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  م وحق العودة خاضعان للنقاشمبادرة السال :عبد اهللا الثاني .1

نقلت صحيفة هآرتس عن أعضاء في الوفـد اإلسـرائيلي          :  نبيل غيشان  ، أسعد تلحمي  – عمان   ،الناصرة
نواجه الضائقة ذاتها والمشكلة ذاتها، ولنـا       ": الذي زار عمان ان العاهل األردني قال خالل اجتماعه بهم         

. ات مرات، وأنه عنى ايران و حـزب اهللا و حمـاس           وأضافوا ان الملك كرر هذه الكلم     . "األعداء نفسهم 
هـل  ": وقال أحدهم إن الملك أكد أنه يتحدث باسم عدد من الدول العربية ووجه تساؤالً ألعضاء الوفـد                

أبدى انفتاحاً  "واضاف النائب روبي ريبلين إن العاهل األردني        . "تريدون ايران هنا على ضفاف األردن؟     
  ."ن المتطرفينولم يتردد في توبيخ اإلسالميي
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إن ثمة مصلحة مشتركة إلسرائيل واألردن والدول العربية المعتدلة تتمثل          "وقالت ايتسيك لإلذاعة العامة     
وهذه عملياً رسالة الملـك األردنـي،       ... في وجوب تعزيز المحور المعتدل وتمكينه من هزم المتطرفين        

  ."وهنا نقطة االلتقاء بيننا وبين األردنيين
 أعضاء الوفد أكدوا للعاهل األردني رفض اإلسرائيليين علـى مـشاربهم الـسياسية              وزادت هآرتس ان  

ورد العاهـل األردنـي     . "باعتبار ذلك انتحاراً إلسرائيل   "المختلفة عودة الالجئين الفلسطينيين إلى ديارهم       
ـ     "على هذا الرفض بالقول إن بنود المبادرة خاضعة للنقاش والحوار، وان             تم إال  التوصل إلى تسوية لن ي

، مضيفاً ان المبادرة العربية ليست خطة بقدر ما هي نقاط           "بالتوافق، وإلسرائيل حق الفيتو على كل شيء      
بدالً من الحديث عن حق عودة الالجئـين يمكـن          "وبحسب ريبلين، فإن العاهل األردني قال إنه        . للبحث

، إنما تشارك في حلهـا دول  الحديث ربما عن حقهم في التعويض، وهذه لن تكون مشكلة إسرائيل وحدها        
، لكنهم رأوا فـي     "نيات الملك "وأعرب أعضاء الوفد البرلماني اإلسرائيلي عن ثقتهم بـ         . "عربية وغنية 

  ."ثمناً باهظاً جداً"مطالبته بإزالة الجدار الفاصل في الضفة الغربية وإقامة الدولة الفلسطينية كخطوة أولى 
  21/4/2007الحياة 

  
  حماية المقاومةىالخطة األمنية ستعمل عل ويؤكد أن.. حماس انقسامهنية ينفي  .2

جـّدد رئـيس الـوزراء      :  رائد الفـي   ،غزةنقالً عن مراسلها في      21/4/2007األخبار اللبنانية   نشرت  
، لم يفصح عن ماهيتها، إذا لم يرفـع الحـصار عـن             "إجراءات"الفلسطيني إسماعيل هنية التهديد باتخاذ      

األيام المقبلة ستشهد والدة قوة أمنية مشتركة،       "ال هنية، خالل خطبة الجمعة، إن       وق .األراضي الفلسطينية 
للعمل على تنفيذ الخطة األمنية التي أقّرتها حكومة الوحدة، بغية ضبط الحالة األمنية الداخليـة، وإنهـاء                 

ا تـضم   القوة المشتركة التي يجري العمل على تـشكيله       "وأضاف أن   ". مظاهر الفوضى والفلتان األمني   
 ".الشرطة والقوة التنفيذية واألمن الوقائي، وكتيبة من األمن الوطني، وستكون تحت إمرة وزير الداخليـة              

ستعمل على حماية سالح وتشكيالت المقاومة، ولن تمس بها، فهـي           "وشّدد هنية على أن الخطة األمنية       
ها من الخطط، وستنهي الفوضـى  هذه الخطة ليست كسابقاتها أو كغير"، مشيراً إلى أن "بمنأى عن الخطة  

هذه الخطة وضعت لمواجهة الفلتان األمني وسالح الزعران        "وأضاف أن   ". على حواشي ومحيط المقاومة   
  ".والعائالت والعصابات ووقف االعتداءات على ممتلكات المواطنين

حركة الرافض  وكان هنية قد جّدد، في مقابلة مع صحيفة الرسالة األسبوعية القريبة من حماس، موقف ال              
لدينا تحفظ قانوني عليـه لكونـه       : "لتعيين محمد دحالن في منصب أمين سر مجلس األمن القومي، وقال          

: ونفى هنية بشدة ما يشاع عن وجود صراعات بين قيادات حماس، وقـال             ".نائباً في المجلس التشريعي   
 يقوده سعيد صـيام وأبـو خالـد         هم يدعون أن التيار المعتدل يقوده خالد مشعل وهنية، والتيار المتشدد          "

الزهار، وأحياناً يخرجون علينا بقصة الداخل والخارج، في الداخل معتدل والخارج متشّدد، ثـم يقلبـون                
ثم يتحدثون عن الحركة في الضفة وأخرى       . المعادلة فيصبح في الخارج معتدل وفي الداخل متشدد وهكذا        

  ".غزة
رفض إسماعيل هنيـة    :  أشرف الهور  ،غزةمراسلها في   نقالً عن    21/4/2007القدس العربي   وأضافت  

