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  يحتفلون بيوم األسير بمسيرات في جميع مدنهم الفلسطينيون  .1
 يوم االسير الـذي     أن أمس صادف  :  رام اهللا  مراسلها من     محمد يونس   عن 18/4/2007 الحياة   نشرت

وغالبا ما يشهد هذا     .احياه الفلسطينيون بالمسيرات والمهرجانات والمؤتمرات واالنشطة الثقافية والفكرية       
 الكبير من المواطنين الذين ذاقوا تجربة االسر واالعتقال، والذين يشكلون           اليوم زخما احتفاليا نظرا للعدد    

وتشكل صفقة تبادل االسرى االمل الوحيد لمئات المحكومين بالسجن مدى الحياة           . حوالي نصف المجتمع  
جاءت اكبر   فيما   .امتدت فعاليات يوم االسير لتشمل مختلف المناطق والفئات والطبقات        قد  و .لرؤية النور 

  .لفعاليات االحتفالية في مدينة الخليل التي شارك فيها اآلالف من المواطنين في مسيرات ومظاهراتا
 خالدة جرار شددتأن : القدس المحتلةمن جمال جمال  عن مراسلها 18/4/2007 الدستور وأضافت

.  الوطنيعلى أهمية ذكرى يوم األسير للشعب الفلسطيني كونها مناسبة وطنية حيوية ومهمة في النضال
على وجوب وضع ملف األسرى واحتياجات ذويهم على رأس أولويات  هشام عبد الرازق،فيما أكد 

العمل الوطني الفلسطيني واهتمامات المؤسسات الفلسطينية المختلفة للنضال من أجل حريتهم وتفعيل 
 إلى من جهته، رينمدير دائرة اإلحصاء في وزارة شؤون األسرى والمحرودعا  .قضيتهم سياسياً وشعبياً

 مدير مؤسسة أما. بالبعدين العربي والدولي دون االكتفاء بالجانب الداخلي فقطة االسرى تفعيل قضي
 أن قضية األسرى تزداد تعقيداً وتراجعاً مع استمرار ممارسات االحتالل  فأعتبرالضمير لحقوق اإلنسان،

 من زيارة ذويهم مرورا هماالنفرادي وحرمانفي انتهاك حقوقهم الجسدية والنفسية، عبر ممارسات العزل 
أهالي األسرى والمعتقلين في محافظة طولكرم، المجتمع ومن جهتهم طالب . باستمرار ضبابية مستقبلهم

الدولي والمؤسسات المعنية بحقوق اإلنسان، بالضغط على حكومة االحتالل، من أجل إطالق سراح 
يتعرضون لحرب نفسية من قبل إدارة السجون، التي إلى أنهم  ولفتوا .أبنائهم دون قيد أو شرط أو تمييز

وأصدر المركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان تقريراً خاصاً حول . توهمهم بأن صفقة التبادل تشملهم جميعاً
 أشار إلى أن عدد الذين جرى اعتقالهم أو مروا ،أوضاع المعتقلين الفلسطينيين في سجون االحتالل

، بلغ قرابة نصف مليون مواطن، 1967لفلسطينيين في المناطق المحتلة منذ العام بتجربة التحقيق من ا
 آالف من النساء، في حين يبلغ المتوسط 10ومن بين هؤالء قرابة .  عاما15ًممن تزيد أعمارهم عن 

 حالة اعتقال 800العددي لمن تم اعتقالهم والتحقيق معهم سنوياً حوالي عشرة آالف مواطن، بواقع 
 معتقالً يخضعون لالعتقال اإلداري بدون محاكمة وبدون أن 790وأوضح أن أكثر من . ة شهرياًمتجدد

  .توجه لهم لوائح اتهام
الهيئة العليا لمتابعة شؤون األسرى والمعتقلين، أن : رام اهللا من 18/4/2007 صحيفة المستقبل في وجاء
ات واإلمكانيات للدفاع عن حقوق األسرى إلى بناء استراتيجية وطنية موحدة تنصهر فيها كل الطاقدعت 

 وإدارة سجونها، بحق  االسرائيليوأكدت أن االنتهاكات التي ترتكبها سلطات االحتالل .الفلسطينيين
األسرى هي عمل ال يجوز صمت المجتمع الدولي عليه، داعية األمم المتحدة، ومفوضية حقوق اإلنسان 

  .سة ضغوطها من أجل اإلفراج الفوري عنهموكل المنظمات الحقوقية الدولية، إلى ممار
 تـضامني مـع األسـرى       ا اعتـصام   أن :17/4/2007 48 عـرب   مراسل موقـع    رامي دعيبس  وذكر

مسيرة جماهيرية حاشدة انطلقت من أمام مقـر اللجنـة          كانت هناك   ومن ثم   ،  جنينفي   نظم   ،الفلسطينيين
، طالـب    حيث جرى مهرجان خطابي    ،ينةالدولية للصليب األحمر استقرت أمام الدوار الرئيسي في المد        

أهالي األسرى والمعتقلين حكومة االحتالل التفكير جيدا في إنهاء قضية األسرى تماما كما تريد إنهاء               فيه  
بنـاء   و ،قضية محور أساسي في بناء سالم عادل وشـامل        هذه ال ن  وأعتبروا أ  ،قضية الجندي اإلسرائيلي  

ا السلطة الوطنية رئاسة وحكومة وشعبا      و ودع .القدس والالجئين التعايش اإلنساني للشعبين تماما كقضية      
الدفع باتجاه أن يستمع الجانب اآلخر باحترام واهتمام لما يتم تداوله على طاولة المفاوضات حـول هـذه                 

 إلـى إدراج قـضية      ،كما دعت اللجنة الشعبية إلطالق سراح األسرى ونادي األسير الفلسطيني          .القضية
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 من الحل السياسي وعدم التعاطي معها كقضية ثانوية وعابرة ووضع جدول زمني             األسرى كجزء أصيل  
  . ورفض المقاييس والمعايير اإلسرائيلية المجحفة،لإلفراج عن جميع األسرى دون استثناء

وكيل وزارة   إلى أن    : نقال عن منتصر حمدان مراسلها من رام اهللا        18/4/2007 الخليج اإلماراتية    ولفتت
بوقف اي مفاوضات ال تحرر المعتقلين الفلسطينيين، مشددا على ان الشعب الفلسطيني ال             طالب  األسرى  

قضية إلى قضية عربيـة ودوليـة للـضغط علـى           هذه ال ودعا إلى تحويل    . ذلكيقبل اية صفقة ال تحقق      
 منهم نواب في البرلمـان الفرنـسي        ، شخصا 40  يضم ا فرنسي ا تضامني ا وفد يشار إلى أن  . هاإسرائيل لحل 

أكدت حول االسرى المقدسيين    و. إحياء هذه المناسبة   في   واشارك،  مثل فرنسا السابق في األمم المتحدة     وم
 لم يتم إطالق سـراح اي       1967منذ عام   وأوضحت أنه و  .  يعيشون مشكلة معقدة   همخالدة جرار ان أهالي   

بين أطراف عربيـة     خالل صفقات التبادل التي تمت سواء بين الفلسطينيين واإلسرائيليين او            منهمأسير  
  .وإسرائيل

 في مـسيرة    واما يزيد على ثالثة آالف مواطن شارك      أن  : 18/4/2007 األيام الفلسطينية    كتب مندوبو و
ومهرجان حاشدين في الخليل، إحياء ليوم األسير الفلسطيني وللمطالبة باإلفراج عن األسرى واألسيرات             

وفي بيت   . القوى والفعاليات الوطنية واإلسالمية    في سجون االحتالل، وذلك بمشاركة العشرات من ممثلي       
  .مع االسرى في السجون االسرائيليةأيضا لحم ، تظاهر مئات الـمواطنين، تضامناً 

تم الكشف امس عن ان إلى أنه : القدس المحتلة من 18/4/2007 عكاظ  مراسلةفرح سميروأشارت 
 .سرى بهذه المناسبة االف بطاقة مساعدة لال10جامعة الدول العربية قد قدمت 

  
   نسعى إلقناع االتحاد األوروبي باستئناف المساعدات: يجتمع مع شيراكعباس .2

ـ اسـتهل    : طـوني شـاميه    ،باريسنقالً عن مراسلها في      18/4/2007الشرق القطرية   نشرت   رئيس ال
ـ                سياسة الفلسطيني جولته األوروبية بلقاء مع الرئيس الفرنسي وذلك من أجل التأكيد على اسـتمرارية ال

مصدر .. الفرنسية حيال القضية الفلسطينية ودعم المبادرة العربية للسالم التي أقرتها قمة الرياض أخيرا            
في الوفد الفلسطيني أفادنا بأن عباس حيا الرئيس شيراك على العمل والحركة المهمين اللذين قـام بهمـا                  

ز على الشرعية الدوليـة فـي الـشرق          طيلة فترة رئاسته من أجل السالم العادل والشامل المرتك         شيراك
عباس عبر عن امتنان وتقدير الشعب الفلسطيني وقيادته لشيراك لدعمه المطلق الذي قدمه وما              .. االوسط

زال للشعب الفلسطيني وحقوقه الشرعية وسلطته الوطنية من خالل رمزه الرئيس ياسر عرفـات الـذي                
ه المناسبة قرر عباس اطالق اسم جـاك شـيراك   وبهذ.. استقبل وعومل قبل وخالل مرضه كرئيس دولة 

  . على احد احياء رام اهللا
 أكد الرئيس عباس أنه سيواصل العمل لتغييـر موقـف           :باريسمن   18/4/2007وكالة سما   وأضافت  

اإلتحاد األوروبي بشأن استئناف المساعدات المالية إلى الفلسطينيين وأعرب عن أمله بإنجاز صفقة تبادل              
عباس إن تصريحات مفوضة العالقات الخارجية باالتحاد األوروبي بشأن عـدم إمكانيـة             وقال  . األسرى

وأضاف عباس عقـب    ". لن يحبطنا "استئناف المساعدات المالية للفلسطينيين بين عشيٍة وضحاها إن هذا          
وأوضـح  . لقاءه شيراك سنثابر ونعمل بكل جد لتغير الموقف األوروبي وستستمر بمطالبتنا لفك الحصار            

أن شيراك أبدى تفهما واستعدادا ورغبة حقيقية بفك الحصار عن الفلسطينيين وأبدى تعاطفا مع حكومـة                "
إزاء استمرار الحصار وقال إن أهم ما يـشغلنا هـو           " قلقه الكبير " عن   عباسوعبر  . "الوحدة الفلسطينية 

ر الوضع وسيزداد   الحصار المالي واالقتصادي الذي نسعى لفكه عن الشعب الفلسطيني، ويمكن أن يتطو           
عباس فيما إذا كان بحث ملف تبـادل         وقال. التطرف في المنطقة وقد ال نستطيع السيطرة على األوضاع        

لقد بحثت هذا الملف مع أولمرت، وهناك مساع تبذل من قبل أشـقائنا المـصريين               "األسرى مع شيراك    
هـذا  "وأضـاف   . " أقرب وقت  وهناك صفقة تبحث بين األطراف المعنية وآمل أن يتم تبادل األسرى في           

 ."موضوع يحتاج لجهود كل األطراف
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على أن الموقف الفرنسي لن يتغير إزاء القضية الفلسطينية أيـا كانـت             " تأكيده"ونقل عباس عن شيراك     
  .نتيجة االنتخابات الرئاسية

م هللا  ومن جهته أعرب شيراك عن امتنانه إلطالق اسمه على شارع في رام اهللا واعتبر قـرار بلديـة را                  
شهادة صداقة من الشعب الفلسطيني إلى الشعب الفرنسي وأكد أن بالده ستواصل سياسـة تهـدف إلـى                  

بسالم جنبا إلى جنب، وأنها تدعم جهود عباس ألنه يجـسد التـزام             ) فلسطينية وإسرائيلية (تعايش دولتين   
" تأييـد "د شـيراك لعبـاس   وأك. الفلسطينيين بالسالم، وفق ما نقل المتحدث باسم االليزيه جيروم بونافون      

باريس الستئناف المساعدات المالية المباشرة إلى الفلسطينيين، وشدد على أهمية تعزيز العالقـات بـين               
وقال بونافون إن شيراك بحث الموضوع اللبناني مع عباس وشرح لـه            . االتحاد األوروبي والفلسطينيين  

وفيمـا يتعلـق بمـسألة      . اكمة قتلة الحريري  األسباب التي تبرر اصرار باريس بقيام محكمة دولية لمح        
استئناف المساعدات المباشرة عبر الحكومة الفلسطينية أوضحت مصادر فرنـسية مطلعـة أن الموقـف               
األوروبي منقسم بشأنها، وقالت إن شيراك حث عباس على تكثيف اتصاالته مع مختف الدول األوروبية               

 ترى ضرورة استئناف المساعدات المباشرة بما يمثل        ورأت المصادر أن فرنسا   . إلقناعها بهذا الموضوع  
ذلك من مواكبة للخطوات االيجابية التي بدأت مع اتفاق مكة وتشكيل حكومة وحدة فلـسطينية، ولقطـع                 

 .، الذين يتذرعون بموقف األسرة الدولية إزاء الفلسطينيين"أعداء السالم"الطريق على 
  

  س تفهماً لمطلبه رفع القيود عن البنوكمع رايس ويلم" جيداً"فياض يعقد اجتماعاً  .3
في اجتماع هو األعلى     :عبد الرؤوف ارناؤوط  نقالً عن مراسلها،     18/4/2007األيام الفلسطينية   نشرت  

سالم فياض، وزير المالية، مع وزيرة الخارجية االميركيـة         .مستوى منذ تشكيل حكومة الوحدة، التقى د      
ان اللقاء الذي عقد في مقـر وزارة        : تصال هاتفي مع األيام   وقال فياض، في ا    .رايس في واشنطن، امس   

الخارجية االميركية بحث في المطلب الفلسطيني رفع القيود المفروضة على تعامل البنوك مـع حكومـة                
ابـدت   "رايسواشار فياض الى ان      .الوحدة، مع شرح المعاناة الفلسطينية، وعرض االحتياجات الالزمة       

نيتنا على االداء المالي، وضرورة ان نعمل بحرية مع البنوك، وان من شأن ذلك              تفهما للربط ما بين امكا    
وبخالف ذلك، فان االدارة ستكون متعذرة ما لم تتمكن من التعامـل            . ان يمكننا من االدارة بشكل شفاف     

بناء على طبيعة النقاش الذي جرى واالسئلة التي كانت مطروحة فـان لـدي مـا         "واضاف   ".مع البنوك 
وكان فياض   ".ي لالعتقاد بأن هناك ما يدعو للتفاؤل، وامكانية حل هذا الموضوع خالل فترة وجيزة             يدفعن

بحث هذا الموضوع، اول من امس، مع مسؤولين في وزارتي المالية والخارجية االميركيتين، وفي يـوم                
ينمـا   قد شرع ببحث هذا الموضوع مع مساعد وزيرة الخارجية االميركية وولـش، ح             فياضامس كان   

التركيز كان على الوضع في االراضي الفلـسطينية، اضـافة   "وقال فياض    .انضمت رايس الى االجتماع   
الى التركيز على االداء، حيث اكدت على ان من اجل ان نتمكن من االداء بصورة شفافة فال بد لنا مـن                     

ير جدا على رفع القيود     الحصول على التمويل الالزم، وبالسرعة المطلوبة، اال ان ذلك يتوقف الى حد كب            
وعلى ذلـك، فقـد      ".المفروضة على تعامل البنوك مع حكومة الوحدة، وعليه فقد طالبنا برفع هذه القيود            

  .وصف فياض اجتماعاته مع المسؤولين االميركيين بأنها كانت جيدة
 سالم. صرح د  :محمد أبو خضير  ،  القدسنقالً عن مراسلها في      18/4/2007القدس الفلسطينية   وأضافت  

فياض للقدس ان االجتماع كان مهماً وان رايس أبدت تفهماً لما طرحناه من معوقات لحركتنا وأدائنا وهي                 
وأكد فياض انه في ضوء النقاش والبحث المعمق أصـبح           .القيود المفروضة على المصارف الفلسطينية    

  .تمكننا من التعامل مع المصارف بشكل نظامي وشيكاً
 أكد سالم فياض للحيـاة أن       : جويس كرم  ،واشنطننقالً عن مراسلتها في      18/4/2007الحياة  وأوردت  
عن الحكومة الفلسطينية ما يهيـىء الرسـال مـساعدات          " تدرس بجدية رفع القيود المصرفية    "واشنطن  

واعتبر في تصريح    للدفع بعملية السالم،  " اصرارا أميركيا تمثله رايـس   "لوزارته، وقال فياض انه لمس      
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محاضرة ألقاها في مركز مرموق لألبحاث في واشنطن، أن االجتماعات مع الجانب األميركي             للحياة بعد   
، واعتبر فياض أن التحضيرات تتم لعقد مؤتمر للدول المانحة          "تعطي أمال بأن واشنطن ستفك هذه القيود      "

ار الـذي   اليوم وبعد الحص  " مهمش ومتصدع "لتقديم مساعدات للفسلطينيين، مشيرا الى أن وضع الوزارة         
  .فرضه المجتمع الدولي على الحكومة الفلسطينية منذ انتخاب حماس

مريكيـة   الخارجيـة األ  إلى أن سو بليمنج  ،واشنطننقالً عن مراسلها في      18/4/2007رويترز  وأشارت  
ـ وقال المتحدث باسم     ".بصفته الخاصة "قالت ان رايس اجتمعت بوزير المالية الفلسطيني         انـه  "وزارة  ال

انهـم  "وقال المتحـدث   .ال بصفته عضوا في حكومة الوحدة الوطنية  " ن هناك بصفته الخاصة   كا) فياض(
  ."ناقشوا بعض القضايا التي يتوالها فياض

  
 ال مستقبل لحكومة الوحدة في ظل الحصار : عقب لقائه عمرو موسىأبو عمرو .4

الـرؤوف أرنـاؤوط    عبـد   ،  غزةورام اهللا   نقالً عن مراسليها في      18/4/2007الوطن السعودية   نشرت  
 دولة عربيـة    13ذكر وزير الشؤون الخارجية الفلسطيني زياد أبوعمرو للوطن، أن ممثلي           : وائل بنات و

سيبحثون خالل اجتماع اليوم األربعاء في مقر الجامعة العربية بالقاهرة في آليات تفعيل مبادرة الـسالم                
ة من أجل تنفيذ هذه المبادرة حسبما أقرته        العربية وتشكيل فرق العمل التي ستتصل مع الدول ذات العالق         

وردا على سؤال بشأن المخاوف التي بدأت تثار من إمكانية هرولة عربية باتجاه إسـرائيل               . قمة الرياض 
هناك موقف عربي واضح بضرورة االلتزام بالمبادرة كما هي وربط أي تحرك عربـي              : "قال أبوعمرو 

 ".دةبالتزام األطراف بهذه المبادرة كرزمة واح
بوعمرو الـى ان الجولـة      زياد أ شار   أ :18/4/2007 األيام الفلسطينية     في كتب عبد الرؤوف ارناؤوط   و

تندرج في اطار التحرك الدبلوماسي الفلـسطيني الهـادف لـضمان            " عباس االوروبية التي بدأها الرئيس   
واستئناف المساعدات  التأييد والتعاون مع الوضع الفلسطيني الجديد وحكومة الوحدة ورفع الحصار عنها            

المالية المباشرة لها، اذ انه من الواضح ان ال مستقبل لحكومة الوحـدة الوطنيـة فـي ظـل اسـتمرار                     
لذلك فان تحرك الرئيس يهدف القناع المجتمع الدولي برفع الحصار حتى نتمكن من             "واضاف   ".الحصار

الوروبي تجاه حكومة الوحدة اال انه      واشار أبو عمرو إلى وجود تغير ايجابي في الموقف ا          ".المضي قدما 
  .اشار الى انه غير راض عن الوتيرة

أكَّد زياد أبو عمـرو فـي مـؤتمٍر         : القاهرةمن   17/4/2007 وفا   -وكالة االنباء الفلسطينية  وأضافت  
 كمنـتَج    العربيـة  صحفي مشترٍك مع عمرو موسى، على حرص الجانب العربي على التمسك بالمبادرة           

  .لسطينياً فقط لتفعيلها على المستوى الدوليعربي وليس ف
من جانبه أعلن عمرو موسى أن دعوة أولمرت للدول العربية للتفاوض حول مبادرة السالم العربية لـن                 
يتم االستجابة لها حتى يرى الجانب العربي تغييرات ملموسة نحو التحرك تجاه عملية السالم، وأيضاً في                

إن : وقـال موسـى    .األرض تجاه الممارسات التي تقوم بها ضد الفلـسطينيين        السياسة اإلسرائيلية على    
               الم العربية على مجلس األمن الدولي العتمادها هو كالم خاطئ، ولكنَّه طَرحموضوع اعتماد مبادرة الس

لـى  ورداً ع  .عربي إلخطار مجلس األمن واألمم المتحدة والمجتمع الدولي بالرؤية العربية تجاه الـسالم            
سؤاٍل حول أهمية التحرك العربي لتفعيل المبادرة في ظلِّ وجود حكومـة إسـرائيلية ضـعيفة برئاسـة                  

لكن علينا االنتظار والتحـرك     .. ال الحكومة الضعيفة ذات فائدة وال أيضاً الحكومة القوية        : أولمرت، قال 
  .خطوة مقابل خطوة

  
 كبه إسرائيل من جرائم ومذابحالموقف الهولندي ينسجم مع ما ترت: عاطف عدوان .5

عاطف عدوان بموقف هولندا الـرافض لمـنح        النائب عن كتلة حماس النيابية      ندد  :  أشرف الهور  -غزة  
عدوان في تصريح صـدر عنـه الحكومـة الهولنديـة           .إسماعيل هنية تأشيرة دخول ألراضيها، ودعا د      
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وشـدد   .لحكومة الفلسطينية بصورة خاصةبمراجعة مواقفها وسياساتها حيال القضية الفلسطينية عموماً وا    
أن ما  ى   قرار الحكومة الهولندية بعدم منح هنية تأشيرة دخول ألراضيها عل          ىعدوان في إطار تعقيبه عل    

اتخذته الحكومة الهولندية من موقف تجاه زيارة هنية موقف غير مقبول، معتبراً أن هذا الموقف يتجاوب                
 . الرغم من أن هذه الزيارة تتعلق بحقـوق اإلنـسان          ىمريكية عل مع الرغبات والسياسات الصهيونية واأل    

 األمر الـذي يؤكـد   ،وقال إن الموقف الهولندي ينسجم مع ما ترتكبه سلطات االحتالل من جرائم ومذابح  
 أن الغرب يعيش حالة من التناقض في التعامل مع القضايا العربية عموماً، والقـضية الفلـسطينية                 ىعل

ان باسم كتلة حماس البرلمانية هولندا خصوصاً وأوروبا عموماً بمراجعة مواقفها           وطالب عدو  .خصوصاً
 . االلتزام مع التوجيهات القانونية وحقوق اإلنسانىمن الحكومة الفلسطينية، وال

  18/4/2007القدس العربي 
  

  ينفى ان يكون عباس طلب من اولمرت السماح لهنية الدخول للضفةمجلس الوزراء  .6
محمد المدهون ان يكون الرئيس الفلسطيني قد طلب        .نفى رئيس ديوان مجلس الوزراء د     : فلسطين مباشر 

اطلعنا على جملة المواضيع التي     :" من أولمرت بالسماح لرئيس الوزراء بالعبور الى الضفة الغربية وقال         
نوقشت خالل لقاء اولمرت وعباس ولم يكن هناك موضوع على وجه الخصوص بالطلب من اولمـرت                

  ".اح لهنية بالدخول الى الضفةالسم
  17/4/2007فلسطين مباشر 

  
 الشاعر ينفي تصريحات نسبتها له الواشنطن بوست حول إدانته للعمليات االستشهادية  .7

ناصـر الـدين    . نفـى د   :حكمت يوسف ،  رام اهللا نقالً عن مراسلها في      18/4/2007وكالة سما   نشرت  
 17/4/2007الثالثـاء   " واشنطن بوست "لذي نشرته صحيفة    الشاعر وزير التربية والتعليم العالي الخبر ا      

وقال الـشاعر فـي تـصريح        .عن إدانته للعمليات االستشهادية واعتراف الحكومة الفلسطينية بإسرائيل       
صحفي له إن هذه األنباء غير صحيحة وإن النص ُأخرج عن سياقه بشكل كامل، أو أن الترجمة كانـت                   

  .خاطئة
 قد نشرت أن الشاعر قد قال إن العمليات االستـشهادية دمـرت عمليـة            وكانت صحيفة الواشطن بوست   

السالم في السابق، وأن السلطة الفلسطينية تعترف بحق إسرائيل في الوجود، وأن عمليـة الـسالم هـي                  
 .مسألة وقت
 تصدر عن مركز دراسـات      - 17/4/2007 نشرة الرصد اإلذاعي والتلفزيوني العبري اليومية     وأشارت  

  الدين ناصرنقالً عن مراسل اإلذاعة االسرائيلية الثانية في واشنطن، يارون ديكل إلى أن             سط  الشرق األو 
 عن دعمه للتقدم السياسي، مضيفاً أن الـذي حـال دون            واشنطن بوست الشاعر أعرب خالل حديثة مع      

ورداً على سؤال حول مواقف حمـاس، ومواقـف وزيـر الماليـة             . إحراز مثل هذا التقدم هو العمليات     
: وأضاف يقـول  . نحن نتعامل مع حكومة وليست مع مجموعات      : الفلسطيني سالم فياض، أجاب الشاعر    

إن مواقف حماس تنطوي على موضوعية، تماثل الموضوعية الخاصة بمواقف ليبرمـان فـي حكومـة                
وأعرب الشاعر عن اعتقاده بأن إسرائيل ليست معنية بحل على أساس دولتين لشعبين،             . أولمرت بالضبط 

  . نه دون ممارسة ضغط من جانب بوش فلن يتحرك شيء على اإلطالقوأ
  

 ورفض امريكي لتسليحهم.. مالبس والسلكي لحرس الرئاسة ومقر لدحالن: خطة دايتون .8
نشرت صحيفة هآرتس أمس تفاصيل عن الخطة األمنية التـي بلورهـا المنـسق األمنـي                : محمد بدير 

وبحسب الصحيفة، فإن الخطة تهدف في األساس إلـى         .يتوناألميركي في السلطة الفلسطينية، الجنرال دا     
ويبلغ عديد هذه القـوة      .رئيس عباس لتعزيز قوة الحرس الرئاسي الفلسطيني، الخاضع لألمرة المباشرة ل        
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ووفقاً لخطة دايتون، سيكون هؤالء العناصر مسؤولين عن تنفيـذ          .  آالف عنصر في الضفة وغزة     3نحو  
 ومنشآت الرئاسة، وحماية الضيوف األجانـب لعبـاس، وحمايـة المنـشآت             حماية عباس : المهام التالية 

تحقيق لو .األجنبية، مثل المدرسة األميركية في غزة، وحماية النظام العام، وحماية معبري رفح وكارني            
ذلك، وضعت الخطة آليات لتحسين القدرة العمالنية للقوة الرئاسية، تمر عبر ترميم منـشآتها وتـدريب                

كما أن الخطة تشمل مساعدة أميركيـة       . كالبدالت وأجهزة االتصال  " غير القاتل "زويدهم العتاد   أفرادها وت 
على إقامة مكتب جديد لمستشار رئيس السلطة لألمن القومي، محمد دحـالن، الـذي سـيتولى إجـراء                  

ونقلت هآرتس عـن مـصدر غربـي رفيـع           .اإلصالحات األمنية واإلشراف على القوى التابعة لعباس      
كما أشـارت إلـى أن الموازنـة        . وى قوله إن خطة دايتون ال تتناول تزويد قوات عباس بالسالح          المست

الخاصة بتنفيذ الخطة، ال تشمل تمويل شراء سالح لهذه القوات، وال تحويل أموال مباشـرة لهـا، بـل                   
وبحسب الصحيفة، تتمحـور الموازنـة حـول بنـدين           .ستصرف لشراء مساعدات عينية وخدماتية لها     

تعزيز الحماية األمنية في الجانب الفلسطيني من معبر كارني، والمساعدة فـي تعزيـز قـوة                : سيينأسا
وستخصص نحو عشرين مليون دوالر لشراء عتاد فردي ال          .الحرس الرئاسي وبناء مكتب جديد لدحالن     

فـراد  وستتولى واشنطن، من جهة أخرى، تمويل تدريب هـؤالء األ         . يشمل أسلحة ألفراد القوة الرئاسية    
. على مهمات حماية الحدود والمعابر والشخصيات والتدخل السريع إضافة إلى تطوير قدراتها اإلداريـة             

وفيما يتولى مدربون أوروبيون عمليات التدريب التي ستجري في غزة، ستكون التدريبات التي تجـري               
  .في كل من مصر واألردن على عهدة هاتين الدولتين

