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  إعالن تشكيل مجلس األمن القومي خالل يومينو ..الحكومة الفلسطينية تقر الخطة األمنية .1

مس، الخطـة   أأقرت الحكومة في اجتماع لها      : غزةورام اهللا    من   15/4/2007 األيام الفلسطينية    أفادت
وقال هاني القواسمي    .منية في األراضي الفلسطينية    األ معالجة القضايا لمنية التي أعدها وزير الداخلية      األ

إن الخطـة   " الفيديو كونفرنس "وزير الداخلية عقب اجتماع الحكومة في كل من غزة ورام اهللا عبر نظام              
من قبل الوزراء أقرت وتمت الموافقة علـى        ) مسأ(األمنية التي نوقشت خالل األسبوع الماضي واليوم        

نحن ": القواسمي الحديث عن الخطة أو الموعد النهائي لبدء تطبيقها، إال أنه قال           ورفض   .اإلطار العام لها  
 ووزارة الداخلية ستقرر متى سيتم التنفيذ وإن شاء اهللا ستكون في القريـب              ،ما زلنا نواصل االجتماعات   

مـن والـشرطة فـي      نشر قوات األ  "ولها  أجزاء  أمني إن الخطة تقوم على ثالثة       أوقال مصدر    ."العاجل
ماكن والطرق العامة وفي محيط المؤسسات الحكومية لحمايتها، ثم التصدي ألعمال االقتتال الـداخلي              األ

لى إعـادة   إسيصار  "نه  ألى  إوأشار   ".سالمية، ثم ضبط حمل السالح    بمساعدة لجنة الفصائل الوطنية واإل    
 ".عضائهاأمنية وتأهيل جهزة األهيكلة األ
وزير اإلعالم مصطفى :  أنحمد رمضاننقالً عن مراسلها أ اهللا  رام من   15/4/2007 المستقبل   وأضافت

تـم إقـرار    "جتماع إنه   الالبرغوثي الناطق الرسمي باسم الحكومة قال في مؤتمر صحافي عقب انتهاء ا           
هذه الخطة مؤلفة من جـزئيين      "، مشيراً الى أن     "الخطة بتوافق من جميع األعضاء وبتوافق وطني شامل       

األجهزة "وأوضح أن    ".االحد، على أن يبدأ الجزء الثاني بعد المئة يوم        ) اليوم(ه غداً   أولهما سيبدأ العمل ب   
 وسيتم تشكيل مجلس األمن القومي الذي صادقت عليه         ،األمنية ستعمل بمركز أمني موحد وبقرار جماعي      

الحكومة، حيث سيصدر مرسوم رئاسي خالل يومين لتعيين أعضاء المجلس ومهماته، وهـذا المجلـس               
سيتم تعيين مراقب عام لألجهزة األمنيـة فـي         "وتابع أنه    ".وحد عمل كافة األجهزة األمنية الفلسطينية     سي

وزارة الداخلية، وستوضح الخطة ضبط انتشار السالح بتنسيق مع كافة الفـصائل الفلـسطينية وقـوى                
 األمنية للـشعب    المقاومة وتتم بتعاون كامل مع الجمهور والوزارات بموازاة خطة إعالمية لشرح الخطة           

ن الخطة ستعمل على تطبيق قرارات القـضاء الفلـسطيني وسـيتم            أ"وشدد البرغوثي على     ".الفلسطيني
تنفيذها بالتعاون الكامل بين وزارة الداخلية والمجلس التشريعي الفلسطيني والرئاسة والمجتمع الفلسطيني            

الجريمة المنظمـة وإنهـاء الـصفة       ، موضحاً أنه سيكون تركيز خاص على مكافحة         "ومؤسساته المدنية 
  ". وسيكون ذلك بالتكامل مع الجهود للمصالحة الوطنية الشاملة،الحزبية لألجهزة األمنية الفلسطينية
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النيابة العامة الفلسطينية أصدرت مذكرة توقيف بحق       "ن  أمن جهة أخرى، أفادت مصادر فلسطينية مطلعة        
  ".ت العامة العميد طارق أبو رجبمتهمين بمحاولة اغتيال رئيس جهاز االستخبارا

الخطة "ن  أ  من بو هالل الناطق باسم وزارة الداخلية     أخالد  ما ذكره   : 14/4/2007 48 عرب وأورد موقع 
ضيفت لها كل المالحظات التي وضعت عليها فى االجتمـاع          أ حيث   ،مس كانت معدلة  أ ...التي عرضت 

  ".الماضى لمجلس الوزراء
كـده  أمـا    : إلـى  رام اهللا منتصر حمدان    نقالً عن مراسلها في      15/4/2007 الخليج اإلماراتية    وأشارت

ن تطبيق الخطة يحتاج إلى إمكانيات وأموال لتنفيذها،        من أ غازي حمد   . الناطق بلسان رئيس الوزراء، د    
نه تم التواصل مع الرئيس محمود عباس بهدف توفير كـل اإلمكانيـات الالزمـة لـوزارة                 أ إلى   مشيراً
 .الداخلية

  
  سرائيلية الستبدال مفهوم الدولة بسلطة حكم ذاتيإغوثي يحذر من محاوالت البر .2

 رئيس الوزراء اإلسرائيلي  تصريحات مكتب   تعقيباً على   ( :الناصرة من   14/4/2007  قدس برس  أوردت
مها القضائي  اولمرت بشأن قصر اللقاء مع الرئيس محمود عباس على مناقشة طبيعة الحكومة ونظ            إيهود أ 

أن  مصطفى البرغوثي .د الفلسطيني والمتحدث الرسمي باسم الحكومة         أكد وزير اإلعالم   ،)واالقتصادي
ولمرت ضعيف ويمثل حكومة ضعيفة ويبدو غير قادر على الخوض في مفاوضات جادة مـع الجانـب                 أ

وأضاف البرغوثي في   .  من االحتالل وتؤسس لدولة فلسطينية كاملة السيادة       الفلسطيني، تنهي أربعين عاماً   
 أن مسؤولية المجتمع الدولي يجب أن تنصب        ،ؤتمر صحافي عقده السبت في مقر وزارة اإلعالم بالبيرة        م

 إنه من الواضح أن ما       البرغوثي وقال .على الضغط على إسرائيل كي تتجاوب مع المبادرات المطروحة        
ومة، ممـا يعنـي     تريده إسرائيل اآلن هو إجراء نقاش للنظام االقتصادي والنظام القضائي، وطابع الحك           

تدخالً سافراً في الشؤون الداخلية الفلسطينية، واستبدال مفهوم الدولة ذات السيادة الكاملة بسلطة وظيفيـة               
  . وهذا ماال يمكن القبول به فلسطينياً،لحكم ذاتي يبقى تحت سيطرة االحتالل ونظام االضطهاد العنصري

كبير المفاوضـين    : أن محمد هواش  عن مراسلها    نقالًرام اهللا    من   15/4/2007 النهار اللبنانية    وذكرت
 وجـدول   سيكون مهمـاً  "ولمرت  أ من جهته، بأن اللقاء بين عباس و       ،الفلسطينيين صائب عريقات صرح   

يريد مناقشة النظام   أولمرت  ن  أيسين من   إولمرت ميري   أوعما صرحت به الناطقة باسم       ".عماله مفتوح أ
لـى  إفليبحثوا في ذلك، لكن الرئيس عباس سـيذهب         : "مقبلة، قال السياسي والقضائي للدولة الفلسطينية ال    

لى خطة خريطة الطريق ورؤية الرئيس بوش والمبـادرة العربيـة للـسالم واالتفاقـات               إ اللقاء مستنداً 
ن الحديث عن اتفاق سالم في مرحلة ما يعنـي حـل قـضايا              أيدرك تماما   "ن عباس   أ ، مضيفاً "الموقعة

  ".يا الالجئين والحدود والقدس واالستيطانالوضع النهائي وبخاصة قضا
  

  حوار تفعيل المنظمة يبدأ اليوم في دمشق .3
نـه سـيتوجه    أأعلن أحمد قريع، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، في اتصال هاتفي مع األيام              : القدس
ع اللجنة  جل التحضير الجتما  أ من   ،لى دمشق لالجتماع مع قادة الفصائل الفلسطينية الموجودة هناك        إاليوم  

نه يأمل بأن ينعقد قريباً في القاهرة للبحث في تفعيل منظمة التحريـر             أالعليا للحوار الفلسطيني الذي قال      
ردنية يوم الخميس بمـشاركة     وقال أبو عالء، بعد اجتماع للجنة الحوار عقد في العاصمة األ           .الفلسطينية

) اليوم(مشق غداً   دلى  إسنتوجه  :  الفلسطيني لمنظمة ورئاسة المجلس الوطني   لعضاء من اللجنة التنفيذية     أ
نهاء الحاالت التي حدثت فـي      إجل محاولة   أ من   ،وسنجري لقاءات ثنائية مع القوى والفصائل الفلسطينية      

سنلتقي مع قادة الفـصائل     ": ضافأو .بعض الفصائل وتحديداً االنقسامات التي حدثت في بعض الفصائل        
سمية الشخصيات المستقلة التي ستشارك في اجتماعـات اللجنـة           وت ،جل التحضير الجتماع القاهرة   أمن  

 ." وتحديد موعد اجتماعات اللجنة (...)العليا للحوار
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 في حديث خـاص مـع       ،عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير    ،  مين عام حزب فدا   أ صالح رأفت    أشارو
ن تجتمع مع قوى وتنظيمـات      أصة  عالم المركزي لفتح إلى أن اللجنة التنفيذية خولت اللجنة الخا         موقع اإل 

خرى متواجدة في الوطن،    أفلسطينية متواجدة في دمشق، ولها خالفات حول التسمية مع قوى وتنظيمات            
ن يـشارك فـي     أن حركة فتح على سـبيل المثـال، ال تقبـل            أوبين   .سماءهاأذا ما غيرت هذه القوى      إ

لحال فيما يخص جبهـة النـضال الـشعبي    ، وكذلك ا"فتح االنتفاضة"اجتماعات دمشق، تنظيم يحمل اسم     
ن إ: وأضـاف  .ن هناك تنظيمين يحمالن هذين االسـمين فـي دمـشق          أذ  إوجبهة التحرير الفلسطينية،    

واألخ خالد عبد المجيد، لديهما االستعداد      " فتح االنتفاضة "خوة في   ولية التي تمت تفيد أن اإل     االتصاالت األ 
ذا ما حصل هذا    إنه  أركة فتح وجبهة النضال الشعبي، مؤكداًً       لتغيير اسمي تنظيميهما، لحل الخالف مع ح      

خوة سيشاركون في اجتماعات دمشق تحت مسميات أخرى جديـدة، وسيـشاركون            ن هؤالء اإل  إبالفعل، ف 
عمال الحـوار   أوعن رؤية القيادة الفلسطينية لجدول       .يضاً في الحوار الوطني المزمع عقده في القاهرة       أ

ن يتـشكل   أكيف يمكـن    : ساسيتين هما أ رأفت إن هذه الرؤية تتمثل في نقطتين         الوطني في القاهرة، قال   
طـار اللجنـة    إن تشارك حماس والجهاد االسالمي في       أالمجلس الوطني الجديد، والثانية هي كيف يمكن        

  .جراء انتخابات للمجلس الوطني الجديدإلى حين إالتنفيذية بصفة مؤقتة، 
  15/4/2007األيام الفلسطينية 

  
  كومة الفلسطينية تدين استخدام االحتالل الفلسطينيين دروعاً بشريةحال .4

مـصطفى البرغـوثي    . والناطق باسم الحكومة د   الفلسطيني  عالم  وزير اإل عرض  :  نائل موسى  -البيرة  
 في نابلس وآخر     بشرياً مس خالل مؤتمر صحفي شريطي فيديو يقدمان مشاهد حية الستخدام فتيين درعاً           أ

عمال التي صـنفها    ن يدين هذه األ   أ قبل   ، على اعتصام سلمي في محافظة بيت لحم       لياًيصور اعتداء احتال  
ن استخدام طفـل عمـره   أوقال   .نها جرائم حرب وتشكل انتهاكات واعتداءات صارخة ومرفوضة       أعلى  

 بل هـو نمـوذج لممارسـة        ، ظهر في الشريط أمام جيب عسكري ليس حادثاً منفرداً         ربعة عشر عاماً  أ
واستعرض البرغوثي عدداً من االنتهاكـات االسـرائيلية         .ةبل االحتالل تم التقاطه بالصدف    منهجية من ق  

  .المتعلقة باستخدام الفلسطينيين دروعاً بشرية
  15/4/2007الحياة الجديدة 

  
  احتجاز وزير العمل الفلسطيني على حاجز في نابلس .5

ود العالول مع عدد من مرافقيـه       احتجزت قوات االحتالل اإلسرائيلي امس، محم     :  ميسرة شعبان  -غزة  
على حاجز حوارة العسكري جنوب نابلس ألكثر من ساعة ونصف بسبب مسدس كـان موجـودا فـي                  

 . بوحشية كبيرة مـستخدمين الكـالب البوليـسية        تهقامت خاللها قوات االحتالل بتفتيش مركب     و،  تهحقيب
 بـه  ا ليست المرة األولى التي تقـوم بالغ أن بحوزته مسدساً، مشيرا إلى أنهال أنه نسي إ العالولوأوضح  

 باحتجاز المواطنين ووضع الحواجز والعراقيـل إلذالل الفلـسطينيين علـى الحـواجز              قوات االحتالل 
  .اإلسرائيلية

  15/4/2007المستقبل 
  
  
  

 هنية يرفض االبتزاز من خاطفي جونستون .6
الـسياسي والمـالي الـذي      سماعيل هنية االبتزاز    إرفض رئيس الوزراء الفلسطيني      : رائد الفي  - غزة

بي بي سي في غزة، منذ ما يزيـد علـى           الن جونستون مراسل    يمارسه خاطفو الصحافي االسكتلندي أال    
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، "ترفض الحكومة كل أساليب االبتزاز السياسي والمـالي       " :وقال هنية في تصريح صحافي     .ثالثين يوماً 
ضه ألي خطر محتمـل، ملمحـاً       موضحاً أن الحكومة تواصل جهودها للحفاظ على جونستون ومنع تعر         

وتتـردد معلومـات فـي غـزة أن          .بذلك إلى أن الخاطفين يطالبون بفدية مالية مقابل إطالق جونستون         
الخاطفين يطالبون بفدية مالية كبيرة تراوحت ما بين خمسة إلى سبعة ماليين دوالر في مقابـل إطـالق                  

إلى أنه سيطلع ممثلـي     هنية  ولفت   .رسميجونستون، غير أن أحداً لم يؤكد صحة هذه المعلومات بشكل           
  .الحكومة البريطانية على التطورات والمستجدات المتعلقة بالقضية أوالً بأول

  15/4/2007الخليج اإلماراتية 
  

 مبعدي كنيسة المهد ضمن صفقة التبادلة هنية يعد بإدراج قضي .7
 إسماعيل   الفلسطيني ئيس الوزراء وعد ر  :فايز أبو عون  نقالً عن    15/4/2007األيام الفلسطينية   جاء في   

 مبعداً، بإدراج قضيتهم ضمن صفقة تبادل       39هنية مبعدي كنيسة المهد إلى غزة وأوروبا، والبالغ عددهم          
األسرى مع سلطات االحتالل اإلسرائيلي، والعمل على إعادتهم إلى ديارهم التي أبعدوا عنها قسراً فـي                

ل لقائه مع عدد من مبعدي كنيسة المهد في مقر األمانـة            وأوضح هنية، خال   .2002العاشر من أيار عام     
وأشـار   .العامة لمجلس الوزراء بمدينة غزة، أمس، أنه أجرى اتصاالته مع الجهات المعنية بهذا الـشأن              

إلى أنه في حال وجود أية تهدئة ستشمل محافظات الضفة الغربية كما هو الحال في غزة، سيصار إلـى                   
ضوع المبعدين وعودتهم ضمن األولويات، باعتبار أن هذه القـضية ال تقـل             الضغط باتجاه أن يكون مو    
، أحد مهندسـي صـفقة   )محمد رشيد(وطالب المبعدون بمراجعة خالد سالم      .أهمية عن أية قضية أخرى    