في حوار أجرته معه إحدي الصحف المقربة من حماس الحديث الدائر بوجـود انـشقاقات وصـراعات                 
وقال حماس متمسكة بالثوابت     .داخلية في حماس عقب اتفاقها مع فتح في مكة علي تشكيل حكومة الوحدة            

 .اك أي تغير علي المواقف اإلستراتيجية الثابتة لهذه الحركـة         ومتمسكة بالوحدة وبالمقاومة وال يوجد هن     
وأردف قائالً الحديث عن تيارات داخل حماس، حديث ال يستحق الرد، ألن حماس حينما قررت الدخول                
في حكومة الوحدة وذلك تم عبر مؤسساتها والشوري في الداخل والخارج والضفة الغربية وغزة والكتلة               

ها، لكن من آن آلخر في كل منعطف تاريخي تمر به حماس، تخرج اإلشاعات حـول                البرلمانية التابعة ل  
كما رفض هنية خالل حديثـه سياسـية         .قيادات تنتمي لتيار متشدد يقوده فالن وتيار معتدل يقوده فالن         
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ة وقال حينما أعلن موقف االتحاد األوروبي عن االنتقائي        .االنتقائية في التعامل الغربي مع وزراء حكومته      
في التعامل مع الحكومة كنا أمام خيارين، األول أن نغلق الباب ونقول إما أن تتعاملوا معنـا جميعـاً أو                    

..  كسر الحصار السياسي واالقتـصادي     ىتتركونا جميعاً، وهذا بالتأكيد له سلبياته خاصة ونحن نسعي ال         
ه اللقاءات ولكننا وضـعنا لهـا        أساسه، هو أننا ال نمانع من عقد هذ        ىوالخيار الثاني وهو الذي سرنا عل     

كما رفض هنية القول بـان هنـاك         . أن موقف الحكومة الرسمي ضد سياسة االنتقائية       ىضوابط، الفتاً ال  
تعطيال لملف الشراكة السياسية بين حركتي فتح وحماس حسب اتفاق مكة، قائالً ال أريـد أن اسـتعجل                  

وأضاف أعتقد أنه مطلوب مـن لجنـة         .رية وفنية وأقول ان هناك تعطيالً للشراكة بقدر وجود أسباب إدا        
 .ىالشراكة أن تستأنف اجتماعاتها وليس فقط بين الفصيلين بل يجب أن تضم فصائل فلسطينية أخر

  
 في شأن الجدار إلى األمم المتحدة" الهاي"البرغوثي يدعو إلى نقل قرار مصطفى  .3

نضال الشعبي الفلسطيني ضد جدار الفـصل       أكد وزير اإلعالم الفلسطيني أن ال     :  أمين أبو وردة   -نابلس  
جاء ذلك خالل مؤتمر صحافي عقده وماريت ماغاواير الحائزة على جائزة نوبـل              العنصري سيتواصل، 

وأعـرب مـصطفى   ،  للسالم لنصرة بلعين والتصدي لجدار الفصل العنصري عند الجدار في قرية بلعين           
لى وقائع المؤتمر الصحافي ومحاصرته والتطـاول  البرغوثي عن إدانته لقيام جنود االحتالل بالتشويش ع       

عليه وإعالن المنطقة منطقة عسكرية مغلقة، مؤكداً أن ذلك يدل على محاوالت قوات االحتالل لطمـس                
الحقيقة وعدم نقل الصحافيين صورة ما تقوم به إسرائيل من عدوان وفصل عنـصري فـي األراضـي                  

لجدار ليس أمنياً كما تدعي وإنما سياسي لمنع إقامة دولة          وأضاف أن هدف إسرائيل من بناء ا       .الفلسطينية
فلسطينية كاملة السيادة ومحاصرة التجمعات السكانية الفلسطينية مثلما هو الحال عليه في قلقيليـة التـي                

وأكد  .يحاصرها الجدار من كل الجهات وال يوجد فيها سوى منفذ وبوابة واحدة مفتاحها في يد االحتالل               
 ذريعة إسرائيلية وان الجدار ال يفصل بـين الفلـسطينيين واإلسـرائيليين وإنمـا بـين                 أن قضية األمن  

 ألف فلسطيني يحتجزهم الجدار في سجون ومعازل ما يؤكد          950الفلسطينيين أنفسهم خاصة، وأن هناك      
ـ              ي أن الجدار تستخدمه إسرائيل كسالح سياسي وأداة قمع لتدمير البنيان االجتماعي واالقتصادي والتعليم

ودعا البرغوثي منظمـة     .والصحي ولتحطيم النسيج الوطني الجامع ومنع قيام الدولة الفلسطينية الحقيقية         
التحرير الفلسطينية إلى نقل قرار محكمة العدل الدولية بشأن الجدار إلى الجمعية العامة لألمم المتحدة لما                

 كما يجب، السيما وانه اعتبر لـيس        يمثله القرار من رصيد للشعب الفلسطيني يجب استخدامه واستثماره        
  .الجدار فقط غير شرعي وانما أيضاً االستيطان وما تقوم به إسرائيل من إجراءات في القدس
  21/4/2007الخليج اإلماراتية 

  
   عنه في نضاله وفك الحصار الفلسطينيشعبالالعالم لدعم يدعو  عزام األحمد .4

لوزراء، على حق شعبنا في النضال والدفاع عن حقوقـه          أكد عزام األحمد، نائب رئيس مجلس ا      : رام اهللا 
جاء ذلك في كلمة لألحمد خالل المؤتمر الثـاني للنـضال            .ومقاومة االحتالل وجدار الفصل العنصري    

المشترك، الذي أقيم تحت رعاية محمود عباس في قرية بلعين، بحضور عدد من المتضامنين األجانـب                
عبية وممثلين عن مجلس العمل الجماهيري واللجنة الـشعبية         من جنسيات مختلفة وشخصيات رسمية وش     