مخصصة للخطة، يفترض أن تجري اتصاالت بدول خليجية من أجـل تقـديم             وإلى الموازنة األميركية ال   
  .مساعدة مالية في هذا اإلطار

  18/4/2007األخبار اللبنانية 
  
  وزير الداخلية يفشل في اقناع الفصائل بالموافقة التامة على التهدئة.. تفاصيل الخطة االمنية .9

 الخطة االمنية التي اقرها مجلس الوزراء       من" نسخة مختصرة " حصلت الحياة على     : فتحي صباح  –غزة  
 صفحة الى انهاء حال االنفالت االمني والفوضـى وانتـشار           90وتهدف الخطة الواقعة في      .الفلسطيني

السالح في كل مكان، واعادة هيبة السلطة الفلسطينية التي تكاد تتالشى امام استقواء الفصائل والعـائالت                
 يوم فيما تبـدأ الثانيـة بعـدها         100من مرحلتين، االولى تستغرق     وتتألف الخطة   . والعصابات المسلحة 

  .وتواجه الخطة جملة من المعوقات، منها السياسية والمالية واللوجستية وغيرها. مباشرة
لكن سالح المقاومة يعتبر واحدا من ابرز التحديات امام تنفيذ الخطة ولم يرد ذكر ذلك في تفاصيلها وان                  

 هاني القواسمي واضع مسودة الخطة التي قبل مجلس الوزراء تعديالت عليها فعقد             تنبه له وزير الداخلية   
لقاءات مع الفصائل لبحث الخطة، القناعها بقبول التهدئة مع اسرائيل، كون ذلك يوفر اجـواء مالئمـة                 

خمـسة  لكن القواسمي لم ينجح، في انتزاع موافقة تامة بالتهدئة الشاملة من قبل الفصائل ال              .لتنفيذ الخطة 
حركات حماس وفتح والجهاد االسالمي والجبهتان الشعبية والديموقراطية        : التي لها اذرع عسكرية، وهي    

وواجـه القواسـمي فـي       .لتحرير فلسطين بخاصة من جانب الشعبية، التي ال تزال ترفض التهدئة كلياً           
زة اول من امس انتقادات من      اجتماع عقده مع لجنة المتابعة العليا للقوى الوطنية واالسالمية في مدينة غ           

وتساءل ممثلو الفصائل عن جدوى      .جانب معظم الفصائل لعدم عرض الخطة االمنية عليها قبل اقرارها         
  .عقد اللقاء بعدما اقر مجلس الوزراء الخطة

بث روح الطمأنينة والشعور باألمن لدى المواطنين وحمايـة األرواح          "وتهدف الخطة، حسب نصها، الى      
فرض النظام العام واألمن وحماية الممتلكات والمنشآت العامة وازالـة التعـديات علـى              "و" واالعراض

منع ظاهرة  "و" اعادة هيبة السلطة وبسط سيادة القانون     "ا ان من اهدافها     مك ".األمالك واالراضي الحكومية  
". جـرائم منع الجريمة وضبط ما يرتكب مـن        "و" انتشار حمل السالح والحواجز المسلحة وظاهرة اللثام      
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تقديم الحماية والدعم الكافي للقضاة ودور المحاكم بهدف قيامهـا بـسرعة            "ومن بين اهداف الخطة ايضاً      
تنفيذ األحكام القضائية وأوامـر النيابـة المتراكمـة لـدى           "و" البت في القضايا المعروضة امام المحاكم     

اخل المدن وعلى الطرق الرئيسة     وتنص الخطة على البدء بنشر حواجز الردع ونقاط التفتيش د         ". الشرطة
وتقضي الخطة بربط االشراف علـى العمليـات         .ونشر الدوريات الراجلة في المناطق األمنية المقترحة      

وبحسب الخطـة، تتـولي      .الميدانية مع قوات االمن الوطني وباقي االجهزة االمنية بهدف تكامل العمل          
ولـضمان االسـتمرار     .هم لتأييد الخطة االمنية   وزارة االعالم استنهاض الجماهير لكسب تأييدهم ودعم      

المنتظم في تطبيق الخطة يتم تقويم العمل بصورة يومية وتصويب االخطاء وتقويم الخلل وتدوين تقريـر                
اسبوعي عن عملية المتابعة يعرض على مجلس الوزراء ومجلس االمن القـومي لالسترشـاد بـالرأي                

الخطة ازالة المعوقات التي من شأنها ان تمنع تنفيـذ الخطـة،            وتقترح   .والتوجيهات بشأن الحالة االمنية   
لتأهيـل  ) عشرة أيام (وتقضي سرعة البدء في البرنامج التدريبي       . سواء كانت سياسية ام مالية ام ادارية      

نواة القوة المقترح تشكيلها للبدء في القيام بتنفيذ المهمات الموكلة اليها، مع االخذ في االعتبـار تـدريب                  
جمالي القوات تدريبا فائق المهارة للتخصص في اعمال الوحدات المتخصصة لهذه القوات، وذلـك              باقي ا 

  ).تشكيل قوات االمن الداخلي المركزية(طبقاً لمقترح 
  18/4/2007الحياة 

  
 اإلعالن عن تفعيل الوحدة الخاصة لقيادة األمن الوطني .10

الوطني، عن تفعيل وحدة خاصة لألمن الوطني       أعلنت وحدة اإلعالم المركزي التابعة لقيادة األمن         :غزة
وقال النقيب أبو النمر مـسؤول تـدريب الوحـدة           .بهدف إعادة الهيبة لقوات األمن وحفظ أمن المواطن       

إن تفعيل هذه القوة جاء في إطار إعـادة بنـاء           :" الخاصة التابعة لقوات األمن الوطني، في بيان صحفي       
 الهيبة للجندي والعسكري الفلسطيني، ولضرورة وجـود خطـة          وترتيب أوضاع األجهزة األمنية وإعادة    

 ".أمنية محكمة يشرف على تنفيذها نواة القيادة العسكرية
  17/4/2007دنيا الوطن 

  
  تسرائيلية بإطالق سراح اآلالف من أسرانا مقابل شليا تلقينا وعوداً :عباس .11

از الفلسطيني أمس تطرق رئـيس الـسلطة         خالل مقابلة أجراها التلف    :اإلذاعة الثانية، تقرير غال بيرغر    
، واصفاً هذه االتصاالت بأنهـا تتقـدم        تالفلسطينية بإسهاب إلى االتصاالت الخاصة بإطالق سراح شلي       

في أعقاب اسـتكمال الـصفقة،      : ، قائالً تكما دعا في الوقت ذاته إلى اإلفراج عن شلي        . باالتجاه الصحيح 
إضافة إلى العدد الذي يطالب بـه اآلن محتجـزو          . سرىستقوم إسرائيل بإطالق سراح عدد آخر من األ       

ما وعدنا به اإلسرائيليون، وما قالوه لنا، وأرجو أن يكون صحيحاً، وأن يكونـوا              : وقال أبو مازن   .تشلي
، سيطلق سراح اآلالف، كما أن األمور قد وصـلت إلـى   تصادقين فيه، أنهم في حال إطالق سراح شلي   

داً على سؤال من جانب مراسل التلفاز الفلسطيني رشيد بـالل، بـشأن             ور .نقطة نرجو أن تكون حاسمة    
، وإن كان هذا األمر هو العقبة الرئيسة للقائه بأولمرت؟ رد أبو مازن             تإطالق سراح األسرى مقابل شلي    

ونحن من جانبنا علينا أال نسمح      . لم يكن األمر عقبة بهذا لمعنى، وإنما ذريعة من جانب إسرائيل          : بالقول
   .باستغالل مثل هذه الذرائعلهم 

  17/4/2007 نشرة الرصد اإلذاعي والتلفزيوني العبري اليومية
  

  األسرى هم قضية اإلجماع الوطني ولن نفرط بها مهما بلغت التحديات : هنية .12
قال رئيس الوزراء إسماعيل هنية إن قضية األسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون             :كتب حسن جبر  

وتعهد هنية خالل مهرجـان   .ية اإلجماع الوطني للشعب الفلسطيني ولن يتم التفريط بها االحتالل هي قض  
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، أمس، في غزة، بعدم التفريط بقضية األسرى        "لجنة إحياء يوم األسير الفلسطيني    "جماهيري حاشد أقامته    
نا وال نضحي   لن نتنازل عن ثوابتنا وإرادتنا ونضحي بحياتنا ودمائ       : وقال .مهما بلغت العقبات والتحديات   

إن قضية األسرى هي قضية اإلجمـاع الـوطني         : وأضاف .بحقوقنا أو باألسرى أو بالقدس أو بالالجئين      
وأكد هنية أن رسالة األسرى وقضيتهم ممهورة بالدم والثبات          .والوحدة الوطنية وقضية كل بيت فلسطيني     

ووجه التحية   .الحتالل اإلسرائيلي والصمود والصبر، داعياً إلى القيام بالواجب تجاه األسرى في سجون ا          
: وقـال  .إلى األسرى والمعتقلين العرب الذين يقبعون في السجون اإلسرائيلية دفاعاً عن قضية فلـسطين             

 .نؤكد وقوفنا إلى جانب أهالي األسرى وذويهم وال نقول تضامناً معهم بل تحمـال للمـسؤولية الوطنيـة                 
 .لرئاسة والحكومة والتشريعي وكافة المؤسسات الفلسطينية     وأشار إلى أن قضية األسرى أمانة في أعناق ا        

وطالب القائمين على االحتفال باالستمرار في طرح هذا الملف في كل مكان محلياً وإقليمياً ودولياً حتى ال                 
  .يخبو صوت األسرى

إن قضية  : زكريا األغا، عضو اللجنة المركزية لفتح في كلمة ألقاها نيابة عن الرئيس عباس            .بدوره قال د  
وأكد أن قضية األسرى تتطلب اهتماماً بالغاً يتمثل في حشد           .األسرى على سلم أولويات القيادة الفلسطينية     

وطالـب بالعمـل     .الطاقات الشعبية والرسمية من أجل تحويل قضية األسرى إلى قضية ذات بعد عالمي            
عا األغا إلـى إرسـال لجنـة        ود على دعم األسرى وحمايتهم وعدم تركهم فريسة لإلرهاب اإلسرائيلي،        

 .لتقصي الحقائق للوقوف على حقيقة ما يتعرض له األسرى في سجون االحتالل من انتهاكـات جـسيمة            
  .وأشار إلى رفض القيادة الفلسطينية لكافة المعايير والشروط التي وضعتها إسرائيل في تصنيف األسرى

 18/4/2007األيام الفلسطينية 
  

   دون قيد أو شرطىسراألالعالم التدخل إلطالق سراح التشريعي يناشد برلمانات  .13
مثلما توقعت االوساط الصحافية المحلية، اكتمـل النـصاب القـانوني للمجلـس              :كتب حسام عز الدين   

أجـواء  " التـشريعي "وسادت جلـسة     . نائباً، وطلب النصف منهم الحديث     69التشريعي أمس، بحضور    
ار بعض النواب الى أن خير وفاء لالسرى هو الحفاظ على           خطابية بكل ما للكلمة من معنى، في حين اش        
وعرضت لجنة االسرى في التـشريعي، تقريرهـا عـن          .اعمال المجلس التشريعي قائمة وبشكل دوري     

لالسـرى، تـشمل    " مـشرفة "اوضاع االسرى في سجون االحتالل، واوصت اللجنة بانجاز صفقة تبادل           
وطالبت الحكومة بتنفيذ قرار سـابق للمجلـس يقـضي           ".، واالسرى العرب  48القدس، ومناطق   "اسرى  

  ".الكانتينا"بإعطاء أولوية الصرف المالي لعائالت االسرى والشهداء ومخصصات 
من النواب، اعلنوا فيها تأييدهم ودعمهم لقضية االسرى، اصدر المجلـس بيانـا             " ساخنة"وبعد خطابات   

لتحية والتقدير واإلكبار إلى جميع أسرانا األبطال       ا"ووجه المجلس في بيانه      .صحافيا لمناسبة يوم االسير   
الصامدين بشموخ وإباء في سجون ومعتقالت االحتالل اإلسرائيلي، والذين ينيرون بتـضحياتهم شـعلة              

بشكل خاص،  "ووجه التشريعي   ". الحرية واالستقالل لشعبهم الفلسطيني القابع تحت نير االحتالل البغيض        
 .لمجلس عزيز الدويك، وإلى أعضاء المجلس المعتقلين في سجون االحـتالل          الى رئيس ا  " التحية والتقدير 

اعتقال نواب الشعب الفلسطيني المنتخبين ديمقراطياً هو انتهاك سافر للقانون واألعراف           "وأكد المجلس أن    
الدولية، وإعتداء خطير على مبادئ وقيم الحرية والديمقراطية والسالم، وهي القيم السامية التـي قـدمت                

إن التشريعي، وهو يراقب بـألم شـديد حمـالت          "وقال   ".البشرية من أجل ترسيخها التضحيات الجسيمة     
االعتقال التي يقوم بها جيش االحتالل اإلسرائيلي يومياً وبشكل مبرمج، فإنه يحمـل حكومـة االحـتالل              

 ويطالبها باإلفراج   تداعيات هذه السياسة الخطيرة، ويحملها أيضاً مسؤولية سالمة وصحة أسرانا األبطال،          
تنفيذ قرارات التشريعي حول قـضية      "ودعا المجلس السلطة الوطنية الى       ".عنهم فوراً ودون قيد أو شرط     

األسرى، وفي مقدمتها القرار الذي يشترط عدم إبرام أي إتفاق مع حكومة االحتالل قبل إطالق سـراح                 
بيق القوانين التي أقرها التشريعي، وفـي       جميع األسرى الفلسطينيين من السجون اإلسرائيلية، وكذلك تط       



  

  

 
 

  

            13 ص                                      695:                                 العدد18/4/2007األربعاء : التاريخ

مقدمتها قانون دعم صمود األسرى في السجون اإلسرائيلية، وقانون األسرى والمحررين، اللذان أقرهمـا    
البرلمانات الشقيقة والصديقة وكل القوى المحبة للحرية والـسالم         "وناشد المجلس،    ".2004المجلس عام   

تها عالياً وتمارس كافة أشكال الـضغط علـى حكومـة االحـتالل             والديمقراطية في العالم أن ترفع صو     
االسرائيلي من أجل سرعة إطالق سراح أسرانا األبطال دون قيد أو شرط، وتحميلها مسؤولية عدم إبرام                
صفقة تبادل األسرى والممطالة في اإلفراج عن أسرانا، ال سيما األسيرات واألسرى األطفال والمرضى              

  ".من سجون االحتالل
 18/4/2007األيام الفلسطينية 

  
  تجاه األسرىسرة الدولية الى تحمل مسؤولياتها األيدعوالوطني الفلسطيني  .14

كد المجلس الوطني الفلسطيني بمناسبة يوم االسير الفلسطيني ان الشعب الفلسطيني سوف يواصل             أ :عمان
ل وان قـضية االسـرى فـي        كفاحه ضد االحتالل االسرائيلي حتى يحقق اهدافه بنيل الحرية واالستقال         
ودعا المجلس في بيـان لـه       . معتقالت االحتالل تحظى باالهمية القصوى لدى الشعب الفلسطيني وقيادته        

امس االسرة الدولية وبرلمانات العالم الى تحمل مسؤولياتها االنسانية واالخالقية والقانونية والعمـل فـي       
انيين والقياديين وجميع االسرى الفلـسطينين الـذين        كافة المجاالت من اجل االفراج عن الوزراء والبرلم       

  .يعانون ظروفا في غاية القسوة والوحشية في سجون االحتالل
  18/4/2007الدستور 

  
   أمام مجلس أوروبا يطرح قضية األسرى خالل مناظرةخريشة .15

لـسطينية  حسن خريشة الذي غادر االراضي الف     .كشف النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي د      : رام اهللا 
في ختام جلسة للتشريعي امس، برفقه رئيس اللجنة السياسية في المجلس الى فرنسا للمشاركة في مناظرة                
سياسية سيجري عقدها في والية تراسبرورغ، ان قضية االسرى الفلسطينيين بما فيها اعتقـال النـواب                

يجـري تنظيمهـا امـام      وطبيعة الجرائم التي يتعرضون لها سوف يجري عرضها خالل المناظرة التي            
سوف نعمل على استغالل هذا المنبر الدولي       "وقال خريشة    . دولة 24مجلس اوروبا بمشاركة ممثلين عن      

، مشيرا الى أن ممثلين اسرائيليين سوف يلقـون         "لفضح سياسة االحتالل االسرائيلي وجرائمه بحق شعبنا      
  .ايضا خطابا سياسيا في هذه المناظرة

  18/4/2007الخليج اإلماراتية 
  

  ترفض اإلفراج عن نواب محافظة جنيناالسرائيلية المحكمة العسكرية  .16
رفضت المحكمة العسكرية في سالم غرب مدينة جنين، طلب هيئة الدفاع اإلفـراج عـن               : رامي دعيبس 

وقال مصطفى العزموطي محامي     .النواب األسرى من محافظة جنين في جلستها التي عقدت يوم الثالثاء          
أنها قـررت رد طلـب المحـامي        : في محافظة جنين  " للدفاع عن حقوق األسرى واإلنسان    جمعية نفحة   "

خالد سعيد وخالد سليمان وإبراهيم دحبـور وعـضو         : رياض األنيس وهيئة الدفاع باإلفراج عن النواب      
القيادة السياسية لحماس عدنان عصفور بكفالة مالية، وقررت المحكمة رفـض الـدعوى واالسـتمرار               

عوفر بأن أعضاء التشريعي المعتقلـين يـشكلون         استنادا لقرار المحكمة العسكرية السابق في     باعتقالهم  
خطراً على أمن المنطقة، وكذلك استندت المحكمة في قرارها إلى البيانات التي قدمتها النيابة العـسكرية                

ة الدفاع، حيث   ، األمر الذي رفضته هيئ    "قائمة التغيير واإلصالح  "على كون النواب كانوا مرشحين ضمن       
طلبت من المحكمة إمهالها عشرة أيام، وعشرة أخرى للنيابة لتقديم شروحات من طرف هيئة الدفاع كون                

ويجب اإلفراج عنهم أسوة بالنواب الذين اعتقلوا       " قائمة التغيير واإلصالح  "هؤالء النواب لم يكونوا ضمن      
 خطر مسبق على امن المنطقـة، وعليـه         وأفرج عنهم من الحكومة الماضية، وكذلك أنهم لم يشكلوا أي         
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قررت المحكمة تأجيل البت في قراراها إلى حين يقوم الطرفان بتقديم شـروحات مفـصلة للبـت فـي                   
وعلى نفس الصعيد فقد قررت المحكمـة فـي جلـستها            .موضوع االستمرار باعتقالهم أو اإلفراج عنهم     

 شـهراً مـن     30لى قرار وقف التنفيذ لمدة      المذكورة االستمرار باعتقال عدنان عصفور الحتواء ملفه ع       
 .اعتقاله الماضي والتي لم تنته بعد

  18/4/2007 48عرب
  

  وزير االعالم يرفض أي تعد على الصحفيين أو تقييد عملهم  .17
مصطفى البرغوثي، أن وزارة اإلعالم ترفض أي تعد على الصحفيين، أو           . أكد وزير اإلعالم، د    :رام اهللا 

وقـال   .اء مهمتهم الصحفية، وأعتبرت أن من واجبها دعم حرية العمل الصحفي          أي تقييد لحريتهم في أد    
في تصريح له، إن وزارة اإلعالم ستبحث مع كافة الجهات المختصة ضمان سالمة عمـل الـصحفيين                 

وأكد دعم الحكومة لكل النشاطات التـضامنية        .وحسن التعاون معهم، ومنع أي تطاول على حرية عملهم        
  .ضامناً مع الصحفي البريطاني المختطف جونستون من أجل اإلفراج عنهالتي جرت وتجري ت

    17/4/2007 وفا -وكالة االنباء الفلسطينية
  

  الموضوع اللبناني أولوية : زكي بعد زيارة فرنجيةعباس  .18
، عباس  "منظمة التحرير "، سليمان فرنجية، ممثل      اللبناني "تيار المرده " استقبل رئيس    :شمال لبنان / بنشعي

وفي ختـام الخلـوة،    . كي، وعقد معه خلوة استمرت نحو ساعة ونصف ساعة بحضور طنوس فرنجية           ز
القضايا كافة التي تم طرحها كانت محل اتفاق بيننا ونأمل ان تكون زيارات مقبلة نـستطيع       "قال زكي ان    

".  اللبناني -ب اللبناني   ان ننتقل فيها انتقاالً نوعياً سواء لجهة التسهيالت للفلسطينيين او لالسهام في التقار            
الموضوع اللبناني يأخذ االولوية النه ال يجـوز ان نقحـم           " الفلسطيني، رأى ان     -وحول الحوار اللبناني    

 الفلسطيني قبل ان ننهي االشكال القائم النه ليس هناك اآلن وحدة موقف             -البلد في الموضوع الفلسطيني     
 لبناني وعندما يكون هناك اجماع او اتفاق لبناني         - لبنانيلبناني وأن الحوار الفلسطيني كان نتيجة حوار        

: وبالنسبة النعكاس االزمة اللبنانية على الوضع في المخيمات، قال        ". يمكن عندها الي جدول اعمال نتائج     
 اللبنانية الجديدة والتي هي على قواعـد وأسـس منطقيـة تراعـي آالم               -ال شك ان العالقة الفلسطينية      

عه خلف ظهرنا باالضافة الى اسس عدم التدخل في الشأن الـداخلي وأن ال تكـون                الماضي، بحيث نض  
المخيمات ثغرة في جدار السلم االهلي أو مقر للهاربين من وجه العدالة وأن يكون هناك حقوق اجتماعية                 

 سـتتم   وأن كل ظاهرة تريد تخريب العالقة اللبنانية الفلسطينية مـستقبالً         . انسانية للفلسطيني في هذا البلد    
محاصرتها ألننا ومعظم المسؤولين في البلد ال سيما الجيش نراقب بحذر كي ال تكون فلـسطين عنـوان                  
فتنة وأن ال تكون هناك أية مآس يكون الفلسطيني طرفاً فيها، ونحن نتمنى ان نكون دائماً عنـصر ثقـة                    

وبالنسبة ". ل في نهر البارد   وعنصر طمأنينة وان ال نكون نمثل حالة من الظواهر الغريبة مثلما هي الحا            
: للجنة الطوارئ برئاسة اللواء ابو طعان وإعادة احياء الكفاح المسلح وتفعيل دوره كما في السابق، قـال                

 الفلسطيني تناول تنظيم السالح داخل المخيمات وبالتالي الكفاح المـسلح هـو الـذي               -الحوار اللبناني   "
  ". االتفاق مع الجيش ونحن تحت القانون اللبنانيسيضمن االمن داخل المخيم ولكن بالمشاركة و

  18/4/2007السفير 
  

  طالق الصواريخإلى اتفاق مع عباس لوقف ا إنفي توصلهتالجهاد  .19
لى اتفاق مـع    إنها  توصلت    أرتس اليوم من    آ نفت حركة الجهاد ما ذكرته صحيفة ه       :عال محمود  -غزة  

حـد  أوقال   . قطاع غزة صوب الدولة العبرية     طالق الصواريخ من  إالرئيس الفلسطيني عباس على وقف      
 لم يبلغ الرئيس عبـاس      حداًأن  أقادة الجهاد في غزة الشيخ نافذ عزام في تصريحات خاصة لوكالة سما             
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ثناء طرحه لهذا الموضوع    أن رد الفصائل على ما اقترحه صائب عريقات         أ و ،طالقبهذا الموقف على اإل   
ي تهدئة مجانية لن تكون مقبولة      أن  أسرائيل مقابل ذلك؟ و   إها  ما هي الضمانات التي ستقدم    "في غزة هو    

 ".ي فصيل مقاومأعلى 
 على مطالب الرئيس عبـاس      تن الجهاد وافق  أرتس قد ذكرت في عددها الصادر اليوم        آوكانت صحيفة ه  

ن مصادر أال   إ .طالق الصواريخ ان ذلك هو السبب الرئيسي لخفض الجهاد إل       أ و ،طالق الصواريخ إبوقف  
 على جنوب الدولة العبريـة دون       يام صاروخاً أ قبل عدة    تطلقأن الجهاد   ألى  إشارت  أسرائيلية  إية  عسكر

 .عالن عنهاإل
  18/4/2007وكالة سما 

  
  حماس ترفض خطة دايتون لدعم عباس ودحالن .20

أكدت حركة حماس أن دعم اإلدارة األمريكية لجهة        :  الشبكة اإلعالمية الفلسطينية   -  محمد الميدنة  - غزة
إعادة بذور الفتنة بين الفلسطينيين وتأجيج الساحة الفلسطينية لـدفعها إلـى   "لسطينية بعينها إنما يستهدف    ف

إسماعيل رضـوان النـاطق باسـم       . وأكد د  ".مزيد من التوتر بما يخدم المصالح العليا للعدو اإلسرائيلي        
ركة ألي تدخالت أمريكيـة     حماس في تصريحات خاصة للشبكة اإلعالمية الفلسطينية الثالثاء، رفض الح         

 . إلى رفض أي أموال يكون ثمنها أمني أو سياسي أو وحدة الشعب الفلسطيني             اًفي الشأن الفلسطيني، داعي   
شعب الودعا إلى أن تصرف هذه األموال كرواتب للعاملين ولالحتياجات اإلنسانية التي يعاني منها أبناء               

 األمريكية أن ترفع حصارها االقتصادي والـسياسي عـن          إن األولى باإلدارة  : "وأردف قائالً . الفلسطيني
 أي تنسيق أمني مع العدو يـستهدف   منوحذر رضوان ".أبناء شعبنا، ال أن تزج فيه بمزيد من الخالفات      

المقاومة التي هي خط أحمر، كما حذر من مخططات لتطويق المقاومة الفلسطينية، مؤكداً علـى توحـد                 
مواجهة مثل هذا التنسيق األمني الذي يدمر الساحة الفلسطينية ويعيـدها           كافة المقاومين في خندق واحد ل     

  .إلى الوراء
  18/4/2007عين على فلسطين 

  
 المقاومة ستستخدم كل السبل إلطالق سراح األسرى : حماس والجهاد .21

قال موسى أبو مـرزوق إن اسـتمرار      : أ.ب. د نقالً عن   وغزة دمشق من   18/4/2007 الدستور   أوردت
 أكبر عند كل المقاتلين الفلسطينيين لتغييـر        يشكل دافعاً "رى الفلسطينيين في السجون اإلسرائيلية      سبقاء األ 

في حزيران الماضـي فـي قطـاع        " هذه األوضاع بكافة السبل المتاحة كما حصل بأسر جندي إسرائيلي         
  .غزة

لذين أسروا قبل   بدورها، أكدت حركة الجهاد على ضرورة اإلفراج عن كافة األسرى القدامى، وخاصة ا            
  .48 مؤكدة على ضرورة أن تشمل الصفقة أسرى من فلسطينيي ،اتفاق أوسلو

شددت علـى أن     كتائب القسام :  أن غزة رائد الفي   عن مراسلها في     18/4/2007 األخبار اللبنانية    ونقلت
 على تحدي   دليل قاطع على قدرة المقاومة الفلسطينية     "وجود شاليط بأيدي المقاومة في ذكرى يوم األسير         

العدو الصهيوني، وتحقيق توازنات غير محسوبة، وخلق معادالت صعبة، واسـتخدام خيـارات غيـر               
إننا لم ولـن نقبـل      ": كتائب القسام، أبو عبيدة، رسالة إلى األسرى، قائالً       الووجه المتحدث باسم     ."متوقعة

، في إشارة واضحة    "إذن اهللا  ولن يكون شاليط نهاية المطاف ب      ،بصفقات ال تلبي طموحات أسرانا وذويهم     
  .إلى نية الكتائب خطف المزيد من الجنود

حـث  : غـزة  من   المركز الفلسطيني لإلعالم   نقالً عن    18/4/2007 عين على فلسطين     وجاء في نشرة  
ـ إالمجلس التشريعي على تبنى قرار يدعو فيـه الفـصائل الفلـسطينية               البرلمانية حماسنواب كتلة     ىل

عنـد فـشل    : "وقال النائب حامد البيتاوي   . الحتالل الصهيوني لتحرير األسرى   اختطاف مزيد من جنود ا    
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الرئاسة والحكومة في إطالق سراح األسرى؛ فإن علينا أن نؤمن تحريرهم من خالل طريق المقاومـة،                
مشير المصري، فقد اعتبر أن عملية      النائب  أما  ". ألن شعبنا الفلسطيني لم ولن يتعب من مقاومة االحتالل        

فصائل إلى  ال اًيعاد". هي التي أعطت األمل ألهالي األسرى بإطالق سراح أبنائهم        "النوعية  م المتبدد   الوه
تؤدي إلى إطالق سراح األسرى األبطال من سجون االحـتالل          "تنفيذ عمليات نوعية ألسر جنود صهاينة       

