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  نة التنفيذية لمنظمة التحريرحماس تعتزم ترشيح الزهار لمنصب نائب رئيس اللج: الحياة .1
 ان حركـة حمـاس تنـوي ترشـيح          ، من مصادر فلسطينية موثوقة    ، علمت الحياة  : فتحي صباح  -غزة  

وقالـت المـصادر ان     . محمود الزهار لمنصب نائب رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية         .د
للجنة التنفيذية للمنظمـة، خالفـا      حماس ترغب في ان يشغل الزهار منصب نائب محمود عباس رئيس ا           

وكشفت مصادر فلسطينية موثوقة للحياة النقاب عن        .لالعتقاد السائد بأن الحركة تنوي ترشيح خالد مشعل       
. ان حماس رفضت شرطا مصرياً بعدم السعي لتغيير الوضع الحالي في منظمة التحريـر او برنامجهـا                

ن مصر طلبت من حماس ضمانات بعدم ادخـال         ونقلت المصادر عن قيادي رفيع المستوى في حماس ا        
أي تغييرات في وضع منظمة التحرير الحالي وسياستها كشرط الستضافة مؤتمر الحوار حول المنظمـة               
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واشارت المصادر نقال عن قيادي رفيع المستوى في حركة الجهاد االسالمي ان الطلب              .المشار اليه آنفاً  
مصادر نقالً عن القيادي نفسه في حماس ان الحركة رفضت          واضافت ال  .نفسه قدمته مصر لحركة الجهاد    

هذا الشرط، وطلبت من مصر ترك االمر للفلسطينيين انفسهم للتفاهم حول وضع المنظمـة وبرنامجهـا                
  .السياسي، مشيرة الى ان مصر لم تعد بترك االمر للقيادات الفلسطينية

 قوله ان المملكة العربية السعودية ابلغـت        اما حول الموقف السعودي، فنقلت المصادر عن القيادي نفسه        
وقال ان السعودية تعتبـر المنظمـة شـأناً         . حماس ان ال شأن لها بموضوع المنظمة من قريب أو بعيد          
   .فلسطينياً داخلياً ال يعنيها وانها لن تتدخل فيه على االطالق

تجابة لمطلب الفـصائل    واضافت المصادر ان حماس تعتقد بأن فتح والرئيس عباس غير جادين في االس            
  .كافة بما فيها حركتا حماس والجهاد بإعادة بناء منظمة التحرير وتفعيلها

  19/4/2007الحياة 
  

  فياض ينفي أنباء عن طلبه قروضاً للسلطة من البنوك لتسديد الرواتب المتأخرة للموظفين .2
نفـى   : وجعفـر صـدقة    عبدالرؤوف ارناؤوط نقالً عن مراسليها     19/4/2007 األيام الفلسطينية    تنشر
سالم فياض، وزير المالية، في اتصال هاتفي مع األيام من واشنطن، جملة وتفصيالً ما أشيع عن طلبه                 .د

قروضاً من البنوك العاملة في األراضي الفلسطينية لتـسديد المتـأخرات المترتبـة لمـوظفي الـسلطة                 
خرات باعتبارها أحد أهم األولويـات علـى        الفلسطينية، وإن كان أكد التزام السلطة الفلسطينية بهذه المتأ        

. هذا كالم ال أساس له من الصحة على اإلطالق        : "وقال .رأس أعمال وزارة المالية والحكومة الفلسطينية     
وأستغرب صدور مثل هذه اإلشاعات التي ال أساس لها مـن الـصحة إطالقـاً، وال أدري مـن أيـن                     

 تحقيق استقرار مالي بأسرع وقت ممكن، والحـصول      هدفنا في المرحلة الحالية هو    "وأضاف  ". مصادرها
على مساعدات مالية لتسديد العجز في ميزانية السلطة الفلسطينية، وبعد ذلك يمكن أن يكون هناك مجـال   

فياض على أنه من السابق ألوانه الحديث عن قـروض          .وشدد د  ".للحديث عن األمور المصرفية وخالفه    
ولوية اآلن هي محاولة تحقيق االستقرار المالي من خالل الحـصول           كما قلت، فإن األ   "من البنوك، وقال    
  ".على المساعدات

مثل اتفاق كهذا غير موجود، ببساطة ألنه ليس لدى وزارة المالية           "من جهته، قال مصدر في سلطة النقد        
لماليـة،  حتى اآلن ابدى بنك او اثنان استعدادا لتقديم تسهيالت عامة لوزارة ا           "واضاف   ".ضمانات تقدمها 

   ".لكنها تسهيالت ال تخص المتأخرات المستحقة للموظفين
 ى رفيع المـستو اً بنكياًمصدر أن ألفت حداد قد ذكر نقالً عن مراسلته       18/4/2007 48عربوكان موقع   
سالم فياض، تقدم باقتراح للبنوك العاملة في األراضـي الفلـسطينية يقـضي بحـل أزمـة                 .كشف أن د  

وقـال المـصدر إن      .يرة للموظفين المدنيين والعسكريين على الحكومة العاشـرة       المتأخرات المالية الكب  
االقتراح يقضي بأن تقوم البنوك الفلسطينية بإقراض حكومة الوحدة مبالغ مالية تعادل قيمـة المتـأخرات             

مـة  ، يتم تقسيمها بالتساوي بين الحكومة والموظفين بحيث تدفع الحكو  %)6(المالية للموظفين بنسبة فائدة     
، ويتم خصم نفس النسبة من كل موظف على أن تقوم البنوك بعد موافقتها على االقتراح بدفع قيمة                  %)3(

ووصـف   .وتقوم الحكومة الحقا بتسديد قيمـة القـرض       . المتأخرات المالية كاملة دفعة واحدة للموظفين     
 تـستفيد البنـوك مـن       المصدر البنكي واسع اإلطالع هذا االقتراح بأنه مفيد وجيد لكل األطراف، بحيث           

كمـا تـستفيد    . الفائدة المالية باإلضافة إلى فرصة استردادها للقروض المالية من الموظفين عند الـدفع            
الحكومة من خالل رفع األعباء المالية المتراكمة عليها وتزيد مساحة تحركها وفرصتها لتـوفير الـدعم                

تفيد من خالل تسلمه قيمة المتأخرات كاملة       وقال أيضا إن الموظف سيس     .المالي من أجل انتظام الرواتب    
وأكـد   .على دفعة واحدة حيث سيتمكن من سداد كافة الديون المتراكمة عليه وربما توفير بعد األمـوال               
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المصدر ذاته أن البنوك تدرس االقتراح بشكل جدي ومعمق، كما تقوم بالتشاور والتباحث مع الحكومـة                
  . على قيمة نسبة الفائدة حيث تطالب البنوك برفع نسبة الفائدةممثلة بوزارة المالية من أجل االتفاق

  
  أمثّل الحكومة الفلسطينية كلها: سالم فّياض .3

 الفلسطينية سالم فياض، في أعقاب لقائه مع كوندوليزا رايـس           يةشدد وزير المال  :  عمر أحمد  -واشنطن  
المسؤولين األميركيين واألوروبيين   وديفيد ولش أول من أمس، على أنه يتعامل في محادثاته ولقاءاته مع             

نحن حكومة واحدة، ونبحث عن وسيلة للتعامـل مـع           "ً:بوصفه يمثل الحكومة الفلسطينية بكاملها، قائال     
وكان نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية األميركية قد قال إن رايس اجتمعـت مـع               ". القيود األميركية 

 في لقاء مع األخبار، إن محادثاتـه مـع رايـس امتـداد              إال أن فياض قال،    ".بصفته الشخصية "فياض  
لمحادثات سابقة أجراها مع مسؤولين أميركيين، وأنها تركّزت على موضوع المـساعدات االقتـصادية              
للشعب الفلسطيني ورفع الحصار المفروض على الحكومة الفلسطينية، وضرورة إلغاء القيود األميركيـة             

ملها مع وزارة المالية والحكومة الفلسطينية بشكل عام خالل العـام           على عمل المصارف الفلسطينية وتعا    
لقـد كانـت    : "وأضاف". قد حدت أيضاً من إمكانية المصارف الفلسطينية      "وهي قيود قال إنها     . الماضي

المصارف تعزف عن التعامل مع أي عمل له عالقة بالحكومة وما ينطوي عليها من إضعاف إلمكانيـة                 
تعامل مع مراسليها في الخارج، وهو موضوع ليس سهالً بـل هـو فـي منتهـى                 المصارف المحلية بال  

الخطورة مثل أي مشكل ينبغي أن نحاول أن نجد له حالً للتعامل مع هذه القضية، إذ لم يعد مقبوالً العمل                    
وقال فياض إن األوروبيين يعرفون القيود المفروضـة علـى           ".بعيداً عن التعامل مع القطاع المصرفي     

عندما نتحدث مع االتحاد األوروبـي عـن ضـرورة          : "ل مع القطاع المصرفي الفلسطيني، مضيفاً     التعام
هنـاك قيـود    : تطبيع العالقات االقتصادية والمالية بمعنى التعامل المباشر مع وزارة الماليـة، يقولـون            

 فقط  مفروضة على التعامل مع المصارف عندكم، فكيف سنحول لكم األموال؟ وهذا الكالم صحيح، ليس             
، مشيراً إلى أن هناك طرقاً أخرى يتم مـن          "بالنسبة إلى االتحاد األوروبي بل وأيضاً للمساعدات العربية       
 .خاللها إيصال األموال للسلطة الفلسطينية، لكنه لم يحددها

  19/4/2007األخبار اللبنانية 
  

 القادم ودول أوروبية ستستأنف المساعدات بداية الشهر امريكأ: الفلسطينيةالرئاسة  .4
 صباح اليوم الخمـيس لمراسـل       ، أكد مسؤول فلسطيني كبير في مؤسسة الرئاسة       : حكمت يوسف  - غزة

ـ             ،وكالة سما   الـسلطة   ى ان االدارة االمريكية وبعض الدول االوروبية ستستأنف تقـديم المـساعدات ال
ـ  .وقال المسؤول ان وزير المالية د   .الفلسطينية بداية الشهر القادم    الدارة االمريكيـة  سالم فياض تعهـد ل

ودول اوروبية خالل جولتة االوروبية بأنه في حالة استانفت المساعدات للسلطة فانه سيعمل بكـل جهـد             
 . مصدرها الصحيح وذلك عن طريق وزارة المالية التي تتبع لفياض وبرقابة محكمـة             ىعلى ايصالها ال  

 واالدارة االمريكية بالخطط التـي       استطاع اقناع العديد من الدول االوروبية      فياضوأضاف المسؤول ان    
 السلطة وعدم المماطلة برفع الحصار االقتـصادي عـن          ىينوي تنفيذها  لضمان استمرار المساعدات ال      

السلطة الن ذلك سيؤدي الي تدهور خطير في االراضي الفلسطينية قد ينذر بكارثة تنعكس سـلبيا علـى                  
حالة من الفوضي وحالة من عدم االستقرار وهـذا         الوضع االمني في االراضي الفلسطينية مما قد يسبب         

ـ          . ما تخشاه االدارة االمريكية     ىواوضح المسؤول ان واشنطن ستسمح للدول العربية بارسال االموال ال
  . حقيبة وزارة المالية الفلسطينيةىشرط ان تشرف عليها وان تصل البالسلطة الفلسطينية 

  19/4/2007وكالة سما 
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   مكابرة لحفظ ماء وجه إسرائيل وأمريكا حماسمل مع وزراءالتعارفض : البردويل .5
 استمرار بعض الـدول الغربيـة فـي          البرلمانية صالح البردويل الناطق باسم كتلة حماس     .انتقد د : غزة

 في الوقت نفسه من نجاح هدف عزل حمـاس          التعامل بانتقائية مع وزراء حكومة الوحدة الوطنية، مقلالً       
 فـي   البردويـل وأكـد    ".رصيد حماس الشعبي واإلقليمـي والـدولي      "ا وصفه    وتهميشها، بسبب م   دولياً

، "الكبريـاء الزائـف  " ليس له من سـبب إال  تصريحات خاصة لقدس برس أن موقف عزل حماس دولياً    
أعتقد أن هذا الرفض للتعامل مع وزراء من حماس هو نوع من اإلجحاف ومحاولة لعزل الحركة                : "وقال

كابرة ال هدف من ورائها إال حفظ ماء الوجه لدى الواليات المتحدة األمريكيـة  في الوقت الضائع، وهو م 
 وهناك أصوات مرتفعة حتـى      .هذا الموقف االلتفافي آخذ في التفكك     "وأشار البردويل إلى أن      ".وإسرائيل

  ".داخل إسرائيل تدعو إلى الحوار المباشر والتعامل المباشر مع حركة حماس
، عن  ن أهمية الحديث الذي تتداولته بعض األوساط اإلعالمية والسياسية مؤخراً         وقلل القيادي في حماس م    

 يجري لبعض األجهزة األمنية التابعة للرئاسة، بهدف تقويتها على حـساب حمـاس،               وتدريباً أن تجهيزاً 
 وأشاد البردويل بتحركات الرئيس محمود عباس، التي        .واعتبر ذلك محاولة يائسة لشق الصف الفلسطيني      

أها من العاصمة الفرنسية باريس، وعمله من أجل شرح الموقف الفلـسطيني بمـا يعـزل المـوقفين                  بد
  .اإلسرائيلي واألمريكي

  18/4/2007 قدس برس
  

  جامعة العربيةالها من ت مليون دوالر تلق52 لم تحول  الرئاسة:وزارة المالية وسلطة النقد .6
ة المستوى في وزارة المالية وسلطة النقـد،        نفت مصادر رفيع   :كتب عبدالرؤوف ارناؤوط وجعفر صدقة    

 . مليون دوالر تلقاها من جامعة الدول العربيـة        52أن يكون مكتب الرئاسة حول الى وزارة المالية مبلغ          
لقد أعلن عن تحويل المبلغ من الجامعة العربية، لكن لم يصلنا أي            : وقال مصدر مقرب من الرئاسة لأليام     

ورجح المصدر أن يتم صرف المبلغ في حال وصـوله           .لى وزارة المالية  شيء بعد، ناهيك عن تحويله ا     
على شكل دفعات للموظفين وفقاً لآللية التي كان معموال بها في ظل الحكومة السابقة، وذلك بالتنسيق بين                 

وكـان سـفير     .الرئاسة والبنوك مباشرة، دون المرور بوزارة المالية، على األقل في المرحلة الحاليـة            
 مليـون دوالر لحـساب رئاسـة        52 لدى الجامعة العربية أعلن، أن الجامعة حولت قبل يومين           فلسطين
 ".نحن لم يصلنا شيء. يفترض أن المبلغ حول الى الرئاسة"وقال مصدر في وزارة المالية  .السلطة

 19/4/2007األيام الفلسطينية 
  

  حكومة الوحدة  إلى عمر سليمان حول همومقواسميوالهنية رسالتان منفصلتان من  .7
 بعث كل من رئيس الوزراء إسماعيل هنية ووزير الداخلية هاني القواسمي برسالتين منفصلتين الى               :غزة

مدير المخابرات المصرية الوزير عمر سليمان شرحا فيهما المشكالت التي تواجه عمل حكومة الوحـدة               
ري الموجود في األراضي الفلـسطينية      وسلم هنية والقواسمي الرسالتين للوفد األمني المص       .منذ تشكيلها 

 في مكتبـه بنـاء      هنيةوكان الوفد قد التقى ب    . خالل إستقبالهما له في مكتبيهما برئاسة اللواء برهان حماد        
 طلبه حيث أطلعه على بعض المشكالت التي تواجه عمل حكومة الوحدة كما ناقش مع أعضاء الوفد                 ىعل

وقد أعرب هنية عن بالغ تقديره لما تبذله مصر          .والفلسطينيسبل تعزيز العالقات بين الشعبين المصري       
من جهود متواصلة من أجل صالح الشعب الفلسطينى وقضيته العادلة وسـعيها المـستمر نحـو كـسر                  

 الى الوزير سليمان تتعلـق بالعالقـات المـصرية    هنيةوقد تسلم اللواء حماد رسالة من   .الحصار الظالم 
 .اجه الحكومة الفلسطينية الناتجة عن الحصار وسبل كسر هذا الحصارالفلسطينية والمشاكل التى تو

ومن جانبه أكد اللواء برهان حرص مصر والقيادة السياسية العليا فيها على بذل كل الجهود مـن أجـل                   
وأضـاف أن مـصر      .سرعة رفع وكسر الحصار واستتباب االمن واالستقرار فى االراضى الفلسطينية         
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 الصعد االقليمية والدولية لنيل الشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة المتمثلة فى           تواصل جهودها على كافة   
اقامة دولته المستقلة كاملة السيادة على ترابه الوطني وفق عملية سالم عادل يعيد الحقوق الى أصـحابها                 

 بـصفته رئـيس وفـد       -وأطلع اللواء برهـان حمـاد        .وينشر االمن واالستقرار والرخاء في المنطقة     
كمـا   . على آخر تطورات تلك المفاوضـات      هنية -مفاوضات مع اسرائيل بشأن صفقة تبادل االسرى        ال

أطلعه على آخر المستجدات والصعوبات التى تواجه صفقة االسرى حيث حرص اللواء حماد على عـدم                
 الخوض فى تفاصيلها والحديث بشأنها نظرا لحساسيتها التى تتطلب درجة كبيرة من السرية حتى يكتـب               

 .لها النجاح ويتم انجازها حسب قوله
على صعيد متصل استقبل هاني القواسمى اللواء حماد حيث جرى خالل اللقاء بحث االوضاع الداخليـة                

وسلمه رسالة عاجلة الى الوزير سليمان طلب فيهـا          .الفلسطينية وآفاق االمن واالستقرار بالجبهة الداخلية     
وأكد اللواء حماد حرص الوزير عر سليمان على بذل كل ما من             .دعما أمنيا مصريا للحكومة الفلسطينية    

شأنه دعم الحكومة الفلسطينية وتكريس جهودها فى سبيل أن ينعم أبنـاء الـشعب الفلـسطيني بـاالمن                  
 .واالستقرار والهدوء

  18/4/2007وكالة معا 
  

  الوحدة الوطنية الضمانة األكيدة لفك الحصار: الشاعرناصر الدين  .8
 أكد سفير كوريا الجنوبية لدى السلطة، التزام حكومته بتقـديم المـساعدة والـدعم               : جدوع  مهند -جنين  

الالزم، إلرساء السالم في المنطقة، مؤكدا تفهم حكومته لحالة الصراع القائم، ودعمها الكامل لحل القضية               
الصداقة " مدرسة   وكان بارك يتحدث، خالل حفل افتتاح      .الفلسطينية حال عادال على أساس إقامة الدولتين      

ناصر الدين الشاعر وزير التربية والتعليم،      .، في بلدة برقين غربي جنين، بحضور د       "الفلسطينية الكورية 
وعبر بارك، عـن سـعادته النجـاز هـذا           ...وقدورة موسى محافظ جنين، ووصفي قبها وزير الدولة       

  .للمنطقةالمشروع، وأضاف، أن الحكومة الكورية أدركت أهمية الدعم االقتصادي 
الشاعر، في كلمته حق أطفال فلسطين بالتعليم كباقي أطفال العالم، داعيا شرفاء العالم الى الوقوف               .وأكد د 

الى جانب أبناء شعبنا، حتى ال يحرم األطفال من التعليم، من خالل تطوير وتنمية البنية التحتية، وبنـاء                  
   .المدارس والمنشات التعليمة

رته الى محافظة جنين، بلقاء، عقد في قاعة محافظة جنين، بحـضور قـدورة              الشاعر استهل زيا  .وكان د 
موسى، وممثلون عن المؤسسات الرسمية والشعبية، والهيئات المحلية، واألطر النسوية، وقائد الـشرطة،             

ورحب موسى بالوزير والحضور، وحذر مـن انهيـار أسـري فـي            .وعدد من مدراء األجهزة األمنية    
ضاع االقتصادية الصعبة، الناجمة عن الحصار الظالم، داعيا الحكومة الـى إيجـاد             المجتمع، جراء األو  

إننا نلتقي اليوم ال لنتحاور، فقد انتهى وقـت         "وقال الشاعر    .حلول للمشاكل االقتصادية والمالية المتفاقمة    
لعـب  الحوار، وجاء وقت العمل، لم يعد هناك ذريعة ألي شخص فينا لعدم العمل، فـالكره اآلن فـي م                  

شعبنا، لذلك يجب أن نحدد أولوياتنا ونعرف ما نريد ومن أين نبدأ، وأن تكون التنمية والتطوير، وخدمة                 
وأدان الشاعر الفوضى والفلتان األمنـي التـي شـهدتها           .المواطن هي الهدف الرئيسي والمصلحة العليا     

والخسارة التي لحقت   الضفة وغزة مؤخرا، وقال من يخرج خارج الوطن يستطيع أن يدرك مدى الضرر              
بسمعة شعبنا، وقضيته العادلة، جراء هذه األعمال والتصرفات، التي ال تمت ألخالقنا وقيمنا ومبادئنا بأية               
صلة، وثمن الشاعر الجهود العظيمة والجبارة التي بذلها صناع القـرار وخاصـة الـرئيس، ورئـيس                 

قتصادي المفروض على أبناء شعبنا، قال      وحول الحصار السياسي واال    .الوزراء، لتشكيل حكومة الوحدة   
الشاعر نحن ال نتفاءل برفع الحصار بشكل كامل، ولكننا متفائلون بان يتالشى بشكل تدريجي، مؤكدا أن                
الحفاظ على الوحدة الوطنية وضمان استمرارها، هو الضمان الوحيد لكسر الحصار وإنهائه بشكل كامل،              
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قتتال والفوضى ستعطي الذريعة للعالم بأسره بان يعيـد النظـر           محذرا من أن أي محاولة للعودة الى اال       
  . برفع الحصار عن شعبنا

       19/4/2007الحياة الجديدة 
  

 ترفض تشكيلة مجلس األمن القومي بسبب وجود دحالن فيها " التغيير واإلصالح"كتلة  .9
تي أعلنت قبـل أيـام،       أعربت كتلة حماس البرلمانية، عن رفضها لتشكيلة مجلس األمن القومي ال           :غزة

يحيى موسى نائب رئـيس     .واعترض د ". هناك أسماء ال مبرر لوجودها في هذه التشكيلة       "مؤكدة على أن    
الكتلة، في تصريح خاص أدلى به للمركز الفلسطيني لإلعالم يوم األربعاء، على وجود محمد دحالن في                

الـساحة  " الفتـاً االنتبـاه إلـى أن         ،"باعتباره جزء من المشكلة وليس من الحـل       "مجلس األمن القومي،    
وأوضح موسى أن االعتراض على دحالن يأتي في        ". الفلسطينية بحاجة إلى توافق واتفاق وليس اختالف      

، مشدداً علـى    "جزء من حالة الفلتان والتنسيق األمني الذي يتم مع االحتالل الصهيوني والزال           "إطار أنه   
". من اعتداءات واعتقاالت بحق أبناءها وعناصرها وقادتها      تضررت كثيراً مما قام به دحالن       "أن حماس   

من أجل تحييد دحالن عـن هـذا        "ستمارس كل حقوقها القانونية     " التغيير واإلصالح "وأشار إلى أن كتلة     
، "المنصب، وذلك من خالل المجلس التشريعي والحوار مع حركة فتح ومع القوى والفصائل الفلـسطينية              

نحن نريد الدخول في مرحلة جديدة يتم فيها إعادة         : "وأضاف.  ال يزال مفتوحاً   مؤكداً على أن هذا الملف    
لن يتم إذا لم يتجـه الـرئيس        "، وأضاف إن ذلك     "بناء المؤسسة األمنية على أساس منهجي سليم وواضح       

ال يمكـن للـساحة     "، مبينـاً أنـه      "عباس إلى المشاورة الكاملة مع الكتلة البرلمانية األكبر في التشريعي         
نحن نرفض جملةً   : "ومضى يقول ". الفلسطينية أن يستقيم حالها بهذه الطريقة التي ينتهجها الرئيس عباس         

إذا كان دحالن يتمتع بقوة فهي ليست من        "، مشدداً على أنه     "وتفصيالً هذا اإلقحام لدحالن في هذا الموقع      
دعمه بشكل واضح وصـريح،     التي ت " دايتون"داخل الساحة بل من خارج الساحة والتي كان آخرها خطة           

هذا األمر في منتهـى     "، وأكد على أن     "ومن خالل اصطحاب الرئيس عباس له في كل جوالته الخارجية         
وحول إذا ما رفض رئيس السلطة تحييد       ". الخطورة، وعلى رئيس السلطة أن يراعي شركاءه في الوطن        

ستعقد حواراً  "يج، مبيناً أن حماس     دحالن عن هذا المنصب؛ أوضح النائب موسى أن القضايا تأتي بالتدر          
هناك قضايا سياسة وأمنية سيتم البحث فيها، ومن حق         : "، وأضاف "مع الرئيس لخرقه الدستور الفلسطيني    

 ". الحركة أن تستخدم كافة الطرق والوسائل القانونية لها دون توقف
  18/4/2007المركز الفلسطيني لإلعالم 