اإلبعاد هذه، على حد قولهم، لمعرفة فحوى االتفاق وبنوده، باعتبار ذلك حقاً طبيعياً لهـم، داعـين إلـى                   
 الجهات المختصة للضغط باتجاه السماح لزوجات بعض المبعدين الالتي غادرن القطاع إلـى              التنسيق مع 

 .الضفة بالعودة إلى القطاع من جديد، ليكن بالقرب من أزواجهن وأطفالهن
هنية   إلى أن   رائد الفي  نقالً عن مراسلها  غزة   من   15/4/2007 الخليج اإلماراتية    من جهة أخرى، لفتت   

طينية المختلفة لوقف التصريحات اإلعالمية حول صفقة تبادل األسرى، مشيراً إلـى            دعا األطراف الفلس  
ترك الموضوع ألهل االختصاص    "يجب  : وقال .أنها تؤثر سلباً في مجريات المفاوضات المتعلقة بالصفقة       

 ."ةوأصحاب العالق
  

  عزام األحمد يلتقي وفداً من شبيبة حزب العمل اإلسرائيلي في رام اهللا .8
 أنه في حالة ضياع فرصة السالم الحاليـة         ،مسأ أكد عزام األحمد نائب رئيس الوزراء،        :وفا -  رام اهللا 

 السيما  ،، خصوصا للجانبين الفلسطيني واإلسرائيلي     جداً في منطقة الشرق األوسط فسيكون البديل مزعجاً      
اإلسرائيلي في مقر   وقال األحمد خالل اجتماعه مع وفد من شبيبة حزب العمل           . أنهما يملكان مفتاح الحل   

ن الظروف الدولية الحالية مواتية لتحقيق السالم في منطقة الشرق األوسـط،            أرئاسة الوزراء برام اهللا،     
خصوصا بعد قرار القمة العربية الذي أيد المبادرة العربية لتحقيق السالم، وبعد إجماع معظم الفـصائل                

، 1967ة فلسطينية في األراضي المحتلـة عـام         على برنامج عمل منظمة التحرير القائم على إقامة دول        
ويعد هـذا    .وعاصمتها القدس الشرقية، وإيجاد حل عادل لقضية الالجئين وفق قرارات الشرعية الدولية           

يهود أولمرت، علـى    إاللقاء األول من نوعه في أعقاب الحظر الذي فرضته الحكومة اإلسرائيلية برئاسة             
  .ماع مع مسؤولين فلسطينيين من حكومة الوحدة الوطنيةالمسؤولين اإلسرائيليين بعدم االجت

من جانبه، دعا إيران حرموني، رئيس قسم الشبيبة في حزب العمل رئيس الـوزراء ايهـود أولمـرت                  
  .الستئناف المفاوضات مع الجانب الفلسطيني، وتنفيذ االتفاقيات المبرمة

  15/4/2007الحياة الجديدة 
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   للمسجد األقصى من دخولهائيل حراساًندد بمنع إسرالمجلس التشريعي ي .9
مـس بمنـع   أ ندد أحمد أبو حلبية مقرر لجنة القدس في المجلس التـشريعي الفلـسطيني               :أ.ب.د -غزة  

وقال أبو حلبية    ." من حراس المسجد األقصى من الدخول إلى المسجد        عدداً"السلطات اإلسرائيلية الجمعة    
وقت الذي تسمح الشرطة الصهيونية للمغتصبين الصهاينة       جاء في ال  "إن منع دخول الحراس الفلسطينيين      

وألن هؤالء الحراس حاولوا منع المغتصبين عـدة        " :وأضاف ."بتدنيس باحات وساحات المسجد األقصى    
لذلك عمد اليهود مؤخراً إلـى القيـام بهـذه          ..مرات من أداء طقوسهم الدينية في باحات المسجد األقصى        

  ."اجبهم الديني والوطني تجاه القدس والمسجد األقصىالخطوة بمنع الحراس من أداء و
  15/4/2007الرأي االردنية 

  
   يدعو لإلفراج الفوري عن النواب والوزراء المختطفينخريشة .10

حسن خريشة النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي خالل لقائه تيرياكوس تريتافيلتس           .  طالب د  :رام اهللا 
التشريعي في البرلمان األوروبي، المجتمع الدولي بالضغط علـى         رئيس مجموعة العالقات مع المجلس      

ختطفـتهم  اإسرائيل لإلفراج الفوري عن رئيس المجلس التشريعي وأمين سر المجلس والنـواب الـذين               
 الوفد الزائر للضغط على الكنيست ليتمكن من زيارة رئيس المجلس وأمـين             نتخابه، داعياً اإسرائيل بعد   

وحول المتغيـرات الـسياسية      .ين لالطالع على ظروفهم داخل زنازين االحتالل      السر والنواب المختطف  
عتراف بهـذه   وتشكيل حكومة الوحدة الوطنية الجديدة دعا خريشة العالم الحترام الخيار الديمقراطي واال           

  .الحكومة وأجندتها التي تصب لمصلحة السالم العادل والشامل
لب المجتمع الدولي واألوروبيين بشكل خاص بعـدم إيقـاف          أكد رئيس مجموعة العالقات أنه يطا     بدوره  

 .لى تقوية حكومة الوحدة والرئاسةإمساعدات الشعب الفلسطيني والسعي 
  15/4/2007الحياة الجديدة 

  
  بدالً من مصطفى النتشةعين خالد العسيلي رئيساً لبلدية الخليل يعباس .11

العسيلي رئيساً لبلدية الخليل بدالً من المهنـدس        صدر الرئيس محمود عباس قراراً بتعيين خالد        أ :الخليل
 ل معاً وقال العسيلي في حديث لمراس     .عضاء المجلس البلدي  أن يحدث تغيير على     أمصطفى النتشة دون    

 سيباشر عمله خالل اليومين القادمين بعد تسليم        ، وأنه نجازه بمساعدة الجميع  إ يتطلب   اً كثير مامه عمالً أن  إ
بو مازن تطالـب    أهالي الخليل وجهت للرئيس     أوكانت العديد من الرسائل من       .هقرار الرئيس للنتشه ول   

مـور  أ نظراً لعدم مقدرته الصحية على متابعة        ،باستبدال المهندس مصطفى النتشة بسبب وضعه الصحي      
 .البلدية والنهوض بمتطلبات مواطني الخليل

 ،2006 بلدية الخليـل حتـى العـام     شغل منصب نائب رئيس عاما60ًن العسيلي البالغ من العمر      أيذكر  
سس العديد  أعمال  أنه رجل   أ كما   .حينما استقال ليخوض االنتخابات التشريعية ضمن قائمة الطريق الثالث        

من الشركات منها االتصاالت الفلسطينية، وشركة مجموعة العقـاد، وشـركة العـسيلي لالسـتثمارات،         
 .وشركة ابيكو

  14/4/2007وكالة معاً 
  
  

 في غزة نترنتلإلمقهى و مكتبة انتهدف يسانتفجير .12
حد مدخل مكتبة الكتاب المقدس التي تعود للطائفة المـسيحية           فجر مسلحون مجهولون فجر اليوم األ      :غزة

ضرار مادية جسيمة   ألحاق  إلى  إدى  أن االنفجار    أ منية لوكالة معاً  أكدت مصادر   أو .في وسط مدينة غزة   
 وقد شـرعت الـشرطة الفلـسطينية فـي          ،لمحالت المجاورة ضرار مادية في ا   ألى وقوع   إفي المكتبة و  
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نترنت مقابل ساحة الجندي المجهول غـرب       لإلمام مقهى   أ انفجرت عبوة ناسفة     ىخرأمن جهة    .التحقيق
 .سيارة كانت متوقفة في المكانبهى وقضرار مادية في المألحاق إلى إدى أمدينة غزة، ما 

  15/4/2007وكالة معاً 
  

  مسيرة الحركة" بتصحيح"ح يتعهدون في فتقادة عسكريون  .13
تحـت  "محمد دحالن بخطف الحركـة      القيادي  اتهم قادة عسكريون في حركة فتح       :  فتحي صباح  -غزة  

ن يسموه باالسم، وتعهدوا العمل على تصحيح مـسيرة الحركـة           أ من دون    "سرائيليةإميركية و أضغوط  
  . فيها"اعوجاج"واستئصال أي 

المتربصين بحركة فـتح    "لى  إرسالة  ) بو الوليد أ(قصى خالد الجعبري     األ ووجه القيادي في كتائب شهداء    
وقـال الجعبـري     .ظهارهم كحركة انشقاقية داخل الحركـة     إ هدفها تشويه صورتهم و    "شاعاتإعدم بث   

... صالح الحركة من الـداخل    إنحن نريد   ": ، مضيفاً "عظم داخل حركة فتح   نحن نمثل السواد األ   ": للحياة
وقـال  ". )للحركة(ساسي  لى النظام األ  إالقرار، وضد أي اعوجاج فيها، ونطالب بالعودة        نحن ضد التفرد ب   

لى رجل  إشارة  إ، في   "سرائيليإميركي و أفتح مختطفة من قبل قياديين في الحركة تحت ضغط          "ن حركة   أ
 ،"هسرائيلياً ونحن ضد  إميركياً و أهناك بعض الشخصيات في فتح تتلقى دعماً        "فتح القوي محمد دحالن، و    

ن أ  الجعبري واعتبر .ميركي منحها للرئيس محمود عباس    موال التي قرر الكونغرس األ    لى األ إشارة  إفي  
لى عدم التعـايش بـين      إشارة واضحة   إ في   ،" والمياه الحلوة ال تلتقي مع المياه المالحة       ،حركة فتح بخير  "

  .نحمد حلس وتيار دحالأالتيار الذي يتزعمه ضد قيادة الساحة في حركة فتح 
الحركـة  ب"عالن تأييدهم لما وصفوه     مس إل أقصى عقدوا مؤتمراً صحافياً     وكان عدد من قياديي كتائب األ     

علن عنها في مؤتمر صحافي عقده في المدينة في العاشر من الـشهر             أ التي يقودها حلس، و    "التصحيحية
افياً في المؤتمر الـذي     كتائب محمد حجازي بياناً صح    الوتال القيادي في     ."رسالتنا"الجاري تحت عنوان    

لمـؤتمر  ل"جنحة عسكرية تابعة للحركة     أ مباركة   اًعلنم. مسأعقد في مرجعية حركة فتح في مدينة غزة         
 في قاعة رشاد الشوا الذي يمثـل الـسواد          10/4/2007الحركي النوعي بعنوان رسالتنا، الذي عقد في        

ننا نعلن تمسكنا والتزامنا بكل ما      إ": كتائبلالى جانبه عدد من قادة      إوقال و  ."بناء حركة فتح  أعظم من   األ
طـر التنظيميـة    كل األ "، داعياً   "وفياء لتطبيق ما ورد فيه    أ نفسنا جنوداً أ ونضع   "مؤتمر رسالتنا "ورد في   

 ."لى جنب في وجه كل المارقين والمعيقين لتصحيح مسار حركتنـا  إلى الوقوف جنباً    إذرع العسكرية   واأل
ها التنظيمية والسياسية والفكرية والعسكرية فوق كل االعتبارات والمصالح         حركة فتح ووحدت  "ن  أواعتبر  
بناء أبناء شعبنا و  أذرع العسكرية لحركة فتح بأننا سنكون درعاً حامياً للوطن و         األ"وتعهد باسم    ."الشخصية

  ."فرادو حفنة من األألى حماة لفرد إحركتنا، ولن نقبل ولن نسمح بأن نتحول 
 ذراعـاً   12"ن المتحدثين في المؤتمر يتحدثون عن       أعقاب المؤتمر الصحافي للحياة     أوقال الجعبري في    

ذرع العسكرية جـزءاً مـن      ن تكون هذه األ   أونفى   ."يدت وباركت مؤتمر رسالتنا   أعسكرياً تابعاً للحركة    
اط  عسكرية مؤيدة له كما تقول أوس      ذرعاًأ التي شكلها دحالن في اآلونة االخيرة وضمت         "قوات العاصفة "

ن القـائمين   ألى  إشار الجعبري   أوحول عالقتهم بالرئيس عباس وموقفه من حركتهم،         .مناوئة في الحركة  
بو مازن هو القائد    أ"ن  أوقال  . "اجتمعوا مع الرئيس عباس الذي لم يبد رأيه في هذه المسألة          "على الحركة   

و أمن اللجنـة المركزيـة      على سؤال حول عدم ظهور شخصيات        ورداً ."العام للحركة وعليه حمل كبير    
خوة كثيرون في المجلس الثـوري وبعـض        إهنا  ": المجلس الثوري مع ممثل هذه الحركة، قال الجعبري       

أشار و . تسميتهم  رافضاً "خوة في اللجنة المركزية باركوا عقد مؤتمر رسالتنا وهذه الخطوة التصحيحية          اإل
مـاكن  أة الغربية ولبنان وسـورية وتـونس و       بناء الحركة في الضف   أ مع   تواصالً" هناك   الجعبري إلى أن  

 يعود لحركة   "مؤتمر رسالتنا "ن كان السالح الذي ظهر مع كتائب المقاتلين في          إ على سؤال    ورداً ."خرىأ
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لحتنا شريفة طاهرة ولم تشارك فـي الفتنـة         أس": وختم بالقول .  نفى الجعبري ذلك جملة وتفصيالً     ،حماس
  ".السابقة

  15/4/2007الحياة 
  

 لم تعط الفلسطينيين شيئاً" عبثية وهزلية"لقاءات عباس أولمرت : حماس .14
يهود أولمرت في القدس    إرئيس محمود عباس و   الحماس اللقاء المقرر عقده اليوم بين        انتقدت حركة : غزة

وقالت الحركة، على لسان المتحدثين باسـمها إسـماعيل رضـوان      ".عبثية"المحتلة، معتبرة أنها لقاءات     
خاصة وأن هذه االجتماعات تـأتي      " حماس ال تعلق أمالً على اجتماع عباس أولمرت،          نإوفوزي برهوم   

وطالب رضوان   ".في سياق الضغط على الطرف الفلسطيني، وفي االستحقاقات األمنية للعدو الصهيوني          
اللقاءات العبثية مع العدو الصهيوني، التي ال تجلب إال مزيداً من التراجع على صـعيد القـضية                 "بوقف  

ودعا رضوان إلى توحيد الجهود      ".اللقاءات الهزيلة لم تعط الفلسطينيين شيئاً     "، مضيفاً أن هذه     "لفلسطينيةا
دعا الرئاسة والحكومة وكل الفصائل الفلسطينية إلى التمسك بالثوابت، ورفـض           وفي مواجهة االحتالل،    

 التـي تـتم بـين عبـاس        بدوره أكد فوزي برهوم أن اللقاءات،      .الرضوخ إلمالءات االحتالل وشروطه   
 برهـوم   اًيعاد ".لن تحقق أي منفعة للشعب الفلسطيني، ألنها تقتصر على الجانب األمني فقط           "وأولمرت  

 ".عدم الخنوع لألجندات الخارجية"رئيس السلطة إلى 
  15/4/2007المركز الفلسطيني لإلعالم 

  
   على قائمة األسرى ليس وارداًالبرغوثيمروان اسم : األحمدعزام  .15

مس تقـارير   أ ،في حركة فتح  والقيادي   نائب رئيس الوزراء     ،حمد نفى عزام األ   : وكاالت - غزة   ،ام اهللا ر
سير مروان البرغوثي وارد على قائمة االسـرى      مين سر حركة فتح في الضفة النائب األ       أذكرت أن اسم    

  األحمد وقال .اليطالذين تريد حركة حماس االفراج عنهم مقابل اطالق سراح الجندي االسرائيلي غلعاد ش            
ن فتح ليست راضية عن     أ و ،لى أن مروان البرغوثي ليس على القائمة      إن معلوماته تشير    أمس  ألرويترز  

عطاء مزيد مـن    إدون  " بشكل مباشر "وأضاف أن فتح حصلت على معلوماتها       . عدم ورود اسمه بالقائمة   
  .التفاصيل

  15/4/2007الحياة الجديدة 
  

   مع أولمرتئهلقاخالل بعدي كنيسة المهد  ملف مبحثفتح تطالب عباس ب .16
 الرئيس محمود عباس بإدراج ملف مبعدي كنيسة المهـد علـى            ، السبت ،طالبت حركة فتح  : ألفت حداد 