األسرى بأنه واجب   قتال الصهاينة من أجل تحرير      " اعتبر النائب يونس األسطل      ،من جانبه ". الصهيوني
ألنها الطريق الوحيـد لتحريـر      "، وأوصى بضرورة تكثيف الضربات والمقاومة المسلحة        "ديني وشرعي 

يجب أن ال تقتصر على الجنود بل المستعمرين الـصهاينة ألن           "، مشدداً على أن عمليات األسر       "األسرى
  ". سلطات االحتالل تختطف مئات المدنيين الفلسطينيين

  
  شعبية والديمقراطية ترفضان التمييز بحق األسرى الفلسطينيينالجبهتان ال .22

وقـال  ،  قامت الجبهة الديمقراطية مهرجاناً تكريمياً لألسرى في مخيم طـولكرم         أ :ن مراسلو -محافظات  
سيرة هي قـضية الـشعب      سرى والحركة األ  ن قضية األ  أقيس عبدالكريم عضو المكتب السياسي للجبهة       

يضاَ بحل قـضية    أسرائيلي فهو مطالب    ن العالم مطالب بحل قضية الجندي اإل      أ ومثلما   ،الفلسطيني عامة 
  .سرائيلإمريكا وأن ال ينظروا بعين واحدة كما تريد أ و،سرى الفلسطينيين كافة ودون تمييزاأل

سيرة ودعت كافة المعنيـين علـى كافـة         عبرت الجبهة الشعبية عن تضامنها مع الحركة األ       من جهتها،   
كدت على ضرورة رفض ومحاربـة التمييـز        أكما  . سرى في التحرر  ك الحازم بحق األ   لتمسلالمستويات  

 .سرائيليينسرى اإل سرى الفلسطينيين والعرب، فيما يجري تناول وعرض قضية األ        الذي يمارس بحق األ   
سرى، وحذرت من   ودعت المجلس التشريعي ومنظمة التحرير لسن القوانين والتشريعات التي تنصف األ          

  .سرىجهاض عملية تبادل األمناورات التي تمارس إلالضغوط وال
  18/4/2007القدس الفلسطينية 

  
  ندعم الخطة األمنية ولقاءات عباس أولمرت تعزز أمن إسرائيل: خضر حبيب .23

حركة للخطة األمنية التي أعـدها وزيـر        القيادي في الجهاد اإلسالمي دعم      الأكد خضر حبيب    : طولكرم
خاصة  وأضاف حبيب في تصريحات    .الحكومة، بهدف تعزيز األمن الداخلي    الداخلية الفلسطيني وأقرتها    

، كما أنهـا لـم تـرفض         في مجلس األمن القومي    ن حركة الجهاد لم يطلب منها المشاركة      ألقدس برس   
 إلى أن المجلس خاص بالـسلطة والجهـاد          من السلطة، مشيراً   اً، وذلك لكونها ليست جزء    هالمشاركة في 
  .ها فيليست طرفاً

، ن نتائج هذه اللقاءات تكون معروفـة سـلفاً        إ ":وقال،  محمود عباس بإيهود أولمرت   تقد حبيب لقاءات    وان
ألنها لن تسفر عن نتائج إيجابية وذات جدوى، وبمستوى طموحات الفلسطينيين، فهي لم تؤد إلـى رفـع                  

نفس الوقـت   الحصار عن الشعب الفلسطيني، وتحسين وضعه المعيشي، وإزالة الحواجز العسكرية، وفي            
يهـدف  "أن تحويل هذه اللقاءات إلى لقاءات روتينية        حبيب  اعتبر  و ."تصب في مصلحة األمن اإلسرائيلي    

هذه اللقاءات   ":مضيفاً،  "إلى تلميع صورة االحتالل اإلسرائيلي أمام دول العالم، وأمام الرأي العام الدولي           
في المنطقة، فـي ظـل وجـود حكومـة           سياستهااستثمار أمريكي للخروج من المأزق الذي تعاني منه         

إسرائيلية ضعيفة، ورئيس وزراء إسرائيلي ضعيف، يفتقر للغالبية الشعبية التي تؤيد حكمـه وحكومتـه،               
 ." ذا قيمـة   ئاًولذلك فإسرائيل أيضا تريد استمرار هذه اللقاءات لتعزيز أمنها، دون إعطاء الفلسطينيين شي            

 حـاجز هنـا أو      فعضية سياسية إلى مجرد مطالب حياتية، كر      من تحويل القضية الفلسطينية من ق     "وحذر  
   ."هناك، أو أمور شكلية بعيدة عن جوهر القضية الفلسطينية
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 إلـى    لعمليات إطالق الصواريخ باتجاه أهداف إسرائيلية، بالعبثية، مـشيراً          عباس وانتقد حبيب ووصف  
  .لى األهداف اإلسرائيليةوجود خالف بين الحركة والرئيس في موضوع جدوى إطالق الصواريخ ع

  17/4/2007 قدس برس
  

   مستوطنين في رام اهللا4اغتيال ناشط من كتائب األقصى في جنين وإصابة  .24
اغتالت قـوة إسـرائيلية     : وليد عوض نقالً عن مراسلها    رام اهللا    من   18/4/2007 القدس العربي    أفادت
 في بلدة قباطية بمدينـة      ىقص األ حد نشطاء كتائب شهداء    أ شرف حنايشة أمس  أ) من المستعربين  (خاصة
أن حنايشة أعدم بدم بارد وسط محاوالت يائسة من مـواطنين متواجـدين فـي                شهود عيان  أكدو .جنين

قالت مصادر فلسطينية في المنطقـة  و . حيث كان الجنود يمنعونهم بالقوة من االقتراب منه،المنطقة إنقاذه 
، حتاللاالقباطية القريبة من مكان الحادث حيث فاجأه جنود          بلدته   ىلإن الشهيد كان يستقل سيارته عائداً       أ

وقطعوا الطريق أمام مركبته، ونزلوا بسرعة وأخرجوه من سيارته بالقوة، وأطلقوا عليه النار عن قـرب               
سرائيلية سحلوا حنايـشة    فراد القوة اإل  أن  أضافت المصادر   أو . إصابته بعدة رصاصات قاتلة    ى ال ىما أد 

طلقوا عدداً  أ ومن ثم    ، منطقة حرجية بجانب الشارع الرئيس     ىلإقع فيها الحادث ونقلوه     من المنطقة التي و   
 .عيرة النارية أصابته في الرأس والصدر والبطنمن األ

 ىقـص  مستوطنين بالقرب من مدينـة رام اهللا حيـث أعلنـت كتائـب األ              4مس  أصيب  وفي المقابل، أ  
وقـال   .النار التي استهدفت سيارة المـستوطنين     طالق  إمسؤوليتها عن عملية    ) مجموعات جيش البراق  (

 عمليات االغتيال واالعتقال التي     ى عل  جاءت رداً  وأنهابيان باسم الكتائب إن مقاومين منها نفذوا العملية،         
 المستوطنين داهمت قوات االحتالل قرية راس كركر        ىطالق النار عل  إثر  أ ىوعل .تنفذها قوات االحتالل  

 .مطلقي النارغربي رام اهللا بحثا عن 
قوات االحتالل اعتقلـت ثالثـة      :  أن رامي دعيبس  نقالً عن مراسله     17/4/2007 48 عرب وذكر موقع 

وقالت مصادر عسكرية في جيش االحـتالل   .فلسطينيين آخرين تواجدوا مع الشهيد حنايشة داخل السيارة     
لـدى قيـام المـستعربين      وادعت أنه حاول إطالق النار من مسدسه        . أن الشهيد ينتمي إلى سرايا القدس     

 .بتوقيفها فأطلقوا عليه النار، ما أدى إلى استشهاده على الفور
  

  في الضفة يضاعف فرص الصدام الداخلي التركيز على استهداف نشطاء الحركة: فتح .25
اعتبرت حركة فتح أن تركيز إسرائيل على محاربة نشطاء فتح في منطقة جنين             :  فراس برس  -رام اهللا   

. فتح باب الشرور من خالل قلب الميزان وتكرار تجربة االقتتال التي حصلت في غـزة              وقباطيه يهدف ل  
العفـو عنـد   "في الضفة الغربية حالت من خالل أخالق الحركة وقال جمال نزال القيادي في فتح أن قوة     

وأكد أن إسرائيل تـدرك أن إضـعاف فـتح          .  دون انتقال شرارة االقتتال إلى محافظات الشمال       "المقدرة
ـ           إنما يمهد األ   سكرياًع  ويـضاعف   ةرض لنشوء خلل بالمعادلة يسمح بإنشاء جسوم مشابهة للقوة التنفيذي

 وهذا ما يفسر إصـرار إسـرائيل   ،وقال نزال أن إنهاء المقاومة يعني انتهاء فتح   .فرص الصدام الداخلي  
  .على سياسة االغتياالت التي تتركز في كل من جنين وقباطيا ونابلس

  17/4/2007ين عين على فلسط
  

  التشريعيالمجلس عوض يدين اإلعتداء على الصحفيين أمام  .26
، حادثة االعتداء التـي وقعـت ضـد         ثالثاءأدان عبد الحكيم عوض، المتحدث باسم حركة فتح، ال        : غزة

واعتبر  .الصحفيين الفلسطينيين من قبل حرس المجلس التشريعي في غزة أثناء تنظيمهم العتصام سلمي            
ولية االعتـداء   ؤ مس حمالً م .ه أن االعتداء جريمة جديدة تضاف إلى سجل الفلتان األمني         عوض في بيان ل   

إلى رئاسة وأعضاء المجلس التشريعي، كون أن هذه الحادثة تكررت للمرة الثانية على التـوالي دون أن                 
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وقـت  وطالب عوض، الحكومة ووزير الداخلية، بالعمل بأسـرع   .يجد لها نواب الشعب الحلول المناسبة  
ممكن لمحاسبة الذين يقفون خلف عملية االعتداء على الصحفيين، ودعا وزير اإلعـالم للوقـوف أمـام                 

  .مسؤولياته والتدخل لحماية الصحافيين
  17/4/2007 وفا -وكالة االنباء الفلسطينية

  
  الضوء األخضر ألشكينازي لتشكيل قيادة للعمليات ضد شخصيات ومصالح دول  .27

تضارب  جال عنيف بين هيئة اركان الجيش اإلسرائيلي وجهاز الموساد، حول  بعد س:الديار، لبنان
الصالحيات في مجال النشاط العملياتي خارج نطاق حدود إسرائيل، حسم اولمرت الخالف بصورة 

للبدء في تشكيل قيادة مستقلة للعمليات الخاصة  جذرية لصالح الجنرال اشكنازي باعطائه الضوء االخضر 
 ولم تمض أيام  .على األمن االستراتيجي اإلسرائيلي صالح دول تشكل خطرا مباشراً ضد شخصيات وم

معدودة على القرار حتى استدعى اشكنازي جميع قادة الوحدات العسكرية البرية والبحرية والجوية 
الوحدة "ضباط وصفوف ضباط المشهود لهم بكفاءتهم الميدانية لالنضمام إلى  وطلب اليهم تسمية 

نجاحه في أكثر  والتي عهد قيادتها إلى الجنرال تال روسو صاحب الذي أثبت " السريع ية للتدخل العسكر
    ".شلداغ"و " سيريت ميشكال"من عملية خارجية شارك في تنفيذها عندما كان يعمل في وحدتي 

  17/4/2007التقرير المعلوماتي 
  

   السعودية ىإل أولمرت يؤكد وجود طرق لنقل الرسائل .28
أكد أولمرت أن هناك طرقا لنقل الرسـائل بـين           : وكاالتال - القدس المحتلة    -أشرف أبوالهول    -غزة  

 موضحا أن السعودية هي العامل المركزي في      ,  لو لم يكن هناك عالقات رسمية      ى حت  , إسرائيل والسعودية 
سـتعداد  وأضاف أن إسـرائيل علـي ا        . الشرق األوسط وعليها أن تقوم بدور ملموس في حل الصراع         

 إال أنه طالب السعودية بتصدر مكافحـة مـا أسـماه             , للتباحث مع السعودية بشأن مبادرة السالم العربية      
 معتدلة في العالم العربي باتخـاذ       ى وقال أولمرت إن الوقت قد حان لتقوم قو         . التطرف في العالم العربي   

 تفيد بأن أيـام المتطـرفين قـد          ,  طول وعرض الشرق األوسط    ىخطوة قيادية شجاعة وارسال رسالة ال     
 إال   ,  إن إسرائيل لن تجدد المفاوضات مع سوريا        ,  قال رئيس الوزراء اإلسرائيلي     , وفي الوقت ذاته    . انتهت

  . اذا تراجعت دمشق عن دعم حزب اهللا وحماس والمقاومة العراقية
  18/4/2007األهرام المصرية 

  
  على استمرار اطالق الصواريخاسرائيل تقدم رسالة احتجاج لألمم المتحدة .29

قالت مصادر عبرية اليوم أن اسرائيل قدمت رسالة احتجاج الى االمين العام لالمم المتحدة والرئيس 
الدوري لمجلس االمن الدولي على خلفية استمرار الفصائل الفلسطينية إطالق الصواريخ من قطاع غزة 

ة ان ثمانيا وعشرين قذيفة صاروخية اطلقت باتجاه وجاء في هذه الرسال ".باتجاه االراضي االسرائيلية
 ".اسرائيل خالل الشهر االخير

  18/4/2007فلسطين برس 
  

 مصادر أوروبية تتوقع حرباً إسرائيلية ضد سوريا هذا الصيف .30
بعض المسؤولين األوروبيين فيه أن نشر موقع وورلدنت ديلي اإللكتروني، تقريراً إخباريا زعم : الجمل

ماء سوريين خالل األسابيع القليلة الماضية بأن إسرائيل تحضر لمواجهة عسكرية مع نقلوا إلى زع
نقلت الصحيفة عن  و.دمشق، ويقال أيضاً بأنهم قدموا لدمشق بعض المعلومات غير المفصلة بشكل دقيق

مصدر حزبي سوري بأن الزعماء األوروبيين أوصلوا رسائل تقول بأن إسرائيل تقوم حالياً باتخاذ 



  

  

 
 

  

            19 ص                                      695:                                 العدد18/4/2007األربعاء : التاريخ

جراءات المسبقة المتعلقة بصراع ومواجهة كبيرة مع سوريا، ومن بين ذلك تجديد خطط القتال، اإل
كذلك، ذكرت  .وتدريب جنود االحتياط، وتحضير الجبهة الداخلية استعداداً لمواجهة الهجمات الصاروخية

الحكومة اإلسرائيلية الصحيفة أن أحد كبار مسئولي االتحاد األوروبي، قد قام بإخطار القيادة السورية بأن 
قد أعطت التعليمات للمستشفيات الرئيسية بعدم منح العاملين فيها اإلجازات والعطل خالل أشهر الصيف، 

وأشارت الصحيفة بأن العديد من  وذلك بسبب المخاوف من احتماالت اندالع الصراع خالل تلك الفترة، 
 لعدة مشاف إسرائيلية رئيسية قد أنكروا هذه المسئولين األمنيين اإلسرائيليين والمتحدثين الرسميين

 القيادة السورية بالدخول في حوار مع -على حد تعبير الصحيفة–نصح المسئولين األوروبيين  و.المزاعم
 .الدولة األوروبية والواليات المتحدة، بما يقود إلى انسحاب إسرائيلي كامل من مرتفعات الجوالن

در اليوم، بأن ثمة محادثات دارت بين إسرائيل وفرنسا حول أشارت الصحيفة إلى تقرير صحفي صو
سوريا، توصلت إلى أن إسرائيل ليست معنية أو مهتمة بإضعاف النظام السوري وذلك ألنها عملية قد 

 .تؤدي إلى تبديل األوضاع في المنطقة بشكل يصعب التكهن به
ائيل هذا األسبوع للصحيفة قائالً بأن وفي لندن صرح أحد الدبلوماسيين البريطانيين خالل زيارته إلسر

بريطانيا قد تلقت إشارات مفادها أن واشنطن أصبحت مستعدة وجاهزة للعمل ببعض توصيات لجنة 
 العراق ال يمكن حلها إال إذا تم -مشكلة–أمريكا تفهم بأن (وقال الدبلوماسي البريطاني  . هاميلتون-بيكر

كذلك  ).يل قواتها من مرتفعات الجوالن والضفة الغربيةالتفاهم والتعامل مع سوريا، وسحبت إسرائ
أشارت الصحيفة إلى أن رئيس االتحاد األوروبي خافيير سوالنا قد أخبر السوريين بأنه يتوقع أن تخلي 

 . المحتملة-إسرائيل كامل مرتفعات الجوالن كجزء من اتفاقية السالم المستقبلية
  17/4/207موقع الجمل 

  
  دشن أول شعبة للدفاع الجوي" حزب اهللا ":يليةمصادر أمنية إسرائ .31

دشن اول شعبة للدفاع الجوي في جناحه العسكري لتكـون          " حزب اهللا   "أكدت مصادر أمنية إسرائيلية أن      
جزءا من عملية إعادة البناء العسكرية الشاملة التي يقوم بها الحزب على قدم وساق منذ نهايـة الحـرب                   

التـي  " شعبة الدفاع الجـوي     " وبحسب المصادر اإلسرائيلية فإن     . ضياألخيرة مع إسرائيل الصيف الما    
, إنشاءها من المقرر أن يصل مالكها إلى ما يعادل لواء تقريبا بتعابير الجيوش النظامية             " حزب اهللا "قرر  

هـي قـوة الميليـشيا      )  مقاتل 3000حوالي  (لتنضم إلى ثالثة ألوية أخرى برية       , أي حوالي ألف مقاتل     
وذلـك  , لعسكرية المحترفة والمتفرغة كليا لمهامها العسكرية والتي شاركت في الحرب األخيرة            الشيعية ا 

. . لواء من المعبأين لحـاالت الطـوارئ       12 - 8باستثناء قوته االحتياطية التي يقدرها الخبراء بحوالي        
  .وهؤالء يخضعون لدورات شبه منتظمة تبقيهم عند حد مقبول من التأهيل العسكري

لما يؤكده خبراء إسرائيليون فإن الحزب لم يستدع خالل الحرب األخيرة أيا من قواته االحتياطيـة                وطبقا  
كاإلغاثة ونقل الجرحى ورفع األنقاض     " الدفاع المدني   " التي جرى حشدها لغايات أخرى تتصل بأعمال        

 وحدات الدفاع الجوي    وبحسب ما ذكرته المعلومات اإلسرائيلية فإن الدفعة األولى من        . والحراسة واإلمداد 
أو نسخ إيرانية منها جرى تطويرها فـي معامـل     , المذكورة تلقت تدريبا على صواريخ صينية متطورة        

إن الطائرات  " عن مصدر أمني إسرائيلي قوله      " ديبكا  " ونقلت نشرة  .إيرانية بالتعاون مع خبراء صينيين    
وزعمت النشرة أن المتدربين    , تيكية فوق لبنان  اإلسرائيلية ستواجه مشكلة خطيرة في حرية مناوراتها التك       

وتـساءلت المـصادر    ،   وعادوا اول من امـس     ، غادروا إلى طهران عبر مطار دمشق الدولي       500 ـال
 عنصر من حـزب اهللا      500كيف لصانعي القرار السياسي في إسرائيل أن يسمحوا بإقالع          : "االسرائيلية

  ة وقد تلقوا تدريبا عاليا على استخدام الصواريخ  ويعودوا بعد فتر،من مطار دمشق دون أي إعاقة
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وإسقاط الطائرات اإلسرائيلية التي تقوم بتدمير قواعد الصواريخ البرية لـدى حـزب اهللا ومنعهـا مـن             
  ". ؟مهاجمة األهداف المدنية في إسرائيل

  18/4/2007السياسة الكويتية 
  

  تل ابيب ترحب برفض هولندا منح هنية تأشيرة دخول .32
رحبت الحكومة االسرائيلية امس بقرار الحكومة الهولندية عـدم مـنح رئـيس             :  كامل ابراهيم  -القدس  

وقال الناطق بلسان الخارجية االسرائيلية      .الوزراء الفلسطيني اسماعيل هنية تأشيرة دخول الى امستردام       
  .رهابيةان اسرائيل مرتاحة لتصميم الدول االوروبية على عدم شرعية حركة حماس كونها منظمة ا
  18/4/2007الرأي األردنية 

  
 "كديما"في رئاسة الحكومة وقيادة  ليفني منافسة حقيقية ألولمرت .33

يبرز نجم وزيرة الخارجية ونائبة اولمرت تسيفي ليفني في الحلبة :  حسن مواسي-القدس المحتلة 
إيهود أولمرت،  السياسية اإلسرائيلية، ويصعد اكثر، في ظل الكشف المتزايد عن تورط رئيس الحكومة

ويرى  .بقضايا فساد ورشاوى، وتعرضه المتواصل للمساءالت القانونية، هو وغالبية أركان حكومته
المحللون للشأن اإلسرائيلي أن ابتعاد ليفني عن دوائر الفساد التي تعشش وتتفشى في الجهاز الحكومي، 

أي حول تصاعد شعبيه ليفني، أن وأظهر استطالع للر .سبب رئيسي في صعود نجم الوزيرة االسرائيلية
ويالحظ في . الحاكم يفضل ليفني على أولمرت في قيادة الحزب" كديما"نسبة كبيرة جداً من كوادر حزب 

الفترة األخيرة أن وزيرة الخارجية تسيبي ليفني تتعامل بحنكة سياسية قوية، وكلما سنحت لها الفرصة 
 خط رئيسها في الحكومة والحزب، كما أن المتتبع التأكيد على أن خطها السياسي مختلف تماما عن

  .للشؤون اإلسرائيلية يالحظ أن ليفني تحاول اقتناص كل فرصة للظهور
  18/4/2007المستقبل 

  
  جلعاد شاليط بوليصة تأمين آلسريه: يديعوت .34

ن قالت صحيفة يديعوت أحرونوت أمس، نقالً عن مصدر في المؤسسة األمنية اإلسرائيلية، إ: يو بي آي
 لعدم شن "بوليصة تأمين"آسري الجندي شاليط ال يسارعون إلى إبرام صفقة تبادل ألنهم يرونه بمثابة 

 شخصية آلسريه "بوليصة تأمين"وأضافت الصحيفة أن شاليط بمثابة  .حملة عسكرية إسرائيلية في القطاع
طالما بقي شاليط في وعموماً، فإنه "وعلى رأسهم قائد الذراع العسكري لحركة حماس، أحمد جعبري، 

أيديهم، فسيظلون في مركز االهتمام ويحج إليهم مسؤولون في السلطة الفلسطينية ومصر ومن جميع 
ثمة شكاً في ما إذا كانت لدى هنية "قالت الصحيفة إن  و."أنحاء العالم، وقد بدأ هذا الوضع يعجبهم

وبحسب مصادر جهاز  ."ريكاً في إعدادهامعلومات عن األسماء الواردة في القائمة، إذ إن هنية لم يكن ش
األمن اإلسرائيلي، فإن الذراع العسكرية لحماس اتخذت مواقف مستقلة عن القيادة السياسية للحركة في 
األراضي الفلسطينية منذ وقت طويل، وعالقة الذراع العسكرية مباشرة مع رئيس المكتب السياسي خالد 

ية لحماس اتفقت مع حرس الثورة اإليرانية على إرسال وكررت المصادر أن الذراع العسكر. مشعل
نشطاء من الحركة ومن كتائب شهداء األقصى، إلى إيران لتلقي دراسات عسكرية من دون تنسيق مع 

من جهة أخرى، قالت يديعوت إن إسرائيل . الحكومة الفلسطينية أو مع مكتب الرئيس محمود عباس
 أسيراً في مقابل شاليط، لكن القائمة التي بعثتها حماس 450وحماس اتفقتا بوساطة مصرية على إطالق 

  . أسيراً فقط350شملت أسماء 
  18/4/2007األخبار اللبنانية 
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  ألمريكا من العراق" مشرف" أولمرت يشدد على انسحاب .35
) االسـتراليون (أنتم  "سي االسترالية عن أولمرت في مقابلة معه، قوله         . بي.  نقلت إذاعة إي   :آي. بي. يو

السؤال هو بشأن كيف يجب أن تنسحب أمريكـا والقـوات األخـرى مـن               . وهناك آخرون أيضاً  . هناك
إن القوات االمريكية واالسترالية، وغيرها يجب أن تنسحب بطريقة تحافظ على هيبة أمريكـا              " ."العراق

الفهـم  إذا اختلـف هـذا   "وأوضح ان السبب وراء ذلك يعود إلى أنـه  . "وعلى النظرة إليها كقوة عظمى  
واإلدراك لدور أمريكا فإن العواقب المحتملة والنتائج ستكون غير مرغوب فيها أبداً مـن قبـل القـوى                  

  ."المعتدلة في جهتنا من العالم، وهذا شيء يقلقنا
  18/4/2007الخليج اإلماراتية 

  
  إسرائيل تعد لرفع الحصانة عن عزمي بشارة  .36

يوآف اسـحق أن المستـشار القـضائي للحكومـة          ) NFC ("أخبار الدرجة األولى  "كتب مسؤول موقع    
اإلسرائيلية ميني مازوز على وشك التوجه للكنيست بطلب رفع الحصانة البرلمانية عن النائـب عزمـي                

وأشار اسحق إلى أن التبرير الذي سيعرضه مازوز، هو أن بشارة يعتبر حاليـا          . بشارة ، تمهيدا العتقاله   
وأوضح الموقع أيضا أن مازوز يبحـث        .لي من إلغاء حصانته غيابيا     وال مفر بالتا   "فارا من وجه العدالة   "

وذكر الموقـع نفـسه أن       .هذه األيام في الموعد األنسب لتقديم طلب رفع الحصانة البرلمانية عن بشارة           
دوائر التحقيق في قضية بشارة تعتقد أن مطلع شهر أيار المقبل، حين تنتهي عطلة الكنيست، هو الموعد                 

ويتطلب رفع الحصانة عن بشارة     . ل ملف التحقيق والتوصيات بشأن تقديم بشارة للمحاكمة       األنسب إلكما 
  .انعقاد جلسة خاصة للجنة الكنيست

  18/4/2007السفير 
  

  الصراع بين لجنة فينوغراد والمحكمة العليا يثير أزمة دستورية  .37
ئيلية العليا ولجنة تصاعد التوتر بين المحكمة اإلسرا: حلمي موسى عن 18/4/2007 السفير ذكرت

 وأثار تهديد عضوين من اللجنة باالستقالة من منصبيهما إذا أصرت المحكمة على نشر ،فينوغراد
الشهادات، غضب قضاة المحكمة العليا الذين رأوا في ذلك محاولة للي ذراع القضاء وإلغاء دوره في 

 اتهامات للجنة بمماألة السياسيين ومن الواضح أن األمر لم يقف عند هذا الحد، إذ أثيرت. هذه القضية
وحاولت جهات في اللجنة الدفاع عن نفسها، فقالت لموقع . وعدم أداء دورها في خدمة الشعب والحقيقة

التفكير بأن أعضاء اللجنة يحاولون الدفاع عن هذا السياسي أو ذاك، أمر "صحيفة يديعوت أحرونوت أن 
 واضاف هؤالء أن ما يسعون للدفاع عنه هو حق اللجنة ."فالسجال يدور حول قضية مبدئية. غير صحيح

في اتخاذ القرار السليم بعيدا عن سطوة المحكمة العليا، مؤكدين أن التقرير المرحلي سيهز األرض وأنه 
. "معمق جدا وجدي وينطوي على نبرة فظة جدا وقاسية تجاه المسؤولين عن إخفاقات الحرب األخيرة"

والواقع أنه ليس في  .يون أمس من التعامل مع التوتر بين اللجنة والمحكمةوأكثر المعلقون اإلسرائيل
إسرائيل من يختلف حول حقيقة أن المحكمة العليا، البالغة القوة في الحياة اإلسرائيلية العامة، تخوض 
حربها ضد السلطة التنفيذية التي لم يرق لها منذ البداية رفض رئيس الحكومة تشكيل لجنة تحقيق 

ومن الجائز أن أحدا لن يفاجأ إذا تصاعد الصراع بين الجهتين إلى مستوى أزمة دستورية، . ةرسمي
  .خاصة في ظل تدافع السياسيين نحو اعتبار مسألة التحقيق وسيلة لحسم قضايا سياسية داخلية

قاسياً  تقرير إعالمي إسرائيلي أن خالفاً هذكرما : علي حيدر عن 18/4/2007األخبار اللبنانية  وأوردت
ويتركز . نشب بين أعضاء لجنة فينوغراد، يحول حتى اآلن دون بلورة التقرير األولي بشكل نهائي