  
 ة دايتون لدعم أجهزة عباس األمنية  تنتقد خط"التغيير واإلصالح"كتلة  .10

 نائب رئيس كتلة حماس البرلمانية في تصريح صحافي إن خطة ىقال يحيي موس:  أشرف الهور-غزة 
 ضرب الوحدة الوطنية وزرع الشقاق والعداوة بين ىدايتون تمثل طعنة في صدر اتفاق مكة وتهدف ال

 الدور الوظيفي ى أن تعود بالسلطة الفلسطينية الأبناء الشعب الواحد وذلك لتنفيذ أجندة أمريكية تريد
 بأن تكون عملية دفع ىوطالب موس. األمني المرتبط بخدمة المصالح األمريكية والصهيونية في المنطقة

 .األموال مرتبطة بوزارة المالية وهي بدورها التي تقوم علي إمداد األجهزة األمنية بحاجاتها المختلفة
 األجهزة األمنية مباشرة الن ذلك سيجعل هذه األجهزة ىوز مطلقاً أن تذهب الوقال إن أي أموال ال يج

رهينة أجندة خارجية وسيسهل ابتزازها والضغط عليها لتنفذ مهمات تتعارض مع األجندة الوطنية، فهذا 
 أي شخص ىوشن هجوما عل .المال الذي يدفع خارج البوابة الرسمية هو مال قذر ال يخدم مصالح شعبنا

وقال كيف ألحد أن يدعي الوطنية ويقبل بتلقي األموال من أعداء شعبنا  .ل بتلقي المساعدات األمريكيةيقب
وأضاف إننا نشتم مؤامرة خبيثة يخطط  .وفق خطة صهيونية تهدف باألساس لزرع بذور الفتنة واالقتتال

ع الفلسطيني، مطالباً لها األمريكان والصهاينة لضرب مشروعنا الوطني وضرب السلم األهلي في المجتم
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 كذلك االجتماعات األمنية ىوانتقد موس. حركة فتح بأن تعلن رفضها ومعارضتها لهذا التدخل السافر
التي تشارك فيها أطراف فلسطينية مع أطراف إسرائيلية وأمريكية وعربية تحت قيادة دايتون أو مع 

لمخاوف والشكوك وتمثل خيانة التفاق مكة وقال هذه االجتماعات ال تبشر بخير وتثير ا .كوندوليزا رايس
 . حكومة الوحدة الوطنيةىوتآمرا عل

  19/4/2006القدس العربي 
  

  الرئيس يفعل كل ما بوسعه لوقف الهجمات على اسرائيل: نبيل عمرو .11
 ان عباس توصل الى اتفاق مـع  ، يوم االربعاء،قال مساعد للرئيس الفلسطيني  :  أجنيشكا سافيكا  - وارسو

قال نبيـل عمـرو      و .الفلسطينية المسلحة يوقفون بمقتضاه هجماتهم الصاروخية على اسرائيل       الجماعات  
وأبلغ عمرو   ."الرئيس عباس يفعل كل ما بوسعه لوقف الهجمات       "الذي يصاحب عباس في زيارة لبولندا       

حين توصل الى اتفاق حقيقي مع كل القوى التي تطلق الصواريخ بين ال           "أن عباس   ،   في مقابلة  ،  رويترز
وذكر عمرو أن حماس تغير موقفها شيئا فشيئا ازاء تلبية مطالب المجتمع الدولي بـاالعتراف                ."واالخر

نأمـل أن   "وقال   .سرائيل وانه يأمل في أن يقنع هذا الغرب بأن الفلسطينيين يسعون بحق الى سالم دائم              إب
اذا كانت جهود عباس القناع     وردا على سؤال عما      ."تدرك هذه البلدان أن هذا هو مغزى حكومة الوحدة        

المزيد والمزيد من البلدان االوروبية     ) لكن. (حتى االن لم نحقق تقدما عظيما     "االوروبيين تحقق نتائج قال     
  ."مثل أسبانيا وفرنسا والنرويج يسيرون على درب تطبيع العالقات مع هذه الحكومة

  18/4/2007رويترز 
  

 ت مع الفلسطينيين للتغطية على جرائمه االحتالل يستغل اللقاءا: البرغوثيمصطفى  .12
 استنكر مصطفى البرغوثي، وزير اإلعالم الفلسطيني، بشدة التـصعيد الـصهيوني وحمـالت              :رام اهللا 

تؤكد سـلطات االحـتالل     : "وقال في بيان صادر عنه    . االختطاف الواسعة في سائر األراضي الفلسطينية     
لفلسطيني للتغطية على سياسـة القمـع واإلجـراءات         مرة أخرى على أنها تستغل اللقاءات مع الجانب ا        

وأكد إدانة الحكومة لما تقوم به قوات االحتالل في قريـة           ". التعسفية التي تقوم بها ضد الشعب الفلسطيني      
 مواطناً منذ فجر يوم األربعـاء       38شقبا برام اهللا من تنكيل بالمواطنين وهدم مصنع للطوب، واختطاف           

". كشف تلك االعتـداءات وتعريتهـا     "ة، مشيراً إلى أن الحكومة ستعمل على        في محافظات الضفة الغربي   
يؤكـد ضـرورة    "وأضاف يقول إن ما يقوم به الكيان الصهيوني من عدوان ضد الـشعب الفلـسطيني                

، "اإلصرار على عقد مؤتمر دولي لطرح المبادرة العربية عليه، بهدف فضح االعتـداءات الـصهيونية              
 . ياً عدم وجود شريك صهيونيمؤكداً على أنه ثبت فعل

  18/4/2007المركز الفلسطيني لإلعالم 
  

  وإغراقها بالفوضى سرائيلي لعزل غزةاتحذيرات فلسطينية من مخطط  .13
حذر وزير الثقافة الفلسطيني بسام الصالحي، من وجود مخطط إسرائيلي بـدأ            :  يوسف الشايب  -رام اهللا   

عن الضفة الغربية، وإغراقه في الـصراعات الداخليـة،         تنفيذه فعال ويهدف إلى عزل قطاع غزة تماماً         
وأتون الحرب األهلية، وفوضى السالح والفلتان األمني، باإلضافة الـى تهمـيش وإضـعاف الـسلطة                
الفلسطينية في الضفة، بهدف القضاء على أية إمكانية لقيام دولة فلسطينية على حدود الرابع من حزيران                

هناك مخاطر جدية من هكذا مخطط، والذي تـسعى لتطبيقـه           "يحات  وقال الصالحي في تصر    .67للعام  
عالوة على إسرائيل، مجموعات مصالح دولية وهو يهدف إلى عزل قطاع غزة، وإغراقه في الفوضـى                

 .السلطة الفلسطينية في الضفة لمجموعـات المـصالح المختلفـة         " بيع"واالقتتال، وهو ما يحدث اآلن، و     
ر تتجه نحو تجسيد هذا المخطط، أما في الضفة فبدأت إسرائيل فعليـاً             في غزة واضح أن األمو    : ويضيف
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بالقضاء على معالم السلطة الفلسطينية ومقومات وجودها الحقيقي على األرض، عبر هدم البنية التحيـة               
، واآلن يجري العمل على هدم البنية المالية واالقتصادية للسلطة، منـذ            2002لألجهزة األمنية في العام     

ن عام، في حين بقي الرمز الوحيد للسلطة عالمياً، شخص الرئيس عباس، وليس منصبه كـرئيس                أكثر م 
منتخب للشعب الفلسطيني، وهذا خطير للغاية، منوهاً إلى أن البديل عن الـسلطة سـيكون مـا أسـماها                   

، من دون الكشف عن ماهيتها، وما إذا كانت مصالحها تتقاطع مع جهـات              "مجموعات مصالح دولية  "بـ
  .اخليةد

مصطفى البرغوثي، على وجـود هكـذا       .من جانبه أكد وزير اإلعالم والناطق الرسمي باسم الحكومة د         
لألسف هناك أطراف داخلية تدفع باتجاه عزل غزة، ليس فقط عن           "مخطط لدى الجانب اإلسرائيلي، وقال      

... ى والفلتـان األمنـي    الضفة، بل عن العالم بأكمله ومقاومة أية جهود لضبط النظام وإنهاء حالة الفوض            
هناك مخطط إسرائيلي لذلك، وهناك من يتساوق معه محلياً، ولعل عدم منح إسـرائيل ألي مـن وزراء                  
  .حكومة الوحدة التصاريح الالزمة للتنقل ما بين الضفة وغزة، منذ تشكيل الحكومة، أكبر دليل على ذلك

   19/4/2007الغد األردنية 
  

  واب من الدخول وأصابوا شرطيين من حراس المجلسالصحفيون منعوا الن: التشريعي .14
 استغرابها من معلومات صـحفية مغلوطـة        ،بدت هيئة رئاسة المجلس التشريعي في غزة، امس       أ :غزة

نسبت للتشريعي حول االعتداء على الصحفيين في مسيرة تضامنية مع الصحفي البريطاني المختطف يوم              
 بيانا استعرضت فيه االشكالية التـي حـدثت وحملـت           ووزعت رئاسة المجلس امس    .الثالثاء الماضي 

المسؤولية للصحفيين عن االعتداء وقالت انهم اعتدوا على حراس مبنى التشريعي في غـزة واصـابوا                
ثناء التدافع والعراك وقال البيـان فـي        أمن آخر   أاثنين من افراد الشرطة وحاولوا سحب سالح عنصر         

 وصل عدد من الصحفيين إلى سـاحة        17/4/2007ثاء الموافق   الساعة العاشرة والنصف من صباح الثال     
التشريعي احتجاجا على استمرار اختطاف الصحفي جونستون وقد سمح حراس المجلس لهم بالدخول إلى              

 وحيث كانت تجري    10:50ساحة المجلس كباقي المسيرات واالحتجاجات التي تحدث، إال انه في الساعة            
لسة التشريعي المخصصة لقـضية األسـرى لمناسـبة يـوم األسـير             رئاسة المجلس الترتيبات لبدء ج    
برفع صوته عاليا والسب والشتم والـتهجم علـى         ) معروف لدي الجميع  (الفلسطيني، قام احد الصحفيين     

اإلخوة النواب والتهديد باقتحام التشريعي خالل عشر دقائق، وأثناء ذلك قام عدد من األخوة الـصحفيين                
ئيسي للمجلس ومنع األخوة النواب من الدخول للمجلس لحضور الجلسة، رغـم            بالجلوس على الباب الر   

ذلك طلبنا من النواب أن يعبروا من باب آخر وإعطاءهم الفرصة للتعبير عن رأيهم ومنع الشرطة مـن                  
 تم االتفاق على خروج من يمثـل التـشريعي   11:00واضاف البيان قبل بدء الجلسة في الساعة       .التدخل

والتضامن معهم، وحينما وصل األخوة النواب للباب الداخلي للمجلـس قـام عـدد مـن                للحديث معهم   
الصحفيين باقتحام التشريعي، ومحاولة احد الصحفيين نزع سالح احد أفراد الشرطة، واالعتـداء علـى               

ودعا البيان وسائل اإلعالم الفلـسطينية وبعـض         .أفراد الشرطة ما أدى إلصابة عنصرين من الشرطة       
  .قوق اإلنسان لتحري الحقيقية والدقة قبل نشرها للمعلوماتمؤسسات ح

       19/4/2007الحياة الجديدة 
  

    الفلسطينيشعبال يدعو أئمة المساجد إلى نشر روح التآخي بين أبناء القواسمي .15
 دعا هاني القواسمي، وزير الداخلية، خطباء وأئمة المساجد إلى مساعدة وزارة الداخلية في محاربة               :غزة
جـاء   .فوضى والفلتان األمني المستشري في األراضي الفلسطينية ونشر روح التآخي بين أبناء شـعبنا             ال

ذلك خالل كلمة ألقاها القواسمي، في لقاء نظمته رابطة علماء فلسطين في أحد فنادق مدينة غزة، تحـت                  
، حضره حـشد    "يدور العلماء والدعاة ورجال اإلصالح في ترسيخ األمن في المجتمع الفلسطين          : عنوان
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وخاطـب القواسـمي أئمـة       .كبير من العلماء والوجهاء ورجال اإلصالح من مختلف مدن قطاع غـزة           
لتكون هذه المنابر منابر هللا ولرسوله، ال تكن لفئة أو لجهة أو لتنظيم أو إلثـارة بعـض                  : المساجد قائالً 

 المنبر لحسابات شخصية    الحسابات الشخصية من خالل خطيب المسجد، فال يجوز ألي خطيب أن يستغل           
وشدد القواسمي على أن المنابر والمساجد لم تبن إلثارة الفتن، لم تبن للتحريض، لم               ".ضد فالن أو عالن   

ودعا  ".تبن للتكفير، مؤكداً مساجدنا ومنابرنا هي منابر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فالكلمة مسؤولية              
وعليها أن تختار الكلمة المجمعة، وأن تبتعد عن البرامج المثيرة          المنابر اإلعالمية أن تتقي اهللا في شعبنا        

التي تسخن األجواء وتعيدنا إلى المربع األول، متمنياًَ على اإلذاعات المحلية أن تتقي اهللا فـي أي خبـر                   
  .تنشره، وأن تكون مصدر تجميع وحل لمشاكل بلدنا بعيداً عن الجداالت الداخلية

    18/4/2007 وفا -وكالة االنباء الفلسطينية
  

  سفير فلسطين لدى األمم المتحدة يطالب المجتمع الدولي بأن يساهم في عودة الالجئين .16
 طالب محمد أبو كوش سفير فلسطين لدى األمم المتحدة في جنيف، المجتمع الدولي بـأن يـساهم            :جنيف

مام المؤتمر الـدولي    وشكر أبو كوش، أ    .وبشكل جدي في تسهيل عودة الالجئين الفلسطينيين إلى ديارهم        
لمعالجة االحتياجات اإلنسانية لالجئين والنازحين داخل العراق والدول المجاورة، انطونيـو جـوتيريس             
المفوض السامي لشؤون الالجئين، على ما بذله من جهد بشأن الجئـي العـراق بمـا فـيهم الالجئـين                    

والجمهورية السورية على السماح لعـدد      كما شكر أبو كوش، المملكة األردنية        .الفلسطينيين المقيمين فيه  
من الالجئين الفلسطينيين بدخول أراضيهما، وقال نأمل أن تقدم الشقيقتان مزيداً من المساعدة والتسهيالت              

وأشاد بتوصية المفوضية السامية لشؤون الالجئين فـي هـذا           .لالجئين الذين يتعرضون للجوء مرة ثانية     
حمل مسؤولياته إزاء الفلسطينيين المتكـررة مأسـاة تـشردهم نتيجـة            الصدد، مناشداً المجتمع الدولي بت    

وأكد أن مسؤولية أمن وحماية ما تبقـى مـن           .الحتالل أرضهم واحتالل أرض أشقائهم التي لجأوا إليها       
الفلسطينيين في العراق هي مسؤولية قوات االحتالل بقيادة الواليات المتحدة التي تستطيع لو شـاءت أن                

على إسرائيل للسماح لهم بالعودة كخطوة أولى إلى األرض الفلسطينية المحتلـة عـام              تمارس ضغوطها   
 وإلى أن يتحقق ذلك، مطالباً القيادة العراقية إن تضاعف جهودها واهتمامها ورعايتها المـشكورة               1967

  .إزاء الفلسطينيين الذين ما زالوا مقيمين في العراق
  18/4/2007 وفا -وكالة االنباء الفلسطينية

  
 أسر جنود االحتالل لإلفراج عن األسرى سيبقى الخيار الوحيد: المصريمشير  .17

حركة ترجمت إستراتيجية جديدة    ال البرلمانية، أن    حماسأكد النائب مشير المصري، أمين سر كتلة        : غزة
وهي على سدة الحكم تمثلت في أسر الجنود الصهاينة بعد أن فشلت الدبلوماسـية فـي اإلفـراج عـن                    

أيـدت  "، وفي سابقة تاريخيـة،      )التي شكلتها حماس  ( وأوضح المصري أن الحكومة الفلسطينية       .األسرى
، منتقداً مـن أسـماهم      "أسر جنود االحتالل بهدف اإلفراج عن األسرى الفلسطينيين في سجون االحتالل          

وشدد على أن أسر جنود االحـتالل الـصهيوني لإلفـراج عـن األسـرى               . بأصحاب سياسة االنبطاح  
 ةطالببالم تمسك حماس  اًكدمؤ. طينيين سيبقى الخيار الوحيد، بعد أن فشلت الدبلوماسية في تحريرهم         الفلس

 . بتحرير كافة األسرى من كافة التنظيمات وعلى رأسهم مروان البرغوثي وأحمد سعدات
  19/4/2007المركز الفلسطيني لإلعالم 

  
 مصادر فلسطينية تستبعد إتمام صفقة األسرى: إيالف .18

ستبعدت مصادر فلسطينية مطلعة إتمام صفقة تبادل األسرى بين الفلـسطينيين           ا: خاص -  القدس عمان،
وقالت المصادر إن المؤكد أن إسـرائيل       . واإلسرائيليين، بالرغم من الجهود التي يبذلها الوسيط المصري       



  

  

 
 

  

            13 ص                                      696:                                 العدد19/4/2007الخميس : التاريخ

ـ                  ادل ترفض إطالق سراح مروان البرغوثي، حتى لو كان هناك نجاح في اللحظة األخيـرة لجهـود تب
وقالت المصادر إن إسرائيل تعتبـر أن إطـالق          .معتقلين فلسطينين مع الجندي اإلسرائيلي جلعاد شاليط      

البرغوثي في صفقة تتفاوض فيها حماس عن الجانب الفلسطيني فيه ترميم لشعبية حماس فـي الـساحة                 
تـشكيل الحكومـة    نفرادهـا ب  ا وهي شعبية تأثرت إلى حد بعيد بممارسة الحركة خالل فترة            ،الفلسطينية
 المصادر إن إختطاف الصحافي البريطاني الذي يعمل في هئية اإلذاعة البريطانيـة             ضيفوت. الفلسطينية

حتجـاز الـصحافي    اسـتثمرت حـادث     ا إن إسرائيل    توقال. نعكاسات على جهود تبادل األسرى    اترك  
ندة سياسية بل إرهابيـة،     البريطاني في تعزيز موقفها التفاوضي إزاء جماعات تقول إن أجندتهم ليست أج           

 مـن الـصراع الفلـسطيني       ختطافهم كالصحافي البريطاني ليس جزءاً    احتجازهم و ابدليل أن من تقوم ب    
وقالت المصادر إن إسرائيل تحاول من خالل التوقف عن إتمام صفقة األسرى حتـى إلـى                . اإلسرائيلي

 . في الحكومة الفلسطينيةندفاع األوروبي للتفاوض مع ممثلي حركة حماسبعض الوقت فرملة اال
  18/4/2007موقع إيالف 

  
 تقلص إطالق الصواريخ مرتبط باألوضاع الميدانية: سرايا القدس .19

نفى محمد الحرازين القيادي في الجهاد اإلسالمي أن تكون قيادة الحركة في دمشق قد التزمت : غزة
دثات أبو عالء في دمشق مع وقال إن محا. بو مازن لدمشق أحمد قريع وقف اطالق الصواريخألمبعوث 

وأشار إلى أن لقاءات . األمين العام للحركة الدكتور رمضان شلح، لم تسفر عن أي اتفاق في هذا الشأن
 أن موافقة فصائل المقاومة أبو عالء وشلح، تطرقت للشأن الفلسطيني ومستقبل منظمة التحرير، موضحاً

وحول تقلص عدد الصواريخ  .دوانها في الضفةسرائيل لعإساسي بوقف أ بشكل ةعلى التهدئة، مرتبط
سرائيل في اآلونة األخيرة، قال أبو أحمد إن هذا مرتبط باألوضاع الميدانية، وتحديداً إالتي تطلق على 

لى جانب انتشار الوحدات اإلسرائيلية إتصعيد الطيران اإلسرائيلي من طلعاته على منطقة شمال القطاع، 
  . لفاصلةالخاصة بكثافة على الحدود ا

  19/4/2007الشرق األوسط 
 

  مضيعة للوقتحتاللالتهدئة مع اال: برهومفوزي  .20
، "مـضيعة للوقـت  " اعتبرت حركة حماس أن الحديث عن أي تهدئة مع االحتالل الصهيوني هـو               :غزة

مشترطة أن يوقف االحتالل عدوانه وجرائمه بحق أبناء الشعب الفلسطيني كي توافق على إبرام تهدئـة                
  .جديدة

ال يمكن القبول بتهدئة مع     : "وقال فوزي برهوم، المتحدث باسم الحركة، في تصريح صحفي له األربعاء          
ن الخطة األمنية التي قدمها     إ قالو". االحتالل طالما يواصل جرائمه في مدن الضفة الغربية وقطاع غزة         

طة جاءت لوقف الفلتان األمنـي      الخ: "، وتابع "لن تقف حائالً في وجه المقاومة الفلسطينية      "وزير الداخلية   
الداخلي ولن تكون ضد المقاومة الفلسطينية، وإذا طلب الوزير إيقاف الصواريخ واالحتالل لـم يوقـف                

 ". اعتداءاته لن يكون هناك تجاوب
  18/4/2007المركز الفلسطيني لإلعالم 

  
 حول عدم انتقال االقتتال إلى الضفةناطق باسم فتح تصريحات حماس تستهجن  .21

استهجنت حركة حماس في الضفة الغربية تصريحات أحد الناطقين اإلعالميين باسم حركة فـتح،              : ةغز
أخالق العفو عند المقدرة التي تحلت بها فتح بالضفة الغربيـة حالـت دون انتقـال                "والتي زعم فيها أن     

لت بعـض   ال زا : " في تصريح صحفي   حماسوقال المتحدث باسم    ". شرارة االقتتال إلى محافظات الضفة    
األصوات المستخفة بعقول الشعب تحاول محو الذاكرة الفلسطينية والتالعب بالحقائق وتأويلهـا بـشكل              
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يضمن لها في الدرجة األولى استراق األضواء لرغبات شخصية، وفي الدرجة الثانيـة التغطيـة علـى                 
".  االقتتـال الـسابقة    الجرائم التي ارتكبت في الضفة، وكأن الضفة الغربية لم تشهد عدواناً في مرحلـة             

إن اغتيال  : "، وقال "غير المسؤولة والتي ال تصب في المصلحة الوطنية العليا        ب" تلك التصريحات    ووصف
: واختتم حديثه بـالقول   ". القادة من قبل الصهاينة يجب أن يوجه البوصلة إلى االحتالل فقط ال إلى غيره             

ذه المرحلة تحتم على الجميع العمل على تعزيزهـا         إن حالة الوفاق التي يعيشها الشعب الفلسطيني في ه        "
  ."واالبتعاد عن كل ما من شأنه إذكاء نار الفتنة من جديد

  19/4/2007دنيا الوطن 
  

  تمديد اعتقال سعدات حتى بداية الشهر القادم .22
قررت : عبدالرؤوف أرناؤوط نقالً عن مراسلها رام اهللا من 19/4/2007 الوطن السعودية أوردت

لعسكرية اإلسرائيلية في عوفر قرب رام اهللا أمس تمديد اعتقال األمين العام للجبهة الشعبية المحكمة ا
ولدى ظهوره في المحكمة دعا سعدات جميع الفلسطينيين إلى . أحمد سعدات، حتى بداية الشهر القادم

. سرىالتمسك بمطلب اإلفراج عن األسرى القدامى في سجون إسرائيل خالل صفقة شاملة لتبادل األ
على آسري الجندي شاليت أن يتمسكوا بمطلبهم هذا، إلى جانب المطالبة بإطالق سراح األسرى : "وقال

 ".48العرب وأسرى القدس وأسرى عرب 
محمود حسان محامي :  أنجمال جمال نقالً عن مراسلها القدس من 19/4/2007 الدستور وأضافت

نا من جانبي قدمت استقالتي خالل الجلسة أ و.لقد جدد سعدات رفضه للمحكمة" :سعدات قال للدستور
 ،ن لهذه المحكمة الحق في محاكمته، كما رفض القضاة قبول استقالتيأنه ال يرى ورفضت الدفاع عنه أل

و التوجه أي انتباه أعارتهم إو أترافع في الوقت الذي رفض فيه سعدات التعاطي مع القضاة أولكنني لم 
 ".نه يحاكمأخذهم بعين االعتبار كمحكمة وأعهم أو نحوهم بشكل مباشر أو الحديث م

  
 البرغوثي يدعو من زنزانته إلى إطالق سراح جونستونمروان  .23

ن جونستون إلـى إطـالق      األسير مروان البرغوثي خاطفي الصحافي البريطاني أال      النائب   دعا   :أ.ب.د
 :اريم عن طريق محاميه   وقال البرغوثي في بيان صحافي أصدره من زنزانته في سجن هد          . سراحه فوراً 

إنني أتوجه من زنزانتي وباسم عشرة آالف أسير وأسيرة في سجون االحتالل بالنداء والدعوة الفوريـة                "
  ."باإلفراج عن الصحافي أالن جونستون الصديق للشعب الفلسطيني

