وما يرتضيا به ويوافقا عليه بإرادتهما.مداولةهذا ما أماله علي ضميري والخيار متروك لل
  

وهل يتنافى حق العودة مع الموانع والحجج اإلسرائيلية المذكورة أعاله؟ من وجهة نظـري الشخـصية                
وبناًء على دراسة ميدانية وتاريخية  للمجتمع الفلسطيني واإلسرائيلي والواقع الحالي اإلقليمي والدولي ال              

  اذا؟يتنافى، لم
الفلسطينيون شعب قابل للتعايش مع اآلخر، بدليل ما تعاقب على تلك األرض التي سكنوها منذ زمـن                 • 

 عام مضت، وبقوا في تلـك       5500طويل وممتد في أعماق الزمان الخالي، ما يزيد عن حوالي أكثر من             
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فـرس واليونـان    األرض بالرغم من تعاقب الحضارات واألمم عليها، من دولة الكنعانيين إلى حكـم ال             
والرومان والمسلمين، فهم احتضنوا النبي إبراهيم جد اليهود وجد العرب المستعربة، حيث هرب من ظلم               

بوحي من اهللا لوجـود     ) أرض كنعان (قومه من جنوب العراق بعد أن ألقوا به في النار إلى تلك األرض              
مون من الجزيرة العربية يسكنونها قبـل       ملك فيها ال يظلم عنده أحد وميال للتوحيد وكان الكنعانيون القاد          

عام من قدوم إبراهيم إليها، وعاش إبراهيم فيها آمناً مطمئناً وبعده أبناءه األنبياء، وهاجر اليهود إلى                600
 عام، وعادوا إلى فلسطين عندما كانت لهم الغلبة على          400مصر لحاقاً بسيدنا يوسف، ومكثوا أكثر من        

قبطية بعد انهيار الفرعونية، وأقاموا دولتهم فيها وعاشوا مع الفلسطينيين،          سكانها في ظل ضعف الدولة ال     
ولم يغادر الفلسطينيون تلك األرض، حيث كان الفلسطينيين يتركزون في السواحل ومتداخلين معهم فـي               

وجاء الغزو البابلي والسبي األول لليهود من فلسطين وبعد ذلك الغزو الفارسي            ).  القدس ونابلس (الوسط  
.  عامـاً  80والسبي الثاني لهم وتشتتوا في نواحي األرض ولم تدم دولتهم في جزء من فلسطين أكثر من                 

وبقي الفلسطينيون في تلك األرض، إلى أن منح بلفور أرض فلسطين لليهود وقامت المملكـة المتحـدة                 
ألرض عامرة بشعبها   بتنفيذ هذا الوعد بالقوة واإلكراه بالتعاون مع العصابات الصهيونية في حين كانت ا            

 وتعايـشوا   1948وبقي فلسطينيون في أراضي     . وحصل ما حصل من تهجير قسري للشعب الفلسطيني       
مع الشعب اليهودي وساهموا في البناء والتعليم وكل مناحي الحياة بايجابية، ولم يقوموا بأعمـال شـغب                 

يز العنصري الواضح، وهنالك    ضد النظام والقانون الذي لم ينصفهم كمواطنين والذي مارس ضدهم التمي          
نواب في الكنيست اإلسرائيلي من الفلسطينيين يمارسون عملهم بمهنية راقية بعيدة عن العنف واإلرهاب              
ومبنية على الحوار الحضاري وضمن القانون اإلسرائيلي، وتعايش الشعبان اليهودي والفلـسطيني فـي              

هذا من ناحيـة،    . ن الشعبين في ظل السالم العادل     وال أعتقد بوجود مشكلة في التعايش بي      . دولة إسرائيل 
  :ومن ناحية أخرى

الديانة اإلسالمية والمسيحية الذي يدين بهما معظم الفلسطينيين ديانات مفتوحة علـى اآلخـر وتقبـل                • 
وتتعايش معه ضمن القانون، وتعترف بالديانات السماوية وتحترمها وتحترم أنبياءها، وتحتـرم عبـادات              