الخالف حول االستنتاجات الشخصية التي ينبغي أن يتضمنها التقرير، حيث يحاول بعض أعضاء اللجنة 
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إلى أنه نتيجة لهذه ولفت التقرير . تليين االستنتاجات قدر اإلمكان وعدم المس بالمسؤولين الكبار
 .الخالفات، يبدو أن التقرير سيشير إلى رأي األقلية التي ستكون أكثر تسامحاً، وخاصة تجاه أولمرت

  
 "حماقة"تهديدات لجنة فينوغراد باالستقالة : بيلين .38

نقلت اإلذاعة اإلسرائيلية عن رئيس حزب ميرتس يوسي بيلين قوله امس إن :  د ب أ-القدس المحتلة 
واعتبر بيلين  .، باالستقالة غير مقبولة إطالقا وتثبت الحماقة في تشكيلها"لجنة فينوغراد"ت أعضاء تهديدا"

استقالة أعضاء اللجنة كانت ستجدي نفعا إذا أفضت إلى تشكيل لجنة تحقيق رسمية كما كان يجب أن "أن 
 ".يحدث في بداية األمر

  18/4/2007الدستور 
  

 سابها في مصرسرائيل تنفي وجود شبكة تجسس لحا .39
نفت اسرائيل، أمس، وجود شبكة تجسس لحسابها في مصر على :  من علي حسن ووفاء النشار- القاهرة

وقال مارك ريغيف الناطق باسم الخارجية االسرائيلية ، اثر اعالن السلطات المصرية تفكيك هذه الشبكة
وكانت ". ائما ان ال اساس لهامعلومات مماثلة غالبا ما تبرز في العاصمة المصرية، ثم يتبين د"ان 

مصادر أمنية مصرية أفادت في وقت سابق أن نيابة أمن الدولة العليا في القاهرة أحالت، أمس، مهندسا 
مصريا يعمل في هيئة الطاقة الذرية إلى المحاكمة بعد اتهامه بالتجسس لصالح إسرائيل ومدها بتقارير 

  ."أنشاص" عن مفاعل سرية عن أنظمة الحاسب اآللي للهيئة وبتقارير
  18/4/2007الراي الكويتية 

  
  الشاباك يعتقل اسرائيليا من اصل ايراني بتهمة التجسس .40

كشف جهاز الشاباك عن اعتقال اسرائيلي من اصل ايرانـي بتهمـة التجـسس              :  امال شحادة  -الناصرة  
 عدد االسـرائيليين    لصالح ايران وقال مسؤولو الشاباك انه في السنتين االخيرتين سجل ارتفاع كبير في            

من اصل ايراني الذين زاروا طهران خالل السنتين االخيرتين وحاولت الـسلطات االيرانيـة تجنيـدهم                
. ويدعي الجهاز ان عشرة من اصل مئة زاروا ايران للقاء اقاربهم تعرضوا لهذه المحـاوالت               .للتجسس

ث عدم ادراجها فـي قائمـة الـدول         وازاء ذلك طالب الشاباك تغيير االعتبار االسرائيلي اليران من حي         
ويدعي الشاباك ان االسرائيلي الذي اعتقـل بتهمـة          .المعادية السرائيل ومنع زيارات االسرائيليين اليها     

التجسس قال في التحقيق معه انه حصل من ايران على مبالغ طائلة بعد ان وافق على التجند للتجـسس                   
سرائيلية واقناعه بالحـضور الـى تركيـا ليتـاح          ضد اسرائيل وتجنيد شخص خدم في اجهزة االمن اال        

  .لاليرانيين اقامة عالقة معه والحصول منه على معلومات امنية اسرائيلية
  18/4/2007الرأي األردنية 

  
  األكثر تطرفا بما يتعلق بالقضية الفلسطينيةمن حزب العمل منافسة في  .41

اك السابق عـامي أيـالون ورئـيس        تحتدم المنافسة بين مرشحي حزب العمل وخاصة بين رئيس الشاب         
الوزراء السابق، إيهود باراك، ويحاول عامي أيالون أن يثبت أنه أكثر تطرفا من باراك في آرائه حـول                  

وانبرى مكتـب بـاراك لنفـي       . "يؤيد حق عودة الفلسطينيين إلى ديارهم     "القضية الفلسطينية ويتهمه بأنه     
ل أيالون باراك   وحم ." العودة أو كالم فارغ من هذا النوع       ال يؤيد حق  " أيالون مؤكدا أن باراك      "اتهامات"

  ، "الثمن الباهظ الذي ترتب على إسرائيل نتيجة للتسويات السياسية"المسؤولية عن 
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إذا لم يدرك باراك بعـد أن الـسياسة أحاديـة           . دفعنا ثمنا باهظا جراء التسويات أحادية الجانب      " وقال  
  ".هنا على ما يبدو في السنوات األخيرةالجانب هي خطأ مدمر فإنه لم يكن 

  18/4/2007 48عرب
  

  "أمان"كابلنسكي يفضِّل دورة في هارفرد على رئاسة  .42
أعلن نائب رئيس األركان اللواء موشيه كابلنسكي أنه رفض عرضاً قدمه له رئيس األركان غابي 

من اللواء عاموس يادلين، ، بدالً "أمان"أشكنازي بتعيينه في منصب رئيس شعبة االستخبارات العسكرية 
ينوي كابلنسكي أيضاً التوجه إلى الواليات المتحدة إلجراء و. رغم أنه كان يسعى لتوليه في فترات سابقة
 وفيما يبدو أنه ينتظر نشر التقرير الجزئي للجنة فينوغراد ،دورة رفيعة في جامعة هارفرد األميركية

سكي أن اللجنة لن تحمله مسؤولية شخصية عن اإلخفاقات يقدر كابلنوليعلن في أعقابها قراره النهائي، 
   .التي ظهرت في الحرب على لبنان

  18/4/2007األخبار اللبنانية 
  

   "المناعة الوطنية"ثلثا اإلسرائيليين يشعرون بضعف  .43
              ثلثي اإلسرائيليين يعتقدون بأن أظهر استطالع للرأي نشرت نتائجه صحيفة يديعوت أحرونوت، أمس، أن

ولفت االسـتطالع،    . في المئة فقط قالوا إنها تعززت      11 إلسرائيل ضعفت، في مقابل      "لمناعة الوطنية ا"
 فـي المئـة مـن       69إلـى أن     ،"جيوكرتوغرافيا" بمشاركة معهد    "القلب اإلسرائيلي "الذي أجرته جمعية    

اط المهـاجرين    في المئة في أوس    55المستوطنين القدامى يعتقدون بأن مناعة إسرائيل ضعفت في مقابل          
ويتركـز اإلحـساس    .  في المئة من الجدد أنها تعززت      17 في المئة من القدامى و     11الجدد، بينما يرى    

، وينخفض كلما جرى االبتعاد عن هذا المركز، ليصل         ) في المئة  70(بضعف المناعة في منطقة تل أبيب       
  .  المحتلة في المئة في منطقة القدس60 في المئة من المناطق الشمالية، و67إلى 

  18/4/2007السفير 
  

  مستوطنات الشمال تحتّج على عدم إعدادها للحرب المقبلة .44
قرر قادة منتدى مستوطنات خط المواجهة، تصعيد صراعهم ضد الحكومة بحجة حرمان الشمال، 

كما عبروا عن غضبهم .  في تل ابيب"عيد االستقالل"وأعلنوا، في بيان لهم، عن مقاطعتهم الحتفاالت 
كما قرروا عدم .  عدم إعداد مستوطنات الشمال لحرب أخرى، واحتجوا على وضع المالجئبسبب

إن حزب اهللا نكّل بنا لمدة شهر "وقالوا . استالم التعويضات التي وعدوا بها وأعلنوا عدم دفعهم للضرائب
  ."فيما الضرائب تنكل بنا اكثر

  18/4/2007األخبار اللبنانية 
  

   في لبنان وايران وعدد من الدول العربيةموساد الكتاب جديد يفضح اعمال .45
قام عميل سري سابق في جهاز الموساد ، وهو مسيحي كندي اعتنق :  زهير اندراوس-الناصرة 

اليهودية، بنشر كتاب جديد عن هذا الجهاز، يكشف فيه االسرار التي يحاول المسؤولون االمنيون في 
كما افاد المحلل االمني في هآرتس يوسي ميلمان، رفض الموساد من ناحيته، . اسرائيل التستر عليها

 نشر اخبار وكتب تتعلق ى ما ورد في الكتاب الجديد، زاعما انه ليس من عادته الرد علىالتعقيب عل
: الكتاب الجديد الذي صدر مؤخرا في كندا يحمل اسم المتطوع .بعمله في الدول العربية واالسالمية

ساد، وهو يسرد تجربة العميل الكندي في الموساد، والمهام التي قام بها في الحياة السرية لكندي في المو
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ايران ولبنان خالل عمله، اال ان االجهزة االمنية االسرائيلية، كما اكد الصحافي ميلمان في تقريره تشكك 
 وغير في الروايات التي اوردها الكاتب في كتابه الجديد، وتزعم ان الكتاب مليء باالمور غير الصحيحة

، ىوكشف مؤلف الكتاب بتوسع النقاب عن أوجه تعاون الموساد مع أجهزة االستخبارات األخر الدقيقة،
 داخل األراضي ى، وعن عمليات مشتركة ضد رجال من حزب اهللا حت)سي آي أيه(وخصوصا 
يرة  الموجات القصىويكثر كتاب روس من الحديث عن استخدام أجهزة الراديو العاملة عل .األمريكية

  .الستقبال الرسائل المشفرة
  18/4/2007القدس العربي 

  
  من تخلف عن مؤازرة األسرى آثم كإثم التخلف عن الجهاد: التميمي .46

على المجتمع  وقضية عادلة، تيسير التميمي أن قضية األسرى الفلسطينيينالشيخ أكد : القدس المحتلة
ودعا الفلسطينيين   .مساعدتهم على نيل حقوقهم وتهمالدولي ومنظمات حقوق اإلنسان االلتفات إلى معانا

  وناشد.من يتخلف أو يقعد عن مساندتهم فهو آثم كإثم التخلف عن الجهادمشددا على أن ، تهمإلى مؤازر
  . الرئاسة والحكومة الفلسطينية بأن تضع قضية األسرى على رأس أولوياتهافي هذا السياق،

  17/4/2006 قدس برس
  

   تطلق دراسة شاملة ألعداد وأوضاع األسرى المقدسيينمؤسسة القدس الدولية .47
أطلقت مؤسسة القدس الدولية دراسة شاملة عن وضع األسرى المقدسـيين فـي سـجون               : علي سمودي 

 أسـيرا   525 أن    بينـت  .بمناسبة يوم األسير الفلسطيني   ،  االحتالل اإلسرائيلي اعدها عبد الناصر فروانة     
يعانون من سوء المعاملة واألسر الظالم والظـروف الـصحية القاسـية             طفالً   12 نساء و  6مقدسيا بينهم   

 وتجدر االشـارة    . شهيدا 12 من أصل    منهم 5الناجمة عن اإلهمال الطبي المتعمد، والذي استشهد بسببه         
ترفض إدراجهم على قوائم األسرى الممكن اإلفراج عـنهم فـي عمليـات              االسرائيلية   سلطاتإلى أن ال  
إلى الدراسة  كما أشارت    .رهم مواطنين اسرائيليين، رغم أنها تتعامل معهم كفلسطينيين        حيث تعتب  التبادل،

سكان قيـوداً متعـددة،   ال، فرضت سلطات االحتالل على  67منذ احتالل الشطر الشرقي للقدس عام       أنه و 
ية تدعوها   كما جاء في الدراسة، توصيات للسلطة الفلسطين       .وأعطتهم تصنيفاً قانونياً شاذّاً يستهدف شطبهم     

 .تثبيت المواطنية الفلسطينية ألهالي القدس بشكٍل نهائي غير قابٍل للنّقاش، بالتنسيق مع الحكومة األردنية             ل
، ودعم موقف الفصائل المقاومة     هاوضع قضية األسرى عموماً والمقدسيين خصوصاً على رأس أولويات        و

القانونية المجانية لألسير المقدسي منذ لحظـة       تقديم المساعدة    إضافة إلى    . من سجون االحتالل   هملتحرير
 .وخالفـه تأهيل األسرى المقدسيين المحررين في مجاالت مختلفة من تعليم وتـدريب مهنـي              واعتقاله،  

إلصرار على أن يكون األسرى المقدسيون القـدامى        ، فقد دعتهم ل   لفصائل الفلسطينيةّ وبالنسبة للتوصيات ل  
نهم في إطار عملية التبادل الحالية، وفي أي عملية تبادل تجري فـي             على رأس قائمة األسرى المفرج ع     

منع عزل األسرى المقدسيين عن سائر األسرى الفلسطينيين من خـالل تـضامن الحركـة                و المستقبل،
الضـطالع بمـسؤولياتها تجـاه       دعتها ل  للحكومة األردنية  كما أوردت الدراسة توصيات      .األسيرة معهم 

ين واألسرى المقدسيين بشكٍل كامل وفعال، كونها هي السلطة المسؤولة عنهم بحـسب             المواطنين المقدسي 
الوضع القائم، وتحمل كل األعباء القانونية والسياسية لذلك، خصوصاً وأنها مرتبطة مع سلطات االحتالل              

ل وتمكـين   لتنسيق مع السلطة الفلسطينية لسحب الذّريعة من دولـة االحـتال           كما دعتها ل   .باتفاقية للسالم 
السلطة من تمثيل مواطني القدس بشكٍل كامل، كبقية المواطنين الفلسطينيين في الضفّة الغربيـة وقطـاع                

لضغط على حكومة االحتالل لتحسين ظروف      ، فقد دعتها ل   للمنظّمات والجمعيات الحقوقية   وبالنسبة   .غزة
اإلصرار على إجراء زيارات دوريـة       و .فياعتقال األسرى الفلسطينيين، ووقف االعتقال اإلداري التعس      

 .لسجون االحتالل، لالطّالع بشكٍل دائم على أوضاع األسرى الفلسطينيين وأحوالهم المعيشية والـصحية            
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مساندة أهالي األسرى الفلسطينيين عموماً، وأهالي األسـرى المقدسـيين خـصوصاً لمـا              والعمل على   
أن تتكفل المؤسسات العاملـة ألجـل        وطالبت ب  . االحتالل يتعرضون له من تضييق ومالحقات مكثّفة من      

قضايا القدس واألسرى بمتابعة األسرى المقدسيين، وأن تفوض هذه المسؤولية لجهة بعينها تُعلـن عـن                
نفسها، وتعمل على تكوين ملفّ كامٍل عنهم يشمل بياناتهم كاملة بما فيها أحوالهم الشخصية، والعائليـة،                

لضغط على حكومة االحـتالل لتـسوية        فقد دعته ل   للمجتمع الدولي  أما بالنسبة    .قهمواألحكام الصادرة بح  
        ة ألهالي القدس وحسم انتمائهم الفلسطيني بشكٍل نهائيإلزام حكومة االحتالل بالتّعامل     و .األوضاع القانوني

ات االعـالم     كما طالبـت التوصـي     .مع األسرى الفلسطينيين وفق إعالن حقوق اإلنسان، واتّفاقية جنيف        
  . وأوضاعهم ومعاناتهم بكّل الوسائل الممكنةة االسرىتسليط الضوء على قضيبضرورة 

  17/4/2007 48عرب
  

  مؤسسة شاهد الحقوقية تعتبر قضية االسرى الفلسطينيين قضية انسانية بامتياز .48
ى الفلسطينيين  أكدت المؤسسة الفلسطينية لحقوق االنسان في يوم االسير الفلسطيني، على ان قضية االسر            

قضية انسانية بامتياز، حيث ان معاناتهم تتفاقم بشكل كبير نتيجة النتهاك سلطات االحـتالل االسـرائيلي                
ودعت المنظمات الدولية او تلك التابعة لالمم المتحدة الى اعطاء االنسان الفلـسطيني االسـير               . لحقوقهم

 الضوء على ظروف اعتقـالهم مـن دون         حقه، من خالل العمل الحثيث على اطالق سراحهم، او تسليط         
  . ورأت أن التمييز باإلهتمام بالجندي االسرائيلي االسير، يفقد الثقة بمنظومة حقوق االنسان. تمييز

  17/4/2007المؤسسة الفلسطينية لحقوق االنسان 
  

  مركز حقوقي يدعو األمم المتحدة الى ادانة الممارسات االسرائيلية ضد األسرى  .49
 رسالة الحقوق، مفوضية حقوق اإلنسان التابعة لألمم المتحدة، الى عقد اجتماع عاجـل              دعا مركز : غزة

دعا كافة المؤسـسات     كما   .يدين سلطات االحتالل االسرائيلي على جرائمها بحق األسرى داخل سجونها         
الدوليـة  القانونية والحقوقية المحلية والعربية ومؤسسات المجتمع المدني، لتفعيل عالقاتها مع المؤسسات            

المماثلة، وتوظيف إمكانياتها للدفاع عن األسرى في سجون االحتالل ودعمهم، والعمـل علـى تـشكيل                
  .تجمعات ضغط دولية من أجل تخفيف معاناتهم وإطالق سراحهم

    17/4/2007 وفا -وكالة االنباء الفلسطينية 
  

  أهالي األسرى الفلسطينيين يهددون بخطوات احتجاجية لصرف مستحقاتهم .50
هدد المئات من أهالي األسرى بالشروع في خطوات احتجاجية واسعة إذا لم            :  مراسلو القدس  -محافظات  

  .تعجل الحكومة والرئاسة في صرف مخصصاتهم بصورة منتظمة خالل أسبوع من اليوم
  18/4/2007القدس الفلسطينية 

  
  في يوم األسير  الغربية فلسطينياً في الضفة63االحتالل اختطف  .51

 ما يزيد عن ثالثة وستين فلسطينياً منذ فجر يوم أمس وحتى عتقال االحتالل على اقواتأقدمت  :جنين
 بدعوى أنهم مطاردين من قبل االحتالل، في حين يؤكد ، في مناطق مختلفة من الضفة الغربيةفجر اليوم

 قوله، سرائيلي اونقلت اإلذاعة العبرية عن متحدث . أكثر من ذلكعتقلتفلسطينيون أن قوات االحتالل ا
 عتقلين في كل من جنين ونابلس والخليل وبيت لحم وطولكرم، حيث تم نقل الم العمليةإنه جرى تركيز

  .إلى جهاز االستخبارات للتحقيق معهم
  18/4/2007المركز الفلسطيني لإلعالم 
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   لمناسبة يوم االسير تنظم معرضاً في جامعة األزهر التقدميةجبهة العمل الطالبي .52

 معرضاً فنياً ألعمال الفنـان      ،افتتحت عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية مريم أبو دقة        : دعيبسرامي  
 الكاريكاتيرية ذات المضمون الثوري والتحـرري       ه تضمن عدداً من رسومات    ،البرازيلي كارلوس التوف  

سير الفلسطيني  نظمته جبهة العمل الطالبي التقدمية على شرف يوم األ        حيث  والعالمي في جامعة األزهر،     
  .ووفاء لشهداء جنين

  17/4/2007 48عرب
  

    الصحفيون الفلسطينيون يقررون مقاطعة التشريعي والداخلية بعد االعتداء عليهم .53
 اصيب ثالثة صحفيين فلسطينيين امس في اشتباكات وقعت بين صحفيين معتصمين : سمير حمتو-غزة 

اثناء االعتصام السلمي االحتجاجي الذي ، نة غزةوالحرس الخاص للمجلس التشريعي الفلسطيني في مدي
إلى  حماية الصحفيين ودعت لجنة .نقابة للمطالبة باالفراج عن الصحافي البريطاني المخطوفالنظمته 

 كما .مقاطعة كافة فعاليات ونشاطات المجلس التشريعي، ومطالبة رئاسة المجلس بتقديم اعتذار رسمي
، وكافة األنشطة األمنية لكافة األجهزة  أيضاين مقاطعة وزير الداخليةأكدت أنها ستطلب من كافة الصحفي

  .حتى يتم محاسبة المعتدين على المعتصمين
  18/4/2007الدستور 

  
  اإليسيسكو تدعو إسرائيل لوقف انتهاكاتها بحقِّ الُمقدَّسات في فلسطين  .54

ختتام اجتماعها األول في عمان، إسـرائيل       في ا  دعت المنظَّمة اإلسالمية للتربية والعلوم والثقافة     : عمان
إلى الوقف الفوري ألعمال الحفريات والتنقيب األثري بباب المغاربة في المسجد األقصى، وبناء كنـيس               

جدار الفصل العنصري، والمتحف اليهودي على أراضـي مقبـرة مـأمن اهللا             إضافة إلى وقف    ،  هبجوار
ت، تُشكِّل انتهاكاً سافراً للقانون الدولي خاصةً التفاقيـة الهـاي           واعتبرت أن هذه المشروعا    .اإلسالمية

ودعت مجلس األمن الدولي واللجنة الرباعية للتدخُّل الفوري واتخاذ اإلجراءات العاجلة            .وجنيف الرابعة 
  .لحماية المسجد األقصى، وإلزام إسرائيل بتنفيذ قرارات الشرعية الدولية الخاصة بالقدس

  17/4/2007 وفا -لة االنباء الفلسطينيةوكا
  

  المسجد األقصىتهم وعائالت القدس تتعهد بحفظ مدين .55
، عقب  والمسجد األقصىمدينتهمبالحفاظ على مدينة القدس فلسطينية في عائالت تعهدت  :القدس المحتلة

رائيلية إلى خيمة االعتصام في وادي الجوز، احتجاجاً على مواصلة المؤسسة اإلسنظموها زيارات 
صالح على أهمية التعاون بين جميع رائد أكد الشيخ من جهته،  و.حفرياتها وهدمها لطريق باب المغاربة

  . القدس على حفظ حرمة المسجد األقصى ونصرته في كل وقت وحين عائالت
  17/4/2006 قدس برس

  
  إسرائيل تمنع بعض فلسطينيي القدس من دخول األقصى  .56

أصدرت الحكومة اإلسرائيلية مؤخرا قرارا يقضي بحرمان أكثر من ألـف           : القدس المحتلة  -منى جبران 
ويؤكد أحد المسؤولين في دائـرة األوقـاف        . فلسطيني من أهل القدس من دخول باحات المسجد األقصى        

 أخذ في التزايد بعد بداية األحداث األخيرة المعارضة للحفريات المستمرة تحت            هذا التوجه  أن   ،اإلسالمية
  . ألقصىالمسجد ا
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يرى المراقبون في القرار اإلسرائيلي تكتيكا جديدا إلفراغ سـاحة المـسجد األقـصى مـن                من جهتهم   و
ـ               هالمصلين وإضعاف الحركة الدينية في داخله وإفساح المجال أمام الحركات اإلسرائيلية المتطرفة لدخول

  .وتقسيمه كما حصل للحرم اإلبراهيمي في الخليل
  17/4/2007الجزيرة نت 

  
 مسيرة تضامن  في من الناصرة إلى األقصى مشياً على األقداملسطينيون يعبرون ف .57

م من الناصـرة    ا مائة وخمسين كيلومتراً مشياً على األقد      48ـ قطع أربعة من فلسطينيي ال     :القدس المحتلة 
  . األقصىتضامنية معفي مسيرة ، إلى المسجد األقصى في القدس المحتلة

  18/4/2007الخليج اإلماراتية 
  

 طالب فلسطيني يصبح نجماً تلفزيونياً بسبب مذبحة جامعة فرجينيا .58
 الى نجم في شبكات التلفزيون االميركية ،الضفة الغربيةفي  الذي ولدتحول جمال البرغوثي  :فرجينيا

ومواقع االنترنت الليلة قبل الماضية بعد ان تمكن من التقاط صور فيديو ألسوأ مذبحة في تاريخ 
من التقاط صور وذلك بعد أن تمكن . في والية فرجينيا، والتي وقعت ليمية في اميركاالمؤسسات التع

حيث كانت اللقطات الوحيدة لبعض جوانب ، بواسطة هاتفه المحمول بثتها معظم الشبكات االميركية
أسدى من حيث ال يدري خدمة غير مسبوقة لصورة العرب المهتزة في ذهن االميركيين وقد . المجزرة
  .2001جمات سبتمبر منذ ه

  18/4/2007الشرق األوسط 
  

 فلسطيني يهدي علما سوريا عمالقا للرئيس والشعب السوري .59
 شعب ىن فلسطينيا مقيما في سورية أهد، أ امسالسوريةقالت صحيفة البعث :  يو بي آي-دمشق 

 استغرق،  مترا46 مترا وارتفاعه 17سورية ورئيسها علما سوريا عمالقا مشغوال يدويا يبلغ عرضه 
 ى عن محبة الشعب الفلسطيني للشعب السوري علاتعبير، وذلك  سنوات من العمل المتواصل7 انجازه
  . والمساواةةمعاملالحسن 

  18/4/2007القدس العربي 
  

 المبادرة العربية تعبير عن ارادتنا: العاهل األردني لوزير الدفاع األمريكي .60
الردني عبداهللا الثاني ووزير الدفاع االمريكي روبرت غيتس، اكد العاهل ا:  عبدالجبار ابو غربية-عمان 

وجاء . الذي يزور االردن في اطار جولة شرق اوسطية، على اهمية السالم في منطقة الشرق االوسط
في بيان صادر عن الديوان الملكي االردني ان عبد اهللا الثاني أكد اهمية دعم مبادرة السالم العربية التي 

 -العرب الحقيقية في تحقيق السالم مع االسرائيليين وانهاء عقود من الصراع العربيتعبر عن ارادة 
وأكد عبد اهللا الثاني على مركزية القضية الفلسطينية التي تشكل جوهر الصراع في المنطقة . االسرائيلي

 عبداهللا الثاني وتناولت مباحثات الملك. والتي يعد حلها بقيام الدولة الفلسطينية المستقلة اولوية للجميع
  .وغيتس وفقا للبيان العالقات الثنائية بين البلدين وآفاق تطويرها خصوصا في المجاالت الدفاعية

  18/4/2007عكاظ 
  

 العاهل االردني يلتقي ناشطي سالم امريكيين  .61
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في أكد العاهل االردني عبد اهللا الثاني، خالل لقائه اليوم عددا من ناشطي السالم األمريكيين وأعضاء 
منتدى السياسات اإلسرائيلي وهي منظمة أمريكية تضم عددا من اليهود األمريكيين، أهمية أن يكون 
صوت معسكر السالم والمعتدلين مسموعا ومؤثرا لدى جميع األطراف سعيا لحشد الدعم والتأييد للعملية 

 السالم العربية مؤشر جدي وشدد عبداهللا الثاني خالل اللقاء على أن مبادرة. السلمية ودفعها إلى األمام
على التزام العرب بخيار السالم ومن الضروري أن تتعامل معها إسرائيل بايجابية باعتبار المبادرة توفر 
. الفرصة لتطبيع عالقاتها مع الدول العربية والتكامل مع المنطقة العربية واإلسالمية على نطاق أوسع

تقى، يوم أمس، مجموعة من نشطاء السالم الفلسطينيين إلى وفي هذا السياق لفت العاهل االردني الذي ال
أهمية وضع أطار زمني محدد لتنسيق وتركيز الجهود الدبلوماسية لدى جميع األطراف لدفع العملية 

من جانبهم . السياسية وصوال إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة والقابلة للحياة إلى جانب دولة إسرائيل
دى السياسات اإلسرائيلي مع رؤية العاهل االردني بأن مبادرة السالم العربية تشكل يتفق أعضاء منت

ويؤمن . فرصة غير مسبوقة إلعادة إطالق عملية السالم وإيجاد تسوية شاملة للنزاع العربي اإلسرائيلي
 حال تم المنتدى بأن المبادرة تشكل قاعدة للمفاوضات وان تحقيق تقدم في هذا االتجاه هو أمر ممكن في

  . التفاوض على بنودها
  17/4/2007وكالة األنباء األردنية بترا 

  
  "الصوت الواحد"تهاجم استطالع  الحركة اإلسالمية في األردن .62

هاجمت الحركة اإلسالمية في األردن، بقوة، نتائج استطالع للرأي ادعى أن أكثر من نصف : عمان
ات النيابية المزمعة قبيل نهاية العام الحالي، ووصفت األردنيين يؤيدون مبدأ الصوت الواحد في االنتخاب

والحظت . ما خرج به استطالع المركز األردني للبحوث االجتماعية شكال من التزييف الموجه للحقائق
الحركة أن تصدر نتائج االستطالع صفحات مهمة في الصحف األردنية نوعا من أنواع الحرب 

ت للترويج بقوة لمبدأ الصوت الواحد يقودها رئيس مجلس النواب وتعتقد أن حملة منظمة بدأ. اإلعالمية
عبد الهادي المجالي منذ أيام، خالفا لمطالب قوى المعارضة التي تضغط بكل ثقلها لتعديل قانون 

من غير المستبعد وجود "وقالت الحركة . االنتخاب كي يتضمن النظام المختلط لفرد حصة للقائمة النسبية
الجهات التي تقبل على نفسها القيام بمثل هذا "، مشددة على أن "إلسفاف والتظليلجهات تقتات على ا