وأشـاد بالمتـضامنين     .لمقاومة الجدار والمؤسسات الرسمية واألهلية وحشد من األهالي وأبناء المنطقة         
األجانب، وأثنى على نضاالتهم المشتركة مع أبناء شعبنا ضد االحتالل والتمييـز العنـصري والتـدمير                

 تحيات  األحمدونقل   .لنسيج االجتماعي للشعب الفلسطيني بشكل ممنهج ومستمر      االقتصادي والزراعي وا  
ودعـا   .الرئيس عباس لألهالي والمتضامنين من دول العالم التي تقف حكومات وشعوبا مع حقوق شعبنا             

 .العالم لدعم شعبنا في نضاله المشروع وفك الحصار المفروض عليه دون وجه حق
  20/4/2007فلسطين برس 
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  يرحب بقرار بلغاريا افتتاح ممثلية دبلوماسية لها في رام اهللا عباس .5

وشكر في مـؤتمر     . ثمن الرئيس محمود عباس، عالياً مواقف بلغاريا الداعمة للقضية الفلسطينية          :صوفيا
صحفي مشترك مع الرئيس البلغاري، عقب مباحثات عقداها في مقر الرئاسة في العاصـمة البلغاريـة،                

ح ممثلية دبلوماسية لها في رام اهللا، داعياً نظيره البلغاري لزيارة فلسطين فـي الوقـت                قرار بلغاريا افتتا  
 عقد جلستي مباحثات مع الرئيس البلغاري، األولى حضرها عن الجانـب            عباسوكان   .الذي يراه مناسباً  

ـ              .الفلسطيني د   .ةزياد أبو عمرو، وسفير فلسطين لدى بلغاريا، وعن الجانب البلغـاري وزيـر الخارجي
وأشار  .صائب عريقات، ونبيل عمرو، ونبيل أبو ردينة، ومدير عام المراسم         .وانضم إلى الجلسة الثانية د    

أينما ذهبت فإنك   : " إلى عمق العالقات، التي تربط فلسطين ببلغاريا، وقال مخاطباً الرئيس البلغاري           عباس
وأشاد سيادته بمواقف بلغاريا واعترافهـا       ".ستجد مهندساً أو طبيباً أو أستاذاً فلسطينياً من خريجي بلغاريا         

بحكومة الوحدة، وهنأ بلغاريا على دخولها هذا العام في االتحاد األوروبي، معرباً عن أمله في أن يـسهم                  
ورداً على سؤال لعباس عـن مـصير الـصحفي المختطـف             .هذا الدخول في دعم الحقوق الفلسطينية     

ئم مع وزيرة الخارجية البريطانية، كان آخرهـا اتـصال          جونستون، لفت سيادته إلى أنه على اتصال دا       
  .هاتفي جرى بينهما أمس، وأنهما متفقان على كيفية معالجة الموضوع

البلغارية، مـشيراً    -وكان الرئيس البلغاري رحب بدوره بعباس، وأشاد بالعالقات التاريخية الفلسطينية           
وأكد أن بلغاريا ستساهم من      .البلدين والشعبين إلى أن وجود عباس يدل على عمق العالقة والصداقة بين           

خالل عضويتها في االتحاد األوروبي في دعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، معلناً عـن افتتـاح                
ممثلية دبلوماسية لبلغاريا في رام اهللا، كي تسهم في تعزيز العالقات الفلسطينية البلغارية، حيث كرر في                

ثابت في دعم حق الشعب الفلسطيني، في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة            هذا الصدد موقف بالدها ال    
ورحب بتشكيل حكومة الوحدة، معتبراً أنها تشكل خطوة على طريق حلحلة األمـور              .على ترابه الوطني  

في منطقة الشرق األوسط، وتفعيل عملية السالم، مقّيماً في هذا المجال ايجابياً الجهود، التي تقـوم بهـا                  
وعبـر عـن ارتياحـه       .لمبادرة السالم العربيـة   " قمة الرياض "للجنة الرباعية الدولية، ومرحباً بتفعيل      ا

 اإلسرائيلية، وخاصةً اللقاءات التي تعقد بين عباس، واولمرت، معرباً عن أمله            - لالتصاالت الفلسطينية 
طينية، وجهود الرئيس عباس    إننا ندعم جهود السلطة الفلس    : "وقال .في أن تسهم في تحريك عملية السالم      

  .لفك الحصار، وسنعمل من خالل وجودنا في االتحاد األوروبي للدفع بهذا االتجاه
    20/4/2007 وفا -وكالة االنباء الفلسطينية

  
  أحرزنا تقدما نحو رفع الحصار: بو عمروزياد أ .6

قدس عبر الهـاتف  زياد ابو عمرو وزير الخارجية في لقاء خاص بال   . صرح د  : محمد ابوخضير  -القدس  
ان هناك آفاقاً مبشرة في الجهود السياسية والدبلوماسية التي يقوم بها الرئيس عباس ووزراء فـي                : أمس

نحن نركز الجهود حالياً وفي األسابيع القليلة المقبلة لترجمـة الموقـف القاضـي              : وقال .حكومة الوحدة 
ل العالم الى واقع يلمسه المواطن الفلـسطيني        بالتعامل مع حكومة الوحدة من قبل الدول العربية وكافة دو         

بحيث ينتظم خط سير تقديم المساعدات وتوفير األموال والرواتب وكافة االحتياجـات العامـة للـشعب                
اعتقد ان هناك تقدماً قد حدث ولكن االنطالقة لم تحدث بعد، والموقف يتطور ولكن              : واضاف .الفلسطيني