كن عباداتهم وطقوسهم الدينية، وذلك على مر التاريخ وعلى تعاقب األمم والحضارات على             اآلخرين وأما 
فلسطين، وهو شعب يحب السالم ويكره الحروب، فهي البلد الوحيد الذي انضوى أهلها للفتح اإلسـالمي                
بسالم، وبدون حروب مدمرة، وقدم الخليفة عمر بن الخطاب ومن بعده صـالح الـدين أروع األمثلـة                  

حترام الديانات وحرية العبادات واحترام اإلتفاقيات وتجلّى ذلك في العهدة العمرية التي أعطت النـاس               إل
الحرية الدينية والذين كان معظمهم يدين بالمسيحية فكثير منهم دخل اإلسالم بمحض إرادته وبقي بعضهم               

ا يزال التعايش بين الديانات     على ديانته المسيحية في ظل العدل والمساواة في حقوق المواطنة، وكان وم           
في فلسطين مثاالً يحتذى، إلى أن سيطرت إسرائيل على القدس والمقدسات، وأخذت تضع القيـود علـى                 
تأدية الناس لعباداتهم في المساجد والكنائس، واعتدت عليها وعلى المتعبدين فيها بحجـة األمـن بينمـا                 

طقوسهم على حساب مقدسات وحقوق اآلخرين في       أعطت الحرية الكاملة للمتعصبين من اليهود بممارسة        
والعالم يسكت على التطرف والتعصب الديني لليهود بينما يطالب         . العبادة وعلى حساب مشاعر اآلخرين    

المسلمين بكبح جماح تطرف قلة من اإلسالميين والذي كان بسبب الظلم الواقع على الفلسطينيين كتعبيـر                
 إسرائيل من أعمال عنف وإرهاب ضد الفلسطينيين والعرب كمحاولة          نابع من ردة الفعل على ما ارتكبته      

 واإلعتداء على المصلين في الحرم اإلبراهيمي الشريف بالخليل فـي           1968حرق المسجد األقصى عام     
ودليل آخر على ذلك هو التحول في موقف حركة حماس اإلسالمية           . شهر رمضان المقدس عند المسلمين    

من الشرعية الدولية وتمشياً مع اإلرادة الدولية وقبولهم للمبادرة العربية بعـد            المنهج والجنوح للسالم ض   
اتفاق مكة، وبالمقابل ما نراه من تصلب الموقف اإلسرائيلي ومن ورائه األمريكي تجاهها وعدم تزحزهم               

وال . ضعن مواقفهم القديمة والمعروفة بالمراوغة والتحدث عن السالم قوالً ال عمالً ملموساً علـى األر              
  ..نوايا صادقة وجادة
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إن غالبية الشعب اليهودي من غير المتعصبين والمتصهينين قادرون على التعايش مـع الفلـسطينيين               • 
والعرب، ولكن المشكلة تكمن في اليهود المتطرفين الذين يسيطرون على الدولة اإلسرائيلية التي تـدعي               

يدلوجية الدينية اإلنعزالية الشمولية النظـام وعلـى الفكـر          العلمانية والديمقراطية في نهجها بينما تتبع األ      
العسكري لحكام دولة إسرائيل منذ إنشائها والذين تحالفوا مع المتطرفين الـدينيين فـي تبـادل للمنفعـة                  

ومثال ذلك ما حـدث إلسـحاق رابـين         . السياسية لألحزاب السياسية والدينية ويشكلون أغلبية في الحكم       
الراحل الذي اقتنع بالسالم مع الفلسطينيين وحصل على أغلبية لخطة السالم مـن             رئيس وزراء إسرائيل    

الشعب اإلسرائيلي ودفع حياته ثمناً لذلك وتم إضعاف حزبه وتفتيتـه مـن قبـل عـصابة المتعـصبين                   
ودفنت معه عملية السالم، وامتد فعلهـم       . المتطرفين والعسكريين قادة عصابات المذابح ضد الفلسطينيين      