  19/4/2007الخليج اإلماراتية 
  

  أولمرت يؤكد ان اسرائيل لن تدفع أي ثمن يطلب إلطالق شاليت .24
أعلن ايهود اولمرت أمس رفض إسرائيل قائمة األسرى التي قـدمتها حركـة             :  أسعد تلحمي  –الناصرة  

واعتبر اولمرت في كلمة ألقاها أمام لجنـة الخارجيـة          . حماس إلطالق سراحهم لقاء اإلفراج عن شاليت      
تخلق توقعات لـسنا    مخيبة لآلمال   "والدفاع البرلمانية قائمة األسرى الفلسطينيين المطلوب اإلفراج عنهم،         

وقال إنه ال   . وأضاف انه يجب الحذر في التصريحات المتعلقة بالجندي المخطوف        . "قادرين على تحقيقها  
ال يمكننا أن ندفع كـل ثمـن        "يمكن إلسرائيل أن تقرر مسبقاً ان كل شيء مسموح أو كل شيء ممكن،              

ندي والقلب يتمـزق عنـد رؤيـة        أنا على اتصال مع أسرة الج     .. يطلب منا من أجل اإلفراج عن شاليت      
وتطرق اولمرت إلى لقائه األحد الماضي رئيس السلطة الفلسطينية، وقـال إنـه عـرض علـى                  ."ألمهم

الفلسطينيين خطة تقديم تسهيالت في معبر كارني للبضائع وأنه ينتظر منهم خطة لوقف إطـالق قـذائف        
وزاد ان سقوط القسام على جنوب      . دلفيولوقف تهريب السالح من سيناء إلى غزة عبر معبر فيال          القسام

إسرائيل تقلص في األيام األربعة األخيرة، مضيفاً انه ال يستطيع الجزم بأن األمر ناجم عن قرار للجهـاد      
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 في المـرة المقبلـة فـي        محمود عباس وقال إنه سيلتقي    . اإلسالمي وان ذلك سيتضح في األيام الوشيكة      
  ." من عقد هذا االجتماع في مدينة فلسطينيةوثمة رسالة مهمة للفلسطينيين"أريحا، 

  19/4/2007الحياة 
  

    حرب مع السلطة الفلسطينية في الصيف: العميد فوغل .25
أعرب العميد احتياط تسفيكا فوغل رئيس هيئة القيادة الجنوبية سابقاً عن اعتقاده بأن الصيف القادم 

. ياسة النعامة من جانب إسرائيلسيشهد حرباً ضد الفلسطينيين في غزة، وذلك في ظل ما وصفه بس
لقد تمكن الفلسطينيون : وقال .وأضاف فوغل أن هناك احتماالً قوياً لنشوب مثل هذه الحرب بعد شهر

إضافة إلى أنهم . خالل هذه الفترة من تهريب كل ما أريد تهريبه عبر نظام األنفاق الضخم، الذي أقاموه
ئيلي جيشهم بشكل كبير، استعداداً للمواجهة العسكرية مع في حركة حماس قد أعدوا منذ االنسحاب اإلسرا

هذا وأعرب  إن إسرائيل حيال التهديدات الفلسطينية تفضل الدفاع عن نفسها،: وأضاف فوغل .إسرائيل
فوغل عن أمله بأن ال تسمح إسرائيل أبداً بخلق واقع يبدأ الفلسطينيون من خالله بشن الحرب ضدها، بل 

 الحرب، وهي في وضع مريح، حيث يكون جيش الدفاع جاهزاً وال يتعرض أن تخوض إسرائيل هذه
  .لمفاجأة بهجوم من السلطة الفلسطينية

ينبغي على المعارك أال تقتصر على الهجمات الجوية اإلسرائيلية، بل هناك : من جهة أخرى قال فوغل
على اتفاق الهدنة مع محمود وأشار إلى أنه منذ التوقيع  .حاجة للقيام بعملية اجتياح برية لقطاع غزة

عباس، قبل حوالي أربعة أشهر، أطلقت على إسرائيل حوالي مائتي قذيفة صاروخية، وأنه في ظل هذا 
التهديد المتواصل ال تفعل إسرائيل شيئاً، وتفضل االشتغال بصفقات تبادل أسرى، والعمل على تحصين 

  .المستوطنات المحيطة بقطاع غزة
  18/4/2007لفزيوني العبري رصد البث اإلذاعي والت

  
 بمشاركة السعودية" لقاء العشرة"الواليات المتحدة تسعى لعقد لقاء إقليمي  :أولمرت .26

أن الواليات المتحدة تسعى لعقد لقاء إقليمي تشارك فيه السعودية دون أن يوضح "قال إيهود أولمرت 
 الذي سيضم أعضاء اللجنة الرباعية "تسعى لعقد لقاء العشرة" أن الواليات المتحدة  وأضاف".هدف اللقاء

ومصر واألردن والمغرب وإسرائيل ) الواليات المتحدة واالتحاد األوروبي واألمم المتحدة وروسيا(
والسلطة الفلسطينية والسعودية متوقعا أن تصل بعثة من جامعة الدول العربية إلى ٍإسرائيل عقب لقاء 

 ".وزراء الخارجية العرب في القاهرة اليوم
  18/4/2007فلسطين برس 

  
  أولمرت ينفي النية بمهاجمة سوريا .27

 "بالغ األهميـة "قال المراسل السياسي للقناة العاشرة في التلفزيون اإلسرائيلي أمس ان هناك تغييرا مفاجئا   
في الموقف اإلسرائيلي من المفاوضات مع سوريا، يتمثل في استعداد إيهود أولمرت لفحـص التفـاوض                

وكان أولمرت قـد    . إعالن أولمرت أن تل أبيب ال تعتزم مهاجمة دمشق خالل الصيف          معها، تزامن مع    
. ال نية لدينا بمهاجمة أي بلد عربي خالل الـصيف         " في الكنيست امس     "لجنة الخارجية والدفاع  "قال أمام   

يا، ال نية البتة في إسرائيل لمهاجمـة سـور        " مضيفاً أنه    "سندافع عن أنفسنا فقط في حال تعرضنا للهجوم       
وتقديرات دولة إسرائيل هي أن التقديرات السورية تتعلق باحتمال حدوث هجوم ضدهم، ولكننـا نـستعد                

انني ضد أولئك الذين قالوا فـي الحـرب         "وتابع  . "أيضا من جانبنا كي ال نفاجأ، خالفا للتقديرات القائمة        
 فعل عفوي بضرورة الـدخول      بمهاجمة سوريا، كما انني ضد أولئك القائلين في رد        ) حرب لبنان الثانية  (

في مفاوضات معهم، إذ ينبغي لنا إنضاج الظروف بشكل ال يجعل من أضرار فشل المفاوضات أكثر من                 
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له طابع دفاعي والهدف منـه مواجهـة        " معتبراً أن نشر تعزيزات سورية قرب هضبة الجوالن          "فوائدها
  . "هجوم اسرائيلي محتمل

شق عبر رئيسة مجلس النواب األميركي بيلوسي، رسالة تفيـد          وأوضح أولمرت أن حكومته نقلت الى دم      
وأشار إلى أن تقديرات كل أجهزة االستخبارات اإلسـرائيلية ال          . بأن ال نية إلسرائيل بمهاجمة السوريين     

  . تتحدث عن تخطيط سوري لمهاجمة إسرائيل
السوريين "، مضيفا أن    ورد النائب إسرائيل كاتس من الليكود على أولمرت قائال انه يخطئ في تشخيصه            

يخططون في الصيف لحملة إرهابية في الجوالن، وهم يبنون التحصينات من أجل منـع إسـرائيل مـن                  
  . "وعليك أن تحذر الرئيس السوري ال أن تطمئنه. الدفاع عن نفسها في حال الهجوم

سـرائيل  وتحدث أولمرت باستخفاف كبير عن األميركي من أصل سوري إبراهيم سـليمان الـذي زار إ               
نسمع بين الفينة واألخـرى كـل أنـواع         "وقال  . "لجنة الخارجية والدفاع  "األسبوع الماضي واجتمع مع     

التصريحات، وقد عقدت لجنة الخارجية والدفاع اجتماعا مع مواطن أميركـي، مقبـول مـن الزعمـاء                 
هذا األمـر   وبحسب علمي فإن    . السوريين بشكل أقل من عزمي بشارة، ووصل إلى هناك أقل من بشارة           

ولكن . يستقبل بهزة كتف في سوريا، فال أحد هناك يخوله إجراء مفاوضات وال أحد يصادق على أفعاله                
وردا على سؤال من بنيامين نتنياهو، قـال أولمـرت انـه ال يملـك               . "كألعوبة ربما يبدو مثيرا لالهتمام    

  .معلومات حول أي نوايا أميركية لمهاجمة إيران الصيف المقبل
  19/4/2007السفير 

  
 االسد مستعد للحرب: اسرائيل .28

اء، امس، ان الرئيس السوري بشار ب االسرائيلية لالن"أي إن إن"زعمت وكالة : الترجمة، جوزيف حرب
االسد، اكد ان بالده مستعدة للحرب مع اسرائيل، مضيفا ان الجيش السوري يزداد قوة، يوما بعد يوم كما 

وعن امكانية التعامل الدبلوماسي مع . "ر منها سوى الدمار والقتلبانها عدو مرير، لم ن"وصف اسرائيل 
اسرائيل، نقلت الوكالة ان الرئيس االسد قال ان الدولتين تجريان اتصاالت مرة في الشهر تقريبا ولكن 

واوضح ان دمشق لن تجري اية مفاوضات اال اذا اعلنت اسرائيل، . بدون التوصل الى اية نتائج تذكر
دادها لالنسحاب من مرتفعات الجوالن االستراتيجية، والتي ضمتها اسرائيل الى اراضيها اوال عن استع

  .قبل عقود من الزمن
 19/4/2007عكاظ 

  
 االقتصاد اإلسرائيلي شهد العام الماضي نموا غير مسبوق: أولمرت .29

له مثيل في  المنصرم نموا لم يسبق 2006يهود أولمرت أن االقتصاد اإلسرائيلي شهد خالل العام اصرح 
وتابع يقول أن هناك  .وأضاف أولمرت إنه يجب تكملة هذا النمو بسياسة اجتماعية تتسم بالشفقة .تاريخه
 من األطفال يعيشون تحت خط %35 من المجتمع اإلسرائيلي يعيش تحت خط الفقر و%20حوالي 
ؤتمر صحفي يعرض وجاءت أقوال أولمرت في مستهل م. مؤكدا أن هذا الوضع ال يمكن تحمله ..الفقر
هذه الخطة تشمل  . الخطة االقتصادية للسنوات المقبلة وتحت عنوان تقليص الفقر مع تشجيع النموهخالل

صرف معاشات التقاعد اإللزامي لجميع مواطني الدولة االسرائيلية ودمج عدد اكبر من اليهود المتزمتين 
بيق الخطة المعروفة بضريبة الدخل ومن مواطني الدولة غير اليهود في سوق العمل إضافة إلى تط

 .السلبية أي منح عالوات ألصحاب المدخوالت المنخفضة
  18/4/2007فلسطين برس 
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  "غير قابل للتدمير"أولمرت يصف نفسه بأنه  .30
في الوقت الذي ينتظر فيه نتيجة التحقيقـات حـول          " غير قابل للتدمير  "وصف ايهود أولمرت نفسه بأنه      

وقـال فـي مقابلـة       .يل ضد لبنان وفي فضائح فساد قد تحدد مستقبله السياسي         الحرب التي شنتها اسرائ   
وفقا لنتائج استطالعات الـرأي ال      "نشرت في عدد يوم االربعاء في مجلة الكسبرس الفرنسية االسبوعية           

وأجاب ردا على سؤال حول ما اذا كان يشعر بالقلق من جراء الفضائح التي هزت الحياة                 ."أتمتع بشعبية 
  ." عاما ونجوت من كل شيء35أنا هنا منذ . لست قابال للتدمير"مة في ٍاسرائيل في االونة االخيرة العا

  18/4/2007رويترز 
  

  ، يتيح إقالة عضو كنيست من منصبه"قانون بشارة"اقتراح قانون جديد،  .31
كل عزمي بـشارة بـش    .في أوج حملة التحريض المسعورة األخيرة ضد القوى الوطنية عامة، والنائب د           

، كتبت صحيفة يديعوت أحرونوت أنه ربمـا للمـرة األولـى فـي              "قانون بشارة "خاص، وتحت عنوان    
إسرائيل، سيصبح باإلمكان إقالة عضو كنيست من منصبه، وذلك بموجب اقتراح قـانون يتـيح إقالـة                 

 وجاء أنه قد بادر إلى االقتراح الجديد عضو الكنيـست غلعـاد            .أعضاء كنيست من قبل أعضاء كنيست     
وتناول القانون الحالة التي يتم فيها      ". قضية عزمي بشارة  "في أعقاب ما أسمته الصحيفة      ) الليكود(أردين  

ويشمل الجزء األول من     .تقديم الئحة اتهام ضد عضو كنيست مع بقائه خارج البالد وعدم تقديم استقالته            
 يقدم ضده الئحة اتهـام أو فـي         من عضو الكنيست الذي   " كافة االمتيازات المادية  "اقتراح القانون سحب    

أما الجزء الثـاني     .وفي هذه الحالة يبقى عضو كنيست بدون أي امتيازات        . حال عدم حضوره للمحاكمة   
وبموجب االقتـراح  . من االقتراح فهو يتناول إمكانية إقالة عضو كنيست في حال عدم حضوره للمحاكمة    

 عضو كنيست، يتم تقـديمها إلـى المستـشار          20يمكن البدء بإجراءات اإلقالة عن طريق جميع تواقيع         
وفي حال صادق على اإلجراءات، يقدم توصية إلى لجنة الدستور، التي تصادق على             . القضائي للحكومة 

 80وفي حال عرضها على الكنيست للتصويت تتطلب أصـوات          . ذلك بأغلبية ثلثي أعضائها على األقل     
  .عضو كنيست

ة الكنيست سوف تناقش، األسبوع القادم، سحب امتيازات مـن          هآرتس أن لجن  ومن جهتها كتبت صحيفة     
). الليكـود (، وغلعاد أردين    )كديما(وأن ذلك يأتي بمبادرة عضو الكنيست شاي حرميش         . بشارة.النائب د 

  .كما جاء أن رئيسة اللجنة، روحاما أفراهام، قد صرحت بأنها تنوي االستجابة لهذه الطلب
جمال زحالقة، رئيس كتلة التجمع في الكنيـست، إننـا          .ور، قال النائب د   وفي تعقيبه على االقتراح المذك    

وأضـاف أن   . نلمس في الفترة األخيرة انسجاماً كامالً من تحريض وتوجهات اليمين والمؤسسة الرسمية           
كل هذا يجري في إطار حملة منسقة ومنظمة للمؤسسة اإلسرائيلية، تهدف إلى إجراء تغيير جذري فـي                 

   .واطنين العرب عموماً، ومع قواهم الوطنية بشكل خاصالتعامل مع الم
  19/4/2007 48عرب

  
 كاتساف يصارع حتى آخر نفس .32

عاد الرئيس اإلسرائيلي كاتساف، المالحق بتهم جنسية، إلى واجهة األخبار في :  القدس-أسامة العيسة 
وكان  .لة حول مصيرهجزه المؤقت عن أداء مهامه، وطرح أسئعإسرائيل، مع اقتراب موعد انتهاء فترة 

محامو كاتساف، توصلوا إلى ما اعتبر حيلة قانونية، تضمن استمرار كاتساف رئيسا لدولة إسرائيل 
وتم بموجب ذلك، إعالن كاتساف، رئيسا عاجزا  .رسميا، وفي الوقت ذاته ترضي المطالبين بإقالته فورا

 الذي ال تغادره أحالم العودة إلى مقر عن أداء مهامه، وهذا يعني عودته إلى منزله الشخصي، في الوقت
واتفق على أن تكون فترة العجز المؤقت مدة ثالثة اشهر، والتي ستنتهي األربعاء  .رؤساء دولة إسرائيل

المقبل، ورشحت معلومات من مقربي كاتساف، بأنه سيطالب بتمديد هذه الفترة، وهذا يعني استمرار 
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 يوليو المقبل، ورفضه االستقالة، كما يجب عليه أن /شهر تموزتمسكه بواليته الرئاسية التي تنتهي في 
يفعل من وجهة نظر غالبية الرأي العام اإلسرائيلية، لخطورة التهم التي تمس بالشرف التي يواجهها، 

ووفقا لمصادر صحافية إسرائيلية، فان كاتساف، يستغل كافة الصالحيات الممنوحة له وفقا  .ولكنه ينكرها
 .اسية، ضاربا بعرض الحائط االنتقادات الحادة والجارحة التي توجه له لتمسكه بمنصبهللحصانة الرئ

  18/4/2007موقع ايالف 
  

 المدعي اإلسرائيلي العام يعلن عن نيته تقديم استقالته .33
وقد أعلن شندر . قرر المدعي اإلسرائيلي العام، عران شندر، االستقالة من منصبه في الصيف القريب

 عن نيته االستقالة، وأبلغ بذلك المستشار القضائي للحكومة، مزوز، والمدعين في النيابة يوم األربعاء،
وفي هذا السياق تجدر اإلشارة إلى أن لجنة ذوي شهداء هبة القدس واألقصى في أوكتوبر   .العامة
ن عن ، بإقالة شندر من منصبه بسبب كونه أحد المسئولي"عدالة"، كانت قد طالبت، بواسطة مركز 2000

توفير الغطاء ألفراد الشرطة الذين أطلقوا النار على الشهداء، عالوة على القصور في تنفيذ توصيات 
 .وكان شندر قد أشغل في حينه منصب رئيس قسم التحقيقات مع أفراد الشرطة. لجنة أور

  19/4/2007فلسطين برس 
  

 استنفار في حيفا بعد دخول مسلح .34
س انها اعتقلت مطاردا فلسطينيا نجح في الوصول الى مدينة حيفا، مما أعلنت مصادر امنية اسرائيلية ام

 .دفع باألمن االسرائيلي إلعالن حالة االستنفار القصوى وإلزام تالميذ المدارس بعدم مغادرة مدارسهم
وقالت المصادر، انه خالل عملية أمنية كبيرة وواسعة نفذها الجيش وأجهزة األمن في شوارع حيفا تم 

وأوقفت الشرطة  .الفلسطيني الذي لم تكشف عن هويته او مكان سكناه او المنطقة التي قدم منهااعتقال 
  .سيارة تقل شابين فلسطينيين اشتبه فيهما، وعثر بحوزتهما على أموال ووثائق اخرى

ين لقد منعنا عملية تفجيرية، ولكن المشتبه: من جهته، قال قائد شرطة حيفا العقيد دافيد سيسو للصحافيين
لم يكونان يحمالن السالح، ولم نعثر على متفجرات في السيارة ونحن نواصل بحثنا عن عبوة ناسفة 

 .جرى اخفائها
  19/4/2007القبس الكويتية 

  
  جندًيا إسرائيلًيا قتلوا العام الماضي233: احصائية .35

ئية نشرت اليوم،  جنديا خالل العام الماضي، وفقًا إلحصا233فقدت إسرائيل :  القدس-أسامة العيسة 
عشية إحياء إسرائيل إلحتفال مكرس لذكرى جنودها القتلى، وبذلك يرتفع عدد الجنود اإلسرائيليين الذين 

ويشمل اإلحصاء عدد المقاتلين الصهاينة الذين قضوا .  جنوٍد305 ألف و22، إلى 1860قتلوا منذ عام 
. خارج أسوار القدس، غرب المدينة المقدسة، عندما أنشأ اليهود أول األحياء 1860في الخدمة منذ سنة 

ويعتبر عدد قتلى العام الماضي من الجنود أعلى من السنوات السابقة، بسبب حرب لبنان الثانية التي 
 .   جنديا119أودت بحياة 

  18/4/2007موقع ايالف 
  

  محكمة االحتالل تبرئ جندي حرس الحدود قاتل سمير داري من العيسوية .36
مركزية اإلسرائيلية في القدس، أمس، جندياً من قوات حرس الحدود كان أقدم على قتـل   برأت المحكمة ال  

 بدم بارد، وذلك بعدما تعمد إطالق النار على الـسيارة التـي كـان               2005شاب من بلدة العيسوية العام      
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ولدى صدور قرار المحكمة، تجمع عدد من ذوي الـشهيد داري فـي              .يستقلها الشهيد بحجة االشتباه به    
داخل المحكمة والحقاً خارجها وأخذوا يرددون هتافات تندد بقرار المحكمة غير العادل، واخرى تـدعو               

وأظهر هذا الحكم عمق التمييز والعنصرية الممارسـتين مـن           .الى وقف ممارسات االحتالل العنصرية    
  .المحاكم االسرائيلية عندما يتعلق االمر بحقوق الفلسطينيين الرازحين تحت االحتالل

  19/4/2007األيام الفلسطينية 
  

 !زيت زيتون أردني إسرائيلي فلسطيني مشترك .37
تدرس إسرائيل إقتراحاً يقضي بمشاركة األردن وفلسطين في إنتاج زجاجات من زيت الزيتون تباع في 

إذا " وقالت صحيفة معاريف التي نشرت النبأ  .األسواق وتكون إشارة من شارات السالم في المنطقة
 ".مامة هي شعار السالم فإن المبادرة الجديدة ستجعل من زيت الزيتون هو شعار السالم كانت الح

ويقضي اإلقتراح بتسويق المنتج الجديد بشكل ثالثي لتوسيع قدرة التسويق أوالً ونشر البضاعة في العالم 
في الدول الثالث، يعمل طاقم للتنسيق بين مدراء عامين لوزارات الزراعة  و.ثانياً وتحسين المنتج ثالثاً

والفكرة كان طرحها شمعون بيريس بحضور وزير الزراعة اإلسرائيلي شلوم سمحون ومدير عام مجلس 
 .الزيت اإلسرائيلي ومدير عام مجلس الزيت الفلسطيني

  18/4/2007وكالة معا 
  

 األمن اإلسرائيلي في مطار اللد ينكل بنائب رئيس الكنيست العربي .38
بن (لية تنكيل جديدة قام بها رجال األمن االسرائيليون في مطار اللد كشف النقاب، أمس، عن عم

ضد العرب، ولكن الضحية العربية هذه المرة كان شخصية حكومية يمينية معروفة للغاية، هو ) غوريون
النائب مجلي وهبي من حزب كديما الحاكم، الذي يشغل منصب النائب األول لرئيسة الكنيست، والقائم 

 . الدولة في حالة غياب رئيسة الكنيستبأعمال رئيس
 19/4/2007الشرق األوسط 

  
 "االرهاب"اسبانيا واسرائيل توقعان اتفاقية امنية مشتركة لمكافحة  .39

حسب ما جاء في بيان لوزارة , قررت اسبانيا واسرائيل زيادة التعاون بينهما في مجال محاربة االرهاب
واوضح  .سؤول في وزارة االمن الداخلي االسرائيلية افي ديخترالداخلة االسبانية االربعاء اثر زيارة الم

واشار  ".اسبانيا واسرائيل وقعتا اتفاقا لتعزيز التعاون بينهما في مجال االمن ومحاربة االرهاب"البيان ان 
 "لتعزيز التعاون مع السلطات االسرائيلية"الى ان وزارة الداخلية االسبانية ستقيم مكتبا لها في تل ابيب 

 ".للحصول على مزيد من المعلومات المتعلقة باالمن ومكافحة االرهاب"وكذلك 
  19/4/2007وكالة سما 

  
  نقل أراضي في الجوالن السوري المحتل لملكية خاصة مقابل رشوة .40

 وثالثة آخرين بتهمة نقل ملكية أراض       "دائرة أراضي إسرائيل  "تحقق الشرطة اإلسرائيلية مع موظف من       
 .إلى ملكية خاصة مقابل رشـوة     " أراضي دولة "تل والتي تعتبرها السلطات اإلسرائيلية      في الجوالن المح  

  . نتيجة لهذه األعمال بلغ حوالي مليون شيكل"خزينة الدولة" أن الضرر المالي لـ  الشرطةوقدرت
  18/4/2007 48عرب

  
 م حملة الطالق سراح االسيرتين سمر صبيح وخولة زيتاوي وطفليهما يتنظ .41
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اعلنت مؤسسة مانديال لرعاية شؤون األسرى والمعتقلين عن تنظيم حملة الطالق سراح : وفا – رام اهللا
 الحملة لتشمل كافة ستمتدو .االسيرتين سمر صبيح وخولة زيتاوي وطفليهما القابعين في سجون االحتالل

،  أم23 اسيرة من بينهن حوالي 102االسيرات المحتجزات في السجون االسرائيلية والبالغ عددهن 
 . ازواجهن داخل السجون أيضا اسيرات5وهناك 

  16/4/2007تقرير االسرى 
  

  نادي األسير بالخليل يدعو كي مون إلرسال لجنة تحقيق إلى سجون االحتالل .42
 االمين العام لالمم المتحدة إلى اتخاذ مسؤولياته تجاه حمايـة           ، دعا نادي االسير   : وسام الشويكي  -الخليل  