يجـب   ":وقال عبد الحكيم عوض الناطق باسم فتح فى تصريح له          .يهود أولمرت إ مع   ئهجدول أعمال لقا  
غزة بأسرع وقت ممكن، بعد أن دخل هؤالء المبعدون         إنهاء ملف المبعدين من الضفة الغربية إلى قطاع         

ن تخرج صـفقة    أمله  أعرب عوض عن    أخرى  أمن جهة    ."راً عامهم الخامس على التوالي في اإلبعاد      سق
رورة تكاثف جميع الجهود الفلسطينية من أجل إنهاء هذا         ض أكدو .التبادل في أسرع وقت ممكن إلى النور      

فلسطيني، مناشداً في ذات الوقت الـدول العربيـة الـشقيقة والـدول             الملف بما يخدم القضية والشعب ال     
الصديقة بضرورة مساعدة الفلسطينيين، من خالل الضغط على إسرائيل لقبول الطلبات الفلسطينية العادلة             

 .الخاصة بصفقة التبادل
  14/4/2007 48عرب

  
  التعويل على دور أميركي داعم للحق الفلسطيني رهان خاسر: حماس .17
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اعتبرت حركة حماس أن التعويل على دور أميركي حيادي داعم للحق الفلسطيني هو             : حامد جاد  -غزة  
، متهمة بذلك اإلدارة األميركية وسياستها الداعمة لالحتالل اإلسرائيلي بأنهـا           "خاسر وغير منطقي  "رهان  

ت حماس في بيـان     ودع . في معاناة الشعب الفلسطيني وزعزعة االستقرار في المنطقة         رئيسياً كانت سبباً 
 إلى التواصل مع شـعوب      ،مسأتاله الناطق باسمها فوزي برهوم في مؤتمر صحافي عقده بمدينة غزة            

 وخطـورة   ،ودول العالم كافة لفضح سياسات اإلدارة األميركية وتوضيح حقيقة ما يجري في فلـسطين             
طالبت حماس بعدم التعـاطي     و .الدعم األميركي لالحتالل اإلسرائيلي على االستقرار واألمن في المنطقة        

ميركي للتمكن من عزل الدور     مع المشاريع األميركية القائمة على شق الصفوف ورفض الدعم المالي األ          
األميركي، ورفض التعاطي مع سياسة المال المشروط القائم على تقوية طرف على طـرف أو تمريـر                 

ميركـي فـي الـصراع العربـي        ألن التـورط ا   أواعتبرت الحركة    .أجندات خارجية البتزاز المواقف   
اإلسرائيلي بلغ أوجه في السنوات األخيرة حيث استخدمت اإلدارة األميركية كل وسائل الغش والخـداع               
والتهديد في فرض التسويات المقيتة، والحلول األمنية بما يخدم االحتالل اإلسرائيلي وممارساته اإلرهابية             

ن سياسـات اإلدارة    أوقالـت    .منطقة بشكل عـام   وعلى شعوب ال  , ضد الشعب الفلسطيني بشكل خاص    
. األميركية تقوم على اعتبار أن إسرائيل بمثابة الركيزة األولى لضمان المصالح األميركية في المنطقـة              

سرائيلي هو أداة الفعل الرئيسية في الشرق األوسط وهي القاعدة المتينة           وأن الدعم األميركي لالحتالل اإل    
ن اإلدارة األميركية أصبحت ال تدير الصراع فقط        أفت  أضاو .كا في المنطقة  لتمرير خطط وسياسات أمير   

  .بل هي طرف وشريك مع االحتالل في كل ممارساته البشعة ضد الشعب الفلسطيني
  15/4/2007الغد االردنية 

  
  تنهي الفلتان وال تمس بسالح المقاومةعلى أنلخطة األمنية ل هادعمعلن حماس ت .18

دعمها الكامل للخطة األمنية التي أقرتها الحكومة الفلسطينية الليلة الماضـية،           حماس   أكدت حركة : غزة
وشدد إسماعيل رضوان، المتحدث باسم الحركـة، فـي          .بما يؤدي إلى تحقيق األمن للمواطن الفلسطيني      

تصريح صحفي له، على أن حماس ستدعم جهود الحكومة ووزارة الداخلية لضبط األمن، والقضاء على               
: وقال رضـوان   .األمني، على أن ال تمس هذه الخطة المقاومة وسالحها الذي يوجه إلى االحتالل            الفلتان  

إن هذه الخطة يجب أن تولي اهتمامها للفلتان األمني الذي يسود الساحة الفلسطينية، وأال يكون لهـا أي                  "
 ".صلة بسالح المقاومة

  15/4/2007المركز الفلسطيني لإلعالم 
  

  إعادة بناء المنظمة ليستعيد الفلسطينيون في الخارج دورهم حريصون على:حمدان .19
وصف أسامة حمدان، ممثل حركة حماس في لبنان، عملية إعادة بناء وتفعيل منظمـة التحريـر                : دمشق
منظمة التحرير بواقعها الحالي غيـر      "، منوهاً بأن    "مشروع وطني، يتحمل مسؤوليته كل فلسطيني     "بأنها  

وأوضح أن حماس حريصة على إعادة بناء المنظمة، مـن أجـل أن تتوحـد                ".هاقادرة على القيام بمهام   
جميع جهود وطاقات الشعب الفلسطيني في مشروع وطني إطاره المقاومة، ومن أجل أن يستعيد الـشعب    

المهرجان الجماهيري الذي نظمتـه      حمدان خالل    أكد و .الفلسطيني في الخارج دوره في العملية النضالية      
السبت، في مخيم العائدين لالجئين الفلسطينيين في مدينة حمص بمناسبة ذكرى يوم األرض             حركة مساء   ال

متمسكة بخيار المقاومة، وستظل كذلك، ولن تتخلى عن هذا الخيار حتـى            " أن الحركة    ،وأسبوع الشهداء 
 ".دحر االحتالل، واستعادة الحقوق المغتصبة، وعودة الالجئين الفلسطينيين

 15/4/2007لإلعالم المركز الفلسطيني 
  

  مروان البرغوثيكلى قائد إ بحاجة  وعملية السالمالشعب الفلسطيني: النائب قراقع .20
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ن الشعب الفلسطيني فـي     أ قال النائب عيسى قراقع مقرر لجنة األسرى في المجلس التشريعي            :بيت لحم 
 الـسالم  أن "اقـع ضاف قر أو .لى قائد شعبي ومحبوب مثل مروان البرغوثي      إهذه األوقات بأمس الحاجة     

 وفي ترسـيخ أسـس   ،لى قائد كمروان لعب درواً كبيراً في تثبيت الهوية النضالية لشعبنا إالحقيقي يحتاج   
ن اعتقـال   أ  قراقع واعتبر". الهدنة والوحدة الوطنية من خالل وثيقة األسرى التي لعب دوراً أساسياً فيها           

 الفلسطينية التي تنادي بانسحاب االحتالل      سرائيلي لضرب الرموز  إقائد كالبرغوثي هو جزء من مخطط       
نما إسرائيل ال تريد شركاء حقيقيين للتسوية السياسية و       إ وأن   ،1967قامة الدولة المستقلة في حدود عام       إو

   .لى تعميق وجود االحتاللإتهدف 
  15/4/2007الحياة الجديدة 

  
   بشريةحماس تستنكر استخدام قوات االحتالل الفلسطينيين دروعاً .21

 برهـوم   ي فوز هاالمتحدث باسم  على لسان    مسأ ياستنكرت حركة حماس فى تصريح صحف      : قنا -ة  غز
لياته العسكرية القتحام البيـوت     آاستخدام االحتالل االسرائيلى المواطنين الفلسطينيين كدروع بشرية أمام         

  .ياه من االستمرار بهذه السياسة المجرمة وتداعياتهاإ محذرة ،والمنازل
  15/4/2007ية الشرق القطر

  
  الجبهة الشعبية تدعو إلى حملة تضامن مع عزمي بشارة .22

 .أمين عام التجمع الـوطني الـديمقراطي، د  مع إلى إطالق حملة تضامن     الجبهة الشعبية    دعت   :طولكرم
إقامـة الدولـة     عـن    48ة فلـسطين     لثنيه وقاد  ،تشويه لحمالت   يتعرض"قالت إنه   مي بشارة، الذي    عز

في بيان وصلت نسخة منـه إلـى        ت الجبهة   وناشد. " كاملة السيادة وعاصمتها القدس    الفلسطينية المستقلة 
قدس برس، القوى السياسية واالجتماعية ومؤسسات المجتمع المدني والهيئات الحقوقيـة فـي فلـسطين               

دسائس واألهداف واالنتهاكات المبيتة    الب"لما وصفته    بالتدخل العاجل    ،والوطن العربي والمؤسسات الدولية   
هـذه األسـاليب المعروفـة      إن  : "وقال البيان  ."التي تقف وراءها األجهزة األمنية والسياسية اإلسرائيلية      

 ، والشيخ رائد صـالح    ،والحملة المخابراتية والسياسية المدبرة بعناية ضد المناضل الوطني عزمي بشارة         
 وفـي مقـدمتهم   ،سـرائيلية وقادة النضال الوطني الذين قبع ويقبع بعضهم حتى اللحظة في المعتقالت اإل     

األمين العام لحركة أبناء البلد، تكشف عن مدى ضيق وحـرج وخـوف           " سعدأأبو  "سعد  أالمناضل محمد   
  ".48المؤسسة اإلسرائيلية وأجهزتها من قادة الشعب الفلسطيني في مناطق 

 14/4/2007 قدس برس
  

  وزيرة خارجية إسرائيل تزور األردن اليوم .23
حافية إسرائيلية أمس ان تسيبي ليفني ستزور األردن اليوم وتلتقي عبد اإللـه             أكدت مصادر ص   :الناصرة
ولفتت المصادر إلى ان اللقاء يتم قبل       .  متوقعة أن يدور اللقاء أساساً حول مبادرة السالم العربية         ،الخطيب

ادف تـص كمـا   . ثالثة أيام من اجتماع وزراء الخارجية العرب، في القاهرة لبحث سبل تفعيل المبـادرة             
  . في عمان اللقاء بين عباس واولمرت اليوم في القدس الغربيةهامحادثات

  15/4/2007الحياة 
  
  
  

  ! نحن قررنا-على بشارة أن يقرر ما عليه فعله اآلن: لشاباكلرئيس سابق  .24
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 ،أن يقرر ما عليـه فعلـه اآلن       ، الذي عليه    قال يعقوب بيري، إنّه يجب وضع حد لظاهرة عزمي بشارة         
ن بشارة ال يمثل المواطنين العرب في البالد،        أضاف أ و. !ائيل والشاباك قررا ما يجب فعله     أن إسر حيث  
  .ن الشاباك ال يلفق ملفاتكما أ

  14/4/2007 48عرب
  

  قرر إطالق سراح الشاب السوري الذي عبر الحدودياألمن اإلسرائيلي  .25
 بعد التحقيق معه عدة     ،بر الحدود قررت األجهزة األمنية اإلسرائيلية إطالق سراح الشاب السوري الذي ع         

مرات مؤخراً، وإعادته إلى سورية بواسطة عناصر األمم المتحدة، بعد أن تبين أنه لم يكن يحمل سالحاً،                 
  .ولم يكن يقصد المس باألمن

  14/4/2007 48عرب
  

   في المئة من الفلسطينيين دخلوا السجون االسرائيلية مرة على االقل42: البرغوثي .26
مـن ابنـاء الـشعب      % 42ن  ، أ  لمناسبة يوم االسير الفلـسطيني     الفلسطينيال وزير االعالم    ق :رام اهللا 

 فيما أشار إلـى     .الفلسطيني الذكور في سن البلوغ اعتقلوا في السجون االسرائيلية مرة واحدة على االقل            
بالـسجن   محكوم عليهم    611 اسيرا واسيرة، بينهم     10400ن عدد االسرى في السجون االسرائيلية يبلغ        أ

 عامـا   25الى ان سبعة اسرى امضوا اكثر من        لفت  و . سنة فما فوق، غالبيتهم مدى الحياة      50اكثر من   
 . عاما ليكون بذلك اقدم سجين سياسي في العالم        30في السجون، بينهم سعيد العتبة الذي امضى اكثر من          

يقـبعن فـي الـسجون       مـنهن    118 مـا زال   امراة فلسطينية اعتقلت اثناء االنتفاضة،       600ان  ذكر  و
وقال ان اسرائيل اعتقلت خـالل االنتفاضـة    .ثالثة منهن انجبن اطفالهن خلف القضبان   فيما  االسرائيلية،  

من بين المعتقلين   كما أن   .  منهم ما زالوا خلف القضبان     367 وان   ،خمسة آالف طفل تحت الثامنة عشرة     
 قـضوا   69 بينهم   ، في السجون االسرائيلية    اسيرا استشهدوا  183واشار الى ان     . فلسطينيا  نائبا 40ايضا  

  . قضوا جراء االهمال الطبي42 و،اثناء تعرضهم للتعذيب
  15/4/2007الحياة 

  
  سنوات7 طفل فلسطيني استشهدوا خالل 900 .27

ن قوات االحتالل اإلسرائيلي قتلت خالل ، أ قالت دائرة العالقات القومية والدولية في منظمة التحرير:وام
  . معاقا750 آلفا آخرين بينهم 16 طفل فلسطيني وجرحت 900 األخيرة نحو السنوات السبع

  15/4/2007الخليج اإلماراتية 
  

  الى سجن الرملة غزة أسرى قطاعنقلياالحتالل  .28
قررت مصلحة السجون االسرائيلية، نقل االسرى الفلسطينيين من قطاع غزة والمتواجدين في : نابلس

.  بعد االعياد اليهودية بداية أيار القادم ذلكستبدأ بتنفيذحيث ن الرملة، جميع السجون االسرائيلية الى سج
وفي نفس السياق قررت ادارة سجن النقب الصحراوي منع االسرى االداريين من الزيارة من قبل ذويهم 

 .لمدة شهر عقابا لهم على استخدام أجهزة الهواتف الخلوية
  14/4/2007وكالة معاً 
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  ئيلية تنتقد سوء معاملة االحتالل لألسيرات الفلسطينيات إسرانسائيةمنظمة  .29
ن سلطات السجون اإلسرائيلية    أ ،قال تقرير صادر عن منظمة نساء ألجل األسيرات اإلسرائيلية        : الناصرة

مستمرة في سياسة نقل األسيرات من سجن إلى سجن، دون أن تكلف نفسها حتى إعـالم العـائالت أو                   
 يتعرضن لمعاناة تفرضها عليهن السلطات المعنية، بحرمانهن مـن          هنلكثير من أن ا كما  . المحامين بالنقل 

وبخصوص تبادل الرسائل بين األسيرات وذويهن، أكدت المنظمة أنه في          . زيارة جميع أفراد العائلة لهن    
األشهر األخيرة لم تتلقى األسيرات تقريبا أية رسالة، وحتى عندما كانت تصلهن الرسائل، فإنهـا كانـت                 

. صل بعد ثالثة أشهر، والرسائل المرسلة من خارج البالد تصل بتأخير كبير، وأحيانًا ال تـصل بتاتًـا                 ت
أن األسرى واألسيرات ملزمون بشراء جميع حاجيات نظافتهم الشخصية من الكـانتين،             وأوضح التقرير 

ي الـسجون خـالل     نهم يضطرون لشراء حاجيات غذائية أساسية نظرا لقلة ورداءة األكل المقدم ف           كما أ 
من استعرضت المنظمة األوضاع في سجون االحتالل، المخصصة لألسيرات،          إلى ذلك    .األعوام األخيرة 

كما ذكر التقريـر  .  من وسائل التدفئة في الزنازينإلى الحرمان نقص في األغطية الدافئة للشتاء،      ال معاناة
ن مجاورة للسجينات الجنائيات، مما     سجن نفيه ترتسا وضعت األسيرات السياسيات في زنازي       أن سلطات   

  .يعرضهن لإلهانة والصراخ والشتائم، من قبل الجنائيات
  14/4/2007 قدس برس

  
  اللجان الشعبية تطالب مجددا باالستجابة لمطالب مبعدي كنيسة المهد .30

 بضرورة االسـتجابة لمطالـب      ، محمود عباس  الفلسطينيةطالبت اللجان الشعبية    : علي سمودي  - جنين
في ظل استمرار مماطلة    ،  عدي كنيسة المهد والعمل الجدي من اجل إدراج قضيتهم على سلم األولويات           مب