العمل ليست موضع ثقة المواطنين األردنيين وال تحظى باحترامهم وال ينبغي ان تتيح لها وسائل اإلعالم 
  ".الوطنية الفرصة للتأثير في عقول األردنيين

   18/4/2007الخليج اإلماراتية 
  

  القنابل في لبنان  بالضغط على إسرائيل لتحميلها نفقات إزالة آثاربلجيكا تتعّهد .63
وصف وزير الدفاع البلجيكي، أندريه فالهوت، خالل لقاء مع منظمة أطباء دولية في بلجيكا األحد، 

 وقارنه بقصف النابالم الذي مارسته الواليات المتحدة في "مخرج للجبناء والخونة"القصف العنقودي بأنه 
ووعد فالهوت بأنه سيطلب من رئيس حكومته، غاي فيرهوفشتات، إلزام إسرائيل بتحمل كلفة . فيتنام

التي . عمليات إزالة القنابل العنقودية التي أطلقها جيش االحتالل على لبنان خالل عدوان تموز الماضي
ارل دو قدرها بعشرات ماليين اليورو، كما قال إنه سيثير هذا الموضوع مع وزير خارجية بالده، ك
  .خوخيط، ومع مندوب بلجيكا لدى مجلس األمن من أجل العمل على إلزام إسرائيل بهذا المطلب

  18/4/2007األخبار اللبنانية 
  

 لماذا ال يستفتون اللبنانيين حول شرعية سالح حزب اهللا؟: الحريري .64
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محمد رعد استهدف  هجوم شامل لحزب اهللا تولى إدارته رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب ، أمس،برز
هذا التصعيد الخطير رد عليه رئيس تيار المستقبل النائب سعد . كتلة تيار المستقبل بالدرجة األولى
من يتسلّق " مساء أمس، فرأى ان ،لدى وصوله إلى روما" المستقبل"الحريري في اتصال أجرته معه 

ريق المتهم بالضلوع في جريمة اغتيال على سالحه ليطلق مواقف رافضة للمحكمة الدولية وليتبنى كل الف
الرئيس الشهيد رفيق الحريري، ويغفل أي ذكر إلسرائيل ومزارع شبعا في خطابه، هو من يتحمل 

وأضاف الحريري  ".مسؤولية تغير نظرة اللبنانيين إلى سالحه من سالح مقاوم إلى سالح غير شرعي
وقراطية وحب االحتكام إلى الشعب اللبناني، ربما على كّل حال، وبما اننا في موسم المزايدة الديم"

". يقترحون علينا غداً استفتاء الشعب اللبناني حول ما إذا كان سالح حزب اهللا شرعياً أو غير شرعي
إذا كانوا متيقنين إلى هذه الدرجة من أن سالحهم شرعي فلماذا ال يقبلون باستفتاء اللبنانيين "وختم سائالً 

  ".سالح؟حول شرعية هذا ال
  18/4/2007المستقبل 

  
  إنكار شرعية سالح المقاومة مشروع صلح مع إسرائيل: حزب اهللا .65

تيـار  (انتقد رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد كتلة نيابية كبيرة فـي المجلـس                 :ريتا شرارة 
يهنئ لبنـان   ل جاء   تتحدث عن سالح المقاومة غير الشرعي، في حين ان وفدا اوروبيا برلمانيا           ) "المستقبل

ان وصف هذه الكتلة تحديدا سالح المقاومـة بانـه غيـر            : "وقال". وليشيد بمقاومته العدوان االسرائيلي   
شرعي هو ذهاب الى المدى االبعد في مشروع الصلح مع الصهاينة واالميركيين الذين يريـدون بنـاء                 

ت معه، وإلغاء كل حـال ممانعـة        شرق اوسط جديد محوره االعتراف بالكيان الصهيوني وتطبيع العالقا        
ومقاومة للعدوان االسرائيلي، وهذا شأن معظم النظام الغربي الرسمي الذي يسعى الى تطبيع العالقات مع            

اذا كنا اشرنا الى ان المبادرة العربية لم تقدم تنازالت في القمـة االخيـرة، اال انهـا                  . الكيان الصهيوني 
 وتريـد التفـاوض     1948 االحتالل الصهيوني الراضي عام      انطوت على تنازالت سابقة اقرت بشرعية     

لكن ان يوصف سالح المقاومة بأنه غيـر        . هذه وجهة نظر عربية ال نناقشها     . 1967حول اراضي عام    
شرعي، فهذا تماه مع الموقفين االسرائيلي واالميركي، ويحتاج الى توضيح ليس من الكتلة المشار اليهـا                

 ومن اسيادها ومن جماهيرها الن هذا الموقف خطير استراتيجيا ويثيـر            فقط بل من مرجعيات هذه الكتل     
  ".سؤاالً حول جدوى اي حوار

  18/4/2007النهار 
  

  متحفظون جداً على الفصل السابع في غياب التوافق اللبناني : سلطانوف .66
ولية في اعلن نائب وزير الخارجية الروسي الكسندر سلطانوف تحفظ بالده عن تحويل مسألة المحكمة الد

اطار الفصل السابع وفي ظروف غياب التوافق اللبناني، مكرراً دعوته اللبنانيين الى بذل الجهود 
 بزيارة وزير ، امس، باشر اتصاالته، الذي وصل ليل االثنين،وكان سلطانوف. ومضاعفتها إليجاد الحل

أكدنا لسلطانوف ان : وخ قال صل،وبعد اللقاء. الخارجية والمغتربين المستقيل فوزي صلوخ في منزله
عدم وجود حكومة لبنانية تحظى بالقبول الواسع لدى الفرقاء اللبنانيين، وتاليا تحظى بالشرعية المطلوبة، 

وزار سلطانوف رئيس الجمهورية . يؤخر االتفاق على سائر القضايا ومنها المحكمة ذات الطابع الدولي
وبحسب معلومات قصر بعبدا، فقد ، لوفد المرافقاميل لحود في قصر بعبدا بحضور السفير الروسي وا

ابلغ لحود سلطانوف ان اقرار االمم المتحدة لنظام المحكمة ذات الطابع الدولي يجب ان يحترم االصول 
الدستورية اللبنانية، معتبرا ان استناد مجلس االمن الدولي الى الفصل السابع إلقرار نظام المحكمة يعمق 

 زار سلطانوف رئيس الحكومة فؤاد السنيورةكما . ن ويؤذي مسيرة السلم االهليالخالفات بين اللبنانيي
  .ورئيس مجلس النواب نبيه بري



  

  

 
 

  

            30 ص                                      695:                                 العدد18/4/2007األربعاء : التاريخ

  18/4/2007السفير 
  
  

  األكثرية تراهن على الوقت وال انتخابات رئاسية إال بنصاب الثلثين : قاسمنعيم  .67
إن فريـق  " ،ه معهد سيدة نساء العالمين في احتفال أقام، نائب األمين العام لحزب اهللا الشيخ نعيم قاسم   قال

الوقت والتدويل، يراهن على الوقت، أي أننا اليوم أمام فترة مـن            : السلطة في لبنان يراهن على مسألتين     
االنتظار وهؤالء ينتظرون إما تطورات المنطقة العسكرية، وإما مجيء وقت انتخابات رئاسة الجمهورية             

وإذا طرحوا حواراً فإنما يريدونـه لتقطيـع        . ون أي حل أو حوار    بعد أربعة إلى خمسة أشهر، وال يريد      
إذا انتظرتم توقيت رئاسة الجمهورية فال يوجد انتخابات لرئاسة الجمهورية إال           :  وأكمل قائالً  ".الوقت فقط 

  .وفق الدستور أي بنصاب الثلثين
  18/4/2007السفير 

  
  الدستور اللبناني ب هاّضل إقرارنريد المحكمة الدولية سلطة قانونية بامتياز ونف: ميشال .68

 الذي وصل ،أكد مساعد االمين العام لألمم المتحدة بان كي مون للشؤون القانونية نيكوال ميشال: بيروت
ألقابل كل االطراف االساسية المعنية بالحوار في الحياة "الى بيروت أمس، انه اتى هذه المرة الى بيروت 

ة، رئيس مجلس النواب، رئيس الوزراء، وقادة االكثرية والمعارضة رئيس الجمهوري. السياسية اللبنانية
األمين العام لألمم المتحدة : وقال ."وسألتقي وزير العدل والقاضيين المعنيين بالتفاوض في شأن المحكمة

حصل على تفويض مجلس األمن من اجل التعاون مع الحكومة اللبنانية البرام االتفاق طبقاً للدستور 
 اآلن وكما تعرفون ان مجلس األمن يتابع الوضع من كثب، وفي هذه المرحلة في مطلق االحوال .اللبناني

مطار قبل ان يتوجه الولفت ميشال في تصريح في  .يؤمل وينتظر ان تتم العملية وفقاً لألطر الدستورية
هناك عدداً من " الى لقاء رئيس المجلس النيابي نبيه بري ومن ثم رئيس الحكومة فؤاد السنيورة، الى ان

الدول االعضاء في مجلس األمن وأنا متأكد من ذلك، يعتبر ان إقرار المحكمة وفق االطر الدستورية 
  ."اللبنانية هو الخيار األفضل

  18/4/2007الحياة 
  

  مجلس االمن يتجه الى الموافقة على بعثة تقويم آليات المراقبة للحدود اللبنانية السورية  .69
 أكدت مصادر مطلعة، في نيويورك، ان مجلس األمن يتجه نحو :راغدة درغام - بيروت – نيويورك

الموافقة على البيان الرئاسي الذي يوافق االعضاء بموجبه على ايفاد األمين العام لألمم المتحدة بعثة 
سلحة لتقويم آليات المراقبة على طول الحدود اللبنانية بما يشمل الحدود اللبنانية السورية لمنع تهريب اال

  .عبرها
  18/4/2007الحياة 

  
   تؤكد على قومية قضية فلسطين" يوم األسير"لقاءات في بيروت والمخيمات لمناسبة  .70

أحيت المنظمات الفلسطينية واللبنانية، امس، يوم االسـير، فـي احتفـاالت             18/4/2007 السفير   نشرت
هيئة ممثلي  " و " لألسرى والمحررين  الجمعية اللبنانية "وفي هذا اإلطار، نظمت     . ومسيرات ولقاءات شعبية  

إن : وقال النائب مروان فـارس    . ، احتفاالً في نقابة الصحافة    "األسرى والمعتقلين اللبنانيين والفلسطينيين   
القضية الفلسطينية، وألنها قضية قومية، تحاول الواليات المتحدة وإسـرائيل ان يجعـال منهـا قـضية                 

ان ما حصل في مؤتمر قمة الريـاض        "ومية والعربية، مشيراً الى     فلسطينية مستقلة، بعيداً عن القضية الق     
أنه ال حل في منطقة الشرق االوسط مـن دون          "واعتبر ممثل حركة امل علي فيصل       . "194لمنع القرار   
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اطالق االسرى، ومن دون عودة الالجئين الى ديارهم وإقامة الدولة الفلـسطينية المـستقلة وعاصـمتها                
الحركـة االسـيرة فـي      "بطة االسرى المحررين الفلسطينيين مهنا كساب عن        وتحدث رئيس را  . "القدس

، وناشد االمم المتحدة والصليب االحمر والمؤسسات االنسانية كافة الى تحمل           "سجون االحتالل االسرائيلي  
  . مسؤولياتهم تجاه األسرى

 17طيني المصادف في احتفل لبنان باألمس بيوم األسير الفلس 18/4/2007األخبار اللبنانية واضافت 
هو يوم أحد عشر ألف أسير فلسطيني يضاف إليهم العشرات من األسرى من . نيسان من كل عام

 . نيسان، ذكرى اعتقال سمير القنطار، يوماً لألسير العربي22جنسيات عربية مختلفة، وقد كُرس 
لسفارة اإليرانية في بيروت حضور ممثل اوكان بين الوللمناسبة نظم احتفاالً في دار نقابة الصحافة، 

نظام الدين حسني، طالل حاطوم ممثالً حركة أمل، علي فيصل ممثالً منظمة التحرير الفلسطينية، أبو 
عماد الرفاعي ممثالً تحالف القوى الفلسطينية، رئيس الجمعية اللبنانية لألسرى المحررين عطا اهللا حمود، 

كيف ال تتحرك األمم : وقال النقيب البعلبكي .مهنا كسابرئيس رابطة األسرى والمحررين الفلسطينيين و
بعدها ألقى  .المتحدة لوضع حد لهذا االعتقال الذي يتحدى األعراف الدولية وقوانين حقوق اإلنسان كافة

في زمن أوسلو كان شعبنا يظن أن قضية األسرى والمعتقلين ستكون من أبرز : الرفاعي كلمة قال فيها
 حولها المفاوضون، لكن قضية األسرى كانت أكبر برهان على أن االحتالل باق النقاط التي سيتفاوض

بكل أشكاله العدوانية، وأنه ال يفقه لغة الحوار، ومن يراهن على ذلك من جديد، فتجربة أوسلو أكبر 
نه ال حل في منطقة الشرق األوسط من دون إطالق األسرى، ومن دون "ورأى فيصل  .شاهد وبرهان
  ".أن يكون هذا اليوم هو يوم تجديد خيار المقاومة وخيار االنتفاضة"ودعا الى "ئينعودة الالج

  
  لحود سيشكل حكومة قبل ذهابه: وهاب .71

 الوزير اللبناني السابق وئام وهاب بعد لقائه رئيس الحكومة السابق "تيار التوحيد"حذر رئيس : بيروت
يكونان أولى ضحايا اقرار المحكمة الدولية  وقوات يونيفيل س1701القرار الدولي "عمر كرامي من ان 
، ورأى ان المعارضة "ليس تهديداً ولكنه قراءة لما سيحصل"، معتبراً أن ما يقوله "تحت الفصل السابع

 لفت الى أن هذه "وكالة أخبار لبنان"وفي حديث الى  ."ستكون آخر من سيدفع ثمن الفصل السابع"
ة الرئيس اميل لحود، معرباً عن اعتقاده بأن لحود سيشكل الحكومة لن تكون موجودة مع نهاية والي

في ظل االجواء الراهنة لن يكون هناك رئيس جديد، وأن البلد سيذهب الى "ورأى ان . حكومة قبل ذهابه
  ".لالمجهو

  18/4/2007الحياة 
  

   لبنان  حولمواصلة نهج شيراكبساركوزي يتعهد لمبارك  .72
لرئيس المصري حـسني مبـارك،      لئاسية الفرنسية نيكوال ساركوزي      المرشح اليميني لالنتخابات الر    قال

 امس،وكان المتحدث باسم الرئاسة المصرية السفير سليمان عواد قد قال ان هذا             ،خالل لقائهما في باريس   
أؤكد انه لن يطرأ على سياسة فرنسا الخارجية اي تغيير، وستكون            "اللقاء تم بناء على طلب ساركوزي،     

سأضمن امـن   "، موضحا   " في السياسة الفرنسية في الشرق األوسط التي تعتبر متوازنة         هناك استمرارية 
اسرائيل لكنني اريد جزءا منها للفلسطينيين، اريد دولة للشعب الفلسطيني واالستقالل في لبنان وعالقـات         

 ،وأكد ساركوزي التزامه بقضية المحكمة حول اغتيـال الحريـري         . "ثقة مع مختلف الحكومات العربية    
أن الذين اغتـالوا الـرئيس رفيـق        . لن أكون اقل حرصاً من الرئيس شيراك في هذا الموضوع         " مضيفا

  . "الحريري، يجب أن يحاسبوا على ما قاموا به، فلبنان في قلبي وهو يحتل مركزاً مهما بالنسبة إلي
  18/4/2007السفير 
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  ةالجامعة العربية تطرح خطة تحرك لدعم مبادرة السالم العربي .73
أعدت جامعة الدول العربية خطة تحرك  :القاهرة من 18/4/2007القبس الكويتية ذكرت صحيفة 

 وزير 11عربية ستعرضها على اجتماع لجنة مبادرة السالم العربية المقرر عقده، اليوم، بمشاركة 
األول سياسي والثاني إعالمي، حيث يتضمن األول : وتضم الورقة التحرك على محورين. خارجية

تشكيل وفد عربي يتوجه الى الواليات المتحدة للقاء اإلدارة االميركية والكونغرس وزيارة عدة مدن 
اخرى للتعريف بالمبادرة واهدافها والترويج لها، على ان يقوم الوفد بعد ذلك بزيارات اخرى الى كل من 

شمل الزيارة دوال أخرى وتوصي الورقة بأن ت. االتحاد األوروبي وروسيا واالتحاد الروسي للهدف نفسه
ذات اهتمام خاص مثل الهند والصين واستراليا وبعض الدول األفريقية واميركا الالتينية لحشد رأي عام 
عالمي متضامن مع الموقف العربي على ان يتم التحرك بعد ذلك في األمم المتحدة وبصوت واحد حول 

 إعالمية يجري االتفاق خالل االجتماع على وحول المحور الثاني تقترح الورقة تنظيم حملة. المبادرة
تفاصيلها في وسائل اإلعالم االميركية واالوروبية تشمل اهم المحطات والصحف والكتاب للتعريف 

وقالت مصادر دبلوماسية ان هناك اقتراحا . بالمبادرة، على ان يتم تشكيل آلية لتمويل التحرك العربي
ئيلي من خالل ترجمة المبادرة الى اللغة العبرية ونشرها على فلسطينيا بالتحرك داخل المجتمع االسرا

نطاق واسع في وسائل اإلعالم االسرائيلية وتكثيف اللقاءات والحوارات مع شخصيات اسرائيلية نافذة 
  .لدعم المبادرة

واشارت المصادر الى وجود اقتراح آخر من األمين العام للجامعة العربية عمرو موسى بعقد مؤتمر 
للسالم يضم جميع األطراف المعنية حال قبول اسرائيل بالمبادرة حيث تصبح اللقاءات على مستوى دولي 

  .دولي وليس عربيا واسرائيليا كما اقترح رئيس الوزراء االسرائيلي ايهود اولمرت
اكد وزير الخارجية المصري :  فتحي خطاب-القاهرة ، 18/4/2007العرب اليوم وأضافت صحيفة 

, يط ان المجموعات التي سيتم تشكيلها خالل اجتماع اللجنة الوزارية  ليست مكلفة بالتفاوضاحمد ابو الغ
وال يتصور انها ستفاوض بالنيابة عن أحد سواء الفلسطينيين او سورية ولبنان، وان مجموعات العمل 

  .ستكون طرح الفكرة االساسية وراء الجهد العربي والمقصود باالرض مقابل السالم
  

   الفلسطينية مليون دوالر لحساب الرئاسة52الجامعة حولت: يحمحمد صب .74
اكد سفير فلسطين لدى الجامعة العربية محمد صبيح ان الجامعة العربية حولت قبل يومين مبلغ : بيت لحم

 مليون دوالر الى حساب الرئاسة وستبقى تحول االموال الى ان يتم رفع الحظر المفروض على 52
واضاف صبيح ان . نية ليتسنى بعدها ارسال االموال الى حساب الوزارة مباشرةوزارة المالية الفلسطي

وزير المالية الدكتور سالم فياض ابلغ الجامعة العربية انه سيعمل خالل جولته لرفع الحصار المفروض 
 .على وزارته لتستطيع ضبط االمور المالية في السلطة الفلسطينية

  17/4/2007وكالة معا 
  

  بض على فلسطينية تهرب أجزاء أسلحةمصر تلقي الق .75
 على امرأة فلسطينية ، يوم الثالثاء،قالت مصادر أمنية ان سلطات الحدود المصرية ألقت القبض: رفح

وقال أحد  .في الخمسينيات من العمر وهي تحاول تهريب أجزاء أسلحة الى قطاع غزة في حقيبة
كميات " من مخيم الشاطئ حاولت تهريب المصادر ان المرأة وتدعى فتحية عبد الرازق سعيد وهي

  .من ابر ضرب النار وأجزاء ترجيع الطلقات" كبيرة
  17/4/2007رويترز 
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  اتفاق مكة تم بالدرجة األولى بفضل الفلسطينيين أنفسهم: خادم الحرمين الشريفين .76
حكومية الثانية أشار خادم الحرمين الشريفين في مقابلة أجرتها، الليلة قبل الماضية القناة ال :الرياض

، إلى لقاء مكة المكرمة بين الفلسطينيين ودور المملكة في "أنماط السلطة"للتلفزيون الروسي في برنامج 
إن هذه أوال مسألة إنسانية فهم إخواننا، إن هذا االتفاق تم "التسوية بين األطراف الفلسطينية، وقال 

تفاق هو الخطوة األولى لحل المشاكل الموجودة بالدرجة األولى بفضل الفلسطينيين أنفسهم، وأن هذا اال
حاليا وال بد من بذل كافة الجهود مع أصدقائنا مثل الواليات المتحدة وروسيا والصين وفرنسا وألمانيا 

  ".وأوروبا كلها في حل القضية
 18/4/2007الشرق األوسط 

  
   مركز حقوقي مصري يدعو لفتح ملف الجرائم اإلسرائيلية بحق األسرى .77

أكد مركز حقوقي مصري أن يوم األسير الفلسطيني يجب أن يكون يوما عالميا حتى يصحو فيه : اهرةالق
ضمير العالم على أكبر كارثة إنسانية في العصر الحديث وهي كارثة االعتقال والموت البطيء في 

سانية زنازين سجون االحتالل الصهيوني حيث تمثل إسرائيل إرهاب الدولة وتنتهك كل األعراف اإلن
والدينية واألخالقية في ممارساتها التعسفية بحق األسرى وحقوقهم من تعذيب وعزل وتجويع وقمع على 

لحقوق اإلنسان ومناهضة التمييز المجتمع الدولي ومؤسسات حقوق " سواسية"ودعا مركز  .مدار الساعة
ن تأخذ دورها من أجل اإلنسان ومؤسسة الصليب األحمر الدولي واألمين العام لألمم المتحدة إلى أ

الضغط على حكومة االحتالل إلطالق سراح األسرى الفلسطينيين ورفع المعاناة والممارسات التعسفية 
  .على حياتهم داخل السجون

  18/4/2007الخليج اإلماراتية 
  

  لقاءات فلسطينية اسرائيلية حول القدس في عواصم مختلفة .78
صم بينها أنقرة تشهد لقاءات بين اسرائيليين وفلسطينيين ذكرت مصادر مطلعة أن عددا من العوا: المنار

وقالت المصادر ان هيئات ومؤسسات اوروبية . لمناقشة صيغ حول التوصل الى حل لمسألة القدس
وأمريكية ترعى هذه اللقاءات التي تضم اكاديميين وشخصيات حزبية، يرفعون توصياتهم وما يتوصلون 

لسياسي الفلسطيني واالسرائيلي للمساعدة في حال استئناف المفاوضات اليه من تفاهمات الى المستويين ا
  .بين الجانبين

   18/4/2007المنار الفلسطينية 
  

  الجزائر وموزمبيق تُؤكِّدان دعمهما لقضّية الشعب الفلسطيني .79
قوق جددت الجزائر وموزمبيق، مساندتهما لحلٍّ عادٍل ودائٍم للقضية الفلسطينية يعيد الح: الجزائر

  . المشروعة للشعب الفلسطيني وإنشاء دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف
     17/4/2007 وفا -وكالة االنباء الفلسطينية

  
   وطنية وليست إنسانية قضية قضية األسرىاالسرى العرب يعتبرون .80

ة تحتاج إلـى    نفى األسرى العرب في السجون اإلسرائيلية أن تكون قضية األسرى إنساني          : لقمان اسكندر 
وطنية سياسـية   ، وأعتبروا في رسالة وقعوها لمناسبة يوم االسير الفلسطيني، أنها قضية            استدراج العطف 

 فهم أسرى وطـن     ، األسرى ليست شأن عائالتهم وحدها      وأكدوا أن  .تتعلق بكرامة الوطن وحقوق الشعب    
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األمة عنه بما تملك مـن      كل  فع  ن من حق األسير الذي دافع عن مقدسات األمة أن تدا          أ و ،ال أسرى قبائل  
 من انقطاع عـن     ، معنوية نفسية  هيبل  ،   ليست معاناة مادية   تهم معانا إلى أن  واوأشار .أساليب ومقدرات 

  .العمل الوطني والنضالي وابتعاد عن األهل وحرمان من األبناء
  18/4/2007العرب اليوم 

  
  ثاتاسرائيل والفلسطينيون وامريكا يضعون نقاطا ارشادية للمحاد .81

ذكرت مصادر فلسطينية موثوق بها، لألخبار أمس، أن قيادات فلسطينية وإسـرائيلية تـضع اللمـسات                
األخيرة على مذكرة سترسل إلى واشنطن إلعادة بناء الثقة بين الجانبين، تحت رعاية وزيرة الخارجيـة                

ن بإزالة نقاط تفتيش    وأضافت المصادر أن المذكرة ستشمل مطالب الفلسطينيي      . األميركية كوندوليزا رايس  
 سنوات في الضفة الغربية ومطالب إسرائيل بوقف تدفق السالح لحركتي حمـاس             6أقامتها إسرائيل قبل    

  .والجهاد اإلسالمي في قطاع غزة والعمل على وقف اطالق الصواريخ المحلية
ن من خالل تحقيـق  وفي السياق نفسه، قال دبلوماسيون اميركيون إن الجهود تهدف لبناء الثقة بين الجانبي    

وقال مسؤول أميركي، لوكالة رويترز، إن الجانبين بحاجة الى مـساعدة           . تقدم مطّرد في القضايا اليومية    
ال نملـي نقاطـاً     ) اإلدارة األميركية (بمعنى أننا   . ونحن نساعد في تسهيل ذلك    . لفهم ووضع نقاط هادية   

رة األميركية ستقدم خالل األسـابيع المقبلـة        وذكرت صحيفة هآرتس اإلسرائيلية، أمس، أن اإلدا      . محددة
. لإلسرائيليين والفلسطينيين قائمة تحت عنوان اختبارات تنفيذ، من أجل تطوير تنفيذ التزامات الطـرفين             

وستطلب االدارة االميركية من الفلسطينيين العمل في المجال األمني لمنع اإلرهاب، كما سـتطلب مـن                
ها الحركة والمسار لتشغيل المعابر في قطاع غزة وتسهيل الحركـة فـي             إسرائيل تنفيذ الجزء المتعلق ب    

إصالحات في االجهـزة    : وسيطلب من الفلسطينيين، بحسب الوثيقة، الموضوعات التالية      . الضفة الغربية 
األمنية، ومنع اإلرهاب، ومنع دخول االرهابيين وتهريب األموال، وتشغيل طواقم لتنفيذ اتفـاق الحركـة               

كرت الصحيفة ان هذه القائمة بانتظار أن توقعها رايس ومـن شـأنها أن تكـون أساسـاً                   وذ. والمسلك
  .للمحادثات التي ستديرها رايس بين الطرفين

  18/4/2007األخبار اللبنانية 
  

  م روسيا تدعو إلى استثمار المؤشّرات اإليجابّية من أجل دفع عملّية السال .82
 إن ، خالل مؤتمر صحفي عقده في موسكو،لقومي الروسيقال إيغور ايفانوف مستشار األمن ا: موسكو

مباحثاته في الشرق األوسط تناولت قضية األسرى الفلسطينيين والجنود اإلسرائيليين األسرى في غزة 
ولبنان، مؤكداً أن روسيا ال تلعب دور الوسيط في هذا الخصوص لكنها تبذل جهدها للمساعدة على 

بضرورة أن تُساهم عملية تبادل األسرى في المساعدة على دفع وأعرب عن قناعته  .تحقيق تسوية
وأوضح أن مشاوراته أكدت بروز عوامل إضافية تساهم بتنشيط التفاوض بما في ذلك  .العملية التفاوضية

التزام الفلسطينيين على مستوى الرئاسة والحكومة بتنفيذ االتفاقيات الموقّعة بين منظمة التحرير والحكومة 
عن ارتياحه النتظام االجتماعات بين الرئيس ايفانوف وأعرب  .ائيلية وغيرها من الوثائق الدوليةاإلسر

محمود عباس ورئيس الوزراء اإلسرائيلي أيهود أولمرت، الفتاً إلى وجود دالئل لتخفيف الحصار 
 األوسط إن وزراء اللجنة الرباعية الخاصة بالشرق "ضافوأ .االقتصادي المفروض على الفلسطينيين

 ".سيعقدون اجتماعاً قريباً يعطي دفعةً إضافية لعملية التسوية
  18/4/2007فلسطين برس 

  
  مع الدولة االسرائيلية مالطا تدعم حق الفلسطينيين في اقامة دولة .83
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اعلن وزير خارجية مالطا مايكل فراندو، امس الثالثاء في تصريح ادلى بـه اثـر محادثـات                 : الجزائر
لجزائري عبد العزيز بوتفليقة، ان بالده تدعم حق الفلسطينيين في اقامة دولة لهم تقـوم               اجراها الرئيس ا  

