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***  
  للحوار المباشر حول المبادرة ونريد صفقة تبادل معقولةمستعدون :أولمرت .1

أن إسرائيل مستعدة للحوار المباشر حول خطة السالم السعودية وصفقة تبادل "أيهود أولمرت  قال
 ".لالزماألسرى مشيرا إلى أن قائمة األسماء التي قدمتها الفصائل اآلسرة للجندي شاليط أكبر من ا

، "معقولة"إنه على استعداد إلجراء صفقة تبادل أسرى "، وأضاف أولمرت في مقابلة مع التلفزيون الكندي
وامتنع أولمرت لإلشارة إلى عدد األسرى  ".يتم فيها إطالق سراح فلسطينيين مقابل إطالق سراح شاليط

صائل اآلسرة لشاليط عالية جداً الذين توافق إسرائيل على إطالق سراحهم، إال أنه قال إن مطالب الف
 أسيراً، من بينهم عدد من األسرى الذين كان 450مشيرا إلى أن حماس كانت قد طالبت بإطالق سراح 

 ".لهم دور في عمليات قتل فيها إسرائيليون
 هأن إسرائيل على استعداد للتباحث مع السعودية بشأن مبادرة السالم العربية، إال أن"وأضاف أولمرت 

وأضاف أن السعودية هي العامل " التطرف في العالم العربي" السعودية بتصدر مكافحة ما أسمها طالب
حان "وبحسب أولمرت  .المركزي في الشرق األوسط، وعليها أن تقوم بدور ملموس في حل الصراع

عرض الوقت لتقوم قوى معتدلة في العالم العربي باتخاذ خطوة قيادية شجاعة وإرسال رسالة إلى طول و
 .وأضاف أن السعودية تقوم بدور ملموس بهذا االتجاه". الشرق األوسط تفيد بأن أيام المتطرفين قد ولت

وفي المقابل قال أولمرت إن إسرائيل لن تجدد المفاوضات مع سورية، إال إذا تراجعت األخيرة عن دعم 
 .حزب اهللا وحماس والمقاومة العراقية

  16/4/2007فلسطين برس 
  

 البرغوثي ضمن قائمة األسرى: د ازدواجية المعايير الدولية تجاه األسرىهنية ينتق .2
انتقـد رئـيس الـوزراء      : نقالً عن مراسلها في غزة، رائد الفي       17/4/2007الخليج اإلماراتية   نشرت  

الفلسطيني اسماعيل هنية بشدة سياسة الكيل بمكيالين من قبل المجتمع الدولي الذي يطالب بإطالق سراح               
وقـال   رائيلي واحد، ويتجاهل معاناة أكثر من عشرة آالف أسير فلسطيني في سجون االحتالل،            جندي إس 

ربما لم تمر دولة من هنا إال وتحدثت بخصوص شاليت، ويكاد هذا االسم يصبح من أشـهر األسـماء                   "
جون من يعرف أسماء عشرة آالف أسير فلسطيني يقبعون في س         "، متساءالً في الوقت ذاته      "بسبب االهتمام 

االحتالل؟ من يتحدث عن اإلفراج عنهم؟ من يتحدث عن معاناة أمهاتهم وآبائهم وأبنائهم وذويهم؟، لمـاذا                
وأعرب خالل مشاركته في االعتصام      ".هذا الكيل بمكاييل متعددة حتى في قضية إنسانية وحرية اإلنسان؟         

ألحمر بغزة، أمـس عـشية يـوم        األسبوعي ألهالي األسرى والمعتقلين في مقر اللجنة الدولية للصليب ا         
  .األسير الفلسطيني، عن أمنياته بقرب انجاز صفقة تبادل مشرفة بين فصائل المقاومة والدولة العبرية

تتحرك في أكثر من اتجاه لتأمين االفراج عن الصحافي البريطاني          "من ناحية ثانية، قال هنية ان حكومته        
 تؤكد ما ورد في بيان لجهة غير معروفة، وحتـى           ليست لدينا معلومات  "وأضاف  ". المخطوف جونستون 

  ".اآلن المعلومات غير مؤكدة وال نزال نتابع الموضوع
 إلـى أن    الوكاالتوعن  وائل بنات،   ،  غزةنقالً عن مراسلها في      17/4/2007الوطن السعودية   وأشارت  

تبادل مـع إسـرائيل     إسماعيل هنية أكد أمس أن قائمة األسرى الفلسطينيين المقترح إطالقهم في صفقة ال            
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هناك بعض التصريحات تعتقد أن القائمة ال تـضم المناضـل مـروان             : "وقال .تشمل مروان البرغوثي  
سيأتي : "وأضاف مخاطبا األسرى  ." البرغوثي، ولكن أؤكد لكم أن القائمة تضم المناضل مروان البرغوثي         

 فتح وحماس وشعبية وديموقراطية،     ال فرق بين  "وتابع  ." اليوم الذي تتجولون فيه في شوارع غزة والقدس       
نحن نجري صفقة التبادل من خالل االتفاق مع األشقاء في مصر الـذين يتـابعون مفاوضـات صـفقة                   

واعتبر أن تقديم القائمة التي     ." األسرى التي تضم أبناء الشعب الفلسطيني على مختلف انتماءاتهم السياسية         
  ."الخطوة العملية األولى في اللحظة الحالية"يمثل تضم أسرى لإلفراج عنهم في إطار صفقة التبادل 

دعا إسماعيل هنية   :  أنس عبد الرحمن   ،غزةنقالً عن مراسلها في      17/4/2007الوطن القطرية   وأضافت  
الدول العربية واإلسالمية والمجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياتهما تجاه اإلفراج عن أكثر مـن عـشرة                

لألمتين العربية واإلسالمية، مشيرا إلى أن      " أقدس قضية " قضية األسرى    واعتبر أن  .آالف أسير فلسطيني  
األسرى لم يغيبوا خلف القضبان من اجل البحث عن مواقع ومناصب وإنما من اجل البحث عـن موقـع          

وشـدد   .للقضية الفلسطينية من اجل البحث عن األرض التي يجب أن يعود إليها الالجئون الفلـسطينيون              
عزيز دويـك رئـيس المجـل التـشريعي،         .اإلفراج عن رمز الشرعية الفلسطينية د     هنية على ضرورة    

وزمالئه النواب والوزراء السابقين، داعيا كل أبناء الشعب الفلسطيني إلى إحياء يوم األسير الفلـسطيني،               
 ."أننا مع أسرانا ولن ننساهم ولن نخذلهم وسنبقى معهم"والمشاركة في فعالياته، ولتكون كلمته واحدة 

كـد  أ : سـمر خالـد    ، الفلسطينية نقالً عن مراسلتها في األراضي     17/4/2007الرأي األردنية   وجاء في   
المسيرة السياسية التي اعتمدت تقوم على اساس التمسك بالثوابت والحقوق وال تنـازل       "هنية ان   اسماعيل  

نتـائج لهـذا اللقـاء      "وحول لقاء الرئيس عباس مع اولمرت، قال هنية انه لم ير            ،  "عن الحقوق والثواب  
  ".وغيره

  
   التحريرلمنظمة" والدة ثالثة"حماس تسعى إلى و..  تنظيمات تغيير اسمها3قريع يطلب من  .3

 قالت مصادر فلسطينية موثوقة للحياة أمس إن أحمد قريع طلب من قادة ثالث              : إبراهيم حميدي  -دمشق  
دة احياء منظمة التحرير، وكان قريع التقى       منظمات فلسطينية تغيير اسم تنظيماتها، تمهيداً للبحث في إعا        

 .أمس عدداً من قادة المنظمات، بينهم زعيم الجهاد اإلسالمي رمضان عبداهللا شلح، بعد لقائه خالد مشعل               
وأوضحت المصادر الفلسطينية أن قريع اقترح في دمشق أن تقوم ثالث منظمات بتغيير اسمائها باعتبار               

 -فـتح   "ويشمل هـذا االقتـراح كـالً مـن          . نها في السنوات السابقة   أنها تحمل األسماء التي انشقت ع     
وأوضحت المـصادر أن قريـع       ".جبهة التحرير الفلسطيني  "، و   "جبهة النضال الفلسطيني  "، و "االنتفاضة

بقيادة شلح، وفي مقابل طلب عبـاس تجديـد         " الجهاد اإلسالمي "طلب تجديد التهدئة خالل لقائه وفداً من        
، نقلت المصادر عن قيادة الجهاد      "مبادرة حسن نية  "توسيعها إلى الضفة مع اإلقدام على       التهدئة في غزة و   

التهدئة يجب أن تكون شاملة، وأن يفي اإلسرائيليون بما وعدوا به من اطالق لألسرى ووقـف                "قولها إن   
ادت أن  وز". غير ممكن أن تحصل التهدئة في غزة بينما يقتل الشعب الفلسطيني في الضفة            . االعتداءات

  ".تريد كشف حساب لما حصل بحيث تتوفر ضمانة بأن ال تستفرد الجهاد"الجهاد 
منزلنا الفلسطيني الـذي    "إلى ذلك، شدد قيادي في حماس للحياة على أهمية إعادة بناء المنظمة باعتبارها              

 الى  وأشارت مصادر أخرى  ". يجب أن نجدد مؤسساته ونراجع برنامجه السياسي كي نتفق عليه من جديد           
البعض في فتح يحاول تعطيل هذا األمر بسبب مخاوفه من قيام حماس بقلب المنظمة رأسـاً علـى                  "أن  

وزادت ان الحركـة    ". عقب، وأن يتكرر في المنظمة ما حصل في المجلس التشريعي من فوز للحركـة             
بعد والدتـي   " دعونا نتحاور كي نصل إلى قواسم مشتركة بحيث تكون هناك والدة ثالثة للمنظمة            : "تقول

  اهمال المنظمة يعني اهمال الشعب الفلسطيني وتسهيل "وتابعت المصادر الفلسطينية أن  .1969 و1964
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كل تنظيم يخدم مرحلة وال     . ال يمكن إعادة عجلة الزمن الى الوراء      "، قبل أن تؤكد أنه      "شطب حق العودة  
   ".أحد يملك مفاتيح الشعب الفلسطيني في جيوبه

  17/4/2007الحياة 
  

  قريع يتباحث مع الشرع والمعلم األوضاع الفلسطينية .4
استعرض فاروق الـشرع نائـب       :وكاالتونقالً عن ال  دمشق  من   17/4/2007الشرق القطرية   نشرت  

األوضاع على الساحة الفلسطينية وأطلع منه علـى الجهـود المبذولـة            "الرئيس السوري مع أحمد قريع      
جـدد  "أن الـشرع    ) سـانا (ذكرت وكالة األنباء السورية الرسمية      و". إلعادة بناء وتفعيل منظمة التحرير    

، مـشددا علـى أهميـة       "استعداد سوريا للمساعدة في الجهود الرامية لتعزيز الوحدة الوطنية الفلسطينية         
التحرك العربي واتخاذ اإلجراءات العملية تنفيذا لقرار قمة الرياض العربيـة لرفـع الحـصار الجـائر                 "

ووصف قريع لقاءه مع الشرع بأنه جيد، مضيفا أن الموقف           ". الفلسطيني األعزل  المفروض على الشعب  
بكل ما تستطيع وتحـت منطـق أن        "ناقال عن الشرع قوله إن سوريا ستساعد        " جيد وداعم جدا  "السوري  

وأكد قريع وجود توافق فلسطيني على دعم حكومـة         . المنظمة هي الخيمة التي يجب أن تحرصوا عليها       
  .نية الفلسطينيةالوحدة الوط

 وزير الخارجية السوري، وليد المعلـم، بحـث مـع قريـع           أن   17/4/2007 األيام الفلسطينية    وذكرت
تطورات األوضاع على الساحة الفلسطينية بعد تشكيل حكومة الوحدة الفلـسطينية والجهـود المبذولـة               "

ة المتواصل للـشعب الفلـسطيني      أكد دعم سوري  "إن المعلم   : وقالت وكالة سانا   .لتعزيز اللحمة الفلسطينية  
وخياراته ومساعي تعزيز وحدته الوطنية وتخفيف معاناته جراء الحصار اإلسرائيلي الجائر المفـروض             

   ".عليه
  

  الصين وروسيا وسويسرا ستقيم عالقات كاملة مع الحكومة الفلسطينية:البرغوثيمصطفى  .5
ان الصين وسويسرا وروسيا ابلغت الـسلطة       علن وزير االعالم الفلسطيني مصطفى البرغوثي       أ :رام اهللا 

ابلغتنا هذه الدول   "واكد البرغوثي    .الفلسطينية رسميا انها ستقيم عالقات كاملة مع حكومة الوحدة الوطنية         
 وقال في مؤتمر صحافي عقده يوم      ."رسميا انها ستتعامل مع الحكومة مباشرة وليس مع اعضاء منها فقط          

 ."حن نرحب بهذه القرارات وهذا موقف ايجابي مماثل لموقـف النـروج  ن" عقب اجتماع الحكومة     اإلثنين
وحذر البرغوثي من استمرار الحصار الدولي على الحكومة والذي قال انه سيؤدي الى انهيـار الـسلطة         

نحـن اعتمـدنا    "واوضـح    ."المسألة على درجة عالية من االهمية     "وقال ان    .الفلسطينية بكامل مكوناته  
 لكـن   ، وقدمنا خطة لتبادل االسرى مع الجندي االسرائيلي وقدمنا المبادرة العربية          ،نابرنامجا سياسيا مر  

 ونحن قلنا بان على جميع الدول ان تنظر الى الحكومة الفلسطينية بنظاراتها             ،الدول تتكلم بلسان اسرائيل   
 وزيـر   واقرت الحكومة الفلسطينية امس الخطة االمنيـة التـي اعـدها           ."هي وليست بنظارات اسرائيل   

بان الحصار المالي على السلطة يهـدد كـل         " : اال ان البرغوثي قال    ،الداخلية لتنفيذها على مدار مئة يوم     
 ."شيء وليس فقط الخطة االمنية

  16/4/2007وكالة سما 
  

  على صعيد توفير السيولة المالية ننتظر ما سيحققه فياض في جولته: وزير اإلعالم .6
ان الحكومة في انتظار ما سيحققه وزيـر        : عالم، مصطفى البرغوثي  قال وزير اإل   :كتب حسام عز الدين   

المالية، سالم فياض، في جولته األوروبية على صعيد توفير السيولة المالية لخزينة السلطة، داعيـاً فـي                 
، خاصة وأنه لم يمض عليها سوى أقل        "فرصة"الوقت ذاته نقابات الموظفين العموميين إلى منح الحكومة         

  .من شهر
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انت الحكومة بحثت في اجتماعها، امس، موضوع التلويحات باإلضراب من قبل نقابـات المـوظفين               وك
هناك قضايا ال يمكن    : صحافي عقب االجتماع   وقال البرغوثي في مؤتمر    .وتأثير ذلك على الوضع العام    

لن تعاطفها  الحكومة تع : وأضاف .بحثها، ووزير المالية يقوم بجولة كبيرة هدفها العمل على رفع الحصار          
الكامل مع الموظفين الذين تأخرت رواتبهم ومع كافة المستفيدين، ونحن ندعم حق الموظفين في المطالبة               

) الحكومة والموظفون والشعب الفلـسطيني    (لكن المشكلة ليس بيننا وبين الموظفين، وإنما بيننا         . بحقوقهم
 مليون دوالر والتي    600 يتقدر بأكثر من     مع إسرائيل التي ما زالت تحتجز أموال الشعب الفلسطيني التي         

بأن تعطي النقابـات الفرصـة للحكومـة        "وأعرب البرغوثي عن أمله      ".تكفي لتسديد رواتب الموظفين   
 .ودعاها الى تجنب المس بلقطاعات الحيوية كالتعليم والصحة       ". لمواصلة جهدها في مواجهة هذا الحصار     

مها بموضوع توفير الرواتب للموظفين، فقد كلفـت نائـب          إن الحكومة وفي سياق اهتما    : وقال البرغوثي 
وقال وزير اإلعالم    .رئيس الوزراء ووزراء التربية واإلعالم والمالية بالعمل لحل كل اإلشكاليات القائمة          

بدون رفع الحصار عن الحكومة الفلسطينية فإن البديل لن يكون حكومة           : "في رده على اسئلة الصحافيين    
  ". انهيار للسلطة الفلسطينية بكامل مكوناتهاوطنية جديدة وإنما

 17/4/2007األيام الفلسطينية 
  

  ينوزير العمل يحث المجتمع الدولي على التدخل الفاعل لرفع الحصار عن الفلسطيني .7
حث وزير العمل محمود العالول، المجتمع الدولي ومؤسساته المختلفة، على التدخل الفاعل مـن              : رام اهللا 

المفروض على االراضي الفلسطينية، والذي يترك آثاراً سلبية على كافة أبناء الشعب            اجل رفع الحصار    
كما تتذرع بعض الجهات المشاركة في الحـصار غيـر المبـرر            ) التطرف(الفلسطيني وليس على قوى     

وأوضح ان للحكومة الفلسطينية برنامجاً سياسياً مرناً وهي تتصل بدول العالم من اجل توضيح               .والخاطئ
صورة ورفع هذا الحصار الذي ادى الى إنهاك االقتصاد الوطني ورفع معدالت البطالة والفقـر الـى                 ال

جاء ذلك لدى استقباله، امس، لجنة تقصي الحقائق التابعة لمنظمة العمل الدوليـة              .مستويات تنذر بالخطر  
تـي تـزور االراضـي      برئاسة فريدرك باتلر مساعد المدير العام، المدير االقليمي ألوروبا وآسـيا، وال           

لية بحق العمال وأرباب العمل الفلسطينيين بـصورة خاصـة          يالفلسطينية للتحقيق في االنتهاكات االسرائ    
ورحب العالول في مستهل اللقاء بأعضاء اللجنة مؤكدا رغبة الوزارة           .والشعب الفلسطيني بصورة عامة   

عادة إدراج فلسطين على سلم اولوياتهـا،       في تعزيز وتطوير التعاون مع منظمة العمل الدولية وطالبها بإ         
  .وتنشيط وتنفيذ المشاريع التي تم االتفاق عليها، وتم تجميدها العام الماضي بسبب الحصار

 17/4/2007األيام الفلسطينية 
  

   مليون طالب1.3نتطلع لدعمكم المستمر لنحو : مخاطباً الدول المانحةالتربية  وزير .8
والتعليم العالي برام اهللا امس، جلسة تشاورية مع ممثلي الدول والصناديق           عقدت وزارة التربية    : رام اهللا 

الخمسية الثانيـة    المانحة لمناقشة السيناريوهات التمويلية النهاء االعداد الكامل للخطة التربوية التطويرية         
ن ناصـر الـدي   .وصف وزير التربية د   و.  التي تعتزم اطالقها للنهوض بالتعليم الفلسطيني      2007-2011

الشاعر اللقاء التشاوري بلقاء الشراكة والتعاون بين الوزارة والمجتمع االنساني والدول المانحة، لضمان             
وقـال  ".  احتاللهالذي ال يتحمل تبعات"حق أطفال فلسطين في التعلم ومواجهة أخطار االحتالل الرخيص          

واجهون مخاطر ومـضايقات   ألف مستخدم في القطاع التربوي ي    45 مليون طالب و   1.3ان نحو   : الشاعر
نحن لسنا وحدنا في هذا العـالم، ونحـن ال         : وأضاف. احتاللية يومية، وعلى رأسها الحصار االقتصادي     

ننظر اليكم على أنكم ممولون وانما شركاء في بناء وتنمية القطاع التربوي، مؤكداً انه ليس بامكاننـا أن                  
  .نستمر دون مساعدتكم لنا
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 ضرورة ابعاد العملية التعليمية عن جميع الـصراعات الفكريـة والـسياسية              وفي هذا السياق أكد على    
وااليديولوجية مقابل التركيز على العملية التربوية، وذلك ألننا ال نقبل بأي حال من األحـوال أن تكـون                 

  .العملية التربوية خاضعة ألي تجاذبات كانت
       17/4/2007الحياة الجديدة 

  
  مع الدولي للعمل على فك الحصاروزير الصحة يناشد المجت .9

رضوان األخرس وزير الصحة اجتماعا للجنة الوطنية العليا لمكافحة إنفلـونزا الطيـور             . ترأس د  :غزة
 األخرس المجتمع الـدولي     الوزيرطالب  و. لإلطالع على ماتم تحقيقه في مجال مكافحة إنفلونزا الطيور        

ار وتقديم المساعدات والدعم المالي العاجل للسلطة       والمنظمات الصحية واإلنسانية بالعمل على فك الحص      
لحل مشكلة الرواتب على وجه الخصوص لفئات موظفين وعمال في مؤسسات وقطاعات عـدة وتلبيـة                

إن األوضاع الصحية في مناطق السلطة بحاجة ماسة وعاجلة بان يتدخل           "وقال  . احتياجات شعبنا الصحية  
سرائيلي عن الشعب الذي تسبب في ازدياد معاناته وتفاقم المشاكل          العالم بأسره لفك الحصار واإلغالق اإل     

وحذر مـن  ، "االقتصادية والصحية وأدى إلى تزايد إضراب العاملين وخاصة في قطاعي الصحة والتعليم  
تفاقم المشاكل الصحية وتأثيرها السلبي والخطير على مجمل مناحي الحياة مشيرا إلى كارثـة قريـة أم                 

نها ومشكلة تراكم أكوام النفايات في األزقة والطرقات والشوارع، جـراء إضـراب              وما نجم ع   ،النصر
عمال النظافة والطوارئ في بلديات غزة وجباليا وبيت الهيا وبيت حانون، احتجاجاً على عدم تـسلمهم                

  . لرواتبهم منذ عدة شهور
       17/4/2007الحياة الجديدة 

  
  حول ملف األسرى الفلسطينيينقرر لجنة األسرى يدعو لعقد مؤتمر دوليُم .10

شدد مقرر لجنة األسرى في المجلس التشريعي الفلسطيني عيسى قراقع، على ضرورة            :  د ب أ   -رام اهللا   
عقد مؤتمر دولي حول ملف األسرى الفلسطينيين في السجون االسرائيلية، داعيا الحكومة وبمساندة مـن               

وقـال   . العمل على عقد هذا المؤتمر في أسرع وقتالمجتمع الدولي ومؤسساته الحقوقية واإلنسانية إلى
قضية األسرى أصبحت قضية إنسانية وعالمية من الدرجة األولى، ويجب علينـا            "قراقع في بيان صحفي     

استخدام أدوات القانون الدولي االنساني والمواثيق والقرارات والعهود الـصادرة عـن األمـم المتحـدة                
حـان الوقـت    "وأضـاف    ".العالمي لحقوق االنسان إلطالق سراحهم    واتفاقيات جنيف الرابعة واالعالن     

إلخراج قضية األسرى من اإلطار المحلي والثنائي ألنها لم تعد قضية فلسطينية إسرائيلية بقدر ما هـي                 
قضية انسانية عالمية تتعلق بحقوق االنسان أمام استمرار تمادي إسرائيل في انتهاكاتها التعسفية الخطيرة              

 ".بحق األسرى
  17/4/2007الدستور 

  
  ج اسماء ازواجهن في صفقة التبادلزوجات النواب االسرى يرفضن ادرا .11

 رفض المجلس التشريعي وزوجات النواب المختطفين امس ادراج اسماء رئـيس            : نائل موسى  -رام اهللا   
ى مطالباً   نائباً آخر تحتجزهم سلطات االحتالل على اية قائمة لتبادل االسر          40عزيز الدويك و  .المجلس د 

حسن خريشة وزوجـات    .ودعا نائب رئيس المجلس د     .بضرورة االفراج الفوري عنهم دون قيد او شرط       
نواب في مؤتمر صحفي مشترك عقد امس عشية حلول الذكرى السنوية ليوم األسير الـسلطة التنفيذيـة                 

  .ز النواببالتوجه الى محكمة العدل الدولية في الهاي في حال مضت سلطات االحتالل في احتجا
 دعوة التشريعي للسلطة التنفيذية بعدم ابرام اي اتفاق مع حكومة االحتالل مرحلي او نهائي               خريشةوجدد  

ال يتضمن جدوالً وآليات لالفراج عن االسرى نزوالً عند قرارات التشريعي التي دعا الى احترامها والى                
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وعبـر خريـشة     .سرى والمحررين االسراع في المصادقة على قانوني دعم االسرى وقانون شؤون اال         
وزوجات االسرى عن استهجان من صمت العالم ازاء خطف رأس الشرعية الفلسطينية وممثلي الـشعب               
المنتخبين ديمقراطياً داعين البرلمانات والحكومات الصديقة والشقيقة الى التحرك الجبار اسرائيل علـى             

ل والخطف واألسر العشوائي الذي تمارسـه       وشدد خريشة على ضرورة فتح ملف االعتقا       .االفراج عنهم 
  .قوات االحتالل وسلطاته بحق شعبنا

من جانبها أكدت زوجات األسرى في مؤتمر صحفي، عقد في مقر التشريعي في رام اهللا، أنـه يتوجـب             
على السلطة التنفيذية بذل مزيد من الجهود من أجل إيصال قضية األسرى إلى العـالم،  وتحديـدا إلـى                    

  . ي للبت فيها كما جرى بخصوص جدار الفصل العنصريمحكمة الها
       17/4/2007الحياة الجديدة 

  
  أولمرت يستخدم اللقاءات للتهرب من االستحقاقات السياسية: المبادرة الفلسطينية .12

ن اللقاءات المنفردة مع إسرائيل ال تقدم أي نتيجة وال تعود           ، إ المبادرة الوطنية الفلسطينية   قالت   :طولكرم
يـستغل  "ن اولمـرت  أ،  االثنينالمبادرة في بيان أصدرته يوم    أوضحت  و .فائدة على الشعب الفلسطيني   بال

وعلى فشله في الرد علـى      ضد الفلسطينيين،   تلك اللقاءات للتغطية على اإلجراءات االستيطانية والقمعية        
البيان قال  و ."سرائيلي، إضافة إلى التغطية على حقيقة عدم وجود شريك إ         قدمتها الحكومة المبادرات التي   

 لم تبد أي تجاوب مع المبادرة العربية ومبادرة التهدئة الشاملة والمتبادلـة             ، حكومة إسرائيل الضعيفة   إن"
ولمرت أأن  أشارت المبادرة، إلى    و. " الوطنية  وبرنامج حكومة الوحدة   ،والمتزامنة ومبادرة تبادل األسرى   

األول هو تحويل فكرة الدولة الفلسطينية      "ني لتمرير أمرين    يحاول أن يستغل اللقاءات مع الجانب الفلسطي      
 والتهرب من الخوض في مفاوضات الحـل        ،كاملة السيادة إلى حكم ذاتي هزيل على السكان دون سيادة         

الثاني أن اولمرت يحاول التهرب مـن قـضايا         و.. النهائي مثل القدس والالجئين والمستوطنات والحدود     
وطالبت المبادة بوقف اللقاءات     ". مع الدول العربية دون حل القضية الفلسطينية       الحل النهائي إلى التطبيع   

يضع إسـرائيل   " والدعوة إلى عقد مؤتمر دولي       ،وضم الجهد الفلسطيني إلى الجهد العربي     إسرائيل،  مع  
  وبنائهـا ،دعت المبادرة منظمة التحرير إلى اإلسراع في عملية إعادة تفعيل المنظمـة           كما   ."على المحك 

  ".ومرجعية وطنية واضحة ألية مفاوضات تجرى مستقبال"على أسس ديمقراطية 
  16/4/2007 قدس برس

  
  القواسمي يؤكد أهمية إعادة صياغة وهيكلة األجهزة األمنية على أساس مهني .13

أكد وزير الداخلية واألمن الوطني هاني القواسمي رفضه المطلق لتسييس أي مـن              :كتب فايز أبو عون   
، معتبراً أن االنتماءات السياسية يجب أن تجمع فيما بيننا ال أن تفرق، وذلك من أجل بنـاء                  أجهزة األمن 

وكان القواسمي يتحـدث فـي حفـل نظمتـه           .مؤسسة أمنية يعمل فيها رجل األمن من أجل الوطن فقط         
المـدني،  المديرية العامة للدفاع المدني أمس، في مقرها بتل الهوى لتخريج دفعة جديدة من أفراد الدفاع                

، وتكريم عدد من أفراد الدفاع المدني الذين حولوا من الكادر           "دورة أمير الشهداء أبو جهاد    "تحت عنوان   
ستتم إعادة صياغة وهيكلة األجهزة األمنية على أساس مهني، ولـيس           : وقال القواسمي . المدني للعسكري 
لـن أسـمح ألي     :  المنابر، قائالً  وحذر من لغة التشهير والتخوين واإلساءة واستغالل       .على أسس حزبية  

إنسان كان أن يتفوه بكلمات قد تثير الفتنة، داعياً األجهزة األمنية إلى طي صفحة الفرقة والخصام، وفتح                 
وأعلن أن جهاز الدفاع المدني جزء من الخطـة          .صفحة جديدة من الوحدة والتوحد لتوفير األمن واألمان       

  .لة الفوضى والمظاهر المسلحةاألمنية الرامية لضبط األمن وإنهاء حا
 17/4/2007األيام الفلسطينية 

  



  

  

 
 

  

            11 ص                                      694:                                 العدد17/4/2007الثالثاء : التاريخ

  القوة التنفيذية تؤكد جاهزيتها لتنفيذ الخطة األمنية بالتعاون مع باقي األجهزة .14
إننا في القوة التنفيذية نؤكد علي جاهزيتنا التامة للمشاركة الفاعلة في تنفيذ الخطة األمنيـة               : القوة التنفيذية 

 الداخلية بالتعاون مع باقي األجهزة األمنية خاصة بعد سلسلة الدورات التي اختتمتهـا              التي أقرتها وزارة  
 ونسال اهللا  تعالى إن تكلل جهود وزارة الداخلية بالنجـاح            ،القوة التنفيذية إلعداد أفرادها للمرحلة المقبلة     

يدا بيد نحو فلـسطين     كما وندعو جميع القوى والفصائل الفلسطينية للمساهمة إلنجاح ما اقر في الخطة و            
  .آمنة مطمئنة

  16/4/2007عين على فلسطين 
  

  "عميلة"ال استبعد اغتيالي بأيدي فلسطينية  :الزهار .15
لـم يـستبعد وزيـر      : سمية درويـش  نقالً عن مراسلته في غزة       16/4/2007موقع ايالف   نشر موقع   

يل، عقـب التفجيـر الـذي       محمود الزهار، اغتياله بأيدي فلسطينية مرتبطة بإسـرائ       .الخارجية السابق د  
وقال الزهار في تصريح مقتضب أوردته الشبكة       . استهدف سيارة الحراسة الخاصة بمنزله في مدينة غزة       

إنه ال يستبعد اغتياله بأيدي فلسطينية تعمل مع االحتالل اإلسـرائيلي           "اإلعالمية المحسوبة على حماس،     
 على بـاب منزلـه لحراسـته، كانـت محاولـة      ، معتبرا حادثة تفجير سيارة الشرطة المتواجدة    "مباشرة

 . الستهدافه شخصيا
معتبـرة  , من جهتها أعربت وزارة الشؤون الخارجية، عن استنكارها لعملية تفجير سيارة حراسة الزهار            

 . وتكريسا لحالة الفلتان األمني،هذه الخطوة تهديدا لألمن والسلم األهليين
لزهار، محذرة أنها لن تتهاون مع هذه الفئات        اارة األمن   واستنكرت حماس، االعتداء الذي تعرضت له سي      