ومن جهة اخرى أفادت اللجان ان قوات االحتالل االسـرائيلي     . الى بيت لحم   تهمالجانب اإلسرائيلي باعاد  
  . الدوليةخرقا فاضحا لكل المواثيق واالعرافالصحافيين، مما يشكل تواصل اعتداءاتها بحق 

  14/4/2007 48عرب
  

   ببث إشاعات مغرضةإسرائيل أهدرت دم عزمي بشارة: جمال زحالقة .31
جمال زحالقة، نفى األنبـاء اإلسـرائيلية التـي         أن  : الناصرة من   14/4/2007  قدس برس  ذكرت وكالة 

 عدم  ، تقضي بعودته إلى البالد، مقابل     السلطات اإلسرائيلية تحدثت عن صفقة عرضها عزمي بشارة على        
التي وصـفها   ،  المؤسسة اإلسرائيلية وأجهزتها األمنية بالوقوف وراء نشر هذه اإلشاعات         واتهم   .اعتقاله

 ، لكونه قومي ومفكر متنور وديموقراطي     هيالحقون نهمأوأوضح   . بمكانة بشارة   وتهدف للمس  بالمغرضة
ية اإلسرائيلية، واستطاع أن     قوض كل التسويغات لما يسمى بالديمقراط      حيثولمواقفه السياسية المبدئية،    

يريدون تشويه صورته والقضاء     ن جهات إسرائيلية  أوأضاف   .مزاعمهم وأن يفند    ،يفرض أجندة سياسية  
أن  وأكد في هذا السياق    .هسرائيل أهدرت دم  حيث أن ا   وعلى صعيد القطر العربي،      ، محليا ،هعلى شخص 

وحـول رفـض    . فرض عليه يالشاباك، أن   حاول  يبشارة سيعود في الوقت المناسب، ولكن ليس وفق ما          
وضـعا صـعبا     ونواجهييه، أكد أنهم     إلغاء منع النشر فيما يخص التهم الموجهة إل        السلطات اإلسرائيلية 

، مرهذا األ  إلغاء   هممن مصلحت وأن  ،  هم ما لدي  ونقولي الحديث بحرية ل   نهم، بحيث ال يمك   ذلك، بسبب   للغاية
كمـا أنهـم     ، للعليـا  ونلتمسي، وبحالة رفضها س    حول ذلك  لح بطلب إلى محكمة الص    موضحا أنهم تقدموا  

أمـام قـضية صـعبة      كد أنهم   وأ . أمر منع النشر ساري المفعول     سيتخذون خطوات جديدة في حال بقي     
 يتعـرض    الديموقراطي التجمعإال أنه أشار إلى أن      ،  هم الكشف عن كافة أوراق    ونريديومصيرية، لذا ال    

ينـوي  كـان   منذ فترة طويلة    أنه  قال  ،  وحول نية بشارة االستقالة    .خهإلى اخطر مالحقة سياسية في تاري     
 أعاد النظر في هذا التوجه، كما أن قضية حق اللجوء السياسي            قد، لكن في ظل التطورات األخيرة ف      ذلك

غير واردة بالحسبان إطالقا، مشيرا إلى أن كل هذه اإلشاعات جزء من حملة التحريض التـي أخـذت                  
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التي تحـاول هـي أن      ها  تريد من بشارة أن يلعب وفق قواعد       العبرية   رأى أن المؤسسة  و .أشكاال مختلفة 
، وسيقرر بالتشاور مع قيادة التجمع الخطوات       ذلك يرفض   هو، و 48 وعلى فلسطينيي الـ     ،تفرضها عليه 

يلي ن اإلعالم اإلسـرائ   لفت إلى أ  و .منذ فترة طويلة  لها  الالزمة لمواجهة المالحقة السياسية التي يتعرض       
  . هو بمثابة دعوة عمومية لالعتداء على البيت بشارةن القيام بتصوير بيتأو ،حملةالمجنّد في 

غاضبون بسبب هبـة القـدس       ذكر أن االسرائيليين     زحالقةإلى أن   : 14/4/2007 48 عرب وأشار موقع 
ـ           2000واالقصى في العام     المية، ، ولهذا فهم يستهدفون باالساس بشارة وحزب التجمع والحركـة االس

 .ذلكويحملونهم المسؤولية عن 
  

  هجمة اليمين اإلسرائيلي علينا خطيرة: الطيبيأحمد  .32
 احمد الطيبي ان هجمات اليمين اإلسرائيلي اتخذت وستتخذ أبعادا خطيرة في هـذه الفتـرة                أعتبر: عمان

بـالرغم   و ، أكد أنه  حول قضية عزمي بشارة    و .ضد الجماهير العربية وشرعية وجودها وعملها السياسي      
 مع القضية بعيدا عن هذا التباين وبما يخـدم          ونتعاملي فسوف   ، الحزبي والتباينات الشخصية   هممن خالف 

  .الحقيقة والمصلحة الوطنية العامة
  15/4/2007الغد االردنية 

  
   للتصدي لعنصرية إسرائيليدعوإتحاد أرثوذكسيي الجليل في الشتات  .33

سيي الجليل في بالد الشتات، إدانته الكاملة للعنصرية الـذي          أعلن أمين عام اتحاد أرثوذك    : لوس أنجلوس 
 ،تقودها إسرائيل تجاه المواطنين العرب الذين تمكنوا من الصمود في أرضهم للتشبث بهويتهم الفلسطينية             

ن أي عملية   أ ،إلسرائيل ولإلدارة االميركية الداعمة لها     وأكد االتحاد    .وتأكيد انتمائهم إلى منظمة التحرير    
 كافة المؤسـسات الدينيـة اليهوديـة        ونطالي حيث س  ، عنيفا همقة ستجري لعزمي بشارة سيكون رد     مضاي

 إلى التضامن مع أبناء منظمة التحرير المتواجـدين داخـل            من جهة أخرى    ودعوا .المتواجدة في العالم  
ري في أبـو    دعوة اللجنة التنفيذية لالنعقاد الفو    ب وفي سياق آخر، طالبوا محمود عباس     . الشريط الحدودي 

 لثنية وقادة   ترميمخططات  من  بشارة،  لها  تحرك للحمالت الذي يتعرض     ، والتأكيد على ضرورة ال    ظبي
، عن مواصلة دورهم في التمسك بحقوق أبناء األرض، والتالحم مـع نـضال              48 ـلاجماهير أراضي   

الفلسطينية وعاصمتها  شعبهم الفلسطيني من أجل تحقيق أهدافه في العودة وتقرير المصير، وإقامة الدولة             
  .القدس الشريف

  15/4/2007 48عرب
  

  ي الداخليالمؤسسة االسرائيلية وضعت استراتيجية لمطاردة فلسطين: رائد صالح .34
 على قناعة، ان المؤسسة االسرائيلية، قد أنهم باتواقال الشيخ رائد صالح، :  رامي منصور-يافا 

يني في الداخل، مطاردة امنية، وهذا بات ينال كثيرا مجتمع العربي الفلسطالوضعت استراتيجية لمطاردة 
  الديموقراطيجزم بان هذه التطورات لن تقف عند حد التجمعوأوضح أنه يمن الحركات والقيادات، 

 يتصدى لحملة  الديموقراطين التجمع من جهته، أ جمال زحالقةفي حين أكد .والحركة االسالمية
جماهير الفلسطينية المي بشارة وحملة التحريض السلطوية ضد المالحقة السياسية التي يتعرض لها عز

 رئيس التحالف الوطني عبرفي السياق ذاته،  و.شاباك بأنها خطر استراتيجيالالتي وصفها رئيس 
 علىيدركون أن أفكار بشارة، ومنذ عشر سنوات االسرائيليين أن عن إعتقاده بالتقدمي، هاشم محاميد 

  .العربي الفلسطينيمنت على الخطاب األقل، هي
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ن الحملة االخيرة هي محاولة لتقويض عمل أفيما قال رئيس الحزب القومي العربي، محمد كنعان، 
 ولتخويف القيادات العربية والمواطنين العرب من برنامج هذا الحزب بإظهاره  الديموقراطيالتجمع
  .متطرفا

  15/4/2007الدستور االردنية 
  

   مع بشارة اً تضامني لقاًءينظمحاث بغزة مركز فلسطين للدراسات واألب .35
 أكد العديد من ممثلي القوى الوطنية واالسالمية خالل اللقاء الموسع الـذي عقـده               : نفوذ البكري  -غزة  

 اهمية الحفاظ على الثوابت الوطنية      ، على مركز فلسطين للدراسات واالبحاث للتضامن مع عزمي بشارة       
مـشيرين الـى ان     ،  48 في منـاطق الــ       الفلسطينييناصلة ضد   ومواجهة الممارسات االحتاللية المتو   

ثمـن عبـداهللا    قـد   و .استهداف بشارة هو استهداف لعقيدة األمة العربية واالسالمية وحضارتها وتراثها         
مشيرا الى ان هذا يؤكد التالحم الفلـسطيني        في هذه الخطوة،    مركز التابع لحركة الجهاد     الالحوراني دور   

ـ  حركة الجهاد وعدم انغالقها على كل األبعـاد االخـرى مـن مكونـات                العربي ويؤكد انفتاح    شعبال
حركة تتضامن مع بشارة بعيدا عن التقسيمات واالختالف في         الاعتبر نافذ عزام ان      في حين    .الفلسطيني

 .ة الفلسطينية قضيال مثلما الدور الذي يقوم به اآلن عطا اهللا حنا وآخرون تجاه             ،التيار الوطني واالسالمي  
تدلل على طبيعة السياسة االسرائيلية المتطرفة ما يتطلب الدعم الكامل لحالة بشارة            وأشار إلى أن الحملة     

صـالح ناصـر مـن الجبهـة         أمـا    .48 في مناطق الـ      الفلسطيني شعبالالتي تمثل نموذج وصمود     
بل صـراع    ،على ان الصراع ليس صراع أديان فقط      يدل  ان ما يتعرض له بشارة      فأعتبر   ،الديمقراطية

 ان التضامن مع بشارة يشكل ركيزة أساسـية فـي         من جهته  وقال فوزي برهوم  . لتثبيت الهوية والحقوق  
 في حـين أكـد     .جعل الهوية والقضية الفلسطينية حاضرة على كافة المحافل العربية واالسالمية والدولية          

يمثل الكل والتركيـز علـى       اهمية التضامن مع بشارة الذي       ،لحقوق االنسان الفلسطيني  مستشار الرئيس   
 . بعد فشل سياسة التهجير     االسرائيلية  ودعا لرفع الصوت عاليا ضد سياسة التذويب       ،وحدة الدم والمصير  

 مشيرا الى ان معركة      الفلسطيني، شعبالشدد جميل مجدالوي على أهمية تعزيز التواصل بين أبناء          فيما  
 احمد حلس ان بشارة يمثل حالة       أعتبرو .ين هي معركة مباشرة ضد الصهيونية على ارض فلسط        ،بشارة

اقترح عمـر    فيما   .الصمود الفلسطيني ويفضح حقيقة الدولة العدوانية التي تدعي بأنها واحة الديمقراطية          
فـي   ،48 ان يتم نقل ثقل المقاومة في الضفة وغزة الى مناطق الـ             ،قرموط من لجان المقاومة الشعبية    

الوطني واالسالمي واستخدام كافة اشكال المقاومة للدفاع عن االرض         أكد خالد البطش اهمية العمل      حين  
  .والحقوق الفلسطينية

  15/4/2007الحياة الجديدة 
  

  الجالية الفلسطينية في النرويج تعلن تضامنها مع عزمي بشارة .36
 أعلنت الجالية الفلسطينية في النرويج، عن تضامنها مع عزمي بشارة، كما أعربت عن قلقها             : نضال حمد 

وأشارت  . والقوى الوطنية والفلسطينيين عامة في الداخل      همن األنباء عن حمالت التحريض التي تستهدف      
كما يجب ان تؤخذ على مجمـل       .  وأصالة انتمائه الوطني   هإلى أن هذه الحملة الجديدة تؤكد صحة مواقف       

االتهامات حيث ستطال   .  لمواجهة التحدي الخطير    الفلسطيني شعبالالجد، وان تستعد كافة قوى جماهير       
  .أن القادم أصعب وأشرسكما أعتبرت والتلفيقات والمالحقات الجميع، 

  14/4/2007 48عرب
  
  
  



  

  

 
 

  

            17 ص                                    692:                                 العدد15/4/2007األحد : التاريخ

   في شفاعمرو يتجندون لصد الحملة ضد بشارة الديموقراطيكادر وأصدقاء التجمع .37
ـ                ى تحول االجتماع الحزبي المقلص للناشطين في فرع التجمع الوطني الديمقراطي فـي شـفاعمرو، إل

 وأصدقائه، لمناقشة الحملة ضد عزمي بشارة والحركـة         حزباجتماع شعبي ضم العشرات من أعضاء ال      
أكد واصل طه على ضرورة التأهب للمضي قدماً في البرامج العادية للحزب، في الوقـت          حيث   .الوطنية

ي الـداخل مـن     الذي تستعد فيه القوى الوطنية للتصدي للحملة الشرسة على التجمع والجماهير العربية ف            
وبينما أشار إلى ضرورة التأهب النتخابات الهستدروت واستكمال االستعدادات          .قبل المؤسسة اإلسرائيلية  
، ، أوضح أن المؤسسة اإلسرائيلية قد تبنت مخططاً ضد الجماهير العربيـة           تجمعلعقد المؤتمر الخامس لل   

  .عامل مع جيل مقموع ومهزوم في نفسيتهتلت
  15/4/2007 48عرب

  
  في بلدية خان يونس تعلق العمل وتستعد لخطوات تصعيديةالعاملينقابة ن .38

نفذ المئات من عمال وموظفي بلدية خان يونس، اعتصاماً حاشداً لمدة ثالث :  أيمن أبو ليلة-خان يونس 
، واحتجاجاً على تأخر تسلم رواتبهم، ومعاملتهم تهمساعات أمام مقر البلدية، أمس، تلبية لدعوة من نقاب

أنها ستصعد  وأكدت النقابة، .شكل يتنافى والحقوق العمالية المعروفة والمطبقة على جميع موظفي الدولةب
خطواتها االحتجاجية حتى تحقيق المطالب العادلة، والمتمثلة في صرف راتب كامل لكافة العمال 

وضع آلية والموظفين، وإدراجهم ضمن رواتب الموظفين الحكوميين، وجدولة الرواتب المستحقة و
  .لصرفها

  15/4/2007األيام الفلسطينية 
  

  االحتالل يشدد من اجراءاته في مدن الضفة الغربية ويقوم بمداهمات واعتقاالت .39
شددت القوات االسرائيلية أمس إجراءاتها على الحواجز الثابتة عند مـداخل العديـد مـن المـدن                 : غزة

 التفتيش الدقيقة أدت الى اعاقة حركـة التنقـل          وقال شهود عيان إن عمليات    . الفلسطينية، سيما طولكرم  
في الوقت نفسه واصلت القوات االسرائيلية عمليات المداهمة واالعتقال فـي           . واختناقات مرورية كبيرة  

 فلسطينيين، بينهم أب ونجاله، خالل اقتحامها لمنطقة حـوش العطعـوط            5 اعتقل   حيث. الضفة الغربية 
مداهمتها اقتحمت منتدى الخريجين الجامعيين الثقافي وصادرت أجهـزة         واثناء  . بالبلدة القديمة من نابلس   
  .الحاسوب وملفات فيه

  15/4/2007الشرق األوسط 
  

   في الضفة الغربيةكثف إجراءاته التعسفية في محيط الجامعة العربية األمريكيةياالحتالل  .40
ية في محيط الجامعة العربية     تكثف قوات االحتالل اإلسرائيلي من إجراءاتها التعسف      :  مهند جدوع  -جنين  

كمـا قامـت قـوات       .األمريكية، مما أثر بشكل كبير على وصول الطلبة والموظفين إلى حرم الجامعة           
االحتالل باعتقال محاضر في كلية العلوم اإلدارية والمالية أثناء عودته مـن رام اهللا، وهـو مـا يمثـل                    