المشاكل التي تشهدها المنطقة    "مع الدولة االسرائيلية موضحا ان المحادثات مع الرئيس الجزائري تناولت           
بـين  "  منتظمحوار"واوضح انه سلم الرئيس الجزائري مبادرة مالطا حول        . والعالم ودول الشرق االوسط   

  .العالم العربي واالتحاد االوروبي
  18/4/2007وكالة سما 

  
  تطلق مركز معلومات عن األسرى" نشطاء لتحرير فلسطين: " نيوجرسي .84

في واليـة نيوجرسـي     " نشطاء لتحرير فلسطين  " أعلنت لجنة التضامن مع الشعب الفلسطيني     : نيوجرسي
ات األسرى الفلـسطينيين فـي سـجون االحـتالل          األمريكية، اليوم، عن انطالق مشروع مركز معلوم      

ويمكن لمتصفح الموقع الحصول علـى معلومـات هامـة          . اإلسرائيلي، على الشبكة العالمية االنترنيت    
ووثائق تتعلق بنضاالت األسرى طوال سنوات االحتالل، باإلضافة إلى صور وبوسترات تؤرخ لنـضال              

ت حول واقع األسر في السجون اإلسرائيلية، وإبداعات        األسيرات واألسرى، وعدداً من األبحاث والمقاال     
وجاء اإلعالن عن انطالق الموقع، بمناسبة يوم األسير الفلسطيني، حيث تنظم لجـان             . ومواقف األسرى 

التضامن ومؤسسات فلسطينية مختلفة، سلسلة من النشاطات والفعاليات بالمناسبة، فـي مـدن شـيكاغو،               
ويمكن الحصول عن المعلومـات عبـر الولـوج         . سيسكو، وغيرها ونيويورك، ونيوجرسي، وسان فران   

   org.newjerseysolidarity.www://http: للموقع التالي
    17/4/2007 وفا -وكالة االنباء الفلسطينية

  
  طينيينارسات االسرائيلية ضد الفلسمريحا يؤكد رفضه للمأ فيوفد صربي  .85

قالت السيدة غوردانا بوب الزيتش نائبة رئيس الحزب الراديكالي الصربي أن الصرب مع الشعب              : اريحا
الفلسطيني وقضاياه وضد ما تقوم به إسرائيل من سرقة للمياه وإقامة مستوطنات وجدار الفصل والحصار               

كومتهم ومواالتها للغرب  وأضافت الزيتش أن الكثير من الصرب غير مؤيدين لسياسة ح          .المفروض عليه 
وشددت الزيتش أن مشاكل وهموم الـشعبين        .وابتعاد حكومة الصرب عن التعامل مع السلطة الفلسطينية       

الفلسطيني والصربي يجب ان تعمق العالقة والتعاون بين شعبينا والقوى الوطنية المحبة للعدل والـسالم               
  .ني الراحل أبو عماروالخير لشعوبها وانهم يكنون االحترام للرئيس الفلسطي

 18/4/2007القدس الفلسطينية 
  

  !إسرائيلي جديد من نوعه - خالف أميركي .86
  وحيد عبد المجيد. د

 اإلسرائيلية الخالف الراهن بـين إدارة جـورج بـوش           – جديد من نوعه في تاريخ العالقات األميركية      
فـات حـدثت بـين إدارات       فكم من خال  . وليس الجديد هو الخالف في حد ذاته      . وحكومة إيهود أولمرت  

الجديد هو في نوع هذا الخالف الذي يدور حول اتجاه التحـرك إلحيـاء              . أميركية وحكومات إسرائيلية  
فاإلدارة األميركية التي تشعر بوطأة فشلها في العراق تبحث عن أي           . العملية السلمية في الشرق األوسط    

الخارجية كوندوليزا رايـس أن إحيـاء العمليـة         وتعتقد وزيرة   . إنجاز، أو ما يوحي به، في هذه المنطقة       
ومن هنـا   . السلمية التي وضعتها هذه اإلدارة في ذيل أولوياتها لفترة طويلة، يمكن أن يحقق هذا الهدف              

كان اهتمامها الواضح في الشهور األخيرة بالسعي إلى مد جسر ما بين رئيس الحكومة اإلسرائيلي إيهود                
وقد نجحت بالفعل في عقـد عـدة لقـاءات بينهمـا،            . ية محمود عباس  أولمرت ورئيس السلطة الفلسطين   
  . وكان آخر هذه اللقاءات يوم األحد الماضي. وشاركت معهما في واحد منها
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لكن أولمرت الذي تعمد وضع سقف منخفض للغاية قبل كل لقاء عقده مع عباس، ليس مقتنعاً بجدوى أي                  
فهو يؤمن بنظرية سلفه الراقـد فـي غيبوبتـه أريـل            . تحرك إلحياء المسار التفاوضي مع الفلسطينيين     

وهذه نظرية تقوم على أن الحل التعاقدي النهائي مع الفلسطينيين لـيس ممكنـاً فـي المرحلـة                  . شارون
  . الراهنة، وأن على إسرائيل القيام بخطوات فصل أحادية ترسم تدريجياً خطوط هذا الحل

الـذي  " كاديمـا "راً رئيسياً من عناصر برنامج حزب       وقد تبنى شارون هذه النظرية التي أصبحت عنص       
في االنتخابات التشريعية الفلـسطينية     " حماس"، قبل فوز حركة     "ليكود"انشق به ومعه أولمرت عن حزب       

بعد هذه االنتخابات إلى    " حماس" ومن الطبيعي أن يؤدي تصاعد دور        .2006 يناير   25التي أجريت في    
س العدول عنها، ألن أحد مقوماتها التي وضعها شـارون هـو عـدم              تثبيت نظرية الفصل األحادي، ولي    

بالـسلطة  " فـتح "وكان ذلك في وقت انفردت فيه حركة        . وجود شريك تفاوضي فلسطيني على حد زعمه      
. ، بموقفها المعروف تجاه المفاوضات، شريكاً رئيسياً في هذه السلطة         "حماس"الفلسطينية، وقبل أن تصبح     

أبداً تحرك رايس الذي تقول إنه يستهدف إحياء المسار التفاوضي بينـه وبـين              ولذلك لم يهضم أولمرت     
لكنه يدرك أن اإلدارة األميركية تحتاج إلى مـشهد         ". حماس"عباس الذي أصبح مكبالً بقيود الشراكة مع        

يوحي بأنها قادرة على اإلنجاز، رغم فشلها الذريع في العراق وعجزها عن وقـف البرنـامج النـووي                  
  . ي أو احتوائه حتى اللحظةاإليران

.  اإلسرائيلي ال يقتصر على ذلك، وإال لما كان فيه جديـد يميـزه هـذه المـرة                 –لكن الخالف األميركي  
فأولمرت يرى أنه إذا كانت هناك ضرورة لتحرك سلمي ما، فاألجدر أن يكون باتجـاه سـوريا ولـيس                   

نه يتعارض مع اإلستراتيجية الهادفة إلى      وهذا أمر مرفوض تماماً في واشنطن حتى اآلن أل        . الفلسطينيين
وهنـا  . محاصرة دمشق والسعي إلى فرض عزلة عليها سعياً إلرغامها على تغيير سياستها في العـراق              

تحديداً الجديد في الخالف الراهن بين إسرائيل التي تفضل أن تجرب تحركاً تجاه سـوريا، والواليـات                 
سألة الفلسطينية، ال ألنها ترى فرصة حقيقية إلحراز تقـدم          المتحدة التي تركز وزيرة خارجيتها على الم      

فيها، ولكن ألنها تريد تحريك المياه اآلسنة في العملية السلمية وتستبعد دمشق فال يبقـى أمامهـا غيـر                   
  .  اإلسرائيلي–التحرك على صعيد المسار الفلسطيني

كل الجديد في هذا الخـالف الـذي        وهذا جديد، لكنه ليس     . إنه خالف في االتجاه لم يحدث مثله من قبل        
مازال الطرفان قادرين على إبقائه تحت السطح، مثلما فعال بشأن خالفهما الذي نتج عن فـشل الحـرب                  

فلم يعد خفياً أن إدارة بوش شجعت حكومة أولمرت على اللجوء           . اإلسرائيلية على لبنان الصيف الماضي    
". حزب اهللا "التي نفذها   " الوعد الصادق "ثر عملية   إلى حرب جوية شاملة، وليست فقط عمليات محدودة، إ        

وكان هذا التشجيع األميركي حاسماً في تحديد طبيعة العدوان اإلسرائيلي الذي لم يسبقه اسـتعداد كـاف                 
، وبالتالي على لبنان، كان أحد الخيارات المطروحة في هيئـة           "حزب اهللا "رغم أن شن حرب شاملة على       

في هذه الحرب التي    " ورطتهم"شعر أولمرت وأركان حكومته بأن إدارة بوش        لذلك  . األركان اإلسرائيلية 
ولم يكن ممكنا إال أن تُحدث مالبـسات هـذه   . بدت لكثير من المراقبين حربا بالوكالة بين أميركا وإيران  

ويتقاطع هذا الشرخ مـع الخـالف علـى         . الحرب شرخاً في العالقة بين إدارة بوش وحكومة أولمرت        
 سوريا، السيما بعد أن استنتج أولمرت من حربه المـذكورة أن الـسبيل األفـضل إلدارة                 الموقف تجاه 

  . هو إبعاد سوريا عن إيران عبر السعي إلى استئناف المفاوضات معها" حزب اهللا"الصراع ضد 
ولذلك حرص أولمرت على إبقاء القناة الخلفية غير الرسمية مع سوريا مفتوحة، مـن خـالل اسـتمرار                  

 بين رجل األعمال األميركي من أصل سوري الدكتور إبراهيم سليمان والمدير العـام األسـبق                اللقاءات
فقد تم الحفاظ على هذه القناة رغم أن الحرب اإلسرائيلية على           ". آلون لييل "للخارجية اإلسرائيلية الدكتور    

ن اجتماعاً عقدته لجنة    لبنان كانت كفيلة بتدميرها، إذ تواصلت اللقاءات وقادت إلى حضور الدكتور سليما           
اإلسرائيلي يوم الخميس الماضي لمناقشة ما أنجزته االتصاالت        " الكينيست"العالقات الخارجية واألمن في     

 مـارس   19غير الرسمية، والتي أكد الرئيس بشار األسد وجودها في مقابلة صحافية أجريت معه يـوم                
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ائيل لكنها لم تؤد إلى نتائج ملموسة حتـى         الماضي، وقال فيها إن بالده أجرت مفاوضات سرية مع إسر         
  . اآلن

كما لم تكن إسرائيل مستعدة، بأي حـال،        . ولم تكن واشنطن سعيدة، بطبيعة الحال، بمثل هذه المفاوضات        
لوقف هذه القناة الخلفية التي انطلقت في عهد شارون متزامنة مع خالفه مع بوش على الموقـف تجـاه                   

قلق حين اتجهت إدارة بوش إلى التصعيد ضد سوريا، وتحـدث بعـض             فقد شعر اإلسرائيليون ب   . سوريا
، عن ضرورة تغيير نظام األسد في وقت كانت مالمح الفشل األميركـي             "المحافظين الجدد "منظريها من   

فالمؤسسة األمنية اإلسرائيلية ترى أن النظام الـسوري ال يـؤذي إال فـي              . في العراق آخذة في الظهور    
ه قد يكون أكثر إيذاء إذا سيطر اإلسالميون على السلطة، أو حدثت فوضـى علـى                لبنان، وأن البديل عن   

  . النمط العراقي عند حدود إسرائيل هذه المرة
 إسرائيلي بهذا الحجم محجوباً عن األنظار حتى بعـد أن أخـذ             – والمدهش هنا أن يبقى خالف أميركي     

بين البيت األبيض والكونجرس حول التورط      يتقاطع مع الصراع الداخلي المتصاعد في الواليات المتحدة         
فلم تكن زيارة رئيسة مجلس النواب األميركي نانسي بيلوسي إلى دمشق بمنأى عن اهتمـام               . في العراق 

  . الحكومة اإلسرائيلية وأنصارها في واشنطن بالسعي إلى استئناف المفاوضات مع سوريا
ونُـسب إلـى    . ا رغبته في السالم مع سـوريا      فقد حملت بيلوسي رسالة من أولمرت إلى األسد أكد فيه         

وهـذا  . مصادر قريبة من بيلوسي أن أولمرت أكد لها سعادته لزيارتها دمشق وإيصال رسالته إلى األسد              
موقف ليس فقط مختلفاً، بل معاكسا تماماً لموقف إدارة بوش التي شنّت حملة شعواء على رئيسة مجلس                 

  . النواب بسبب تلك الزيارة
ن ذلك التناقض بين الموقفين اإلسرائيلي واألميركي، إضطرار أولمرت إلى مراعـاة اسـتياء              وال يقلل م  

". وقـف دعمهـا لإلرهـاب     "بوش عبر إعالن أن شروطه للتفاوض مع سوريا لم تتغير، وفي مقدمتها             
فأولمرت الضعيف، بل األضعف من أي رئيس وزراء سبقه منذ بن جوريون، ال يرغـب فـي زيـادة                   

كما أنه ال مصلحة له، كما هو األمر بالنسبة إلـى إدارة بـوش، فـي أن                 . دارة األميركية الخالف مع اإل  
فاإلدارة األميركية ال تجد خطـراً حتـى        . ولذلك يديره كالهما بحذر شديد    . يخرج هذا الخالف إلى العلن    

ول النقطة التـي    فالفجوة بين الطرفين واسعة للغاية، سواء ح      . اآلن في القناة الخلفية بين إسرائيل وسوريا      
كما أن الفشل في العراق     . ينبغي أن تستأنف منها المفاوضات، أو بخصوص الحل الذي يريده كل منهما           

ولذلك ال تشعر دمشق بحاجتها إلى إسـرائيل        . يضعف قدرة إدارة بوش على عزل سوريا إقليمياً ودولياً        
  . على هذا الصعيد

ائيلي يبدو ضئيالً على هذا النحو خالل الشهور المقبلة،          اإلسر – وإذ كان احتمال توسع الخالف األميركي     
فهو ينطوي على مؤشر مهم بالنسبة إلى مستقبل العالقة بين واشنطن وتل أبيب فـي حـال فـوز أحـد                   

، فـي   "الديمقراطية"فاألرجح أن تكون اإلدارة     . في االنتخابات الرئاسية المقبلة   " الديمقراطيين"المرشحين  
قاً مع إسرائيل حول اتجاه التحرك في المنطقة، وربما أكثر دعماً لها مقارنة باإلدارة              هذه الحال، أكثر تواف   

  . الحالية التي كنا نعتقد أنها بلغت أعلى ذروة في مساندة إسرائيل
  18/4/2007االتحاد االماراتية 

 
  هوّية ممّزقة وبحث عن دور موعود بين العرب وإسرائيل: اليهود المغاربيون .87

  رشيد خشانة
ع مثقفان فرنسيان يساريان يتحدران من الجزائر ثوب التقدمية وارتديا أزياء أسـالفهما اليهـود فـي                 خل

 "اعترافاتـه "األول هو الفيلسوف الراحل جاك دريدا الذي صدرت أخيراً          . محاولة للنظر في مرآة الهوية    
روف بنجامين ستورا الذي     الباريسية مترجمة من اإلنكليزية، أما الثاني فهو الباحث المع         "ستوك"عن دار   

 واعتبره احتفاء بدور اليهود الجزائـريين وهـو كتـاب           "المنافي الثالثة "أصدر آخر العام الماضي كتاب      
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وتطرق دريدا في الكتاب الذي جمع مواده كل من جون كابوتو ومايكل            . شامل عن تاريخهم في هذا البلد     
 إلى الصالة والبكاء، ودأبه على تقبيل الغطاء الذي         سكانلون إلى التباعد بين فكره اإللحادي وقوة انجذابه       

، ما حمل المعلقين علـى القـول إن هـذا           )"التاليث"ويسمى في العبرية    (يوضع على الرأس عند التعبد      
وفي المقابل أتى كتاب سـتورا المولـود فـي          . الموقف يعكس درجة محيرة من التناقض، بل االنفصام       

اته تروتسكياً ثم اندمج في العالم األكـاديمي متخصـصاً فـي تـاريخ               والذي بدأ حي   1950قسنطينة عام   
 أوروبا في جامعة باريس الثامنة، نوعاً مـن         –المغرب العربي المعاصر ومديراً لمعهد المغرب العربي        

  .السيرة الذاتية الطريفة
اجة وممزقة،  وعكس الكتابان حال اليهود المغاربيين الذين تتقاذفهم أمواج شد وجذب جعلت هويتهم رجر            

فهم مشدودون ألوتاد متباعدة أحدها نداء المشروع الصهيوني المحرض على الهجـرة إلـى فلـسطين                 
وطرفها اآلخر الحنين إلى الوطن األم حيث تركوا ذكريات الصبا والشباب، أما ثالثها فالمهاجر األوروبية               

  .لى استيطانها واالندماج فيها فجنحوا ا1967 و1948التي حضنتهم بعد موجتي الهجرة الرئيسيتين في 
  درجة ثانية

مع حصول تقارب سياسي ما انفكت عالماته تطفو على السطح بين الدولة العبرية وأكثر من بلد مغاربي                 
خالل السنوات األخيرة، تنامى دور يهود شمال أفريقيا الذين لعبوا دور همزة الوصل وكانوا فـي قلـب                  

وساطة ترمي فقط إلى تهيئة األجواء للخطوات التطبيعيـة المعلنـة           ولم تكن ال  . االتصاالت بين الجانبين  
الحقاً وإنما شكلت فرصاً للعودة إلى المدن واألحياء التي شب في غبارها أطفال يهود أصبحوا بعد هجرة                 

وعلى رغم أن اليهود العرب يـصنفون فـي الدولـة العبريـة             . آبائهم إلى فلسطين مواطنين اسرائيليين    
فإن بعضهم نجـح فـي      ) اليهود الشرقيين  ("السفارديم"لدرجة الثانية بالنظر الى كونهم من       مواطنين من ا  

تسلق سلم السياسة وارتقى إلى مناصب رفيعة مثل األمين العام السابق لحزب العمل اإلسـرائيلي نـسيم                 
ان شالوم  وخلفه سيلف ) المولود في المغرب  (ووزير الخارجية السابق ديفيد ليفي      ) من أصل تونسي  (زفيلي  

وتزامن تنامي دور هؤالء مع وصول العالقات اإلسرائيلية مع البلدان المغاربية إلى            ). المولود في تونس  (
أوجها بدءاً من إقامة عالقات ديبلوماسية مع كل من الرباط وتونس فـي أواسـط التـسعينات، وربـط                   

فسها، وصوالً إلى التطبيع الكامـل      اتصاالت بعيداً من األضواء اإلعالمية مع ليبيا والجزائر في الفترة ن          
  .الذي اتخذ طابعاً استعراضياً مع موريتانيا في عهد الرئيس المخلوع معاوية ولد الطايع

ويمكن القول إن هناك عالقة متشابكة بين اليهود الذين بقوا في البلدان المغاربية وأولئك الذين هـاجروا                 
 اإلسـرائيلي فـي     - لدى دفع مسار التطبيع المغاربي       إلى فلسطين في فترات مبكرة، إذ تكاملت الحلقتان       

ولوحظ أن هذين الدورين استمرا في التكامل نفسه حتى بعد تجميد التطبيع بغية المحافظـة               . شكل الفت 
على جسور غير معلنة، على نحو ما فعل الوزير المغربي السابق سيرج بيرديغو الذي رتـب زيـارات                  

وهو يشغل أيـضاً    ( مجلس المستشارين التونسي روجي بيسموث       مسؤولين اسرائيليين للمغرب، وعضو   
الذي أرسل في مهمة الى إسرائيل، ورئيس الجالية اليهودية الليبية في           ) منصباً قيادياً في اتحاد الصناعيين    

والـذي كـشف فـي حـوار     ) الذي كان يسكن في طبريا قبل االنتقال إلى لندن  (بريطانيا رفائيل لوزون    
 الليبيـين الـى     "الحجاج"ي نسق مع مواطنه رفائيل فالح لترتيب زيارة مجموعة من           صحافي أنه هو الذ   

وصرح جوزيـف سـيتروك     . للصالة في المسجد األقصى   ... القدس في مطالع تسعينات القرن الماضي     
عملت الكثير للمساهمة فـي     " أن الحكومة التونسية     2004كبير أحبار فرنسا في مناسبة زيارة تونس عام         

 الفلسطيني وأن الوقت حان للخروج بموقف علنـي واتخـاذ مبـادرات             -للخالف اإلسرائيلي   إيجاد حل   
أمـا  . ، ما كشف أهمية الدور الذي يقوم به للوساطة بـين الجـانبين            ")في مجال التطبيع الثنائي   (جريئة  

لـة،   في القدس المحت   "هداسا"بيسموث فزار رئيس الوزراء اإلسرائيلي السابق ارييل شارون في مستشفى           
وصرح الى إحدى الفضائيات أنه أتى موفداً من حكومة بلده خصوصاً لعيادتـه، مـا أثـار ردود فعـل                    

  .مستهجنة في تونس
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  خمس هجرات
إلى جانب دور الوساطة هذا للتقريب بين اسرائيل ودولهم األصلية، يلعـب اليهـود المغـاربيون أدواراً                 

والمالحظ أن غالبيـة    . اجر األوروبية خصوصاً فرنسا   سياسية وإعالمية واقتصادية وثقافية مهمة في المه      
اليهود المغاربيين اختاروا االستقرار في نهاية المطاف في فرنسا بعدما غادروا مواطنهم األصـلية إلـى                

غير أن كثيراً مـنهم لـم       . فلسطين في موجات متوالية عبر ميناء مرسيليا تحت تأثير الدعاية الصهيونية          
وتزامنت الهجرات الكبرى مع بعض     . ئة اإلسرائيلية المختلطة فقفل عائداً إلى فرنسا      يستطع التأقلم مع البي   

 1962 والجزائـر    1956 واستقالل تـونس سـنة       1948اإلنعطافات المهمة، أسوة بإنشاء اسرائيل سنة       
 التي تعرضت خاللها محال اليهود لالعتـداء فـي تـونس وطـرابلس              1967) يونيو(وحرب حزيران   
 التي شهدت آخر موجة هجرة جماعيـة مـن شـمال            1973) اكتوبر(رب تشرين األول    وبنغازي، ثم ح  

وعلى سبيل المثال تراجع عدد اليهود في جزيرة جربة التونسية التي كانت تضم أكبـر تجمـع                 . أفريقيا
لليهود وللمدارس التلمودية خارج العاصمة تونس إلى أقل من ألفي شخص حالياً بعدما كان العدد يتجاوز                

وتراجع عدد اليهود في المغرب بعدما كانوا أكبر تجمع لليهود الشرقيين فـي             .  آالف في الستينات   خمسة
أما في الجزائر فـأكبر     . 2005العالم العربي، خصوصاً بعد تفجير معالم يهودية في الدار البيضاء السنة            

مـصير الجاليـة    موجة مغادرة هي تلك التي أعقبت االستقالل إذ شعر اليهود بأن مـصيرهم مـرتبط ب               
  .الفرنسية التي غادرت الى وطنها األم

 Décret ("مرسـوم كريميـو  "وعزا المؤرخون هذا االرتباط إلى أن اليهود المغاربيين اسـتفادوا مـن   
Crémieux (   والذي منحهم حق حمل الجنسية الفرنسية، مع ما ترتب على ذلك من             1870الصادر سنة 

وبموجب . متع بها مواطنوهم المسلمون في ظل االحتالل الفرنسي       امتيازات وظيفية واجتماعية لم يكن يت     
ذلك المرسوم كان الموظف الحائز الجنسية الفرنسية يتقاضى راتباً يزيد عن مواطنه التونسي أو المغربي               

ولعل هذا ما يفسر تشبث أكثرية اليهود المغاربيين بجنسيتهم الفرنسية حتى بعد            . أو الجزائري بنسبة الثلث   
 علـى المـدن   "الخلـيج الـالزوردي  "الالت، وتفضيلهم العيش في ضواحي باريس أو مرسيليا أو    االستق

  .المغاربية أو اسرائيل التي لم يستطيبوا العيش فيها
من هنا اكتسب أبناؤهم مواقع بارزة في المجتمع الفرنسي أسوة بجوزيف سيتروك كبير أحبـار فرنـسا                 

 والخبير االقتصادي جان بول فيتوسـي ورجـل اإلعـالم           )وهو أيضاً رئيس مجمع األحبار األوروبي     (
الراحل سيرج عدة والمغني ميشال بوجناح المنحدرين من أصول تونسية، أو جزائريي األصـل أمثـال                

 جان دانيال والفيلسوف جاك دريدا واألكاديمية هيلين سيكسو والمـؤرخ           "نوفال أوبسارفاتور "مدير مجلة   
وينقسم هؤالء إلى ألوان متباعدة في موقفهم من اسـرائيل،          . "في الثالثة المنا"بنجامين ستورا مؤلف كتاب     

ففيما لم يتوان سيتروك عن حض اليهود على تلبية نداء آرييل شارون العام الماضي للهجرة إلـى دولـة    
وإن (، عـارض آخـرون      "إني أشجعهم على ذلك وأعتبره اختياراً صائباً      "إسرائيل قائالً لوسائل اإلعالم     

وتناغمت األصوات اليهودية المنتقـدة     . أي دعم يقدم لدولة تمارس االحتالل واالغتياالت      ) لة قليلة كانوا ق 
في فرنسا مع شخصيات يهودية أخرى رفعت صوتها من داخل البلدان المغاربية مراراً باالنتقاد للدولـة                

شرها الوجـه النقـابي     العبرية، خصوصاً خالل الحرب األخيرة على لبنان، أسوة بالرسالة القوية التي ن           
والروائي المغربي  ) والذي أيد دائماً منظمة التحرير الفلسطينية     (والسياسي التونسي المعروف جورج عدة      

ادمون عمران المليح الذي وقَّع مع مواطنه الناشط الحقوقي اليساري سيون أسيدون مقاالً شـديد اللهجـة         
  .فت لبنان لمعارضة الحرب التي استهد"لوموند"نشراه في صحيفة 

وفي هذا اإلطار لوحظ أن أندري أزوالي مستشار الملك محمد السادس دعا أخيراً، بصفته عـضواً فـي        
فريق األمم المتحدة الذي شكله األمين العام السابق لألمم المتحدة كوفي أنان لتقديم أفكار حول محاربـة                 

واقتـرح أزوالي   . بين الحضارات سوء الفهم بين الحضارات، إلى اعتماد رؤية سياسية لقضية التحالف           
في االجتماع األول للفريق في نيويورك الذي حضره أيضاً الرئيس اإليرانـي الـسابق محمـد خـاتمي                  
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والمتخصص بالحضارة اإلسالمية في جامعة جورج تاون جون اسبوزيتو ووزير الخارجيـة الفرنـسي              
 السياسية التـي كانـت وراء وقـوع    قراءة جديدة وموضوعية للعناصر"األسبق هوبير فيدرين، ما سماه      

، مشيراً إلى ضـرورة     "المآسي التي تضعف روابط الغرب بالعالم اإلسالمي وتضعهما في حال مواجهة          
مساءلة الوقائع، خصوصاً ما يتعلق منها بالملف الفلسطيني الذي يعتبر ملفاً رئيساً لم تستطع المجموعـة                "

  ."تها في شأنهالدولية إلى اآلن تنفيذ القرارات التي اتخذ
  نداء الوطن؟

لكن الالفت أن كثيراً من يهود شمال أفريقيا المقيمين في أوروبا صاروا حريصين في السنوات األخيـرة                 
غير أن تلـك    . على زيارة بالدهم األصلية وكتب بعضهم مقاالت وروايات عن اللقاء مع موطن الجذور            

وفي هذا اإلطار يقوم رئـيس الجاليـة        . النهائيةاللقاءت ظلت مجرد زيارات ولم يخطط أحد منهم للعودة          
اليهودية الليبية رفائيل لوزون منذ فترة بحملة مكثفة للضغط بشتى الطرق على المؤسسات التابعة للدولة               

للمطالبـة  ) من ضمنها نشر مجموعة من المقاالت في بعض المواقع الليبية على شبكة االنترنـت             (الليبية  
عمـا  " في العالقات بين الجانبين بعد دفع تعويضات         "فتح ملف جديد  "ى ليبيا و    بالسماح لليهود بالعودة إل   
وهو يستدل على وجاهة مطلبه بأن الجزائر والمغرب وتونس         .  على حد تعبيره   "لحق بهم من أذى وطرد    

  .سمحت لليهود الذين هاجروا منها بالعودة إليها سياحاً وزواراً
السابق سيلفان شالوم إلى بيت والديه في مدينة قابس التونـسية           وغير بعيد من ليبيا عاد وزير الخارجية        

وسط إجراءات أمنية مشددة واحتجاجات واسعة من النشطاء بمناسبة رئاسته الوفد اإلسرائيلي إلى القمـة               
وربط . 2005) أكتوبر(العالمية لمجتمع المعلومات التي استضافت تونس شوطها الثاني في تشرين األول            