وكشف حقيقة وجود   .  عالم، وذلك لوضع حد لمعاناة االسرى داخل سجون االحتالل        حقوق االنسان في ال   
. تروى عنه قصص في غايـة الوحـشية       ،  مراكز تحقيق سرية ال تخضع لرقابة منظمة الصليب االحمر        

 الى ارسال لجنة تقصي حقائق لزيارة مراكز التوقيف واالعتقال ومراكز التحقيق السرية واالطالع              هودعا
ع المعتقلين الفلسطينيين للوقوف على االنتهاكات اليومية التي تمارس بحقهـم وتوثيـق هـذه               على اوضا 

 لم تأت أية لجنة لزيارة السجون لالطالع على الجـرائم التـي             67 الى انه منذ عام      ااالنتهاكات،  مشير  
وقف الدولي  ترتكب بحق االسرى، والعمل على الزام سلطات االحتالل بمسؤولياتها وضرورة امتثالها للم           

  .بشأن االتفاقيات
  19/4/2007الحياة الجديدة 

  
  أمراض وعذابات األسرى تتكشف يوما بعد يوم .43

ما زالت رسائل األسرى من داخل سجون االحتالل وزيارات المحامين تكشف يوما بعد يوم مدى               : نابلس
ية المتدهورة ونقـص     حالة بعض األسرى الصح    ، إضافة إلى  العذاب والمعاناة التي يعيشونها داخل األسر     

 كل المؤسسات القانونية والحقوقية والمهتمـة       واوقد طالب  .األدوية واللوازم الطبية والخطر الذي يتهددهم     
  .المرضى منهمبقضايا األسرى بإنقاذ حياة 

  19/4/2007الحياة الجديدة 
  

  فلتان أمني في غزة عنوانه تفجيرات من مجهولين .44
ن مسلحين فجروا سيارة جيـب      بأ  أفادت مصادر محلية حقوقية   أن: غزة من   19/4/2007 الحياة   نشرت

 متـر   300 على بعد نحو     ، سلسلة مطاعم في مدينة غزة     سيدة االعمال التي تمتلك    ،تمتلكها منى الغالييني  
وجاء هذا االعتداء بعد ساعات قليلة على تفجير محـل لبيـع اجهـزة               .من مكتب محمود عباس ومنزله    

 . لعائلة الغلبان التي ينتمي عدد من ابنائها الى حمـاس          تهخان يونس تعود ملكي   الهاتف الخليوي في مدينة     
  . في المدينة اصيب مواطنان احدهما امرأة بجروح في اشتباكات مسلحة وقعت بين عائالت مختلفةفيما

 فـي سـاعٍة     وافجر ني مجهول أن: بيت حانون  من   19/4/2007 وفا   - وكالة االنباء الفلسطينية   وذكرت
  . من الليلة الماضية، صالوناً للحالقة في بلدة بيت حانون شمال قطاع غزةمتأخّرٍة

  
 !!عروس فلسطينية خططت لتنفيذ عملية فدائية بسبب حياتها التعيسة .45

أعلنت مصادر امنية اسرائيلية امس انها اعتقلت مطاردا فلسطينيا نجح في الوصول الى مدينة  :القدس
عالن حالة االستنفار القصوى وإلزام تالميذ المدارس بعدم مغادرة حيفا، مما دفع باألمن االسرائيلي إل

.  فلسطينية بشبهة اعتزامها تنفيذ عملية استشهاديةاً اعتقلت قوات خاصة اسرائيلية عروس كما.مدارسهم
 ينتمي لكتائب  عسكر قرب نابلس جندت من قبل ناشط في مخيمهاوزعم جهاز االمن العام االسرائيلي ان

 كما أفادت الجهات االمنية االسرائيلية، أن دافعها لتنفيذ العملية بحسب ما أفادت خالل .قصىشهداء األ
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من مرض خطير، وتقدر المخابرات التحقيق معها هو تعاسة حياتها الزوجية نتيجة معاناة زوجها 
 الفتاة لكون  في تحليلها هذاةدتنسمعمل، هذا ال نحو القيام بهااالسرائيلية ان يكون اليأس هو الذي دفع

 .نشرت االشاعات عن عزمها للقيام بعملية فدائية على امل ان يتم القبض عليها
  19/4/2007القبس الكويتية 

  
  الجالية واالتحادات الفلسطينّية في برلين تُعِرب عن تضامنها مع عزمي بشارة   .46

 بشارة، في وجه الحملة     أعربت الجالية واالتحادات الفلسطينية في برلين، عن تضامنها مع عزمي         : برلين
لنيل منه ومحاكمته وزجه فـي      اهدف  ، ب العنصرية الشرسة التي تشنّها ضده سلطات االحتالل اإلسرائيلي       

السجن ألمٍد غير معروف بتُهٍم ظالمٍة مفبركٍة تنبع من الحقد والكراهيـة لرمـز مـن رمـوز التحـدي                    
 يؤكّد زيف الديمقراطية التي تدعي بها إسرائيل        ،بشارةأن التعدي على     كما أعتبروا    .الفلسطيني لالحتالل 

  .وتطور العنصرية فيها
  19/4/2007 وفا -وكالة االنباء الفلسطينية 

  
   فلسطينياً في الضفة الغربية20قوات االحتالل تعتقل  .47

د من  اعتقلت قوات االحتالل الليلة الماضية وفجر اليوم أكثر من عشرين فلسطينيا في عد            : رامي دعيبس 
البلدات والقرى الفلسطينية بعد توغالت عديدة، طالت العشرات من المنازل وسط حمالت تفتيش واسـعة               

  .بحجة البحث عن مطلوبين، النطاق داخلها
  19/4/2007 48عرب

  
  النقبمؤسسة األقصى تنجح في تجميد هدم مسجد في  .48

في بئر السبع بتجميد أمر هدم      نجحت مؤسسة األقصى، باستصدار قرار من محكمة الصلح         : ياسر العقبي 
  .مسجد النور في قرية الزعرورة في النقب، والذي تم بناؤه مجددا قبل ثالثة أسابيع

  18/4/2007 48عرب
  

 اسرائيل تستكمل بناء جدار الفصل العنصري في بيت جاال .49
ة بيت شرعت قوات االحتالل االسرائيلي أمس بتجريف مساحات جديدة من اراضي مدين: القدس المحتلة

وقال مدير معهد اريج المختص بمراقبة االستيطان . جاال لغرض بناء جدار الفصل العنصري في المدينة
ن هذه الخطوة تأتي لتستكمل ما قد بدأته الجرافات االسرائيلية في شهر كانون أول من العام ، أوالجدار
صل بين الذي يع االنفاق  شرعت بتركيب مقاطع اسمنتية ضخمة في المنطقة المحاذية لشارن حي2006

 في اطار تنفيذ المخطط االسرائيلي الذي يقضي ،المستوطنات االسرائيلية الواقعة غرب مدينة بيت لحم
شارع وعزله تماما عن باقي اراضي مدينة بيت جاال ومنع الفلسطينين من الببناء جدار الفصل حول 

  .استخدامه قطعيا
  19/4/2007الدستور 

  
  ية تدخل العالمية في مواجهتها للجدار الفاصل االسرائيليقرية فلسطين: بلعين .50

بدت قرية بلعين الشهيرة بتظاهراتها االسبوعية ضد الجدار االسرائيلي امس :  محمد يونس–رام اهللا 
قرية عالمية وهي تستقبل عشرات الشخصيات من انحاء العالم لمناقشة تجربتها الفريدة في المقاومة 

 لويزا مورغنتيني نائب همومن،  شخصيات من مختلف الخلفيات والدوليها وفد الالشعبية الالعنفية، اذ
، واالسرائيلي 1976رئيس البرلمان االوروبي وااليرلندية ميرياد مكغوري صاحبة نوبل للسالم عام 
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وتحمل كل تظاهرة من تظاهرات هذه القرية رموزا للنضال السلمي تختلف عن  .اوري افنيري وغيرهم
ألهمت تجربة بلعين المشاركين في لقد و. بغرض مفاجأة الجنود بشيء لم يعتادوه من قبلسابقاتها 

المؤتمر العالمي ضد الجدار امس لتقديم اقتراحات جديدة للتضامن العالمي مع الفلسطينيين، مثل المقاطعة 
 من جهتها نيوقالت مورغنتي .االقتصادية والثقافية، وتوظيف االعالم في فضح الممارسات االسرائيلية

الى ان حضور المئات من ناشطي السالم من مشيرة  العالم الغربي يشعر بالعار لتواصل بناء الجدار، أن
وفي ورقة بعنوان  .دول العالم وناشطي سالم إسرائيليين وفلسطينيين في المؤتمر، يشكل دليال على ذلك

ة ميرياد مكغوري ان مطالب الشعب  الطريق نحو العائلة اإلنسانية، قالت الناشطة الدولي-الالعنف
الفلسطيني عادلة فعال، والعالم بدأ يقتنع بها ويعلم عنها الكثير في السنوات األخيرة بفعل العمل اإلعالمي 

السالم ممكن، لكنه بحاجة إلى قيادات  بأن وأضافت. والوجود الدولي الكثيف في األراضي الفلسطينية
جدار، ال إن ،قال ناصر القدوة الذي مثّل محمود عباس في المؤتمرمن جهته و .شجاعة قادرة على تحقيقه

يدمر حاضر ومستقبل فهو . يوجه ضربة قاصمة إلمكان تحقيق السالم في الشرق األوسط ولحل الدولتين
  .الشعب الفلسطيني، وعلى الجميع مقاومته

  19/4/2007الحياة 
  

  ر منذ بداية االنتفاضة أسي10400 جريحاً وأكثر من 49997 شهيداً و5093: تقرير .51
بلغ عدد الشهداء الذين سقطوا على يد قوات االحتالل اإلسرائيلي منذ انـدالع انتفاضـة               : رامي دعيبس 

 5093حسب تقرير صدر عن مركز المعلومـات الـوطني الفلـسطيني،            ب 31/3/2007األقصى وحتى   
بلغ عدد  في حين    عالجاً ميدانياً،     مواطناً تلقوا  4835 جريحاً، منهم    49997شهيداً، فيما بلغ عدد الجرحى      
وصل عدد الشهداء الذين سـقطوا جـراء سياسـة          و شهيداً،   940 عاماً   18الشهداء من األطفال أقل من      

 شـهيدة،   351  أما الشهيدات فقد بلغ عـددهن      . شهيداً من المستهدفين   481االغتياالت والتصفية الجسدية    
 شهيداً ما بين    151على الحواجز العسكرية اإلسرائيلية      عدد الشهداء من المرضى جراء اإلعاقة         بلغ مافي

بلـغ   و . شـهيداً  67طفل وسيدة وشيخ مسن، إضافةً إلى شهداء اعتداءات المستعمرين والذين بلغ عددهم             
 من العاملين في الحقل     9استشهد  كما   شهيداً،   36عدد شهداء األطقم الطبية والدفاع المدني في هذه الفترة          

وصل عدد الذين ما زالوا فـي سـجون          أما االسرى فقد     .يداً من الحركة الرياضية    شه 220واإلعالمي،  
 أسيرا يعانون   1150 كما أن هناك   أسيراً قبل انتفاضة األقصى،      553 أسير، منهم    10400االحتالل إلى   

 طالبـاً وطالبـة فـي       1189وحول المعتقلين من طلبة المدارس والجامعات، يوجد         .من أمراض مزمنة  
بلغ إجمـالي المعتقلـين مـن     فيما .من األطفال دون سن الثامنة عشر 330 اإلسرائيلية، منهم   المعتقالت

 . أسـيرة  117  فقد بلـغ    عدد األسيرات  أما معلماً وموظفاً،    107المعلمين والموظفين في التربية والتعليم      
جمالي المنـازل   إفيما  ،  31/3/2007متضررة حتى     مقراً عاماً ومنشأة أمنية    645وبين التقرير أن هناك     

 30871 التي تـضررت بـشكل كلـي    تلك وبلغ عدد منزالً، 72737التي تضررت بشكل كلي وجزئي    
 مدرسة  12،  8/8/2006بلغ عدد المدارس والجامعات التي تم إغالقها بأوامر عسكرية حتى           قد  و .منزالً

ؤسسة تعليم عـالي،   مدرسة وم1125وجامعة، في حين تم تعطيل الدراسة جراء العدوان اإلسرائيلي في          
وصل وقد   مدرسة إلى ثكنات عسكرية،      43 حولت   في حين  للقصف،   تربوية ةمؤسس 359كما تعرضت   

وصـل عـدد    فيمـا   .  طالباً 848عدد الطالب الذين استشهدوا برصاص جيش االحتالل اإلسرائيلي إلى          
 أمـا   .البة وموظفـاً   طالباً وط  4792الطلبة والطالبات والموظفين الذين أصيبوا برصاص االحتالل إلى         

 16195 31/7/2006بلغ عدد المزارعين المتـضررين حتـى        األضرار الزراعية بحسب التقرير، فقد      
 9257 حتى نهاية شهر حزيـران الماضـي         1/10/2001مزارعاً، في حين دمرت قوات االحتالل منذ        

سب نتائج مسح   ح% 28.4وبلغت نسبة العاطلين عن العمل في الشعب الفلسطيني          .ورشة ومحال وبسطة  
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% 70ارتفعت نسبة الفقر جراء اإلغالق والحصار متجاوزة أكثر من          بينما  ،  2006الربع الرابع من العام     
 وحول االنتهاكات بحق الصحفيين     .2006من األسر الفلسطينية حسب نتائج مسح الربع الثالث من العام           

 حـاجزاً عـسكرياً     5001حـتالل   ، في حين نصبت قوات اال     همضد  حالة اعتداء  1147فقد أورد التقرير  
 مرة حتـى نهايـة الـشهر        36724، وقصفت األحياء السكنية     1/10/2001ونقطة عسكرية جديدة منذ     

إجمالي مساحة األراضي التي تمت مصادرتها لخدمـة جـدار الفـصل العنـصري منـذ                 أما   .الماضي
األضرار والخسارة   منشأة صناعية إلى     432تعرضت  في حين    دونماً،   247291بلغت  فقد   29/3/2003

  .الناتجة عن االنتهاكات واالعتداءات اإلسرائيلية
  18/4/2007 48عرب

  
  ! لم يقرأوا أي كتاب منذ شهر48من فلسطينيي % 74.1 .52

 أفادوا بـأنهم     عينة المسح  من% 74.1ن  ، بأ 48يفلسطينيلبينت نتائج بحث المسح االجتماعي االقتصادي       
. أفادوا بأنهم قرأوا كتاباً واحـداً فقـط       % 19.2المسح، مقابل   لم يقرأوا أي كتاب خالل شهر من اجراء         

 هـا من األفراد بـأنهم يقرأون  % 41.0وتظهر المعطيات أن قراءة الصحف هي األكثر شيوعاً، حيث أفاد           
% 90شكلت اللغة العربية لغة القراءة السائدة ألكثر مـن       وقد   .يقرأونها أحياناً % 25.6 اضافة الى    ،دائماً

بالمقابل، وصلت نسبة الذين أفادوا     . ين الذين أفادوا بأنهم يقرأون الصحف والمجالت والكتب       من الفلسطيني 
نسبة القراء الـدائمين للمجـالت العبريـة        ، فيما   %72.4بأنهم يقرأون الصحف العبرية بشكل دائم إلى        

  %.53.4إلى وصلت 
  18/4/2007 48عرب

  
  خدمات الصحة النفسيةالتوقيع على اتفاقية فرنسية فلسطينية لدعم وتطوير  .53

 في نابلس، امس، اتفاقية تعاون بقيمة       اوزارة الصحة والحكومة الفرنسية وقعت     أن   :كتب غازي بني عودة   
 مليون يورو لصالح تنفيذ مشروع يهدف الى دعم وتطوير خدمات الصحة النفـسية فـي الـضفة                 2.74
ة االستراتيجية لهذا الـمشروع الذي      االهمي وكيل وزارة الصحة الفلسطيني   أكد  قد  و . غزة  وقطاع الغربية

 مراكز تعنى بالصحة النفسية، إضافة الى إنشاء مركز توثيق فـي رام             3يشمل تدريب الكوادر، وتأهيل     
  .دعم األبحاث العلـمية التي تتناول ظاهرة العنف ضد األطفالواهللا، 

  19/4/2007األيام الفلسطينية 
  

  ومة اللبنانية يعني تشيعا؟هل من تشيع في االردن وهل االشادة بالمقا .54
هل في االردن تشيع؟ هل يشهد االردن اي توجه للتعامل مع مذاهب جديدة؟ هل ان : حمدان الحاج

االشادة بالمقاومة اللبنانية التي تصطبغ بالصبغة التي يتميز بها حزب اهللا اللبناني تعني ان صاحب هذا 
 تجعل صاحبها اقرب الى الفكر الذي تحمله تلك الموقف اصبح شيعيا؟ هل االنتصار للمقاومة ايا كانت

اسئلة تدور في اذهان الكثيرين الذين رأوا ما قامت به المقاومة اللبنانية صيف العام الماضي  .المقاومة؟
ممثلة بشباب حزب اهللا الذين لقنوا الجيش االسرائيلي درسا قاسيا لن ينساه والحقوا به هزيمة من الصعب 

 .ممسحها في قادم االيا
وفي مخيم البقعة حيث يعيش الالجئون الفلسطينيون دار حديث ان اسالميين ومنهم نواب تشيعوا وان 

 .اهالي المخيم في طريقهم الى اعتناق المذهب الشيعي
النائب االسالمي محمد عقل وهو النائب الذي نالته االتهامات والكته االلسن بانه تشيع او انه يدعو للتشيع 

ام ليس له اساس من الصحة وما حصل ليس له عالقة بالتشيع بل على العكس من ذلك هذا االته" يقول
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فان هناك ردة فعل قوية ضد الشيعة والتشيع في مخيم البقعة وال وجود لهذا االمر في صفوف ابناء 
ويشير الى ان هناك اناسا يصطادون في الماء العكر ونحن على ابواب انتخابات نيابية وهناك ". المخيم

بدأت القصة تطفو على السطح اثناء الحرب االسرائيلية على لبنان صيف "و يقول ." ن يريد ان يشوش م
العام الماضي حيث ابدت المقاومة اللبنانية شجاعة نادرة وخاصة ما قام به شباب حزب اهللا من صمود 

هم رأوا الول مرة امام الجيش االسرائيلي، عندها حصل حماس وتشجيع عند ابناء المخيم لحزب اهللا الن
ما اثار اعجابا كبيرا بهم بين ...مقاومة قوية وشرسة تقف امام الة الحرب االسرائيلية بل وتغلبوا عليها 

واضاف ان من بين هؤالء الشباب شابين او ثالثة تحدثوا في مساجد ". الناس ومنهم شباب اسالميون
دي التي قام بها ضد العدو الصهيوني وهنا البقعة عن المقاومة مبدين اعجابهم بحزب اهللا وحالة التص

حدثت مواجهات بينهم وبين بعض الشباب الذين ردوا عليهم بقبح ما يقولون ويروجون وتطور االمر الى 
ان طال الخالف بعض ابناء المخيم من التيار السلفي الذين يقولون ان حزب اهللا هو حزب شيعي وحتى 

 .ن بطولة فال يجوز ابداء االعجاب بهلو انتصروا على اسرائيل وحقق ما حقق م
ولما تخندق كل طرف حول وجهة نظره بدأت الخالفات وبدأ الناس يقولون ان هؤالء الشباب مع الشيعة 

واوضح انه تم تناول هذه القصة داخل الحركة االسالمية وتم التحري  .واصبحوا شيعة وهذه كانت البداية
 بالشيعة وال بالتشيع بل اصبح االن نقمة عليهم لما حصل في االمر وثبت ان الموضوع ليس له عالقة

 .ويحصل في العراق وما تم بحق الرئيس صدام حسين اثناء اعدامه
وبين ان هناك اناسا يصطادون في الماء العكر واالمر حول التشيع والشيعة ال اساس له من الصحة 

 تكون لديه قصص يلوكها ويتناولها اثناء ولكن يبدو ان هناك من يرى اننا على ابواب انتخابات فيريد ان
 .جوالته االنتخابية فاصبحوا يضخمون ما حصل

ويقول اما بالنسبة للشارع فهو محصن، ومن المستحيل استمالته الن يصبح شيعيا وهناك حالة من النقمة 
سمي في وقال ال ارى سببا في زج ا. على الميليشيات الشيعية وعلى ايران على ما تقوم به في العراق

 . االمر، قد تكون كلها محاولة لالثارة ومحاولة للفت النظر في الشارع االنتخابي للنيل مني ومن سمعتي 
احد قياديي اما القيادي االسالمي محمد شعفوط عضو مجلس الشورى في حزب جبهة العمل االسالمي و

ما حصل ال يعدو عن كونه وقوع حاالت تعاطف مع " االخوان المسلمين في منطقة عين الباشا فيقول
حزب اهللا اثناء العدوان االسرائيلي على لبنان، و تم توظيف هذا التعاطف سياسيا من جهات مختلفة 

 الحديث عن تشيع في "ويضيف". كالتيار السلفي وجهات رسمية لتغذية سياسة المحاور في المنطقة 
البقعة الن المخيم يمثل اكبر تجمع للالجئين الفلسطينيين في المنطقة ويراد ربط المقاومة الفلسطينية في 

ويقول ". الخارج بايران وحزب اهللا وبالتشيع عموما حتى تبدو وكانها غريبة عن سياقها الموضوعي
يا اوسياسيا فاالمر ان التعاطف مع حزب اهللا ليس هناك ظاهرة تشيع في االردن فال تشيع عقائد" شعفوط

 .سياسيا من جهات مختلفة كالتيار السلفي وجهات رسمية لتغذية سياسية المحاور في المنطقة
حالة التعاطف مع حزب اهللا هذه وجد مثلها سابقا كالتعاطف مع بن الدن ابان الحرب على "، ويضيف

". ي الراحل صدام حسين ايام الحرب على العراقافغانستان والتعاطف مع العراق والرئيس العراق
نعتقد ان اولوية الصراع والعداء هي التي حددها اهللا عز وجل في محكم كتابه حيث " ، ويشير
لتجدن اشد الناس عداوة للذين امنوا اليهود والذين اشركوا ، اما الخطر االيراني المزعوم بشكل عام "يقول

الحديث عنه في مراحل متقدمة بعد ان ننتهي من االطار الحالي والخطر الشيعي بشكل خاص فقد يتم 
". الشرق االوسط الجديد"المتمثل في اعادة رسم جغرافيا المنطقة السياسية لصالح الكيان الصهيوني

على المرتجفين او الخائفين من تعاطف الناس مع حزب اهللا او ايران ان يتبنوا المواقف  "،ويضيف
روع االمريكي حتى يتعاطفوا معهم ال ان يلجأوا الى خيار المصالحة والتعاون الصلبة في مواجهة المش

 ".مع المشروع االمريكي الصهيوني في المنطقة ويطلبوا من الناس ان يتعاطفوا معه
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وقال ان الحديث عن تشيع البقعة يراد به ربط المقاومة الفلسطينية بايران وحزب اهللا والتشيع عموما 
 ".ريبة عن سياقها الموضوعيحتى تبدو وكانها غ

  19/4/2007الدستور 
  

  إسالميو األردن يطالبون هنية بشمول األسرى األردنيين في صفقة التبادل .55
طلبت الحركة اإلسالمية في األردن من الحكومة الفلسطينية شمول األسرى األردنيين في سجون : عمان

ة اإلسالمية السفير الفلسطيني في عمان، وسلمت الحرك. االحتالل اإلسرائيلي في أي صفقة تبادل أسرى
أمس، رسالة خطية إلى رئيس الوزراء الفلسطيني إسماعيل هنية تدعوه إلى شمول المعتقلين األردنيين 

وقالت الرسالة ان المعتقلين األردنيين . في سجون االحتالل الصهيوني ضمن صفقة التبادل الدائرة حاليا
  .دفاع عن القضية الفلسطينية العادلةاعتقلوا أثناء قيامهم بواجب في ال

  19/4/2007الخليج اإلماراتية 
  

  إسالميو األردن يؤكدون حرصهم على المشاركة المتواضعة في اإلنتخابات البلدية  .56
أكد قيادي في الحركة اإلسالمية ان حزب جبهة العمـل اإلسـالمي سيحـسم قبـل            :  ماجد توبة  -عمان  

 النتخابات رؤساء البلديات، التي سينافس عليهـا اإلسـالميون،          منتصف االسبوع المقبل قائمة مرشحيه    
كما يحسم في ذات الجلسة الحزب قائمة مرشحيه النتخابـات          . وأهمها الزرقاء واربد والكرك والرصيفة    

. مجلس أمانة عمان الكبرى، فضال عن حسم التوجه الرسمي للحركة بخصوص الكوتا النسائية للبلـديات              
سيحرصون في االنتخابات البلدية على تقـديم مـشاركة         "الحركة ان اإلسالميين    ويؤكد مصدر قيادي في     