هذه األسباب نحن نكثف التحرك السياسي والدبلوماسي من خالل الجولـة           االنطالقة النهائية لم تبدأ بعد ول     
المهمة التي يقوم بها الرئيس عباس وما اقوم به وما يقوم به وزير المالية وغيرنا من الوزراء اضافة الى                   

نبذل جهوداً مكثفـة    : وتابع ابو عمرو قائالً    .ما تقوم به أطراف أخرى في الحكومة والفصائل الفلسطينية        
النهاء حالة الحصار الن الحكومة ال يمكن ان تستمر في اداء عملها في ظل استمرار هـذه الظـروف                   
الصعبة والحصار المطبق مشيراً الى ان حكومة الوحدة تحقق انجازات ولكن الوتيرة بطيئة والبـد مـن                 
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أبو عمـرو   ووصف   .تسريعها ولهذا السبب تجري االتصاالت وتتكثف التحركات السياسية والدبلوماسية        
في اعتقادي اننا   : وأضاف. االجتماع مع وزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط بانه كان جيداً وايجابياً           

نسير في االتجاه الصحيح وامل ان تتوج هذه الجهود بانهاء الحصار واستئناف العالقات الطبيعيـة بـين                 
وفيما يتعلق بـصفقة تبـادل       .فلسطينيحكومة الوحدة ودول العالم واستئناف تقديم المساعدات للشعب ال        

األسرى قال أبو عمرو ان مصر هي التي تتابع ملف قضية تبادل األسرى وانه سيجتمع مع الوزير عمر                  
  ..سليمان خالل أيام

  21/4/2007القدس الفلسطينية 
  

  الفلسطينية زارت نصراهللا صفير والياس عودةوزيرة السياحة  .7
طينية خلود دعيبس أمس، يرافقها وكيـل الـوزارة رئـيس مجلـس             زارت وزيرة السياحة واآلثار الفلس    

المؤسسات االرثوذكسية في فلسطين مروان طوباس والمدير العام للوزارة ابرهيم صالح حافي والمـدير              
العام للعالقات العامة في مكتب منظمة التحرير محمود االسرى، البطريرك الماروني الكاردينال نصراهللا             

 ومتروبوليت بيروت للروم األرثـوذكس المطـران اليـاس عـودة فـي دار               بطرس صفير في بكركي   
زيارتنا للبنان ال تكتمل من دون زيارة غبطة البطريرك وقد حملنا           : "وقالت دعيبس على االثر    .المطرانية

اليه تحيات الشعب الفلسطيني رئاسة وحكومة وحملنا ايضا المعاناة التـي يعانيهـا الـشعب الفلـسطيني                 
 تحدثنا عن الوجود المسيحي في االراضي المقدسة والتغييرات التي حـصلت بعـد تـشكيل                عموما، كما 

حكومة الوحدة واعتماد لغة الحوار والتوافق للخروج من االزمة، وتمنى غبطته لنا االستمرار في هـذه                
يعـّم  الخطوات التي تشكل تحديا ومسؤولية كبيرة على كل المستويات السياسية واالقتصادية، ونتمنى ان              

وبعد زيارتها المطران   ". السالم لبنان وفلسطين ألن استقرار فلسطين هو من استقرار لبنان والعكس ايضا           
أشعرنا . تحدثنا عن معاناة الشعب الفلسطيني    . استقبلنا سيدنا بفرح وبمشاعر رفيعة ومرهفة     : "عودة قالت 

الفصح وهذا أشعرنا بقربنا منـه ومـن        سيدنا بداية بالفرحة باستقبال النور يوم سبت النور في فترة عيد            
تحدثنا عن رحلتنا الى لبنان بعد تشكيل حكومة الوحدة بهدف حضور اجتمـاع وزراء               .اخواننا في لبنان  

السياحة العرب وكانت فرصة للقاء عدد من الشخصيات ولنقل تحياتنا كحكومة ورئاسـة الـى الـشعب                 
وأعلن سيدنا مساندته للشعب الفلـسطيني وقـضيته   . بناناللبناني والحكومة اللبنانية وممثلي الكنائس في ل      

  .وأمله في تثبيت الوجود المسيحي في فلسطين وفي االراضي المقدسة
  21/4/2007النهار 

  
 وزير االعالم الفلسطيني يدين االعتداء على المدرسة االمريكية في غزة .8

الفلسطينية عن ادانته لالعتداء مصطفى البرغوثي والمتحدث بإسم الحكومة .عرب وزير االعالم دأ :غزة
وقال ان تفجير اجزاء كبيرة من المدرسة والحاق اضرار  .الذي تعرضت له المدرسة االميركية في غزة

بها وتقيد حراسها هو انتهاك وخروج على القانون وإساءة لمؤسسة تحاول ان تخدم الشعب الفلسطيني 
 .ولة لضرب الوحدة وقضية الشعب الفلسطينيوان تكرر هذه الحوادث االجرامية يعكس ما يبدو محا

واضاف ان استمرار التعديات على الممتلكات العامة والخاصة وتهديد األمن الداخلي ال يخدم اال اعداء 
الشعب الفلسطيني وان الحكومة لن تسمح باستمرار مثل هذه االنتهاكات وان الجهات المختصة ستالحق 

 .الجناه وتقدمهم للعدالة
  21/4/2007 وكالة معا
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  الخيارات" أسوأ" وحماس وفتح تستعدان لـ..استمرار الحصار يهدد بانهيار السلطة: تحقيق .9
 مارس  / تجنَّد اعضاء حكومة الوحدة الفلسطينية منذ اليوم االول لتشكيلها في آذار           : محمد يونس  –رام اهللا   

داث انهيارات واسعة وجدية في     الماضي لتحقيق مهمة اولى عاجلة هي رفع الحصار المالي الذي بدأ بإح           
الخدمات االساسية مثل التعليم والصحة وصلت حد وقف طباعة الكتب المدرسية ووقف النسبة االكبر من               