وتم إضـعاف   . ار عرفات وقتله ألنه كان قادراً على صنع السالم وشريكاً مع رابين في السالم             إلى حص 
سلطته بتدمير مؤسساتها األمنية واإلقتصادية لصالح ما يسمونه بالتطرف الفلـسطيني الـذي ال توافـق                

ر فـي الواقـع     أيدلوجيته عملية السالم وبالتالي المراوحة في المربع األول لكسب مزيد من الوقت للتغيي            
وها هي الفئة المتشددة من الفلسطينيين جنحت للسالم واإلرادة الدولية ، فماذا            . على األرض والديمغرافيا  

وهل التطـرف فـي   . قدمت إسرائيل بالمقابل؟ مزيداً من التصلّب والمراوغة والمراوحة في نفس المربع      
  لديمقراطية؟إسرائيل مباح باسم الديمقراطية ومحرم على غيرهم في إطار ا

ومن جهة أخرى فلو قارنا ما كان عليه حال اليهود في أوروبا الشرقية والغربية بحال اليهـود الـذين                   • 
كانوا يعيشون في الدول العربية، ألدركنا إمكانية التعايش بين اليهود والعرب، فقد عانى اليهود الغربيون               

أوروبا، وكيف أن قادة أوروبا اضطهدوهم مـن        العزلة والفقر واإلحتقار واإلضطهاد العرقي والديني في        
نابليون إلى هتلر وموسيليني وغيرهم، والمذابح والتطهير العرقي الذي تعرضوا له، والقيود على تأديـة               
العبادات، وعلى الطرف اآلخر فقد القى اليهود العرب الحفـاوة العربيـة، وحـسن الجـوار والحريـة                  

ي معظم الدول العربية وكيف احترم العرب ديانتهم وأعطوهم حرية          اإلقتصادية وكانوا من الطبقة الغنية ف     
العبادة والتجارة والعمل والتنقل، وهذا ما يدركه اليهود تماماً، والـذي قـابلوه بمـا عوملـوا بـه مـن                     
األوروبيون من اضطهاد وقمع ومذابح ضد الفلسطينيين والعرب، وما وعد بلفور إالّ داللة واضحة على               

التي القاها اليهود في أوروبا للخالص منهم في مؤامرة دنيئة بين األوروبيين واليهـود              صعوبة التعايش   
ولو رجعنا بالتاريخ إلـى الـوراء       . المتصهينين، فوجد الفريقان منفعة متبادلة في هذه الجريمة اإلنسانية        

ود والكفار واحتـرم  لنموذج الدولة اإلسالمية في المدينة المنورة بقيادة النبي محمد، وكيف تعايش مع اليه    
اإلتفاقيات المبرمة معهم ومارسوا حقوق المواطنة الكاملة مثلهم مثل المسلمين، إلـى أن نقـضوا معـه                 

  .العهود وتآمروا عليه مع األعداء مما اضطره إلى درء مفسدتهم لصالح النفع العام
اق في ظـل المعتقـدات      ال يمكن ألي دولة أن تطبق أيدلوجية الدين على شعب متعدد الديانات واألعر            • 

الدينية ضيقة األفق والتي ال تستند إلى الشرائع السماوية كما نزلت من عند اهللا على أنبيائه، وفـي ظـل                    
عدم احترام اآلخرين من أصحاب الديانات واألعراق، وال أعتقد وال يجوز إلغاء ديانة لديانة أخرى، إنما                

ير التكاملي والتفاضلي وحسب األزمان والمراحل وعلى       الديانات المتعاقبة كانت تتعاقب على أساس التطو      
ال إكراه فـي    "جرعات متدرجة بالتركيز واكتملت  بالدين اإلسالمي آخر الرساالت الذي ينص على أن              

كما أخبرني شيخ فلسطيني وقد تعهد اهللا بحفظ القرآن من التحريف والتأويل            " لكم دينكم ولي دين   "و" الدين
وما كـان هللا    " إنّا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون      "سطيني بمنطوق آية في القرآن      كما أخبرني الشيخ الفل   