  ".متواضعة نسبيا، مع الحرص في ذات الوقت على عدم التقليل من حجم الحركة وحضورها في الشارع
   19/4/2007الغد األردنية 

  
  الحكومة األردنية تقرر حل المجالس البلدية األردنية .57

 مجلساً، وتعيين 97نية حل جميع مجالس البلديات وأمانة عمان وعددها قررت الحكومة األرد: عمان
  . يوليو المقبل/ لجان تقوم بأعمالها، في خطوة تمهيدية الجراء االنتخابات البلدية المتوقعة في تموز

  19/4/2007الخليج اإلماراتية 
  

  ابلقاء عربي أوروبي يحذر من جرائم ضد اإلنسانية تحت شعار الحرب على اإلره .58
ركز اللقاء العربي األوروبي األول لمؤسسات حقوق اإلنسان الوطنية الذي التأمت :  هالة الخياط-عمان 

أعماله في عمان، أمس، على احترام حقوق اإلنسان باعتبارها السبيل لوقف دوامة العنف، محذرا من 
 ودعا اللقاء الذي .ارتكاب جرائم ضد اإلنسانية تحت شعار الحرب على االرهاب ونشر الديمقراطية

يستمر ليومين بمشاركة ناشطين في مجال حقوق اإلنسان إلى انتهاج منطق الحوار لغة للتخاطب بين 
الجميع، واعتماد مبادئ الحق والعدل والمساواة أساسا للحوار، واحترام حقوق االنسان وكرامته في جميع 

 غياب العدالة في مناطق من العالم األحوال والظروف ووقف الصعود المرعب لإلرهاب، سيما وأن في
وقال رئيس مجلس أمناء المركزالوطني لحقوق االنسان أحمد عبيدات في اقتتاح . هو أساس المشكلة

اللقاء الذي جاء بمبادرة مشتركة من المركز الوطني والمعهد الدنماركي لحقوق االنسان تحت عنوان 
الدولي في ايجاد حلول عادلة للنزاعات التاريخية في إن فشل المجتمع " االرهاب الدولي وحقوق االنسان"

منطقة الشرق األوسط وخاصة القضية الفلسطينية هو السبب وراء تأجيج مشاعر الغضب والتوتر 
وأكد عبيدات أن ". وتصاعد وتيرة أعمال العنف والتطرف وتطورها على المستويات المحلية والدولية

لفائها أطاحت بمبادئ حقوق اإلنسان وفق ما نشاهده في العراق سياسة الواليات المتحدة األميركية وح
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وفلسطين ولبنان ومن قبلها أفغانستان، مضيفا أن هذه المشاهد تبين أن السياسات األميركية ال تأخذ أي 
  .اعتبار لمعاناة الشعوب أو للمبادئ التي نصت عليها قواعد القانون الدولي

   19/4/2007الغد األردنية 
  

  أردنيين بالتخطيط العتداء على مصنع يستورد لحوما من اسرائيل 3اتهام  .59
وجهت محكمة امن الدولة االردنية االتهام لثالثة اردنيين على خلفية التخطيط العتداء : ب.ف. ا-عمان 

على مصنع لشركة محلية تستورد لحوما من اسرائيل وتضم مكتبا لممثل شركة اسرائيلية، على ما افادت 
وذكرت الصحيفة ان االدعاء العام اتهم الثالثة بالتخطيط للقيام . االردنية، امس"  تايمزجوردان"صحيفة 

  .بأعمال ارهابية ونقل وتصنيع مواد قابلة لالشتعال بغرض تنفيذ االعتداءات
  19/4/2007عكاظ 

  
 إنشاء قاعدة عسكرية أمريكية شمال لبنان بذريعة تدريب الجيش اللبناني  .60

 كان تقرير واينمادسون أول من :ن االستخباري األمريكي الصادر صباح اليوميقول تقرير واينمادسو
أشار إلى أمر إنشاء قاعدة جدية أمريكية رئيسية في شمال لبنان، وذلك من أجل تسهيل اإلمدادات 
اللوجستية، من أجل المكوث والبقاء طول األجل الذي تخطط له أمريكا في الشرق األوسط، بما في ذلك 

/) Clean Break/ عملية التخلص التام -مخطط–بتنفيذ (م، ذكرنا 2006 تموز 21لعراق، وفي احتالل ا
بواسطة إسرائيل والواليات المتحدة، فإن أرباح شركات من نوع هالبيرتون قد صعدت ألعلى بشكل 

 واالعتداء اإلسرائيلي على لبنان قدر له باألساس أن يتسبب في خسائر بحجم مليار دوالر من. صارخ
سفيردرب / وكان تقرير واينمادسون قد أشار في السابق بأن جاكوبس. األضرار في البنى التحتية اللبنانية

يتعلق ببناء قاعدة ) وزارة الدفاع األمريكية(قد تم إعطاءهما وعداً بمنحهما عقداً مربحاً بواسطة البنتاغون 
خبراء : م قائال2005ًآذار 11ر في نشر محرر التقري .جوية كبرى للواليات المتحدة في شمال لبنان

اإلعالم في واشنطن وأورشليم قاموا بغزل وحياكة ونسج عملية اغتيال الحريري باعتبارها عمالً من 
وبرغم ذلك، فهناك عدداً من . اقتراف المخابرات السورية بناء على أوامر من الرئيس بشار األسد

طن، أفادوا بأن اغتيال الحريري ال يصب في المراقبين السياسيين لشؤون الشرق األوسط في واشن
مصالح الرئيس السوري، ولكن إدارة بوش وشارون سوف تفصل كل ما هو ممكن من أجل الكسب 

 وأفادت مصادر المخابرات )سوريا(واإلفادة من ذلك، بما في ذلك المظاهرات اللبنانية الشعبية ضد 
 قاعدة جوية بشمال لبنان قد تم )إقامة(، فإن عقد اللبنانية بأنه رغم عدم وجود اتفاق رسمي مع لبنان

والدعم اإلنشائي سوف يتم تقديمه . تخصيصه لمجموعة جاكوبس الهندسية في باسادينا بوالية كاليفورنيا
في :  متعاقدتان حالياً من أجل العمل،وجاكوبس الهندسية وجاكوبس سفيردرب. بواسطة مؤسسة بيكتيل

كو، والعراق لصالح سلطات االحتالل األمريكي، والبوسنة، وتركيا، العربية السعودية لصالح ارام
 .وسوريا، ولبنان، وإسرائيل، واالردن، واليمن، وعمان، واإلمارات العربية المتحدة

القاعدة الجوية في لبنان يقال بأنها سوف تستخدم كمعبر ومحور لإلمداد اللوجيستي للقوات األمريكية في 
وإضافة لذلك . واالسترخاء واالستجمام للقوات األمريكية الموجودة في المنطقةالعراق، وكمكان للراحة 

: خط(فإن قاعدة لبنان سوف تستخدم من أجل حماية خطوط أنابيب نقل النفط األمريكية في المنطقة 
وبنفس ذلك تماماً سوف تستخدم في تقويض )  سبهان- كركوك-الموصل:  سبهان، وخط- تبليسي-باكو

ويقال بأن حجم القاعدة الجوية المخطط سوف يكون في حجم قاعدة العيديد . وضاع السوريةاستقرار األ
وأفاد عدد من المصادر االستخباراتية بأن عمليات اغتيال الزعماء  .االمريكية القائمة حالياً في قطر

 البيت األجانب مثل الحريري وحبيقة قد تم المصادقة والتفويض بها بواسطة اثنان من كبار مسؤولي
كارل روف نائب رئيس هيئة الموظفين، ونائب مستشار األمن القومي إليوت : األبيض األمريكي، وهما
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وإضافة لذلك فقد كان إليوت أبراهام يمثل حلقة الوصل واالرتباك بين البيت األبيض ومكتب . ابراهام
لقة بالعمليات السرية، بما في رئيس الوزراء اإلسرائيلي السابق ارييل شارون، في كافة االعتبارات المتع

مصادرنا في لبنان أفادت اآلن بأن ثمة قاعدة للناتو سوف يتم بناؤها عاجالً  .ذلك االغتياالت السياسية
بشمال ) قليعات(على اراضي القاعدة الجوية المهجورة التي ظلت مهجورة لفترة طويلة، في منطقة 

يادة لقوة االنتشار السريع التابعة لحلف الناتو، وأسراب وهذه القاعدة سوف تخدم كمراكز رئاسة وق. لبنان
التي تم إعدادها بواسطة ) التغطية(طائرات الهيلوكبتر، ووحدات القوات الخاصة برغم قصة الغطاء و

حكومتي لبنان والواليات المتحدة القائلة بأن هذه القاعدة سوف تقدم التدريب للجيش اللبناني وقوات األمن 
لقاعدة قد تم الضغط والتشديد من أجلها بواسطة عناصر في مكتب وزير الدفاع األمريكي، فا .اللبنانية

وقد حذرت إدارة بوش لبنان حول وجود وظهور مجموعات تنظيم . وهيئة األركان األمريكية المشتركة
سبق رفيق هذا وقبل تنفيذ عملية اغتياله، فقد كان رئيس الوزراء اللبنانية األ. القاعدة في شمال العراق

الحريري معروفاً بمعارضته الشديدة ضد وجود القواعد العسكرية في لبنان، بما في ذلك قلعة القليعات 
 .الجوية المقترح قيامها

  17/4/207موقع الجمل 
  

   الجنوب ضمانة ألمن إسرائيل  عن حزب اهللاغياب يعتبرويلش  .61
جددت الواليات المتحدة اتهامها : لبحواشنطن محمد دفي  نقال عن مراسلها 19/4/2007 الدستور نشرت

لسوريا وحزب اهللا ومن أسمتهم العناصر المؤيدة لسوريا في لبنان بمحاولة تعطيل إنشاء المحكمة ذات 
وقال وزير  .الطابع الدولي لمحاكمة المتهمين باغتيال رئيس الحكومة اللبنانية األسبق رفيق الحريري

 ديفيد ويلش في جلسة استماع عقدتها لجنة الشؤون الخارجية الخارجية األمريكي لشؤون الشرق األوسط
. من المحبذ أن تنشا المحكمة باالتفاق بين األمم المتحدة والحكومة اللبنانية"في مجلس النواب األمريكي 

ولكن إذا كانت الحكومة اللبنانية غير قادرة على المصادقة على االتفاق ، فإن مجلس األمن قد يكون 
 في آليات إلنشاء هذه المحكمة بما فيها تمرير قرار تحت البند السابع لميثاق األمم مضطرا للنظر

كما جدد ويلش االتهامات األمريكية لسوريا بتسهيل عبور شحنات األسلحة عبر حدودها مع ." المتحدة
 ".كبيرالحدود بين لبنان وسوريا ال تزال قابلة لالختراق الى حد "لبنان إلى حزب اهللا، وقال ولش ان 

". نشجع الجيش اللبناني وقوات اليونيفيل على لعب دور اكثر حزما لوقف عمليات التهريب"واضاف 
واتهم ولش حزب اهللا بانه يشن حملة لالطاحة بالحكومة اللبنانية المنتخبة ديموقراطيا برئاسة فؤاد 

حزب اهللا قد أعاد تسليح وبالرغم من قوله أنه ال يوجد أدلة مادية على أن . السنيورة بدعم من سوريا
مما "وللتدليل على ذلك قال ويلش " لدينا أدلة كافية على أن حزب اهللا قد أعاد تسليحه"نفسه إال أنه قال 

نشاهده على شاشات التلفزة من التظاهرات الواسعة لحزب اهللا يمكن القول أن حزب اهللا المسلح موجود 
ن القيود المفروضة اآلن على تسلح حزب اهللا لم تكن أعتقد أ"واضاف ويلش " في أماكن أخرى في لبنان
مشيرا إلى أنه ال ."  التي جعلت من الصعب على حزب اهللا إعادة التسلح1701موجودة قبل تطبيق قرار 

معتبرا أن عدم " توجد مظاهر مسلحة لحزب اهللا في جنوب الليطاني حيث منطقة عمليات قوات اليونيفيل
إن قواعد "وقال ويلش " هو ضمانة أمنية جوهرية إلسرائيل" المنطقة وجود مسلح لحزب اهللا في تلك

االشتباك لقوات اليونيفيل تسمح لها القيام بعمليات ضد أي شخص يحاول شن هجمات خارج منطقة 
 ."العمليات
تحدث مساعد وزيرة الخارجية     :واشنطن هشام ملحم   نقال عن مراسلها في    19/4/2007 النهار   واضافت

عن وجود استراتيجية اميركية لمساعدة لبنان سياسياً ومالياً        ،  شؤون الشرق االوسط ديفيد ولش    االميركية ل 
انتقـد  كمـا   ". الضغط على اعداء االستقرار في لبنان، وتحديداً سوريا وايران        "وعسكرياً، تشمل مواصلة    
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ياسة على حساب   النائب ميشال عون لتحالفه مع حزب اهللا، قائالً ان عون يسعى الى خدمة طموحاته الس              
  .لبنان وعلى حساب المسيحيين، ورأى ان رئاسة أميل لحود الممددة قسرا في جوهرها غير شرعية

  
  

  عريضة جديدة لألكثرية تطالب بالفصل السابع: لبنان .62
السفير االميركي في بيروت جيفري فيلتمان، وقبيل وصول نيكوال ميشال بـساعات، مـن فريـق                طلب  

قانوني مادي وقعت فيه االكثرية في عريضتها النيابيـة وكـذلك فـي رسـالة               استدراك خطأ   "االكثرية،  
 ارسال عريضة ورسالة جديـدتين الـى االمـم          ثم،  "الحكومة اللبنانية األخيرة الى مجلس االمن الدولي      

المتحدة يتضمنان مطالبة صريحة بإقرار المحكمة وفق الفصل السابع، وبالفعل، فإن مـصدرا وزاريـا               
 االكثرية أكد ان االستدراك طرح للنقاش في اليومين الماضيين ولكن من دون التوصـل               بارزا في فريق  
طرح علينا جديا وبالفعـل     " آذار ان موضوع العريضة الجديدة       14وقال نائب في فريق     . الى اتفاق حوله  

القى اعتراضات من عدد من نواب االكثرية ممن رفضوا التوقيع على نص يمكن أن يقحـم البلـد فـي               
وإذا نجحت االتصاالت التي يتوالها كل من النائبين سعد الحريري ووليد جنبالط، فإن معظم              . "جهولالم

نواب االكثرية سيوقعون العريضة الجديدة فور انتهاء مهمة ميشال في بيروت، في اطار تعبيد الطريـق                
  .نحو الفصل السابع

 تحت الفصل السابع سيترك انعكاسات تدميرية        أن إنشاء المحكمة الدولية    "الوفاء للمقاومة "رأت كتلة   بينما  
  . على البالد، وأكدت أنها لن تسمح لحفنة مرتهنة إلى الخارج بوضع يدها على الرئاسة االولى
  19/4/2007السفير 

  
 ميشال يتسلم مالحظات لحود حول المحكمة نيكوال  .63

متحدة للشؤون القانونية نيكوال في اليوم الثاني من مهمته، التقى مساعد االمين العام لالمم ال: بيروت
كما .  رئيس الجمهورية اميل لحود وتسلم منه نسخة من مالحظاته على نظام المحكمة، امس،ميشال

 وفي . اذار ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الياس المر14التقى ممثلين عن حزب اهللا وقوى 
حمد فنيش الذي اطلعه على موقف حزب اهللا من  الوزير المستقيل م ميشالضاحية بيروت الجنوبية التقى

ما اتاح لي فهما افضل "وقال ميشال عقب اللقاء انه تمت مناقشة بعض المسائل العالقة . المحكمة الدولية
وافاد بيان للحزب ان ميشال عرض خالل اللقاء وجهة نظره المتعلقة بالمحكمة  ."لموقف حزب اهللا

 الى وجهات النظر المختلفة من جميع االطراف بمن فيهم حزب الدولية، مؤكدا حرصه على االستماع
إن حزب : وإذ طلب ميشال من مضيفيه مالحظات حزب اهللا على نظام المحكمة الدولية، قال فنيش. اهللا

اهللا حريص على مناقشة نظام المحكمة الدولية في إطار لجنة خاصة لهذا االمر من ضمن اتفاق بين 
الى ذلك، كانت مواقف واراء  .معني بتقديم مالحظاته من دون هذا االطاروالحزب غير . اللبنانيين

وفي هذا االطار، قالت سفيرة . لسياسيين وشخصيات دبلوماسية معتمدة في لبنان حول مهمة ميشال
: عن الموقف البريطاني بالنسبة الى اقرار المحكمة تحت الفصل السابع، قالت، وبريطانيا فرانسيس غاي

 .لكن الحل االول يجب ان يكون لبنانيا. ع وارد اذا لم يكن هناك اخراج اخر للمشكلةالفصل الساب
 19/4/2007الشرق األوسط 

 
  مجلس األمن يطلب إرسال بعثة للتحقيق في تهريب السالح  .64

 1701أصدر مجلس األمن الدولي فجر أمس بياناً رئاسياً في شأن تطبيق القرار :  نزار عبود-نيويورك 
ن أسبوعين من طرح باريس للمشروع الذي تعرض لتعديالت أساسية على عكس ما كانت بعد أكثر م

كرر البيان في فقرته الثانية الدعم والتأييد و. ترغب كل من فرنسا والواليات المتحدة وبريطانيا وإسرائيل
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ؤول، من تتحلى بالمسؤولية من أجل الح" أن "جميع األحزاب السياسيةب"أهاب ولحكومة فؤاد السنيورة، 
وبعدما كان البيان في . ، مؤكداً الدعم لسيادة لبنان وحدوده"خالل الحوار، دون تدهور الحالة في لبنان

 عبر تهريب السالح من سوريا 1701صيغته األولى منحازاً لمصلحة إسرائيل بإدانة انتهاكات للقرار 
يكرر مجلس األمن اإلعراب عن القلق ": ةإلى لبنان استناداً إلى معلومات إسرائيلية، جاء في الفقرة السابع

ويناشد جميع األطراف المعنية احترام وقف . الستمرار االنتهاكات اإلسرائيلية للمجال الجوي اللبناني
تزايد المعلومات الواردة "وفي الفقرة الثامنة يتحدث عن قلق عميق إزاء . "أعمال القتال والخط األزرق

 السورية، -يات النقل غير المشروعة لألسلحة عبر الحدود اللبنانية من إسرائيل ودولة أخرى بشأن عمل
التخاذ إجراءات إضافية لتعزيز مراقبة "الدعوة لدمشق البيان وجدد . ")2006 (1701ما ينتهك القرار 

الدول األعضاء، وال سيما دول المنطقة، على اتخاذ جميع التدابير الالزمة لتنفيذ "حث جميع  كما ."الحدود
عن البيان  تحدث 12الفقرة وفي ".  الرامية إلى إنفاذ حظر توريد األسلحة1701 من القرار 15قرة الف

إزاء أي مزاعم بإعادة تسليح أي جماعات أو ميليشيات مسلحة لبنانية أو غير لبنانية، ويكرر التأكيد "قلق 
 إرسال  البيانأيد كما ." لبنانعلى أنه ال ينبغي بيع األسلحة للبنان أو إمداده بها إال بترخيص من حكومة

. بعثة تحقيق إلى الحدود اللبنانية، وأعرب عن قلقه واستيائه لمقتل اللبنانيين بالقنابل العنقودية اإلسرائيلية
 .وطالب ببيانات مفصلة عن استخدام القنابل العنقودية في لبنان

  19/4/2007األخبار اللبنانية 
  

  ل سالح المقاومة قبالن يرفض االستفتاء حوعبداألمير  .65
 في حفل تكـريم شـاعر       ،استنكر نائب رئيس المجلس اإلسالمي الشيعي األعلى الشيخ عبد االمير قبالن          

 الكالم عن اعتبار سالح المقاومة غير شرعي، رافضاً الدعوة الى إجراء اسـتفتاء      ،المقاومة سميح حمادة  
، وال يمكن ان يكون موضعاً للمـساومة،        سالح كل لبنان للدفاع عن لبنان     "حول سالح المقاومة الذي هو      

  . "فالمقاومة ليست موضع خالف بين اللبنانيين، وال يجوز ان يصورها البعض كذلك
  19/4/2007السفير 

  
 رغم استمرار العزل نثق بالوعد الصادق: األسرى اللبنانيين في السجون اإلسرائيلية .66

عزل األسرى اللبنانيين في السجون قررت محكمة إسرائيلية استمرار :  القدس-أسامة العيسة 
اإلسرائيلية، في حين قال أسيران منهما، أن السلطات اإلسرائيلية تحتجزهما في ظروف صعبة، وتحرم 

وكان محمد سرور وماهر كوراني، الذين تم .األسرى اللبنانيين من كثير من حقوقهم داخل السجون
 أمام محكمة إسرائيلية، للنظر في التماس لتحسين اسرهما خالل الحرب األخيرة على لبنان، مثال اليوم،

ظروفهما الحياتية في السجون، ورفض رفيقهما الثالث حسين سليمان المثول أمام المحكمة لعدم اعترافه 
وقال األسيران، لمراسل موقع صحيفة معاريف اإللكتروني، بان سلطات  .بشرعية المحاكم اإلسرائيلية

التلفزيون، وتمنع إدخال الصحف إليهم، لعزلهم عن العالم الخارجي، السجون تحرمهما من الراديو و
ثقتهم بحزب عن  رى األساعربو. وتحتجزهم في العزل االنفرادي وتمنعهم من مخالطة باقي األسرى

اهللا وباألمين العام لحزب اهللا وبوعده الصادق، وقاال بأنهما على ثقة بأنهما وجميع األسرى اللبنانيين 
السجون اإلسرائيلية، الن الحزب ونصر اهللا لن ينساهم، وسيعمل على إطالق سراحهم، سيخرجون من 
وقررت هيئة المحكمة تسليم الرسائل الشخصية التي ترد لألسرى إليهم، عبر الصليب  .في اقرب وقت

األحمر، والتي كانت إدارة السجون تحرمهم منها، وتأجيل النظر في رفع العزل عنهم، والسماح لهم 
  .اع المذياع ومشاهدة التلفاز، وقراءة الصحف إلى جلسة أخرىبسم

  19/4/2007موقع ايالف 
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 الوضع المالي سليم والليرة مستقرة: المركزي اللبنانيالبنك حاكم  .67
. طمأن حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سالمة الى ان الوضع المالي سليم، والليرة مستقرة: بيروت

الغرف اللبنانية، انه ما يزيد من متانة الوضع المالي االرتفاع الحاصل في وقال، خالل اجتماع مع اتحاد 
على الرغم من "وأكد سالمة انه  .سعر الذهب وانعكاسه إيجابا على موجودات المصرف المركزي

آذار التي /األوضاع السياسية، فان الثقة ما زالت كبيرة بالقطاع المصرفي بدليل إحصاءات شهر مارس
 ."يادة في الودائعشهدت نموا وز

 19/4/2007الشرق األوسط 
  

  مصر واألردن كُلفتا بشرح مبادرة السالم العربية السرائيل .68
قالت جامعة الدول : نقالً عن مراسلها في القاهرة، محمد عبد الاله 18/4/2007رويترز   وكالةذكرت

يل اذا استجابت لطلبات من العربية، يوم االربعاء، إن دوال عديدة أعضاء فيها مستعدة لالتصال باسرائ
. بينها وقف بناء الجدار العازل في الضفة وسحب القوات االسرائيلية الى مواقعها قبل انتفاضة االقصى

 عضوا فيها إنها كلفت 13وقالت الجامعة العربية في بيان صدر عقب اجتماع لجنة وزارية مكونة من 
 العربية التي تعرض االنسحاب من االراضي مصر واالردن باالتصال باسرائيل لشرح مبادرة السالم

وأضاف البيان أن الجامعة العربية مستعدة .  مقابل تطبيع العالقات مع الدولة اليهودية1967المحتلة عام 
لالتصال بالحكومة االسرائيلية والتشاور حول سبل تحقيق ) من دول عربية(فريق عمل موسع "لتشكيل 

ن الجامعة العربية شكلت مجموعة عمل وزارية ثانية تضم االردن وقال البيان ا". التسوية السلمية
والسعودية وسوريا والسلطة الوطنية الفلسطينية وقطر ولبنان ومصر والمغرب واالمين العام للجامعة 

على االمم المتحدة واللجنة " لطرح وجهة النظر العربية حول سبل تنفيذ المبادرة"العربية عمرو موسى 
  .ية واالتحاد االوروبي ومنظمات دولية واقليمية أخرى وعدد من الدولالرباعية الدول

قال :  نقالً عن مراسليها في القاهرة، صالح عبد الفتاح وسيد عبد العال19/4/2007عكاظ وأضافت 
األمير سعود الفيصل وزير الخارجية السعودي، اننا نلمس تطورا كبيرا لدى الرأي العام العالمي تجاه 

واعرب عن امله ان تدعم  .عربية ونأمل ان يلحق الرأي الحكومي بهذا الرأي العام العالميالمبادرة ال
   .الواليات المتحدة خطوات المبادرة العربية للوصول الى سالم عادل وشامل في المنطقة