لكن النتائج التي حققها الوزراء على اختالف توجهاتهم، من اسالمية الى وطنية معتدلة              .الخدمات الطبية 
. باس، ما زالت بعيدة عن تحقيق هذا الهـدف المـصيري          الى ليبرالية غربية، ومعهم في ذلك الرئيس ع       

فجولة وزير المال االصالحي سالم فياض في اوروبا واميركا لم تسفر عن اكثر من وعد اميركي بــ                  
وجود امل  "اما جولة عباس في عدد اكبر من الدول، فلم تسفر سوى عن             ". درس طلب رفع القيود المالية    "

سان الرئيس في تصريح ادلى به اول مـن امـس فـي العاصـمة               ، حسب ما جاء على ل     "برفع الحصار 
وكانت القوى والشخصيات السياسية المختلفة سعت الى تشكيل حكومة موسـعة مقبولـة مـن               . السويدية

المجتمع الدولي لتتمكن من رفع الحصار الذي فرضته الواليات المتحدة واسرائيل على حكومة حمـاس               
النهيار الجاري في مؤسسات السلطة وخدماتها المقدمة الى نحو اربعـة           منذ اليوم االول لتشكيلها، لوقف ا     

ويقول مسؤولون في وزارة التربية والتعليم ان الوزارة لم تـتمكن           . ماليين فلسطيني في الضفة والقطاع    
اما في المستشفيات والعيـادات     . مدرسيا العام الحالي بسبب عدم توفر المال      ) كتابا( عنوانا   26من طبع   
ية، فيواصل االطباء والموظفون اضرابا مفتوحا منذ اشهر بسبب عدم تلقي الجزء االكبـر مـن                الحكوم
وبدأت اتحادات الموظفين والمعلمين االسبوع الماضي اضرابات تحذيرية للسبب ذاته، مهـددة            . رواتبهم

المـوظفين  بالعودة الى االضراب المفتوح في حال عدم استجابة الحكومة مطالبها المتمثلة بدفع رواتـب               
 فبراير الماضي اضرابا مفتوحا عن العمل       /وكان موظفو القطاع العام اوقفوا في شباط      . بصورة منتظمة 

استمر اربعة اشهر بعد تلقيهم وعودا بنيت على توقعات بقرب تشكيل حكومة وحدة وطنية يتبعها رفـع                 
   .الحصار المالي

ة على مطالبة االدارة االميركيـة برفـع        وتنصب جهود الرئيس عباس واركان الحكومة في هذه المرحل        
القيود عن التحويالت المالية الموجهة اليها، ومطالبة المجتمع الدولي بالضغط علـى اسـرائيل لتحويـل                

 في المئة من عائدات     70 مليون دوالر، وهو ما يساوي       60المستحقات المالية المحتجزة والتي تبلغ نحو       
التحاد االوروبي من مساعداتها للسلطة الفلسطينية بعد الحـصار         ورفعت الدول العربية ودول ا     .الحكومة

وفي .  االسرائيلي، اال ان هذه المساعدات ال تكفي لسد نصف الحاجات المتنامية للفلسطينيين            –االميركي  
 55مؤتمر القمة االخير في الرياض، خصصت الدول العربية مساعدات مالية شـهرية للـسلطة بقيمـة                 

وعالوة علـى ذلـك،     . بلغ ال يغطي سوى اقل من نصف فاتورة رواتب الموظفين         مليون دوالر، وهو م   
تظهر تجربة الفلسطينيين مع الدعم العربي الرسمي ان دولتين فقط تلتزمان دفع مخصصاتهما الـشهرية،               

اما الدول االوروبية، فتوجه مساعداتها لالغـراض االنـسانية،         . هما المملكة العربية السعودية والجزائر    
وينذر اسـتمرار الحـصار االميركـي        .ا تقديم دفعات مالية دورية للفئات االقل حظا من الموظفين         ومنه

وقال نائب رئيس   . االسرائيلي بانسحابات جماعية من الحكومة، ما يهدد بانهيارها وانهيار السلطة برمتها          
ـ            فتحالحكومة عن حركة     ه اعـادة    عزام االحمد ان استمرار الحصار ألشهر أخرى يقتضي مـن حركت

وما ال يقوله االحمد صراحة يقولـه وزيـر         . مراجعة موقفها، مشيرا الى احتمال انسحابها من الحكومة       
  ".استمرار الحصار يقود الى انهيار السلطة"االعالم مصطفى البرغوثي الذي يجزم بأن 

: كر اسمه وفي حركة حماس، بدأت االستعدادات لمثل هذه النتيجة، وقال مسؤول في الحركة فضل عدم ذ              
قدمنا كل ما نستطيع تقديمه من تنازالت ومرونة من اجل رفع الحصار، واذا مـا واصـلت اسـرائيل                   "

السلطة ليست مـشروع حمـاس فـي هـذه          : "واضاف". والغرب الحصار، فسنلجأ الى خيارات أخرى     
".  تقبل التهدئة  اذا ما اعاقوا عملنا، فال داعي ألن نبقى هناك، وحينئذ عليهم ان يبحثوا عن قوى              . المرحلة

 مليون دوالر، في حـين      2700وحسب وزير المال سالم فياض، فإن حاجات الحكومة للعام الحالي تبلغ            
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وتراكمت على الحكومة في السنة االخيرة ديـون         . مليون دوالر فقط   20 و 15تبلغ عائداتها الشهرية بين     
 مليـون دوالر،    643فين البالغة    مليون دوالر، وهو ما يشمل متأخرات رواتب الموظ        170بلغت بليون و  