واعتبر فوزي برهوم المتحدث باسم حمـاس،       . العميلة وستعمل على مالحقتهم حتى يكونوا عبرة لغيرهم       
، رسالة مقيتة ومبرمجة تأتي في الوقت الذي تتكاثف فيـه الجهـود مـن الكـل                 الزهاراستهداف سيارة   

 . سطيني الداخلي وتطبيق الخطة األمنية وتوفير كل مقومات نجاحهاالفلسطيني لترتيب البيت الفل
بدوره طالب مركز الميزان لحقوق اإلنسان، السلطة الوطنية بالخروج عن حالة الصمت والعجز، واتخاذ              
خطوات عملية وفاعلة على األرض، تبدأ بتحرير الصحافي البريطاني جونستون، وتمـر عبـر تـوفير                

طنين وممتلكاتهم والمؤسسات، وتنتهي بإحالة كل من يثبت تورطهم بجرائم وتعديات           الحماية واألمن للموا  
ولفت المركز الحقوقي، إلى أن استمرار عجز السلطة عـن القيـام بواجبهـا،               .على القانون إلى القضاء   

ومالحقة من يشتبه بتورطهم في هذه الجرائم وتديمهم للعدالة، شجع ولم يزل، على اسـتمرار وتـصاعد                 
 .رة الفلتان األمني وعمق من حالة غياب سيادة القانونظاه

 أقدم مسلحون مجهولون، فجر يوم االثنين على        :غزة من   15/4/2007المركز الفلسطيني لإلعالم    وأورد  
وأفاد شهود عيان للمركـز     . محمود الزهار، في مدينة غزة    .تفجير سيارة للشرطة، تقوم بحراسة منزل د      

لين قاموا بوضع عبوة ناسفة أسفل سيارة الشرطة التي تقف على بعد أمتـار              الفلسطيني لإلعالم أن مجهو   
 . من منزل الزهار، مما أدى إلى تدميرها محدثة دوياً هائالً في المنطقة

  
 مسلحون يستولون على سيارة كانت تقل وكيل وزارة األشغال العامة شمال القطاع .16

 مسلحين مجهولين استولوا على سيارة كانت تقـل          ذكرت مصادر أمنية فلسطينية اليوم الثالثاء ان       :غزة
وقال مسلم المـدهون     . ابراهيم رضوان إلى القرية البدوية شمال قطاع غزة        ،وكيل وزارة االشغال العامة   

عضو مؤسسة العمل ضد الجوع أن المسلحين استولوا على السيارة بعد محاولة رضوان اقناع سكان من                
أراض حكومية بالسماح للطواقم الفنية بتعزيز السواتر الترابية لحوض         القرية البدوية يضعون أيديهم على      

وأوضح المدهون التي تقوم مؤسسته بتعزيز السواتر في تلك المنطقة إلى جانـب عـدد مـن             .أم النصر 
، "موتسوبيـشي "المؤسسات والذي كان برفقة رضوان، أن خمسة مسلحين كانوا يستقلون سيارة من نوع              
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تي كانت تنقلهم واجبروهم على النزول منها تحت تهديد الـسالح واسـتولوا علـى               اعترضوا السيارة ال  
ونبه المدهون إلى أنه اذا لم يتم تعزيز السواتر حول الحوض فان هذا العمل قد ينـذر بكارثـة                    .السيارة
 .بيئية

  16/4/2007وكالة سما 
  

 غادرة الوطن اال بتعهد بالعودةاليجوز الي متهم م :وزير العدل .17
 قال وزير العدل علي السرطاوي انه ال يجوز الي متهم بـاي قـضية ان يغـادر االراضـي                    :حمبيت ل 

واضاف في حديث لوكالة معا ان النيابة العامة         .الفلسطينية اال اذا قدم تعهدا وضمانات بعودته الى الوطن        
عن ان وزير وكشف  ".ال تستطيع ان توقف انسانا اال وفق القانون بشرط ان يقدم ضمانات تضمن عودته         

الداخلية كان قد تعهد للنائب العام باعادة مدير مكتب الوزير ابراهيم صالح والمـتهم بمحاولـة اغتيـال                  
" وتابع قـائال   .رئيس جهاز المخابرات العامة الى غزة بعد ان رافق الوزير في جولته الخارجية قبل ايام              

 ".د تقديم الوزير تعهدا بارجاعه الى الـوطن       ان النائب العام احمد المغني سمح للمتهم بمرافقة الوزير بع         
 اكد السرطاوي ان تلك الملفات ليست من اختصاص الوزارة          ،وفيما يتعلق بملفات الفساد التي تم انجازها      

واوضح السرطاوي ان الوزارة تواجه معيقات عديدة تمنعها من فتح           .بل هي من اختصاص النيابة العامة     
بالجرائم والقتل وقضايا تمس حقوق المواطنين بسبب حالة الفلتان االمني          ملفات فساد او ملفات لها عالقة       
ان الوزراة ال تستطيع ان تضع خطة او تنفذ شـيئا           " وقال وزير العدل   .واالعتداء على المحاكم والقضاة   

 وحالـة الفلتـان     ،بسبب عدم توفر االمكانيات المالية جراء الحصار وصعوبة االتصال بين الضفة وغزة           
 ".   المستشرية في االراضي الفلسطينيةاالمني

  16/4/2007وكالة معا 
  

  بالتمييز بين الموظفينهنيةوزارة االتصاالت تدحض اتهامات فتح ل .18
 دحضت وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات اتهامات حركة فتح التي ادعت فيها أن ما جرى               :غزة

إنما هو إقصاء ألبنـاء     "ٍد من المسؤولين في الوزارة      من استقبال في الوزارة لرئيس الوزراء والتقائه بعد       
لقد طالعتنا بعض المواقع اإللكترونية والـصحف       : "وقالت الوزارة، في بيان توضيحي    ". فتح في الوزارة  

يستنكر فيه التمييـز بـين      ) المكتب الحركي المركزي للوزارات لحركة فتح     (المحلية بخبر منسوب إلى     
 ". الموظفين الحكوميين

وهنا ال بد من التوضيح للرأي العام أن ما نشرته هذه المواقع والصحف إنمـا هـو محـض                   : "فتوأضا
يوسف المنسي والذي أكد منـذ      .افتراء لتشويه الصورة التي سعى إلى رسمها معالي وزير االتصاالت د          

 زيـارة   وحول". اللحظة األولى على تبنيه لسياسة الوفاق الوطني التي تشكلت على أساسه حكومة الوحدة            
وبسبب ضيق الوقت المخصص للزيارة     : " لمقر وزارة االتصاالت في غزة؛ أوضحت الوزارة قائلة        هنية

الطابق الذي يقـع فيـه مكتـب        (فقد تجول هنية على كافة مكاتب الموظفين في الطابق الثالث بالوزارة            
ل أن يلتقي فـي قاعـة       دون تمييز بين موظٍف وآخر وسلم عليهم واستمع لهم جميعاً، كل ذلك قب            ) الوزير

المكتبة مع بعض المدراء والمستشارين في حدود ما تتسع هذه القاعة الصغيرة، بل إن عدداً منهم ظـل                  
واقفاً بسبب ضيق المكان، وكان على الجانب اآلخر في مكتب الوزارة برام اهللا عدد آخر من المسؤولين                 

دائرة الربط التلفزيوني، واسـتمع الجميـع       يترأسهم المهندس سليمان الزهيري وكيل الوزارة وذلك عبر         
 وكلمتي وزير االتصاالت من غزة ووكيل الوزارة من رام اهللا، وقد ساد هذا اللقاء               هنيةللكلمة التي ألقاها    

 ". جو الوفاق والتفاؤل بالمستقبل القريب



  

  

 
 

  

            13 ص                                      694:                                 العدد17/4/2007الثالثاء : التاريخ

م بادعـاءات  لم يرق لمثيري الفتنة حتى خرجوا على وسائل اإلعال"وشددت على أن جو الوفاق والتوافق     
كان األجدر بهم أن يلتقوا بمسؤولي      : "، مضيفة أنه  "باطلة ال أصل لها، وال تسعى إال لزرع بذور الشقاق         

 ". الوزارة وأن يسمعوا منهم الحقيقة قبل السير وراء شائعات المغرضين
  16/4/2007المركز الفلسطيني لإلعالم 

  
  للضفة6 لغزة و5 للقدس و مليون شيكل2 صرف ت قررالحكومة: وزير الحكم المحلي .19

 مليون شـيكل    2 قال وزير الحكم المحلي محمد البرغوثي ان مجلس الوزراء قرر صرف مبلغ              :رام اهللا 
 مليون  6 مليون شيكل لقطاع غزة و     5و .للهيئات المحلية في منطقة القدس المتضررة بفعل جدار الفصل        

برغوثي في حديث لمراسل معـاً أنـه قـام          وأضاف الوزير ال   .شيكل للهيئات المحلية في الضفة الغربية     
بجوله في القرى والبلدات المقدسية المتضررة من الجدار وإطلع على أوضاعها عن كثب ونقل صـورة                
مؤلمة لواقع الحال فيها لمجلس الوزراء الذي قرر اصدار تعليمات لوزير المالية إلجـراء الـالزم فـي                  

 .قدسية هيئة م28تحويل األموال لتلك الهيئات وعددها 
  16/4/2007وكالة معا 

  
    وتؤكد على حق العودةوزيرة السياحة الفلسطينية تلتقي زكي وتزور عين الحلوة .20

أكدت وزيرة السياحة الفلسطينية خلود فرنسيس دعيبس، في أثناء زيارتها مخيم عين الحلوة فـي               : صيدا
، 194الى ديارهم وفقـاً للقـرار       صيدا، تمّسك حكومة الوحدة الوطنية بحق العودة لالجئين الفلسطينيين          

رافق الوزيرة في زيارتها مـدير عـام الـوزارة          و. معتبرة أن أحداً ال يستطيع أن يساوم على هذا الحق         
وأقيم لها استقبال أمام مجمع الشهيد زياد األطرش، شارك فيه أمين سر فـتح وفـصائل                . ابراهيم الحافي 

س األسمر ممثالً راعي أبرشية صيدا وديـر القمـر          منظمة التحرير في الجنوب خالد عارف واألب اليا       
للموارنة المطران الياس نصار وممثل حماس في الجنوب أبو أحمد فضل ومسؤول ميليشيا فتح في لبنان                

وألقى عـارف كلمـة     . العقيد منير المقدح وممثلون لفصائل المنظمة واللجان الشعبية واألهلية الفلسطينية         
ن سعادتها بحضورها الى لبنان ووجودها بين أهلها في مخيمات الشتات           ترحيب بالوزيرة التي أعربت ع    

انـه حـق   : وقالـت . وأكدت التمسك بحق العودة. ناقلة اليهم تحيات الرئيس عباس والحكومة الفلسطينية      
وعرضت لعمل الحكومة الفلـسطينية لرفـع   .  وتنفيذه 194مقدس وال يستطيع أحد ان يساوم على القرار         

ثم توجهت الوزيرة الى مقبرة الشهداء      . لحصار االقتصادي وتعزيز االستقرار في الداخل     االحتالل ورفع ا  
  .جنوبي المخيم ووضعت اكليل ورد امام النصب التذكاري للشهداء

وكانت دعيبس زارت ممثل اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية في لبنان عباس زكي فـي مقـر                 
  . األوضاع السياسية الفلسطينية العامةالممثلية في بيروت وجرى بحث في

  17/4/2007المستقبل 
  

  سرىأفصائل تدعو الختطاف جنود إسرائيليين لمبادلتهم بال.. بمناسبة يوم األسير .21
لى إ دعت فصائل فلسطينية على رأسها حركة حماس :خان يونس من 16/4/2007 وكالة معاً أوردت

هم بأسرى فلسطينيين بعد فشل الجهود الدبلوماسية سرائيليين لمبادلتاختطاف مزيد من الجنود اإل
ندعو كتائب المقاومة  ": نسخة عنهوقالت حماس في بيان وصل معاً .فراج عنهمواالتفاقيات في اإل

قصى، ألوية الناصر، سرايا القدس، أبو علي مصطفى، والمقاومة الوطنية القسام، األ: الفلسطينية
 واالنطالق المشترك، والتخطيط لإلفراج عن األسرى من خالل وغيرهم، ألخذ زمام المبادرة بأيديهم

العمل الميداني، وعلى رأسه أسر الجنود الصهاينة، والذي أثبت أنه السبيل األمثل لتحرير أسرانا من قيد 
وأكدت حماس عزمها على إطالق سراح كافة األسرى واالسيرات على مختلف انتماءاتهم من  ".االحتالل
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كما طالبت القادة االسرائيليين  .لية، مهما كلف ذلك من ثمن، وبكافة السبل المتاحةالسجون االسرائي
لمطالب الفصائل اآلسرة للجندي جلعاد شاليت واإلسراع في تنفيذ صفقة التبادل، وعدم " باالنصياع"

ودعت حركة حماس المجلس التشريعي  . وفق قولها،المماطلة واالبتعاد عن محاوالت خداع العالم
لسطيني إلى عقد جلسة خاصة تناقش فيها قضية األسرى والمعتقلين ووضع الخطط الهادفة إلى تداول الف

ووجهت الحركة الدعوة للعالم الى أخذ دوره الحقيقي والجاد  .وتفعيل قضية األسرى على مستوى العالم
 داخل  لها يومياً وقفة صادقة، أمام االعتداءات التي يتعرضونالوقوفسرى، ومين اإلفراج عن األأفي ت

 .المعتقالت االسرائيلية
من جهتها أكدت كتائب شهداء األقصى على التمسك وااللتزام بما قطعته على نفسها في برنامجها 
السياسي والعسكري محملة االحتالل مسؤولية العواقب الناتجة عن عدم إطالق سراح األسرى 

 هناك استجابة للتفاهمات، فهذه دعوة مفتوحة لكافة إن لم يكن: "وقالت الكتائب في بيان لها .والمعتقلين
، مهددة باستهداف "مقاتلينا على امتداد الوطن للتركيز على خطف الجنود والمدنيين اإلسرائيليين

كتائب الوعبرت  .االسرائيليين اينما وجدوا إذا واصلت اسرائيل احتجاز األسرى ورفضت اإلفراج عنهم
نتماء السياسي وسبب االعتقال، معتبرة أن الحكومة على أساس االعن رفضها للتفريق بين األسرى 

االسرائيلية تهدف من وراء ذلك إلى تمزيق الوحدة الوطنية بشكل عام ووحدة موقف األسرى في 
  .السجون على وجه الخصوص

ية كما دعت لجان المقاومة الشعبية، وذراعها العسكري ألوية الناصر صالح الدين، حكومة الوحدة الوطن
التي كانت ثمرة لوثيقة الوفاق التي صاغها األسرى في سجون االحتالل إلى ربط أي هدنة أو تهدئة مع 

 17كما دعت إلى إعالن يوم  .سرائيل باإلفراج الشامل عن األسرى واألسيرات وتبييض المعتقالتإ
ضامن مع األسرى نيسان يوماً وطنياً وجماهيرياً وخروج كل شرائح المجتمع للشوارع والميادين للت

وأعربت األلوية عن استعدادها  .الفلسطينيين والعرب في السجون االسرائيلية ومؤازرة أهاليهم وذويهم
مكانيات من أجل إطالق سراح األسرى، وعلى رأس هذه اإلمكانيات خطف إلديها من ما لتقديم كل 

 .الجنود لمبادلتهم باألسرى الفلسطينيين والعرب
القيادي في الجهاد : أنالوكاالت ووائل بنات  عن مراسلها غزة من 17/4/2007ية  الوطن السعودونقلت

 أن اإلفراج عنهم أعرب عن دعم حركته لألسرى في السجون اإلسرائيلية، مؤكداً اإلسالمي خالد البطش
نة الصهاي: "وحول المماطلة اإلسرائيلية في صفقة تبادل األسرى قال البطش .حلم كل الفصائل الفلسطينية

ال يريدون أن تكون الصفقة بالمستوى المطلوب، لذا يتجهون إلى المماطلة، ليعطوا الفرصة ألجهزة 
األمن الخاصة بهم للعثور على الجندي اإلسرائيلي، لعلهم يطلقون سراحه بدون ثمن، لذلك نأمل من 

لوا كل محاولة أن يستمروا في الحفاظ عليه حتى يبط) جلعاد شاليت( عناصر المقاومة وآسري الجندي
  ".إسرائيلية
شدد مشير المصري، النائب عن  :وكاالتال ونقالً عنغزة  من 17/4/2007 الشرق القطرية وأضافت
 من أن تتحول القضية مس، على ضرورة أن تكون صفقة األسرى مشرفة، محذراًأحماس  حركة

  . الفلسطينيار عن الشعب الى المزيد من المقاومة لفك الحصالفلسطينية إلى قضية إنسانية، داعياً
من جانبه أوضح المتحدث باسم الجهاد اإلسالمي نافذ عزام أن صفقة تبادل األسرى تسير ضمن الوساطة 
المصرية، ويجب أن تنصاع الحكومة اإلسرائيلية للمطالب لكي تكون الصفقة مشرفة ووطنية حتى يتم 

  .اإلفراج عن األسرى مقابل الجندي اإلسرائيلي
ت دعالجبهة الديمقراطية   :  نقالً عن مراسليها في المحافظات أن      17/4/2007 الفلسطينية   القدسوذكرت  
 قضية األسرى تحتل صدارة اهتمامات القيـادة والحكومـة الفلـسطينية والقـوى               تحتل نأل  لها في بيان 

 بـاإلفراج عـن جميـع األسـرى          شامالً  بحيث يكون التقدم على طريق حلها حالً       ،السياسية والفصائل 



  

  

 
 

  

            15 ص                                      694:                                 العدد17/4/2007الثالثاء : التاريخ

 ألي تقدم في مجال استئناف الجهود السياسية والمفاوضات، أو في مجال العودة للتنسيق              لمعتقلين شرطاً وا
  .السياسي واألمني، كما في مجال توسيع الهدنة واستمرارها

سـرى   للتـضامن مـع األ      وطنياً  نيسان يوماً  17يوم  اعتبار  لى  إدعا حزب الشعب الفلسطيني     من جانبه   
سـرى  لى عقـد جلـسات خاصـة بموضـوع األ         إ مجلسي الوزراء والتشريعي     اًيعاوتفعيل قضيتهم، د  

  .والمعتقلين
 كافة المنظمات   ، داعياً ولويات عمل الحركة الوطنية   أسرى ستبقى على سلم     ن قضية األ  أ "فدا"حزب  كد  أو
سرى وفضح الممارسات   جل حرية األ  أشعب الفلسطيني للسعي من     النسانية والحقوقية والمتضامنة مع     اإل
  .تي ترتكب ضدهمال

جهد فلسطيني جماعي تشارك فيـه كافـة القـوى          إلى بذل   الجبهة العربية الفلسطينية    من جهتها، دعت    
 في كل المحافل الدوليـة والعمـل        ىسراألطرح قضية   في   ،والفعاليات باإلضافة إلى الرئاسة والحكومة    

 إسـرائيل وإلزامهـا بـاحترام       ضمن خطة وطنية لإلفراج عنهم عبر اللجوء إلى المحاكم الدولية إلدانة          
  .القانون الدولي

سرى والمعتقلين تعتبر   ن قضية األ  أ  إلى سرى في جبهة التحرير العربية في بيان لها       األشارت لجنة   كما أ 
نـساني  و التنازل عن الحق الوطني واإل     أحد التفريط    وال يجوز أل   ،لجميعلس االولويات الوطنية    أعلى ر 

  ."سرى حربأ"لهم باعتبارهم 
  

  تبادل األسرىصفقة تهم إسرائيل بعرقلة يحمدان سامة أ .22
: تهم ممثل حركة حماس في لبنان، أسامة حمدان، إسرائيل بعرقلة عملية تبادل األسرى، وقـال              ا: صور

لى أن   مشيراً إ  ."إن العدو يماطل ويحاول أن يفشل هذه العملية من خالل تسريبه معلومات غير صحيحة             "
تبادل، على إطالق النساء واألطفال والوزراء والنواب وألف من األسرى          حماس تصر في إطار عملية ال     

وأضاف حمدان خالل حفل تكريمي أقامتـه حركـة حمـاس            .الذين ال يرتجى إطالقهم إال بهذه الطريقة      
لإلعالميين العاملين في منطقة صور، أن هناك شروطاً وضعتها حركته لألسرى الذين تطالب بـاإلفراج               

 عليه هذه الشروط اسمه مدرج في القائمة، ومـا يجـري مـن أحاديـث وتـسريب                  ومن تنطبق . عنهم
  .لمعلومات، هو مجرد تشويش على التفاوض

  17/4/2007المستقبل 
  

  "التي تناقش القضايا األمنية فقط" أولمرت -حماس تحذر من استمرار لقاءات عباس  .23
خليل الحية من استمرار اللقاءات بـين       حذر النائب عن كتلة حماس البرلمانية       :  البيان والوكاالت  - غزة

والتي تناقش فقط القضايا األمنية وحصر القضية الفلسطينية في الجوانب          " إيهود أولمرت، ومحمود عباس   
. "تأتي في إطار كبح جماح المقاومة ومحاصرتها حتى تأمن إسـرائيل      " أن تلك اللقاءات      مؤكداً ،"اإلنسانية

 ،ة المقربة من حماس عن الحية تخوفه من تكرار مثل تلـك اللقـاءات             ونقلت الشبكة اإلعالمية الفلسطيني   
االستعدادات لنشر قوات من حرس الرئيس على الحدود الفاصلة بين المنـاطق الفلـسطينية              " من   محذراً

إن عباس يتعهد   " :وقال الحية . "، األمر الذي يأتي في ثنايا محاصرة المقاومة       48واألراضي المحتلة عام    
  مستبعداً ". ويتناسى في اللقاء جرائم االحتالل     ،نية على الحدود وكأن المشكلة هي فقط أمنية       بنشر قوات أم  

  . أن تكون إسرائيل قادرة على أن تعطي أي موقف إيجابي بالشأن الفلسطيني
  17/4/2007البيان اإلماراتية 
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  مع أولمرت" غير المجدية"ألوية الناصر تطالب عباس بوقف اجتماعاته  .24
أكد أبو مجاهد الناطق باسم ألوية الناصر صالح الدين بأن اجتماع عباس  :وكاالتوال شرق ال- غزة

اللقاء جاء من أجل عدم إطالق الصواريخ ونشر  ":أولمرت بعيد كل البعد عن قضية األسرى، مضيفاً
بو شار أأو. ، مطالبا بوقف االجتماعات غير المجدية التي تسيء للشعب والقضية"قوات األمن الوطني

سرى المتواطئة مع الحكومة اإلسرائيلية والتي جعلت قضية األ" السياسة الدولية"مجاهد إلى ما وصفها 
 . ال ان الفصائل اآلسرة تسعى لتحقيق الصفقة بالشكل المطلوبإ ،معقدة

  17/4/2007الشرق القطرية 
  

 ويدين المحاصصة بين فتح وحماس حواتمة يلتقي قريع في دمشق .25
دان األمين العام للجبهة الديمقراطية نايف حواتمة في بيان أمس عقب لقائـه             : وتي يوسف كرك  -دمشق  

 الجاريـة   "المحاصـصة "الذي يزور دمشق حالياً، ما سماها عمليات        قريع  الوفد الفلسطيني برئاسة أحمد     
ة  وكيل وزار  145اآلن بين حركتي فتح وحماس القتسام الوظائف الكبيرة في السلطة، مشيراً إلى تعيين              

مساعداً ومديراً عاماً مؤخراً، تصل رواتبهم إلى ماليين الدوالرات، بينما عمال التنظيفات الفقـراء فـي                
وطالب حواتمة بالعودة إلى وثيقة الوفاق الوطني وآلياتها         .شوارع غزة ال يجدون لقمة الخبز وبال راتب       

مع المدني، ومنظمة التحرير وفق     العملية التنفيذية، وإعادة تشريع كل مؤسسات السلطة، ومؤسسات المجت        
  .التمثيل النسبي لبناء وحدة وطنية حقيقية من جميع تيارات الشعب الفلسطيني

  17/4/2007الخليج اإلماراتية 
  

  تها لضرب وحدالحركة في اًحماس تدعم تيار:  في فتحمصادر .26
ه، حركة  طالب قيادي بارز في حركة فتح، رفض الكشف عن هويت:القاهرة من فراس برسأفادت 

حماس بالتوقف عن التخطيط لخلق حالة من االنشقاق داخل أطر فتح، وذلك عبر دعم تيار بعينه مالياً 
وإعالمياً بهدف ضرب وحدة حركة فتح وإضعافها أمام المشاريع المستقبلية لحركة حماس في األراضي 

اهدة وتبذل كل إمكانيتها أن حركة حماس وعبر قادتها تحاول ج"وأوضح القيادي الفتحاوي  .الفلسطينية
 اًفي اآلونة األخيرة شهدنا حراك" :وأضاف القيادي ."من أجل زرع بذور الفتنة في البيت الفتحاوي

، " باإلضافة إلى عقد مؤتمرات تكيل االتهامات لهذا الطرف أو ذاك،واتهامات متبادلة بين قادة حركتنا
مرة التي تحيك خيوطها حركة حماس لهدم البيت بالتنبه للمؤا"مطالباً كافة أطر وكوادر وقادة فتح 

  .، حسب تصريحاته"الفتحاوي الموحد وإشعال فتنة وحرب جديدة لكن هذه المرة فتحاوية محضة
خليل أبو ليلة، .دحض عضو القيادة السياسية لحركة حماس د: فلسطين مباشرفي المقابل، أورد موقع 

من االنشقاق داخل أطر حركة فتح، مستهجناً مثل هذه دعاءات الملفقة بأن حركته تخطط لخلق حالة اال
الوقيعة "التصريحات التي تسمم أجواء الوحدة الوطنية، ومشدداً على أن حماس لن تنجر إلى ما أسماها 

 عن الصحة، ونحن ال نتدخل في الشأن الفتحاوي الداخلي، وال يمكن إن هذا الكالم عاٍر ":وقال". مع فتح
ألحوال إلى إضعافها، بل نرغب في أن تكون حركة فتح قوية تلتقي مع حركة أن نعمل بأي حال من ا

واعتبر أبو ليلة في حديث خاص لفلسطين مباشر أن  ".حماس في المحافظة على مبادئها وثوابت شعبنا
دعاءات الباطلة، اليروق لها حالة االستنهاض الفتحاوي الجديدة إلصالح األصوات التي تصدح بهذه اال

تنظيم صفوفها، والسيما بعد االعترافات العلنية لقيادات في حركة فتح بحالة الترهل التي الحركة و
أن انحراف حركة فتح عن مسارها، وخاصة تبنيها اتفاقيات إلى شهدتها في السنوات األخيرة، مشيراً 

ذين يتمنون أوسلو، التي لم تحقق لشعبنا تطلعاته، هو الذي أدى إلى إضعافها أمام شعبها ومؤيديها، ال
وأوضح أن السبب الرئيسي الذي دعا حركة فتح إلى استنهاض قواها،  .إحياءها من جديد، حسب تعبيره
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هي نتيجة االنتخابات التشريعية األخيرة التي لم تكن مرضية بالنسبة لهم، إضافة إلى شعور القيادات 
  .الوحدة الوطنية لمجابهة االحتاللاألصيلة فيها، بضرورة المحافظة على الجبهة الداخلية وتمتين أواصر 

  17/4/2007عين على فلسطين 
  

  صحاب االمتيازاتأالصراع في فتح بين نخب التضحية و: الرجوب .27
مـن  من القومي السابق، رئيس جهاز األ     انتقد اللواء جبريل الرجوب مستشار األ     : وليد عوض  -رام اهللا   

قرتهـا  أعدها وزير الداخلية هاني القواسـمي و      أتي  منية ال سبق، في الضفة الغربية، الخطة األ     الوقائي األ 
وشـدد  . مني التي تعصف بالمجتمع الفلسطيني    نهاء حالة الفلتان األ   الحكومة الفلسطينية السبت الماضي إل    

 من الحل،    هي جزء من المشكلة وليست جزءاً      منية الفلسطينية القائمة حالياً   ن المؤسسة األ  أ ىالرجوب عل 
رادة القيـادة   إ عن   من الذين تحجروا وعفنوا في مواقعهم رغماً      مراء األ أب"جهزة  واصفا قادة بعض تلك األ    

وساط الفلسطينية بصراحته وجرأته وحدة لسانه،      وضح الرجوب المعروف في األ    أو ."السياسية الفلسطينية 
ن الصراع الداخلي فيها بين نخب التـضحية ونخـب          أليها تعيش في مأزق و    إن حركة فتح التي ينتمي      أ

وهاجم الرجوب المجموعات المنتفعة من االقتتال الداخلي والتي حاولت          .تيازات والمصالح الشخصية  االم
 ذلـك الموقـف لـم يعجـب بعـض           : لهم، وقال  ى الضفة الغربية، والذين تصد    إلىنقله من قطاع غزة     
   . وهذا لم يقلقني،شباه الوطنيينأالمضطربين وبعض 

  17/4/2007القدس العربي 
  

 يونس ناصر من حماس يطلقون النار على جنازة في خانع: فلسطين برس .28
في مدينة خانيونس عن وقوع إصابتين في صفوف المواطنين الذين  فلسطين برس  أفاد مراسل:خانيونس

 والذي قتل أمس برصاص عناصر تابعة لحركة ،شاركوا في تشييع جثمان الشهيد هشام فرج كوارع
 عن شاهد عيان شارك في مسيرة التشييع مراسل نقالًالاف وأض .حماس في منطقة معن بمدينة خانيونس

حركة حماس أقدموا على إطالق نار كثيف على المشيعين الذين كانوا متوجهين إلى من أن عناصر 
 . أن سيارتين مدنيتين نقلتا إصابتين إلى مستشفى ناصر في المدينة مؤكداً،المقبرة الغربية في خانيونس
 حيث تتهمه حركة حماس بالمسؤولية ،في منطقة معن بعد إطالق النار عليهويذكر أن كوارع قتل أمس 

 لمقتل  انتقاماً،هو وعائلته عن مقتل العنصرين في كتائب القسام بسام الفرا ومحمد الغلبان في خانيونس
 .ه برصاص حماس في أحداث سابقة وقعت في مدينة خانيونسيوإصابة شقيق

  16/4/2007فلسطين برس 
  

 ة نسائية في كتائب القسامتشكيل سرّي .29
ة نسائية جديدة ضمن صـفوف      أعلنت الحركة النسائية التابعة لحركة حماس عن تشكيل سريّ        : يآ.بي.يو

وقالت امرأة ملثمة في شريط متلفز نشره مـساء األحـد موقـع              .كتائب القسام الذراع العسكرية للحركة    
كة النسائية التابعة لحركة حماس عـن مـيالد      من رحم المعاناة تعلن الحر    " :لكتروني تابع لحركة حماس   إ

 10وأظهر الشريط مشاهد لتدريبات تجريها      . "سرية قسامية جديدة تنضم لكتائب الشهيد عز الدين القسام        
كتائب عـز   "نساء يرتدين مالبس عسكرية وهن منتقبات ويضعن عصبات على رؤوسهن مكتوب عليها             

  . ويقوم بتدريبهن رجل ملثم"الدين القسام
  17/4/2007خليج اإلماراتية ال
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   لتدريب الحرس الرئاسي"خطة دايتون"ولمرت يبلغ عباس تأييده تطبيق ا .30
عن مصادر سياسية إسرائيلية أن اولمرت ابلـغ         صحيفة هآرتس  نقلت صحيفة :  أسعد تلحمي  –الناصرة  