من جانبه اشار عمرو موسى الى انه يالحظ ان هناك موقفا أوروبيا متقدما للغاية من المبادرة العربية 
وقال ان االتحاد األوروبي يعتبر من أكبر التجمعات . خاصة في ما يتعلق بالقدس ودولة فلسطين
لقد مضى زمن األشياء المجانية : "واضاف االمين العام. السياسية الدولية التي تتفهم المبادرة العربية

ع األراضي التي موضحا ان روح ومنطوق المبادرة العربية يقوم على قيام إسرائيل أوال بإخالء جمي
 ". وبعده يأتي التطبيع العربي1967 يوينو 5احتلتها في 

  
  مساع لحلحلة خالف على عدد األسرى في صفقة شاليت: مصر .69

كشف مصدر مصري موثوق به، أن هناك مساعي يبذلها الوسطاء :  جيهان الحسيني-القاهرة 
الب الحركة باإلفراج عنهم المصريون لدى حركة حماس لخفض عدد االسرى الفلسطينيين الذين تط

 أسير فلسطيني بينما 600إن حماس تريد االفراج عن "وقال المصدر . ضمن صفقة إطالق شاليت
 550هناك محاوالت مصرية لدفع حماس إلى خفض هذا الرقم الى : "، وتابع"ترفض إسرائيل هذا الرقم

ع الفلسطينيين لحضهم على القبول مفاوضات مكوكية يجريها الوسطاء المصريون م"، مشيراً إلى "أسيراً
وأوضح أن االسرائيليين ما زالوا يبحثون في أسماء االسرى المدرجين في القائمة التي ". 550بعدد 

قدمتها حماس، الفتاً الى أن إسرائيل هي التي ستحسم االمر وتقرر كيف ستتعامل مع هذه االسماء 
االت مع االسرائيليين بحد ذاته مؤشر ايجابي واعتبر أن استمرار هذه المفاوضات واالتص. ومصيرها
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يمكن البناء عليه، معرباً عن أمله في إدراج أسماء قيادات فلسطينية في المجموعة الثانية من االسماء، 
، مشيراً إلى أن هناك جهوداً "ال يوجد حتى اآلن شيء نهائي، والصفقة ما زالت في اول الطريق: "وقال

  .ع الجانبين الفلسطيني واالسرائيليتبذل بهدف تعديل القائمة م
  19/4/2007الحياة 

  
  "اإلسرائيليات"مؤتمر دولي في القاهرة يطالب بتنقية التراث من  .70

طالب أساتذة باثنتي عشرة جامعة عربية يعملون في مجال االستشراق واإلسرائيليات بضرورة : القاهرة
لمغالطات الصهيونية واالستشراقية التي العمل على إعداد موسوعة عربية وإسالمية شاملة لمواجهة ا
قراءة في الوثائق "جاء ذلك في مؤتمر  .تمتلئ بها الموسوعات المعرفية عن الدور الحضاري اإلسالمي

  .الذي عقد، أمس األربعاء، في جامعة عين شمس" العبرية والسامية من وجهة النظر اإلسالمية
 19/4/2007الخليج اإلماراتية 

  
   لتوحيد الرؤية االستراتيجية  غيتس في إسرائيل .71

قالت تقارير إسرائيلية أن محادثات وزير الدفاع األمريكي، روبرت غيتس، ونظيره اإلسرائيلي شـمعون              
التهديد اإليراني وأبعاد الحرب على العراق، والتـصريحات        : "بيرتس تناولت عدداً من القضايا من بينها      

ونقل عـن   ". العالقات األمنية بين إسرائيل والواليات المتحدة     العدوانية السورية األخيرة تجاه إسرائيل، و     
غيتس قوله إنه يوافق مع بيرتس بأن الطريق األصوب لمواجهة البرنامج النووي اإليراني هـو مـسار                 
المفاوضات، وبحسبه فإنه كما يبدو يعمل بشكل جيد، مشيراً إلى أن مجلس األمن التابع لألمم المتحدة قد                 

.  يفرضان عقوبات اقتصادية على إيران بسبب رفضها وقف تخـصيب اليورانيـوم            صادق على قرارين  
وبحـسبه،  .  أصبح مصيرياً بالنسبة إلحباط البرامج النووية إليران2007ومن جهته قال بيرتس إن العام      

ورغم أنه امتدح الجهود الدبلوماسية إال أنه أشار إلـى          . فإن إيران ال تشكل خطراً على إسرائيل لوحدها       
وهاجم الـوزير األمريكـي     . ن إسرائيل ال تستطيع أن تسقط من حساباتها إمكانيات الرد بطرق أخرى           أ

رغم أنه يوجد عالقات دبلوماسية بين الواليات المتحدة وسـورية إال أن ذلـك ال يعنـى                 : "سورية وقال 
 اهللا باألسـلحة،    قلقة من قيام سورية بإمداد حـزب      "وبحسبه، فإن الواليات المتحدة     ". الرضا عما تقوم به   

كما جاء أن غيـتس     ". عالوة على عدم قيامها بإغالق حدودها مع العراق لمنع دخول مقاتلين إلى العراق            
تهرب من الرد على سؤال بشأن رؤية الواليات المتحدة لنتائج الحرب على لبنان في العـام الماضـي،                  

  .الجيش اإلسرائيليوعما إذا كانت اإلدارة األمريكية قد أصيبت بخيبة أمل من أداء 
  18/4/2007 48عرب

  
  أمريكا قد تسهل تدفق األموال على منظمة التحرير الفلسطينية .72

َ  قال شون مكورماك المتحدث باسم وزارة الخارجيـة االمريكيـة ان البنـوك               : أرشد محمد  -واشنطن  
ة األمريكيـة لهـم     التزال تحجم عن التعامل مع منظمة التحرير الفلسطينية وأثار احتمال أن تقدم الخزان            

انهم غير متأكدين بعض الشيء، هل يمكننا       "وقال للصحفيين   . ضمانات بأن بامكانها التعامل مع المنظمة     
حقا فعل ذلك؟، لذا فالسؤال هو أي نوع من الضمانات قد يقدم أو قد يكون ضروريا من وزارة الخزانـة                    

بات بعينها، ولذلك فهذا مـا يخـضع        إلعطاء الضوء األخضر لتصبح قادرة على التعامل مع تلك الحسا         
ورفضت متحدثة باسم الوزارة    . وأضاف أن مثل هذا القرار يعود الى وزارة الخزانة االمريكية         ." للدراسة
ومثل هذه الخطوة ستأتي ضمن االستراتيجية االمريكية الرامية الى تعزيز عباس فـي مواجهـة      . التعليق

 عن السالح وقبول اتفاقات السالم السابقة وهي شـروط          حماس التي ترفض االعتراف باسرائيل والتخلي     
  .النهاء الحظر الدولي للمساعدات
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  19/4/2007رويترز 
  
  
  

  النمسا والنرويج تُؤكِّدان دعمهما لحكومة الوحدة الوطنّية  .73
 لـدفع " خطوة إيجابيـة  " دعمهما لحكومة الوحدة الفلسطينية ووصفتاها بأنّها        ،أكّدت النمسا والنرويج  : فيينا

جاء ذلك في بياٍن مشترٍك صدر في أعقاب اجتماٍع عقدته وزيرة الخارجيـة              .العملية السياسية من جديد   
ودعا البلدان الفلسطينيين واإلسـرائيليين      .النمساوية آرسوال بالسنيك مع نظيرها النرويجي يوناس ستور       

اقتراحات عملية تُنهي حالة الجمـود،   إلى اتّخاذ الخطوات الالزمة لتسهيل مهمة المجتمع الدولي في تقديم           
وأكّد البيان مجدداً دعمه لحكومة الوحـدة الوطنيـة          .وتضع اآلليات المناِسبة لتحقيق السالم بين الجانبين      

  . الفلسطينية، وأبدت الوزيرة النمساوية استعداد بالدها لتدريب الدبلوماسيين الفلسطينيين الشبان في فيينا
   18/4/2007 وفا -سطينيةوكالة االنباء الفل

  
  بوتين يتنحى بعد سنة ويرفض المس بالدستور للبقاء .74

 ان بوتين سيترك منصبه فـي آذار المقبـل، وسـيكون            ،قال مسؤول في الكرملين   :  رائد جبر  -موسكو  
لكن المسؤول نفسه، لم    . لروسيا رئيس جديد منتخب ديموقراطياً، نافياً صحة اشاعات عن احتمال التمديد          

د تدخل الرئيس الروسي في اختيار خلفه، باعتبار انه يملك حق توجيـه نـصيحة الـى الناخـب                   يستبع
وأكد ان اي سيناريوات تمديد يمكن ان تخلخل االستقرار الذي يعتبر اهم انجـازات الـرئيس                 .الروسي
ثي استطالعات اجراها المركز الروسي لدراسات الرأي العام، اظهرت أن ثل         وجدير بالذكر أن    . الروسي

  .الروس يقفون موقفاً إيجابياً تجاه اقتراح التمديد للرئيس الروسي
  18/4/2007الحياة 

  
 الشعوب ال تثق بتصرفات واشنطن في العالم: إستطالع عالمي .75

ستطالع للرأي شمل عدة دول أن ثمة قلقًا منتشرا عالميا بأنه ال يمكن الوثوق اأظهر :  شيكاغو-ب .ف.أ
لكن في حين يظهر إستياء عالمي كبير من الطريقة التي . رف بمسؤولية في العالمبالواليات المتحدة للتص

 ثمة عددا قليالً يريد منها أن تتخلى كليا عن دورها ،تنتهج فيها الواليات المتحدة سياستها الخارجية
ي ويقول المدير التنفيذي للدراسات في مجلس شيكاغو للشؤون الدولية الذي ساهم ف. كشرطي العالم

 حجم اإلستياء بات أوسع مما كان متوقعا ظهر أن دولة، أن اإلستطالع أ18تنسيق اإلستطالع الذي شمل 
يشار في هذا السياق أن ثالثة أميركيين من أصل أربعة أعتبروا أن . وقد تعمق بسبب الحرب في العراق

 .بالدهم تميل إلى التدخل أكثر من اللزوم على الساحة الدولية
  18/4/207موقع ايالف 

  
   دوالر الخسائر السنوية للتمييز في معاملة النساءمليار 80: مسح لألمم المتحدة .76

أظهر المسح السنوي للجنة االقتصادية واالجتماعية آلسيا والمحيط الهادئ التابعة لالمم المتحدة ان             : لندن
 7 دولـة، بينهـا      19لف  التمييز ضد النساء والقيود على التحاقهن بالمدارس والمستشفيات والوظائف يك         

  . دوالر سنوياًمليار 80بلدان اسالمية، اكثر من 
  19/4/2007الحياة 

  
  حل السلطة يوقف الكارثة... فقط .77
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  عبد اهللا عواد 
  ألف باء النص

أخاف أن تأتي ساعة تُصبح فيها السلطة، بمواصفاتها الحالية، وأقل، أمراً واقعاً، سلطة سجون، والقـاب،            
مارس فانتازيا القوة على شعبها عبر الميليشيات والعصابات، كما الحال في القطاع،            ، سلطة ت  )..مناظر(و

سلطة شـحذة، وبـؤس     .. بينما االحتالل يملك السلطة الحقيقية، قتالً وارهاباً ومصادرة وتدميراً وتهجيراً         
  .وهروب للكفاءات.. اقتصادي، يقود لبؤس اجتماعي وثقافي 

بأن كل ما عند الدولة العبرية سلطة سكانية علـى جغرافيـة سـكانية              عودة خاطفة للخلف، كافية لرؤية      
لملء المعدة، واذا ما تم سحب الخروج من الجغرافيـة          ).. االستجداء(محاصرة باحتاللها ال تملك سوى      

كما حصل  ) غبية(على الضفة، وقدمت ذلك كانسحاب لالحتالل ووقع ضحيته قيادات          ) السكانية(الغزاوية  
الزمن يصبح بالضد من القضية الفلسطينية وعندها ال يجدي حل السلطة كورقة وحيـدة              فإن  ... في غزة 

في يد الفلسطينيين، وستكون القضية قد اختصرت في سلطة صحة، وتعليم، وشؤون اجتماعيـة ومجـاٍر                
وقمامة محدودة الصالحية بالسقف الذي يسمح به االحتالل، وسيترافق ذلك كما تقول بعض المؤشـرات               

  . توطين واعادة صياغة للوجود الفلسطيني في الخارج بهدف القضاء السياسي عليهمع حملة
  :الحرب السرّية ضد حل السلطة

المائة مليـون   "إن  : في رؤية السلطة، فإن المعلومات تقول، أوالً      )... الجدوى(و) المصالح(بعيداً عن لغة    
ولـم  ..  لحسابات الخوف من انهيارهـا التي افرجت عنها الدولة العبرية من اموال السلطة جاءت    " دوالر

وان التحرك السياسي العربي، الذي لم يكن األميركيون بعيـدين عنـه        : ثانياً... تأت ألية حسابات أخرى   
لوقف االقتتال الداخلي والصراع على السلطة بين فتح وحماس كـان مـدفوعاً بـالخوف مـن انهيـار                   

 على شكل مساعدات مباشرة من االوروبيين او من الـدول           ان االموال التي يتم تقديمها    : وثالثاً... السلطة
  ..العربية محكومة ايضاً بالخوف من وصول السلطة لمرحلة االنهيار

وتقول أيضاً المعلومات، ان كل العوامل التي كانت وراء دفع حركة حماس للمشاركة فـي االنتخابـات                 
وكان يمكـن   .. يؤدي في النهاية النهيارها   التشريعية، استندت الى قراءة تقول ان بقاءها خارج السلطة س         

لمـشاركة  ) معارضـتهما (للدولة العبرية وأميركا اللتين وفرتا كافة التسهيالت لمشاركة حماس ان تعلنا            
ان تلجـأ لكـل     .. في هذه االنتخابات، وبامكان الدولة العبرية صاحبة السيادة الحقيقية        "!! ارهابية"منظمة  

).. الفـخ (وباختصار حماس وقعت فـي      .. ة او حتى تعطيل االنتخابات    الوسائل من اجل تعطيل المشارك    
  .الذي ساهمت فيه بعض االطراف الفلسطينية وكذلك العربية

التي تتعـاطف   )... الجهاد(اصبحت مصلحة القوى السياسية جميعها باستثناء حركة        ) السلطة(وما دامت   
صعيد الحرب ضد الفلسطينيين في السياستين      فإن الدولة العبرية وأميركا وجدتا في ذلك فرصة لت        .. معها

وهذا الهدف الثابـت التـاريخي للحركـة        .. االولى مصادر األرض، والثانية التهجير    .. االستراتيجيتين
  .الصهيونية في فلسطين

 -من واشنطن وعواصم عربية واوروبية، واضحة في نصها         .. إن رسائل عديدة وصلت لتيارات متنفذة     
مهما بلغ الوضع الفلـسطيني مأسـاوية،       .. تفكير في االقدام على خطوة حل السلطة      منع التفكير بمجرد ال   

ليبقوا على قيـد الحيـاة      ) الجلوكوز(ولو بـ   ) التنقيط في حلق الفلسطينيين   (وترافقت مع وعود باستمرار     
  ).التهديد الجسدي(ووصلت بعض الرسائل الى درجة 

لعامة بين الفلسطينيين واالسرائيليين عبر اللقـاءات       ان استمرار الحرص االميركي على لعبة العالقات ا       
التي يقال انها دورية بين ابو مازن واولمرت وبين مستويات اقل، ال تخرج عن الـسياق الـسابق فـي                    

  .المحافظة على وجود السلطة كمصلحة عبرية وعربية واميركية واوروبية
تعاطي مع الفلسطينيين المستمرة منذ اكثر      ، في ال  "التمييز بين العدس المجروش والعدس الحب     "ان سياسة   

من عام، رغم ان الكل عدس، وال يمكن التمييز بينه، فهو بمشاركته في العمود االساس التفـاق اوسـلو                   
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دخل حمام اوسلو، ولم يعد قادراً على الخروج، وبذلك الجميع سواسية كأسنان المشط القديم،              " االنتخابات"
 البقاء على السلطة موجودة، وضد حلها، وهكذا تدار حـرب سـرية             وسياسة التمييز، هدفها واضح في    

  .تستخدم فيها كل الوسائل للحيلولة دون الوصول لمرحلة حل السلطة
  والجنون الصهيوني... بين الجنون السلطوي 

لقيادات " ابو االهداف "من قمقمه، وتحولت السلطة الى      " جنون السلطة "او  " جنون المخترة "أطلقت السلطة   
كثيرة فاوضت وعينها على السلطة قاومت وعينها على السلطة، وال شيء غيـر الـسلطة،               .. فصائل  و

وتحولت ثقافة السلطة الى الثقافة السائدة، ولعبت المنظمات غير الحكومية الممولة من الخارج دوراً لهـا                
، مـن سـلطة     )سـلطوي (في تعزيز هذه الثقافة، وتحولت الساحة الفلسطينية الى ساحة محكومة بمنطق            

العصابات الى سلطة الميليشيات وسلطة العائالت، وسلطة الفصائل وسلطة الحكومة وسـلطة الرئاسـة              
  .وسلطة الغنائم

وكان من الطبيعي، ان يصل هذا الجنون السلطوي لدرجة الصدام واالقتتال الداخلي على السلطة وبكافـة    
 وايضاً من الطبيعي ان تعم الفوضى وتنتـشر         انواع االقتتال الذي غرق فيه قطاع غزة، وما زال غارقاً         

ويتحول القطاع الى غابة من االسلحة والميليشيات والتدريب وتتحول حياة الناس الى جحـيم، وتتطـاير                
  .شظايا االقتتال الى الضفة، ومعه الجحيم، ولكن بشكل نسبي

وبشكل نهائي اال ما يخـدم      عند هذا الجنون السلطوي، ضاعت ثقافة المقاومة، وتلقائياً ضاعت المقاومة           
بورصة الصراع على السلطة، وتقاسم الغنائم بين هذه القوى السلطوية، في حرب ما زالت مفتوحة بـال                 

  .نهاية، ولن تكون النهاية ما دامت الثقافة السلطوية هي التي تحكم هذه الساحة
على القضية الفلسطينية،   واطلق هذا الجنون السلطوي، جنون المشروع الصهيوني من قمقمه في االجهاز            

لدرجة بات الحديث عنها، يقول ان ما تبقى من ارض          .. بكافة اشكال المصادرة  " المصادرة لألرض "عبر  
.. وعبـر التهجيـر   ... فقـط ) جغرافيـة سـكانية   (في الضفة ال يتجاوز نسبة الثالثة عشر بالمائة، اي          

، وهـذه   7691منذ االحتالل في العام     . ...فاالحصائيات تقول، ان العام الماضي شهد اعلى نسبة هجرة          
  .النسبة في ارتفاع مستمر

  !.فماذا عند قيادات جنون السلطة؟ ماذا تقول؟
فهي غارقة في جنون الصراع السلطوي وتقاسم الغنائم من حكومة حماس الى            .. ال يوجد عندها اي شيء    

 التحرير والمجلـس الـوطني      حكومة الوحدة، الى البحث في تقاسم المسؤولية عن االمن، وتقاسم منظمة          
وتقاسم الميزانية الخاوية، وتقاسم الوظائف، وتقاسم النقابات والمدارس والجامعات والعائالت واالحيـاء            

ال يوجد على اجندتها شيء من االرض التي تُـصادر          .. والروضات، هذا كل ما عند القيادات والفصائل      
ل، ورؤوس االموال التي هاجرت وتهاجر وكـل        والناس الذين يهاجرون، والشعب الذي تحول الى متسو       

  .ذلك ليس مهماً
  :ببساطة سلطة فاشلة

بمنطق الجدوى االقتصادية، التي يشترطها كل مشروع تجاري، ما جدوى وجود واسـتمرار الـسلطة،               
سؤال يهرب كثيرون من طرحه ومن االجابة عليه، الف باء السلطة مشروع بناء وتحريـر او تحريـر                  

  !.انت النتيجة؟وبناء، فماذا ك
لالحتالل في ادارة وتحمل اعباء     ) بال مقابل (لم تكن السلطة في واقعها العملي، سوى وكيل         .. في االجابة 

الصحة والتعليم، والشؤون االجتماعية، ومجمع النفايات وبارتباط مباشر مع االحتالل الذي تركـت لـه               
 الحدود، وكانت النتيجة، ان مـشروع       االرض والشعب والسيادة تحت االرض وفوقها وفي السماء وعلى        

  .السلطة حول االحتالل من احتالل له ثمن الى احتالل مجاني، على صعيدي االرض والسياسة
، 6591ضعوا قطاع غزة جانباً، فهو غير موجود على اجندة الدولة العبرية ومنذ االنسحاب منه في العام                 

كجغرافية سكانية، وانظروا للضفة الغربية مـاذا       ، كانت تفكر في كيفية الخالص منه،        7691ومنذ العام   
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سوى جغرافية سكانية عبارة عن معازل، او سجون مفصولة عن بعضها، وماذا بقـي مـن                ... بقي منها 
  ).تحت سقف االحتالل(البقاء في االرض بفعل دخول كل القوى لعبة السلطة ) الصمود(مقومات 

حمل المسؤولية الكاملة ولكن وجود واسـتمرار وجـود         فإن االحتالل يت  ... وفقاً للمنطق غير السلطوي     
السلطة جعله يهرب من مسؤوليته وبالمطلق على االرض وفي العالقات الدولية، بعد ان أدمنت قيادتنـا                
عادة الهرب وصدقت انها سلطة، وما هي اال سلطة االلقاب بال اي مضمون ولو في حده االدنى، سلطة                  

لذلك هي تلعب في ملعبه، وتقدم له خدمات جليلة، فـي تعليـق             ) الحتاللال تتجاوز لعبتها ما يسمح به ا      (
وكـذلك التهجيـر الـذي      ) شماعتها(على  .. القمع والمصادرة واالغتيال واالعتقال والحصار والجدران       

ازدادت وتيرته العام الماضي حسب كل االحصائيات، هذا على صعيد العالقة مع االحتالل ودولته، أمـا                
  .ورة ال تقل مأساوية ساخرة جداًداخلياً، فالص

والدولـة  " عالقة االحـتالل  "خذوا المفارقة الكئيبة، سلطتنا وقياداتنا وفصائلنا تعلق كل شيء داخلياً على            
الخ، والدولة العبرية تعلق كل شيء على الـسلطة         .. العبرية، في البؤس االقتصادي واالعتقال والحصار     

ن الشعب اصبح الضحية، المطلوب منه تقديم القـرابين لقيـادات           في االعتقال واالغتيال والجدران، وكأ    
غبية، أعمتها الكراسي عن رؤية كل شيء واصبحت مجنونة الكراسي، ولالحتالل الذي يسحب االرض              

  .من تحت اقدام الناس الذين يهجرهم
  ..السطرسلطة فشلت ونقطة اول ... هناك حاجة الحترام الذات، وانها لغة الكذب والتضليل والخداع

  !البديل) ... فزاعة (
بـديل  ! ؟...الذين يعارضون حل السلطة، وتقشعر ابدانهم لمجرد طرح فكرة الحل، يعرفون مـا البـديل              

بديل لهـذا   ) ... صورة اسمها سلطة  (، بديل لهذا االنتحار الذاتي على مقصلة        "المهزلة"بديل لهذه   ! لماذا؟
بديل ... بديل لهذا الجحيم الذي غرقت فيه القضية      ... جيرالتدمير للقضية عبر االجهاز على االرض والته      

بديل لوكيـل االحـتالل فـي ادارة الـصحة، والـشؤون            ... لهذا الشعب الذي حول الى شحاذ ومتسول      
  .االجتماعية، وجمع النفايات المتكدسة في شوارع غزة

العبرية، قبل كل ذلك    وموقف الدولة   ) الموقف االميركي واالوروبي، وجزء واسع من العربي      (يمكن فهم   
مـن  ) الموقف(لكن كيف يمكن فهم وتفسير      ... والوقوف بقوة من فكرة حلها    ) حل السلطة (في معارضة   

  .وجنون السلطة والمصالح الخاصة) ... الخالص الفردي(بيننا اال وفقاً لحسابات 
التي قتلتنا وتقتلنـا    . .اال عند عشاق الرمزية وااللقاب    " فشلت وبالكامل "ان السلطة كمشروع بناء وتحرير      

ووفقاً أللـف بـاء المنطـق، فـإن         ... يومياً على مقصلة مشروع االبادة للجغرافية والسكان في الضفة        
  .وخاصة اذا كانت نتائجه كارثية على االرض والناس.. يتم شطبه واغالقه) المشروع الفاشل(

ـ             ة التحريـر وسـفاراتها،     ان ما يتعرض له الفلسطينيون هو تذويب للقضية وما يسمى خصخصة منظم
يجيء كنتيجة للوقـائع الثابتـة التـي احـدثها          .. وتقسيمها وفقاً لمنطق الغنائم بين فصائل افلست وطنياً       