 اإلسرائيلي، العلني والخفي، فـي الـسنوات        –ذه الظاهرة وتقدم مستوى التطبيع التونسي       مراقبون بين ه  
 مجلي  "الكنيست"األخيرة مستدلين على ذلك بزيارات شخصيات اسرائيلية آخرها وفد برئاسة نائب رئيسة             

 الماضـي    في جربة منذ أواسط تسعينات القـرن       "الغربية" المنظمة سنوياً لكنيس     "الزيارة"وهبة، وكذلك   
ويشارك في تلك الطقوس    . والتي انطلقت في أعقاب توقيع الفلسطينيين واإلسرائيليين على اتفاقات أوسلو         

آالف اليهود الذين يأتي قسم منهم من الدولة العبرية، ومنهم رجال دين إسرائيليون ونواب في الكنيـست                 
  .يليةووزراء سابقون ووفود إعالمية تمثل محطات إذاعة وتليفزيون اسرائ

لكن تفضيل اليهود الجزائريين والمغاربة والتونسيين اإلقامة في فرنسا واليهود الليبيين السكن في إيطاليا              
أو بريطانيا، ال يعني أن أقساماً كبيرة منهم لم تستقر في الدولة العبرية وتربط مصيرها بها نهائياً، مـع                   

ون على سبيل المثال ما زالوا يقيمون في تجمعات         المحفاظ على خصوصياتها الثقافية واالجتماعية، فالليبي     
سكنية تمثل مناطقهم األصلية في ليبيا فتجد مثالً يهود طرابلس ويهود مصراتة ويهود بنغـازي ويهـود                 

  .زليتن متجاورين في السكن
كذلك ما زالت األسر المغاربية في إسرائيل تحافظ على عاداتها في األكل والطبخ والزواج، وهي تُـصر                 

وهناك صحف ومتـاحف ومراكـز دراسـات        .  االرتباط بعضها بالبعض اآلخر بواسطة المصاهرة      على
ولوبيات خاصة بهم، من بينها صحيفة تمثل الجالية اليهودية الليبية ومتحفان، إضافة الى مركز دراسات               

 أول   التـي عقـدت    "رابطة يهود ليبيـا   "كما شكلوا روابط خاصة بهم مثل       . وتوثيق عن اليهود التونسيين   
  .1989 والثالث في روما عام 1982 والثاني في اسرائيل عام 1979مؤتمر لها في نيويورك عام 

وهناك من يتوقع دوراً أكبر لليهود المغاربيين والمتحدرين من أصول عربية عموماً، في أي تسوية مقبلة                
دور آت ال محـال انطالقـاً   وال يخفي كثير من هؤالء قناعتهم بأن ذلك ال. بين الفلسطينيين واإلسرائيليين 
فشل الساسة العرب واإلسرائيليين في تحقيق السالم وإيجاد حلول للصراع          "مما وصفه رفائيل لوزون بـ      

السالم لن يتحقق إال بإعطاء     "ويعتقد لوزون، مثل كثير من اليهود المغاربيين، بأن         . " االسرائيلي -العربي  
 فاليهود األوربيون والروس سـيطروا علـى الـسياسة          فرصة لليهود العرب ليقوموا بدورهم السياسي،     

وفشلوا في إيجاد طريقة للتواصل مع الناس في المنطقة، واليهود العـرب أكثـر معرفـة                ) اإلسرائيلية(
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لكن مسارات الذين ارتقوا إلى سدة الحكم من اليهود العرب أمثال وزير الحـرب              . "بالمنطقة من غيرهم  
فان شالوم وديفيد ليفي أثبتت أنهم يختارون دوماً معسكر الـصقور، بـل             األسبق بنيامين بن اليعازر وسيل    

كانوا عتاة الصقور، فيما شكل الناخبون اآلتون من البالد العربية قاعدة األحزاب المتشددة وفي مقـدمها                
  ."الليكود"

  18/4/2007الحياة 
 

 1948 الحرب المقبلة ضد فلسطينيي "بروفة": الحملة ضد عزمي بشارة .88
  الحسينيمأمون 

قد يكون من الصعب الجزم بصحة المعلومات التي ترددت في اسرائيل، خالل األيام الماضية، حول نية                
 عزمـي بـشارة االسـتقالة مـن         "التجمع الوطني الديموقراطي  "النائب في الكنيست االسرائيلية ورئيس      

مانية االسرائيلية العصية   البرلمان االسرائيلي، كون الرجل عبر أكثر من مرة عن ضجره من الحياة البرل            
على التطور باتجاه تمثل مطالب األقلية العربية الفلسطينية في اسرائيل، وتطلعه الى مسار عمـل جديـد                 

 التـي تـستهدف     "المبرمجـة "لكن هذا شيء والحملة     . للتعبير عن هوية هذه األقلية على الصعد المختلفة       
يـديعوت  " و   "معاريف"االسرائيلية، بما فيها صحيفتا     بشارة، والتي شارك فيها العديد من وسائل االعالم         

 والتلفزيون وبعض اإلذاعات، ومحاولة تشويه سمعته ومواقفه الوطنية، عبر ترويج أنباء عن             "احرونوت
 من المضايقات التي يتعـرض لهـا، وحفاظـاً علـى سـالمته            "هرباً"نيته البقاء، وأسرته، خارج البالد      

 يغير من ضرورة هذا التفريق اتخاذ الحملة االسـرائيلية ضـد بـشارة              وال. الشخصية، شيء آخر تماماً   
 عموماً، في اآلونة األخيرة، طابعاً جديـداً عنوانـه تـصاعد التهديـدات     1948وحزبه، وضد فلسطيني  

لم يخـف   "، والذي   "األكثر تطرفاً في الكنيست   "المتنوعة، وارتفاع منسوب المطالبات بمعاقبة بشارة كونه        
، ونقل " عاماً شعل فيها منصب نائب في البرلمان االسرائيلي      11ضة ليهودية الدولة على مدى      آراءه المناق 

 المعركة ضد االقلية العربية، وفي مقدمهم بشارة وحزبه، الى العلن بعد تصريح رئيـسه               "الشاباك"جهاز  
والخطـر  . "طرتعريض أمن اسرائيل للخ   "يوفال ديسكين بأن الشاباك لن يسمح، حتى لمن يلتزم القانون،           

، "لجميع مواطنيها " الى دولة    "ديموقراطية يهودية "المقصود هنا هو محاولة تغيير طابع اسرائيل من دولة          
، وتتويج ذلك كله بتحذير عضو الكنيست والـوزيرة         "التجمع الوطني الديموقراطي  "وفق ما ينص برنامج     

  .يعده الشاباك ضده شوالميت ألوني لبشارة من الملف الذي "ميرتس"السابقة عن حزب 
ومع ان العنوان المعلن لهذه الحملة االسرائيلية، التي تدخل أفقاً جديداً غير مسبوق، هو الدكتور بـشارة                 

العمل وليكود، ووضـعهم علـى      : الذي حاول انتزاع العرب من بين فكي الحزبين الكبيرين في اسرائيل          
ؤه جدالً واسعاً قبل ان تتحول الى تعابير يوميـة          سكة المطالبة بحقوقهم القومية واالجتماعية، وأثارت آرا      

.  الذين باتوا يضعون المطالبة بدولة لكل مواطنيها في مقدمة أولوياتهم          1948في الحياة العامة لفلسطينيي     
إال ان هذا العدوان، في الواقع، ليس سوى اختزال للقضية األم المتمثلة في محاولة السلطات االسـرائيلية                 

ـ إعادة أبناء منا    "الالمواطنـة " في المئة من عدد سكان الدولة الى قمقم          20 الذين يشكلون نحو     48طق ال
وثمة من  . وهدم هياكلهم الوطنية والسياسية واالجتماعية التي أظهرت حيوية الفتة خالل السنوات األخيرة           

العربية ومحاولة   األقلية   "ضبط"يرى ان الهدف االسرائيلي من التصعيد ضد االقلية العربية يتجاوز مسألة            
اخراجها من دائرة السياسة، الى تهيئة الظروف المالئمة لدفعها نحو الهجرة الى خارج اسـرائيل تحـت                 

وليس بال داللة ان تضم حكومة أولمـرت        . "يهودية الدولة " الذي تمثله على     "الخطر الديموغرافي "ذريعة  
 البالد ال تطاق حتى يقوموا بتهجير       الحالية حزبين عنصريين يدعوان صراحة الى جعل حياة العرب في         

 ان هذا المـنهج فـي الوسـط         "معاريف"، وفق تقرير نشرته     "الشاباك"نفسهم بأنفسهم، أو ان يعتبر قادة       
.  على الدولة اليهودية "خطراً استراتيجياً " يشكل   "الدعوة الى ان تكون اسرائيل دولة لكل مواطنيها       (العربي  

مطالب بإحباط أي نشاطات تآمرية من قبـل عناصـر معنيـة            "وليته،  وبالتالي، فإن الشاباك وبحكم مسؤ    
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بالمس بطابع دولة اسرائيل كدولة يهودية وديموقراطية، حتى لو كان نـشاطهم يـتم بوسـائل تتيحهـا                  
  !"الديموقراطية الدفاعية"، وذلك مبدأ "الديموقراطية

وانها األبرز عزمي بشارة وحزبـه،      المؤشرات التي أخرجت الحملة االسرائيلية ضد االقلية العربية، وعن        
 ووسائل االعالم المتنوعة الى العلن، تتعلق، وفق        "الشاباك"والتي تتصدرها األجهزة األمنية، وفي مقدمها       

ـ             لتحديد العالقة   48المرئي، ببعض الوثائق التي أصدرتها بعض الجهات الفلسطينية المهمة في مناطق ال
وثيقة النقاط العشر التـي     : ية، حيث صدرت حتى اآلن ثالث وثائق هي       بين االقلية العربية والدولة اليهود    

 التي أعدتها لجنـة المتابعـة العربيـة    "الرؤية المستقبلية" لحقوق االنسان، ووثيقة    "مساواة"أعدتها جميعة   
  الـذي لـم    "ميثاق حيفا "، فيما ينتظر    "عدالة" المعدة من قبل جمعية      "الدستور الديموقراطي "العليا، ووثيقة   

 الكرمل، ان يرى النور قريباً، إذ دقت هذه الوثائق نـواقيس الخطـر فـي                -ينشر بعد عن مركز مدى      
المؤسسة االسرائيلية التي فضلت الرد بقسوة على هذا التطور والعودة الى التعاطي األمنـي مـع هـذه                  

 جبـارين    من قبل جهاز الشاباك، وفق وصف المحامي حـسن         "التدخل غير القانوني  "الظاهرة من خالل    
 "عدالـة "الذي رفع شكوى الى المستشار القضائي للحكومة االسرائيلية ميني مـازوز، باسـم مؤسـسة                

الوثائق العربية التي صاغتها هيئات سياسية ومؤسسات حقوق انسان، هي جزء مـن حـق           "واعتباره ان   
  ." اسرائيلالمواطنين العرب الشرعي في العمل بالوسائل الدستورية لغرض تغيير وضعهم في دولة

وما هي العادة في الدولة التي تعتبر مؤسساتها السياسية واألمنية كل شيء بمثابة تهديد ألمنها وطابعهـا                 
 ضد مواطنيها ألنهم يـصرون علـى        "غير الديموقراطية "وجودها، والتي تعودت على استخدام الوسائل       

 األمنية ووسائل االعالم لمواجهـة      انتمائهم الوطني الفلسطيني، وعلى حقوقهم الشرعية، تجندت األجهزة       
هذا التهديد المتخيل، وبدأت بشن حملة امنية وصحافية واسعة كان عنوانها األبرز عزمي بـشارة الـذي                 
علت اصوات اسرائيلية داعية الى وجوب عمل وزير الداخلية على حرمانه مـن الجنـسية االسـرائيلية                 

اة إعالن عضو الكنيست عن ليكود جلعـاد أردان انـه           ، وذلك بمواز  "خيانته أمانة الدولة العبرية   "بسبب  
ينوي التقدم بمشروع قانون يحرم بشارة من العودة للكنيست قبل ان يعلن اقراره بحـق اسـرائيل فـي                   
الوجود كدولة يهودية، ودعوة إحدى الهيئات الدينية اليهودية الى القصاص من بشارة باختطافه ومحاكمته              

 موقف الجانب االسرائيلي منه     "معاريف" ويلخص الصحافي بن دوري في       .وفق الشريعة اليهودية كخائن   
القانون واضح، ال مكان لمرشح يرفض حق اسرائيل في الوجود كدولة يهودية وديموقراطية،             "بالقول إن   

وينشر األضاليل بأن دولة اسرائيل هي دولـة        ) حزب اهللا (أو يؤيد منظمة ارهابية     /ضمناً أو صراحة، و   
بتسويق هذه الفرية وهو يحمل لقب عضو كنيـست،         ) بشارة(وقيامه  ... ق لها في الوجود   عنصرية وال ح  

) الرئيس السوري بـشار   (نصراهللا و ) األمين العام لحزب اهللا السيد حسن     (براتب وحصانة، وتجواله بين     
  ."األسد ناشراً بشرى المقاومة
 عمـق الهـوة مـا بـين الرؤيـة            اليوم تلخص، الى حد بعيد،     "قضية بشارة "في كل االحوال، ما يسمى      

 خالصة، شـكالً    "دولة يهودية "االسرائيلية لواقع الدولة العبرية وطموحها في التحول، فعلياً وواقعياً، الى           
ومضموناً، والمتصلة، تالياً، برؤيتها المعروفة لحل القضية الفلسطينية والصراع مع الفلـسطينيين ودول             

إلغاء الطـابع   : لية العربية من حقوق قومية وسياسية واجتماعية      الجوار، وبين ما تطالب به مؤسسات االق      
اليهودي للدولة، بلورة ديموقراطية متعددة الثقافات، اعتراف دولة اسرائيل بمـسؤوليتها عـن المظـالم               
التاريخية التي سببتها للشعب الفلسطيني عامة، ومظالم النكبة واالحتالل بعد ذلك، خصوصاً، االعتـراف              

جئين الفلسطينيين، وحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، وذلك باإلضافة الى وقـف             بحق عودة الال  
مصادرة االراضي العربية، ومساواة العرب باليهود في قضايا الموازنة والتوظيف والعمران والتطـوير             

  .وسوى ذلك من الحقوق االجتماعية واالقتصادية المهدورة
ل االنفجار، على وقع التداعيات المتالطمة في االراضي العراقية         هذه الهوة التي تتراكم في خضمها عوام      

واالراضي الفلسطينية المحتلتين، وتحت ظالل تجاذبات لبنان القلقة وملف ايران النووي الذي عبر عتبة              
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خطرة جديدة مرشحة الخراج البركان من جوفها عند أي منعطف حاسم، فاسرائيل التي قطعـت شـوطاً    
 الى دولة مخففة آيلة الى التداعي والعجز عن النهوض بوظائفها، وال سيما بعد حرب               واسعاً نحو التحول  

وثمة عـدد   . الماضي، تشهد اليوم تفجر مشكالت سياسية واجتماعية وأخالقية غير مسبوقة         ) يوليو(تموز  
 على القول   "هآرتس"ضخم من القصص القذرة والحاالت الخسيسة التي حملت أحد الصحافيين من كتاب             

، فيما علق قاضي الشرطة المتقاعد فـاردي        "اسرائيل تغلي وتفور داخل مرجل من الفساد المستشري       "ن  ا
اسرائيل تتجه بسرعة للتحول الـى      "زيلر، بعد ترؤسه لجنة للتحقيق في كيفية تسيير أمور الدولة قائالً ان             

 ما يجعل من هـذا      ،"صقلية أخرى وهي تحث الخطى لتصبح نظاماً على نمط وأسس المافيا وعصاباتها           
المناخ االستثنائي، الموصول بروح المغامرة السياسية والعسكرية المتصلة بنسغ إدارة بوش المتهـورة،             
ارضية خصبة للهروب الى األمام وارتكاب حماقات عنصرية ذات طابع تـاريخي وكـارثي ال يمكـن                 

  .التكهن، منذ اآلن بطبيعته ومداه ومستوى تداعياته
  18/4/2007الحياة 

  
  ي خطر حقيقىالدولة سيحولهم ال ىاعتبار العرب في اسرائيل خطرا عل .89

  اسحق ليئور
بعد خمس سنوات، اذا تحول رئيس الشاباك يوفال ديسكن الي وزير في الحكومـة، سنـشاهد بتعجـب                  

وزير األمن الداخلي، آفـي  . واندهاش كيف تحول غلواؤه وحماسه ضد العرب في اسرائيل الي تخصص      
 في نظر أصحاب وصـناع      - في قضية أمر الساعة لقانون الجنسية        -تمتع بهذا السحر    ديختر، كان قد    

  .جدول االعمال الوطني عندما كان رئيسا للشباك
 بمصطلح المساواة عندما قـرر بـأن        2003من األجدر تذكر الطريقة التي تالعب بها الشاباك منذ عام           

 أمن الدولة ألن هذا الحق األساسـي قـد          جمع شمل العائالت من جانبي الخط االخضر شكل خطرا علي         
  .يمنح بطاقات الهوية االسرائيلية لبعض األطراف الخطرة

بعد ذلك، عندما ادعي أن هذا القول سخيف حولوا المسألة الديمغرافية الي خطر أمني، ومثلمـا يحـدث                  
الشاباك الـي   من  : اآلن في قضية العرب الذين يشكلون خطرا علي الدولة اجتاز التحريض نفس المسار            

الكنيست ومن ثم الي تسامح محكمة العدل العليا الغريب مع هذا القانون العنصري القائم علـي التفرقـة                  
حتـي  (الذي ما زال ساريا فعاال، مانعا عرب اسرائيل من حقهم الطبيعي هذا مثل أي يهودي في العالم                  

، التي صـاغتها منظمـة عدالـة    )لية وثيقة الرؤيا المستقب( جاءت موجة الشجب ). وإن كان جده يهوديا 
وبرهنت علي امكانية زج كل شيء تقريبا في السلطة التي يسمونها األمن خصوصا اذا ادركنا أن مجرد                 

 ى ينطوي دائما عل-وجود العرب في اسرائيل ـ أي كل عمل يقومون به لتغيير مكانتهم داخل اسرائيل  
  .الخطورة األمنية

اة العرب في البالد ال يعتبر تهديدا ليهودية الدولة أو أمنهـا أو هويتهـا،            وبالفعل ليس هناك مجال في حي     
ذلك ألن االحتجاج ضد التفرقة ال يمكن أن يأتي إال من ناحية االتجاه الذي تتأطر فيه األقلية المتعرضـة                   

  .للتفرقة والتمييز
ح العرب في البالد من     بعض اليهود انضموا لكفا   (هذه األقلية ال تستطيع إال االصطفاف بصورة جماعية         

  ).اجل المساواة
المسألة الصارخة التي تدلل علي عملية قبول مواقف الدولة باعتبارها من المحرمات هي ذلـك النقـاش                 

ما زلنـا نـذكر أن الكثيـرين فـي المؤسـسة            . حول تخصيص االراضي والعقارات في الجليل والنقب      
 بما في ذلك حـزب      -لعرب سيعودون الي اراضيهم     االسرائيلية اعتقدوا في نهاية حرب االستقالل بأن ا       

  .العمل
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أضف الي ذلك أن أحدا لم يفكر قبل مصادرة مليون دونم في الجليل بأن االرض التي يمتلكهـا العربـي                    
  .تشكل خطرا علي وجود الدولة

طابو تحويل ملكية االراضـي لـيس       . الدليل علي ذلك أن صهاينة بارزين قد عارضوا هذه المصادرات         
كم هو عدد آثار    . ال عن الطـمس التام للذاكرة القومية العربية، فالبالد حافلة بشطب مقاطع التاريخ           منفص

  القري المدمرة الذي بقي قائما حتي اآلن؟
وما هو عدد المساجد المدمرة الباقية؟ كم يبلغ عدد االسرائيليين الذين يشربون الكحول في مسجد قيسارية                

 الخنزير مثلما يفعلون في كنيس يهودي مدمر؟ ديسكن ال يدرك ذلك ربما، إال              متخيلين قيام اآلخرين بأكل   
  .الذاكرة القومية ال تُحذف بهذه السهولة: أن خبراء الذاكرة يستطيعون تعليمه

هناك خط واضح منذ الجدل في الكنيست حول قانون الجنسية عند اقامة الدولة عبر إخـراج مجموعـة                  
 الذي شطب القائمة االشتراكية من االنتخابات       1965 قرار العليا في عام      االرض خارج القانون، ومن ثم    

 حادثـة   .وحتي أمر الساعة في قانون الجنسية، وحتي حجم االجماع الوطني علي وثيقة الرؤيا المستقبلية             
  .عزمي بشارة قد تعتبر حرفا لألنظار عن االمر الجوهري

لمجريات التي تمر بها الدولـة تـؤدي الـي تعميـق            المهم ليس ما يطالب به العرب، وانما حقيقة أن ا         
الفجوة المتزايدة بين العرب واليهود في الدولة لن تُحل من خالل اقامة الدولة الفلسطينية كمـا                . تهميشهم

االجماع الذي يحكم علي العرب في اسرائيل بالتخلف هو ذات االجماع الذي يقبل طمـس               . يعتقد البعض 
  .طيني في المناطق وتحوله الي دولة مستقلة حقيقيةوتبديد الخيار القومي الفلس

القوة بأشكالها هي الوسيلة لمواجهة هذه الحقائق، واعتبار عرب اسرائيل أقلية قومية خطيرة هـو أحـد                 
  .جوانب هذه القوة الجبروتية

 17/4/2007هآرتس 
 18/4/2007القدس العربي 

 
  !نعلى فوهة بركا أرض اإلسراء .90

  فرج شلهوب
 وقبولها بإمكانية دراسة إعالن تهدئة أو 67وتعاطيها مع فكرة إعالن دولة في حدود الـ اعتدال حماس 

والمبادرة العربية التي تجلب كل عواصم العرب للتطبيع مع تل .. هدنة، كما يبدو ليس كافياً إسرائيليا،
بي يخطب أبيب مقابل تسوية في الضفة وغزة، ليست كافية هي األخرى، حتى لو وقف خلفها إجماع عر

، ورغبة أوروبية جامحة لتحريك الملف السياسي وحاجة أمريكية طاغية تبحث عن التقاط "إسرائيل"ود 
 .األنفاس، بعد تورطها في العراق

 التي تدير ظهرها بكل صلف لكل نداءات التسوية، رغم أنها تمنحها األمن واألمان وال تعطي "إسرائيل"
 التي تقيم الدنيا وال تقعدها، للضغط لفك أسر جندي إسرائيلي "إسرائيل"الفلسطينيين إال الفتات، هي ذاتها 

 .وحيد بيد الفلسطينيين، فيما هي تغمض العين عن أحد عشر ألفاً من األسرى الفلسطينيين في قبضتها
 في كفة أخرى، فتل أبيب - وليس أسراه فحسب -جلعاد شاليط في كفة والشعب الفلسطيني بأسره 

ل فك الحصار عن الشعب الفلسطيني قبل إطالق شاليط، واالتحاد األوروبي ترفض أي حديث حو
 .يتجاوب مع ذلك

األولوية للوفاء بوعده بإطالق شاليط، وليس مهماً .. مع أولمرت(!!) أبو مازن في كل لقاءاته العظيمة
وهم يعانقون آالف األسرى الفلسطينيين الذين ال يذكرهم أبو مازن وال عريقات والحسيني، ولو بكلمة، 

 .بحرارة أولمرت وبيريتس وليفني، أسبوعا بعد أسبوع
وفي الوقت الذي يكمل فيه عميد األسرى الفلسطينيين سعيد العتبة عامه الثالثين في األسر، في أطول 
أسر سجله التاريخ البشري، يتذكر العالم وبالكثير من التأثر والعواطف الكاذبة ومن بينه سلطة أوسلو، 



  

  

 
 

  

            45 ص                                      695:                                 العدد18/4/2007األربعاء : التاريخ

ي لم يكمل بعد عامه األول، فيما يتم إهالة الكثير من الركام والغبار على معاناة العتبة، الذي جلعاد الذ
  .يذوي في السجن اإلسرائيلي من سوء معاملة السجان، ومن قلة الوفاء أيضا

شعب إسرائيل يتكفل بعضه ببعض، ": إيتان هابر، رئيس ديوان رابين سابقاً يكتب في يديعوت قبل أيام
في .. "بأن دولة كاملة تقف وراءه في أدائه لعمله.. ال فارغاً، ويعلم هذا كل جندي، ويجب أن يعلمليس قو

كل أم عبرانية ستعلم بأن " على إنهاء ملف جلعاد شاليط، مذكراً بأن "إسرائيل"معرض حديثه عن إصرار 
 ." نحندولة إسرائيل ستدفع أثماناً مجنونة لقاء عودة ابنها من بين فكي العدو، هكذا

لقد غدا جلعاد حكاية أكبر من قضية فلسطين ذاتها، فالمحتلون ال يرون إال أنفسهم، وعلى الضفة األخرى 
ثمة سياسيون يغرقون في أقل من شبر ماء، مستعدون للذهاب إلى نهاية الكون من أجل أن ال يصنفوا 

 .كإرهابيين أو خارج دوائر الرضا األمريكي واإلسرائيلي
يداً من االعتدال لكن االحتالل يصر على استمرار الحصار، ويصر على أن تكون له حماس تمارس مز

الكلمة الفصل في اختيارات الفلسطينيين وشكل حياتهم، ولعقود قادمة، واألمريكان واألوروبيون يمالئون 
 ال يرون إنهم. االحتالل في هذا، ويمنحون قهره للفلسطينيين الرعاية والحصانة من المساءلة أو اإلدانة

 وضرورة "إسرائيل"لكنهم ال يتعبون من حديثهم عن أمن .. معاناة الشعب الفلسطيني المستمرة منذ عقود
اعتراف اآلخر بحقها في الوجود والتسليم المطلق بحقها في الحياة، فيما هي تسلب الفلسطينيين أرضهم 

 .وأمنهم وحياتهم كل لحظة
  وهم- حرية كل الفلسطينيين في األسر وخارجه، وال يستحون ال أسير إال جلعاد، وحرية جلعاد تعدل..