ريب وتـسليح قـوات    األميركية لتد"خطة دايتون"عباس في االجتماع األخير بينهما تأييد إسرائيل تطبيق         
وأضافت ان الفلـسطينيين عرضـوا      . الفلسطينية محمود عباس  الحرس الرئاسي الموالية لرئيس السلطة      

بالتفصيل الخطة األمنية التي توصلت إليها السلطة مع المنسق األمني األميركي في المناطق الفلـسطينية               
 مليون دوالر   59ية في الحصول على     المحتلة الجنرال كيث دايتون الذي نجح بحسب المصادر اإلسرائيل        

أولهما تعزيز قوة الحرس الرئاسي بمدها باألسلحة والذخائر والعتاد والتـدريب           : لتحقيق هدفين رئيسيين  
 المخصص لمرور البضائع والذي يـشكل       "كارني"واألموال، والثاني تأمين الجانب الفلسطيني من معبر        

  .ني في غزةشريان الحياة بالنسبة الى االقتصاد الفلسطي
 نوقشت في األسابيع األخيرة مع نائب وزير الدفاع اإلسرائيلي افرايم           "خطة دايتون "وتابعت المصادر ان    

وأضافت ان  .  جندي، معظمهم في قطاع غزة     1500سنيه وفي مركزها قوات الحرس الرئاسي التي تعد         
وزادت ان األسلحة والذخائر    . ااألردن ومصر وافقا على تدريب القوات، فيما التزمت دول الخليج تمويله          

وأشارت إلى ان الشحنة األولى من البنادق نقلت للحرس الرئاسـي           . ستنقل إلى القطاع بتصديق إسرائيلي    
وقال سنيه لإلذاعة اإلسرائيلية أمس إنه لـيس إلسـرائيل مـا             .قبل أشهر من مصر، لكنها لم تكن كافية       

بـل بـالعكس    "ة ال تشكل أي خطر على أمن اسرائيل         ، وان الخط  "خطة دايتون "تخشاه من موافقتها على     
وزاد ان تعزيز الحـرس الرئاسـي       . "فإنها تتحدث عن تحسين حماية الجانب الفلسطيني من معبر كارني         

. "يعني بكل وضوح تعزيز القوى المعتدلة في المناطق في مقابل حماس والجهاد اإلسالمي            "التابع لعباس   
  .يب السالح سيصب في مصلحة إسرائيلوتابع ان أي نشاط من أجل وقف تهر

  17/4/2007الحياة 
  

  الدول العربية على الدخول في محادثات سالم تحثليفني .31
حثت وزيرة الخارجية االسرائيلية تسيبي ليفني الدول العربية : س ردينة فار-عبد القادر فارس ، غزة

 خارجية الدول العربية في مقر على الدخول في محادثات سالم مع الدولة العبرية قبيل اجتماع وزراء
وقال مكتب ليفني ان الوزيرة ابلغت مبعوث الصين للشرق االوسط صن  .الجامعة العربية بالقاهرة غدا

تماما كما تمنح اسرائيل الفلسطينيين افقا دبلوماسيا، تستطيع الدول العربية ان تمنح اسرائيل افقا "بيغان 
 ."نهاية النزاعدبلوماسيا االن بدال من االنتظار حتى 

  17/4/2007عكاظ 
  

 إسرائيل ترفض تهديدات سوريا باستعادة السيطرة على الجوالن بالقوة .32
 أعربت إسرائيل عن رفضها لتهديدات سوريا باستعادة السيطرة على هضبة الجوالن :د ب أ، تل أبيب

 ة اليوم عن شيمون بيريزونقلت اإلذاعة اإلسرائيلي. بالقوة ما ال تقبل إسرائيل بمبادرة السالم العربية
القول إنه يقترح على سوريا التخلي عن لغة التهديدات ودخول عهد البحث عن إحالل السالم بالوسائل 

 في القدس القول إن إسرائيل تتطلع إلى السالم وفي ىكما نقلت عن مصدر سياسي رفيع المستو. األخرى
   .نفس الوقت بمقدورها حماية نفسها والدفاع عن مواطنيها

وكان وزير اإلعالم السوري محسن بالل حذر خالل مؤتمر صحفي من أن سوريا قد تلجأ إلى المقاومة 
المسلحة لتحرير هضبة الجوالن إذا لم تستجب إسرائيل للمبادرات العربية والنداءات الدولية الخاصة 

ادرة السالم العربية وقال بالل إن تأييد بالده استئناف المفاوضات على أساس مب. بالسالم في المنطقة
  .بمشاركة الواليات المتحدة وروسيا ما زال قائما، لكنه أكد أن الشعب السوري لن يصبر حتى النهاية

  17/4/2007الدستور 
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 في واشنطن" فياض"اولمرت يطالب نائب وزير حربه بعدم المشاركة في لقاء يحضره  .33

لحرب أفرايم سنيه عدم االشتراك في أن أولمرت طلب من نائب وزير االيوم ذكرت  صحيفة هآرتس 
وحسب مصادر اسرائيلية  .إجتماع يعقد اليوم في واشنطن ويحضره وزير المالية الفلسطيني سالم فياض

فأنه من غير الالئق أن يشارك ممثل اسرائيلي في نقاش يحضره أيضا عضو الحكومة الفلسطينية التي 
في معهد بروكينس وعنوانه نقاش استراتيجي حول وينظم هذا اللقاء مركز سبان . تقاطعها اسرائيل

 .النزاع الفلسطيني  االسرائيلي
  17/4/2007وكالة سما 

  
  بويم القناع يهود روسيا للهجرة السرائيلزئييف  .34

يسعى وزير االستيعاب االسرائيلي زئييف بويم خالل زيارته الحالية لروسيا  :فالح الحمراني من موسكو
وتاتي مساعي وزير االستيعاب على خلفية . هود الروس من الهجرة السرائيلالى اقناع ما تبقى من الي

 .معطيات تفيد بانخفاض عدد المهاجرين من روسيا وجمهوريات االتحاد السوفياتي السابق السرائيل
  . ألف يهودي من مختلف دول العالم21 حوالي 2006وهاجر السرائيل في عام 

يات التصب بصالح اسرائيل، فقد انتقل السرائيل من روسيا وقال بويم في حديث صحافي ان االحصائ
ووفقا . من اجمالي المهاجرين% 49 آالف شخص، وهذا اقل من 9ودول االتحاد السوفاتي السابق زهاء 

 ألف يهودي يتمتعون بحق 700لمعطيات الجانب االسرائيلي فاليزال في فضاء االتحاد السوفياتي السابق 
وطن في اسرائيل حاليا اكثر من مليون نسمة من الناطقين بالروسية معظهم في ويست. الهجرة السرائيل

واشار بويم الى انه يهدف من خالل زيارته الحالية ان  .الضفة الغربية ومناطق التماس مع الفلسطينيين
واستبعد بويم ان تضع  .يفهم ما ينبغي القيام به من اجل ان يرحل كافة يهود روسيا للعيش باسرائيل

وعن  .لسلطات الروسية عراقيل امام الراغبين للهجرة السرائيل لحرصها على عدم تسرب العقولا
ان الكثيرين من االسرائيليين الذين عادوا " ظاهرة العودة العكسية من اسرائيل لليهود الروس الحظ بويم 

 ".لروسيا يشغلون مناصب هامة، ومن دون شك يساهمون بتحريك االقتصاد الروسي
النه يغري اليهود للبقاء بروسيا وعدم " تحدي السرائيل"ر تصاعد وتائر نمو االقتصاد الروسي بانه واعتب
" ونوهه بانه يعتزم اقناع حكومته بضرورة خلق الظروف المناسبة التي تجعل من المفيد  .الهجرة

 من التسهيالت ينبغي اعداد حزمة"واضاف  ".لالسرائيليين العودة لوطنهم ال العيش والعمل في الخارج
   ".المالية لمن يقرر العودة السرائيل

  16/4/2007موقع ايالف 
  

  نسبب فشل العدوان على لبنا" النار عن بعد ":دراسة عسكرية إسرائيلية .35
عدد رقـم   (كرس معهد دراسات األمن القومي التابع لجامعة تل أبيب بحثه الجديد            : حيفا - وديع عواودة 

 على لبنان من الناحيـة       اسرائيل  الحرب التي شنتها    في جيش اإلسرائيلي لتلخيص أسباب إخفاقات ال   ) 89
وكانت الدراسة التـي جـاءت      . اإلستراتيجية، داعيا الجيش إلى العودة لقواعد القتال التقليدية       -العسكرية

ونشرت الجمعة قد تطرقـت ألسـباب فـشل         " النار عن بعد، المناورة والحسم بالمواجهة     "بعنوان نظرية   
تال الجديدة التي اعتمدها الجيش اإلسرائيلي في الحرب األخيرة وسط مقارنات مـع حـروب               طريقة الق 
  .أخرى

وأشارت الدراسة إلى نقاط ضعف ومخاطر طريقة الحرب الحديثة التي تقـوم علـى أسـاس الـصدمة                  
الدراسة أشارت أيضا إلـى أن      . والترويع وضرب الوعي برمي كميات هائلة من النار المصوبة عن بعد          

التي تقف خلف عتبة الباب داعية لتبنيهـا        " الحرب المعينة "لن تالئم طبيعة    " النار عن بعد  "رية معركة   نظ



  

  

 
 

  

            20 ص                                      694:                                 العدد17/4/2007الثالثاء : التاريخ

وأكد معد الدراسـة أن      .بالتدريج وبعد التثبت منها واالحتفاظ بموازنة بينها وبين مفهوم الحرب التقليدية          
اإللكترونية أن تسهم بـالمجهود     المستفيدة من آخر صرعات التكنولوجيا      " النار عن بعد  "بوسع المعركة ب  

  . الحربي الكبير، لكنها ليست بديال عن طريقة القتال التقليدية القائمة على احتالل أرض العدو
تميل لالنشغال باإلستراتيجية مباشرة متجاوزة الحاجـة       " المعركة عن بعد  "وأشار الباحث إلى أن طريقة      

كية بالجبهة كما فعلت إسرائيل بالحرب الثانية على لبنان         الوقت والموارد على االشتباكات التكتي    " تبذير"ب
أنفـسهم يـشترطون    " النار عن بعد  "وأشار الباحث إلى أن مهندسي نظرية        .1982وبخالف األولى عام    

توفر ثالثة شروط لتشغيلها، وهي وجود عدو مبني كجهاز، ويشمل مفاصل ونقاط ضعف بالغة الحساسية               
صحيح أن حزب اهللا مبني كجهاز ولكن الشرطين اآلخرين         "وأضاف  . اتياوأن تكون هذه معروفة استخبار    

 1800 ألف غارة جوية و15 ألف قذيفة مدفعية و160رغم استخدام   "ولذلك و  ".لم يتوفرا بالحرب األخيرة   
 قذيفة لم 2500 ساعة إبحار لسالح البحرية أطلقت خاللها      8000قذيفة عنقودية تحمل مئات آالف القنابل و      

  ". عنصر من حزب اهللا400-200ائيل إال بتدمير بضع عشرات من األهداف الثمينة وقتلتتنجح إسر
وحذرت الدراسة مما وصفه االستنتاج المتسرع وكأن الحرب على أفغانستان وحـرب الخلـيج الثانيـة                

 .منوها للظروف الخاصة فـي كـل منهـا        " النار عن بعد  "والحرب على كوسوفو قد أثبتت نجاح نظرية        
الجيش األفضل هو ذاك المدرب والمنظم والمنضبط والمشحون بروح قتالية          "دراسة لتأكيد أن    وخلصت ال 

  ".وهجومية ويتمتع بقيادة دينامية خالقة
   16/4/2007الجزيرة نت 

  
  أعضاء في فينوغراد يهددون باالستقالة .36

ددوا باالستقالة مـن    ذكرت القناة الثانية في التلفزيون اإلسرائيلي امس، أن أعضاء في لجنة فينوغراد، ه            
وبرر أعضاء اللجنـة    . اللجنة إذا أرغمتهم المحكمة العليا على نشر إفادات كبار المسؤولين اإلسرائيليين          

  . "يمنعنا من إبداء رأينا ويزعزع مصداقيتنا"تهديدهم باالستقالة، بأن إرغامهم على نشر اإلفادات 
  17/4/2007السفير 

  
  عالن سعر صرف العمالت مقابل الشيكلبنك إسرائيل المركزي سيتوقف عن إ .37

أعلن بنك إسرائيل المركزي، امس، أنه سيتوقف عن إعالن سعر صرف سلة العمالت             : القدس  وكاالت  
ونقلت اإلذاعة اإلسـرائيلية عـن       .األجنبية مقابل الشيكل، وذلك اعتباراً من األول من شهر أيار المقبل          

أن البنك يدرس إمكانية إلغـاء إعـالن سـعر الـصرف            محافظ بنك إسرائيل، إعالنه األسبوع الماضي       
 في المئة أمام الـدوالر، امـس،        0ر6وبهذا الصدد، ارتفع الشيكل االسرائيلي      . الرسمي اليومي للدوالر  

مسجالً أعلى مستوى منذ ست سنوات بعد صدور تقرير رئيسي عن التضخم قد يحد من احتمال خفـض                  
 مقابل الدوالر الواحد وهو     4ر0460وبلغ السعر الرسمي للشيقل     . أسعار الفائدة االسرائيلية في المستقبل    
  .2000 كانون األول عام 29أعلى مستوى للعملة االسرائيلية منذ 

  17/4/2007األيام الفلسطينية 
  

  فلسطينيو أوروبا يساهمون في كسر الحصار ويستضيفون هنية في مؤتمرهم بهولندا .38
أّن إسماعيل هنية سيحضر من ُأعلن في هولندا ما : امروترد من  16/4/2007 قدس بـرس   أوردت وكالة 

فـي    بالتزامن مع حلول ذكرى النكبة الفلسطينية      الذي سيعقد المؤتمر السنوي الخامس لفلسطينيي أوروبا      
 في تحّرك عملي مـن جـانبهم        ،شعب واحد وحقّ ثابت   . .مدينة روتردام تحت شعار برغم البعد واآلالم      

 من المقّرر أن يكون أبـرز ضـيوف       حيث  . شعب الفلسطيني وحكومته  لكسر الحصار المفروض على ال    
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 ، أوروبا ومركز العـودة الفلـسطيني فـي لنـدن          ، األمانة العامة لمؤتمر فلسطينيي    هتنظمالذي   المؤتمر
والمنتدى الفلسطيني في هولندا، باالشتراك مع الجالية الفلسطينية والتجمع الفلسطيني وشبكة حق العـودة              

حضره وفود وشخصيات من أنحاء أوروبا وخارجها عالوة على المشاركين من فلسطين            ، وسي في هولندا 
مثقفين وكتاب وإعالميين وفنانين وقادة رأي ومشاركون من شـتى مواقـع الـشتات              ال وعدد من ذاتها،  

، الكثير من المؤسسات والجمعيات واالتحادات والروابط الفلسطينية من         هكما تشارك في أعمال   . الفلسطيني
ى أنحاء القارة األوروبية، وسيواكب ذلك حضور واسع لوسائل إعالمية أكـدت اسـتعدادها لمتابعـة                شت

ويتقدم الشخصيات المشاركة الـشيخ عكرمـة صـبري،          .أعماله، وبمشاركة شخصيات هولندية بارزة    
 حسن خريشة، والوزير الفلسطيني السابق جودة مـرقص، ووكيـل           إضافة إلى والمطران عطا اهللا حنا،     

سيشتمل على إضـافات نوعيـة فـي         مؤتمرالأعلن المنظمون أّن    من جهتهم   و .ارة المرأة الفلسطينية  وز
ومن المنتظر أن يخرج المؤتمر      .برامجه وأعماله، استكماالً للنجاحات التي تحققت في المؤتمرات السابقة        

روبية ومواقفهم إزاء عدد    بوثيقة ختامية تتضمن مقّرراته، وتعبر عن توجهات الفلسطينيين في القارة األو          
من الشواغل والقضايا، وفي مقدمتها قضية حق العودة والمفاصل األخرى للقضية الفلـسطينية كالقـدس               

 فـي   تهموالتحرر من االحتالل واألسرى والمستوطنات والجدار العنصري، باإلضافة إلى قضية مشارك          
 على أساس يحقق الشراكة الشاملة ويـضمن        العمل الفلسطيني العام وإعادة بناء منظمة التحرير وتفعيلها       

سيكون لورش العمل الشبابية، وتلـك       كما   .تفاعل الوجود الفلسطيني حيثما كان في خدمة قضيته الوطنية        
الخاصة بدور المرأة الفلسطينية في أوروبا، عالوة على ورشة العمل عن القـضية الفلـسطينية باللغـة                 

بيان الختامي للمؤتمر في ورشة عمل إضافية، فضالً عـن          وسيجري وضع ال  .  أهمية خاصة  ،اإلنجليزية
 على لقاءات التنسيق والتشاور بين المؤسسات والتجمعات الفلسطينية على امتداد القـارة              المؤتمر اشتمال

 أوضح ماجد الزير، مدير مركز العودة الفلسطيني، أّن انعقاد هـذا المـؤتمر يؤكـد                ،وبدوره .األوروبية
 مرة أخرى أنهم جزء من شعبهم الذي تجمعهم وإياه رابطة            من خالله  ات األوروبي الفلسطينيون في الشت  

انتماء عضوية وثيقة، وهناك تأكيد على ضرورة تعزيز كافة الجهود في هذه المرحلة من أجـل حمايـة                  
عادل عبد اهللا، األمين العام لمـؤتمر       أما  . الحقوق الفلسطينية غير القابلة للتصرف، وبضمنها حق العودة       

أن يكون المؤتمر محطة نوعية في المسيرة الحافلـة لمـؤتمرات           فقد توقع من جانبه     فلسطينيي أوروبا،   
، وبخاصة في صفوف الشباب الفلـسطيني       هفلسطينيي أوروبا، مالحظاً أّن هناك تفاعالً متزايداً مع أعمال        

أمين أبو إبـراهيم،    أشار  ما  يف. والمرأة الفلسطينية في هذه القاّرة، إلى جانب الشرائح الفلسطينية األخرى         
رئيس المنتدى الفلسطيني في هولندا، إلى إتمام التحضيرات النهائية النعقاد هذا المؤتمر، الذي بات مـن                
أبرز تجمعات الشتات الفلسطيني في الخارج، بالنظر إلى حجم المشاركين في أعماله وعدد الوفود التـي                

  .لعمل الفلسطيني العام واالنطالق به إلى آفاق جديدة أن تكون روتردام محطة لتفعيل اأملتحضره، و
الحكومة الهولندية استبعدت السماح لهنية بزيارة أن  : امستردام من   16/4/2007رويتـرز   وذكرت وكالة   

وقال متحدث باسم الخارجيـة الهولنديـة ان         .الن االتحاد االوروبي يعتبر حماس جماعة ارهابية      ،  البالد
 حيـث يريـد حـضور       ، عن الوثائق الالزمة لطلب تأشيرة دخول      مستفسراة  مكتب هنية اتصل بالحكوم   

يتفق مع تفادي اجراء    أن الموقف الهولندي      موضحا .مؤتمر بخصوص الفلسطينيين وأوروبا في روتردام     
اي اتصال مع وزراء حماس وكذلك عدم السماح لهم بالمجيء الى هولندا او اي مكان اخر في اوروبـا                   

  .الحركةونشر رسالة 
 ان اتـصاالت تجريهـا      من ، غازي حمد  إلى ما أوضحه  : امستردام من 16/4/2007وكالة معا    ولفتت

اي ، نافيا تلقي رئـيس الـوزراء،   لزيارة العاصمة الهولنديةهنية  بعض االحزاب الهولندية لتوجيه دعوة ل     
  .دعوة رسمية من الحكومة للمشاركة في عيد استقالل هولندا
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 إلطالق األسرىتدعو إلى التضامن ية الفلسطينية القوى الوطنية واإلسالم .39
إحياء بقوة في  للمشاركة ، في كل األراضي المحتلةالفلسطينييندعت القوى الوطنية اإلسالمية،  :رام اهللا

مرضى ونساء وأطفال وقادة ، من إطالق سراح األسرى والمعتقلين كافةالدعوة إلى  و،وم األسيري
على عدم جدية وجدوى اللقاءات الثنائية الفلسطينية اإلسرائيلية، ياق في هذا السأكدت و .وعربفصائل 

عقد مؤتمر دولي على قاعدة تطبيق ، مطالبة بمشيرة إلى أن المستفيد الوحيد منها هي حكومة االحتالل
الرئاسة والحكومة واألجهزة األمنية، بضرورة وقف  تطالب ومن جهة أخرى .قرارات الشرعية الدولية

كما طالبت بتفعيل مجلس ، ى والعبث األمني التي تستمر بشكل يومي وخاصة في قطاع غزةحالة الفوض
 بعيدا عن المحاصصة والحسابات ،األمن القومي ومشاركة جميع القوى الوطنية واإلسالمية في إطاره

نجاز االجتماع التحضيري المتفق عليه في دمشق من اجل إضرورة اإلسراع في  إلى تدع كما .الضيقة
باتخاذ قرار جدي في التمسك بحق الشعب ، طالبت وزراء خارجية العربو .فعيل منظمة التحريرت

 وإقامة دولة فلسطينية كاملة السيادة ، والجدار، وإنهاء االستيطان،الفلسطيني في مقاومة االحتالل
العودة  في ئين الفلسطينيينموقف واضح في ضمان حق الالجدعت إلى التمسك بكما ، وعاصمتها القدس

  .م وممتلكاتهمإلى دياره
  16/4/2007قدس برس

  
   بوضع استراتيجية واضحة لتحرير األسرى يطالبوننواب وحقوقيون .40

طالب نواب وشخصيات وطنية وشعبية خالل مؤتمر األسرى بـين القـانون الـدولي               :كتبت نائلة خليل  
شطة على صعيد قضية األسرى،     والواقع السياسي، الذي عقد في رام اهللا، أمس، السلطة والمؤسسات النا          

بوضع استراتيجية واضحة لتحرير األسرى، والقيام بحمالت إعالمية على مستوى العالم لتعريفه بعدالـة              
وانتقدوا الفصائل الفلسطينية، وتحديداً حركتي فـتح وحمـاس، اللتـين تحـشدان اآلالف فـي                 .قضيتهم

اعتبـر   كمـا    .ت تـضامنية مـع األسـرى      مهرجاناتهما الحزبية، في حين يحدث العكس مع أي فعاليا        
 . أن اختطاف النواب والوزراء وأخذهم رهائن جريمة حرب وفق قواعـد القـانون الـدولي               ،المتحدثون
أن يكون هناك تحرك على مستوى القيادة الفلسطينية ومؤسسات المجتمع المدني، وعلى رأسها             بوطالبوا  

م دولي ضاغط على حكومة االحتالل إلطـالق        مؤسسات حقوق اإلنسان الدولية، من أجل تشكيل رأي عا        
  .سراحهم

  17/4/2007األيام الفلسطينية 
  

  يشككون في امكانية اطالق سراح ابنائهم الفلسطينيينأهالي األسرى .41
تسود حالة من االحباط صفوف اهالي االسرى خوفا من عدم شمول ابنائهم في :  جمال جمال- القدس

حديث عن إمكانية اإلفراج عن عدد كبير من المحكومين بالمؤبدات على ضوء ال، صفقة التبادل المرتقبة
 أن ، جميع الجهات الفلسطينية الرسمية والشعبية والفصائل المفاوضةواوناشد .مقابل الجندي االسرائيلي

تنظر ألمهات األسرى واألسرى أنفسهم، الذين ضاع مستقبلهم وضاعت حياتهم في سجون االحتالل وان 
  .قفهم، وخاصة ذوي األحكام العالية منهميصمموا على موا

  17/4/2007الدستور 
  

 تجارب طبية في سجون االحتالل أجريت عليهمفلسطيني أسير  1000 .42
   اسير فلسطيني في 1000اكدت دائرة العالقات القومية والدولية في منظمة التحرير، ان قرابة : رام اهللا
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طبيبة أجراها عليهم أطبـاء إسـرائيليون داخـل         سجون االحتالل االسرائيلي جرى اخضاعهم لتجارب       
  .السجون رغم إرادتهم

  17/4/2007الخليج اإلماراتية 
  

 مواقف عباس هزيلة في قضية األسرى الفلسطيني يعتبر تجمع العودة .43
 بعرقلة انجاز صفقة تبادل االسرى مع الفلسطينيةالسلطة ، اتهم امين عام تجمع العودة الفلسطيني: دمشق

 هي التي تدفع بالجانب الصهيوني الى التردد في عباسضحا ان المواقف الهزيلة والضعيفة ل مو،اسرائيل
الى ان من جهة أخرى  مشيرا .ابرام الصفقة بأمل الحصول على تنازالت كبيرة من الجانب الفلسطيني
اوضات ولفت الى ان احاطة المف. هناك اطرافا في السلطة ال تريد لمروان البرغوثي الخروج من السجن

 الى انه كلما ارتفع عدد االسرى الفلسطينيين منوها. ال يعني تقديم التنازالت الجارية بشأن صفقة تبادل،
، داعيا الى انجاز الصفقة في اسرع وقت، من تهمالذين سيتم االفراج عنهم، كان ذلك على حساب نوعي

 مع التأكيد .لقيادات الفلسطينيةخالل تحقيق اعلى درجات التعاون والتنسيق ما بين مختلف االجهزة وا
  .على اولوية اإلفراج عن الشخصيات الرمزية

  17/4/2007الوطن القطرية 
  

  رعاية أسر المعتقلين واألسرى تدعو أحرار العالم لنصرة األسير الفلسطيني .44
دعت جمعية رعاية اسر المعتقلين واالسرى الفلسطينية الهيئات الدوليـة والمنظمـات االنـسانية              : عمان

 .والحقوقية ومن وصفتهم باحرار العالم الوقوف الى جانب االسرى الفلسطينيين في السجون االسـرائيلية             
ولفتت الى ما يواجه الشعب الفلسطيني من معاناة شديدة في وطنه من فقر، ومرض، وجراحات عميقـة،                 

  .وآثار اجتماعية خطيرة، وحصار، وقهر، أحال حياتهم الى وضع ال يحتمل وال يطاق
   17/4/2007لغد األردنية ا

  
  نادي األسير في قلقيلية ُينفّذ سلسلة فعاليات إحياء ليوم األسير  .45

يبدأ نادي األسير بمحافظة قلقيلية بالضفة الغربية ابتداء من اليوم، بتنفيذ سلسلة مـن الفعاليـات                : قلقيلية
 جمعها خـالل حملـة تبّرعـات        إلحياء مناسبة يوم األسير، تتضّمن توزيع مبالغ نقدية على األسرى، تمّ          

تنظيم موجـة مفتوحـة فـي       إضافة إلى   ،  همنُظّمت في المدينة مؤخّراً، وتوزيع شهادات تقدير على ذوي        
  .اإلذاعات والتلفزة المحلية بين األسرى وذويهم

  17/4/2007 وفا -وكالة االنباء الفلسطينية
  

  ا   عائالت األسرى الفلسطينيين تدفع ثمن تضحياتها مضاعف: تحقيق .46
تعيش عائالت األسرى الفلسطينيين ظروفا هي األسوأ علـى اإلطـالق        : الضفة الغربية -عوض الرجوب 

منذ سنوات طويلة حيث باتت هي أيضا تدفع ثمن تضحياتها مضاعفا، فهي من جهة محرومة مـن رب                  
 الغالبية لمـا    حالة من اإلحباط تسود    كما أن    .العائلة، ومن جهة أخرى ال تجد ما تسد به أبسط احتياجاتها          

يعتمـد األسـرى     و .آلت إليه حالهم في ظل التجاهل الرسمي والشعبي لحقوقهم واحتياجاتهم ومطـالبهم           
وعائالتهم بشكل أساسي على مخصصات يفترض أن تصرفها لهم وزارة شؤون األسرى وتـصل إلـى                

ـ       إال أنه   حوالي ثالثمائة دوالر شهريا،      سطينيين لـم يتلـق     ونتيجة الحصار المتواصل منذ عام على الفل
رغم تمكـن الحكومـة الـسابقة       ،  األسرى وال عائالتهم سوى دفعات بسيطة ال تكاد تفي بأقل احتياجاتهم          

والحالية من صرف العديد من الدفعات للموظفين، األمر الذي ولد لديها مزيدا مـن اإلحبـاط واألسـف                  
ري بأنه عقـاب لألسـرى      لتجاهل المعتقلين، بل إن غضب بعض العائالت وصل إلى حد وصف ما يج            
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وزير شؤون األسرى بقساوة الظروف التي تعيشها عـائالت األسـرى،            ومن جهته أقر     .على تضحياتهم 
 وذلك بسبب الحـصار الخـانق الـذي يتعـرض لـه             2006مؤكدا أنها لم تتسلم مخصصاتها منذ آب        

ى، وأن هناك توجهـا   أكد أن وزير المالية يتحيز لشريحة األسر  ،وكنوع من بصيص األمل    .الفلسطينيون
  . مع باقي الموظفين ضمن اإلمكانيات المتوفرةهملدى الحكومة بصرف مخصصات

  16/4/2007الجزيرة نت 
  

  االحتالل لم يستثني ذوي االسرى الفلسطينيين من العقاب: تقرير .47
 منـزل   200 إلى أن إسرائيل هـدمت نحـو         ،تشير إحصائيات نادي األسير   : رام اهللا  - يوسف الشايب 

 أثناء التحقيق معهم إلجبارهم على االعتـراف، فيمـا          يهم معتقلين في سجونها، كوسيلة ضغط عل      ألسرى
 أسيرا إداريا عن أماكن سكنهم في الضفة الغربية إلـى قطـاع             17أبعدت خالل انتفاضة األقصى قرابة      

يب األسـرى   وفي تطور جديد، اتبعت الحكومات اإلسرائيلية المتعاقبة أساليب مختلفة ومتعددة لتعذ          . غزة
 منذ لحظة اعتقالهم، وأثناء خضوعهم لالستجواب والتحقيق، وتركيـب          يهمومعاقبتهم، متمثلة باالعتداء عل   

 بشكل   االسرى ألواح زجاجية عازلة في غرف الزيارات، وسياسة التفتيش العاري المذل، واقتحام غرف           
لسجون بتطبيق سياسة جديدة على      شرعت إدارة ا   كمااستفزازي، وسياسة التقليصات في المواد األساسية،       

تمثلت بدفع غرامات مالية مصحوبة بسلسلة أخرى مـن العقوبـات واإلجـراءات              المعتقلين الفلسطينيين 
 شـيكل يـتم     800-300القمعية، دون مبررات قانونية وإنسانية، في أغلب األحيان، تراوحت ما بـين             

  .خصمها من حساب األسير الشخصي
  17/4/2007الغد األردنية 

  
  أسير فلسطيني محرر يعتزم مقاضاة قتلة أسرته اإلسرائيليين    .48

محرر حسين أبو كويك اعتزامه استكمال إجراءات مقاضـاة         السير  االأعلن  : رام اهللا  - عوض الرجوب 
قتلة أسرته التي اغتيلت قبل خمسة أعوام بدبابة إسرائيلية، مؤكدا أنه سيلجأ لمؤسسات قضائية دولية فـي    