 دائرة العالقات الدولية والعامة في الجامعة هذه        استنكرتمن جهتها   و .استهدافاً واضحاً لموظفي الجامعة   
اإلجراءات، وناشدت المنظمات والمؤسسات الحقوقية الدولية الـضغط علـى إسـرائيل إليقـاف هـذه                

  .الممارسات التي تنال من حرمة الجامعات الفلسطينية
  15/4/2007الحياة الجديدة 
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   الفلسطينيين في االردنفي مخيمات هااالعتداءات على منشآت تشكو من األونروا .41
، لالجئين الفلسطينيين فـي      تعرضت إحدى منشآت األونروا في مخيم الوحدات       :عمان – نادية سعد الدين  

إلى أن حوادث االعتداء على     الوكالة   مدير اإلعالم في     في حين لفت  .  أخيراً إلى اعتداء بالسرقة    االردن،
رة متكررة، مشيراً إلى أن تلك الحـوادث أخـذت          منشآت األونروا كالمدارس والعيادات باتت تشكل ظاه      

تحـت   تزداد بشكل ملحوظ في آخر سنتين بسبب الضائقة االقتصادية واالجتماعية التي يرزح الالجئون            
وحمل مسؤولية وقوع تلك الحوادث على تقصير المجتمع المحلي في المخيمات، موضحاً بـأن               .وطأتها

 وبين  .غم حرص األونروا الدائم على مد جسور التواصل معه        تعاون األخير مع الوكالة ليس كما يجب ر       
في المخيمات المكتظة بالسكان والموجـودة داخـل العاصـمة أو           تكثر  هذه الحوادث   في هذا السياق، أن     

 ألـف   300 حـوالي     في االردن تضم    الثالثة عشر   الفلسطينية المخيمات جدير بالذكر، أن     .بالقرب منها 
  .المملكة ألف الجئ مسجلين لدى وكالة األونروا في 900الجئ من أصل نحو مليون و

  15/4/2007الغد االردنية 
  

  الحصار اإلسرائيلي يغرق أطفال غزة في سوق العمل مبكرا: تقرير .42
دفعت االوضاع االقتصادية المتردية التي يعيشها أهالي قطاع غزة الذي يعـد اكثـر              : غزة – حامد جاد 

طفال الى االنصراف مبكرا الى سوق العمل، حيث تسبب فقدان أكثـر            مناطق العالم كثافة في السكان باال     
 ألف عامل فلسطيني من القطاع مصدر رزقهم بسبب الحصار االسرائيلي ومنعهم من الوصول              130من  

إلى أعمالهم في اعقاب اندالع انتفاضة األقصى الحالية، في تراجع نسبة الدخل لدى العائالت الفلـسطينية    
 .فال غزة جراء األوضاع الصعبة حياة تختلف كثيرا عن أقرانهم من أطفال العـالم             ويعيش اط  .في غزة 

اصطدم بواقع صعب ليجد نفسه      فبعضهم   .فحياة اللهو التي يحلم بها األطفال لم تجد لها مكانا في فلسطين           
ـ                   ه على مفترق طرق يتحرك وفق إشارة المرور، يلح تارة، ويرجو تارة ثانية من المارة أن يبتـاعوا من

بعـضهم  يعبـر   فيما  . بعض ما تحمله يداه الصغيرتان، ليعود آخر النهار بما يسد به رمق أسرته الفقيرة             
 مع االشارة إلـى أن اسـر بعـضهم          . للعمل م، بسبب اضطراره  هممحالأل مبأسى وندم عن فقدانه   اآلخر  

ء أيـضا مـن      من هـؤال   .تعتاش بالدرجة األولى على المساعدات الخيرية المقدمة من مؤسسات االغاثة         
 ال تتناسب مع أعمـارهم       أحيانا في مهن شاقة  اضطره االحتالل نتيجة استشهاد والده، للنزول إلى العمل         

البعض منهم يصر على تحصيله العلمي رغم ظروفه، مما يضطره للعمل           و .الصغيرة واجسادهم الغضة  
ن فـإ ،   الفلسطينية قتصاديةمع استمرار تدهور األوضاع اال    ، أنه و  يؤكد مختصون  و .بعد الدوام المدرسي  

تضاعفت قد   عاماً   15أعداد األطفال الذين ينزلون مبكراً إلى سوق العمل في المرحلة العمرية األقل من              
  .     االمر الذي يخالف قانون العمل الفلسطيني،خالل عام مضى

  15/4/2007الغد االردنية 
  

  قوق الوطنية الكاملةتأكيد التزام الالجئين بالح لحوار بالصور مع الفلسطينيين .43
نظمت جمعية االخوة للعمل الثقافي االجتماعي بالتعاون مع مؤسسة فريدريتش ايبرت معـرض صـور               

يهدف الى تسليط الضوء على األوضاع البيئيـة  ، تحت عنوان حوار بالصور مع شباب فلسطين في لبنان   
يد التـزام الالجئـين بـالحقوق       والصحية والتربوية لالجئين الفلسطينيين داخل المخيمات فضالً عن تأك        

  .الوطنية الكاملة للشعب الفلسطيني
  15/4/2007المستقبل 
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  تقرير حول آثار االستيطان وإجراءات االحتالل على البيئة في فلسطين .44
معهد أريج لألبحاث التطبيقية في فلسطين حول آثار االستيطان وإجراءات االحـتالل            لأظهر تقرير   : غزة

 أن سلطات االحتالل عمدت إلى إنشاء العشرات من النقـاط االسـتيطانية فـي               ،ينعلى البيئة في فلسط   
 مستوطنة في الـضفة يقطنهـا       165وأشار إلى أن قوات االحتالل أقامت       . مختلف أرجاء الضفة الغربية   

وأكد أن االستيطان أدى إلى تـدمير       . في محافظة القدس   منهم    ألفا 236تمركز  ي ألف مستوطن    440نحو  
 من ابرز مظاهرها االضرار التي طالـت المـصادر المائيـة، مـشيراً إلـى أن                 ،ئية واسعة عمليات بي 

 مليون متر مكعـب     235 مقابل   ، مليون متر مكعب من المياه     60المستوطنين في الضفة يستهلكون نحو      
من المصادر المائية الفلسطينية، حيث تعمـد       % 82يستهلكها الفلسطينيون، موضحاً أن االحتالل يستغل       

شركة اإلسرائيلية ربط التجمعات الفلسطينية بخطوط مائية صغيرة بهدف تقنـين كميـة الميـاه التـي                 ال
كما أكد ان جدار الفصل العنصري اتخذ مساراً يتالءم مع مخططات االحـتالل             . تستهلكها هذه التجمعات  

 103خلـه    وبات يضم دا   ،من أراضي الضفة  % 10ونزعاته العدوانية، مشيراً الى انه  تسبب في عزل          
كما أدى إلى مصادرة وعزل نحـو       . من مجموع مستوطني الضفة الغربية    % 45مستوطنات يقطنها نحو    

 الف دونم، مشيراً إلى أن ذلك ترافق مع عمليات تدمير واسعة واقتالع آالف األشجار، ما نجم عنـه                   48
ـ       . أضرار بالغة بالبيئة الفلسطينية    تخدام أراض فلـسطينية   وكشف قيام بعض المقاولين اإلسـرائيليين باس

كمكبات للنفايات التي تضم مواد خطرة وسامة تنطوي على آثار بيئية بعيدة المدى تضر بالمياه واألرض                
  .  الفلسطينية، إلى جانب ما يترتب على مكبات النفايات الرسمية التي أقامها االحتالل فوق أراضي الضفة

  15/4/2007المستقبل 
 

 ألردن يعدلون عن مقاطعة جلسات البرلماننواب الحركة اإلسالمية في ا .45
أعلنت الحركة االسالمية في األردن تراجعها عن مقاطعة جلسات مجلس النواب، وأبلغت أعضاء  :عمان

 في اجتماع خاص العودة لحضور الجلسات، عقب مقاطعة دامت أكثر من شهر، "15"كتلتها النيابية ال 
وأبلغ رئيس  .وية المجلس، زارا بيت عزاء الزرقاوياحتجاجا على عدم بحث فصل اثنين منها من عض

كتلة نواب الحركة اإلسالمية عزام الهنيدي أن المكتب التنفيذي لحزب جبهة العمل اإلسالمي قرر وقف 
 .حالة المقاطعة لجلسات البرلمان

  15/4/2007الخليج اإلماراتية 
  

  في األردنتعديالت مقترحة على قانون الجمعيات الخيرية .46
أعلنت وزارة التنمية االجتماعية األردنية عن دراسة إلجراء تعديالت على قانون الجمعيات  :عمان

والهيئات الخيرية، يخضعها لرقابة ديوان المحاسبة، وترفع التعديالت المقترحة عدد مؤسسي الجمعية من 
جانب حصر  شخصاً، وتلغي فروع الجمعيات في المحافظات، وتستبدلها بمراكز خدمات، الى 25 إلى 7

 .ترخيصها بوزارة التنمية
  15/4/2007الخليج اإلماراتية 

  
  فرصة أخيرة للتوافق... عودة االتصاالت بين بري والحريري  .47

 بات اللبنانيون في حال ترقب لما ستؤدي إليه ما يعتبره البعض فرصـة أخيـرة                :  علي بردى  -بيروت  
 الحريـري مـن خـالل       الرئيسفي قضية اغتيال    للتوافق محلياً على إنشاء المحكمة ذات الطابع الدولي         

بـالرئيس  عاد إلى بيروت واتـصل      قد  النائب سعد الحريري    وكان  . الحوار بين القوى السياسية المختلفة    
أكد مـصدر فـي     وفي سياق االنفراجات،     .نبيه بري، في أول اتصال منذ فشل الحوارات الثنائية بينهما         
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م للحزب حسن نصراهللا لم يقفل أبواب الحـوار وان التفـويض            حزب اهللا أن الخطاب األخير لألمين العا      
المعطى للرئيس بري للتحاور مع النائب سعد الحريري ال يزال قائماً، مشيراً إلى أن ثمة ترتيبات تعـد                  

  . بعيداً عن اإلعالم استعداداً لمعاودة الحوار بين الطرفين ولو بطريقة غير معلنة في المراحل األولى
  15/4/2007اتية البيان االمار

  
  ته على ديموقراطيونقلقمعجبون بمقاومة لبنان ولكننا  :وفد برلماني أوروبي .48

. ه على الديموقراطية فيه، معتبراً أنها في خطر       قأعرب وفد برلماني أوروبي يزور لبنان، عن قل       : بيروت
أن أي شيء يمكن أن     ورأى الوفد الذي أعلن أن رئيس المجلس النيابي نبيه بري لم يتمكن من استقباله،               

 النائب البلجيكيـة    ،سة الوفد ي رئ الت  وق .يحدث في بلد ال يجتمع برلمانه وال يعبر عن أصوات المواطنين          
تأثرنا بشدة الصيف الماضي بسبب االجتياح اإلسرائيلي للبنان، وأعجبنا بالطريقة          اننا   ،فيرونيك دو كايزر  
ي تكلف إننا معجبون بمقاومتكم وكنا نأمل من أوروبا أن          أقولها من دون أ   ": وأضافت. التي قاوم بها لبنان   

يونيفيل اآلن موجودة هنا، وهـي شـاهدة        ال يوماً لكن    30استلزم األمر   . يكون لديها تدخل بطريقة أسرع    
   ."3 -على إرادتنا بدعم لبنان في جهوده إلعادة االعمار، وأظهرنا إرادتنا أيضاً من خالل مؤتمر باريس

  15/4/2007الحياة 
  

  كون جزءاً من المشادات الداخلية اللبنانيةتن ترفض احدة األمم المتّ .49
ن ايعتزم نيكوال ميشال، وكيل األمين العام لألمم المتحدة للشؤون القانونيـة،            :  راغدة درغام  -نيويورك  

 يمضي بضعة أيام في بيروت في مهمة قال األمين العام بان كي مون إن هدفها تقديم المساعدة القانونيـة           
للحكومة اللبنانية وللقادة السياسيين، كي يتمكنوا من المضي في اإلجراءات الدستورية وإبـرام المعاهـدة          

وأكد ميشال أن زيارته ليـست مفتوحـة علـى إعـادة            . وإنشاء المحكمة الخاصة في أسرع وقت ممكن      
شاء المحكمة التي   التفاوض على النظام األساسي للمحكمة، وإنما على احتمال تحسين عناصر في اتفاق إن            

وأوضح أن مجلس األمن ينتظر عودته من لبنـان ليقـرر           . أقرها مجلس األمن الدولي بنظامها األساسي     
انني لن أكون جزءاً من المـشادات        "وشدد ميشال على   .خطواته المقبلة في مسيرة إنشاء المحكمة الدولية      

  . "متحدة لن تدخل طرفاً في ذلكالداخلية اللبنانية، وسأوضح ذلك إيضاحاً قاطعاً، فاألمم ال
  15/4/2007الحياة 

 
  يدعمون حق العودة لالجئين الفلسطينيينقدامى القوات اللبنانية  .50

المسلمات التي طالما دافعنا عنها ودفعنا      ان   ،قوات اللبنانية للالمؤسسين القدامى   ، أحد   جو إده قال  : بيروت
ـ    للبنان السيادة الشاملة     هي آالف الشهداء في سبيلها     كيلومترا مربعا، ورفض    10452على كل مساحة ال

وفي المقابل فاننا ندعم الفلسطينيين في حقهم بـالعودة الـى           . التوطين تحت اي ظرف وتحت اي ذريعة      
  .وطنهم وفقا لمنطق الحق، وانسجاما مع قرارات الشرعية الدولية

  15/4/2007الشرق األوسط 
 

  عمليات سرية ضدهحزب اهللا يتهم تشيني بإصدار أوامر لتنفيذ  .51
اتهم حزب اهللا اللبناني نائب الرئيس االمريكي ديك تشيني بأنه اصدر أوامر للقيام             : جوزيف حرب  ترجمة

بحرب سرية ضده ابتداء من لبنان، وقد جاءت هذه االتهامات في أعقاب تقارير اعالمية فـي الواليـات                  
ة سي آي إي مخولة بالقيام بأعمال سـرية         المتحدة وبريطانيا اشارت الى ان وكالة االستخبارات المركزي       

  .ضد هذا الحزب
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 االلكتروني عن مصادر في حزب اهللا ان تكليف هذه الوكالـة بتنفيـذ عمليـات      "إي اتش ان  "ونقل موقع   
سرية ضد ما تسميه الميليشيا الشيعية هو جزء من استراتيجية ادارة بوش في الشرق األوسط النها تريد                 

  .راني المتزايدبذلك مواجهة النفوذ االي
  15/4/2007عكاظ 

  
  العقبة الوحيدة امام تدويل المبادرة العربيةهي اسرائيل : أحمد بن حلي .52

اكد السفير احمد بن حلي االمين العام المساعد للجامعة العربيـة ان الـدول    :  القاهرة -  صالح عبدالفتاح 
الـسالم  سعى الى تحويل مبـادرة      العربية تسعى الى تحقيق سالم حقيقي وليس طرح افكار عادية وانها ت           

ان التمسك العربي بمبادرة السالم يأتي لكونها جاءت متوازنة بـين           الى  واشار  .  الى مبادرة دولية   العربية
الحقوق العربية و بين إعطاء الفرصة إلسرائيل كي تتعايش في المنطقة و ان هذه المبادرة تتفق و روح                  

ورأى ان العائق الوحيد أمام الترويج للمبادرة هـو         .  الدولي القرارات الدولية الصادرة عن مجلس األمن     
سرائيل التي لم تعلن موقفا محددا تجاه المبادرة العربية حتى اآلن و ان السجال اإلسرائيلي خالل الفترة                 ا

   .القادمة هو الذي قد يعطل أي تحرك عربي او دولي
  15/4/2007عكاظ 

  
  ال أساس له من الصحة فقة األسرىحول فشل صما روج :  المصرييوفد األمنال .53

أكد رئيس الوفد األمني المصري المتواجد في غزة اللواء برهان حماد أن ما روج :  ميسرة شعبان-غزة 
من أنباء حول فشل صفقة األسرى بين دولة الكيان والفلسطينيين ورفض الطرف االسرائيلي لألسماء 