سالم شامل وعادل ودائم، يغطي هذه الجغرافيا ..  أن يتشدقوا كل ساعة بأن المطلوب-يفعلون ذلك
 .الخاضعة للجنون والعربدة اإلسرائيلية

! نيين واحتقارها؟أال يقرأ اإلسرائيليون عاقبة سياستهم المتغطرسة وتجاهلهم لحقوق الفلسطي: والسؤال
 !واألمريكيون واألوروبيون هل هم بال عقل؟

 !ربما كان ذلك صحيحاً، لكن هل سيعفي غباء هؤالء وغطرسة أولئك الطرفين من دفع الثمن؟
فانتفاضة ثالثة لم تعد .. هذا ما عليهم أن يفطنوا إليه اآلن، ألن األيام القادمة حبلى بالكثير من المفاجآت،

 !؟ ربما تنتظر شرارة البدء، التي ال يعلم أحد كيف تكونأمراً بعيداً بل
 "كتائب التوحيد والجهاد"وإذا ما صحت األنباء التي تحدثت عن إعالن مجموعة تطلق على نفسها 

مسؤوليتها عن قتل الصحفي البريطاني المختطف في غزة منذ شهر آلن جونسون، محملة الرئاسة 
ومتوعدة بنشر شريط بذلك بسبب .. مسؤولية الكاملة عن إعدامهوالحكومة الفلسطينية على السواء، ال

.  مطالب المجموعة اإلفراج عن عدد من األسرى الفلسطينيين مقابل الصحفي البريطاني"إسرائيل"رفض 
إذا ما صح هذا، فإن نذر االندفاع إلى الهاوية بدأت تظهر، وإذا كان ثمة جنون إسرائيلي ال يقيم وزناً 

ي، وربما ما هو أكثر من االعتدال، فإن جنوناً فلسطينياً وربما عربياً وإسالمياً، يمكن أن العتدال فلسطين
 أن تقلع شوكها بيدها، فهي سبق أن اغتالت زعيم حزب اهللا عباس "إسرائيل"يشغل الفراغ، وعندها على 

فات الموسوي فجاءها نصراهللا، ودفعت لإلطاحة بصدام فحصلت على القاعدة، وأخيرا حاصرت عر
فأخرجت لها صناديق االقتراع حماس، وها هي تحاصر حماس وتجتهد في خنقها وكسرها، فماذا يخبئ 

 !؟لها القدر؟؟ وإلى أي طريق ستقودها سياسات التعنت واالستعالء وقهر الفلسطينيين
ارس إن الشعب الفلسطيني الذي يرى اآلالف من أبنائه يحكمون بمئات السنين في األسر اإلسرائيلي، ويم

ضدهم الموت البطيء، دون بارقة أمل في الحرية، ال يمكن أن يمر على هذا مر الكرام، وال معنى لما 
 "إسرائيل" من رفضها إطالق سراح أسرى فلسطينيين على أيديهم دم، ذلك أن جنود "إسرائيل"تقوله 

 .وليس غيرهم ممن انغمست أيديهم إلى األكتاف في دم الفلسطينيين
ق نفسها أنها دولة مسالمة، وأن الفلسطينيين مخربون إرهابيون يستهدفون أمنها، ويصدقها  تصد"إسرائيل"

 .في كذبها أوروبيون وأمريكان، ويسكت عن ذلك، أعراب فقدوا إحساسهم بالكرامة
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ومن الذي ينغص حياتهم كل ! فمن الذي سلب أرض الفلسطينيين وهجرهم في المنافي، وال زال يفعل؟
الفلسطينيون لم يأخذوا أرض أحد، لم يعتدوا على أحد، ولكنهم من تحمل وال ! نهار؟ساعة من ليل أو 

 !؟ واستالبها لحقوقهم، فماذا يتوقع أن يتصرفوا"إسرائيل"زال يتحمل عدوان 
إن األمور اآلن، وبعد كل هذا الشوط البعيد من االعتدال والتفكير البارد، على محك عسير، وما أسرع 

 !؟لى منزلقات خطيرة لن يكون الفلسطينيون فيها أكبر الخاسرينما تندفع األمور إ
وهل يكف أبو مازن عن عناق أولمرت ويتذكر سعيد العتبة واآلالف من !  ومن يحلل؟!؟فمن يقرأ
والباحثون عن االستقرار على بحر من الدم والمظالم والتجاهل اإلسرائيلي المقصود، هل يسعهم ! إخوانه؟

الجغرافيا، الحاضر والمستقبل، في قعر زجاجة صدئة أو تحت سجادة أنهكها أن يحشروا التاريخ و
 .!!االهتراء

  17/4/2007السبيل االردنية 
 

  هل نجحت مزاوجة حماس؟.. بين السلطة والمقاومة .91
   طلعت رميح

فكرة ممارسة الحكم قبل التحرير نمطا ابتكرته أو ) حماس(لم يكن اعتماد حركة المقاومة اإلسالمية 
دثته وفق حالة من المزاوجة بين المقاومة وممارسة الحكم؛ إذ كل حركات التحرير والمقاومة استح

وفق أشكال متعددة خالل نضالها وجهادها قبل أن تصل إلى إنجاز التحرير " الحكم والسلطة"مارست 
  .الكامل

ركات التحرير خالل الذي اعتمدته كل ح" نمط إدارة المناطق المحررة"كان النموذج المشتهر في ذلك هو 
مرحلة الحرب العالمية الثانية، كما كان النمط األكثر شيوعا من بعد هو تشكيل المقاومات لحكومات في 

لقيادة النضال، وممارسة الحكم بطرق سرية في الداخل تحت االحتالل، ولنيل االعتراف الرسمي " المنفى"
 وليس كحركة مقاومة فقط، بل إذا شئنا الدقة - تحت االحتالل -والدبلوماسي بها كممثل رسمي للشعب 

وبعيدا عن معايير الحكم ومفاهيمه  –فإن حركة فتح في المرحلة األخيرة من قيادة الرئيس عرفات لها 
 وتحت ضغط من تصاعد قوة وجماهيرية االنتفاضة، وإيغال إسرائيل في قتل - والمقاومة وإستراتيجيتها

إذا أخذنا في االعتبار دور شهداء " المقاومة والحكم"نمطا من الجمع بين المدنيين الفلسطينيين، قد مارست 
 إضافة إلى 48األقصى في الصراع مع إسرائيل، حين كانت تقوم بعمليات داخل األراضي المحتلة عام 

 .67نشاطها في األراضي المحتلة عام 
 من خالل آليات )أو إلدارة المناطق المحررة(لكن خصوصية تجربة حماس أنها وصلت الحكم 

الديمقراطية التمثيلية التي قامت أطرها على اتفاقات أوسلو وأطرها وقواعدها التي حققت حماس نفسها 
االعتراف بشرعية "جماهيريتها من خالل رفضها ومقاومتها والسعي إلى تغييرها، فقد رفضت حماس 

 تطبيقات أوسلو ذاتها، وهنا وما نتج عنها، ثم جاءت للحكم اعتمادا على ما تأسس من خالل" أوسلو
 .الفارق بين تجربة عرفات وفتح وتجربة حماس

 مرحلتان وإستراتيجيتان
في مصادر الشرعية والمرجعية القانونية " االزدواجية"بهذه الخصوصية أصبحت حماس في وضع سمته 

مارسة لممارسة الفعل السياسي، فهي تمارس السلطة بتفويض شعبي مقنن، بينما أخذت شرعية حق م
المقاومة من خالل تفويض شرعية وحق مقاومة االحتالل، مثلها مثل كل حركة مقاومة في العالم؛ إذ 

 .المقاومات ال تبدأ نشاطها المقاوم بعد استفتاء الشعب على خط المقاومة من عدمه
" يقض"إن هذه االزدواجية بين شرعيتين هو ما جعل حماس حين دخولها السلطة تجد نفسها داخل إطار 

على صعيد نشاطها في السلطة، ومتعارض في مقاساته السياسية مع أهدافها التكتيكية واإلستراتيجية من 
اإلطار السياسي الذي تفرضه االتفاقات التي "خالل المقاومة، وهنا بدا أن حماس تعيش تناقضا بين 
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ها، وعلى رأسها تحرير األهداف التي تسعى إلي"، وبين "نظمت وجود السلطة وحددت أفقها وصالحياتها
، كما وجدت نفسها أمام تناقض بين األهداف والوسائل؛ إذ ال تتحقق أهدافها من خالل أطر "كل فلسطين

 .ممارسة الديمقراطية بل بالمقاومة
دقيقة بين " مزاوجة"وفي ذلك سعت حماس إلى توسيع إطار السلطة ليناسب أهدافها، وإلى إقامة حالة 

رسة أعمال السلطة، وكان األبرز هنا أنها وافقت قبل االنتخابات بفترة على ممارسة المقاومة ومما
في أعمال المقاومة، لتصبح التهدئة إطارا سياسيا رسميا الستمرار المقاومة في ظل ممارسة " التهدئة"

ية كما فهم أنها بقبولها التهدئة كانت توجه رسالة لطمأنة األطراف الداخل.. هذا ما فهم الحقا. السلطة
 .والخارجية حول سلوكها وهي في السلطة

) فتح خاصة(والداخلية ) إسرائيل، والواليات المتحدة، وأوروبا، والدول العربية(لكن األطراف الخارجية 
التي لم تشترط قبل االنتخابات إعالنا من حماس بنبذ المقاومة أو تحديد اإلطار اإلستراتيجي لحركتها  -

 قد اندفعت بعد إحراز حماس ألغلبية المقاعد - وأسس قيام السلطة وفق صالحيات 67بحدود عام 
" تناقض"إلى " خطتها القائمة على المزاوجة بين الحكم والمقاومة"البرلمانية لمواجهة حادة معها لتحويل 

ومأزق ذي طبيعة إستراتيجية بين ممارسة السلطة وممارسة المقاومة، ولتجد حماس نفسها تحت 
 .ل في اتجاه واحد هو التخلي عن المقاومة لصالح البقاء في السلطةالضغط، أو أمام ح

لقد دخلت حماس بتولي مسئولية الحكومة مرحلة إستراتيجية جديدة ومختلفة جذريا، ففي المرحلة السابقة 
على دخول الحكم قامت إستراتيجية حماس السياسية على إفشال االتفاقيات المعقودة من قبل حركة فتح 

ى مخاطرها على الحقوق الفلسطينية، وعلى الصعيد الجماهيري استهدفت حماس تعبئة الجهد بالنظر إل
الفلسطيني نحو أهدافها اإلستراتيجية المتمايزة عن أهداف من كان في الحكم وقتها، وتنظيميا استهدفت 

 .قالتوسع في القدرة والبناء ألجهزة الحركة ذاتها، كل ذلك من خالل المقاومة على أوسع نطا
أما في مرحلة ما بعد دخول السلطة فاستهدفت حماس إحداث تغييرات في نمط مفاهيم وأهداف وأسس 

وصفها خالد مشعل باللغة والممارسة  -قيام السلطة لتطوير األداء باتجاه طرح رؤية سياسية جديدة 
 التي تتيحها قيادة ، كما استهدفت توسيع التعبئة الجماهيرية من خالل األطر األوسع- السياسية الجديدة

كل ذلك دون إعالن إلغاء اتفاقات .. أجهزة الحكم، وتوسيع عملية التنظيم لتشمل المجتمع الفلسطيني كله
إن اتفاقات أوسلو ماتت أصال : ولكن تحت ظالل مقولة -لعدم إعطاء مبررات للخصوم  –أوسلو 

 .وانتهى أمدها الزمني، وأن األراضي الفلسطينية أمام وضع جديد
وهنا ووجهت حماس بخطة مقابلة من القوى الداخلية والخارجية استهدفت تطويع إرادة حماس داخل 
السلطة، أو سجنها داخل حدود المواقف السياسية التي تأسست عليها السلطة ضمن حدود وآفاق اتفاقات 

لها لحالة  بتحوي– بعد تحويلها إلى مأزق–أوسلو، كما استهدفت إجبارها على حل مشكلة المزاوجة 
تنتصر فيها للسلطة على حساب المقاومة، وامتنعت القوى الداخلية عن مشاركة حماس في الحكومة 

حكومة "وتحركت األطراف الخارجية لمنع حدوث اعتراف دولي بـ). رفضت تغطية السلطة الحمساوية(
يد العسكري إذ إلخ، ولم يتأخر اإلسرائيليون على الصع.. ، ومنع وصول األموال والمساعدات"حماس

باتوا يشنون العدوان تلو اآلخر، وأغلقوا المناطق الفلسطينية بشكل شبه دائم لمنع وصول الغذاء والدواء 
 .لتشديد عقاب الشعب الفلسطيني على اختياره لحماس، ولجعله عنصر ضغط عليها

لطة باتجاه نشاط حماس تستهدف توسيع إطار الس: والحال هذه، شهدنا صداما وصراعا بين إستراتيجيتين
 وإسرائيل وأمريكا وبعض من النظام الرسمي - االنقالبيون خاصة -المقاومة، بينما بعض من فتح 

وتتابعت األحداث ... العربي يستهدفون محاصرة حماس بالسلطة إلجبارها على نبذ خيار المقاومة
تهي األمر إلى موافقة والمآسي حتى وصل األمر حد بدايات الحرب األهلية، وتدخلت قوى عديدة لين

حماس على اتفاق مكة الذي احتفظت من خالله برئاسة الحكومة، وتنازلت بفعله عن وزارات الداخلية 
هل نجحت حماس في المزاوجة بين : والخارجية واإلعالم والمالية وغيرها، وهو ما بات يطرح التساؤل
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ها أم أن حماس انتهت تجربتها إلى المقاومة وممارسة الحكم على أساس من استمرار المقاومة ودعم
جعل حسابات المقاومة مرتبطة بخيار البقاء في السلطة وضمن إطارها، خاصة أن حماس ظلت طوال 

 .هذه الفترة محافظة على التهدئة رغم االعتداءات اإلسرائيلية فيما عدا واقعة أسر الجندي اإلسرائيلي؟
 عناصر التقييم

عناصر التقييم لتجربة حماس قبل الشروع في الحكم على التجربة؛ حيث هنا يبدو ضروريا االلتفات إلى 
 يجب أال يجرى من خالل فكرة مبسطة أو رؤية نفسية ومزاجية أو رغبية، - أي تجربة -تقييم التجربة 

تتعامل مع التجربة من خالل المفاهيم التي تحكم رؤيتها، واإلستراتيجيات التي " قياسات"وإنما من خالل 
 :ها، والوقائع على األرض، وفي ذلك فإن عناصر التقييم لتجربة حماس كثيرة، لكن أهمهاتستهدف
ما إذا كانت حماس في مزاوجتها هذه قد تنازلت عن ثوابت عقدية ومفاهيمية في أسس الصراع، : أوال

 .بمعنى أن تكون قد رجحت كفة الوجود في السلطة على االلتزام بثوابت الحركة والشعب الفلسطيني
ما إذا كانت بسبب وجودها في السلطة، قد دخلت في مفاوضات وعقدت اتفاقات تتنافى وتمنع أو : ثانيا

تقيد سعيها لتحقيق إستراتيجيتها، ذلك أن الحكم على أسلوب العمل هو من خالل تأثيره على األهداف 
 .اإلستراتيجية سلبا أو إيجابا

ي، وما إذا كانت في محاولة بقائها في السلطة قد نبذت أو موقفها من حق المقاومة في الفعل الواقع: ثالثا
 .أدانت هذا السلوك وقامت بحل األجهزة المقاومة بعد تشكيل الحكومة

 إدارة حماس لألزمة
بدأت حماس إستراتيجيتها الجديدة بعد الحصول على األغلبية في المجلس التشريعي الفلسطيني ببذل جهد 

 وطنية، ففوجئت برفض شديد من قبل حركة فتح وغيرها، وكان الفتا كبير من أجل تشكيل حكومة وحدة
وقتها أن هذا الرفض قدم دوما للرأي العام مقرونا بأن فتح تحترم رغبة الشعب الفلسطيني، وأن قيادتها 

 .هي التي أصرت على دخول حماس االنتخابات
 ووجهت حماس - سلطة وإداراتهاوقبل أن تبدأ نشاطها بإعادة توجيه أجهزة ال -وفور تشكيل الحكومة 

بهجوم عليها من حركة فتح ذاتها، بما جعلها تتحول إلى إستراتيجية دفاعية، خاصة أنها لم تبادر إلى 
 ربما - أو بالدقة لم تول األمر األهمية الواجبة-تقديم مختلسي األموال من الحكم السابق للمحاكمات 

بالممارسة االجتثاثية، كما لم تبادر بالهجوم اإلعالمي حتى تقطع الطريق على محاولة وصم تحركاتها 
 .والسياسي الواسع المخطط على األطراف الخارجية خاصة ضد إسرائيل

لقد فُرض على حماس منذ البداية أن تدخل أتون صراع حول أحقيتها في تولي السلطة مع االحتفاظ 
كم، حتى أصبحت تلك القضية هي وحدها ببرنامجها السياسي، أو وفق الجمع بين المقاومة وممارسة الح

تقريبا القضية المطروحة في الصراع مع الداخل والخارج الذي سعى إلى دفع حماس ألن تختار بين 
الحكم وتقبل بكل االتفاقات التي رفضتها قبل تشكيل الحكومة، وبين المقاومة بالتفويض الممنوح من 

ى حالة ال تملك فيها أي مقومات لممارسة الحكم؛ ومن ثم دفعت حماس إل. خالل عدم شرعية االحتالل
حيث الجهاز التنفيذي للسلطة يناصبها العداء، وحيث باتت حالة شعبية ضاغطة بسبب ظروف الحصار 
والتجويع، وهو ما يعني تلخيصا أنها باتت في حالة الدفاع ال الهجوم، ال سيما وقد تم الدفع هجوميا 

حيث رفضها االعترافات باالتفاقات التي وصلت ضمن إطار نظمها بتأليب الشعب الفلسطيني ضد حماس 
.. ووصل األمر بوادر حرب أهلية أقفلها اتفاق مكة... للحكم، وهو ما يدفع الشعب الفلسطيني للمجاعة

 .فكيف نقيم موقف حماس؟
 التكتيكات الصادمة والنجاح اإلستراتيجي

على الصعيد السياسي إلى بعض مواقفها  عادت حماس - ومن خالل االتفاقات -في خضم الصراع 
 وعاصمتها القدس الشريف، 67السابقة، فصارت تعلن موقفا مؤيدا إلقامة دولة فلسطينية على حدود عام 

كما أعلنت عن موافقتها على هدنة طويلة األجل، مشددة على أن تلك المواقف ليست جديدة، وإنما سبق 
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" حكومة الوحدة"حركة، كما وافقت وفقا لبرنامج الحكومة الجديدة إطالقها خالل قيادة الشيخ أحمد ياسين لل
على أن منظمة التحرير هي المخولة بالتفاوض مع إسرائيل، مع إضافة صيغة تنص على احترام 

وعلى الصعيد العملي فإن حماس لم تعد . االتفاقيات الموقعة دون إعالن بالموافقة عليها أو االلتزام بها
، وكذا لم تعد تمارس دورها المقاوم بالسالح 48اوم في داخل األراضي المحتلة عام تمارس نشاطها المق
 !فهل يعني ذلك أن حماس غلّبت فكرة البقاء في السلطة على فكرة المقاومة؟... في الضفة الغربية

" صادمة"هنا نعود إلى العوامل الجوهرية في الحكم والتقييم؛ فحماس ورغم ممارستها تكتيكات قد تبدو 
للكثيرين، فإنها ال تزال محققة قدرا من النجاح في المزاوجة بين الحكم وممارسة المقاومة، هي لم تعلن 

هي ربطت بين موافقتها على الدولة الفلسطينية .. خروجا على الثوابت والمبادئ واألهداف اإلستراتيجية
تمنع أو تقيد حقها في ممارسة هي لم تعقد أي اتفاقيات ..  والهدنة الطويلة ال االعتراف67في حدود 
 .المقاومة

ما إذا كانت مشاركة حماس في الحكم قربتها من تحقيق أهدافها : وتبقى النقطة الجوهرية وهي
اإلستراتيجية في تحرير فلسطين كل فلسطين أم أبعدتها عنها، حسب رأي البعض الذي يرى أنها بما 

 في نفس الخط المتدرج الذي سارت عليه، وكذا فعلت قد أثبتت صحة وجهة نظر وخطة فتح وباتت تسير
 سيحقق نتائج أفضل من – دون دخولها الحكومة –ما إذا كان بقاؤها في الضغط بالمقاومة على إسرائيل 

خالل قدرة المقاومة على تصعيد حالة الضعف التي حققتها العمليات الفدائية في الوضع الداخلي في 
 .دها القادرة على استرجاع الحقوقإسرائيل، وباعتبار أن المقاومة وح

يجب النظر إلى طبيعة معركة تحرير فلسطين باعتبارها نمطا يحتاج إلى إستراتيجيات طويلة المدى 
زمنيا، وإلى أن تحديد التكتيكات في ظل توازنات القوى الحرجة الحالية أمر يحتاج إلى نمط من 

نكسار، وهنا يكون الحكم التقييمي على تجربة المناورات الحادة لضمان البقاء في وضع الحركة دون ا
حماس معلقا في صيغته النهائية في انتظار المفاوضات الجارية بين عباس وأولمرت، ليظهر إلى أي 

ماذا ستفعل حماس إذا وافق عباس في ظل : مدى وصلت حماس في المزاوجة؛ إذ السؤال الكاشف هو
كيف ستواجه حماس األمر في داخل .. لتي تتبناها؟وجودها في الحكومة على ما يخرج عن الثوابت ا

؟ هل ستظل في قيادة الحكومة؟ وهل 48مناطق السلطة وعلى صعيد األوضاع في األراضي المحتلة عام 
ستظل تحصر صراعها في الوسائل السياسية السلمية في مواجهة إسرائيل في تلك الحالة التي ستعطي 

لهجوم على المقاومة؟ هل ستعود إلى المواجهة والمقاومة في إسرائيل زخما ستترجمه على الفور في ا
 إذا توسعت 48؟ وهل ستعود أيضا إلى العمليات داخل األرض المحتلة عام 67األراضي المحتلة عام 

إسرائيل في عدوانها المتوقع في حال رفض حماس ألي توافقات بينها وعباس، في ضوء ما هو معروف 
تبار كل اتفاق وسيلة للحصول على استحقاق إطالق يد جيشها في الهجوم في السلوك اإلسرائيلي من اع

 .على الرافضين؟
 17/4/2007إسالم اون الين 

 
  !قراءة اسرائيلية لبرنامج حكومة الوحدة .92

  هاني حبيب  
نقترح على األخ الرئيس أبو مازن، ان يحمل معه اثناء جولته الخارجية الهادفـة الـى رفـع الحـصار           

ولي بحكومة الوحدة الوطنية الفلسطينية، نقترح عليه ان يحمل معه ترجمة بعـدة لغـات               واالعتراف الد 
للكاتـب والباحـث    " المـشهد االسـرائيلي   "في اطار ملحق    ) 17/4/2007" االيام("للمقالة التي نشرتها    
تحليل للمسألة في ضـوء برنـامج حكومـة الوحـدة           .. موضوع الشريك الفلسطيني  "اميركوليك بعنوان   

وهي ستعفيه عن شرح مكونات وبنود برنامج هذه الحكومة، رغم ان وجهـة النظـر التـي                 " ينيةالفلسط
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ينطوي عليها المقال، ليست رسمية، لكنها مع ذلك، يمكن ان تشكل موقفاً ال بد من ان يأخذ به المـستوى              
  .السياسي االسرائيلي في حال توفر شريك اسرائيلي النطالق العملية التفاوضية

ب، وان بشكل غير مباشر، على وسائل االعالم االسرائيلية تبني الموقـف الرسـمي للدولـة                يأخذ الكات 
العبرية ازاء حكومة الوحدة الوطنية الفلسطينية، بعد ان سارع المحللون االسرائيليون الى االستنتاج بـان               

حية العملية، خطوة   ال ينطوي عملياً على اي جهد ذي بال، وان االمر ال يعدو كونه من النا              "هذا البرنامج   
، لكن امير كوليك يقوم بمحاولة رصـينة        "تكتيكية تستهدف فقط رفع العقوبات الدولية عن حكومة الوحدة        

ودقيقة كي يصل الى استنتاج مفاده ان برنامج الحكومة الفلسطينية ال يفرض قيوداً عملية علـى رئـيس                  
 اسرائيل بشأن التـسوية الدائمـة، مـع ان          السلطة الفلسطينية في كل ما يتعلق باالتصاالت السياسية مع        
  .الظروف ال تزال غير ناضجة اآلن لمفاوضات من هذا القبيل

ويشير كوليك في مقاله الى ان برنامج حكومة الوحدة ال يستجيب لشروط الرباعية الدولية كونه لم يلتزم                 
 الفلـسطيني، وال    بوقف العنف والنه ينص على ان مقاومة االحتالل بكل اشكالها حق مشروع للـشعب             

يتضمن اعترافاً صريحاً باسرائيل، غير ان كوليك يشير بالمقابل الى ان البرنامج ينطوي على تقدم معين                
باتجاه قبول جزء من شروط الرباعية الدولية، وبالقطع فان البرنـامج ذاتـه ال يقيـد رئـيس الـسلطة                    

ت سياسية مستقبلية، حتى في مثـل هـذه         الفلسطينية، فضالً عن انه يتيح مرونة نسبية في ادارة مفاوضا         
  .الحالة التي يقود اعمال الحكومة الفلسطينية قيادي كبير من حركة حماس

ان يتضمن البرنامج في بنده االول على ان الحكومة ستعمل من اجل اقامة الدولة الفلـسطينية المـستقلة                  
 اجراء مفاوضات مستقبلية على      وعاصمتها القدس، يتيح عملياً    1967على جميع االراضي المحتلة العام      

قاعدة حل الدولتين، حيز المناورة للرئيس هنا واضح تماماً، مقابل برنامج حركة حمـاس الـذي يعتبـر                 
فلسطين كلها وقفاً اسالمياً، خاصة وان البند الرابع يشير الى تمسك الحكومة برفض الدولة ذات الحـدود                 

ه الصيغة ال تنسجم وموقف حركة حماس التي ابـدت          المؤقتة، وهو موقف الرئيس عباس في حين ان هذ        
استعدادها للتفاوض حول هدنة مؤقتة زمنياً، اي اتفاق مرحلي، بالضبط كما اقتـرح رئـيس الحكومـة                 

  .2001االسرائيلية السابق ارئيل شارون العام 
ت التشريعية  حماس من الناحية الواقعية، اعترفت واقرت ضمنياً اتفاق اوسلو عندما شاركت في االنتخابا            

االخيرة، لهذا يمكن النظر الى ما تضمنه البند الثاني في برنامج حكومة الوحدة حول احترامها لقـرارات                 
الشرعية الدولية واالتفاقات التي وقعتها منظمة التحرير الفلسطينية مجاالً ممكناً لتطبيق االتفاقات السابقة             

البند ال يلبي بالـضبط مطلـب اسـرائيل بـاالعتراف       باعتبارها اساساً لمفاوضات مستقبلية، مع ان هذا        
باالتفاقيات التي وقعت عليها منظمة التحرير الفلسطينية كما يقول كوليك، ونحن ال نتفق معه فـي هـذا                  

  "!احترام والتزام"التفسير المتعسف لعبارة 
طينية ورئـيس   اما البند الثالث فيؤكد على ان ادارة المفاوضات هي من صالحية منظمة التحرير الفلـس              

السلطة، بحيث ان يعرض اي اتفاق يتم التوصل اليه الى استفتاء شعبي للمصادقة عليه، االمر الذي يمنح                 
ابو مازن شرعية داخلية، بما في ذلك من قبل حركة حماس، الجراء مفاوضات سـالم مـع اسـرائيل،                   

  .اهمية قصوى" القرار"وتضمين ذلك في وثيقة رسمية يعطي هذه الصيغة 
ذلك، يمكن تسجيل عدة مالحظات على قراءة امير كوليك لبرنامج حكومة الوحدة الوطنية الفلسطينية،              مع  

فهو يرى ان البند المتعلق بالتهدئة يمكن ان يشكل اساساً لمفاوضات حول سحب وقف اطالق النار على                 
اداة في يد حركة حماس     مناطق الضفة الغربية، اال انه يرى ان ذلك، وفقاً لمصادر اسرائيلية، قد يستخدم              

لتدعيم موقفها ومكانتها، اضافة الى انه يرى في هذا البند تناقضاً مع بند آخر، يتعلق بحق الفلـسطينيين                  
خطـوة  "بمقاومة االحتالل بكل اشكاله، واالهم من ذلك، فان كوليك يشير الى انه يمكن اعتبار البرنامج                

 المفروض على الحكومة الفلسطينية، لكنه يـصحح        تكتيكية تستهدف رفع الحصار السياسي واالقتصادي     
هذا االستنتاج ليشير الى انه يمكن مع ذلك النظر الى البرنامج من زاوية أخرى، ورؤيتـه كجـزء مـن                    



  

  

 
 

  

            51 ص                                      695:                                 العدد18/4/2007األربعاء : التاريخ

عملية براغماتية تمر بها حركة حماس، ونعتقد انه كان من الضروري التركيز على الشق الثاني من هذا                 
ر من موقع على اهمية ان يحدث ذلك في وثيقة رسمية، ليس مجـرد            االستنتاج، خاصة وانه اشار في اكث     
  .تصريح لمسؤول من هنا او هناك

ومع انه وصل الى استنتاج مهم للغاية، عندما اعتبر البرنامج يشكل ارضية للشروع في اتـصاالت مـع             
ة التي تمارس   الحكومة الفلسطينية الجديدة، اال انه نصح بضرورة استمرار الضغوط االقتصادية والسياسي          

على حماس وشركائها في الحكومة الى ان تلبي بالكامل شروط الرباعية الدوليـة، هـذا االسـتنتاج ال                  
يوصلنا الى اي شيء، فقد جاء البرنامج محصلة موازين القوى السياسية والفصائلية واالمنية الداخليـة،               

 االقتـصادية والـسياسية     وهو اقصى ما يمكن التوصل اليه في الظرف الـراهن، اسـتمرار الـضغوط             
والحصار التي يؤدي الى استجابة للضغوط بل الى انفراط عقد هذه الحكومة وهذا البرنامج الذي اشاد به                 

  .كوليك اكثر من مرة في مقالته
ويمكن لألخ أبو مازن االستناد الى هذه القراءة التي قام بها امير كوليك؛، للتأكيد على ان هنـاك تحـوالً        

وقف الفلسطيني الموحد ازاء العملية التفاوضية، واالهم في ذلك، االشارة الواضحة الى ان             واضحاً في الم  
اسرائيل، رغم ذلك، هي التي تدعو الى استمرار الحصار، ليس فقط النها تـراهن علـى مزيـد مـن                    

ي االستجابة لشروط الرباعية الدولية، ولكن الن قيادتها في وضع صعب ال يمكن معه ان تكون شريكاً ف                
عملية تفاوضية بات الشريك الفلسطيني اكثر جاهزية للولوج بها، ويقول آخر، فان اسـتمرار الحـصار                
المالي والسياسي، هو هدف اسرائيلي بصرف النظر عن برنامج حكومة الوحدة، وبالتالي فان اسـتجابة               

رائيلي، رغم كل ما    الرباعية وبعض الدول االوروبية الستمرار الحصار، ما هو اال استجابة للموقف االس           
  !!ابداه الشعب الفلسطيني، من خالل حكومة الوحدة لخيارات السالم والعملية التفاوضية
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