  . في المحاكم اإلسرائيليةحال عدم إنصافه
  15/4/2007الجزيرة نت 

  
 المبادرة العربية الحل األمثل لتحقيق السالم : مطران الكنيسة األسقفية في القدس .49

 أن مبادرة السالم العربية التي طرحتها الدول ،عقب لقائه عمرو موسى، أكد منير حنا:  د ب أ-القاهرة 
. العادل وضمان وجود دولتين تعيشان جنبا إلى جنب في سالمالعربية هي الحل األمثل لتحقيق السالم 

 ،وحول كيفية إيجاد حل في ظل االنتهاكات اإلسرائيلية خاصة بالنسبة للحفريات أسفل المسجد األقصى
 وأشار إلى ان موسى اقترح عليه زيارة ،أنه البد من احترام المقدسات الدينية بدال من الحفرياتأكد 

 .سرائيلية كإعالن عن رفضهم لهذا األمرمواقع الحفريات اإل
  17/4/2007الدستور 

  
  48جنود إسرائيليون يطلقون النار على قيادي إسالمي في فلسطين  .50

أكد رئيس الدائرة اإلعالمية في الحركة اإلسالمية، تعرضه أمس، إلى إطالق نار عن بعد ثالثة                :الناصرة
ية، بينما كان متوجها إلى الجامعة األمريكيـة فـي          أمتار من قبل جنود االحتالل، في حاجز سانول قباط        

عن رغبته فـي     آخر   فيما عبر قطعة زباله،   نعته ب يهود الطائفة اإلثيوبية    ذكر أن أحد الجنود من      و .جنين
من جهته هدد، رئيس جمعية األقصى لرعاية األوقاف والمقدسات اإلسالمية، بأن الجمعية             و .إبادة العرب 
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يدل علـى الحقـد     وأعتبر أن ماقام به الجنود       الذين اعتدوا على الشيخ مهنا،       ستعمل على مقاضاة الجنود   
  . على كل ما هو مسلميهمالدفين لد

  16/4/2007قدس برس
  

   فلسطيني برصاص االحتالل في غزةإصابة .51
يعاني من اعاقتين جسدية وعقلية،     ،   في االربعينات من العمر    فلسطيني اصيب ،أمس،    : سمر خالد  -غزة  

  .، حيث وصفت حالته بالمتوسطةغزة شمال قطاع ،االحتالل االسرائيليبرصاص جيش 
  17/4/2007الرأي األردنية 

  
 اإلعالن في روسيا عن تأسيس منظمة العون الفلسطيني .52

تأسست في موسكو جمعية خيرية إجتماعية بهدف تقديم العون للطلبة المنقطعين           :  كمال عبداهللا  –موسكو  
 وذلـك   ،يد العون اإلغاثي للجرحى والمرضى والمحتاجين فـي فلـسطين          ومد    الفلسطينيين، والمحتاجين

وقد بادرت الجمعية إلى تقديم مـنح   .هناكبمبادرة عدد من رجال األعمال الفلسطينيين والعرب المقيمين 
طالبية لعدد من الطالب الفلسطينيين من الضفة وغزة الذين انقطعت مواردهم بـسبب الـضائقة نتيجـة                 

ت الجمعية استجالب بعض الحاالت المرضية المستعصية للعالج على نفقة الجمعية في كما تبن .للحصار
  . في المدن الفلسطينيةسرائيليةالمستشفيات الروسية، وباألخص جرحى عمليات التوغل اال

  15/4/2007المركز الفلسطيني لإلعالم 
  

  شركة استيطانية في الخليل بعمليات تزويرالكشف عن تورط  .53
مبنى الذي احتله المستوطنون مؤخراً في الخليل، كانـت         الكة التي تدعي أنها قامت بشراء       تبين أن الشر  

متورطة في صفقتين مماثلتين في السابق، جرى فيهما السيطرة على بيوت فلسطينيين، ويجري التحقيـق               
  .فيها بشبهة االحتيال والتزوير

  17/4/2007 48عرب
  

  على تأخر الرواتب الموظفون الفلسطينيون يضربون غدا احتجاجا .54
قرر مجلس نقابة العاملين في الوظيفة العمومية في األراضي الفلسطينية، اإلضراب الشامل عن : غزة

.  والمعاناة التي يعيشونها،العمل غدا احتجاجا على تجاهل الحكومة لمطالب الموظفين بصرف الرواتب
من الفعاليات ستقوم بها النقابة لمطالبة وقال بسام زكارنة ان هذا اإلضراب تحذيري، ويأتي ضمن سلسلة 

وأكد ان اإلضرابات لم تكن مفتوحة إلعطاء فرصة للحكومة لتنفيذ . الحكومة بااللتزام باالتفاقية الموقعة
  .االتفاقيات

  17/4/2007الدستور 
  

   يردون هدية أميركية  شمال لبنانالبداويفلسطينيو مخيم  .55
 لالجئـين   دمتها جمعية اميركية غير رسمية إلى مخيم البـداوي        أثارت قضية المساعدات التي ق    : البداوي

 عبر االونروا لتوزيعها على طالب المدارس، حالة من االستياء في صفوف أبنـاء المخـيم،                الفلسطينيين
  .الذين رفضوا هذه المساعدات وطالبوا الجمعية باستعادتها استنكاراً لدعم الواليات المتحدة إلسرائيل

  17/4/2007السفير 
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   سنة من االحتالل خلّفت اقتصاداً فلسطينياً مشوها40ً: لبنك الدوليدراسة ل .56
اعتبرت دراسة للبنك الدولي بعنوان تقويم المناخ االستثماري في الضفة الغربية            : صالح حزين  -عّمان  
مد كليـاً    سنة من االحتالل اإلسرائيلي لألراضي الفلسطينية خلّفت اقتصاداً مشوهاً يكاد يعت           40 أن   ،وغزة

أمالً تكّون غداة توقيع اتفاق أوسلو بأن يتمكن القطاع الخاص          وأشارت إلى أن     .على االقتصاد اإلسرائيلي  
الفلسطيني من االنطالق بعد التحرر من القيود التي كـان يفرضـها االحـتالل، وأن رجـال األعمـال                   

 بل زادت معاناة االقتصاد     ،م يحدث إال أن ذلك ل   ،  الفلسطينيين سرعان ما يبدأون في االستثمار واالقتصاد      
 إلى أن التوسع في االستيطان والقيود التـي تفرضـها           تولفت .الفلسطيني درجات منذ توقيع هذا االتفاق     

السلطات اإلسرائيلية على حركة الشركات الفلسطينية، وخلقها مستويات عالية من عدم االستقرار يلقـي              
 أن العنف وحاالت اإلغالق التي تفرضـها        توأوضح. يظالله على عناصر أخرى من المناخ االستثمار      

إسرائيل أدت إلى االنتفاضة الثانية، ما أدى بدوره إلى انخفاض حاد في االسـتثمار المحلـي وخـسارة                  
لتفاعـل  ا أن   كمـا أشـارت إلـى      .استثمارات أجنبية كثيرة دخلت الى األراضي الفلسطينية على قلتهـا         

أفضى إلى نشوء اقتـصاد فلـسطيني         بين محافظات غزة والضفة    با المفقود تقري  االقتصادي واالجتماعي 
تناولت الدراسة مشكلة أخرى يعاني منها القطاع الخاص تتمثل في أن الصناعة الفلـسطينية               كما   .مجزأ

طُورت بحيث توفر منتجات بكلفة مخفوضة، وتعتمد على يد عاملة كبيرة مثل صناعة المالبس واألثـاث              
ورأت أن مساعدة القطاع الخاص على الخـروج   . األسواق المحلية واإلسرائيلية واألحذية التي تطرح في   

تطلب توفير استعادة حرية الحركة ورفع القيود، وتطوير قدرات المنشآت التجاريـة،            يمن مأزقه الراهن    
وشددت على أن من دون بذل جهد سياسي ملموس إلعـادة           . واالستمرار في تحسين المناخ االستثماري    

من جهة أخرى أن    وتوقعت   .واق وخفض تكاليف النقل فإن القطاع الخاص الفلسطيني لن ينجح         فتح األس 
 لكنها اعتبرت أن هذا الوضـع ال        ،تبقى إسرائيل الشريك التجاري األكبر للفلسطينيين في الوقت الحاضر        

االنتـاج  يمكن االستمرار فيه، إذ على الفلسطينيين التفتيش عن أسواق جديدة، ما يتطلب مـنهم زيـادة                 
وأشادت بمحاوالت السلطة الفلسطينية توفير مناخ لدعم االسـتثمار،          .وخفض التكاليف وتحسين النوعية   

مشيرة إلى أن القطاع المالي يتمتع بدرجة عالية من السيولة كما ال يحمل معظم المؤسـسات التجاريـة                  
  .قروضاً مصرفية، وال يبدو الفساد مستشرياً أو األنظمة الحكومية معقدة

  17/4/2007الحياة 
  

    العاهل االردني يحذر من خطورة الواقع الجغرافي القائم على األراضي الفلسطينية .57
أكّد العاهل االردني عبداهللا الثاني، أمس، خالل لقائه مجموعة من نشطاء :  بترا– ماهر ابو طير -عمان 

كما لفت . درة السالم العربّيةالسالم الفلسطينيين على ضرورة وضع آلية عمل عربّية تهدف لتفعيل مبا
خالل اللقاء إلى أهمّية دور نشطاء السالم في كل من األراضي الفلسطينية وإسرائيل وكافّة الدول المعنّية 
بمستقبل العملّية السلمية في المنطقة، ذلك أنهم القادرون على إقناع الغالبّية الّصامتة في دولهم 

ونّبه عبداهللا الثاني إلى خطورة الواقع . تقبل أجيال المنطقةومجتمعاتهم بأهمّية السالم لحاضر ومس
الجغرافي القائم على األراضي الفلسطينية والمتمثل في اإلستمرار في بناء المستعمرات وتوسيعها، 

  .باإلضافة إلى جدار الفصل العازل الذي يشكل عقبة حقيقية في وجه قيام الدولة الفلسطينية
  17/4/2007الدستور 

    
     حريصة على حقوق الالجئين الفلسطينييناالردنية  الحكومة: الله الخطيبعبدا .58

قال وزير الخارجية عبداالله الخطيب أن الحكومة تسعى بتوجيه مباشر من :  بترا–اسماعيل حسنين 
العاهل االردني عبداهللا الثاني لتحسين الظروف المعيشية لقاطني المخيمات في الوقت الذي تحرص فيه 

 على حقوقهم المشروعة وفي مقدمتها حقهم في اقامة دولتهم القابلة للحياة وعاصمتها القدس للحفاظ
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وأكد في كلمة ألقاها خالل الحفل الذي أقيم في دائرة الشؤون الفلسطينية لتوزيع مخصصات . الشريف
الحوار الدعم السنوي على لجان الخدمات واألندية الرياضية في المخيمات على الحرص لتعزيز آفاق 

واالنفتاح على مؤسسات المجتمع المدني في المخيمات على اعتبار أنها جزء ال يتجزأ من النسيج الوطني 
للمملكة مشيرا الى المشاريع التنموية واالقتصادية واالجتماعية التي تنفذها الحكومة في المخيمات والتي 

  .تهدف لتحسين مستوى الحياة اليومية والمعيشية لساكنيها
  17/4/2007تور الدس

  
  مسؤول أردني التقى سراً بيريس في إسرائيل .59

ذكرت اإلذاعة اإلسرائيلية، امس، أن رئيس الديوان الـملكي األردني، باسم عوض : أ.ب.د - القدس
ونقلت اإلذاعة عن مصدر سياسي إسرائيلي  .اهللا، قام بزيارة لـم يعلن عنها قبل أسبوعين إلى إسرائيل

لرئيس الوزراء االسرائيلي شمعون بيريس،  ؤول األردني اجتمع مع النائب األولإن الـمس": كبير قوله
  ."وبحث معه سلسلة من الـموضوعات من بينها مشروع وادي السالم اإلسرائيلي األردني الـمشترك

 17/4/2007األيام الفلسطينية 
  

  إسرائيل تعرقل عمليات الترميم: لجنة اعمار األقصى .60
ال عضو لجنة اعمار المسجد األقصى المهندس عبد اهللا العبادي أن األردن أنفق ق: رهام فاخوري - عمان

واوضح أن األردن معني بشكل . على أعمال الترميم في القدس منذ الخمسينيات نحو نصف مليار دينار
وأكد أن سلطات . مباشر بإعادة الترميم رغم كل المعوقات التي تضعها إسرائيل أمام عمل اللجنة

 تعيق أعمال الترميم التي تقوم بها اللجنة منذ الزيارة المشؤمة لرئيس الوزراء اإلسرائيلي ارئيل االحتالل
وشدد على أن األردن أعترض بالطرق الدبلوماسية على قرار . 2002شارون لساحة األقصى عام 

ب المغاربة إسرائيل هدم تلة باب المغاربة المجاورة لساحة حائط البراق، وطالب عدم المساس بطريق با
وأوضح أنه . 1968ألنها ما تبقى خلف الحائط الغربي للمسجد األقصى بعد الحفريات التي أجريت عام 

وشدد العبادي على أن إسرائيل تخالف جميع . رغم كل االعتراضات إال أن إسرائيل استمرت بمخططها
وأوضح انه . ية، والتنقيب عن اآلثاراالتفاقيات الدولية خصوصا المتعلقة بحماية الممتلكات الثقافية والتراث

رغم كل عمليات الحفر التي تقوم بها إسرائيل التي تهدف إلى تغيير معالم مدينة القدس إال أن االكتشافات 
  .منها إسالمي والباقي بيزنطي وروماني%) 80(أثبتت أن 

  17/4/2007الرأي األردنية 
  

  االردن وفلسطين يتفقان على التعاون السياحي  .61
اتفقت وزيرة السياحة واآلثار السيدة خلود دعيبس، مع نظيرها االردن السيد اسامة الدباس علـى               : عمان

جاء ذلك خالل اللقاء الذي      .تنفيذ برامج سياحية مشتركة بهدف ابراز عوامل الجذب السياحي في البلدين          
 الجانبان أهمية التعاون    وبحث . أمس ،عقد بين الجانبين في مقر وزارة السياحة واألثار األردنية في عمان          

كما اتفق الجانبان علـى ان       .السياحي واالثري خدمة لهذا القطاع والتعريف بالمواقع السياحية في البلدين         
يقوم االردن بتدريب موظفي السياحة في فلسطين على المهن السياحية تطبيقا وتنفيـذا لبنـود البرنـامج                 

  .التنفيذي للتعاون السياحي الموقع بينهما
    16/4/2007 وفا -لة االنباء الفلسطينيةوكا
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  يفضلون التوافق% 84: ةاستطالع حول المحكمة الدولي .62
أجرى مركـز بيـروت لألبحـاث والمعلومـات         :  مدير مركز بيروت لألبحاث والمعلومات     ،عبدو سعد 

اعيات كيفية إقرار المحكمـة الدوليـة، تـد       : استطالعاً للرأي حول الموضوعات السياسية الراهنة، منها      
نُفِّذ االستطالع فـي الفتـرة      . إقرارها في مجلس األمن، العودة للشعب لحل األزمة، وموضوعات أخرى         

 مستطلَع، واعتمدت منهجية إحصائية تلحظ 800، وشمل عينة من    2007 من نيسان    13 و 10الواقعة بين   
وتعكس نتائج االستطالع   . سينالتوزع الطائفي والمناطقي، باإلضافة إلى الفئات العمرية المختلفة من الجن         

حال االنقسام الحاد بين اللبنانيين، والتي تتجلى بمواقف القادة السياسيين من الطرفين على مجمل القضايا               
هو المفردة األكثر تداوالً فـي      ) االولالسؤال  ( وبّين االستطالع أن مبدأ تأليف المحكمة الدولية       .الحساسة

مـن  % 90 القضايا التي تحظى بشبه إجماع لبنـاني، إذ عّبـر نحـو              القاموس السياسي اللبناني، وأكثر   
-12-12 ("األخبـار "المستطلَعين عن تأييدهم لتأليفها في استطالع سابق أجراه مركز بيروت ونُشر في             

من اللبنانيين يفـضلون إقـرار المحكمـة        % 84ويظهر االستطالع الذي بين أيدينا أن حوالى        ). 2006
إقرارها تحت الفصل السابع في مجلس األمن، فيما        % 55رفض ما نسبته    ولوطني،  الدولية عبر التوافق ا   

أن األكثرية الساحقة من اللبنـانيين تريـد مـن          ) السؤال الثاني (وكشف االستطالع    .ذلك% 43أيد نحو   
من % 6المحكمة الكشف عن قتلة الرئيس رفيق الحريري وتحصين لبنان من االغتياالت، فيما عّبر نحو               

الـسؤال  (وأبدت أكثرية المـستطلعين     . لعين عن رغبتهم بتوظيف المحكمة لمعاقبة سوريا تحديداً       المستط
أن إقرار المحكمة فـي     ) من المسيحيين % 58من الشيعة و  % 85نحو  % (59، أي ما نسبته نحو      )الثالث

اً أمـام أي    مجلس األمن، بمعزل عن التوافق الوطني عليها، سيؤدي إلى تفاقم األزمة، ما قد ينتج انسداد              
) السؤال الرابع (كما كشفت نتائج االستطالع      .حّل قد تتوافق عليه قوى المواالة والمعارضة في المستقبل        

تؤيد دعوة األمين العام لحزب اهللا السيد حسن نصر اهللا إلى االحتكام            % 65أن أغلبية المستطلعين بنسبة     
% 61وكان نحـو    . مقفل، على حد تعبيره   إلى رأي الشعب اللبناني لحل األزمة التي وصلت إلى طريق           

إلجراء ) 2007-2-7 ("األخبار"من اللبنانيين تأييدهم أبدوا في استطالع أجراه مركز بيروت ونشر في            
الذي يحتاج إلى   (ويبدو أن هذه الغالبية ترى أن إجراء انتخابات مبكرة أو استفتاء            . انتخابات نيابية مبكرة  

وأظهـر   . الحلقة المفرغة التي يعيش الشعب اللبناني تحت وطأتهـا         قد يخرج لبنان من   ) تعديل دستوري 
والغالبية من الطوائف كافة    % 57االستطالع رداً على السؤال السابع أن الغالبية من اللبنانيين التي بلغت            

أبدت تشاؤماً حيال إمكان معاودة الحوار بعد المواقف السياسية التي عّبر عنها قادة رئيسيون من الطرفين                
 .والتي نَعتْ الحوار

  17/4/2007األخبار اللبنانية 
  

   االسالمية تدعو الى وقف التحدث عن التوطينالجماعة .63
افة السياسيين الى التوقف عن     ك"دعا المسؤول السياسي للجماعة االسالمية في الجنوب بسام حمود          : صيدا

وع مرفوض من الفلسطيني قبـل      الحديث عن مشاريع توطين الفلسطينين في لبنان أو التهجير، ألنه مشر          
وأكد اثر لقائه في مركز الجماعة في صيدا، وفد تحالف القوى والمنظمـات الفلـسطينية فـي                 . "اللبناني

على ضرورة اعطاء الشعب الفلسطيني في لبنان حقوقـه الـسياسية والمدنيـة             "مخيمات صيدا والجنوب    
ما يتعلق بكل الملفات ذات العالقة بالشأن       واالنسانية كافة، وشدد على وجود توافق سياسي صيداوي في          

الفلسطيني، داعياً القوى الفلسطينية أن تأخذ على عاتقها رعاية مصالح الشعب الفلسطيني، على ان تتشكل               
  . "من كافة القوى الفلسطينية العاملة على الساحة اللبنانية

  17/4/2007السفير 
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  رائيللبنان يسعى للحصول على تعويضات عن الحرب من اس .64

 قال جهاد ازعور وزير المالية اللبناني يوم االثنين إن لبنان يستعد للجـوء للقـضاء الـدولي                  :واشنطن
 .لمطالبة اسرائيل بتعويضات عن الخسائر التي تسببت فيها حربها ضده لمدة شهر في العـام الماضـي                

ضاء دولـي سـيلجأ    وامتنع ازعور الذي كان يتحدث في جامعة جون هوبكنز عن تحديد اي محكمة او ق              
وقال ازعور إن الحرب أعادت االقتصاد اللبناني       . اليه لبنان واضاف ان القضية التزال في طور االعداد        

  .الى الوراء عشر سنوات
  17/4/2007رويترز 

  
  عودة الفلسطينيين إلى وطنهم أمٌر اليقبل المساومة  : مفتي لبنان .65

لجمهورية اللبنانية اليوم، أن عودة الفلسطينيين إلى وطـنهم         أكَّد الشيخ محمد رشيد قباني، مفتي ا      : بيروت
وحـثَّ الـشيخ     .هي أمر اليقبل المساومة، وأن التوطين مؤامرة لتذويب الشعب الفلسطيني خارج وطنه           

قباني خالل استقباله اليوم، أبو عماد الرفاعي ممثِّل حركة الجهاد اإلسالمي في لبنان، الفلسطينيين علـى                
من جهته أوضح الرفاعي للصحفيين بعد اللقاء، أنَّه أكَّـد للمفتـي            . ذ خالفاتهم وتحقيق وحدتهم الكاملة    نب

  .حرص الفلسطينيين على عدم إدخالهم في التجاذبات الداخلية اللبنانية
    16/4/2007 وفا -وكالة االنباء الفلسطينية

  
    لحل أزمة لبناننتخابات رئاسية مبكرةال يدعو بعد تحديد بري للموعد جعجع .66

جعجع الذي يرأس الهيئة التنفيدية في القوات اللبنانية في مقابلة هاتفية مـع رويتـرز               سمير   قال   :بيروت
من هنا يجب أن نفكر جديا وأن نذهب الى المشكلة فعليا نذهب الى الباب الوحيد الذي ما زال موجـودا                    "

تة أشهر لماذا ال تجرى باقرب وقـت ممكـن          للحل االن وهو االنتخابات الرئاسية طالما ستجري بعد س        
وقال بري لصحيفة السفير اللبنانيـة يـوم         ."ونجرب من خاللها ان نخرج البلد من المأزق الذي هو فيه          

أيلول ستبدأ المهلة الدستورية النتخاب رئيس جديد للجمهوريـة         /في الرابع والعشرين من سبتمبر    "االثنين  
واذا تعذر نصاب الثلثين سـأدعو      ...ومن دون حضور الحكومة   وسأدعو لجلسة عامة وستكون تشريعية      

وفي النهاية سنكون محكومين    ... أيلول حتى يكتمل نصاب الثلثين     27 و 26 و 20الى جلسات مفتوحة في     
كما اقترحـت   " بالتوصل الى انتخاب رئيس تسوية ليس من الرابع عشر من آذار وال من الثامن من آذار               

   .المعارضة
  16/4/2007رويترز 

  
  في تفجير الحافلتين في عين علق "فتح اإلسالم"موقوفان فلسطينيان من  .67

 المختصة على امرأة ورجل فلسطينيين في اطار االستنابات القضائية في            اللبنانية قبضت االجهزة االمنية  
وأحالهما مفّوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي       . ملف جريمتي تفجير الحافلتين في عين علق      

 فهد تبعاً الدعائه السابق في هذه القضية على قاضي التحقيق العسكري االول رشيد مزهـر الـذي                  جان
وبذلك ارتفع عدد الموقوفين وجاهياً بموجب مـذكرات         .استجوبهما واصدر مذكرتين وجاهيتين بتوقيفهما    

م الى فـتح    قضائية، الى تسعة اشخاص في هذا الملف، سبعة منهم سوريين، وفلسطينيان، ينتمون جميعه            
  .االسالم

  17/4/2007النهار 
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 حزب اهللا يرفض لقاء نائب االمين العام لألمم المتحدةعام امين : مصادر لبنانية .68

مصادر مطلعة في بيـروت ابلغـت عكـاظ ان          : كارولين بعيني  -رئيفة المالح    -بيروت هشام عليوان  
ر اهللا إال أنه لم يتلق حتى اآلن جواباً         نيكوال ميشال طلب تحديد موعد للقاء أمين عام حزب اهللا حسن نص           

وقالت المصادر ذاتها ان ميشال يهدف من زيارته الى الوقوف على مالحظـات المعارضـة               . على ذلك 
وبخاصة حزب اهللا على قانون المحكمة وذلك لمحاولة تذليلها بحيث يسلك الخط التقني للوصول إلى الحل                

ن غير المرجح ان يوافق نصر اهللا على لقـاء ميـشال ألن             واضافت انه م   .بعيداً عن التجاذب السياسي   
 . موقف الحزب من المحكمة ليس تقنياً بل سياسي في الجوهر

  17/4/2007عكاظ 
  

  ةشرارة الحرب األهليالمحكمة الدولية بين السجاالت و: لبنان .69
 ان المحاولـة    "الحياة"قالت مصادر ديبلوماسية واسعة االطالع لـ       :  رندة تقي الدين   - بيروت   - باريس

التي يبذلها بدءاً من اليوم مساعد األمين العام لألمم المتحدة نيكوال ميشال من اجل استكشاف إمكان إقرار                 
المحكمة ذات الطابع الدولي لمحاكمة المتهمين في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري ورفاقـه، فـي                

ي يجريها نائب وزير الخارجية الروسي ألكسندر       المؤسسات الدستورية اللبنانية، إضافة إلى المحادثات الت      
سلطانوف الذي وصل إلى بيروت في ساعة متقدمة ليل أمس، والتي تصب في االتجاه ذاتـه، تواكبهـا                  
اتصاالت موازية بين الدول المعنية في مجلس األمن للتشاور تحضيراً إلقرار قيام المحكمة في المجلـس                

اعتبر النائب في حـزب اهللا حـسين         ومن جهة اخرى     .جهودهذه ال وفق الفصل السابع، في حال فشلت       
قالت مصادر   فيما   .الحاج حسن ان اللجوء الى الفصل السابع إلقرار المحكمة يمثل شرارة الحرب األهلية            

 ان إقرار المحكمة وفق الفصل السابع في مجلس األمن والذي ال نقلل مـن              "الحياة"نيابية في المعارضة ل   
وضع في لبنان، قد يؤدي الى إزالة مشكلة من امام توافق اللبنانيين، لكن هذا ال يعني ان                 خطورته على ال  

األزمة حلّت، إذ أنها تبقى مستمرة بسبب الخالف على موضوع الحكومة وبالتالي يجب أال نستخف بكل                
  .ما سيحصل

  17/4/2007الحياة 
  

  لتوطين ويخشى الحود يدعو األمم المتحدة إلى الموضوعية والحيادية .70
 إميل لحود عشية زيارة المستشار القانوني لألمين العـام لألمـم المتحـدة          اللبنانيةدعا رئيس الجمهورية    

أن تكون مقاربتها للملفات اللبنانية التي تهـتم بهـا،          "نيكوال ميشال الى بيروت اليوم، األمم المتحدة الى         
وه للشرق االوسط الجديد هو الـتخلص       أخطر ما في المخطط المشب    "وأكد لحود أن    ". موضوعية وحيادية 

 وما حـاولوا ان  2 و1من فكرة عودة الالجئين الفلسطينيين الى ديارهم، وهو ما فعلوه في اتفاقات اوسلو    
يروجوه قبيل قمة الرياض، كي يمكن بعدها التخلص من عرب الداخل وضمهم الى الفلسطينيين المقيمين               

من ان يكون فخ التوطين محاولة مسوغة لتقسيم لبنان علـى           وأخشى ما أخشاه،    : وقال. في غزة والقطاع  
اساس كانتوني يطمح اليه بعض االطراف في الداخل، العتبارات تتعلق بأحجامهم وأدوارهم التي ضاعت              

  . " وفق اتفاق الطائف1990بعد قيام الدولة سنة 
  17/4/2007السفير 

  
  الحريريعدل في قضية إما محكمة بالفصل السابع أو التخلي عن مبدأ ال: باريس .71

خير الرئيس الفرنسي جاك شيراك اللبنانيين والمجتمع الدولي، خالل لقائه نظيـره   : محمد بلوط - باريس
المصري حسني مبارك في باريس امس، بين حلين ال ثالث لهما حول مسألة اقامـة المحكمـة الدوليـة                   
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كون هناك محكمة يقرها مجلس األمـن       الخاصة بجريمة اغتيال رفيق الحريري، حيث اعتبر انه اما أن ت          
في موازاة ذلك، توقعت مـصادر      . تحت الفصل السابع، او التخلي كليا عن مبدأ إحقاق العدل في القضية           

فرنسية رفيعة المستوى أن تحصل تطورات سريعة على صعيد إقرار المحكمة ذات الطابع الدولي فـي                
 بان كي مون من زيارته إلـى دمـشق فـي الرابـع        مجلس األمن، بعد عودة األمين العام لألمم المتحدة       

ذكر مبارك بان فرنسا كانـت      "وقالت مصادر االليزيه إن الرئيس الفرنسي        .والعشرين من الشهر الحالي   
تفضل حال لبنانيا لهذه القضية، وأنه أمام استحالة هذا الحل بات على األسرة الدولية أن تتحمل في مجلس                  

  . "ل الذي يطرح اليوم، والذي تذهب األحداث باتجاههاألمن مسؤولياتها، وهو البدي
  17/4/2007السفير 

  
  اعاده االسرائيليون عبر الناقورةفلبناني اجتاز السياج الحدودي  .72

من قضاء البتـرون،    )  عاما 32(المختصة مع المواطن زياد احمد محسن       اللبنانية  تحقّق السلطات االمنية    
في مرجعيون وحاصبيا ان    " النهار"وكتب مراسال    .ي من الحدود  لكشف مالبسات دخوله الجانب االسرائيل    

محسن اجتاز ليل االحد الماضي السياج الحدودي في الوزاني الى الجانب االسـرائيلي، بعـدما اوقـف                 
واعاده االسرائيليون فجر أمس الى االراضي اللبنانية عبر رأس الناقورة حيث تـسلمته القـوى               . سيارته

  .االمنية اللبنانية
  17/4/2007لنهار ا

  
  شعوبنا ستحاسبنا إذا تم التطبيع مع إسرائيل قبل إنهاء االحتالل: الرئيس المصري .73

اكد : عبد القادر فارس، ردينة فارس، عبد الجبار ابو غربية، صالح عبدالفتاح - القاهرة عمان، - غزة
لدول العربية واسرائيل الرئيس المصري حسني مبارك الذي يزور باريس حاليا ان تطبيع العالقات بين ا

وقال للصحافيين، . غير ممكن قبل ارساء السالم، محذرا من مشكالت بالغة الخطورة مع شعوب المنطقة
يمكننا التوصل الى حل عبر المفاوضات، : "اثر لقاءه نظيره الفرنسي جاك شيراك في قصر االليزيه،

 ". ثم البدء بمفاوضاتوخصوصا حول قضية الالجئين الشائكة، ولكن ال يمكن التطبيع 
  17/4/2007عكاظ 

  
   نسعى الى تحقيق دولي في المجازر االسرائيلية ضد الفلسطينيين :محمد جاسم الصقر .74

قال محمد جاسم الصقر رئيس البرلمان العربي اإلنتقالي ورئيس لجنة :  محمد خير الفرح-الدوحة 
 يتحرك بشكل فاعل على صعيد القضية الشؤون الخارجية في مجلس األمة الكويتي إن البرلمان العربي

الفلسطينية، وطالب بإيفاد لجنة تحقيق دولية الى األراضي الفلسطينية المحتلة للتحقيق في المجازر 
وأوضح الصقر خالل زيارة قام بها الى الدوحة . اإلسرائيلية التي وصلت الى حد اإلبادة الجماعية
وكان محمد جاسم . ان األوروبي في تحريك هذه القضيةمؤخرا، أن البرلمان العربي سيطلب دعم البرلم