  .صحةالمقدمة من الجانب الفلسطيني ال أساس لها من ال
  15/4/2007المستقبل 

  
54. ة مع إسرائيلسوريا تنفي المفاوضات السري 

أدلى بها رجل األعمال األمريكي السوري إبراهيم سليمان التي تصريحات ال رفضت دمشق :ب.ف.أ
ة قال إنها جرت بين سوريا وإسرائيل، واعتبرت ان ذلك ال يعكس وجهة نظر حول مفاوضات سالم سري

االنباء السورية عن مصدر مسؤول في وزارة الخارجية ان سوريا الحريصة على ونقلت وكالة  .سوريا
احالل السالم العادل والشامل أكدت مرارا رفضها إجراء أية محادثات سرية أو من خالل قنوات غير 

 .             رسمية
  15/4/2007الخليج اإلماراتية 

  
  ع إسرائيلكلف بالتفاوض ملجنة مبادرة السالم لن تُ: أبو الغيط .55

كلـف   اكد وزير الخارجية المصري أحمد أبوالغيط أن لجنة متابعة تنفيذ مبادرة السالم العربية لن تُ    :واس
التفاوض مع اسرائيل هو شأن خاص      أوضح ان   و .بالتفاوض مع اسرائيل وليس من حقها التفاوض معها       

فتا الى ان الحديث الذي يـدور       بكل طرف له مشكلة مع اسرائيل سواء الفلسطينيين أو سوريا او لبنان ال            
في بعض الدوائر باسرائيل عن الرغبة في فتح حوار تفاوضى مع أعضاء لجان صغيرة يمكن أن تنبثق                  

وفيما يتعلق بما سبق أن ذكـره شـيمون          .عن المبادرة هو طرح ال أتصور أن يقبل به الجانب العربي          
 قال ابـوالغيط    ،يجب ان يضعوا شروطا مسبقة    بيريز من أن العرب اذا أرادوا التفاوض مع اسرائيل فال           

ان اسرائيل هي التي تضع الشروط المسبقة وهي التي تقول ان القدس هي العاصمة االبدية وانه العودة                 
  . م1967لالجئين وال انسحابا كامال لخطوط الرابع من يونيو عام 

  15/4/2007عكاظ 
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  اضي المحتلةاألمم المتحدة ترصد االنتهاكات اإلسرائيلية في األر .56

ن ممثلة  ا قال مكتب مفوضية حقوق اإلنسان التابع للمنظمة األممية في رام اهللا             :عمان - نادية سعد الدين  
أمين عام األمم المتحدة لقضايا الطفولة والنزاعات المسلحة راديكا كوماراسومي تبدأ اعتباراً من األسبوع              

 .ع ورصـد االنتهاكـات اإلسـرائيلية هنـاك        الجاري زيارة خاصة إلى األراضي المحتلة بهدف االطال       
وأضاف أن الممثلة األممية ستعنى تحديداً برصـد االنتهاكـات اإلسـرائيلية المقترفـة ضـد األطفـال               

وقال المكتـب الـذي      .الفلسطينيين، وذلك لتضمينها ضمن تقرير يرفع إلى الهيئة الدولية في وقت الحق           
ن آثار االحتالل اإلسرائيلي تنعكس فوراً      اقطاع،  الة و  ويغطي أراضي الضف   1996يعود تأسيسه إلى عام     

 205 طفـالً أسـيراً و     330وبشكل خطير على أوضاع األطفال الفلسطينيين، مشيراً إلى وجود قرابـة            
وأظهر تقريـر    . أسير فلسطيني  10400معلمين في سجون ومعتقالت سلطات االحتالل من أصل حوالي          

طيني حديثاً، بأن عدد الطالب الذين استشهدوا بنيـران قـوات   صادر عن مركز المعلومات الوطني الفلس    
 طالباً وطالبة وموظفاً أصيبوا منذ بدء االنتفاضـة         4780 طالباً وطالبة، مقابل     845االحتالل وصل إلى    

وقد بلغ عدد مؤسسات التربية والتعليم التي تعرضت للقـصف حـوالي             .2000) سبتمبر( أيلول   28في  
 مدرسة وجامعة بأوامر    12 مدرسة إلى ثكنات عسكرية، وأغلقت       43 إسرائيل    مؤسسة، بينما حولت   359

 مدرسة ومؤسسة تعليم عال بسبب العدوان اإلسـرائيلي،  1125عسكرية، في حين تم تعطيل الدراسة في     
في الوقت الذي تسير فيه اإلحصائيات إلى أن معدل الفقر في األراضي             .ما حرم الطلبة من تلقي علومهم     

 48282ويبلغ عدد المعلمين في جهاز التربية والتعليم الفلسطيني في المدارس نحو            %. 65.8لغ  المحتلة ب 
 في وكالة الغـوث الدوليـة لالجئـين         8477 في المدارس الحكومية، ونحو      35102موظفاً يعمل منهم    

ة وأشار التقرير إلـى أن األراضـي الفلـسطيني         . في المدارس الخاصة   4704و) األونروا(الفلسطينيين  
 مدرسـة   1726 طالباً وطالبـة، منهـا       1067489 مدرسة بعدد طلبة يقدر بحوالي       2277المحتلة تضم   
 مدرسـة   275، و 251118 مدرسة تابعة للوكالـة تـضم        279 طالباً وطالبة، و   749964حكومية تضم   
وبحسب التقرير فقد كان للممارسات العدوانية اإلسرائيلية تـأثير          . طالب وطالبات  66407خاصة تضم   

  .سيئ على العملية التعليمية، وعلى الجوانب اإلنسانية والمادية، وعلى الناحية النفسية للطلبة
  15/4/2007الغد االردنية 

  
  الفلسطينيشعب الالمبعوث الصيني لعملية السالم يؤكد دعم بالده لحقوق  .57

 الستعادة   الفلسطيني شعبال اكد المبعوث الصيني لعملية السالم سون بي قان، دعم بالده لنضال             :رام اهللا 
حقوقه المشروعة، معرباً عن تقديره لجهود الرئيس عباس المستمرة، لتعزيز الوحدة الوطنية، وإطـالق              

ن هـذين الحـدثين     اوقال   .وهنأ الرئيس باتفاق مكة مرحباً بتشكيل حكومة الوحدة الوطنية         .عملية السالم 
ل سياسـي عبـر المفاوضـات وقـرارات       مهمان لمستقبل الشرق األوسط، موضحاً أن الصين تدعو لح        

الشرعية الدولية، معرباً عن أمله بأن تشهد المنطقة سالماً عادالً وشامالً، بإقامة دولة فلسطينية إلى جانب                
وفي سؤال حول تعامل الصين مع حكومة الوحدة الوطنية، قال إن هذا أمر طبيعي، وسيـستمر            .إسرائيل

 استقبل بي قان في مقر الرئاسـة         قد وكان الرئيس عباس   .وطنيةالتعامل، وسنعززه مع حكومة الوحدة ال     
كما التقى المسؤول الصيني نائب رئـيس الـوزراء عـزام          .  على آخر التطورات   هبمدينة رام اهللا وأطلع   

 قال، إننا نعول كثيرا على الدور الصيني في منطقة الشرق األوسط من أجل تحقيق العدالـة                 الذياألحمد  
  .يبقى كما كان دوما، داعما للقضية الفلسطينية، و نزيهاً وغير منحازوالسالم، ونأمل أن 
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وأكد األحمد أن شعبنا قام بتلبية متطلبات اللجنة الرباعية المطلوبة لفك الحصار، وجـرى تحقيـق هـذه                  
المتطلبات بشكل واضح وصريح في االتفاقيات الداخلية التي تم التوصل إليها في مكة ووثيقـة الوفـاق                 

  .وفي حكومة الوحدة الوطنيةالوطني 
  15/4/2007الحياة 

  
    مراسل البي بي سيإلطالق سراحالفلسطينية تقدر جهود الحكومة ا بريطاني .58

 استقبل نائب رئيس الوزراء الفلسطيني عزام األحمد في مقر الحكومة في مدينـة رام               :، وكاالت رام اهللا 
 وبحث معه في قضية مراسـل هيئـة اإلذاعـة           اهللا القنصل البريطاني العام في القدس ريتشارد ماكبيس       

وأعرب ماكبيس عقب اللقاء عن تقدير      . المختطف حاليا في غزة آالن جونستون     ) سي.بي.بي(البريطانية  
الحكومة البريطانية للجهود التي تبذلها الحكومة الفلسطينية إلطالق سراح جونستون، مضيفا أنه اسـتمع              

  . وتوقع المسؤول البريطاني إطالق سراح جونستون قريباً .دإلى شرح مفصل من األحمد عن هذه الجهو
  15/4/2007البيان االماراتية  

  
  تنظيف سالح المقاومة واستحداث شرطة قضائيةلالخطة األمنية : وزير العدل الفلسطيني .59

تعكف حكومة الوحدة الوطنية الفلسطينية بعد أقل من شهر على تشكيلها، على            :  ميرفت صادق  -رام اهللا   
لمواجهة مد الفلتان األمني وحالـة الفوضـى         عداد خطة أمنية غير محددة بزمن حتى اآلن، في محاولة         إ

 وفي الحوار التالي تفاصيل هذه الخطة، ومتعلقـات أخـرى            .األمنية التي يغرق فيها الشارع الفلسطيني     
    :بالمستجدات الخاصة على الشأن الفلسطيني

    تناقشها الحكومة بغية الخروج من حالة الفوضى الداخلية؟ ما هي تفاصيل الخطة األمنية التي -
الخطة األمنية التي تحاول الحكومة اعتمادها، تناقَش بجدية عالية وبوقت مستفيض، مـن أجـل إيجـاد                 

وهذا النجاح يحتاج الى تشخيص حالة الفلتان األمني والعوارض التي نجمت           . الضمانات الناجحة لتنفيذها  
ن تنزل قوات وزارة الداخلية لحل هذه العوارض وحل اإلشكاليات الناجمة عن فوضى             عنها، فإذا أردنا ا   

استخدام السالح بغير وجه قانوني، وتصدى أفراد األمن لها وقبضوا على أحد أبناء الفصائل، فهل يكون                
 هذا الفصيل مستعدا لرفع الغطاء التنظيمي عنه؟ الى جانب إدراكنا بوجـود ميليـشيات عـشائرية، وإذا                

ارتكب أحد أبنائها مخالفة قانونية وجاءت قوات الداخلية ألخذه، فهل ستدخل قوات األمن في مجابهة مع                
   هذه العائلة؟

وتضع الحكومة في اعتباراتها خالل عملية البحث أن كل أنظمة العالم ومجتمعاته يوجـد فيهـا تعدديـة                  
 ال يوجد مجتمع في العالم يوجـد        سياسية، وهذا أمر طبيعي ويدل على رقي حضاري وديمقراطي، ولكن         

لدينا اآلن مجموعة أجهزة من دون رؤية استراتيجية وأمنية موحدة، وترك لكل جهـاز              . فه تعددية أمنية  
وندرس اليوم إن كـان اضـافة       . العمل باستقاللية، األمر الذي تسبب بصراعات بين هذه األجهزة نفسها         

فاقم المشكلة، او أننا نتجه الى خيار دمجه في األجهزة          جهاز جديد الى جانب األجهزة الستة الموجودة سي       
    .األمنية ودراسة عواقب ذلك ونتائجه، وهذا بحاجة الى توافق أمني

الخطة األمنية ال تنجح فقط اذا ما أوكلت مهام تنفيذها للقوة التنفيذية مثال، بل يجب إشراك قوات الرئاسة                  
 مجلس األمن القومي خطة استراتيجية واضحة تنبع مـن          وأجهزة الحكومة للتعاون في ما بينها، وليضع      

تفاهم وطني شامل، وتقوم وزارة الداخلية بتطبيقها، حتى ال يكون عمل وزير الداخلية منفردا في معركة                
قد يكون  . خاسرة أمام الصراعات العائلية وتنازع الصالحيات بين المؤسسات األمنية والرسمية المختلفة          

غزة لخصوصية تفاقم األوضاع األمنية الداخلية فيه، ولكن الخطة األمنية تُصمم           هناك تركيز على قطاع     
لتشمل الضفة وغزة، حيث ان بعض المناطق في الضفة يشابه وضعها مع ما في قطاع غزة من حيـث                   

    .الفوضى األمنية، وعلينا أن نفرض القانون بالقانون، وليس بالمعارك
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وفي هـذا   . انتشار السالح على نحو غير قانوني وغير مسيطر عليه        نبحث أيضا خالل جلساتنا المفتوحة      
السياق أرى ان سالح المقاومة الذي يخاف الجميع التحدث بموضوعه، على أساس انه قد يفهم أن ذلـك                  

تـستر  " عنوان سالح المقاومة  "يحدث تحت   .. دعوة من الحكومة لنزع سالح المقاومة، وهذا غير صحيح        
لمجرمين، وبدأ هذا السالح يرتكب فيه المجازر والـدمار للـشعب الفلـسطيني             الكثير من العصابات وا   

ومؤسساته وكفاءاته، وهذا بحاجة الى حوار هادئ على أعلى المستويات الفلسطينية مـن أجـل تنظـيم                 
    .استخدام هذا السالح وتنظيفه وتحييده عن ساحة المجابهة الداخلية

   بيق هذه الخطة؟ هل وضعت الحكومة سقفا زمنيا معينا لتط-
اذا اتُفق على استراتيجية أمنية تشترك في تنفيذها جميع المؤسسات إليجاد وحدة أمنية حقيقيـة، واتفقـت                 
جميع الفصائل على رفع الغطاء التنظيمي عن الخارجين عن القانون، في وقت ال تسعى فيه الحكومة إلى                 

ا األصل ان يكون هناك استراتيجية واحـدة        خلق استقاللية وظيفية ليعمل كل جهاز أمني على حدة، وإنم         
وكل جهات تناط اليها مسؤوليات محددة لتنفيذها، وإذا استطعنا الوصول الى هذا النـوع مـن االتفـاق                  

   .والتفاهم، فستستطيع الحكومة تطبيق خطتها األمنية في أسرع وقت ممكن
ؤسسات التـشريعي والرئاسـة    يدور الحديث اآلن عن توجه الحكومة إلقامة جسر من الحوارات مع م          -

    هل هناك ضمانات فعلية إلنجاحها؟.. والفصائل لتوفير ضمانات إلنجاح هذه الخطة
كل الفصائل اليوم والمستويات السياسية الفلسطينية تدرك تماما أنه ال بد من التعاون في ما بينهـا لحـل                   

ن األمني أسفر عن فقدان األمن الشخـصي        األزمة، وأنه ال بد من العودة لالحتكام الى القانون، ألن الفلتا          
للمواطن، وأدت هذه الحالة إلى تدمير القطاعات االقتصادية والعلمية، وحتى الشؤون االجتماعية، بعد أن              

وبالتالي أصـبح   . بلغ األمر وجود تدخالت من قبل الخارجين عن القانون في الحياة العائلية بين الزوجين             
ولذلك تبحث  . سا لإلنسان الفلسطيني في محاوالته لألمان على عرضه وماله        مبدأ سيادة القانون متطلبا أسا    

الحكومة فعال تفعيل دور المستويات التنفيذية والقضائية والتشريعية الفلسطينية بشكل جماعي للوقوف عند             
    .مسؤولياتها في إيجاد حّل

في أعمـال خارجـة عـن       صدرت عن المحاكم الفلسطينية سابقا أحكام مختلفة ضد مجرمين تورطوا            -
.. القانون، ولكن لم تنفذ هذه األحكام، مما فاقم األزمة وأدى الى انتشار الجريمة وعطّل جهـاز القـضاء                 

    كيف تتعاملون مع هذه القضية؟
المحافظة على هيبة القضاء واستقالليته جزء أساس من الخطة األمنية، ولذلك لـدى الحكومـة ووزارة                

، "بالشرطة القـضائية  "ئيس السلطة محمود عباس، يوصي بتشكيل ما يعرف         العدل خاصة طرح سيقدم لر    
التي ستكون بمواصفات ومهام محددة، ويشترك فيها عناصر لم تتورط بأي حال من األحوال في حـال                 
الفوضى، وتشكل من األجهزة األمنية الموجودة على الساحة، وتكون وظيفتها ضمان هيبة القضاء وعدم              