 ألفا عندما شـكلت حمـاس       165وكان عدد موظفي السلطة     . اضافة الى المستحقات المتأخرة للموردين    
.  ألفـا  175 مارس العام الماضي، اال انه ارتفع في غضون عام الى ما يزيـد عـن                 /حكومتها في آذار  

وجاء في تقرير أخير للبنـك      ". ازمة وجود  "ويعتبر البنك الدولي ازمة السلطة في توفير رواتب موظفيها        
  ".السلطة الفلسطينية تواجه أزمة مالية قد تهدد وجودها"ان 

  21/4/2007الحياة 
  

 حماس تحتج لدى مصر على القيود المفروضة على قادتها في معبر رفح: الشرق األوسط .10
مثلين عن الحكومة كشف مصدر فلسطيني بارز للشرق األوسط، عن أن لقاء حامياً عقد بين م: غزة

وأضاف . الفلسطينية وحركة حماس من جهة، وممثلين عن الوفد األمني المصري في قطاع غزة
جهزة األمن المصرية أالمصدر أن ممثلي حماس والحكومة احتجوا لدى الوفد األمني المصري على تعمد 

لى إوأشار المصدر  .رفحهانة مسؤولي قيادات الحركة من الوزراء والنواب، أثناء مرورهم عبر معبر إ
أنها ليست المرة األولى التي تحتج فيها حماس لدى المسؤولين المصريين على المعاملة القاسية المهينة 

محمد .داحتجاز لى مشيراً إ. التي يتعرض لها قادتها ووزراؤها ونوابها، أثناء مرورهم خالل معبر رفح
ح له بالمرور، إال بعد اسمال عدمى المعبر، وربع ساعات علأعوض أمين عام مجلس الوزراء مؤخراً 

كد المصدر أن معظم كوادر حماس أو. وساط داخل الحكومة لدى الجانب المصريتدخل العديد من األ
خرى، فإن سلطات األمن المصرية أيمنعون من زيارة مصر، وفي حالة مرورهم بمصر لزيارة دول 

مباشرة الى الطائرة التي ستقلهم، وال يسمح لهم بحرية تقوم باحتجازهم في مطار العريش، حتى يتم نقلهم 
ال إوأوضح المصدر أن الكثير من مسؤولي وكوادر حماس أصبحوا ال يتوجهون للمعبر، . الحركة مطلقاً

ن العشرات ألى إشار المصدر أو. في الحاالت الضرورية جداً، بسبب سوء المعاملة التي يتلقونها هناك
لى قطاع غزة إثناء عودتهم أاموا أخيراً بأداء العمرة في الديار الحجازية، ومن قيادات وكوادر حماس ق

يام، حيث كان المعبر مغلقاً، ولم أعبر مصر، تم احتجازهم في ظروف قاسية جداً في مطار العريش لعدة 
 .لى المعبرإال بعد أن فتح المعبر، حيث اقتيدوا في حافالت خاصة إيسمح لهم بمغادرة مكان االحتجاز 

 21/4/2007الشرق األوسط 
  

  على خلفية اتفاق مكة أزمة صامتة بين إيران وحماس: المستقبل .11
قالت مصادر فلسطينية مطلعة للمستقبل أن األسابيع األخيرة شهدت أزمة صامتة في العالقات بين إيران               

نتخابـات  حركـة فـي ا    الوحركة حماس، التي كانت شهدت تطوراً كبيراً بعد الفوز الكبير الذي حققتـه              
المجلس التشريعي، ولكنها ما لبثت أن تراجعت وأصابها التدهور المفاجئ في أعقاب اتفاق مكـة الـذي                 

فتح برعاية العاهل السعودي، حيث يرى اإليرانيون أن حماس تجاهلتهم ولم تطلعهم أو              وقعته حماس مع  
الـذي حققتـه    " النـصر "مـن   يرانيون امتعاضهم   وال يخفي اإل   .تعلمهم عن نواياها قبل الذهاب الى مكة      

ن األزمة  أ المصادر   توكشف. السعودية في رعايتها اتفاق مكة، األمر الذي شكل دفعة لدورها في المنطقة           
لـى  إحركة مـؤخراً    الالتي تشهدها عالقة إيران بحماس تم التعبير عنها خالل الزيارة التي قام بها وفد               

لى امتناع قائد الثورة    إد بشكل غير مناسب، إضافة      طهران برئاسة خالد مشعل، حيث تم التعامل مع الوف        
السيد علي الخامنئي عن لقاء الوفد بحجج وذرائع واهية، علماً بأن الخامنئي كان يحـرص دائمـاً علـى      

لى أن المسؤولين اإليرانيين واجهوا وفد      إولفتت المصادر    .استقبال مشعل خالل زياراته السابقة لطهران     
لى عبارات المـديح    إت تدور حول اتفاق مكة، لدرجة أن هذه األسئلة تطرقت           حماس بقائمة من التساؤال   

ويفـسر   .واإلشادة التي كالها خالد مشعل للملك السعودي عبد اهللا بن العزيز لرعايته توقيع اتفاق مكـة               
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حركـة  المراقبون جانباً من االستياء االيراني بأن توقيع حماس اتفاق مكة، شكل الخطوة األولى النتقال               
لى الرعاية السعودية تحديداً، والعربية عموماً، وأن هذه الرعايـة العربيـة تـأتي              إيرانية  من الرعاية اإل  

استجابة لنصائح قدمت من خبراء في الشرق األوسط أوصت بضرورة إبعاد تأثير الدور اإليراني عـن                
  .ميركياً بالمعتدلةمواقع النفوذ والقوة في منطقة الشرق األوسط، لصالح الدول العربية المصنفة أ