الصقر قد بعث برسائل عاجلة مؤخرا الى كل من األمين العام لألمم المتحدة ورئيس البرلمان الدولي 
ورئيس المجلس الدولي لحقوق اإلنسان ورؤساء الـبرلمانات اإلقليمـية والوطنـية يطالبهم فيها بالعمل 

ن اللجنة الدولية للصليب األحمر والمنظمات الدولية من زيارة جميع المعتقلين على إلزام إسرائيل بتمكي
في سجونها، وإجراء تحقـيق دولـي حـول المعتقليـن في السجون اإلسرائيلية والعمل على 

  . تحريراألسرى والمحتجزين لدى إسرائيل وإلزامها بتقديم خرائط األلغام التي زرعتها في لبنان
  17/4/2007الدستور 

  
  



  

  

 
 

  

            32 ص                                      694:                                 العدد17/4/2007الثالثاء : التاريخ

  
  سرىاألعلى خلفية تصريحات متعلقة بصفقة  حماس  عاتبتمصر .75

قالت مصادر مصرية وفلسطينية رسمية أمس لألخبـار إن الـسلطات           :  خالد محمود رمضان   -القاهرة  
المصرية وّجهت عتباً غير معلن إلى حركة حماس على خلفية صدور تصريحات لعدد مـن مـسؤوليها                 

حاولة إحراج أولمرت سياسياً على نحو قد يجعله يتراجع فى اللحظة           م"تتضمن ما وصفته المصادر بأنه      
وأوضحت المـصادر أن     ".األخيرة عن إتمام صفقة لتبادل األسرى بين الجانبين الفلسطيني واإلسرائيلي         

تكرار الحديث عن وجود أو عدم وجود أسماء بعينها على هذه القوائم قد يمنح أولمرت الفرصة للتهرب                 
  .قة بدعوى رغبته في تجنب انتقادات داخلية في إسرائيلمن إتمام الصف

  17/4/2007األخبار اللبنانية 
  

   الرياض تلتزم بالمقاطعة : جيروزاليم بوست .76
ذكرت صحيفة جيروزاليم بوست اإلسرائيلية، أمس، أن السعودية ال تزال ملتزمة بالمقاطعة : يو بي أي

ونقلت الصحيفة عن .  بوقف تطبيق هذه السياسةالعربية إلسرائيل، على الرغم من وعدها لواشنطن
المدير المساعد لدائرة الجمارك في مطار العاهل السعودي عــبد العزيز في جدة، خالد الشــريف، 
. قوله خالل اتصال هاتفي انه ال يسمح بإدخال البــضائع المصنوعة في إسرائــيل إلى الســعودية

لماضــي بإدخال بضائع شركات على عالقة بإسرائيل، أما لكنه أشار إلى انه لم يكن يســمح في ا
  . اآلن فيسمح بإدخال هذه البضائع

  17/4/2007السفير 
  

  سوريا تنظم مؤتمرا لبحث التغطية االعالمية للقضية الفلسطينية .77
قالت سوريا، يوم االثنين، انها ستستضيف مؤتمرا دوليا لبحث التغطية االعالمية للقضية : دمشق

وقال محسن بالل وزير االعالم السوري . ة ولحق إيران في امتالك التكنولوجيا النووية السلميةالفلسطيني
إن المؤتمر سيناقش عددا من االبحاث حول الخطاب االعالمي العربي بين المهنية وااللتزام "للصحفيين 

المؤتمر " وقال بالل ".بالقضايا الوطنية والقومية ومفهوم ومرتكزات ثقافة المقاومة في االعالم العربي
سيناقش ايضا أبحاثا حول الجوالن العربي السوري المحتل في االعالم العربي والدولي وكيف يتعاطى 

 350وقال بالل إن ". االعالم الغربي مع حقوق الشعوب في امتالك التكنولوجيا النووية الغراض سلمية
 30الرئيس السوري بشار االسد وسيعقد في اعالميا ومفكرا وسياسيا سيشاركون في المؤتمر الذي يرعاه 

  . ابريل نيسان
  16/4/2007رويترز 

  
  مجلس التعاون الخليجي يدعو للضغط على اسرائيل لقبولها القرارات الدولية   .78

اعتبر األمين العام لمجلس التعاون الخليجي عبدالرحمن العطية :  وكاالت-آمال شحادة -القدس المحتلة
ة حول قرب انطالق مبادرة سالم برعاية المملكة العربية السعودية، من قبيل ما أوردته الصحف العبري

ودعا العطية في مؤتمر صحافي مشترك مع  .التشويش وااللتفاف اإلسرائيلي على المبادرة العربية للسالم
وقال إلى الضغط على إسرائيل لقبولها القرارات الدولية، ) اآلسيان(األمين العام لرابطة دول جنوب آسيا 

على المجتمع الدولي أن يضع الحكومة اإلسرائيلية أمام مسؤولياتها تجاه تنفيذ قرارات الشرعية الدولية 
والتجاوب مع كل ما من شأنه تحقيق األمن واالستقرار في منطقة الشرق األوسط على أساس مبادرة 

  .السالم العربية
  17/4/2007الخليج اإلماراتية 
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  قاء سري في دولة خليجية بين ممثلين عرب واسرائيلييناستعداد وترتيبات لعقد ل .79

كشف مصدر عربي، أن اتصاالت أولية جرت بين الجانبين العربي واالسرائيلي، لعقد لقاء بينهما في 
وقال المصدر أن هناك استعدادات وترتيبات أمنية في . احدى الدول الخليجية بعيدا عن وسائل االعالم

استضافتها لمثل هذه اللقاءات الموسعة، ومناقشة سبل التوصل الى قواعد هذه الدولة التي اتفق على 
مشتركة لحل سياسي للصراع الفلسطيني االسرائيلي، وفي مقدمتها الحصول على موقف اسرائيلي واضح 

وأضاف المصدر، أن هناك استعدادا عربيا لمناقشة امكانية ادخال بعض . من المبادرة العربية للسالم
وأكد المصدر أن ممثلي خمس جهات عربية . لى المبادرة العربية لتحظى بقبول اسرائيليالتعديالت ع

سيشاركون في اللقاء السري المرتقب مع ممثلين اسرائيليين والذي سيعقد في الدولة الخليجية المذكورة، 
ع عربي واشار المصدر الى ان االدارة االمريكية ترحب بمثل هذه اللقاءات التي ستشكل بداية لتطبي

  .اسرائيلي واسع ايضا
   17/4/2007المنار الفلسطينية 

  
  اما تقبل اسرائيل المبادرة العربية واال فالمقاومة لتحرير الجوالن  : وزير االعالم السوري .80

جدد وزير االعالم السوري محسن بالل، أمس، موقف سورية من رجل :  سمر أزمشلي-دمشق 
م سليمان الذي زار اسرائيل أخيراً، واصفاً االهتمام االعالمي األعمال األميركي من أصل سوري ابراهي

وأكد ان بالده ال عالقة لها بهذا الشخص وهي ال تتفاوض سراً من أجل استعادة . به بأنه فقاعة صابون
اذا لم تدر اسرائيل اذنها الى المبادرة العربية والنداءات الدولية : "لكنه قال محذراً. الجوالن وإنما علناً

  ".ستئناف عملية السالم، فإن المقاومة هي السبيل الستعادة الجوالنال
  17/4/2007الحياة 

  
  بعض االدباء اليهود حذروا من مصير مأساوي للصهيونية: كاتب مصري .81

قال محمد محمود أبو غدير أستاذ االدب العبري الحديث والدراسات االسرائيلية :  سعد القرش-القاهرة 
الثنين، إن أعمال االدباء اليهود منذ بدايات الهجرات اليهودية الى فلسطين في بجامعة االزهر، يوم ا

خدمة المشروع الصهيوني والعمل على تجميل الواقع "النصف االول من القرن الماضي كانت تهدف الى 
ترجمة الشعر الحديث والمعاصر في االداب (وأضاف في ندوة ". في فلسطين لجذب أكبر عدد من اليهود

أن االدب العبري داخل فلسطين وخارجها تم تجنيده ضمن جهود إقامة ما سمي بالوطن القومي ) قيةالشر
  .لكن بعض نماذجه حذرت منذ وقت مبكر مما يصفه بمصير مأساوي للصهيونية. لليهود في فلسطين

  16/4/2007رويترز 
  

  واشنطن تسعى إلقحام إسرائيل باجتماع الرباعّيتين .82
زيرة الخارجية األميركية كوندوليزا رايس إلى عدد من نظرائها العرب لالتـصال            بعد رسالة و  : القاهرة

بإسرائيل، كشفت مصادر عربية في القاهرة عن طلب أميركي آخر تمثّل بإشراك الدولـة العبريـة فـي                 
وقالت المـصادر، أن    . اجتماع اللجنتين الرباعيتين العربية والدولية المقرر في شرم الشيخ الشهر المقبل          

اشنطن تريد على ما يبدو أن يختتم الرئيس األميركي جورج بوش فترة رئاسته الثانية بإنجـاز يحققـه                  و
على صعيد عملية السالم المتعثرة في منطقة الشرق األوسط عبر إقناع العرب، وخصوصاً مـن تـراهم         

  .سرائيلأميركا بمثابة حلفائها االستراتيجيين في المنطقة، بقبول فكرة التعامل المباشر مع إ
 17/4/2007األخبار اللبنانية 
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  الرئيس األرميني ُيؤكِّد دعم بالده إلقامة الدولة الفلسطينّية   .83

أكّد الرئيس األرميني روبرت كوتشاريان، ضرورة إقامة الدولة الفلسطينّية، معتبراً أّن إقامتهـا             : القاهرة
سرائيلي وإحالل السالم واالستقرار فـي      سوف يلعب دوراً محورياً في تخطِّي مشكلة الصراع العربي اإل         

إّن : وقال كوتشاريان، الذي يزور القاهرة حالياً، في تـصريحاٍت للـصحافيين، الليلـة            . الشرق األوسط 
ونّبـه  . أرمينيا أيدت دائماً إقامة الدولة الفلسطينية، وصوتَّت لصالح القضايا العربّية في المحافل الدولّيـة             

إّن تشكيل أسس الدولة الفلـسطينية      : ة توحيد صفوف الشعب الفلسطيني، وقال     الرئيس األرميني إلى أهميّ   
  .يتطلّب توحيد هذه الصفوف

  17/4/2007 وفا -وكالة االنباء الفلسطينية
  

   األمن إلسرائيل والدولة للفلسطينيين : المرشحون لالنتخابات الرئاسية الفرنسية .84
اسية الفرنسية نيكوال سـاركوزي وسـيغولين رويـال         دافع المرشحون الثالثة لالنتخابات الرئ    : ا ف ب  

، عن حق إسرائيل في العيش بأمان، وحق        "اخبار الجالية اليهودية  "وفرنسوا بايرو، في مقابالت مع مجلة       
وشدد ساركوزي على ضرورة ان تتحرك فرنسا في المنطقة بالتفاهم          . الفلسطينيين في ان يكون لهم وطن     

وف ادافع بقوة عن حق اسرائيل في العيش بأمان وحق الفلسطينيين في ان             س"وقال  . مع االتحاد االوروبي  
القول لالسرائيليين بـأن علـيهم ان       : معتبرا انه يجب ان يكون لباريس خطابا صريحا       " يكون لهم وطن  

يقدموا تنازالت ضرورية تتيح للفلسطينيين اقامة دولة قابلة للحياة والقول للفلسطينيين ان وجـود وامـن                
  . رائيل امران غير قابلين للنقاش وان ال شيء يبرر العنفدولة اس

اما رويال فاقترحت ان تأخذ فرنسا المبادرة للدعوة الى عقد مؤتمر دولي من اجل سالم دائم موضحة ان                  
واعتبـرت انـه    . هذا السالم يجب ان يقوم على االمن السرائيل وحق الفلسطينيين في دولة قابلة للحياة             

  . يضا ان تتحدث بصراحةيتوجب على فرنسا ا
واشار بايرو، من جهته، الى ان فرنسا هي القوة السياسية االولى في المتوسط وهي تقيم عالقات جيـدة                  
مع اسرائيل ولكن ايضا مع الدول العربية معتبرا ان بإمكان فرنسا ان تساعد في البحث عن اتفاقات سالم                  

ايرو انه يريد ان يكون االتحاد االوروربـي اكثـر          واوضح ب . باعتمادها موقفا متوازنا بين كل االطراف     
حضورا في هذه المنطقة متعهدا العمل على ادخال اسرائيل في منظمة الفرنكوفونية العالمية ومعتبرا ان               

  . هذا االمر من شأنه ان يتيح للعرب واالسرائيليين االلتقاء وتبادل اآلراء والبناء
  17/4/2007السفير 

  
  ني المخطوف في غزة يعبران عن قلق شديدوالدا الصحفي البريطا .85

ذكرت مصادر فلسطينية مطلعة، أمس ، أن الصحافي االسكتلندي المختطف فـي  :  سامي سعيد-رام اهللا   
قطاع غزة ألن جونستون ال يزال على قيد الحياة، وأنه بصحة جيدة ولم تجر تصفيته، حسبما أعلن فـي                   

 المصادر أن يصار إلى إنهاء قضية االختطاف قريباً، مع          وتوقعت. بيان منسوب لجماعة التوحيد والجهاد    
توارد معلومات رسمية عن حشود تقوم بها األجهزة األمنية قرب المنزل المتوقع وجود جونستون فيـه،                

  .وهو منزل قائد جيش االسالم في فلسطين ممتاز دغمش الكائن في حي الصبرة في غزة
انها ال تزال قلقة للغاية على سالمة جونستون،        ) بي بي سي  (ة  وفي السياق، ذكرت هيئة االذاعة البريطاني     

وفي نداء عبر البي بي     . مشيرة إلى أنه ليس لديها أي تأكيد من مصدر مستقل عن الشائعات المتعلقة بقتله             
سي، قال غراهام ومارغريت جونستون، والدا الصحافي المختطف، إن هذه اوقـات عـصيبة ومقلقـة                

شد أي شخص يمكن ان تكون لديه معلومات عن وضـع آالن او حالتـه، االتـصال                 بالنسبة لنا، إننا ننا   
  .بالسلطات في غزة
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وقال متحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني طوني بلير إن االشخاص على االرض يعملون بنشاط على               
واضاف نحن نواصل العمل بشكل وثيق للغايـة مـع الـسلطات            . دراسة التقارير حول اعدام جونستون    

فلسطينية ونسعى حثيثاً للحصول على معلومات من خالل السلطات وغيرها من المـصادر عـن هـذه                ال
  .التقارير

  17/4/2007األخبار اللبنانية 
  

  عن الشعب الفلسطينيستعمل من اجل رفع الحصار  لجنة تقصي الحقائق .86
ل الدولية، والتي تـزور     اكد فريدرك باتلرالذي يترأس لجنة تقصي الحقائق التابعة لمنظمة العم         : رام اهللا 

االراضي الفلسطينية للتحقيق في االنتهاكات االسرائيلية بحق العمال وأرباب العمل الفلسطينيين بـصورة             
خاصة والشعب الفلسطيني بصورة عامة، ان اللجنة ستضع المدير العام لمنظمة العمل الدولية في صورة               

ي يتضرر منه الشعب وليس قـوى التطـرف،         االوضاع الفلسطينية، وستعمل من اجل رفع الحصار الذ       
حسب تعبيره، مشيراً الى انه طلب من المديرة االقليمية للمنطقة العربية في منظمة العمل الدولية الـسيدة                 

وأعرب عن رغبة المنظمة في رؤية التعاون مع        . ندى الناشف ايفاد لجنة فنية ميدانية لدراسة االحتياجات       
 اهمية العمل على توحيد الحركة النقابية في فلسطين والتي قال ان النقابـات       لجنة الشراكة الثالثية، مؤكداً   

تشهد تطورات ديمقراطية، مشيراً الى العوائق التي تقف أمام اجراء االنتخابات الداخلية والتي سـتتحدث               
  .اللجنة مع ممثلي النقابات بشأنها

 17/4/2007األيام الفلسطينية 
  

   ضحية32 مذبحة في جامعة أميركية تحصد .87
فتح رجل مسلح النار عشوائياً على مهجع للطالب وقاعة درس في حـرم جامعـة فيرجينيـا                 : واشنطن

 شخـصاً وأصـاب     32للتكنولوجيا في والية فيرجينيا في اسوأ حادث عنف تشهده جامعة أميركية، فقتل             
ـ          .  بجروح قبل ان يقتل    20أكثر من    مـن جهتهـا   و .رلكن لم يعرف اذا كانت الشرطة أردته أم انه انتح

يعتقـد  إال انه ال يزال     ،   نتيجة ذلك  صرحت المتحدثة باسم البيت االبيض ان جورج بوش شعر بالصدمة         
  .بأن من حق الناس اقتناء اسلحة، لكن مع ضرورة التزام القوانين

  17/4/2007الحياة 
  

  .. حركة فتح ابتعدت عن أهدافها وال توجد جهة فيها تتبني المقاومة: أحمد حلس .88
اتهم أحمد حلس أبو ماهر أحد أبرز قادة تنظيم فتح في قطاع غـزة القـائمين                :  من أشرف الهور   - غزة
  . إرباك أسس التنظيمى تشكيل قيادات الساحة في حركته بالعمل علىعل

 أن وجودها   ىوجدت ونر ) قيادة الساحة (وقال حلس في حديث مع القدس العربي، هناك أطر في الحركة            
وعن مشاركته في عضوية قيادة ساحة الوطن التابعـة          . إرباكه ىتنظيم بل تعمل عل   ال يساهم في وحدة ال    

لحركة فتح التي وجهت له انتقادات الذعة بسببها أجاب أنا سميت عضواً في هذه القيادة وأبلغـت قيـادة                   
 إقرار هـذا التـشكيل      ى هذا التشكيل، مبيناً أن سبب مالحظاته كانت عل        ىالحركة بأن لي مالحظات عل    

  .تنظيميال
وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس القائد العام لفتح أصدر مرسوماً قبل أشهر شكل بموجبه قيـادتين                

وعين ماجد ابوشمالة قائدا للتنظيم في غـزة، وقيـل ان             في قطاع غزة،   ىلفتح، واحدة في الضفة وأخر    
  .تمحمد دحالن القيادي البارز في الحركة يقف خلف عملية تشكيل هذه القيادا

  .ولم يخف حلس خالل حديثة وجود خالفات وتباين في وجهات النظر بينه وبين دحالن
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وقال أنا ودحالن عضوان في المجلس الثوري لحركة فتح وفي قيادة ساحة الوطن ولكن هذا ال يعني عدم                
  .وجود خالف بيننا حول العمل التنظيمي بشكل عام

 إعـادة تنظـيم     ىظيم فتح بضرورة العمل السريع عل     مفوض تن ) أبو العالء (كما طالب حلس أحمد قريع      
  .هياكل فتح

 بناء أطر الحركة    ى األخ أبو العالء مفوض من قبل اللجنة المركزية لحركة فتح من أجل العمل عل              :وقال
  .في الوطن وهو من يتحمل مسؤولية البناء التنظيمي ونتمني له التوفيق والنجاح في مهمته

 رأسها أحمد حلس أقاموا قبل أيام مؤتمراً في مدينة غـزة تحـت اسـم                ىوكانت قيادات من الحركة عل    
 مسارها الطبيعي، ووجهوا خالله انتقادات لـبعض        ىرسالتنا قالوا انه الهدف من ورائه إعادة الحركة ال        

  .أركان وقيادات فتح من ضمنها محمد دحالن واخرون
الفتحاوي، ووصفهم بأنهم أشـخاص راق      واتهم حلس قادة داخل الحركة دون ان يسميهم باحتكار القرار           

  .لهم العمل في الظلمة، ويخشون من أن يقول الفتحاويون رأيهم ويرفعون صوتهم
واتهم وقتها مشاركون في المؤتمر أشخاصا من تنظيم فتح بمحاولة حرف الحركة عـن مـسارها، مـن                  

  . محمد دحالنىجهة الخالل إتباع أجندات أمريكية تعمل علي شق التنظيم، في إشارة فهمت أنها مو
 تنظيم المؤتمر كـان     ىوفي هذا الموضوع أوضح حلس أن الهدف الذي دفعه وآخرون من حركة فتح ال             

  . أهدافها التي انطلقت من أجلهاىهدفه تصويب أداء الحركة والعودة بها ال
نظيميـة التـي     أهدافها ومنطلقاتها الت   ى تنظيم هذا المؤتمر من أجل إعادة حركة فتح ال         ىشرعنا ال : وقال

  .انطلقت من أجلها بعد أن شهدت الحركة مؤخراً ابتعادا عن هذه األهداف
وكانت خالفات دبت بين قيادات من الحركة عقب تشكيل قيادة الساحة، وقيل ان سبب هذه الخالفات هو                  

  . معظم أطر ومؤسسات الحركةىسيطرة تيار دحالن عل
دوا الحركة عن مسارها، لم يجـب حلـس بأسـماء           وعن سؤال القدس العربي عن األشخاص الذين أبع       

  .لشخصيات قيادية لكنه قال كلنا شاركنا في هذا االبتعاد
 أنها أبعدت الحركة    ى باإلشارة ال  ىكما وجه حلس انتقادات الذعة لبعض التيارات التي لم يسمها لكنه اكتف           

  .عن مسارها
أكيده أن حركة فتح ال تتبني بشكل رسـمي         ووجه حلس انتقادات الذعة لقيادة الحركة الحالية من خالل ت         

  .المقاومة
  .وطالب حلس بضرورة توحيد أهداف وأفكار حركة فتح ببرنامج موحد

نريد من حركة فتح أن تكون حركة مقاومة فقط أو سياسية فقط أو أنهـا               .. وقال علينا أن نتفق ماذا نريد     
  .حركة تجمع بين العمل السياسي والنضالي

ا من مؤيدي مؤتمر حلس عقدوا مؤخراً مؤتمراً صحافياً في مدينة غـزة دعـوا                فصيال مسلح  12وكان  
 جنـب فـي وجـه مـن         ى الوقوف جنباً ال   ىخالله كافة األطر التنظيمية واألذرع العسكرية الفتحاوية ال       

المتربصين بحركة فتح، معلنة تأييدها ومباركتها للمؤتمر الحركي النوعي الذي حمل عنـوان             م ب وصفوه
  .الذي نظم في مدينة غزة قبل عدة أيامرسالتنا و

وعن سؤال القدس العربي عن توحيد الخاليا العسكرية المسلحة التابعة لحركة فتح تحت لواء العاصـفة                
  . اآلن بالنجاحىبّين أحمد حلس أن الجهود الهادفة النجاز هذا الموضوع لم تتكلل ال

 إطار الجهود المبذولة، رابطـاً بـين حالـة           نتائج بل بقيت في    ىوقال كل المحاوالت لألسف لم تصل ال      
  .التوافق بين قيادات الحركة وتوافق هذه الخاليا المسلحة

  . برنامج موحد ستكون وقتها الوحدة بين تلك الخاليا أسهلىوقال في حال توافقت قيادات فتح عل
  17/4/2007القدس العربي  
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   أولمرت -األفق السياسي في لقاء عباس  .89
    ياسر الزعاترة

 أولمرت أي شيء ذي -باستثناء زيادة ساعات العمل في معبري رفح وكارني، لم ينتج عن لقاء عباس 
بداية لم يكن إجراء . قيمة، فيما يتوقع أن تترتب عليه بعض التطورات السلبية خالل األسابيع القادمة

ابعناها عفوية أيضاً، إذ أن اللقاء في بيت أولمرت عفويا، كما لم تكن تلك المعانقات واالبتسامات التي ت
. اللدودين في طور التحسن" الجارين"هدفها هو اإليحاء بأن أفق السالم آخذ في االنفراج، وأن عالقات 

هذا البعد هو األكثر أهمية، بل هو الهدف الكامن خلف ترتيب رايس للقاء نصف شهري بين الزعيمين، 
 اإلسرائيليين الذي علقوا على القمة العتيدة، إذ وهو بعد كشف عنه أولمرت وبيريس وسائر المتحدثين

جرى التركيز على المبادرة العربية وعلى االستعداد اإلسرائيلي للتفاوض بشأنها، في حين تحدث 
، والنتيجة هي رحلة تطبيع "إلجراء حوار مع أي من الدول العربية بشأن أفكارها"أولمرت عن استعداده 

 سالم في المنطقة، وبالطبع من أجل منح واشنطن فرصة التفرغ للملف تأتي بعد بث الوهم بوجود عملية
العراقي واالستعداد للعدوان على إيران، وهذا الهدف األخير مهم بالنسبة لبعض الدول العربية التي 

 . تسعى إلى تشجيع واشنطن على القيام بالعدوان
العلم أن بث الوهم بوجود عملية سالم  أولمرت، مع -خارج هذا السياق ليس ثمة قيمة تذكر للقاء عباس 

في المنطقة كان يستدعي منح عباس بعض المكاسب الهامشية األولية، ال أن يكتفي أولمرت بتالوة بعض 
المطالب على مسمعه، فيما يقدم األول مطالبه أيضاً، وينفض االجتماع بقرار هامشي يتعلق بتمديد العمل 

  .في معبري رفح وكارني
بع عن القضايا األساسية في الصراع مثل المستوطنات والالجئين والقدس والجدار، بل ال نتحدث بالط

نتحدث عما هو أقل أهمية مثل ملف االغتياالت والمبعدين وأموال الضرائب المجمدة والحواجز المهينة 
هذه في كل . للفلسطينيين، ثم ملف األسرى الذين ال يساوون جميعاً نظيرهم اإلسرائيلي جلعاد شاليط

الملفات لم يقدم أولمرت شيئاً يذكر، مع أن كوندوليزا رايس كانت تتمنى لو يفعل، لكن ضعفه الداخلي 
 . أمام معارضيه لم يسمح له بذلك

هكذا يحصل الفلسطينيون على جرعة معقولة من االبتسامات التي تفتح أمام أعينهم أفق السالم، فيما تفتح 
صافحة أبناء العم ما دام ألد أعدائهم يصافحونهم ويقّبلونهم أمام أمام قيادات العرب فرصة التقدم وم

ربما قيل إنه اللقاء األول، وإن من الطبيعي أن يقّسط أولمرت عطاياه على نحو يستوعب . الكاميرات
اللقاءات القادمة، وهو قول فيه قدر من الصحة بالطبع، إذ ال يستبعد أن تتواصل عملية التقسيط المملة 

قاءات القادمة، وبالطبع لذات الهدف التطبيعي العربي المشار إليه، إضافة إلى تحقيق مطالب خالل الل
أخرى وضعت على أجندة اللقاء هذه المرة، مثل وقف تهريب األسلحة من خالل األنفاق، ووقف إطالق 

 . الصواريخ، مع تثبيت التهدئة بشكل كامل خالل المرحلة المقبلة
مرت في حاجة لبعض الوقت لتحسين وضعه الداخلي، ولو تحّسن بالفعل، فلن ال نستبعد ذلك كله، فأول

يستبعد أن يمضي حثيثاً في مشروع الدولة المؤقتة الذي ورثه عن شارون ومّر شقه األول في قطاع غزة 
 وال بد من شقه الثاني المتعلق بما يتركه الجدار من الضفة الغربية، وبالطبع من أجل تأبيد النزاع مع قوم

وإذا وقع ذلك في ظل موجة تطبيع عربية إسرائيلية . ال يؤمنون سوى بالتفاوض سبيالً لتحصيل الحقوق
فسيكون ذلك إنجازاً كبيراً ألولمرت، ولحزب كاديما، مع العلم أن حزب العمل ال يمانع، بل يؤيد مساراً 

  . هكذا تنفض قمة الزعيمين. من هذا النوع
د أن يبتهل الفلسطينيون إلى اهللا كي يبقى مزاج أولمرت هادئاً حتى ال يعيد وبانتظار قمتهما القادمة، ال ب

  النظر في الساعات التي مددها لعمل معبري رفح وكارني، فيما سيكون على الطرف الفلسطيني أن ينهي 
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ألن وضع أولمرت السياسي ال " مع دم على األيدي"صفقة شاليط من دون أن يخرج مقابله أي أسير 
  .لكيحتمل ذ

  17/4/2007الدستور 
 

 األمن الفلسطيني بين الذاتي والموضوعي .90
 نقوال ناصر

يجهد عرب فلسطين في الضفة الغربية وقطاع غزة، قيادة وشعبا، في محاولة محمومـة النتـزاع أمـن                  
مفقود، بالتوفيق بين المأمول الملح وبين الممكن الذي يكاد يبـدو مـستحيال، حيـث تطغـى العوامـل                   

الحتالل الساحق والحصار الخانق على اإلرادة الذاتية، الطامحة إلى الحـد األدنـى مـن               الموضوعية ل 
 . األمان

وبينما ينشغل الرأي العام الفلسطيني بتفاصيل خطة لألمن الداخلي، اجتهد الحلفاء الجدد فـي مؤسـسات                
تتوالى المؤشرات  الوحدة الوطنية للحكم الذاتي من منظمة التحرير وحماس، إلخراجها إلى حيز الوجود،             

الدولية، مصرتان على ارتهان نجاح هذه الخطة أو فـشلها،          " الرباعية"إلى أن القوة المحتلة اإلسرائيلية و     
، مما يظهر هذه القيادة كمـن يـضع         "الرباعية"إلذعان القيادة الفلسطينية للشروط اإلسرائيلية التي تبنتها        

، يكاد يستحيل في غياب مقومات التحرر والسيادة لألمن         العربة أمام الحصان، ألن األمن الداخلي المأمول      
 . الوطني

اللذان خرج بهما وزير مالية حكومة الوحدة الوطنية سالم فيـاض           " خفا حنين، "وأحدث هذه المؤشرات،    
من زيارته األخيرة لبروكسل، إذ خيب اإلتحاد األوروبي اآلمال، التي كانت القيادة الفلسطينية الموحـدة               

 مانح المعونات الرئيسي للسلطة الفلسطينية، ولم تفلح كل التصريحات الدبلوماسية الفلسطينية            تعلقها على 
، في دفع اإلتحـاد األوروبـي إلـى    "دعم الشعب الفلسطيني"اإليجابية المثمنة لتمايز الدور األوروبي في      

ـ       "الرباعية"موقف مستقل عن التبعية لشريكه األميركي في         ض مناشـدة  ، فقد أصرت بروكسل علـى رف
 مليار دوالر أميركي في ميزانية السلطة، متذرعة بحاجتها إلى مزيـد مـن   1.3فياض لسد عجز مقداره   

بعـد  " مـساعدات فنيـة   "الوقت لتقرر متى ستستأنف المعونات األوروبية، وإن عرضت على فيـاض            
 . المحادثات معه

 والمالي المفـروض علـى      ويتلخص الموقف األوروبي في اإلصرار على مواصلة الحصار االقتصادي        
الشعب الفلسطيني الرازح تحت االحتالل منذ أربعين عاما، وهذا الحصار هو واحد من األسباب الرئيسية               
للوضع األمني، الذي تحاول القيادة الفلسطينية وقف تدهوره، بينما لم يفتأ االحتالل اإلسرائيلي في تغذيـة                

 . كل أسباب التدهور التي يستطيعها
فبراير الماضي، الذي انبثقت عنـه حكومـة الوحـدة          / ق مكة المكرمة في الثامن من شباط      تفاإن توقيع أ  