اكم والقضاة، حتى يعمل هذا الجهاز والنيابة بنزاهة وأمن دون أي تهديدات، وتكـون              االعتداء على المح  
    .مهمة هذه الشرطة ضمان تنفيذ األحكام القضائية التي صدرت بعد دراستها والتي ستصدر

  
    تفكيك الحصار تدريجيا

     هل وضعت الحكومة خطة للمضي في رفع الحصار المفروض عن الشعب الفلسطيني؟-
كومة تشجع اآلن أي لقاء بين أي وزير فيها مع مـسؤولين عـرب وأوروبيـين، ونحـن متفـائلون              الح

وبـرغم أن الواليـات المتحـدة       . بخصوص تفكيك الحصار الذي قد يحتاج الى وقت وتدرج في رفعـه           
أننا وحكومة االحتالل اتخذتا موقفا غير عقالني في خطابهما تجاه حكومة الوحدة الوطنية الفلسطينية، إال               

عن طريق تسويق برنامج حكومة الوحدة بشكل عقالني الى العالم سيؤدي مع مرور الوقت الـى رفـع                  
الحصار عن الشعب الفلسطيني، وأكبر داعم لنا اليوم هو أن الدول العربية وبعد قرارات القمة األخيـرة                 

موظفين رواتب كاملة وأولى خطوات هذا الدعم تلقي ال     . تقف مع الحكومة صفا واحدا من أجل هذا الهدف        
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سالم فياض في جولة عربية لمناقشة آلية سد الفجوة         . ومن المقرر أن يتوجه وزير المالية د      .. هذا الشهر 
    .المالية التي أحدثها الحصار على الشعب الفلسطيني

 برغم رفض الحكومة المعلن لسياسة التعامل بانتقائية بين الوزراء، إال أن هذا األمر حاصـل علـى                  -
    كيف تتعاملون مع ذلك؟.. رضاأل

ولكننا مجمعون  .. نحن قلنا إن هذه حكومة الشعب الفلسطيني، ونرفض االنتقائية في التعامل مع الوزراء            
في الحكومة على أننا ال نريد سد األبواب أمام لقاءات من شأنها المساهمة في رفع الحـصار، علـى ان                    

ثم تقيم هذه اللقاءات ويقرر المضي قدما فيها        . س الوزراء يقدم كل وزير تقريرا شامال عن اتصاالته لمجل       
    .حسب نتائجها والفوائد التي تخدم بها المصلحة الفلسطينية

  
   تدويل قضية المختطفين

 ال تزال قضية النواب والوزراء السابقين المختطفين تشكل أزمة على الساحة الفلسطينية، هل تتوجـه                -
    هم دوليا؟الحكومة لتفعيل قضية إطالق سراح

قضية النواب والوزراء المختطفين ليست مشكلة أمنية، وإنما سياسية، ولدينا معلومات من الوفد األمنـي               
المصري أنهم دخلوا في إجراءات عملية إلتمام صفقة التبادل بين الجانبين الفلسطيني واإلسرائيلي، ونأمل              

ون إطالق سراحهم جزءا من حل سياسي       ان تحل قضية الوزراء والمختطفين ضمن هذا السياق، وأن يك         
    .يشمل اإلفراج عنهم وعن عدد كبير من األسرى الفلسطينيين

نحن اآلن نأمل ان تنطلق عملية سياسية بعد إتمام صفقة التبادل إليجاد حل، ولكن اذا فشلت هذه الطـرق                 
دل الـى المحكمـة     فالحكومة اآلن تستعد لرفع قضية النواب والوزراء المختطفين عن طريق وزارة الع           

    ".اسرائيل"الجنائية الدولية لمقاضاة 
 هل وزراء حكومة الوحدة الوطنية وبعد تجربة سالفيهم في الحكومة السابقة، بعيـدون عـن العـصا                  -

    اإلسرائيلية؟
نحن أساسا رشحنا لشغل مناصبنا الوزارية نظرا لكفاءتنا وتخصصنا، وليس ألننا من هـذا الحـزب أو                 

ولكـن اختطـاف    ..  نعيش تحت احتالل، وكل يوم نعيش معاناة الحواجز كباقي المواطنين          ذاك، وال زلنا  
. ان تكرر هذه األزمة فهذه مشكلة أخرى      " اسرائيل"النواب والوزراء في البداية كان مشكلة، وإذا أرادت         

 إضافة الى ان هذه الحكومة من وإلى الشعب الفلسطيني، وال نتميز في الظروف التـي نحياهـا تحـت                  
   .االحتالل عن أي مواطن فلسطيني، واحتمال تعرضنا ألي انتهاكات احتاللية وارد تماما

  13/4/2007االنتقاد 
  

   فعال إعادة تفعيل منظمة التحرير الفلسطينيةيهمهمإلى من  .60
  راسم المدهون

الحديث المتكرر عن إعادة تفعيل منظمة التحرير الفلسطينية ال يأخذه كثيرون على محمل الجد، 
خصوصا وأنه في كل مرة يأخذ طابعا عاما وال يدخل في تفاصيل إجرائية عملية، إال إذا استثنينا ذلك 
. البند اليتيم والبديهي المتعلّق بدخول الفصيلين الذين يقفان خارج المنظمة، حركة حماس وحركة الجهاد

المجلس الوطني على نحو سوى ذلك، هناك أحاديث عامة وغائمة وتفتقر إلى اآلليات عن إعادة تشكيل 
جديد وباالنتخابات، ولكن أيضا دون تحديد كيفيات تحقيق ذلك على األرض وفي بلدان الشتات الفلسطيني 
حيث تجمعات فلسطينية تعيش تحت قوانين دول عربية متباينة يوافق بعضها على إجراء انتخابات 

  .للفلسطينيين فيما يرفض البعض اآلخر ذلك ألسباب متعددة
 بات واضحا أن الساحة الفلسطينية قد شهدت بعد توقيع اتفاق أوسلو وتأسيس السلطة الوطنية لقد

الفلسطينية مدى الوهن الذي أصاب صلة القيادة الفلسطينية ممثّلة بالمنظمة مع كل التجمعات الفلسطينية 
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افقة عليه حين خارج فلسطين، أي خارج المساحة المفترضة لعمل السلطة، وهو أمر يمكن فهمه بل المو
لكنه . يتعلّق بعالقة السلطة بتلك التجمعات إذ هي سلطة الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة

يصبح غير مفهوم ومرفوضا حين يطال العالقة بين جماهير تلك التجمعات والمنظمة التي هي ممثلتهم 
ي والتعبير عن تطلعاتهم المستقبلية الشرعية والوحيدة واإلطار الوحيد الذي يمكنه استيعاب فعلهم الوطن

 على وصف منظمة التحرير - رغم اختالفاتهم الكثيرة -إلى الحدود التي جعلت الفلسطينيين يتفقون 
  .بأنها الوطن المعنوي مثلما هي الممثل السياسي والحقوقي

تجمعات المنظمة بعد أوسلو ليست أكثر من مكاتب متناثرة في هذه العاصمة أو تلك وهي تتصل بال
الفلسطينية في حدود شديدة الضيق وبال أية فاعلية حقيقية، ال بل إن الوهن الذي نتحدث عنه بعد رحيل 
القيادة إلى فلسطين ما لبث أن عكس نفسه في صورة إهمال بالغ وغير مبرر مارسته اللجنة التنفيذية 

ألجنبية على السواء، والى الحد الذي للمنظمة بحق كوادرها العاملين في مكاتب الدول المختلفة العربية وا
باتت معه هذه المكاتب بال ميزانيات حقيقية وفي كثير من األحوال بال رواتب فعلية ناهيك عن أن تلك 
الرواتب تنتمي إلى مرحلة ما قبل حصار بيروت، أي أنها بعيدة كليا عن كل درجات غالء المعيشة التي 

لتاريخ، بل بعيدة عن تلبية المستجدات التي طرأت على أوضاع شهدتها دول العالم المختلفة منذ ذلك ا
  .العاملين ذاتهم ونعني هنا التزايد في أفراد عائالتهم الطبيعي والمفترض

المسألة ال تتوقف عند هذا الحد وحسب ، بل إن االنتقال الطبيعي والمفهوم لقيادة المنظمة إلى الضفة 
بحدود ما تسمح به االتفاقات الموقعة فلم يتمكن من إدخال كل الغربية وقطاع غزة جاء مبتسرا ومحدودا 

 خارج أية إطارات -في ظل انفصام العالقة مع الداخل-المنتمين للمنظمة وفصائلها ليجد هؤالء أنفسهم
تنظيمية أو سياسية وبالطبع خارج أية رعاية مالية من المنظمة، ما خلق أوضاعا معيشية فادحة أصابت 

في المنظمة إلى البحث هنا ” كوادر“ العائالت الفلسطينية ودفعت الكثيرين ممن هم أعدادا هائلة من
وهو أمر طبيعي في الحياة ولكنه ال يغدو طبيعيا بعد أن بلغ معظم هؤالء . وهناك عن أعمال يزاولونها

هم وأن الكوادر سن الشباب وأخذوا يغذّون السير نحو شيخوخة تفترض في الدنيا كلها أن يجلسوا في بيوت
  .تأتيهم رواتب تقاعدهم أسوة بأمثالهم من البشر اآلخرين في بلدان العالم كله

مناقشة هذا الموضوع يغرقها البعض دائما في سلسلة ال تنتهي من الحديث الديماغوجي عن األزمة 
نهم الكفاح الوطني، وهي مبررات ال يقبلها أحد ونحن م” أولويات“المالية التي تعيشها المنظمة وعن 

بالطبع بسبب معرفتنا التي ترقى إلى اليقين بحجم الهدر المالي والفساد الذي جعل ويجعل أسماء معروفة 
ومتداولة في الحياة السياسية تراكم ثروات مالية كبرى دون أن تطالها يد المحاسبة بل وفوق ذلك يستمر 

مباشرة بالشأن المالي أي أنهم أصحابها في مواقع إدارية وسياسية مهمة، وأحيانا مواقع ذات عالقة 
يستمرون في حرية ممارسة فساد ذمتهم على حساب آالف الكوادر الذين حولتهم هذه الحالة المتردية إلى 

  .يعيشون هنا وهناك” سابقين“مجرد مناضلين 
سان أعتقد أن الحديث عن تفعيل منظمة التحرير الفلسطينية سوف يظل حديثا بال معنى إن لم يبدأ من اإلن

ذاته والذي هو أساس العمل الوطني ومادته وهدفه، وهو كي يستقيم ويقف فعال على قدمين ثابتتين 
يتطلب مراجعة جدية لعالقة المنظمة بكوادرها وبكل الكوادر الذين انتموا طيلة سنوات شبابهم إليها أو 

  .ام والرعايةوضعهم خارج االهتم” لوائح“إلى فصائلها والذين ال يجوز تحت أية ذرائع أو 
هؤالء ليسوا ضيوف شرف وال أعضاء فخريين ومنهم نسبة كبرى ممن بذلوا سنوات شبابهم في الكفاح 

  .من أجل األهداف الوطنية دون أن تكون غاياتهم المنفعة الشخصية
نقول ذلك ونأمل أن يتحرك الجميع وفي مقدمتهم الرئيس أبو مازن والذي هو أيضا رئيس اللجنة التنفيذية 

  فهل تجد دعوتنا استجابة حقيقية؟. لمنظمة التحرير الفلسطينية
  15/4/2007الحياة 
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  حرب إسرائيلية ضد المواطنين الفلسطينيين: قضية عزمي بشارة .61
  بالل الحسن
. انفجرت في األسبوع الماضي قضية جديدة ضد الفلسطينيين المقيمين في وطنهم داخل دولـة إسـرائيل               

زمي بشارة، فبدت في هذا النطاق وكأنها قـضية شخـصية تخـصه هـو               حملت القضية اسم الدكتور ع    
بالذات، ولكنها ما لبثت أن تكشفت عن قضية أخطر من ذلك بكثير، تمس الفلسطينيين وهـويتهم، كمـا                  

  .تمس هوية دولة إسرائيل
يني، الفلـسط ) المشهد السياسي (حين أجرت الوزيرة اإلسرائيلية السابقة شالوميت آلوني مقابلة مع موقع           

 انطباعا بأن الـشاباك يعـد ملفـا ضـده،           هاوجهت فيها تنبيها إلى بشارة أن يبدأ باتخاذ الحذر، ألن لدي          
وارتبط هذا التنبيه من آلـوني  .  عليه أن يغادر، ألنه ال يوجد شخص ال يمكن حياكة ملف ضده   توأقترح

، وأبلغـه بـأن     13/3/2007في  بنبأ آخر كان قد جرى من قبل، حين التقى رئيس الشاباك مع اولمرت              
  .الشاباك يعتبر األقلية العربية خطرا على األمن اإلسرائيلي

ومن المفيد المالحظة هنا، أن الحديث عن األقلية العربية كخطر على إسرائيل، يجري منذ زمن، وعلـى                
ة ، باعتباره خطرا ديمغرافيا تتولد عنه بالـضرور       2000مستويات عليا، منذ مؤتمر هرتسليا األول عام        

ولكن الجديد في األمر، هو أن مجموعات بحثية وقانونية ومدنية تمثل نخب            ). الترحيل(فكرة الترانسفير   
األقلية العربية داخل دولة إسرائيل، بدأت تطرح تصوراتها حول الصيغ الدستورية التي يرونهـا لدولـة                

غ الديمقراطية، وضد كـل     إسرائيل كدولة ديمقراطية، ولمنهج تعامل دولة إسرائيل معهم حسب تلك الصي          
) الشاباك(ويبدو أن هذه التصورات قد أقلقت       . منهج يصور األقلية العربية كخطر على المجتمع ومستقبله       

وحسبما نقلته معاريف عن رئيس الشاباك قوله، في ذلك         . وكانت موضع بحث رئيسها مع رئيس الوزراء      
التي تكثـر لـدى النخـب       ) ثائق التصور و(إن ما يبعث على القلق بشكل خاص هو ظاهرة          “االجتماع،  

المختلفة بين عرب إسرائيل، حيث هناك في الوقت الراهن أربع وثائق تصور مختلفة، والمشترك في ما                
إن هذه االتجاهات التآمرية التـي      . بينها أنها ترى في إسرائيل دولة جميع مواطنيها وليس كدولة يهودية          

  .”تذب وراءها الجموعتبديها النخب يمكنها أن تحدد توجها، وتج
  :التي أشار إليها رئيس الشاباك هي التالية) وثائق التصور(
  ).لجنة المتابعة العليا( وثيقة التصور المستقبلي للفلسطينيين في إسرائيل، الصادرة عن -1
  .القانوني) عدالة( مشروع الدستور الديمقراطي، الصادر عن مركز -2
  ).مساواة( مركز  وثيقة النقاط العشر، الصادرة عن-3
  .للدراسات، وهي وثيقة لم تنشر بعد) مدى( وثيقة حيفا، الصادرة عن مركز -4

دولـة جميـع    (والشيء الجامع بين هذه الوثائق كلها، التوجه الذي يتطلع إلى تغيير تعريف الدولة إلـى                
ـ     )دولـة يهوديـة   (، وذلك ضد التعريف الذي يقول، إن إسرائيل         )مواطنيها ف يمـس   ، ألن هـذا التعري

بالديمقراطية، ويفرض مستويين في تعريف المواطنين والتعامل معهم، فينـشأ مـستوى للتعامـل مـع                
اليهودي، وينشأ مستوى آخر للتعامل مع غير اليهودي، وهو موقف ينقض األساس الديمقراطي للدولـة،               

  .ي جنوب أفريقيا، على غرار ما كان قائما ف)األبارتهايد(ويفتح الباب أمام دولة التمييز العنصري 
وكان الدكتور عزمي بشارة، ومن خالل الحزب الذي يترأسه، ومن خالل وجوده في الكنيست، هو أول                

وتمكن ذلك الشعار أن يصبح، منذ ذلـك        . 1996، وذلك منذ عام     )دولة لجميع مواطنيها  (من طرح مبدأ    
. ديد من النشاطات الشعبية النـضالية     الحين، الشعار الجامع للعديد من التيارات السياسية الفلسطينية، وللع        