  21/4/2007المستقبل 
  

  أسيراً 1180  وتشملهاية الشهر الجاري نصفقة تبادل االسرى تنفذ: المنار .12
سرائيلي سـتنفذ بدايـة     أكدت مصادر مطلعة للمنار أن صفقة تبادل األسرى بين الجانبين الفلسطيني واإل           

يام الثالثـة األخيـرة     ت المصادر أن األ   وقال .كثر تقدير، وستكون على ثالث مراحل     أالشهر القادم، على    
نجاز هذه  إشهدت لقاءات واتصاالت سرية مكثفة في العاصمة المصرية لتذليل الصعوبات التي اعترضت             

طـار صـفقة   إسرائيل في محاولة النتزاع شروط ومواقـف خـارج   إالصفقة، وهي صعوبات وضعتها   
لى إفرج عنهم من الجانب الفلسطيني بعدم العودة        هداف االسرائيلية، والتزام الم   التبادل، تتعلق بضرب األ   

سـرائيل اعتـرض    إوكشفت المصادر أن المستوى العسكري واألمني في         .ما تسميه تل أبيب باالرهاب    
يهود اولمرت بأن بعـض     إ رئيس الوزراء    سماء التي وردت في القائمة الفلسطينية محذراً      على بعض األ  

لى هذا العمل وتجنيد الخاليا     إ العمل المسلح، وأنهم سيعودون      الذين سيفرج عنهم في الصفقة هم من قادة       
ذا ما وافق المستوى السياسي علـى       إسرائيل، خاصة   إ على أمن    وأن هذا سوف يشكل خطراً    ،  الالزمة له 

طالق النار الذي ستستغله األجنحة العسكرية لتعزيز بنيتهـا وتجميـع           إالمطلب الفلسطيني بتوسيع وقف     
ولمرت وعد المستوى العسكري واألمني بمواصلة حمالت       أقالت المصادر للمنار أن     و .خالياها المسلحة 

 .االعتقال واالغتيال في مدن الضفة الغربية خاصة الشمالية منها، وعدم الموافقة على توسيع وقف النـار  
قد يعود  نجاز الصفقة، و  إ عاد من القاهرة بعد لقاءات سرية تتعلق ب        سرائيلياًإ أن مبعوثاً  وذكرت المصادر 

سرائيلية عليهـا،   خيرة للصفقة، وتقديم الموافقة اإل    لى هناك في اليومين القادمين لوضع اللمسات األ       إثانية  
لى مصر، وفـي نفـس      إسير  سرائيلي األ و بداية الشهر القادم، بوصول الجندي اإل      أليجري تنفيذها نهاية    

طينيين المفرج عنهم، وفق القائمة التـي       سرى الفلس ولى من األ  سرائيل الدفعة األ  إالوقت الذي ستطلق فيه     
  .سرائيلإلى إسلمهاالجانب الفلسطيني 

طفـال   معتقل فلـسطيني، تـضم األ      1180سرائيل تضم   إأن القائمة التي وافقت عليها       وكشفت المصادر 
والنساء، وقياديين ومجموعة كبيرة من أصحاب المحكومية الطويلة والذين قـضوا فتـرة طويلـة فـي                 

سـمته المـصادر    أخيرة تضم مـا     ن المرحلة الثالثة واأل   أفادت المصادر ذاتها    أسرائيلية، و المعتقالت اال 
سـرائيلي  إن الجانب الفلسطيني، طلب ضمانات عربية ودولية بتنفيذ         أوأكدت المصادر   .  جداً "نيبالخطير"

ـ          أكامل لمراحل الصفقة الثالث، وهي الصفقة التي         ت صبحت واشنطن راغبة في تنفيـذها بعـد أن كان
لى أن االدارة االمريكية دعمت الموقف      إشارت المصادر   أنجازها، و إسرائيل لرفضها وعدم    إتضغط على   

طار الصفقة، حتى ال يستغل حزب اهللا ذلك، في         إسرائيلي بتخفيض عدد الفلسطينيين المفرج عنهم في        اإل
  .سيرينأيليين سرائإسرى بين اسرائيل وحزب اهللا الذي يحتفظ بجنديين حال عقد صفقة تبادل لأل

   21/4/2007المنار الفلسطينية 
  

  صفقة األسرى لن تتم إال بشروط المقاومةو ..خطف الجنودمستمرون في : حماس .13
ال يمكن " البرلمانية، أن تحرير األسرى حماسيحيى موسى، نائب رئيس كتلة . أكد د:، غزةخان يونس

ج، فعمالء الصهاينة يصولون ويجولون أن يتم إال من خالل تواصل عمليات الخطف في الداخل والخار
، معتبراً أنه "هي الخيار الوحيد القادر على إطالق سراح األسرى"وشدد على أن المقاومة  ،"في كل مكان

". كان األصل أال يوقّع أي اتفاق سياسي إال بعد تبييض كافة السجون من األسرى في سجون االحتالل"
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الجنود الصهاينة، ال سيما وأن األسر يجب أن ال يتم في من المهم استمرار عمليات خطف : "وأضاف
الداخل فقط، بل يجب أن تكون الساحة مفتوحة وعلى الجميع أن يتوحدوا لبذل كل الجهود المطلوبة 

وقال في كلمة له خالل احتفال نظمته جمعية واعد ". الستمرار هذه العمليات ومن ثم مبادلتهم باألسرى
اون مع الكتلة اإلسالمية في محافظة خان يونس، بمناسبة يوم األسير لألسرى والمحررين، بالتع

ولفت االنتباه إلى ". إن الشعب الفلسطيني يتألم كثيراً للنخبة والكوكبة القابعة خلف القضبان: "الفلسطيني
ن كان ليس هناك في العالم نموذج لما يحدث عندنا، فيما يتعلق باألحكام العالية ألسرانا البواسل، وإ"أنه 