  .االحتالل على االرض والناس وفي السياسة
  الورقة الوحيدة عند الفلسطينيين

حمة، ولم يعد اي خيار     نحن نمضي في طريق كارثية، على كل الصعد، ويخنقنا الزمن شيئاً فشيئاً دون ر             
عبر قرار جريء باعالن حـل الـسلطة،        ) سلطة(امام الفلسطينيين سوى انهاء هذه المهزلة التي اسمها         

  !.ووضعنا من جديد في مواجهة االحتالل وعالم االحتالل دون مكياج السلطة
تبئ، خلف هـذه    ان الدولة العبرية في حرب االبادة واالجهاز، لالرض والشعب واالقتصاد والمقاومة تخ           

السلطة، وبذلك تشن الحرب االسهل والمقبولة عالمياً، تعتقل النواب والوزراء، وعشرات           ) الكاذبة(الالفتة  
المواطنين كل اسبوع، وتقتل وتغتال وتدمر وتصادر االرض، وتحاصر وتحول االرض الـى سـجون،               

 تبقـى مـن منظمـة تحريـر         وتجوع الناس، فهل بقي عندنا شيء من احترام الذات والخجل، يجتمع ما           
  !.؟)حل السلطة(ومجلس وطني ومجلس تشريعي، وقيادات وفصائل، ليتخذوا القرار الوحيد 
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انها الطريقة الوحيدة والخيار الوحيد لوقف هذه الكارثة، التي تحل بالقـضية شـعباً وارضـاً وسياسـة                  
) الخالص( الذي يريد    - المتآمر   -والعالم  .. بين الشعب ودولة االحتالل   ) الواسطة(واقتصاداً، انهوا هذه    
  .من القضية الفلسطينية

  ..ان التاريخ يا مثقفين ال يرحم
  عّرف حكومة الوحدة؟

هي اتفاق بين حركة فتح وحركة حماس والقوى الصغيرة االخرى على عدم الحديث عن الفلتان االمني،                
حول حياة النـاس الـى جحـيم،        الذي يسقط بفعله يومياً القتلى والجرحى وتحرق المحالت، والنوادي، و         

وكذلك اتفاق على وقف االحتجاجات التي كان ينظمها الموظفون للمطالبة برواتبهم ووضع حبة جوز في               
  .افواههم، ودب الخالف بينهم، واتفاق على عدم الحديث عن الرواتب واطالق التصريحات النارية

 رام اهللا وفي كل مكان وازدهار تجـارة  خلف حسبة) الرابش(اتفاق على عدم الحديث عن ازدهار تجارة   
  ).الشحذة(، وتجارة )النفل(بيع الكعك، وازدهار تجارة الحماية االمنية، والدخان 

 يقولون لنا ان الحديث عن الهجرة كذب، وهؤالء الـذين           - وعبر مسؤوليها الكبار     -ان حكومة الوحدة    
  .از طبعاً يقصدون انفسهموان الوضع المادي ممت!!! يسافرون هم طالب يهدفون للدراسة

هذا السؤال لم يطرحه معلمو الثقافة او التربية الوطنية على طالب المدارس، فقط يـسألونهم مـا هـي                   
  انجازات الحكومة السابقة؟

ان الحكومة حققت انجازات عجزت عن تحقيقها كل الحكومات السابقة، وهذا صحيح فاالقتتال الـداخلي               
، وانتظـروا   )كالنار فـي الهـشيم    (عم وساد، والبؤس االقتصادي انتشر      وصل الذروة، والفلتان االمني     

  .انجازات حكومة الوحدة
 19/4/2007األيام الفلسطينية 

 
  ! في األفق- وفرصة -خطر  .78

  موتي كريستال
تواجه إسرائيل اآلن خمس عمليات إقليمية تتطلّب إعادة تقويم لسياسة رئيس الـوزراء الـسابق أرييـل                 

  .ى معارضة المفاوضات المباشرة الجوهرية مع البلدان العربيةشارون القائمة عل
العملية األولى واألكثر خطورة هي العملية الديموغرافية التي تدفع المنطقة تدريجاً نحو وضع يصبح فيه               

في غياب الفصل السيادي واألمنـي واالقتـصادي بـين          . اليهود أقلّية بين نهر األردن والبحر المتوسط      
 واليهود، ستخسر إسرائيل في غضون بضع سنوات إما هويتها اليهوديـة وإمـا جوهرهـا                الفلسطينيين
في الوقت نفسه، فإن فشل خطة فك االرتباط في خلق واقع مستقر في قطاع غزة يجعـل                 . الديموقراطي

  .أي بديل أحادي الجانب أمراً في غير محلّه
م بين الشيعة والـسنّة فـي العـالم اإلسـالمي، وتداعياتـه             العملية الثانية األكثر أهمية هي تفاقم االنقسا      

في هـذه   . االستراتيجية المتمثِّلة بالمعارك السياسية العنيفة على هوية البلدان الضعيفة مثل سوريا ولبنان           
المعركة، يرى العالم اإلسالمي في إسرائيل، على الرغم من اشمئزازه العام من مجـرد وجودهـا، أداةً                 

  .يل على ذلك المبادرة السعودية من جهة ومعارضة إيران لها من جهة أخرىمهمة؛ والدل
تحصل العملية الثالثة في العراق، وهي التي سترسم الحدود االستراتيجية الستعمال القوة علـى الـساحة                

ـ       . الدولية رق إن فشل الواليات المتّحدة في خلق نظام مستقر لتوزيع القوة السياسية من خالل الحوار، وغ
العراق والخليج في الفوضى اإلقليمية، سيقوضان إلى حد كبير الشرعية الدولية الستخدام القوة كوسـيلة               

من شأن االستقرار في العراق أن يرسخ مقولة أن الجمع بين القوة العـسكرية          . للتعامل مع الدول المارقة   
  .ويوالديبلوماسية اإلقليمية ضروري لمنع إيران من اقتناء سالح نو
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في غياب القيادة وكذلك فـي غيـاب        . العملية المحتومة الرابعة هي انهيار النظام والمجتمع الفلسطينيين       
القرار الواضح في المعركة بين العرب، ستستمر الساحة الفلسطينية في النزف إلى درجة ال تسمح لهـا                 

  .الً دولياًبأن تكون شريكا في المفاوضات، لكن لن يصل العنف إلى درجة تبرر تدخّ
انطالقاً من العمليـات األربـع األولـى،        . العملية الخامسة هي االستبدال البطيء آللية الوساطة الفاعلة       

، )التي كانت في أساس مفاوضات أوسلو وكمـب ديفيـد         ( المصرية   -تتراجع فاعلية الوساطة األميركية     
  .في دور الوساطة)  سوريا-احة لبنان على س(وأوروبا ) على الساحة الفلسطينية(وتبرز قوة السعودية 

تتيح اجتماعات الجامعة العربيـة واالجتماعـات اإلقليميـة    . في سياق هذه العمليات، تولد فرص تكتيكية    
والمؤتمرات الدولية إلسرائيل، إذا أرادت ذلك، أن تجس النبض وتتبادل األفكار وتؤثّر أيضاً في عمليات               

  .التجدد اإلقليمية
في ذاتها، في حين أدرك باقي العالم       " سياسة"برون في إسرائيل أن المفاوضات الجوهرية هي        ما زالوا يعت  

أن المفاوضات هي مجرد أداة أخرى في يد رجال الدولة، وتساوي من حيث الشرعية استخدام القـوة أو                  
روبا والواليات المتّحـدة  إذا لم تستيقظ إسرائيل وتقدم للعالم العربي ومؤيديها في أو   . العقوبات االقتصادية 

خطّة ديبلوماسية شاملة، أي اتّفاقات مع سوريا ولبنان وفلسطين، إلى جانب إرساء نظـام مـستقر مـن                  
 اإلسالمي، فستجد نفسها تُجر من جديد إلـى         -العالقات السياسية واألمنية واالقتصادية مع العالم العربي        

 أن تعرضها مثالً في الرياض في نهاية الشهر الجـاري           وهذه الخطّة يمكن  . وسط حلبة المالكمة الدولية   
ستكون هذه خطـوة صـحيحة      . شخصية إسرائيلية رفيعة المستوى ومحترمة تنوب عن رئيس الوزراء        

  .لإلفادة من فرصة تكتيكية في الرقعة االستراتيجية المعقَّدة
  عن هآرتس

  19/4/2007النهار 
  

 ولة الفلسطينية صفحة مطوية والهدف هو الد"الخيار": األردن .79
  صالح القالب

 ولماذا يثيرها بعض "بالخيار األردني"غير معروف لماذا تثار، مجدداً ومرة أخرى، مسألة ما يسمى 
ولماذا تحرك مؤخراً على هذا الخط عضو اللجنة المركزية . الفلسطينيين ويرفضها األردنيون كلهم

عهد الدبلوماسي األردني في عمان خصصها لحركة فتح هاني الحسن وعقد ندوة بهذا الخصوص في الم
أبو (للترويج لفكرته هذه، بينما عندما كان أحد أقرب المقربين للزعيم الفلسطيني الراحل ياسر عرفات 

 . كان من أشد الرافضين لهذه الفكرة) عمار
فسه أحد هناك وجهات نظر مختلفة ومتعددة بالنسبة لهذا األمر والمالحظ أن هاني الحسن، الذي يعتبر ن

 حركة فتح، بادر الى العودة للترويج، الى ما كان أشد "آيديولوجيي" وأحد "الثورة الفلسطينية"منظري 
أعدائه سابقاً، بعد إقصائه عن موقع رئاسة مفوضية التعبئة والتنظيم في هذه الحركة الذي هو من أهم 

وهو مجرد موقع ) أبو مازن(حمود عباس المواقع القيادية الفلسطينية وتعيينه مستشاراً سياسياً للرئيس م
 . شرفي ال أكثر

الذي ) أبو السعيد(، شقيق خالد الحسن )الحيفاوي(هذه مالحظة أما المالحظة الثانية فهي إن هاني الحسن 
ولم يكن يعتقد في ) الصفدي(كان أحد عمالقة حركة فتح األساسيين، لم يكن على وفاق مع محمود عباس 

 وبخاصة قبل رحيل ياسر عرفات، أنه سيصبح رئيساً للسلطة الوطنية والرجل رقم أي يوم من األيام،
في المسيرة الفلسطينية وأنه هو سيصبح مجرد مستشار، قد ال يستشار، لغريم األمس الذي أصبح ) 1(

ليس من صداقته بد . 
، الذي لم يعد " األردنيالخيار"ولذلك واستناداً الى هذه المالحظة األخيرة فهناك من ينظر الى رفع راية 

مطروحاً بالنسبة لألردنيين منذ أن اتخذ العاهل األردني الراحل الملك حسين قرار فك االرتباط بين 
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، من قبل هاني الحسن من زاوية مناكفة محمود عباس 1988الضفة الغربية والضفة الشرقية في عام 
 . ردنوالتشويش عليه والسعي لدق أسفين في عالقاته المتينة باأل

كان الفلسطينيون، والمقصود هنا هو منظمة التحرير وقادتها وفصائلها كلها بدون أي استثناء، حتى بما 
بقيادة الدكتور (في ذلك الفصائل التي تعتبر نفسها تنظيمات قومية مثل الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين 

لذي حكم في العراق لنحو خمسة وجبهة التحرير العربية، التابعة لحزب البعث العراقي ا) جورج حبش
 التابعة للبعث السوري، قد رفعوا شعار أن هذه "الصاعقة"وثالثين عاماً، وطالئع حرب التحرير الشعبية، 

المنظمة هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني وقد حصلوا على قرار بهذا الخصوص من قمة 
ا في العام نفسه وكان المقصود بهذا هو األردن وليس  ومن قمة الجزائر التي سبقته1974الرباط في عام 

 . أي دولة أو أي جهة أخرى
) تشرين األول(عندما انعقدت قمة الجزائر التي سبقت قمة الرباط بشهور قليلة كانت أجواء حرب أكتوبر 

 قد أصبحت تخيم على المنطقة وكانت قد فتحت باباً جديداً للصراع مع إسرائيل وهو باب 1973عام 
التفاوض والعملية السلمية ولذلك فقد ذهب القادة الفلسطينيون الى ذلك المؤتمر والمؤتمر الذي تاله وهم 
مصممون، ومعهم معظم الدول العربية، على إنتزاع حق تمثيل الضفة الغربية، التي كانت التزال تعتبر 

ي تم االعتراف بها في هذه أرضاً أردنية رغم االحتالل، من يد األردن ووضعه بيد منظمة التحرير الت
 . القمة األولى وفي القمة الثانية التي تلتها ممثال شرعيا ووحيدا للشعب الفلسطيني

في قمة الجزائر، التي انعقدت في قاعة قصر الصنوبر التي بناها الرئيس الجزائري األسبق أحمد بن بيال 
 عسكري قبل ان يحقق ما أراده، إنبرى لتستقبل إحدى قمم حركة دول عدم االنحياز لكنه ُأطيح بانقالب

الرئيس األسبق هواري بومدين للدفاع عن وجهة نظر قادة منظمة التحرير وقد انتزع قراراً، بأن منظمة 
التحرير الفلسطينية هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، لم يعترض عليه إالَّ عبد الحليم خدام 

 . ت التلهوني الذي رأس وفد األردن الى تلك القمةالذي كان رئيس الوفد السوري وبهج
، بعد قمة الجزائر هذه بشهوٍر قليلة، كان القرار العربي 1974في قمة الرباط التي انعقدت في عام 

بوحدانية وشرعية تمثيل منظمة التحرير باإلجماع وقد خرج يومها ياسر عرفات، رحمه اهللا، وهو يشعر 
 "التَريقة"سلوب أ بالقول وب"للخيار األردني"نتصار وقد كان يرد على أي ذكر بأنه حقق انتصاراً ما بعده ا

إن منظمة التحرير هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني .. ال خياراً وال فقُّوساً : "المسخرة"و
 . وبقرار من العرب كلهم

الضفتين، الضفة الغربية والضفة بعد قمة الرباط هذه وبعد هذا القرار أحس األردن بأن الوحدة بين 
الشرقية، في إطار المملكة األردنية الهاشمية قد أصبحت صفحة مطوية ولكنه ومع ذلك وللتسهيل على 

 الشهيرة مع قيادة منظمة التحرير 1985الفلسطينيين في أي مفاوضات مقبلة مع إسرائيل أبرم اتفاقية عام 
التفاقية بعد نحو ثالثة أعوام من توقيعها األمر الذي دفع قد تراجع عن هذه ا) أبو عمار(والمعروف أن 

 . 1988 المعروف في عام "فك اإلرتباط"الملك حسين، رحمه اهللا، الى اتخاذ قرار 
، أردنياً وفلسطينياً، منتهية بعد هذه الخطوة اآلنفة الذكر ولم يلجأ األردن "الخيار األردني"لقد باتت مسألة 

 وفي بعض جلسات التفاوض 1992سطينيين إال خالل مؤتمر مدريد عام الى فرد جناحيه فوق الفل
الالحقة وبطلب عربي ودولي ورجاء فلسطيني لتمرير مشاركة الفلسطينيين في العملية السلمية في 
البدايات حيث بعد ذلك تحولوا الى وفد مستقل تجسيداً لقرار الرباط بأن منظمة التحرير هي الممثل 

 . عب الفلسطينيالشرعي والوحيد للش
 أي بعد نحو 1994 اإلسرائيلية في عام -وهكذا ومنذ ذلك الحين بعد إبرام معاهدة وادي عربة األردنية 

عام من ذهاب الفلسطينيين الى مفاوضات أوسلو منفردين ثم بعد ذلك توقيع االتفاقية التي تحمل هذا اإلسم 
عام ) حزيران(فلسطينية التي ُأحتلت في حرب يونيو غدا قيام الدولة الفلسطينية المستقلة على األراضي ال
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 هدفاً إستراتيجياً لألردن، على الصعيد الرسمي والشعبي، وغدا أي حديث عن أي عالقات 1967
 . وحدوية بين األردنيين والفلسطينيين مشروطاً بقيام هذه الدولة جنباًَ الى جنب مع الدولة اإلسرائيلية

 وتعتبره غير "فك اإلرتباط"لمين، التي بقيت ترفض اإلعتراف بقرار باستثناء جماعة اإلخوان المس
دستوري الى أن فازت حركة حماس بآخر انتخابات تشريعية فلسطينية وشكلت أول حكومة في السلطة 
الوطنية، فإن كل القوى السياسية األردنية قد أعلنت إلتزامها بهذا القرار وأن العاهل األردني الملك عبد 

ني بقي وفياً لما قرره والده الراحل وبقي يتمسك باعتبار قيام الدولة الفلسطينية هدفاً إستراتيجياً اهللا الثا
أردنياً وبأنه ال حديث عن أي عالقات بين المملكة األردنية الهاشمية وفلسطين إال بعد قيام هذه الدولة 

 . "نتخبي دولتين شقيقتينبعد أن يأتي المنتخب الفلسطيني ليتبارى مع المنتخب األردني كم.."و
ولذلك فإن ما يمكن التأكيد عليه هو ان الدولة األردنية ال عالقة لها بما تحدث به هاني الحسن ال عن 

 وال عن الفيدرالية أو الكونفيدرالية كما ويمكن التأكيد على ان السلطة الوطنية، حسب "الخيار األردني"
 نفسه، ال علم لها بما قاله هذا المسؤول الفلسطيني وهي ال المعلومات المنسوبة الى الرئيس محمود عباس

توافق عليه بل وترفضه بصورة كلية وتعتبره تشويشاً وإن غير مقصود على السعي العربي الستئناف 
 وجرى إنعاشها 2002عملية السالم على أساس المبادرة العربية التي تم إقرارها في قمة بيروت عام 

 . ياض األخيرةوالتمسك بها في قمة الر
لقد كان هناك امتعاض أردني وعلى مستويات عليا من إعادة فتح هذا الملف الذي تم طيه والى األبد 
واألردنيون المعنيون ال يجدون مبرراً ألن يقوم هاني الحسن بما قام به وهم يعتبرون أن هذا المسؤول 

 والكونفيدرالية "الخيار األردني"حديث عن الفلسطيني، ربما أراد معالجة أزمة شخصية وذاتية من خالل ال
 "فك اإلرتباط" الفلسطينية، فأساء الى األردن وشوش على حقيقة موقفه المتمسك بقرار -األردنية 

 أردني ال عودة عنه وال مجال "إستراتيجي"والمصر على أن قيام دولة فلسطين المستقلة هو هدف 
  .لمراجعته وإعادة النظر فيه

 19/4/2007 الشرق األوسط
 

 شطب حق العودة أم شطب فلسطين؟.. في ظل غياب رؤية عربية للسالم .80
  سامي لطيف

كان اإلرهابيون المؤسسون األوائل للكيان الصهيوني، يراهنون على عنصر الزمن في انتهاء كافة أشكال 
ءه، قال المقاومة وردود الفعل العنيفة من الشعب الفلسطيني تجاه الذين سرقوا أرضه وشردوا أبنا

غير .. الكبار سيموتون والصغار سينسون :  عندما سئل عن الفلسطينيين48االرهابي بن غوريون عام 
أن ما حدث على أرض الواقع كان شيئاً مختلفاً تماماً، فالجرح المفتوح لماّ يزل ينزف بغزارة، واستولد 

ثاً من النضال، وكَبر الصغار الغضب فضاءات تتسع لها صدور الفلسطينيين، الكبار خلّفوا للصغار ار
بدورهم فأضافوا إلى اإلرث إرثاً من العزيمة والصبر والتحدي واإلصرار على أن األرض أرضنا، وأن 
صفورية ليست تسيبوري، وأن لوبيا ليست لفيو، وأن البصة ليست بست، وأن صفد ليست تسات، وأن 

 عكو ويافو وتل أبيب، وهكذا سقط رهان حواضر فلسطين على البحر هي عكا ويافا وتل الربيع، وليست
 فلسطينياً، والمكان ىاإلرهابيين الصهاينة األوائل على صهينة الزمان والمكان، فالزمان كان وظل وسيبق

 فلسطينياً، والكبار ال ينسون، وانما يلقنون األجيال الفلسطينية قصة كل شجرة زيتون ىكان وظل وسيبق
المعاصر وكيف كان زيتها مونة للموسم التالي في سدة بيت العائلة من زرعها، ومن ذهب بحباتها إلى 

العتيق، والكبار لم يموتوا إال وقد زرعوا متاريس تقي األجيال الفلسطينية التدليس واالفتراء والخداع، فما 
ترعرع فلسطيني إال على جمر الثأر يتقد بين أضلعه، ولقد كبر الصغار اما في السجون واما في 

ت الدائمة مع الترسانة العسكرية الصهيونية، وهكذا، وبعد ستة عقود على اقتطاع فلسطين من المواجها
أمتها العربية واإلسالمية واختطاف العنصريين الصهاينة لثراها ومائها وسمائها إلى كيان صهيوني 
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لزمان قد  قد وقعت الليلة الماضية، أو كأن اىغاصب، لما تزل المعركة محتدمة وكأن الجريمة الكبر
، فنحن والعالم لم نغادر ذلك العام بعد، واالمة العربية واإلسالمية ما 1948توقفت عقاربه عند العام 

 ميزاناً حساساً للقيم والمشاعر ى أضحىزالت مشدودة إلى الحرم اإلبراهيمي وغزة هاشم، واألقص
 ليس صراعاً -فلسطين  على أرض ىن جرإ و-وللسياسات الداخلية والخارجية، فالصراع في جوهره 

 إسالمي ضد مؤامرة دولية الكيان الصهيوني هو أداتها، كان - إسرائيلياً، إنه صراع عربي -فلسطينياً 
، عام المؤامرات السياسية في العواصم الغربية وفي مجلس األمن، وهو واضح 1948ذلك واضحاً عام 

يد الحيلولة دون قيام األمة العربية واإلسالمية وجلي اكثر من اآلن بعد ستين عاماً، إنها مؤامرة غربية تر
من جديد، تريد القضاء على كل إمكانية إلستعادة العرب والمسلمين مفاتيح دورة حضارية جديدة هم 

، فالصراع في فلسطين وعليها تلك ىيملكون االمكانات البشرية واالقتصادية والقيمية الستالمها مرة أخر
مي وديني بين االمة العربية واإلسالمية واعدائها، وأي طرح آخر هي حقيقته وطبيعته، صراع قو

 اإلسرائيلي أو النزاع الفلسطيني -مخالف لذلك هو طرح مغرض، والذين يسمونه بالصراع الفلسطيني 
 لهم تمرير ى اإلسرائيلي من أي ضفة على نهر الصراع أتوا أو وقفوا، إنما يروجون لذلك كي يتسن-

راد بشعبنا الفلسطيني وابادته بكافة الوسائل المتاحة من قتل وتجويع وتهجير وتجهيل المؤامرة، واالستف
 ..وأسر

 السياسية الفلسطينية قد ابتلعت ذلك المنطق األعوج وتحركت في دائرة ىومن أسٍف أن بعض القو
بية مصطنعة أسمتها استقاللية القرار الفلسطيني، وكأن المعركة تخص هذه المجموعة البشرية العر

المسلمة المسيحية التي تقطن أرض فلسطين وحدها، وكأن العدو الصهيوني لم يغرف من ترسانة السالح 
أو كأن خيوط التآمر أو هي عند هؤالء البعض من أن ) الحقاً(واألمريكي ) سابقاً(الفرنسي والبريطاني 

 التي أعلنت سابقاً عن  بالعين المجردة، أو كأن استقالل القرار قد وجد أصالً حتى عند الدولىتر
استقاللها السياسي، وقام لها نظام له نشيد وعلم وشرطة وجيش ودستور وسفارات في الخارج، فهذه 
الدول العربية واإلسالمية لم تتركها المؤامرة الموجهة لفلسطين، وانما سيادتها منقوصة واستقالالتها في 

فة، فالمؤامرة التي تقودها الواليات المتحدة غياب الوحدة العربية واإلسالمية شكلية ومهددة وزائ
 تطبيقها العملي األول في ىاألمريكية ضد األمة، هي نفسها في أدواتها وأساليبها وخطابها التي نر

فلسطين اليوم، ومن الخطل وعدم الحصافة في ظل ذلك أي حديث عن حل فلسطيني لصراع قومي، 
لسطين، والذين يروجون للحلول التجزيئية والمنفردة هم فالحل هو الحل القومي اإلسالمي للصراع في ف

المنتمون إلى رهان بن غوريون القديم الكبار سيموتون والصغار سينسون، وعلى الصعيد العربي نشهد 
 التي 2002اآلن تخلي النظام الرسمي العربي عن حق العودة، وآية ذلك مبادرة قمة بيروت العربية عام 

أسمته حل عادل يتم التفاوض والتوافق عليه بين الطرفين، هذا خطاب رسمي حولت حق العودة إلى ما 
عربي وضمناً رسمي فلسطيني، يتنازل عن حق العودة، ورغم ذلك فقد رد الكيان الصهيوني على ألسنة 

 في ىسياسيه، وأولهم المحتضر الدائم شارون بأن مبادرة بيروت ال تساوي الحبر الذي كتبت به، ثم جر
 ىلتي سبقت قمة الرياض األخيرة اإلعداد لالنقضاض النهائي على حق العودة، لقد تصدالفترة ا