أن يتطرق لهذا جزافاً إنما لتقرير ما حدث من تحريف وتأويل للرساالت السابقة وذلك ما لم أكن أعلمـه                   
لناس علـى   عن الدين اإلسالمي ومنهجه وكيفية تعامله ونظرته للديانات األخرى، بهذا المنطق يتعايش ا            

اختالف دياناتهم وأعراقهم ال بمنطق الديانة اليهودية المحرفة والتي تتنافى في تحريفها مع المنطق والعلم               
الذي من وجهة نظرهم سيحكم من فئة قليلة ضالة متمردة          . والواقع وتعدد األمم واألعراق في هذا الكون      

ان الحق والعدل وتضفي على نفـسها القداسـة   على التعاليم السماوية ال تؤمن باآلخر والتعايش معه بميز 
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ربما تحتفظ أي دولة بتفوقها على أسس متصدعة وظالمـة          . اإللهية النزهة عن العنصر البشري أياً كان      
كـالٌم أوجهـه لإلسـرائيليين،      . بعض الوقت، لكنها لن تستمر طوال الوقت في خداع اآلخرين وإلغائهم          

وال يمكن اإلعتماد طول    . نهج من تهميش لآلخرين وهدر حقوقهم     وأحذرهم من مغبة اإلستمرار في هذا ال      
الوقت على عنصر التفوق العسكري، فالعالم أصبح ميداناً مفتوحاً للصراع، وطريق العلم مفتوح للجميـع               
في سباق ال ينتهي، باألمس كانت الغلبة للمسلمين بتفوقهم العلمي واألخالقي، واليوم للغـرب وأعجبنـي                

ابلته في أحد المخيمات وقال لي بثقة سوف لن يدوم الحال لليهود على ما هـو عليـه                  عجوز فلسطيني ق  
وال تهنوا وال تحزنوا وأنتم األعلون إن كنتم        "حيث قال اهللا في القرآن الكريم الذي نزل على نبينا محمد              

  ."مؤمنين، إن يمسسكم قرٌح فقد مس القوم قرٌح مثله، وتلك األيام نداولها بين الناس
إن أمام إسرائيل فرصة تاريخية للجنوح إلى السالم الذي يعرضه عليها العرب، لتعيش بأمن وسالم، ال                • 

بخوف ووسواس السارق أو المجرم، تحت وطأة الخوف من العقاب، فال بد  للمجرم أن يترك أثراً دامغاً                   
مة، فلتتقدم بنوايـا خالـصة      يدل على جريمته مهما كان ذكاؤه ودهاؤه وخبثه حاداً في إخفاء معالم الجري            

وصادقة للسالم ولتترك المراوغة واإللتفاف على الحق والحقوق ولتنبذ األساطير واألحجيـات التـي ال               
أساس تشريعي وال أخالقي وال علمي منطقي ترتكز عليه ولتتعظ من التاريخ اليهودي المعـذب تحـت                 

، وقبل أن ينقلب الحال، وأن يؤتى الحِذُر مـن  وطأة هذه األساطير وتأثيرها وذلك من أجل أجيالها القادمة       
مأمنه وحينها ال ينفع الندم وتتكرر المآسي عليهم بما فعلته أيديهم، ويتسببون فـي سـبي ثالـث مهـين                    
ألجيالهم القادمة، وتلعن أجيالهم القادمة األجيال السالفة بما خلفته لهم من تركة ثقيلة نتيجة اإلنكار لآلخر                

  .حياة في وطنه وعلى أرضه وأرض أجدادهوحقه في العيش وال
وفتح باب المناقشة للحضور، واجتمعت اللجنة لتقييم الرسالة، ونال الدرجة باإلجماع وصوت لـصالحه              

  .األستاذ اليهودي الذي استمر في سماع المناقشة حتى النهاية
  11/4/2007الحقائق 
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