وفرض هذا الشعار على الجهة األخرى اإلسرائيلية تحديا ديمقراطيا صعبا ومحرجا، وبدأ النظر منذ ذلك               
الحين إلى الدكتور عزمي بشارة كخطر يهدد النظام اإلسرائيلي، وتم تسليط األضواء عليه بـسبب دوره                

طة الفلـسطينية  السل( واتصاالته، خاصة مع الجهات العربية المركزي هذا، وبدأت عملية ترصد لنشاطاته     
، كما بدأت حمالت معادية له اتخذت شكل الحمالت اإلعالمية، ثم           ) مصر - لبنان   - سوريا   - األردن   -
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تطورت إلى مساءالت قضائية تم أثناءها رفع الحصانة النيابية عنه، مع محاوالت قضائية أخرى لمنـع                
، أو التأثير   تهولكن كل هذه الحمالت لم تستطع إضعاف إراد       ). 2003(لكنيست  قائمة حزبه من الترشح ل    

في سياسة حزبه أو كتلته البرلمانية، وواصل الحزب انتشاره في األوساط الشعبية، كمـا واصـل فكـر                  
الحزب مد تأثيره إلى أوساط النخب السياسية، وهو ما عبر عنه خبير في الـشاباك حـين طلبـت منـه             

إن التجمع الوطني الديمقراطي يملك اليوم تأثيرا عظيما علـى مـضمون   “ائيلية رأيه فقال    المحكمة اإلسر 
ولم يكن هـذا    . ”النقاش السياسي، وعلى ما هو مطروح على ساحة النقاش الجماهيري في الوسط العربي            

 الرأي بهدف كيل المديح للتجمع، بل كان هدفه تحريض قضاة المحكمة على ضرورة منع قائمة التجمـع                
  .من الترشح للكنيست، بسبب قدرة أعضائها على إحداث هذا التأثير

ولكن ال بد من وقفة عند توقيت إثارة موضوع مالحقة الدكتور عزمي بشارة واهتمام حشد كبيـر مـن                   
  :ونستطيع أن نرصد هنا عدة أسباب منها. السياسيين اإلسرائيليين باألمر

إسرائيل دولـة مـن     (جل صياغة دستور لدولة إسرائيل       إن نقاشا يجري في إسرائيل منذ زمن، من أ         -1
وذلك في محاولة لالستفادة من تأييد الرئيس       . ، يكرس فكرة يهودية الدولة رسميا وألول مرة       )دون دستور 

األميركي جورج بوش لهذه الفكرة، وهو تأييد قدمه لرئيس الوزراء السابق آرييل شارون في ما أصـبح                 
ف األساسي من فكرة يهودية الدولة هو التمهيد لفكرة ترحيل الفلسطينيين           والهد). وعد بوش (يعرف باسم   

لالجئين الفلسطينيين، الذي أصبحت    ) حق العودة (، والوقوف بقوة في وجه مبدأ       ) ألف نسمة  300مليون و (
  .تعبر عنه هيئات مدنية فلسطينية منتشرة في كل عواصم العالم تقريبا

ياسيا عربيا وعالميا، منذ أن تم تفعيل المبادرة العربية في قمـة             إن إسرائيل أصبحت تواجه تحديا س      -2
الرياض األخيرة، وهي مبادرة تتضمن البحث بإيجاد حل عادل لقضية الالجئين على قاعدة قرار األمـم                

وهي ترفض هذه المبادرة وتريـد أن يـأتي         .  الذي يقضي بعودة الالجئين إلى ديارهم      194المتحدة رقم   
مع الفلسطينيين المقيمين في دولة إسرائيل، وتحت شعار الترانسفير، لتقضي علـى            رفضها عبر معركة    

  .فكرة حق العودة، التي تتضمنها المبادرة العربية
. 2006يوليو  /  إن إسرائيل تعيش حالة متأزمة منذ حرب لبنان الفاشلة، التي خاضتها في شهر تموز              -3

دات اإلسرائيلية األساسية وتنهي حيـاتهم الـسياسية،        وهناك لجنة تحقيق في هذه الحرب، وقد تدين القيا        
ولذلك تسعى هذه القيادات اإلسرائيلية إلى إيجاد كبش فداء، وإلـى           . ومنهم رئيس الوزراء ايهود اولمرت    

، لكيال ينصب االهتمام على فشل القيـادات        ”الخطر الفلسطيني “صرف اهتمام الجمهور اإلسرائيلي نحو      
  .اإلسرائيلية وفسادها

 أنتجت هذه األسباب الكبيرة، سياسة إسرائيلية ضد األقلية العربية بمجملها، وموضوع عزمي بـشارة               لقد
ليس إال العنوان لهذه المعركة الخطرة، التي استنفرت كل زعماء اليمين في الكنيست اإلسرائيلي، وفـي                

ا فـسيكون ذلـك أفـضل       إذا غادر عزمي بشارة الحلبة السياسية حق      “مقدمتهم بنيامين نتنياهو، الذي قال      
نشاطات “وكذلك النائب زفولون اورليف، الذي دعا إلى محاكمة أعضاء الكنيست العرب بسبب             . ”للجميع

، وطالب بسن قانون يمنـع ترشـحهم النتخابـات    ”علنية تشكل خطرا حقيقيا على إسرائيل كدولة يهودية   
 يتعاونون مع األعداء، ووصفهم بأنهم      وكذلك النائب تسفي هاندل، الذي اعتبر أن النواب العرب        . الكنيست

  .والسبب في ذلك كله اتهامهم بأنهم يزورون سوريا ولبنان. ”طابور خامس“
هل سيعود عزمي بشارة إلى أرض الوطن أم سيبقى في عمان؟ يقول بيان اللجنة المركزيـة                .... أخيرا  

.. دا، سـيحدده وفقـا لبرنامجـه      إن عودة النائب بشارة وموعدها، قريبا كان أم بعي        “للتجمع الديمقراطي   
والمتلهفون على عودة النائب بشارة هم أولئك المتلهفون على مالحقته، وليس هو رهن إشارتهم وترتيب               

  .”برنامجه حسب برنامجهم
  .وستكون لها بالضرورة حسابات خاصة... لقد بدأت معركة كبيرة

 15/4/2007الشرق األوسط 
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   الطوعيالترانسفيرخرافة  .62

 رخيري منصو
هجرة الفلسطينيين العكسية أو المضادة، تفزع أصحاب الشأن الفلسطيني، لكنها مصدر ارتياح كبير للدولة 

  .العبرية خصوصاً وأن هناك تهجيراً ليهود العالم لم ينقطع سيله منذ تأسيس الكيان الصهيوني
هو أكثر من ذر للرماد عن الهجرة الفلسطينية العكسية وأسبابها ” يديعوت أحرونوت“وما نشر مؤخراً في 

في العيون، فقد عثرت الصحيفة على سبب هذه الهجرة وهو فوز حماس في انتخابات المجلس التشريعي 
  .وتشكيل حكومة منها، مما ضاعف من حصار الفلسطينيين في األرض المحتلة وبطالتهم وتجويعهم

سطين إلى الخارج بلغ ستة  حسب ما تقول الصحيفة العبرية أن عدد المهاجرين من فل2006ففي عام 
  .عشر ألفاً، يشكل الشباب والطالب والباحثون عن عمل نسبة كبيرة منهم

هنا يتواصل التضليل والتالعب بالنسب المئوية مثلما يتواصل قلب الحقائق واستبدال األسباب 
الموضوعية بأسباب ذاتية محض، فالهجرة هي في جوهرها تهجير قسري وقد مارسه االحتالل 

هيوني منذ اليوم األول لالحتالل، ومنذ شيدت المستوطنة األولى على اطالل قرية فلسطينية عمرها الص
  .آالف السنين

مشجباً لتعليق كل شيء حتى الخوذة الملطخة بالدم، ” حماس“وحيث تستخدم الصحف العبرية ومحللوها 
إلى محاولة االحتالل تبرئة فإن المقصود ببساطة هو التحريض ضد كل ما له صلة بهذه الحركة، اضافة 

  .نفسه من كل ما يجري ومنه هذا التهجير القسري
حزيران / وبعد يونيو1948ونحن في غنى عن التذكير بأن تهجير موجات كبيرة من الفلسطينيين عام ،

 وخالل االنتفاضة األولى تم في غياب فوز حماس وتشكيل حكومة من عناصرها، فاالحتالل لم 1967
 أو عامين، والتهجير والتجويع والحصار لم يبدأ مع حماس فقط، انه من صميم األجندة يبدأ قبل عام

  .االحتاللية التي نفذتها الدولة العبرية بحذافيرها ألكثر من نصف قرن
أما إذا كانت نوايا االحتالل اعادة انتاج الماضي واسقاط حماس وفوزها في االنتخابات على خمسة 

 .رج في خانة تلفيق التواريخ وابتكار الذرائععقود، فذلك شأن آخر، فيد
 على هجرة طوعية آلالف الفلسطينيين الذين تشبثوا بجمرة ترابهم 1948لقد راهنت الصهيونية عام 

الملتهب، لكن المائة ألف الذين تحولوا إلى أسرى في عقر دورهم أصبحوا اآلن أكثر من مليون، 
 .لعرقي على المكوث في لحم األرضويصرون رغم شظف العيش والحصار والتمييز ا

انها اللعبة ذاتها، تتكرر دون استبدال الكرة أو حتى المضارب والصفارات، ألن المشروع الصهيوني 
استيطاني بالدرجة األولى، وال بد من تفريغ ديمغرافي داخل فلسطين كي يتاح لماليين اليهود المدرجين 

 .في قائمة التهجير أن يحتلوا الحيز المكاني
لقد مضى إلى غير رجعة ذلك الزمن الذي كان فيه الجالد يحمل ضحيته عبء عذابها، ويصورها كما لو 
أنها تسعى بنفسها إلى تعذيب نفسها، فاالستعمار الذي دام قرونا حمل ضحاياه في العالم المنكوب كل 

لكيان الصهيوني افرازات التخلف والفقر والمرض وحقيقة األمر انه هو الذي أنتج هذا الثالوث، وا
باعتباره تلميذاً نجيباً السوأ ما عرف التاريخ من كولونياليات استيطانية يسعى إلى تحميل الشعب 

 .الفلسطيني عبء كل ما يعانيه
إن هذه الفلسفة البائسة والتي افتضحت حتى تبعثرت احشاؤها، هي احتالل آخر يضاف إلى احتالل 

  .ى العقل وهنا يكمن مقْتُلُهاألرض، فاالستيطان يسعى نحو التمدد إل
  15/4/2007الخليج اإلماراتية 
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  قصاصة غير رسمية .63
  احمد دحبور

فقد افرغ رئيس حكومـة     . ال أنتظر، أقصد ال ننتظر شيئا من لقاء ابو مازن، هذا اليوم، بإيهود اولمرت             
اوض في قضايا هي    االحتالل هذا الال لقاء من مضمونه قبل ان يبدأ عندما اعلن انه لن يتفاوض مجرد تف               

واذا كانت سياسة الرئيس هي ان نالحق العيار الى باب الدار، فأحسب انه             . عناوين الموضوع الفلسطيني  
يأتي الى هذا الموعد بال اوهام، وان كان يستطيع ان يسجل على قصاصة غير مروسة بضع مالحظات                 

  .على الخطاب الصهيوني الرسمي
ل في اتجاه واحد، فهم يقتادون يوميا مزيـدا مـن الفلـسطينيين،             مثال، تبدو الطريق الى سجون االحتال     

ويرفضون مبدأ االفراج عمن يسمونهم بالملطخة أيديهم بالدم اليهودي، ثم يستدركون بأنه مـن الممكـن                
 ولـم ال  -ولـو أردنـا  . االفراج عمن تقادم بهم العهد من المعتقلين ويقصدون االسرى الفلسطينيين طبعا       

 منطق اولمرت ومن على يمينه ويمينه، فلنتذكر بضع مجازر قـد ارتكبتهـا قـوات                ان نجاري . نريد؟
خـذ  : االحتالل، منذ بدء النكبة حتى اليوم، ال ضد الفلسطينيين وحدهم بل ضد العرب بشكل عام، فنقول               

عندك دير ياسين، وعرج على قبية، وتوقف عند كفر قاسم، وتذكر السموع، وال تنس اطفال مدرسة بحر                 
، وترحم على شهداء ابي زعبل، وقف خاشعا امام شهداء قانا واحد، ثم قانا اثنين، واقـرأ الفاتحـة                   البقر

  .على ارواح شهداء مخيم جنين
واذا . واذا اكتفينا بهذا العدد المحدود من المجازر، فمن اجل ان نتذكر ان شهداءها جميعا من المـدنيين                

ستة وخمسين شهيدا مدنيا فلسطينيا من كمال مـصطفى         كان هناك من التباس بشأن مخيم جنين فإن لدينا          
الصغير ذي الستين عاما، الى محمد عمر تقي حواشين ذي الثالثة عشر عاما، ومن عفاف علي حـسن                  

ومن عطية حسن ابـي     . دسوقي ذات الثمانية والخمسين عاما، الى نايف قاسم النايف ذي االعوام التسعة           
ناهيك عـن الجثـث     . لى فارس عماد الزبن ذي االثني عشر عاما       رميلة ذات الخمسة واالربعين عاما، ا     

مجهولة الهوية ألطفال، من الجنسين، بين العاشرة والثانية عشرة، مع اصابة واحـد وعـشرين ومئـة                 
  .فلسطيني، وغني عن القول ان اصابات بعضهم خطيرة

م بالدم أم  بالحناء التي ينعم       هل يعتبر اولمرت ان قتلة هؤالء المدنيين ملطخة ايديه        : والسؤال البريء هو  
بها رب الجنود عليهم جزاء ما قتلوا من االغيار؟ والمالحظة الثانية، هي ان الفلسطينيين عرب ينتمـون                 

فكلنا نكره سفك الدماء، وكلنا من حقنا ان نسأل عن الجـاني،            . الى ثقافة تطلق على الحرب اسم الكريهة      
 في المجازر التي ذكرنا عينات منها، ام كان يهوديا فالفلسطيني           سواء أكان القتيل فلسطينيا كمن استشهدوا     

كان آمنا في بيته عندما دخلت الحربة في جسده دخول السكين في الزبدة، وهذا التعبير البليغ لبطل ديـر                   
ولكن من الـذي وضـعه فـي وجـه          . اما اليهودي فال سبب لدينا لنكرهه     . ياسين مناحم بيغن شخصيا   

  يريد اال ان يعود الى وطنه شأن بني البشر؟الفلسطيني الذي ال 
اما المالحظة الثالثة فال أحسبها سرا، وهي ان الرئيس الفلسطيني ليس في شوق شخـصي الـى ايهـود                   

ولكن اذا كان المعتدي هو الذي يتدلل ويعلن سلفا عن عدم اسـتعداده             . اولمرت، وانما يتفاوض الخصوم   
.. او.. ، او القبول بالقدس عاصمة فلسطينية، او      7691دود  لمجرد التفاوض حول حق العودة، او حتى ح       

  فعالم يكون التفاوض؟
على  أن هذا السؤال البريء ال يعني اغالق الدفتر وعودة كل طرف الى ربعه، بل ان هناك مـا هـو                      
ممكن ان تشهده المنطقة، وهو المؤتمر الدولي الذي يضع االوراق جميعها على الطاولة، ليتحمـل كـل                 

  .وليته في هذه المعضلةطرف مسؤ
والمؤسف ان القصاصة غير المروسة التي افترض ان تكون في جيب الرئيس الفلـسطيني ال تتـضمن                 

فهل يفطن العرب الى انهم يعومون على اكبر بحيرة         . وصفا للفريق العربي المطلوب لهذا المؤتمر العتيد      
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لدنيا، ويشكلون واحدة من اوسع االسـواق       نفط في العالم، ويشغلون احدى أهم المناطق االستراتيجية في ا         
  في المجتمع الدولي؟

وهكذا انهي بجملة مبتورة، فثمة حروف تنتظر النقاط العربية، وعلى الفلسطيني المزود بـصبر أيـوب                
  .فلعل العرب هنا او هناك.. وعناد سيزيف ان يرى ضوءا فيسعى

  15/4/2007الحياة الجديدة 
  

  :كاريكاتير .64
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