 الحية في األمة العربية للمحاوالت التي جرت قبيل القمة وإبان انعقادها لتعديل ىالفلسطينيون ومعهم القو
 هذا الحق في  بمبادرة السالم العربية باتجاه إسقاط حق العودة، وهي التي لم تنص صراحة علىىما يسم

األساس وانما تركته ليطرح على مائدة التفاوض الحقاً بين األطراف العربية والطرف الصهيوني، إذا ما 
قبل األخير بمناقشة المبادرة أصال، وأدلت وزيرة الخارجية األمريكية بتصريح أعلنت فيه صراحة دعوة 

أييدها ال كأساس للتفاوض، وكانت نظيرتها الواليات المتحدة القمة العادة النظر في هذا الحق شرطاً لت
عليكم أن تلغوا فكرة : الصهيونية تسيبي ليفني أشد صراحة عندما قالت قبل القمة للنظام الرسمي العربي

عودة الفلسطينيين من رؤوسكم، وذلك ضمن مطالبتها بتعديل كل مبادرة بيروت، ثم وأثناء انعقاد القمة 
دو لعودة الفلسطينيين إلى ديارهم، مطالباً العرب بالتطبيع قبل أعلن شمعون بيريس رفض كيان الع
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السالم، وعقب انتهاء أعمال قمة الرياض رد أولمرت على بيانها الختامي بإعالن رفض الكيان الصريح 
 ..للتفاوض على أساس ما سمي بالمبادرة العربية

 واإلسالمية أن ينتزع اعترافاً عربياً فالكيان يريد بعد ستين عاماً من اغتصاب فلسطين من أمتها العربية
وإسالمياً بالحل اإلسرائيلي لمشكلة الالجئين الفلسطينيين، اال وهو توطينهم حيث هم، في حين تنفخ 
الدبلوماسية األمريكية في التشكيلة الهندسية المسماة بالرباعية العربية، الرديف الرسمي العربي للرباعية 

، فتجمع اآلنسة رايس وزراء خارجية التشكيلة الرباعية )مارات واألردنالسعودية ومصر واإل(الدولية 
:  في أسوان لتملي عليهم الهدف األمريكي المستديمىالعربية ومدراء مخابراتها مرة في عمان، وأخر

 . حق العودة: انتزاع موقف عربي رسمي يضمر قبل أن يظهر إلغاء الحق المقدس
جحوا سابقاً في ما هو أخطر من ذلك، لقد انتزعوا من بعض السياسيين والحقيقة أن الصهاينة كانوا قد ن

الفلسطينيين موافقة على ذلك الحل اإلسرائيلي، بدأ ذلك جلياً في وثيقة جنيف بين يوسي بيلين وياسر عبد 
سري نسيبة، والوثيقتان تبرئان الكيان الصهيوني من /  المعروفة بوثيقة أيلونىربه، والوثيقة األخر

، وتسقطان عنه اية مسؤولية سياسية أو 1948ة تهجير مئات آالف الفلسطينين من ديارهم عام جريم
اما إيجاد : ىأخالقية عن تلك الجريمة، وال تأتيان على ذكر حق العودة، وانما تتحدثان عن حلول أخر

يها، واما بالتهديد مكان إقامة دائم لالجئين سواء بالتوطين حيث هم أو بالهجرة إلى بلدان أجنبية تقبلهم ف
بأن كل الجئ يرفض ذلك خالل خمس سنوات يشطب من سجالت الالجئين المسجلة في وكالة الغوث 

 ..الدولية ويتم اعتباره غير الجئ
هاتان الوثيقتان في الواقع لم تشذا عن سياق كامل من التراجع على صعيد الخطاب الرسمي الفلسطيني، 

سمي العربي ككل، فالخطاب الرسمي الفلسطيني كان قد تراجع من الذي هو جزء من تراجع الخطاب الر
المطالبة بتحرير الوطن إلى المطالبة بانسحاب قوات االحتالل إلى حدود الرابع من شهر الصيف 

، ثم إلى المطالبة بإعادة انتشار القوات الصهيونية، وصوالً إلى المطالبة بتطبيق 67) يونيو(حزيران 
لنهج من التراجع المستديم على مستوى الخطاب السياسي العربي والفلسطيني، خارطة الطريق، هذا ا

قابله دائماً هجوم وتقدم دائم على مستوى الخطاب السياسي الصهيوني والغربي، فقد اشترط شارون على 
) أبريل(بوش إلغاء حق العودة كي يقبل بإقرار خارطة الطريق، وفي الرابع عشر من شهر الطير نيسان 

 وجه بوش رسالة إلى شارون شطب فيها عمليا كافة القضايا المسماة سابقاً في أوسلو بقضايا الحل 2004
الدائم، وحدد بأن حل قضية الالجئين هو التوطين حيث هم، وان عدداً محدوداً منهم يمكن أن تستوعبه 

ها، وهكذا اتضح جلياً أن كل الدويلة الفلسطينية، التي ستقوم وفق البرامج األمريكية اإلسرائيلية المتفق علي
 الدويلة، -كالم بوش عن حل الدولتين إنما يراد منه إلغاء حق العودة، باعتباره تنازل وأقر بحق الدولة 

 الذي ينص على حق عودة الالجئين الفلسطينيين، والذي أعادت األمم 194دون أي التفات للقرار 
 صدوره حتى اآلن، والذي ظلت أمريكا نفسها تصوت  مرة، منذ135المتحدة عبر الجمعية العامة تأكيده 

 ..، عندما بدأت تمتنع عن التصويت اثر اتفاق أوسلو1994 وحتى 11/12/1984له منذ صدوره يوم 
إن اإلشارة إلى فشل اتفاق أوسلو على كافة األصعدة، ربما تصل بنا في الوقت ذاته إلى اإلشارة بصالبة 

ة حق العودة، إضافة إلى صالبته وإصراره على إقامة الدولة الرئيس الشهيد ياسر عرفات في قضي
الفلسطينية المستقلة ذات السيادة الكاملة على أراضيها وأجوائها ومياهها وعاصمتها القدس، ولقد خاض 
ياسر عرفات بحر المفاوضات المتالطمة أمواجه في كامب ديفيد وواي ريفر وسواهما برعاية الرئيس 

أولبرايت وإنديك وروس، وعلى الجانب اآلخر رئيس الوزراء : مه السياسيالسابق كلينتون وطاق
الصهيوني باراك، وفي هذا الخضم صمد عرفات فيما يتعلق بحق العودة صموداً كبيراً يسجل له، في 
الوقت الذي كانت هناك أطراف داخل الوفد الفلسطيني المفاوض، تقوم بدور مشبوه ضد عرفات وضد 

 - اإلسرائيلية -يريد أن يعرف المزيد عن حقائق تلك المفاوضات الفلسطينية حق العودة، والذي 
األمريكية، والضغوطات التي مارستها بعض األطراف العربية الحاكمة على عرفات، له أن يقرأ 
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مذكرات كلينتون التي صدرت الترجمة العربية لها عن دار الرأي في سورية باسم حياتي وكتاب حقيقة 
 الوقائع الخفية النهيار عملية السالم في الشرق األوسط ومؤلفه كاليتون سويشر أستاذ -كامب ديفيد 

القانون واالقتصاد بجامعة ورج مايسون، وقد صدر عن الدار العربية للعلوم في بيروت، يكشف 
 والمقصود أن.. قال لنا أحد المساعدين الشباب لعرفات انهم ضغطوا عليه كثيراً حتى يوافق.. كلينتون

يقبل عرفات بإسقاط حق العودة والسيادة على القدس والدولة الفلسطينية المستقلة، وفي موضع آخر 
أراد معظم الشباب في فريق عرفات أن يوافق على االتفاقية ولكنه أضاع : يكشف كلينتون في كتابه

 ..الفرصة 
ل باتفاقية هزيلة ال تلبي واستعان كلينتون بعدد من الرؤساء العرب لممارسة الضغط على عرفات كي يقب

 من الحدود الدنيا لحقوق الشعب العربي الفلسطيني المشروعة، غير أن عرفات صمد كما قلنا ىالحد األدن
لضغوط من األمريكيين واإلسرائيليين والنظام الرسمي العربي وبعض أعضاء وفده المفاوض، فأطلقوا 

سرائيليون بمقولتهم المضحكة التي تظهر تدني عليه صفة مضيع الفرص، ونعتوه بعدم الجدية، وخرج اإل
 !ليس هناك شريك حقيقي في عملية السالم : أخالق المجتمع الدولي كله

لقد أسس اإلسرائيليون على تلك الفكرة المنهج الذي انتزعوا به الموافقة الصريحة من األمريكيين 
ة، انه يجب الخالص من والضمنية من بعض األوروبيين وبعض العرب أيضا في القصور الحاكم

عرفات وهكذا شهدنا مسلسل االغتيال اليومي لعرفات عقب عودته من واي ريفر، لقد صفوه باعتباره 
معرقل عملية السالم والعالم يتفرج على تصفيته، وهنا ال بد لي من اإلشارة إلى األخ القائد معمر القذافي 

 لفتح تحقيق دولي في 2005 في قمة الجزائر عام الذي كان أول من دعا على المستويين العربي والدولي
اغتيال عرفات واظهار حقائق وخلفيات ذلك االغتيال وتقديم الجناة إلى المحاكمة، غير ان االخوة في 

، )سبتمبر(فلسطين لم يلتقطوا البعد الخطير والحقيقي لهذه الدعوة التي أطلقتها ثورة الفاتح من ايلول 
المترتبة عليها، ولم نسمع لغاية اآلن عن خطوة جادة واحدة في هذا االتجاه من وفاتتهم المضامين الهامة 

 ..قبلهم
 قد تغافلت عن أفكار أخري قدمها األخ - والشيء بالشيء يذكر -وكانت السياسة الرسمية الفلسطينية 

س ذلك  تهدف في أساسها إلى تكري2002) مارس(القائد معمر القذافي في الثاني من شهر الربيع آذار 
الحق المقدس، حق العودة، هذه األفكار التي تضمنها الكتاب األبيض الصادر في ذلك التاريخ قدمت حال، 
ال على أساس الدولتين وانما على أساس دولة واحدة تجمع العرب واليهود، وبحيث تنزع تلك الدولة 

ني في الشتات إلى فلسطين، أسلحة الدمار الشامل التي بحوزتها، وبحيث يعود خمسة ماليين الجئ فلسطي
ويعود مليون وسبعمائة آلف الجئ فلسطيني مشردين داخل فلسطين ذاتها إلى مدنهم وقراهم، وبحيث تقوم 
دولة المسلمين والمسيحيين واليهود النموذجية المفتوحة وعاصمتها القدس، ولألسف الشديد فان االخوة 

أو تجاهلوها، بعد أن توقفوا عند تسمية الدولة، رغم ان من بعض القيادات الفلسطينية لم يستوعبوا الفكرة 
المهم في أية فكرة هو مضمونها بغض النظر عن اسمها، ونحن معهم بأن لهم الحق الكامل في مناقشة 
الفكرة ونقدها، بل واالعتراض على ما قد يستحق االعتراض، ودائماً بغرض التطوير والبناء بصورة 

تغربه ونعجب له هو تجاهلهم للفكرة في حد ذاتها في الوقت الذي موضوعية وعلمية، ولكن ما نس
 حول الصراع تؤدي جميعها إلى إسقاط حق ى لشغل أنفسهم بأفكار أخر- أولئك البعض -يجتهدون فيه 

العودة كليا أو جزئيا أو االنتقاص من سائر حقوق الشعب الفلسطيني المقدسة، وقد أضيف هنا أن بعض 
 كانت قد طرحت في السابق بعض األفكار القريبة، وانما تكمن أهمية الطرح الجديد الفصائل الفلسطينية

في أنه يقدم حال متكامالً يقترب من الشمولية، مستوعباً كافة االجتهادات واالطروحات السابقة، إلى ذلك، 
 لرئيس فان بعض القيادات الفلسطينية الشابة، من بينها األخ الصديق أحمد يوسف المستشار السياسي

الوزراء الفلسطيني إسماعيل هنية، وعدد من القيادات السياسية والمجتمعية والفكرية الفلسطينية الذين 
تربطني بهم عالقات أخوية ورفاقية كاألخ الصديق المناضل الكبير فضل شرورو، وخاصة من عرب 
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شوها، وفي مقدمة هؤالء األخ ، قد اهتموا بأفكار األخ القائد معمر القذافي وناق48المناطق المحتلة عام 
الصديق المناضل والمفكر القومي عزمي بشارة، إن األسلوب الذي تعاملت به بعض القيادات الفلسطينية 
مع األفكار التي أشرت إليها، ومع األفكار المطروحة عليهم دائما من اللجنة الرباعية واإلدارة األمريكية 

دي تلك القيادات في فهمها لكيفية إنجاح األفكار، وخلطها بين والدوائر األجنبية، يبرز خلالً خطيراً ل
 واألفكار، وهذا ناشئ ى االستراتيجية ومتطلبات ومستلزمات تحقيق وتطبيق تلك الرؤىاألفكار والرؤ

أساساً في تقديري عن غياب رؤية حقيقية وواقعية وشاملة للسالم قابلة للحياة وللتشبث بها لدي الطرف 
ب هذه الرؤية تقبل بعض القيادات الفلسطينية مقترحات أمريكية مصدرها صهيوني العربي، في غيا

أساسا، ومقترحات أوروبية، وتتعامل معها ومع تفاصيلها دون أن تقف على أرض صلبة أرض الرؤية 
االستراتيجية العربية للسالم التي طرحها األخ القائد معمر القذافي، فيحدث الخلط وتحدث الفوضي في 

يكات، ويتنازل قيادي ما عما هو استراتيجي مثل حق العودة، أثناء قبوله ما هو تكتيكي مثل مشروع التكت
خارطة الطريق، فمبادرة السالم العربية الناتجة عن قمة بيروت والمرتكزة على مشروع الدولتين ليست 

ن أطراف النظام الرسمي رؤية عربية استراتيجية للسالم، وإنما هي تجميع لنقاط توافق والتقاء وتفاهم بي
العربي والنظام الرسمي الفلسطيني ترتكز على الحل المستحيل، أي الدولتين المتجاورتين للعرب 
واليهود، بينما الرؤية القائمة على حل الدولة الواحدة لكل من هم على األرض في فلسطين المحتلة، ولمن 

اتيجياً حقيقياً، وهو الحل الذي ينبثق منه سالم طردوا منها إلى الشتات، هو الحل الذي يملك أفقاً استر
، ومن المؤسسات العربية المعنية ىحقيقي، وقد كنا نتوقع من الفصائل الفلسطينية بالدرجة األول

بالصراع، أن تتلقف هذه الرؤية وتطرحها كحل حقيقي ودائم لهذا الصراع الطويل، وأن تستند إليها في 
ت لتطبيق أفكار ومشاريع تسوية وخطط تلف وتدور حول الصراع مواجهة ما ينهال عليها من ضغوطا

 .وال تنفذ إلى لبه أبداً
فنحن إذن معنيون كعرب بأن نقدم للعالم رؤيتنا االستراتيجية للسالم، ال أن نرد على المبادرات األمريكية 

جورج ميتشيل واألوروبية بمبادرة مضادة، ال أن نظل حقل تجارب لحلول تلفيقية من دينيس روس إلى 
 المؤسسات العربية واضح عن الخروج من ىإلى خارطة الطريق، ال أدري من بالتحديد، وهناك عجز لد

 النظام الرسمي العربي، ىدائرة االستضعاف الناتجة عن ذهنية التبعية السياسية واالقتصادية السائدة لد
قوعية، فتردد ببغائياً المصطلحات تلك المؤسسات ومن قبلها بعض القيادات تظن أن الواقعية تعني الو

الجاهزة التي تصدرها إلينا مراكز األبحاث والدراسات األمريكية األوروبية المسكونة بالنفوذ الصهيوني 
ملفوفة بحرير الكلمات الرنانة، هم الذين اخترعوا مصطلح عملية السالم ونحن الذين رددناه سياسياً 

لذي كانت فيه عمليات تهجير المزيد من الفلسطينيين وقتل الكثير واعالمياً كالببغاوات في الوقت ذاته ا
من قياداتهم وتجويع أكثر من نصف الشعب الفلسطيني تتم على قدم وساق، وهم الذين اخترعوا مصطلح 
خارطة الطريق ونحن الذين ظللنا نتشدق به ونغنيه فيما هم يبنون الجدار العازل ويزيدون عدد 

ة، هناك إذن خلل جوهري ناشئ عن عدم امتالكنا لرؤية عربية استراتيجية للسالم المستوطنات اإلسرائيلي
نقدمها ونستند إليها جميعنا، ومن بيننا أولئك الذين يضطرون للتفاوض على التفاصيل مع العدو تحت 

 ..ضغوط الواقع الدولي
الذين اثبتوا انهم ، هؤالء 1948إن التوقف هنا واجب لإلشادة بعرب فلسطين المحتلة أراضيهم عام 

نبراس األمة، الذين تشبثوا بأرضهم رغم القهر والمعاناة واألوضاع المأساوية، صبروا على العيش تحت 
رحمة المحتل وسيادته المطلقة على الهواء الذي يتنفسونه، إال انهم تصدوا ببسالة للدفاع عن عروبة 

 المتهم العربية واإلسالمية، فهم يستحقون من واسالمية ومسيحية القدس، ولم يفرطوا في انتمائهم الفعلي
كل عربي التقدير واالحترام، بل ويستحقون من األمة ما هو اكثر من ذلك، أن تفرد لهم حصة من نفطها 

 ..وغازها، ما دامت أطراف في األمة قد تجاسرت على تزويد الصهاينة بالنفط والغاز بل والماء
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ة الذي ال يحتمل التنازل أو التسويف أو التالعب والتفريط، هذا إن حق العودة هو لب القضية الفلسطيني
حق يقتضي الحفاظ عليه وحمايته سلسلة من المعارك التي ينبغي أن تعبأ لها اإلمكانات والطاقات 
السياسية والفكرية والتنظيمية على مستوى األمة العربية واإلسالمية، وعلى المستوى المحلي الفلسطيني، 

حتاج أن تجد الوحدة المجتمعية الفلسطينية تعبيراً سياسياً وحركياً وتنظيمياً موحداً عنها، وحق العودة ي
الن ما يلغي هذا الحق عمليا ويصدر عليه الحكم باإلعدام المعنوي على كل األصعدة األخالقية 

حت سماء  حجر من دبابات وآليات العدو وتى الفلسطيني، على مرم-والسياسية، هو التناحر الفلسطيني 
إن التقدم نحو أهداف النضال القومي والديني . تعج بمروحياته التي تقنص المجاهدين والمقاومين

 كافة - بفعالية -والوطني الفلسطيني ال يمكن أن يتم إال بإنتاج قيادة وطنية فلسطينية موحدة تندمج فيها 
لحالة الفلسطينية، هي الحالة الوحيدة  الملتزمة بمنهج التحرير، ومن العجيب الغريب ان اىالفصائل والقو

 فيما -في التاريخ لحركة مقاومة ضد محتل مستعمر ال تقوم على أساس الوحدة، في التاريخ المعاصر 
 فان كافة حركات المقاومة الوطنية في أنحاء العالم شرقا وغربا كانت حركات موحدة، تتباين - نعلم

ركة المقاومة الفلسطينية، فلم يقيض لها مثل هذا التوحد منذ االتجاهات وانما داخل بوتقة واحدة، إال ح
انطالقتها وحتى اآلن، ولذلك نقول بوجوب إعادة تشكيل المجلس الوطني الفلسطيني، واللجنة التنفيذية 
لمنظمة التحرير الفلسطينية وكافة المؤسسات السياسية والتنظيمية التي يتشكل منها البنيان الفلسطيني 

 ىذا البنيان حاويا لكافة االتجاهات والتعبيرات السياسية والفكرية والنضالية، وبحيث يقوبحيث يكون ه
على الصمود في وجه رياح التسوية العاتية المملوءة بغبار الضغوط من كل حدب وصوب، فالنضال 

 هو مسيرته ما زالت طويلة، وقد تتجاوز زمنيا كل األحياء في هذه اللحظة، والسالح األمضي في يدنا
حق العودة لسبعة ماليين الجئ فلسطيني، خمسة ماليين منهم كما قلنا خارج فلسطين، هذا الحق ال تفريط 
في قدسيته، وعلى دربه سقط عشرات آالف الفلسطينين والعرب والمسلمين والمسيحيين شهداء من كل 

زميله عالم االجتماع األمة، وعلى دربه مضي قطار العمر بأفذاذ منهم المفكر الكبير ادوارد سعيد و
الكبير هشام شرابي، واالقتصادي القومي الفذ المناضل رفعت النمر، وقافلة طويلة من العلماء واألدباء 
والكتاب والشعراء، فهو في طريق ال عودة عنه، وحق للعودة مقدس، هؤالء كلهم وغيرهم التفوا حول 

 للعقل الصهيوني الذي يسعي بكافة الوسائل قدسية حق العودة، واعتبروا أية محاوالت للنيل منه خدمة
واألساليب لتسريب وتزيين التسويات المجحفة والمصطلحات الملغومة التي تعتمد تعابير مطاطة تحتمل 

 رأس الحربة في جهود تعرية تلك الوسائل ىكل تأويل، فالمثقف والمناضل الفلسطيني كان وسيبق
يتصدي له ذلك المثقف المناضل ببراعة واقتدار واألساليب والمصطلحات والتسويات، وهو جهد 

وأستاذية ال شك فيها، ونموذج ذلك عندي هو األخ والصديق األستاذ عبداهللا الحوراني وزمالؤه كافة، 
وفي مقدمتهم االخوة الذين وقعوا ميثاق الشرف بعد مشاركتهم المتميزة في المؤتمر الفكري والسياسي 

، والذي نص على االرتقاء بالعمل من 14/5/2006 - 12في غزة بين للدفاع عن حق العودة الذي عقد 
اجل العودة فوق كل االعتبارات الحزبية والفئوية والشخصية الضيقة، وهذا هو المبدأ الصحيح، 
فاالختالف على التسوية وعلى شكل وتركيبة أية حكومة وعلى نوع ودرجة عالقات أي طرف بالكيان 

ل من األحوال االختالف على حق العودة الذي ال يسقط بالتقادم وال يخضع الصهيوني يجب أال يعني بحا
للمساومة أو المقايضة عدا كونه حقاً جماعياً وفردياً في أن ال يجوز فيه اإلنابة أو التمثيل، بمعني ال 
يستطيع أي واحد من السياسيين أو المفاوضين أن ينوب عن أي واحد من الالجئين في عين الحلوة أو 

وحدات أو اليرموك فيقرر باسمه أو على لسانه انه قد اختار البقاء حيث هو وعدم العودة إلى بيارته أو ال
إننا ندعو كافة الفاعليات العربية والفلسطينية لالهتمام والتركيز .. حارته في أية قرية أو مدينة فلسطينية

 والتي ينبغي بالتالي أن تتبوأ مكانها الدائم على حق العودة، باعتباره القضية التي تمثل جوهر الصراع
الطبيعي في مقدمة أولويات األنشطة الفكرية والسياسية واالعالمية والثقافية لكافة القوي القومية 
واإلسالمية والوطنية العربية، من هنا فنحن نثمن عالياً الجهود الرائعة للجان حق العودة المنتشرة في 



  

  

 
 

  

            45 ص                                      696:                                 العدد19/4/2007الخميس : التاريخ

ية، ونقدر عالياً الجهود التي بذلت على نحو خاص في المؤتمرات التي عدد من البلدان العربية واألوروب
عقدتها لهذا الغرض في كل من النمسا والسويد ولندن، وغيرها من العواصم المؤثرة في صياغة الرأي 
العام العالمي، الذي بدأ بالفعل يتفهم ويتبني ويدعم هذا الحق المقدس الذي تقره كافة القوانين الدولية 

 ..رائع السماوية والوضعيةوالش
ونأمل أن يتطور الوعي الجمعي لدي الرأي العام العالمي بحق العودة المقدس، وأن يتطور النضال على 
جبهة اإلعالم العالمي إلبراز هذا الحق، وندعو مختلف الفاعليات الفلسطينية والعربية والعالمية إلى أن 

ات متواصلة تغطي الساحات العربية والدولية باتجاه عقد  في انعقاد2007 من هذا العام ىتنشط فيما تبق
 المجتمعية العربية ىعالمي لحق العودة تسخّر له كافة الطاقات واإلمكانات وتسهم فيه القو مؤتمر

السياسية والفكرية واالقتصادية واإلعالمية، ترسيخاً لذلك الحق وتعميماً للفكرة الجوهرية التي يستند إليها 
 .. الجارية في القصور واألروقة العربية والدولية لطمس هذا الحق المقدسىرة الكبرووأدا للمؤام

 صدق اهللا العظيم .  اهللا عملكم ورسوله والمؤمنون ىوقل اعملوا فسير: ىقال تعال
  19/4/2007القدس العربي 
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