الوطنية، التي أقرها المجلس التشريعي في السابع عشر من الشهر التالي، قد نزع فتيل الفتنـة الداخليـة                  
 .  ضحية400التي هددت بحرب أهلية، وكادت تربك األمن الداخلي، بعد سقوط ما ال يقل عن 

ويثبت استمرار بعض ذيول تلك الفتنة الموءودة، أن االحتالل اإلسرائيلي ما يزال يـنفخ فـي رمادهـا،                  
إلذكاء نارها، وما يزال يسعى جاهدا الستمرار الحصار الدبلوماسي واالقتصادي، كبيئة سياسية مواتية،             

ـ يأمل في أن تنجح بمضي الوقت، في إعادة الجدل الفلسطيني بين الداعين إلى اال              االستحقاقات "ستجابة ل
، كمخرج وحيد من الحصار، وبين المتمسكين بالوحدة الوطنية، كطريق يفرض في النهاية علـى               "الدولية

 . المجتمع الدولي فك الحصار
ففي مؤشر  . غير أن أسبابا رئيسة أخرى غير ذاتية النفالت األمن الداخلي الفلسطيني ما تزال تفعل فعلها              

ولة سالم فياض األوروبية، توالت مؤخرا في طولكرم وجنين ونـابلس ورام اهللا             آخر، إضافة إلى فشل ج    
وأريحا والخليل االجتياحات العسكرية اإلسرائيلية التي تصاعدت، لتذكر مجددا بأن إعادة احتالل الـضفة            



  

  

 
 

  

            39 ص                                      694:                                 العدد17/4/2007الثالثاء : التاريخ

م، ما تزال واقعا يحرج السلطة الفلسطينية، الساعية إلـى فـرض القـانون              2002الغربية في ربيع عام     
لنظام، بينما قوات االحتالل تسرح وتمرح على هواها، قاتلة ومدمرة ومعتقلة ومستهترة بكل القـوانين               وا

واألنظمة، مما يزعزع الثقة الشعبية في المؤهالت الوطنية للسلطة، وهذا هو تحديدا الهدف الذي يـسعى                
 . االحتالل إليه

نتهاء هدنة، توافقت الـسلطة وإسـرائيل       كما أشارت الغارة الجوية األخيرة على شمال قطاع غزة إلى ا          
عليها مؤخرا في القطاع، وكانت السلطة تطالب بتوسيع نطاقها لتشمل الضفة أيضا، وهذا باإلضافة إلـى                
تشديد الحصار المفروض على القطاع يشير، كما قال المتحدث باسم الحكومة غازي حمد، إلـى وجـود                 

 إفشال حكومة الوحـدة الوطنيـة وخططهـا األمنيـة           قرار إسرائيلي بتصعيد العمليات العسكرية بهدف     
 .واستنزافها لتفقد االهتمام الدولي الذي بدأت تحوز عليه

ألجهزة السلطة األمنية، غيـر     " الوطني"إن هذا التصعيد اإلسرائيلي يستهدف هز الثقة الشعبية في الدور           
ة هذه األجهزة تدمير بناها التحتيـة       أن هذه الثقة لها أسباب أخرى لالهتزاز، إذ لم يعد يكفي إلثبات وطني            

 . وقتل كوادرها واعتقالهم مثل بقية المواطنين تحت االحتالل
 ألف رجل أمن، 80على سبيل المثال، بدأ يظهر إلى العلن التساؤل المطروح دائما، عن الفائدة من وجود            

ط من كرامتهم الذاتيـة     للدفاع عن شعبهم ضد االحتالل، ناهيك عن التصدي للح        " خارجيا"إذا لم يتصدوا    
بإمالءات االحتالل، مثل حظر انتشارهم بزيهم الرسمي وسالحهم الفردي، والتـزامهم مقـراتهم أثنـاء               

 . اإلجتياحات اإلسرائيلية بعد إنذار قصير لهم بمواعيد هذه اإلجتياحات، كما حدث في طولكرم مؤخرا
 ألـف   85ما الفائدة من وجـود      : "لتشريعي، فكما تساءل حسن خريشة، نائب رئيس المجلس ا        "داخليا"أما  

 الـشهر الماضـي؟     12منـذ   " رجل أمن، إذا لم يستطيعوا تحرير صحفي أجنبي محتجز في قطاع غزة           
 . والمقصود هو مراسل البي بي سي أالن جونستون

في هذا السياق، وإذا كان تعاون المجتمع مع السلطة شرطا مسبقا لنجاح أي خطة أمنيـة، كيـف يقتنـع                    
مع بالتعاون مع السلطة، لتأمين األمن الداخلي إذا كانت عاجزة عن الدفاع عن أمنه الـوطني، بـل                  المجت

ملتزمة سياسيا بعدم الدفاع عنه، بموجب اتفاقيات أوسلو الموقعة التي تطالب السلطة إسرائيل باحترامها،              
لسلطة في وضع كهذا    ضد العدوان الخارجي، المسئول األول عن فقدان األمن في الداخل؟ وكيف يمكن ل            

هذا السالح كما تطمح الخطة األمنية      " تنظيم"تجريد المواطنين من السالح الفردي والبدائي في معظمه أو          
قيد النقاش، في وقت يختلط السالح الفردي الشخصي بالسالح الدفاعي المقاوم بسالح االنفالت األمنـي،               

 اختالطا يكاد يستحيل فرزه؟ 
 فـي   1/1400 مواطن فلسطيني، بالمقارنة مـع       14ن هناك رجل أمن لكل      وحسب بعض التقديرات، فإ   
وإذا كانت هذه البطالة المقنعة مسوغة كمخرج لتشغيل الفلسطينيين والتخفيف          . الواليات المتحدة األميركية  

م، فإنها ال تُسوغ نسيان أن جلهـم        1967من األزمة اإلقتصادية، التي ضيقت عليهم سبل الحياة منذ عام           
اتلي منظمة التحرير ومناضلي االنتفاضات الفلسطينية في الداخل، وبالتالي ال تسوغ زجهم في هذا              من مق 

الموقف المهين، وال تركهم بال مهمات أمن وطني فعلية، ألن النار تأكل نفسها إذا لم تجد ما تأكله، وذلك                   
لفين معهم أو المستقوين بهم     تماما هو ما حولهم إلى أدوات للمصطرعين على السلطة من قياداتهم والمتحا           

 في المائة مـن     35أكثر من   / من ساسة السلطة، وهم حسب التقديرات، يلتهمون دون أن يسدوا حاجاتهم          
ميزانية السلطة، بينما تحظى الزراعة على سبيل المثال، كما سبق لـوزير اإلعـالم الجديـد مـصطفى        

 .  في المائة2البرغوثي القول، بأقل من 
وفي غيـاب   . ش العالم المؤهلة تماما ألدوارها الوطنية، تساهم أيضا في البناء والتنمية          إن كثيرا من جيو   

الدور الدفاعي الوطني لقوات األمن الفلسطينية، ربما يقود توجيهها نحو البناء والتنمية إلى دور لها فـي                 
 . تعزيز األمن الداخلي، يسوغ الحصة المخصصة لها في الميزانية
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األمني الراهن مناسبة للبحث عن خبرات أمنية، يمكنها توجيه هذه القـوة البـشرية              وربما يكون المأزق    
المعطلة عمليا عن القيام بمهمات دفاعية أو أمنية نحو البناء والتنمية، ونحو تأهيل نفسها حتـى تتـوفر                  

لـة  الظروف الموضوعية التي تتحرر فيها إرادتها ألداء الدور الوطني الطبيعي لها، خبرات تكـون بدي              
الفلـسطيني اإلسـرائيلي فـي      " إعالن المبادئ "للخبرات األميركية والبريطانية، التي احتكرت منذ توقيع        

م، تقديم الخبرة للسلطة الفلسطينية، ألن إسرائيل ال تقبل بديال لها، كونهـا خبـرات               1993واشنطن عام   
 علـى ضـمان تجريـد     ينصب اهتمامها ال على ضمان تعزيز األمن واألمان الفلـسطيني، بـل           " حليفة"

ألمن إسرائيل، والوضع األمني الفلسطيني     " محتمال"الفلسطينيين من كل ما من شأنه أن يمثل ولو تهديدا           
 . الراهن دليل صارخ على فشلها

فعلى سبيل المثال، أعلن مستشار األمن الوطني الفلسطيني محمد دحالن يوم الخميس الماضي، أن روسيا               
لتعاون مع الفلسطينيين في إعادة تأهيل أجهزة األمن الفلسطينية، وإعادة بناء مـا         االستعداد الكامل ل  "أبدت  

، بعد استقبال الرئيس محمود عباس لسكرتير مجلس األمن القومي الروسـي            "دمره االحتالل اإلسرائيلي  
 . ايغور ايفانوف في رام اهللا

دة الفلسطينية المنبثقة عن انتخابات     الغربية الكبرى على رفض االعتراف بالقيا     " الديمقراطيات"إن إصرار   
حرة ونزيهة مولوها وراقبوها هم أنفسهم وتعاملهم الدبلوماسي االنتقائي مع الحكومة المنبثقـة عنهـا، ال                
يمكن تفسيره إال كسياسة مدروسة لشق الصف الفلسطيني، الذي بالكاد توحد، مما يفاقم اإلحساس الشعبي               

 . األمنبعدم االستقرار ويساهم في انعدام 
وهذا الحصار الدبلوماسي وهذه االنتقائية في التعامل السياسي، اللذان ترفضهما علنا منظمـة التحريـر               
والرئاسة الفلسطينية، لكنهما بالرغم من ذلك ترضخان لهما على مضض، يساهمان في تآكل الثقة الشعبية               

دم باسم الشعب الفلسطيني بطرق انتقائية      في المساءلة المالية للسلطة الفلسطينية، ألن المعونات الغربية تق        
لكن جميع المتلقين ال يخضعون ألي مساءلة ال رسـمية          / ملتوية إلى جهات غير تمثيلية، وبعضها تمثيلي      

 . وال شعبية
خالل عام الحصار   " الشعب الفلسطيني "وتقول بيانات حكومية غربية إن المعونات الغربية التي قدمت إلى           

لم يعد ممكنا تتبع األمـوال الـواردة، وال   : "قال فياض. م2005 قدم له في عام المنصرم، زادت على ما  
فـي  " الفساد"وهذا الوضع يغذي الشكاوى المزمنة من       ". يسعنا التأكد من أنه ال تجري إساءة تخصيصها       
 ، يضافون إلى أثرياء االحـتالل، بينمـا       "أثرياء للحصار "السلطة، بإشاعات جديدة عن فساد جديد، يولد        

 . ، بعد اتفاق مكة، وهي ما تزال قيد المالحقة القضائية"المصالحة الوطنية"قضايا الفساد القديمة طوتها 
الغربية وإفرازاتهـا، مثـاال     " القانون"كيف ال تكون هذه اآلليات غير القانونية، التي ترعاها ديمقراطيات           
وكيف تساعد هذه البيئة غيـر الـسوية        يحتذى لمن يجد فيها من الفلسطينيين قدوة للخروج على القانون؟           

 السلطة الفلسطينية على فرض القانون والنظام؟ 
إضافة إلى االحتالل، يظل الحصار االقتصادي من أهم العوامل غير الذاتية لتدهور الوضع األمني، فهذا               

 نشره في   م أمنهم الغذائي، طبقا لتقرير مشترك     1967الحصار، أفقد ثلث فلسطينيي األراضي المحتلة عام        
، التابعان لألمم المتحـدة،     "الفاو"مارس الماضي برنامج الغذاء العالمي ومنظمة األغذية والزراعة         / آذار  

اإلنتاج المحلي، طبقا لتقرير، مشترك نشره البنـك        " تركيع"بينما قاد التدمير اإلسرائيلي للبنى التحتية إلى        
 . الدولي وصندوق النقد الدولي الشهر الماضي أيضا

في هجرة لألدمغة والكفاءات، نزح حوالي عشرة آالف فلسطيني، وقدم خمسون ألفا غيـرهم طلبـات                و
للهجرة، طبقا لدائرة اإلحصاء الفلسطينية، وانتقلت مصانع ومعامل إلى األردن، وهاجر العـشرات مـن               

تقريبا في الفقـر،    واليوم يعيش ثلثا السكان الفلسطينيين      . "رجال األعمال ويكاد االستثمار الخارجي ينعدم     
 . ، كما قال سالم فياض"م1999 في المائة، مما كان عليه عام 60بينما يبلغ مستوى دخل الفرد 
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ويتعرض أعضاء في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير لمضايقات مؤجريهم، ألنهم عاجزون عن دفع بدل              
مالية، كما يعرف كاتب هذه الـسطور    إيجار مساكنهم، بينما بالكاد يتدبر سفراء منظمة التحرير أمورهم ال         

  . شخصيا
لقد فاقمت بيئة االحتالل والحصار العوامل الذاتية لالنفالت األمني، خصوصا في قطـاع غـزة، حيـث                 

منطقـة  "، وينتشر رجال العصابات، مما قد يقود إلى إعالن القطـاع            "أقيمت معسكرات وبنيت مليشيات   "
ل عنه، كما حذر عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ياسر          ، ويدفع المنظمات الدولية إلى الرحي     "خطرة

" لعنـة أصـابت   "عبد ربه وأيده المفاوض الفلسطيني صائب عريقات، بينما اعترف محمد دحالن بـأن              
 ". الوضع كارثي، والشباب يفضلون العمل مع العائالت بدل العمل مع قوى األمن"القطاع، حيث 

 وزير العدل، الذي رشحته حماس لمنصبه، علي السرطاوي، الـذي           وأيد رجال منظمة التحرير هؤالء،    
مؤخرا، من أن التصدي مثال لمليشيا عائلة دغمـش فـي           " الصنداي تلغراف "حذر في مقابلة مع صحيفة      

القطاع، التي يقدر تعدادها بألفي رجل، قد يؤدي إلى مأساة، وقد نفت هذه العائلة اتهامات لها باختطـاف                  
 . كذلك اختطاف مراسلي فوكس نيوز األميركية، لمدة أسبوعين في الصيف الماضيمراسل بي بي سين و

لقد أقرت حكومة رئيس الوزراء إسماعيل هنية، السبت الماضي، خطة من ثالثة مراحل لألمن الداخلي،               
أعدها بعد استشارات موسعة، وزير الداخلية هاني القواسمة، وأجلت الحكومة البت فيهـا الـسبت قبـل                 

ي، وتشمل حل المليشيات العائلية، وحظر المظاهر المسلحة، وتنظيم حمل السالح ودمـج األذرع              الماض
المسلحة لفصائل المقاومة وتوحيد اثني عشرة جهازا أمنيا من أجهزة السلطة، وتـشكيل مجلـس األمـن              

ي تحقيقها منذ   القومي كسلطة تنسيق عليا، غير أن كل هذه البنود تقريبا تعد أهدافا قديمة، فشلت السلطة ف               
م، ولم تطبـق منهـا إال اإلصـالح         2002يونيو  /  حزيران   26نشرت خطة المائة يوم اإلصالحية في       

المالي، وقد تحطمت جهود السلطة السابقة لنزع فتيل العوامل الذاتية للتدهور األمنـي علـى صـخرتي                 
 . تدهوراالحتالل والحصار، اللذين تفاقما اآلن ليوفرا حاضنة موضوعية لمزيد من ال

وقال الدكتور مصطفى البرغوثي وزير اإلعالم السبت إن األجهزة األمنية الفلسطينية، سـتعمل بمركـز               
وقد أصدر الرئيس محمود عباس األحد مرسوما رئاسيا بتـشكيل مجلـس            . أمني موحد وبقرار جماعي   

ة األجهزة األمنيـة    األمن القومي، الذي صادقت عليه الحكومة الفلسطينية، وهذا المجلس سيوحد عمل كاف           
 يـوم، لتنظـيم المـرور ومكافحـة الجريمـة           100وقال الوزير إن المرحلة األولى مدتها       . الفلسطينية

، تليها مرحلة التركيز على حل المنازعات العائليـة         )ماذا كانت تفعل قوى األمن قبل ذلك؟      (والمخدرات  
لى بناء أمن قوي وشرطة قادرة على فرض        واالقتتال بالسالح، ثم تعقبها المرحلة الثالثة، التي ستركز ع        

  .القانون والنظام
إن تطبيق الخطة أو عدم تطبيقها ونجاحها أو فشلها، سيظل مرتهنا أوال بتوفير مقومات األمن الـوطني                 

 ! المفقودة، ففي النهاية ال بد للحصان أن يقود العربة
  16/4/2007مجلة العصر 
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  صالح السنوسي
بعد الغزو األميركي للعراق وجدت األنظمة السياسية العربية نفسها في وضع لم يسبق للمنطقة أن مرت                
به منذ صارت جزءا من إستراتيجية الغرب، فقد وقعت حروب واحتالل وغزو كان الغرب هو الفاعـل                 

ا فيها، سواء حسب قانون التبعية للغرب أو حـسب          أو المدبر لها وكانت األنظمة السياسية العربية أطراف       
  .قانون الصراع والتآمر ضد بعضها البعض

اإلدارة األميركية تدرك أن انتصارها العسكري السريع في العراق تحول إلى ورطـة ومـستنقع شـل                 
  حركتها نحو أهداف أجندتها التي أعدتها قبل الحرب
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 وحدودها وأهدافها بعكس ما أضحى عليه الوضع بعد         ولكن األمور كانت دائما واضحة من حيث أطرافها       
الغزو األخير رغم وضوح أهدافه في البداية، ما دفع الكثير من هذه األنظمة إلي المساهمة فـي الغـزو                   

  .على كل األصعدة
فقد ساهمت بداية بمشاركات دبلوماسييها وخبرائها في إسداء النصح واإلرشاد أثناء جلسات إعداد خطـط     

، وانتهـاء بوضـع أراضـيها       "حالة إنكار "اشنطن حسب تعبيرات بوب وود ورد في كتاب         الغزو في و  
  .ومياهها وأجوائها تحت تصرف قوات الغزو

ولم تكن أي من األهداف الحقيقية للغزو تثير شكوك أي من الحكام العرب المتعاونين مـع الغـزاة، ألن                   
ثلما هي لدى الواليات المتحدة، وما كان أحد        إسرائيل والبترول وخرائط سايكس بيكو كلها مقدسة لديهم م        

منهم يشك في أن أهداف الغزو ومراميه تخرج عن هذه الدوافع، ونظام الرئيس العراقي صدام حسين لم                 
  .يكن معروفا عنه تبني سياسات تحوز رضى الغرب في ما يخص هذه القضايا الثالث

 تعاملوا مع مثلها، فاجأتهم بما لـم يكـن فـي            غير أن إدارة الرئيس بوش االبن التي لم يسبق لهؤالء أن          
حسبانهم، فبعد إعالنها الحرب على اإلرهاب والحرب على أسـلحة الـدمار الـشامل، أعلنـت حـرب                  
الديمقراطية التي لن ينجو منها أحد من أتباعها المخلصين في حال نجاحها، فكان ذلك بمثابـة الـصاعقة        

  .التي وقعت على رؤوس الجميع
م خيار آخر سوى التظاهر باالنخراط في اإلصالح الديمقراطي، ألن إدارة الرئيس بـوش              ولم يكن أمامه  

بدت مصممة وجادة في هذا االتجاه، ألنها ترى فيه استكماال لحربها على اإلرهاب وال يمكن أن تجنـي                  
 وقمـع   ثمارها ما دامت األنظمة السياسية العربية تمارس طريقتها السابقة في الحكم بما تمثله من تـسلط               

  .وكبت، وهي الشروط المثالية لتوفير البيئة الحاضنة للتطرف
ولكن لحسن حظ هذه األنظمة جاءها الفرج من الظلمة الحالكة، فقد خرجت المقاومة العراقية من وسـط                 
غبار نصر التقنية األميركية الخاطف، وأخذت مع مرور الوقت تفرض نفسها كمتغير مؤثر ليس علـى                

لعراق فقط، بل على مجمل القضايا في المنطقة بما في ذلك عالقة اإلدارة األميركيـة               واقع االحتالل في ا   
باألنظمة السياسية العربية المفجوعة من التغير المفاجئ لألطروحات األميركية في المنطقـة مـن عـدة                

  .وجوه
ـ               -أوال سكري  أدت شراسة المقاومة واستمرارها إلى جعل اإلدارة األميركية تـدرك أن انتـصارها الع

  .السريع في العراق تحول إلى ورطة ومستنقع شل حركتها نحو أهداف أجندتها التي أعدتها قبل الحرب
كما حد ذلك من قدرتها على مواجهة ما تعتبره تحديات خطيرة إلستراتيجيتها الكونية في مناطق أخـرى                 

وأفغانستان أو البعيدة عنها    من العالم، سواء القريبة من مسرح عملياتها العسكرية في العراق مثل إيران             
  .مثل كوريا الشمالية

 نتج عن هذا الوضع تملمٌل ثم نقد وتمرد على سياسة الرئيس بوش الخارجية، ليس فقط من قبـل                   -ثانيا
خصومه السياسيين وإنما أيضا من بين أنصاره وأعضاء حزبه، فقد رأوا أن بالدهم رغم ما تمثلـه مـن    

 سخرية في آن واحد، وذلك ليس بسبب ضعفها بـل بـسبب مـا               قوة وتفوق قد أصبحت مكروهة ومحل     
  .أضحت تتخبط فيه إدارتها من سياسات عرجاء

 بدأت اإلدارة األميركية تتراجع عن أطروحتها الديمقراطية تدريجيا كلما غاصت أقدام المارينز في              -ثالثا
بحاجتها مرة أخـرى    مستنقع العراق وازدادت صعوبة الحركة والسيطرة على مسرح العمليات، فأحست           

إلى حلفائها بكل معايبهم الديمقراطية لضبط حركة المتطوعين الذين ينضمون إلى المقاومة عبر حـدود               
  .صحراوية شاسعة لم تكن هناك حماسة حقيقية لتشديد الرقابة عليها

الحكمة في هذه المرحلة تقتضي من األميركيين الصبر علـى اسـتفزاز األنظمـة وتحـديها لمـشروع                  
مقراطية عل ذلك يضمن تعاون هؤالء بإخالص كي يتحقق نصر أميركي واضـح علـى المقاومـة                 الدي

  العراقية وتعود عجالت القطار األميركي إلى سكة مشروع الشرق األوسط الجديد
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وقد وجدت هذه األنظمة في تعاظم قوة المقاومة الدرع التي قد تقيها من سيف الديمقراطيـة األميركـي                  
، ولهذا غضت البصر عما يجرى عبر حدودها رغم تظاهرها بالتعاون في ضبطها             المسلط فوق رؤوسها  

وعدم تبنيها ألفعال هذه المقاومة وأطروحاتها، ألن الذي يهم هذه األنظمة ليس تحريـر العـراق الـذي                  
شارك معظمها في غزوه واحتالله، بل ما يهمها هو أن تثخن جراح المقاومة جسد هذا الفيل األميركـي                  

  .الذي أصيب فجأة بحمى الديمقراطيةالهائج 
 توصلت اإلدارة األميركية وهذه األنظمة إلى اتفاق ضمني يقضي بتخلي اإلدارة عـن ادعاءاتهـا              -رابعا

الديمقراطية وترك حلفائها يمارسون طريقتهم المعتادة في الحكم، مقابل التعاون بشكل فعال ومخلص ضد              
لحدود وتجفيف منابعها داخل بلدانها بالمطاردة والسجن لكل        المقاومة عن طريق اختراقها طائفيا وضبط ا      

  .من تشتم فيه رائحة الرغبة في التطوع
أما من يضبط متلبسا بالدعوة إلى التطوع علنا فعقوبته اإلعدام أمام محاكم عـسكرية أبوابهـا مفتوحـة                  

يمقراطيـة الـذي    للمتطوعين والمعارضين السياسيين على حد سواء، وذلك إمعانا في إحراج راعـي الد            
تجري تحت بصره هذه المشاهد وغيرها من قمع المظاهرات واالعتقاالت وتعـديل الدسـاتير وإغـالق                
المنابر اإلعالمية دون أن يحرك ساكنا، ألن الوقت بالنسبة للرئيس بوش هو وقت الحكمـة وإن كانـت                  

  .متأخرة
 مثل هذه االستفزازات والتحديات     وال شك في أن الحكمة في هذه المرحلة تقتضي الصبر والمصابرة على           

لمشروعه الديمقراطي كي يضمن تعاون هؤالء بإخالص، ويحقق نصرا أميركيا واضحا ال غبار عليـه               
ضد المقاومة العراقية، ويعيد عجالت القطار األميركي إلى سكة مشروع الشرق األوسط الجديد، وبعـد               

  .ذلك سيكون لكل حادث حديث
 العربية قد انفرجت وانزاح عن صدور حكامها جميعهم كابوس الديمقراطيـة            لعل أزمة األنظمة السياسية   

األميركي، غير أن المقاومة التي كانت سببا في انفراج كربة هؤالء أضحت بالنسبة إليهم معضلة ال تقل                 
  :خطورتها على وجودهم عن خطورة مشروع الديمقراطية األميركي وذلك لعدة أسباب

لفعال مع االحتالل األميركي ضد المقاومة والقضاء عليها نهائيا، فـإن ذلـك              أنه في حالة التعاون ا     -1
  . وبثمن- وإن كان متأخرا -سيعني انتصارا نهائيا للمشروع األميركي 

وفي هذه الحالة ال أحد يضمن عدم عودة هذه اإلدارة إلى أطروحتها الديمقراطية من جديد، والسيما أنها                 
ل صمتت فقط وغضت الطرف عن تصرفات حلفائها في هـذه المرحلـة             لم تعلن رسميا تخليها عنها، ب     

  .العصيبة
لكنها بمجرد أن تنتهي من المقاومة وتستقر في العراق، قد تشهر سيفها الديمقراطي مرة أخرى وهي في                 

  .وضع أقوى، ولن تعدم حلفاء حسب مقاساتها الديمقراطية في سوق النخب واألحزاب السياسية العربية
تكون هي  -هذه األنظمة رغم تعاونها، ال تتمنى رؤية نصر أميركي حاسم، بل ترغب في حل               ولهذا فإن   
 ينقذ ماء الوجه األميركي ويضمن له انسحابا مشرفا، ويحرم في الوقت نفسه المقاومة من أي                - طرفا فيه 

  .نصر حقيقي
رين، أن تنكسر الشوكة    أقصى ما تتمناه وتعمل من أجله األنظمة العربية في هذا الوقت وهى تقف بين نا              

األميركية إلى الحد الذي يجعل الواليات المتحدة ال تتطلع إلى أكثر من الحفاظ علـى نفوذهـا، دون أن                   
  يسمح ذلك للمقاومة بتحقيق نصر مدو

فهذه األنظمة المتصالحة مع حال الهزيمة التاريخية ال تستطيع أن تتحمل أي نصر مهما كان ضئيال تأتي                 
منطقة، إذ كاد بعضها يعلن الحرب في الصيف الماضي إلى جانب إسرائيل لمجـرد أن               به أي قوة في ال    

المقاومة اللبنانية استطاعت أن تقف في وجه الجيش اإلسرائيلي شهرا كامال، فما بالك بطـرد الـوحش                 
  .األميركي من بالد الرافدين
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ي العراق، فإن ذلـك يعـد        في حالة تحقيق المقاومة نصرا حقيقيا ضد الوجود العسكري األميركي ف           -2
أكثر خطورة على هذه األنظمة من الديمقراطية األميركية، ألن هذه المقاومة لم تحظ بأي اعتراف رسمي                
من قبل األنظمة العربية بل تبرأت منها وخلطت بينها وبين اإلرهاب تزلفا وخوفا من الواليات المتحـدة،                 

  .رت التطوع في صفوفها جريمة عقوبتها اإلعدامومنعت مواطنيها من مؤازرتها ماديا ومعنويا واعتب
ولذلك فإن انتصارها سيختلف عن انتصار المقاومة الجزائرية التي كانت تتبناها كل الحكومات العربيـة               
رسميا آنذاك، ولم يكن أحد يخشي انتصارها وقيام دولتها في شمال أفريقيـا علـى أنقـاض المـشروع                   

  .االستيطاني الفرنسي
مة أن تطرد الوجود العسكري األميركي الذي يمثل رمز سيادة الغرب وعنجهيتـه فإنهـا               إذا قيض للمقاو  

  .وبطريق أولى لن تخشى ما دون ذلك من القوى اإلقليمية
 لن يبقى بعده أي شيء في المنطقة مثلما كان          - إذا ما قيض له أن يحدث      -ولهذا فان نصرا بهذا الحجم      

سياسية، والسيما تلك التي تتهمها المقاومة العراقية بأنها تـآمرت          عليه في السابق بما في ذلك األنظمة ال       
  .وحرضت وشاركت في غزو بالدها وتدميرها

إن أقصى ما تتمناه وتعمل من أجله األنظمة العربية في هذا الوقت وهى تقف بين نـارين، أن تنكـسر                    
ثر من الحفـاظ علـى نفوذهـا        الشوكة األميركية إلى الحد الذي يجعل الواليات المتحدة ال تتطلع إلى أك           

وحلفائها السابقين في المنطقة، دون أن يسمح ذلك للمقاومة بتحقيق نصر مدو لن تكون عقابيله محمـودة                 
  .على الجميع ودون استثناء

   16/4/2007الجزيرة نت 
  

  االخوان المسلمين؟) جماعات(ماذا يجري بين حماس و .92
  محمد خّروب

يفة الشرق االوسط اللندنية يوم امس عن ازمة آخذة في التعمق بـين  اذا ما صحت االنباء التي نقلتها صح   
وهي الجماعـة االم ومركـز      (وجماعة االخوان المسلمين المصرية     ) حماس(حركة المقاومة االسالمية    

 "الفـروع "القيادة العالمية حتى اللحظة رغم ما اصاب موقعها االخير من تصدع بعد ان بـدأت بعـض                  
، فاننا نكون   )لك الصفة وذلك الموقع، خصوصاً في شأن جنسية قائد التنظيم الدولي          العربية بالتمرد على ت   

امام عدد من األزمات التي تفجرت في االشهر االخيرة والتي يبدو ان حماس قد اختارت ان تجلس فـي                   
زم  المصرية منها وغير المصرية وان تل      "للجماعة"المقعد المتقدم وهي التي تريد ان تكتب جدول االعمال          

  .جميع االخوان ببرنامجها السياسي ورؤيتها للصراع الفلسطيني االسرائيلي على االقل
ليس المقصود من ذلك القاء اللوم في كل ما يحدث على حماس، فهذه ليست من مهمتنا بل ان قراءة مـا                     

 االخوان وخصوصاً في مصر واالردن تكشف عن        "جماعات"يحدث في مشهد عالقات حماس الثنائية مع        
 كافة علـى ان     "ساحاتهم" المواقف والرؤى والبرامج التي حرص االخوان في         "صخرة"بروز تصدع في    

تبدو متماسكة ومنسجمة وموحدة في اطار من الشورى وااللتزام بما استقرت عليه االراء بعـد نقاشـات         
ة بـصرف النظـر     يقولون انها تجري احياناً صاخبة ومتباينة لكن االقلية تخضع في النهاية لرأي االغلبي            

عما اذا كانت االقلية في موضوع ما، هي من الصقور ام استطاعت ان تشكل اغلبية فـي ذات مـسألة،                    
في ساحتين رئيسيتين هما مصر واالردن      ) في شكل عام  (مقابل تيار الحمائم الذي يبدو انه يعزز مواقعه         

كـذلك  )  غيـر رسـمية  رسمية واخـرى (بعد الكشف عن حوارات قديمة ومتواصلة مع جهات اميركية    
سـعيد الكتـاتني    . اوروبية وخصوصاً بريطانيا كان آخر لقاء رئيس كتلة االخوان المسلمين البرلمانية د           

 مع رئيس االغلبية الديمقراطية واعضاء اخرين في الكونغرس في بيت الـسفير االميركـي            "على انفراد "
  . قبل اسبوعين"عشاء سياسي"بالقاهرة على هامش 

  . حماس مع اخوان مصر؟ماذا عن ازمة
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ما راج عن خالفات حماس باخوان االردن بات معروفاً لدى الجميـع وتـصريحات جماعـة االخـوان          
المسلمين في عمان على رغم الغموض المقصود الذي ميزها، بدت ميالة الى عدم الذهاب الـى قطيعـة                  

المس بالقاعدة الـشعبية لهـم   نهائية مع حماس السباب كثيرة تهدف في بعض مقارباتها للمسألة الى عدم         
خصوصاً والبالد على ابواب استحقاقين كبيرين االول في تموز المقبل وهو االنتخابات البلدية والثاني في               
تشرين الثاني من العام الجاري وهو استحقاق ما يزال يثير نقاشاً واسعاً ومستفيضاً في دوائر الجماعـة                 

تتحدث عن استقرار متفق    ) محض صحفية ( في ظل احاديث     كما ذراعها السياسي جبهة العمل االسالمي     
  .عليه في العالقات بين حماس واخوان االردن

مصرياً، لم تسجل السنوات االخيرة أي توتر بين حماس واخوان مصر، اال ان الشهرين االخيرين شهدا                
عند زيارة  نوعاً من الفتور، لحظته دوائر صحفية مصرية وعالمية تراقب الوضع عن كثب، وخصوصاً              

رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل للقاهرة مباشرة بعد توقيع اتفاق مكة بين فتح وحمـاس    
) على غير عادته في زياراتـه الـسابقة       ( عن زيارة مقر االخوان بالقاهرة       aامتنعoحيث قيل ان مشعل     

  ..فسرها صحافيون بأنها استجابة لطلب مصري رسمي
التي تلت تلك الزيارة قللت من اهمية المسألة ولم تر فيها ما يؤشر الـى       ) صوصاًاالخوانية خ (التفسيرات  

تغيير او توتر في عالقات الجانبين القوية والعميقة التي يصعب ان تتصدع او تنهار تحت وطأة مثل هذه                  
  ).هكذا قالوا.. (المسائل الشكلية

علـق بالرؤيـة االسـتراتيجية االخوانيـة     اخبار االزمة االخيرة مختلفة واكثر جذرية، وخصوصا انها تت    
للصراع مع اسرائيل، فاتفاق مكة في النهاية هو نوع من اعادة ترتيب البيت الفلسطيني الـذي كـاد ان                   

 الـصراع   "حركتـي "يسقط ويحترق بعد ان اقتربت منه فتنة الحرب االهلية، ولم يعد بمقدور احد مـن                
ان يمضي قدما في تحمل مسؤولية مثـل هـذه          ) س وفتح حما(المحتدم على السلطة، النفوذ واالمتيازات      

الجريمة بل الخيانة الوطنية العليا التي تطيح على نحو كارثي بالمشروع الوطني الفلسطيني كله، معتـدال             
كان الذي يتولى قيادته ام متشددا ملتزما برؤية سياسية تنهض على قاعدة تحرير فلسطين التاريخية مـن                 

  .النهر الى البحر
الى نوع من االنقالب السياسي في فكر تيار االسالم السياسي          ) اذا ما صحت  (ة الجديدة تصل االن     االزم

الموصوف بالمعتدل والذي يمثل االخوان المسلمون قاعدته وخصوصا ان الذي دفع باالزمة الى الواجهة              
(..)  جماعتـه    هي تصريحات عبدالمنعم ابو الفتوح عضو مكتب االرشاد في االخوان الذي اعلن فيها ان             

  . ثنائية القومية في فلسطين كحل نهائي للصراع العربي االسرائيلي"علمانية"تؤيد تأسيس دولة 
رفضت تصريحات ابو الفتوح واجرت اتصاالت مع مكتب ارشاد الجماعة يبدو انها لم             ) كما قيل (حماس  

اول (صدار بيان يوم االحد     تكن اتصاالت عادية او هادئة ما دفع بالمرشد العام محمد مهدي عاكف الى ا             
ان موقف الجماعة من القضية الفلسطينية يقوم اساسا على ان فلسطين اسالمية بمـا              : قال فيه ) من امس 

  .تحتضنه من مقدسات المسلمين، وفق ما قالت الشرق االوسط اللندنية يوم امس االثنين
لك، هل يمكن ان يكون عبدالمنعم      ؟ واذا لم يكن االمر كذ     ..هل نحن امام تغيير جذري في موقف االخوان       

ابو الفتوح قد اجتهد فقط ام ان تصريحاته مجرد بالون اختبار وانه قد يدفع ثمن اجتهاده ويكـون كـبش                    
  .فداء في النهاية؟

  17/4/2007الرأي األردنية 
  

 المأساة بدأت بفوج الكرمل: فلسطينيو العراق .93
 علي بدوان

عراق تتفاعل بصمت دون التفات وانتباه مطلوب مـن الـدول           مازالت قضية الالجئين الفلسطينيين في ال     
العربية وجامعتها العتيدة، ودون التفات مطلوب من منظمة التحرير الفلـسطينية والهيئـات الفلـسطينية               
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ومازالت تتفاقم مع تفاقم قضية الالجئين الفلسطينيين في العراق، حالة الخوف والهلع التي تسود              . المعنية
 الغالي من الشعب الفلسطيني في ظل االعتداءات اليومية التي تشنها علـى التجمعـات               أوساط هذا الجزء  

الفلسطينية في بغداد تلك القوى السافرة وفرق الموت السرية التابعة لبعض األحزاب والميليشيات العراقية              
 "الحسابسرايا  "التي دخلت الى بغداد مع جحافل قوات الغزو األنكلوسكسوني، خصوصاً منها مجموعات             

 وهي مجموعات مسلحة فاشية السلوك والمنهج، وتتبع عملياً لقوى موجودة في قمة الهرم              "فرقة الموت "و
 .السلطوي الحاكم في المنطقة الخضراء من بغداد

وفي الواقع العملي، فان حمالت القتل والتسخين والتوتير ضد الفلسطينيين دفعت بأعـداد متزايـدة مـن                 
في العراق للتفكير بالهجرة الثانية الى مختلف أصقاع المعمورة درءاً مـن خطـر              الالجئين الفلسطينيين   

فالعـشرات مـن    . الموت الداهم الذي ينتظرها وينتظر أبناءها وشبابها وشاباتها وكهولها على حد سواء           
 العائالت وصلت الى استراليا في هجرة النكبة الجديدة، والى الهند وبعض الدول المترامية األطراف في              

أقاصي األرض، بعد أن ضاقت بها أرض العرب، ودون أن تجد العائالت الفلسطينية الالجئة من تحرك                
عربي فاعل لحمايتها من غول الموت الذي يجتاح مواقع سكناها على يد مغول العصر من غزاة العراق                 

) 20(لياً أكثر مـن     وعلى هذا األساس، فان أعداد الالجئين الفلسطينيين في العراق التتعدى حا          . وأذنابهم
ألفا من حملة الوثائق العراقية والبـاقي       ) 18(عائلة، ومنهم بحدود    ) 5000(ألف مواطن فلسطيني بواقع     

وكانت المفوضية السامية لالجئين قـد      . من حملة الوثائق المصرية واللبنانية والسورية والجواز األردني       
تعدادها من كان مـنهم يقـيم فـي البـصرة           ، ولم يشمل    2003ألفا في عام    ) 23(قدرت أعدادهم بنحو    

 .والموصل
ان العدوان األميركي على العراق، وكما جر الويالت على الشعب العراقي، جر الويالت أيـضاً علـى                 
جمهور الالجئين الفلسطينيين، الذين تعرضوا عملياً لحمالت القتل حيث بلغ عدد الشهداء مـن الالجئـين                

ن نحدد الفترات التالية من مراحل ممارسة الحقـد والكراهيـة علـى             شهيداً، ويمكن أ  ) 70(الفلسطينيين
 :الفلسطينيين

، وفيها سقط من    1/5/2003وتمتد من بدء العدوان على العراق وسقوط بغداد، حتى          :  المرحلة األولى  -
جريحاً برصاص الجيش األميركي، منهم منذر العمار، رامـز         ) 21(شهداء و ) 9(المواطنين الفلسطينيين   

، راوند محمد سليمان، ووقعت اعتداءات مست المـواطنين         )رئيس اتحاد طالب فلسطين   ( طهبوب   نايف
كما استشهد العشرات من الطلبـة      . الطوبجي، بغداد الجديدة، البلديات حي الحرية     : الفلسطينيين في أحياء  

ن فـي   ولوحـق ممثلـي فلـسطي     . الفلسطينيين من خارج اطار المجتمع الفلسطيني الالجىء الى العراق        
 .سفارتهم في بغداد وأعتقل البعض منهم لفترات طويلة

وفيه ساد التحريض ضد الفلسطينيين على صفحات بعض الصحف الصفراءالمشبوهة،          :  المرحلة الثانية  -
وتم الرد عليها من قبل بعض الصحف التي تعاطفت مع الشعب الفلسطيني، ولعبت القوى التي دخلت مع                 

تهيئة المناخات المعادية للفلسطينيين ومنها مجموعة قوات بدر، وحزب الدعوة،          االحتالل دوراً كبيراً في     
فوقعت اعتداءات مختلفة أصابت بعض المواطنين الفلسطينيين، ومنها توجيه رسـائل التهديـد، ودعـوة              

ور الدكت: شهيداً منهم ) 20(وسقط في المحلة المشار اليها      . " فالموت بانتظارهم  "الفلسطينيين للرحيل واال    
الفلسطيني حسام الدين أسعد أستاذ التاريخ في كلية المعلمين في الجامعة المستنصرية في بغداد على يـد                 
مجموعات التصفية التابعة ألحد األحزاب العراقية، وسقطت قذائف هاون على الحـي الفلـسطيني فـي                

الفلسطيني، عدا عـن    منطقة البلديات مما أدى الستشهاد خمس فلسطينيين، وتفجير نادي حيفا الرياضي            
 .اعتقال العشرات من الفلسطينيين وتعذيبهم ووفاة العديد منهم بعد اطالقهم

وتمتد من عهد تشكيل مجلس الحكم االنتقالي وحتى المرحلة الراهنة، حيث لم تتوقـف              :  المرحلة الثالثة  -
س االنتقالي، وجالل   االعتداءات بالرغم من الوعود التي قطعها بعض الساسة العراقيين من أعضاء المجل           

وتشير المعلومات الى أن رسائل التهديد اليومية لـم تنقطـع فـي             . الطالباني بعد انتخابه كرئيس للعراق    
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الوصول الى العائالت واألفراد من المواطنين الفلسطينيين، وكلها رسائل تحمل الحقـد والكراهيـة مـن            
 .أطراف موتورة التربطها بالعروبة أو االنسانية أي رابط

بدأت عملياً عمليات ترحيل الفلسطينيين من بغداد ومالحقتهم منعاً لعودة أي مـنهم،             :  المرحلة الرابعة  -
والشيء األخير في هذا    . فقد نشأت تجمعات ومخيمات جديدة في نكبة ثانية الحت أمام فلسطينيي العراق           

فجر يـوم الجمعـة الموافـق       : نالسياق من الفعل االبعادي للفلسطينيين يمكن أن نلحظ الواقعتين التاليتي         
زرقاء اللون خلسة إلى وسط المجمع وفيها أربعة أشـخاص          ) كيا بريجو ( دخلت سيارة نوع     9/6/2006

مسلحين نزل منها اثنان ودخلوا بكل هدوء من باب الحديقة شقة الفقيدة أم أيمن وحاوال اختطاف ولـديها                  
 معهما وأفلتا منهما ثم اسـتيقظت األم فأمطروهـا          النائمين في غرفة أخرى إال أنهما لم يستسلما وتدافعا        

بوابل من الرصاص لتفارق الحياة في حينها وكذلك أطلقوا النار على ولدها حسين حسني حـسين أبـو                  
ليردوه صريعا وأصيبت امرأة عجوز كبيرة في السن ببعض الجروح في وجهها، هـي              )  عام 25(خليفة  

حسين، ثم أطلق عليهم النار بعض سكان المجمـع ليمطـر           أم والد الفقيد    )  عام 81(بدرية خضر محمد    
هؤالء المجرمين بوابل من الرصاص لحق أضرارا بسيارتهم مما اضطرهم للفرار، آخذين معهم الخزي              

مـن عائلـة مـن      )  عام 52(الفقيدة أم أيمن وهي فاطمة ناصر سعيد        . والعار بهذا الفعل الغادر والجبان    
ت مع أسرتها الجديدة في العراق بعد زواجها من حسني حسين أبو            فلسطينيي سوريا لكن نشأت وترعرع    

خليفة بداية السبعينيات وتوفي زوجها بعد عشر سنوات تقريبا لتتحمل أعباء عدد كبير من األيتام وتقـوم                 
برعايتهم، وبعد تدهور األوضاع المعيشية في العراق فتحوا دكانا صغيرا لبيع الخـضار لكـسب لقمـة                 

وقبل أيام خلت، حاولت مجموعات محمولة مسلحة محسوبة على         : ال الثاني ورد التالي   وفي المث . العيش
تيار من القوى العراقية الموتورة، االعتداء على التجمع الفلسطيني الجديد في منطقة التنف، وتحديداً فـي        

) 200(لـ  المنطقة المحرمة الفاصلة بين معبري الوليد والتنف بين العراق وسوريا، حيث حط مايقارب ا             
نفر من أبناء فلسطين الذين غادروا العراق، وتحديداً بغداد، تحت وطأة عمليات القتل والغدر علـى يـد                  

والواقعة المشار اليها،   . قطعان الهمجية المنفلتة من قوات الغدر التي وفدت الى العراق مع احتالل بغداد            
 "أنـصار "التنكيل بهم باعتبـارهم مـن       استتبعتها محاوالت مستميتة الختطاف بعض الفلسطينيين هناك و       
 الجاري، حيث يبلغ عـدد      18/6/2006النظام السابق، بما في ذلك محاولة اختطاف بعض األطفال يوم           

، .امرأة، والباقي مـن الـذكور     ) 44(طفالً، وعدد النساء    ) 75(األطفال في الموقع الحدودي المشار اليه       
 الحراسة الليلية والنهارية تفادياً لخطر داهم قد يقع في أي           األمر الذي استتبع من الجميع تنظيم نوبات من       

الحدودي، وفي عمـوم  ) الوليد ـ التنف (وعليه، ان الالجئين الفلسطينيين في موقع . لحظة من اللحظات
العراق، يناشدون الجامعة العربية وأصحاب الضمائر الحية للعمل على مساعدتهم وانقاذهم مـن بـراثن               

ض المجموعات الموتورة في العراق، ورفع يد األذى المسلط فوق رؤوسهم، كما يقع             السلوك الفاشي لبع  
على عاتق السلطة الوطنية الفلسطينية أن تلتفت نحو الالجئيين الفلسطينيين في الموقـع المـذكور وفـي                 
ة العراق، والتحرك على كل المستويات العربية والدولية ولدى مؤسسات حقوق االنسان من أجل انقاذ حيا              

المواطنين الفلسطينيين الذين يتعرضون للعسف اليومي على أيدي أطراف ليس لها عالقة البالعروبة وال              
وفي هذا االطار فان الجهود المبذولة من قبـل بعـض القـوى             . باالسالم وال بحقوق االنسان واالنسانية    

موسة، خصوصاً لدى حركة    الفلسطينية وتنظيماتها العاملة في الساحة السورية، وعلى نواقصها، جهود مل         
فتح، وحركة حماس، والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، وحركة الجهاد االسالمي الذين تحركوا وقـدموا              

بينما تصمت باقي القوى صمت القبـور، بـل ويقـدم           . عدة أطنان من المواد الغذائية للفلسطينيين هناك      
دون وجل أو خجل ودون تذكير بواقع الظلـم         البعض منها على ارسال رسائل التهنئة للطالباني والمالكي         

 .واالضطهاد الذي يعانيه الفلسطينيون في العراق
اننا نطالب أنفسنا كسلطة فلسطينية وكقوى وفصائل تتشدق بالتنظير السياسي البائس، ونطالب الجامعـة              

 .حدوديال) التنف ـ الوليد(العربية بالكثير من أجل انقاذ الفلسطينيين في العراق، وعلى معبر 
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ومن الزاوية التوثيقية التاريخية، يمكن القول، بعيد وقوع النكبة بفترة وجيزة صدرت األوامر الملكية من               
بغداد القاضية بانسحاب الجيش العراقي من فوق األرض الفلسطينية الواقعة ماقبل خطوط التقـسيم دون               

 العراقية بعد انسحابها من ماوراء      مبرر تاركةً مناطق اللد والرملة، وتمركزت بعض القطعات العسكرية        
وفي هذه األثناء أخرجـت القـوات العراقيـة أبنـاء           . خطوط التقسيم في مناطق نابلس، جنين، طولكرم      

وعائالت فوج الكرمل من فلسطين إلى العراق باعتبارهم متطوعين فـي صـفوف القـوات النظاميـة                 
طينيين الذين استقروا على أرض العراق فـي        العراقية، وبواقع خمسة آالف نسمة هم نواة الالجئين الفلس        

 عندما تمت عملية إعادة إسـكانهم فـي المـساكن           1952منطقة معسكر الشعيبة قرب البصرة حتى عام        
الجماعية قرب بغداد، في حين بقيت أعداد منهم في البصرة، ورحلت أعداد إضـافية نحـو الموصـل،                  

 فمن فيهم حملة الوثائق السورية والمـصرية        2002 ألف نسمة مع نهاية عام       42وأصبح تعدادهم يقارب    
ومنذ ذاك الوقت ولدت مأساة هذا التجمع العزيز من أبناء فلـسطين            . واللبنانية وجوازات السفر األردنية   

 يعود الفلسطينيون   .الذين خرجوا من أرض الوطن على أمل العودة السريعة تحت بيارق القوات العربية            
من % 18من بلدة جبع،   % 29من بلدة اجزم،    % 33(مثلث كرمل حيفا    في العراق في أصولهم الى قرى       

: قريـة ) 12(من منطقة يافا، وباقي النسبة تنتمي الى العديد من قرى منطقة حيفا             % 3،  )بلدة عين غزال  
سيرين، أم الزينات، الصرفند، كفرالم، الطيرة، الطنطورة، الفريديس، ام زريق، كوكب أبـو الهيجـاء،               

 .، عتليت، اضافة الى بلدة أم الفحمصبارين، الحدثة
 بقي تجمعاً منسياً طـواه      1948ولألسف، فان التجمع الفلسطيني الالجىء فوق األرض العراقية منذ عام           

اإلهمال وسوء الرعاية التي عومل بها هؤالء الالجئون من أبناء فلسطين، وذلـك علـى يـد مختلـف                   
راق بالرغم من إعالنها االلتزام بما أقرتـه الجامعـة          الحكومات والنظم التي تعاقبت على السلطة في الع       

ففي الواقع العملـي بقيـت      . العربية بشأن مساواة الالجئ الفلسطيني مع المواطن في بلد اللجوء المعني          
عملية مع التعاطي مع الوجود الفلسطيني الالجىء بشأن القضايا الحياتية واليومية والرعاية من جوانبهـا               

د الدنيا المطلوبة، عدا الطبابة والتعليم، على األقل قياسـاً بالمعاملـة التـي يلقاهـا                المختلفة دون الحدو  
الالجئون الفلسطينيون في سوريا البالغ عددهم قرابة نصف مليون من حيث المساواة التامة مع المواطن                

يد آنذاك   على حد تعبير المثل العربي، رفض العراق وحكومة نوري السع          "زاد الطين بلة  "ومما  . السوري
 القيام بتسجيل ورعاية الالجئـين      "وكالة األونروا "السماح لوكالة الغوث الدولية المعروفة اختصاراً باسم        

الفلسطينيين، وبذا فقد حرمتهم من أبسط الحقوق في التسجيل ضمن سجالت األونروا، وهي الهيئة الدولية               
د الالجئ الفلـسطيني وعدالـة قـضيته،    التي كرست االعتراف العالمي بمأساة الشعب الفلسطيني وبوجو    

معنية بشكل مباشر بتوفير خدمات     ) األونروا(فوكالة الغوث الدولية المعنية بشؤون الالجئين الفلسطينيين        
اإلغاثة والصحة والتعليم ألكثر من نصف الشعب الفلسطيني، يمثلون الكتلة الالجئة من أبناء فلـسطين،               

 عن مصير الالجئين الفلسطينيين إلـى حـين عـودتهم إلـى وطـنهم            باعتبارها الهيئة الدولية المسؤولة   
وفي هذا االطار عاش    . 1950وفق قرار إنشائها في عام      ) 194(وديـارهم األصلية على أساس القرار      

التجمع الفلسطيني الالجىء فوق األرض العراقية ظروفاً صعبة وقاسية بالرغم من شهور العسل الطويلة              
ات الرسمية بين القيادات التقليدية الفلسطينية وقيادات النظم التي تعاقبـت علـى             التي حكمت مسار العالق   

الحكم في العراق منذ قيادة المرحوم الحاج أمين الحسيني وصوالً إلى القيادة الفلسطينية الحاليـة، اللهـم                 
المرحوم المرحلة األولى تمت في ظل حكم       : سوى مرحلتين انتعش فيهما هذا التجمع الفلسطيني الالجىء       

عبد الكريم قاسم الذي عمل على اسكان جزء من الفلسطينيين في تجمع مدني حديث في حي الطـوبجي                  
وحي الحرية في بغداد، وعمل على تأسيس فوج التحرير الفلسطيني، واصدار القـانون الخـاص بفـتح                 

بقي نافـذاً حتـى     المجال أمام الفلسطيني للعمل في مختلف وظائف الدولة ومؤسساتها، وهو القرار الذي             
 الذي جـاء    1968سقوط بغداد بيد قوات التحالف األنجلوسكسوي، والمرحلة الثانية تمت بعد انقالب عام             

بحزب البعث إلى السلطة حامالً شعاراته القومية، حيث تم التطبيق العملي لعدد من القرارات التي كان قد                 
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بينما حظر على الفلسطينيين حق التملك      . ورقتم اتخاذها في فترات سابقة في العراق وبقيت حبراً على           
ماعدا الضباط العاملين منهم في صفوف الجيش العراقي، وصدر قرار الحق أقر حق الجميع بالتملك اال                

، وصوالً الـى استـصدار      1989عام  ) 23(أن صدر قرار معاكس له بوقف قرار التمليك بالقانون رقم           
ولم يكن من قـرار منـصف سـوى    . ك واالستثمار بشكل تام   وفيه منع التملي   1994القرار الخاص لعام    

القرار المتخذ كهدية للشعب الفلسطيني في الذكرى األولى النطالقة االنتفاضة الفلسطينية، حـين أصـدر               
وفيه النص الصريح بالمـساواة التامـة بـين         ) 122(الرئيس العراقي الراحل صدام حسين القرار رقم        

والمواطن العراقي من حيث الحقوق والواجبات، ونص القرار علـى زج           الالجىء الفلسطيني في العراق     
 .كل من يمانع تطبيق القرار بالسجن فوراً، كما وفي الغاء كل القرارات التي تتعارض مع القرار السابق

 أدت إلى خطوات إضافية تم اتخاذها من قبـل الحكومـة            1968وللحق، فان الجهود التي بذلت بعد عام        
ك وأفضت إلى استصدار مراسيم وقرارات رئاسية سهلت حركة الالجىء الفلسطيني ومكنته            العراقية آنذا 

من حق التملك والعمل أسوة بباقي المواطنين العراقيين، فضالً عن إعـادة إسـكان غالبيـة الالجئـين                  
ه وأول هـذ . الفلسطينيين في مناطق سكنية الئقة تناسب البشر وفق الحد األدنى من المعـايير المطلوبـة         

 التي يحاول الـبعض اآلن مـن    "مساكن البلديات "التجمعات السكنية تقع شرقي بغداد في المنطقة المسماة         
األطراف العراقية الموتورة إخراج العائالت الفلسطينية منها تحت ذرائع مختلفة تخفي وراءهـا القـول               

. ى جانب نظام صدام حسين    الفلسطينيين وقفوا دوماً إل   "الذي تردده بعض معارضات األمس العراقية بأن        
وبعد يوم واحد من سقوط نظام صدام سقط ثالثة من الشهداء الفلسطينيين في المكان ذاته على يد القـوى             

 ."واألطراف المشار إليها في حي البلديات
ان التجمع الفلسطيني الالجىء على أرض العراق، لم يكن سوى تجمع عروبي خالص، شارك في الدفاع                

دته في كل معاركه القومية، وقدم المئات من أبنائه من أجل وحـدة التـراب العراقـي،              عن العراق وسيا  
رتبـة عميـد    (وعليه فقد وصلت أعداد الضباط الفلسطينيين األمراء في الجيش العراقي           . وفداء لعروبته 
ضابط منهم اللواء حسام جرار مدير ادارة السالح الكيماوي في الجـيش            ) 100(الى نحو   ) ركن ومافوق 

ولعب بعض الفلسطينيين دوراً بارزاً في الحيـاة الثقافيـة          . العراقي والمعتقل في سجون قوات االحتالل     
واالجتماعية في العراق منهم، الدكتور خالد علي مصطفى رئيس قسم اللغة العربية بالجامعة المستنصرية              

ل ناصـر ومـدير اذاعـة       والكاتب نواف أبو الهيجاء، والشاعر أديب ناصر شقيق الشهيد كما         . في بغداد 
بغداد، والروائي جبرا ابراهيم جبرا، والمؤرخ برهان الدين عبوشـي، والمناضـل الفلـسطيني لطـف                
غنطوس، عصام سخنيني، محمد داود، مطيع الشيخ طه، محمد حسين البرناوي، والباحثـة الفلـسطينية               

فـي العـراق الموسـيقار      سالفة حجاوي، والموسيقي األول في العراق روحي الخماش، والملحن األول           
جميل قشطة، اضافة سليمان أبو عيطة مدرب فرقة الفن الشعبي العراقي، والفنان الفكـاهي األول فـي                 

وكـابتن منتخـب    . العراق محمد حسين عبد الرحيم، والمسرحي األول زهير محمد رشيد، وجالل كامل           
فخري، ومحمد رشـيد فـارس      العراق لسنوات طويلة محمد مصطفى عطية، والبطالن األولمبيان محمد          

ان مجتمع الالجئين الفلسطينيين في العراق يقف في ظل المعانـاة           . اللذان مثال العراق في دورات دولية     
كجمل المحامل المجروح، يتفكك ويتشظى تحت وطأة الظروف القاسية التي يعانيها، ويتنظر يداً عربيـة               

وضع حد للمحاوالت الجارية لتطفيش من تبقى من أبناء         مسؤولة وموقفاً دولياً مسانداً النقاذه من محنته، و       
. فلسطين المقيمين في العراق منذ عام النكبة وتحويلهم الى الجئين مرة ثانية في مختلـف بقـاع األرض                 

وهنا يقع على عاتق الجامعة العربية دور رئيسي في العمل من أجل اضافة قيـود وسـجالت الالجئـين       
الت وكالة األونروا باعتبارهم من الالجئين الفلسطينيين الـذين غـادروا           الفلسطينيين في العراق الى سج    

 .فلسطين عام النكبة تحت ظروف معينة على أمل العودة السريعة الى أرض الوطن الفلسطيني
  17/4/2007الوطن القطرية 
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  المبادرة العربية والمناورة اإلسرائيلية  .94
  الشيخ جاسم المهلهل الياسين

   بين التأصيالت الشرعية والتعبيرات السياسيةالقضية الفلسطينية
تنص المبادرة العربية على تطبيع عالقات الدول العربية مع إسرائيل في مقابل انسحاب الدولة العبرية 

 إلى جانب قيام دولة فلسطينية مستقلة وتسوية مسألة الالجئين 1967من األراضي التي احتلتها منذ 
  .الفلسطينيين

ي أعاد الوزراء العرب في اجتماعهم في الرياض تبنيها دون أي تعديل كما تم تشكيل هذه المبادرة الت
فرق عمل للتحرك مع المجتمع الدولي واألطراف المعنية لتفعيلها، هذا وقد أقرت هذه المبادرة في قمة 

 واعتبرت حينذاك أنها دعوة للتطبيع 2005 وأعيد طرحها في قمة الجزائر عام 2002بيروت عام
  .فوضالمر

 غير "إن جزائر الشهداء لن تكون محطة للتطبيع": وأذكر أن وزير الخارجية الجزائري قال حينها بالنص
أن هذه المبادرة اتفق عليها وزراء الخارجية العرب في اجتماعهم األخير تمهيداً لجدول أعمال القمة 

دي سعود الفيصل كما في  مما اعتبر على حد تعبير وزير الخارجية السعو2007العربية في الرياض 
أفضل نظام لبلوغ الحل العادل والشامل ليس فقط للمشكلة " أنها 27/3/2007الوطن الصادر في تاريخ 

كلما خرج العرب بموقف واضح ": ، ثم تابع قائال"الفلسطينية لكن لكل أوجه النزاع العربي اإلسرائيلي
  ."الم العادل والشاملوقوي كلما زادت فرص العرب للدخول في مفاوضات جادة للس

  ماذا طرأ على الخطاب اإلسرائيلي؟
أنه مستعد للمشاركة ": "مان كي مون" في المؤتمر الصحفي مع األمين العام لألمم المتحدة "أولمرت"قال 

 ويقول "في اجتماع مع دول عربية معتدلة إذا ما دعي إلى ذلك، وأنه سيتعامل معها بشكل إيجابي جداً
لفلسطينيين صائب عريقات عن استمرارية الحوار مع إسرائيل أنه ال بد أن يستمر كبير المفاوضين ا

المسار السياسي وال بد للمسار من أن يفتح أفقاً سياسياً لتنفيذ رؤية الرئيس األمريكي جورج بوش حول 
  .إقامة دولتين وتنفيذ مبادرة السالم العربية وخارطة الطريق

سرائيلي إن الحوار مع الرئيس الفلسطيني سيتواصل من دون مهلة وفي المقابل قال رئيس الوزراء اإل
أنا أدعو كل زعماء الدول ": زمنية محددة، وقال أولمرت في مؤتمر صحفي مع المستشارة األلمانية

، لكنه في الوقت نفسه وضع عائقاً ال يقل كثيراً في المطالبات العربية "العربية إلجراء محادثات معنا
ال يمكن منح الالجئين الفلسطينيين حق العودة إلى : القدس عاصمة للدولة الفلسطينية فقالالفلسطينية عن 

مبرراً لذلك بمخاوف تتعلق بطبيعة إسرائيل ...! ديارهم السابقة التي أصبحت اآلن الدولة اليهودية
 إسرائيل كحقيقة أعتقد أن االستعداد لقبول": الديمغرافية واألمنية، ثم أعطى لنفسه مبرر المناورة بقوله

  ."ومناقشة بنود حل مستقبلي يمثل خطوة ال يسعني إال أن أقدرها
ولكن هذه المناورات اليهودية كانت واضحة من خالل تعليقات الصحف العربية ففي موقع ميدل است 
أون الين قالت إن الصحف السعودية تقول إن إسرائيل تريد تحقيق المكاسب من المبادرة العربية للسالم 

  ؟...دون أن تقدم شيئاً مما تطلبه هذه المبادرة
مع مبادرة السالم العربية تسعى تل ": "مناورات إسرائيل"وكتبت صحيفة الوطن السعودية تحت عنوان 

أبيب لصيد فوائد دون تقديم المقابل المنصوص عليه في المبادرة، وأن الناظر إلى التصريحات الحكومية 
ولة لتحويل المبادرة من إطار لتحقيق سالم شامل للمنطقة إلى مجرد مادة اإلسرائيلية يرى أن هناك محا

للتفاوض قابلة لالجتزاء والتعديل، كما أن إسرائيل اآلن تعمل جاهدة من خالل األجهزة األمنية إلى عزل 
مدينة القدس عن أهلها ومحيطها العربي عزالً كامالً مما دفع بالناس إلى التفكير بالخروج من القدس 
والسكن بالقرب من أمكان عملهم ومصالحهم ليتحقق مراد اليهود بأن القدس لليهود وحدهم من غير 

 21/3/2007 في عددها الصادر في "إيديعوت أحرنوت"مسلمين وال مسيحيين، وهذا ما أكدته صحيفة 
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ضي حيث أكدت على نزع فتيل حق العودة من المبادرة العربية قبل انفجاره في وجه أي مسعى تفاو
 الذي يشغل منصب مدير استشاري في "سيجل.جي روم م"مقبل ونشرت مقاالً للباحث األمريكي اليهودي 

 ال يتضمن النص على حق 194مشروع السالم اليهودي األمريكي حيث يقرر أن قرار األمم المتحدة 
جئين بصياغة العودة لالجئين الفلسطينيين بشكل صريح، وكذلك المبادرة العربية أعطت حل مشكلة الال

  .عامة، قابلة للتالعب
فهل حق العودة فقط هو ما يجعل إسرائيل ترفض تلك المبادرة أم أن حق العودة مجرد سبيل للتالعب 
والمماطلة تجعل من المبادرة ساحة للتفاوض ثم ينتهي بها المطاف إلى أن تقر هانئة بجانب مبادرات 

  !.وقرارات أخرى؟
  اليومنظرية المؤامرة بين األمس و

ليس من عادتنا ونحن نعالج جراح اليوم أن ندوس على جرح األمس لكن ال ينبغي لنا أن نتجاهلها 
والطبيب المتميز هو من يعرف اآلثار الجانبية للدواء قبل أن يعينه فلعل ما يصلح جراح اليوم قد يضر 

  .جراح األمس أو لعل ما يكون سبباً في الشفاء اليوم يكون سبباً للموت غداً
  إسرائيل بين الفكرة والدولة

قبل أن توجد إسرائيل كدولة وجدت أوالً كلوبي سياسي في عواصم أوروبا ثم في أمريكا، وكانت 
الصهيونية حلماً رومنطيقياً في خيال نفر من منظري أو أيديولوجيي القرن التاسع عشر في أوروبا، 

اة طبيعية في عالم معاد للسامية ال بد لهم من واتفقوا على أمر واحد فحسب وهو أنه لكي يعيش اليهود حي
 وسعى زعماء اليهود في إقناع العالم بمساعدتهم في تحقيق هذا الحلم، لكن قوبلوا "دولة يهودية"قيام 

بالعداء والشك إلى أن ظهر على الساحة السياسية المؤسس والمحرك األول للصهيونية السياسية العالمية 
  ."تيودور هرتزل" الصحافي النمساوي اليهودي

استنتج هرتزل أنه ال حل للقضية اليهودية إال بإقامة دولة يهودية وكانت الفكرة المرتكزة أن سبيل حل 
مشكلة اليهود في أوروبا هو في أن تطرح أوالً على أنها مشكلة سياسية دولية ينبغي أن تناقش وتسوى 

قشت فيه الفكرة بطريقة علمية سياسية، بواسطة العالم المتحضر في سويسرا الذي تزعمه هرتزل ونو
خرجوا بعدها بقرارات وتوصيات ال تختلف عن قرارات أي مؤتمر آخر لكن الفارق المهم أنها وضعت 

  .في حيز التنفيذ حيث شرعوا بعدها في التسويق لمقرراتهم وتوصياتهم
ني وبعدها التأييد السياسي  وزير الخارجية البريطا"بلفور"فكان التأييد السياسي األوروبي المتمثل في 

والمالي من الواليات المتحدة األمريكية لكن المسألة لم تطرح في يوم ويجنى حصادها في اليوم التالي، 
بل استغرقت فترة طويلة هي طيلة الصراع الذي قام بين العرب والغرب حيث كان البدء بالنزاع 

ائيلي األمريكي في الشرق األوسط، وتوسيع دائرة اإلسرائيلي العربي الفلسطيني ثم النزاع العربي اإلسر
الصراع قدر المستطاع لتتم من خالله عقد صفقات سياسية رابحة لعناصر سياسية متعددة ليس العرب 
جزءاً منها، لتستيقظ الشعوب العربية على جوالت عسكرية بين العرب وإسرائيل والخلفية الرئيسية لهذه 

  .المتحدة األمريكيةاللوحات العسكرية هي الواليات 
والغريب أن الشعوب العربية وقتها كانت تصفق لكل قرار يتخذ سواء بالحرب أو بالسالم، نعم فلقد كانت 
سيناريوهات محكمة وحبكات سياسية منظمة استشف البعض معالمها قبل أن تطرح ثم عرف الجميع 

  .ه بأي شكل كانآثارها بعدما طرحت وصارت على األرض واقعاً ال بد من التعامل مع
  مسلسل المؤامرة متعدد الحلقات

الحديث عن نظرية المؤامرة حديث قد يطول وكذلك عن كيف تخطط إسرائيل ويتسع التخطيط ليشمل 
مناطق واسعة قد ال يظن القارئ السياسي أن ال تأثير لها، لكنها قد تكون عظيمة التأثير، فالمشاريع 

 تكون محدودة إال أنها تؤثر ال شك على العالم كله، وثمة نظرية السياسية وإن كانت تتبناها أقاليم قد
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أخرى ال بد أن تصاحب نظرية المؤامرة وهي نظرية االستفادة من األوضاع أياً كانت، حيث يمكن أن 
  .تنقلب الهزيمة الساحقة إلى نصر مبين

 عقب االنتصار م1973وال أدل على ذلك من تصفيق األمة العربية لما حدث في العاشر من رمضان 
 أعظم رجل سياسي عرفته أمريكا حيث حول "موشى دايان"على إسرائيل في الوقت ذاته الذي أصبح فيه 

 ليبدأ بعد ذلك صراع عربي "كامب ديفيد"الهزيمة اإلسرائيلية إلى نصر ساحق في اتفاقية السالم العربية و
ه المؤامرات والدسائس وتتعدد فيه إسرائيلي دبلوماسي تعرف بدايته لكن نهايته مجهولة وتحاك في

األطراف ليتم بعد ذلك مسلسل التنازالت ليقبل الزعماء العرب اليوم ما رفضوه باألمس وتتبخر الالءات 
  . على مائدة المفاوضات"ال اعترافـ ال تفاوض-ال صلح "الثالث 

ك الخالفة اإلسالمية، م حيث تفكي1917 بدأ في حيز التنفيذ منذ عام "مسلسل المؤامرات"وهذا المسلسل 
لكن قبلها كان ال بد أن يظهر أتاتورك على أنه المجدد الذي نحتاجه ليغير واقعنا السياسي ثم يفاجأ 
الجميع بآثار الخيانة والسقوط المدوي الذي ال نزال نعاني آثاره إلى اليوم، وكذلك في التعامل مع نظام 

أداة ضغط مذهبي فيما يحقق الهدف اإلسرائيلي ولكن انقلب الشاه في إيران وتبني الثورة اإليرانية إليجاد 
السحر على الساحر، وأصبحت إيران الثورة العدو األول ألمريكا وإسرائيل، ولكن هل سيترك اليهود 

فقد غيروا أدوات اللعبة وبعض وسائلها بل وتم . أوراق اللعبة تتطاير أمام أعينهم دون سيطرة؟ بالطبع ال
 في إسقاط عدو آخر حاول أن يشب عن الطوق ويخرج عن السيطرة، فتم استخدام استخدام هذا العدو

إيران في إسقاط النظام العراقي البعثي العلماني الذي كان في يوم من األيام مولوداً طبيعياً للتخطيط 
ي في اليهودي الغربي ثم كسر الطوق وغّير لعبة التابع والمتبوع، فدخل النظام اإليراني والنظام العراق

  . سنوات في امتداد أفقي ورأسي دمرت اقتصاد كال البلدين8حرب مدتها 
وحيث إن إسرائيل تحتاج إلى العصا اإليرانية من اإلقليم فقد تعاملت مع إيران على إسقاط نظام صدام 

 م أو بغير علم ويتم من خالل ذلكالسني ليحل محله النظام اإليراني الشيعي، ليمارس الدور الطائفي بعل
 تضخيم الشكل الخارجي للنظام الشيعي ومحاولة بث الرعب في اإلقليم تجاهه حتى - وتسويقاً للفكرة -

هذه العملية جعلت الدول "يصل األمر إلى أن يعلن أولمرت عقب الحرب األخيرة بين إسرائيل ولبنان بأن 
 وهو "ر ثوري في مفهومهمالمؤثرة في العالم العربي تدرك أن إسرائيل ليست أكبر مشاكلها، فهناك تغي

  .يشير بذلك إلى حزب اهللا والذراع اإليرانية في المنطقة
لقد كان اللبنانيون قاب ":يقول زهير الحارثي الذي اتهم إيران بعرقلة الجهود العربية السعودية في لبنان

جم ولكن أيادي قوسين أو أدنى من التوصل إلى اتفاق ينهي األزمة بينهم فيأتون إلى القمة بوفد واحد منس
  ."إيرانية تدخلت في آخر لحظة فأفشلت المفاوضات

ثم بعد ذلك يحدث تغيير معلوم مسبقاً في هذه االستراتيجية وهو تأديب إيران على ما كان منها، فكما تم 
تأديب صدام عندما اتجه شرقاً نحو روسيا عن طريق االستعداد في حرب إيران ثم اإلجهاز عليه بحرب 

 أعقبت دخوله الكويت سيتم كذلك تأديب إيران بالمشروع النووي بطريقة أو بأخرى وقد أطلنا الخليج التي
  .الحديث في ذلك في حلقات المشروع اإليراني على صفحات الوطن الشهر الماضي

  بين تأصيل الشرعيين وتعبيرات السياسيين
العلماء الشرعيون في الوقت الذي في أواخر الثمانينات كانت هناك وثيقة رافضة للصلح مع اليهود وقعها 

 في ذاك الوقت أخذت الوثيقة " ال مفاوضات -ال صلح -ال تطبيع"أطلق السياسيون الءاتهم الثالث 
 للتوقيع عليها في معية الشيخ -رحمه اهللا -الرافضة للصلح وذهبت بها إلى شيخنا العالمة بن باز 
 وعمالق من علماء المسلمين "كاتب المقال" علم الفاضل عبداهللا بن قعود ودار حوار لطيف بين طويلب

أن الصلح مصطلح شرعي يتعامل معه كما ورد في نصوص الشريعة وأقوال ": خالصته كما فهمت
  ."علماء الفقه فليس هناك رفض مطلق وال قبول مطلق
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 أضفت على المجلس روح السكينة وفهمت رسالة الشيخ -رحمه اهللا-وكان هذا العرض بسماحة منه 
تغذينا بضيافته ورجعت إلى الكويت وأنا أحمل معنى المناقشة العلمية للمصطلحات المتعلقة بالسياسة و

الشرعية، وبلغت القائمين على التواقيع برد الشيخ وأن األمر بالنسبة للشيخ منسجم مع درجته العلمية 
التوقيع، وكان في ذاك التي بلغها وهي درجة االجتهاد مع احترام رأي الشرعيين الذين تبنوا مشروع 

الوقت عند الحركات اإلسالمية بكل أشكالها والحركات القومية بكل فروعها رفض لمبدأ طرح موضوع 
  .الصلح

واليوم وبعد أكثر من عشرين سنة نرى خطاباً سياسياً من الحركة اإلسالمية مختلفاً بالعبارة متفقاً 
كتب السياسي لحركة حماس التي تمثل القوى بالمضمون فنرى في تصريح السيد خالد مشعل رئيس الم

المنظمة الرافضة للتعامل مع الصلح أو التطبيع ليعلن بأن حماس تعترف بوجود إسرائيل كحقيقة واقعة 
على األرض ككيان احتاللي ولكنها ال تعترف بشرعية هذا الوجود، هذا على مستوى المكتب السياسي 

  .اسلحماس وهو الذي يمثل الصقور في حركة حم
ويؤكد هذا األمر حضور رئيس وزراء الدولة الفلسطينية المعترف بها من جانب واحد السيد إسماعيل 
هنية في اجتماع قمة رؤساء الدول العربية كشاهد وعدم خروجه على اإلجماع العربي على المبادرة بكل 

المجتمعي بنودها التي كانت مرفوضة بصورة واضحة إلى قبل وجود حركة حماس في االختناق 
  .السياسي بعد توليها للسلطة في غزة والضفة الغربية

وقد نفى أسامة حمدان عضو المكتب السياسي لحركة حماس وممثلها في لبنان أن يكونوا قد تنازلوا عن 
: ثوابتهم أو أنه تم ترويضهم سياسياً، واعتبر حضور هنية على أنه تمثيل للحكومة التي يرأسها وقال

 تماماً وهو أنها لم تتنازل عن ثوابتها وتعتبر التطبيع مع إسرائيل لن يخدم أحداً إال موقف حماس واضح"
  ."إسرائيل

ولما سئل عما قد يفهم من حضور هنية للقمة بأن حماس توافق على المبادرة بكل بنودها وهذا اعتراف 
ماً عاماً وال يعبر عن واضح بإسرائيل فقال ال أفهم من حضور هنية مثل هذا االستنتاج لكن هذا يعد كال

  .موقف واضح
فهل التعامل وفق مبادئ السياسة الشرعية مع االحتالل اليهودي واإلسرائيلي لفلسطين بكل ضوابطه 

  الواردة في كتب الفقه أفضل أم التعبيرات السياسية التي ال لون وال طعم وال رائحة لها؟
  وهل وجود حركة حماس في الحكم مبرر لتغيير مواقفها؟

ل لو كانت خارج إطار الحكم ستوافق أم ستكون كما أعلنت حركة الجهاد اإلسالمي في موقع فلسطين وه
م من أن إسرائيل كيان غاصب والمبادرة العربية إقرار بشرعيتها وأكدت رفضها ألية 27/3/2007اليوم 

األمة من أن مبادرة وأي مقررات تصدر عن أية قمة أو أية دولة أو أية هيئة تمس بما أجمعت عليه 
الكيان الصهيوني كيان غاز استيطاني غاصب وباطل ال شرعية وال حق له في الوجود ويحرم االعتراف 

  .به على أي جزء من أرض فلسطين
  ...!!قمم وقرارات وماذا بعد

م منذ ذلك الحين 2007 الذي شهد أول قمة عربية في مصر إلى اليوم حيث قمة الرياض 1946منذ عام 
التوصيات تخرج وال تكاد تعقد قمة إال والصراع العربي اإلسرائيلي يكون محوراً رئيسياً والقرارات و

م طرحت القضية الفلسطينية على أنها قلب القضايا القومية، 1946 عام "مصر"إلقامتها، ففي قمة انشاص 
 وفي قمة وضرورة الوقوف أمام الصهيونية باعتبارها خطراً يداهم جميع البالد العربية واإلسالمية

م ُأقر إنشاء 1964 أعلن مناصرة مصر ضد العدوان الثالثي وفي قمة القاهرة عام 1956بيروت عام 
قيادة عربية موحدة لجيوش الدول العربية يبدأ تشكيلها في كنف الجامعة العربية بالقاهرة وفي العام نفسه 

 تحرير فلسطين عاجالً أم آجالً، عقدت قمة االسكندرية التي أقرت فيها خطة العمل العربي الجماعي في
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 وفي قمة "ال لالعتراف ـال للتفاوضـ ال للصلح"م أقرت الالءات الثالث 1976وفي قمة السودان عام 
  : أقر شرطان للسالم مع إسرائيل1973الجزائر سنة 

  . انسحاب إسرائيل من جميع األراضي العربية المحتلة- 1
  .وطنية استعادة الشعب الفلسطيني لحقوقه ال- 2

م تم االتفاق على رفض اتفاقية كامب ديفيد مع إسرائيل وكذلك نقل مقر 1978وفي قمة بغداد سنة 
 فقد تم إقرار مشروع السالم العربية مع 1982الجامعة العربية وتعليق عضوية مصر، أما في قمة فاس 

يام الدولة الفلسطينية  وق1967إسرائيل وتضمن انسحاباً من جميع األراضي العربية التي احتلتها عام 
م 2002م تم التأكيد على شروط السالم الشامل مع إسرائيل، وفي قمة بيروت 1996وفي قمة القاهرة 

م على أنها الحل لتحقيق السالم 2004أقرت فيها المبادرة العربية ثم تم التأكيد عليها في قمة تونس 
جماع على بنودها كاملة في قمة الرياض الشامل والعادل في المنطقة ثم أعيد طرحها واالتفاق باإل

2007.  
هذه القمم وهذه القرارات ما استطاعت أن تغير شيئاً من المواقع بل تعاملت معه بكل سالسة، والفارق 

 بل "نعم"واضح بين لقاءات القمة في دورات انعقادها األولى وما هي عليه اآلن فالءات األمس صارت 
واقع على أن ذلك أفضل ما يمكن أن يتوصل إليه، لكن من الواضح  على أرض ال"نعم"والسعي لتحقيق 

أن الطرح اإلسالمي المبني على السياسة الشرعية كان غائباً عن هذه الدورات فلم يطرح في أي قمة، 
فاالحتالل مرفوض بكل صوره وهذا أمر ال يحتاج لبيان لكن رفض االحتالل ال يعني إشعال الحرب لكن 

  .لعدو وفق السياسة الشرعية ال وفق المصالح الشخصيةيعني التعامل مع ا
  الوحدة قوة

من سنن الحياة أن الوحدة قوة والتفرق ضعف، وهذه فائدة من واقع الصراعات على األعراض منذ أن 
  .خلق اهللا الحق

  تأبى الرماح إذا اجتمعن تكسراً
  وإذا انفردت تكسرت آحادا

  احقيقة قرآنية ال مجال ال إمكانية لتغييره
نرجع بالتاريخ إلى وقت الدولة العباسية في زمن المأمون وتمكن العالمة من الحكم وقولهم وددنا لو أننا 

ومرت األيام فحك اهللا تعالى صولجان ) وكلم اهللا موسى تكليماً: (حككنا من القرآن قول اهللا تعالى
لم يتغير، وهكذا هي آيات اهللا جل وانتفاضة المعتزلة وأرجع األمة إلى الكتاب والسنة وظل القرآن ثابتاً 

أال يعلم من خلق وهو اللطيف (وعال ال يستطيعها أحد فهي كالم رب العالمين وتنزيل العزيز الرحيم 
  ).الخبير

  7/4/2007 الكويتية الوطن 
  

   الثوابت"جمرة"التكتيك و"ثمرة "حماس بين  .95
  الشيخ الدكتور جاسم بن محمد بن مهلهل الياسين

  نية بين ثالثينيات القديم وثالثينيات الحديثالقضية الفلسطي
 فسألني أن أوضح المراد من مقال السبت "بومشاري"جمال الدعيج على مائدة إفطار . التقيت بالحافظ د

 15 ولمعرفتي بأن الدكتور يقرأ ما أكتب منذ أكثر من "المبادرة العربية والمناورة اإلسرائيلية"الماضي 
ي هذه األسطر رأيي بعد االستعراض العام الذي ورد في المقال السابق فأقول عاماً فاستجبت له ألبين ف

  :وباهللا التوفيق
المتأمل في تاريخ القضية الفلسطينية القديم والحديث يجد توأمة غريبة في ثالثينية زمنية تحكم كال فترتي 

  .االحتالل الصليبية في القديم والصهيونية في العصر الحديث
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م، وبعد ثالثين سنة تقريباً بدأت بوادر حركة الجهاد 1098 القدس في يد الصليبيين سنة ففي القديم سقطت
التي قادها صاحب الموصل األمير مودود الذي تحالف مع األتابك لطفتكين صاحب دمشق للتصدي 

  .للفرنجة، والذي انتصر على الفرنجة في معركة طبرية وكانت سيرته نموذجاً لصالح الدين األيوبي
د ثالثين سنة أخرى كانت الدولة الفاطمية قد دخلت مرحلة الشيخوخة بوفاة واليها الفائز بنصر اهللا وبع

م وتولى العاضد لدين اهللا األمور، وبداية دخول نور الدين ومن بعده صالح الدين إلى مصر 1160سنة 
  .وضمها مرة أخرى للخالفة العباسية
رير القدس بعد معركة حطين لتتحرر كامل فلسطين بعد تم تح1187وبعد ثالثين سنة مماثلة وفي عام 

تسعين عاماً من األسر والتفكك والمؤامرات الداخلية بين الدويالت اإلسالمية المختلفة في تلك الفترة 
  .المضطربة من تاريخ األمة؟

عد و"م صدر وعد بلفور المشؤوم 1917ونجد تلك الدورة الثالثينية تعود في العصر الحديث، ففي سنة 
 وبعده بثالثين سنة قامت دولة الصهاينة العنصرية على األرض الطاهرة في "من ال يملك لمن ال يستحق

  .فلسطين
وبعد ثالثين سنة أخرى، تم تحول دراماتيكي في طريق تعامل الطرف العربي مع قضية فلسطين عندما 

  .م1978/9/17استفرد الرئيس المصري أنور السادات بتوقيع معاهدة كامب ديفيد في 
وها نحن اليوم وبعد ثالثين سنة نجد أن جهة المعارضة للمشاريع السلمية تكاد تنهار تحت ضغط 

  ."محاربة اإلرهاب"الحصار المستمر والضربات المتالحقة لكل راية من رايات الجهاد تحت ذريعة 
وكأنها أصوات عاقلة وبدأت األصوات التي كانت سابقاً توصف بشذوذ مواقفها السياسية والخيانية تظهر 

وحكيمة ومعتدلة تتفهم الواقع ومتطلباته وتحاول الحصول على الممكن والمعقول، بينما أصبحت الجهات 
التي تحاول أن تحافظ على راية الجهاد في فلسطين تصور على أنها جهات متطرفة ومتشددة ال تستطيع 

  .التعاطي بواقعية مع الظروف اإلقليمية والدولية
   وحررها صالح الدين فمن لها اآلن؟فتحها عمر

تاريخياً تم فتح وتحرير أرض فلسطين مرتين األولى على يد الخليفة العادل عمر بن الخطاب الذي كان 
 والثانية على يد "نحن قوم أعزنا اهللا باإلسالم، فمهما ابتغينا العزة بغيره أذلنا اهللا"شعاره في التحرير 

  . لم يكن يبتسم وهو يرى القدس سليبة في أيدي الصليبيينالقائد صالح الدين األيوبي الذي
صالح "هذه المقارنات والمفارقات التاريخية والسياسية، ال شك تجعلنا نتأمل في تجربة التحرير الثانية 

 التي تطورت فعالياتها وتتوجت بتحرير القدس، بينما واقعنا المعاصر يكاد يكون معاكساً لهذه "الدين
حولت األقلية المنادية بالسالم مع العدو إلى أغلبية ترمي كل جهد يرمي للتحرر بالتطرف التجربة بحيث ت

 رجالً سياسياً فريداً "أنور السادات"والتشدد وعدم الواقعية، بحيث أصبح وضمن تلك المعادلة الرئيس 
  !!سبق عصره وقرأ المستقبل بشكل صحيح
  ..!حروب القيادات العربية وفلسطين الضحية

 اإلسرائيلية لوجدنا دخناً كبيراً في النوايا والبنيان الفكري - يقة إننا إذا راجعنا كل الحروب العربيةوالحق
الذي انطلقت منه تلك المحاوالت العسكرية يدخل بعضها في تصدير المشاكل الداخلية للدولة إلى 

ر في تصفية الخالفات الخارج، وبعضها في أطماع السيطرة على القرار العربي وقيادته، وبعضها اآلخ
  .العربيةـ العربية وكانت فلسطين هي الضحية التي تدفع في كل مرة

فعندما قاد جمال عبدالناصر المعركة ضد إسرائيل، فقد حولها إلى معركة قومية أسال فيها دماء شباب 
ود جمال الحركة اإلسالمية األطهار بعد أن تمت تصفية اإلمام حسن البنا في عهد الملك فاروق، وليق

معركة قومية الفكر مع محاربة واضحة لدور الدين في المعركة، فكانت معاركنا مع إسرائيل معارك 
صوتية استخدم فيها المذيع أحمد سعيد كافة صنوف أسلحة الخداع والكذب حتى توجت تلك األحالم 



  

  

 
 

  

            56 ص                                      694:                                 العدد17/4/2007الثالثاء : التاريخ

اإلسالمي بال مبرر  وسقوط قيادة التيار القومي للمعركة بعد أن استعدى التيار 67الهشة بنكسة عام 
  .حقيقي

وما فعله عبدالناصر في شباب الحركة اإلسالمية في مصر، فعل ما يشابهه حافظ األسد في حمص 
 "منقذاً لسورية"وحلب، حيث تم محو مدن وأحياء بكاملها بإشراف رفعت األسد الذي يسوق نفسه اليوم 

  !!.داث الحادي عشر من سبتمبرعلى أجنحة الديمقراطية األمريكية التي جاءت للمنطقة بعد أح
ثم جاء أنور السادات، وبدالً من أن يصلح الخلل في تطبيق استراتيجيات التحرير التي يتبناها كل قومي 
في العالم تسعى لمقاومة المحتل، قام بنسف تلك االستراتيجية وانقلب عليها، وأدخل العرب في دوامة 

وات تصدر على استحياء ها هنا وها هنا، وتقابل بردة المشاريع السلمية بشكل عملي بعد أن كانت أص
  .فعل يلجمها الصمت

ثم جاء حامي البوابة الشرقية ليقود العرب إلى التحرير المرتقب، فإذا به يضل الطريق، فتارة يريد 
تحرير فلسطين عن طريق البوابة اإليرانية، في حرب مدمرة استمرت ثماني سنوات حرقت األخضر 

ة أخرى عن طريق غزو الكويت الذي جاء كارثياً على كل المستويات وكان من ثماره واليابس، وتار
المريرة اتفاقات مدريد وأوسلو التي أدخلت الجميع في متاهة خرائط الطريق التي ال نهاية لها وكانت 

ي بسبب نهاية هذا الطاغية كما رأينا قبل أيام في الذكرى الرابعة لسقوط بغداد في يد االحتالل األمريك
  .رعونته وطيشه

وهاهي إيران اليوم تكمل عزف السيمفونية النشاز، فتريد تحرير فلسطين تارة عن طريق إشعال نار 
الحروب التكتيكية في لبنان والتي أدت إلى تدمير البنية التحتية لبلد يعاني من أزمات ال تنتهي، وتارة 

 إن بدأت فلن تبقى محصورة طويالً داخل أخرى من خالل إشعال الحرب الطائفية في العراق، والتي
  . لن تخرج منه كما كانت"طشار"الحدود العراقية، وسيصيب إيران 
  رسالتي إلى االخوة في حماس

 أن نكون صقوراً فنصدر أحكام التخوين عندما -من أجل الصدق مع أنفسنا  -نقول هذا الكالم وال نريد 
قلب حمائم عندما يكون اإلسالمي هو الذي في الواجهة، ومن يكون العلماني والليبرالي في الواجهة ثم نن

ثم نبحث له ألف تبرير وتبرير في القضية التي نرى أنها ال تتفق مع مصالح األمة وتجاوز ثوابتها 
  .وإجماعها

نضيف المزيد من التوضيح ونضع النقاط على الحروف ونحن نراقب ونرى وتأخذنا الدهشة من بعض 
 كما يقولون "فالحق أبلج والباطل لجلج"لتي نشتم فيها رائحة الهالمية والميوعية تصاريح قادة حماس ا

 يرفض الحلول السلمية والمبادرات الدولية 1988/8/18ونحن نعرف أن ميثاق حماس الذي صدر في 
التي تتعارض والحقوق الثابتة للشعب الفلسطيني، وترفض االعتراف بشرعية دولة إسرائيل، كما ترفض 

  .ت األمم المتحدة التي تعطي شرعية لوجود هذه الدولةقرارا
  ...ومن واجبنا أن نقول كلمة واضحة ألحبتنا في حماس نبرىء بها ذمتنا أمام اهللا

فحماس التي تتحدث عن القدس وتحرير األرض المحتلة غير حماس التي تتحدث عن الوحدة الوطنية 
  ...والتوافق الوطني

شهداء وتضحيات األسرى غير حماس التي تتحدث عن السلطة وحماس التي تتحدث عن دماء ال
  ...والتكتيكات المرحلية

  !!."المدني"وحماس التي تتحدث عن الجهاد الشرعي هي غير حماس التي تتحدث عن الجهاد 
وحماس التي تتحدث عن تحرير كامل التراب الفلسطيني غير حماس التي تتحدث عن المبادرة العربية 

  ."كحد أدنى"
  .اس التي تتحدث عن قضية التحرير غير حماس التي تتحدث عن عودة الالجئينوحم
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 واإلجماع العربي "المبادرة العربية" غير حماس "يحيى عياش" و"الرنتيسي" و"الشيخ ياسين"وحماس 
  !!وحكومة سلطة أوسلو

  .إننا نقدر وبشكل كبير األمانة التي تحملها حماس تجاه شعبها ومتطلباته المعيشية
ا نثمن صمود حماس طوال تلك الفترة السابقة بحيث كشفت زيف النداء األمريكي بنشر الديمقراطية كم

واحترام حقوقها، كما كشفت تواطؤ بعض األطراف العربية والفلسطينية ضد تجربتها الرائدة في السلطة 
اح كازينو أريحا ونظافة يدها التي أخرجت أصحاب األيادي القذرة التي ما إن تنتهي من قص شريط افتت

  .حتى تسارع لنيل حقها من كعكة مقاولة الجدار العنصري الذي يخنق القدس وبقية المناطق الفلسطينية
إننا نشهد بكثير من الحنكة السياسية لحماس بحيث رأينا كيف سارت على حبل رفيع جداً، موازنة بين 

من جهة أخرى، وبين مواجهة الحصول على المكتسبات السياسية من جهة والحفاظ على الثوابت 
  .الضغوط الغربية والعربية من جهة وعدم السقوط رهينة للقرار اإليراني من جهة أخرى

 التي ال تدوم والتي "كراسي السلطة"ولكننا ننصح األحبة في حماس أن غبار المعركة أطهر بكثير من 
ثير من أضواء وعدسات نعرف عن قرب زهد رموز حماس فيها، كما أن ظالم دار األرقم أفضل بك

  .وكاالت األنباء وبريق الظهور اإلعالمي
نريد أن نقول ألحبتنا في حماس انهم إذا وصلوا إلى طريق مسدود ولم يستطيعوا التوفيق بين .. باختصار

 فالعودة للخندق ولباقة الجهاد والمرابطة أفضل من ترهل سوق السياسة المليء "الفندق" و"الخندق"
  .وطبالمخازي والسق

  !!والحر تكفيه اإلشارة. .ونرجو أن تصل رسالتنا
   14/4/2007 الكويتية الوطن
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