هذا محل افتخار لنا، فهو يمثل وصمة عار على جبين األمة والقيادة العربية، ألنها هي التي خانت هذه 
نحن نعي أن : "وفيما يتعلق بصفقة تبادل األسرى؛ قال ".القضية، ولم تدرجها في أي اتفاق سياسي

لية الوهم المتبدد أنها الصهاينة حتى آخر لحظة يماطلون، ويخادعون، ونحن منتبهون لذلك، فقيمة عم
تكسر الخطوط الحمراء الصهيونية، التي نشأت بعد أوسلو، والتي تمنع من تحرير األسرى، فنحن 

البد أن تكون هذه العملية شاملة ونموذجية، : "وتابع". معنيون بكسر كل الخطوط التي وضعها الصهاينة
 كما يقول الصهاينة، وإن وجود ، ومن على يدهم دماء1948يخرج ضمن إطارها أهل القدس، وأهل 

الدم على يد هؤالء، هو يمثل عامل شرف لهذا الشعب، ولهؤالء المناضلين، ونتمنى أن يكون كل أبناء 
لن نترك األسرى ولن تبيض السجون إال : "وأردف موسى يقول". هذا الشعب على يدهم دماء الصهاينة

، فوجود األسرى داخل السجون دليل واضح من خالل إستراتيجية واحدة هي المقاومة وخطف الجنود
، منوهاً إلى أن "على أن الشعب الفلسطيني يرفض الذل واالستسالم، فهم الدليل الحي على أن قضيته حية

 ". سلووأوضاع األسرى ازدادت سوء منذ توقيع اتفاق أ
األسرى لن تتم مع ة تبادل ق أن صف، البرلمانيةحماسأكد النائب مشير المصري، أمين سر كتلة من جهته 

من يظن أن الفصائل اآلسرة للجندي جلعاد "االحتالل إال بشروط حركة حماس والمقاومة، موضحاً أن 
نفسنا طويل، : "وأضاف، موجهاً حديثه إلى العدو الصهيوني". شاليط ستتنازل عن شروطها فهو واهم

إن المصري وقال ". ويلةوصبرنا على أسر جلعاد شاليط شهور طويلة، ومستعدون للصبر لسنوات ط
البعض ممن وصفوا عمليات خطف الجنود بالتجارة الخاسرة، وممن وصفوا صواريخ المقاومة بالعبثية، "

وأن العمليات االستشهادية حقيرة، يلتحقون اليوم وبعد أن رضخ العدو الصهيوني لشروط المقاومة، 
 ". بحماس ويتغنون بصفقة تبادل األسرى

  20/4/2007عالم المركز الفلسطيني لإل
  

  محاولة الكيل بمكيالين في التعامل مع وزراء الحكومة سياسة فاشلة: مشير المصري .14
قيادي في حركة حماس رفض الحكومة الهولندية منح رئيس الوزراء الانتقد مشير المصري : غزة

لسطينية في تأشيرة الدخول إلى األراضي الهولندية للمشاركة في فعاليات للجاليات الف إسماعيل هنية
 قالو .أوروبا، واعتبر أن ذلك ال يمكن أن يخدم إال من يناهض الديمقراطية ويهضم حقوق الشعوب

نحن نأسف لبقاء بعض الدول متشنجة ورافضة للديمقراطية التي مارسها الشعب الفلسطيني، : "المصري
تهجن استمرار حصار الشعب واس ". أن هذه المواقف ليست إال تبعية لإلدارة األمريكيةلكن يبدو واضحاً

حكومة : "الفلسطيني ورفض بعض الدول التعامل مع حكومة الوحدة الوطنية على قدم المساواة، وقال
الوحدة الوطنية هي حكومة اإلجماع الفلسطيني، ومن واجب المجتمع الدولي التعامل معها ألن رفض 

إذا كانوا في حركة حماس يشعرون وعما  ".التعامل معها يعني رفض التعامل مع الشعب الفلسطيني
بالعزلة، وهم يتابعون باقي وزراء الحكومة من الفصائل األخرى يجوبون العالم من دون رفض 

، المهم  وغرباًليس المهم عندنا أن نجوب العالم شرقاً: "الستقبالهم بينما هم محاصرون، قال المصري
هذه الزيارة ثمرة يشعر بها الشعب الفلسطيني عندنا أن نفك الحصار عن الشعب الفلسطيني، وأن تكون ل
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على مستوى لقمة عيشه، وأؤكد أن سياسة الكيل بمكيالين في التعامل مع حكومة الوحدة الوطنية سياسة 
   .، على حد قوله"فاشلة ويائسة

  20/4/2007قدس برس 
  

   الشعباستقالة بسام الصالحي من رئاسة حزب .15
زب الشعب بسام الصالحي قدم استقالته حمين العام لن األأمطلعة  من مصادر  علمت وكالة معاً:بيت لحم

 .نه تقرر تعيين لجنة ثالثية برئاسة فؤاد رزق عضو المكتب السياسي لرئاسة الحزبأمن الحزب، و
ن التعقيب على أ وقال ، على قرار استقالة الصالحيبدوره رفض فؤاد رزق التعقيب لوكالة معاً

أوضح عضو األمانة العامة لحزب الشعب طلعت  في حين .سبوعأعد الموضوع بشكل رسمي سيكون ب
لحزب اجتمعت في رام اهللا وغزة عبر الفيديو كونفرنس وبمشاركة لن اللجنة المركزية أالصفدي 

 ته،لحزب برئاسلعضائها في الخارج، وترأس هذا االجتماع بسام الصالحي وانتخبت لجنة تحضيرية أ
  .دمانة عامة ومكتب سياسي جديأو

  20/4/2007وكالة معاً 
  

  لألمن القومياً من شكل االعتراض على تعيين دحالن مستشارءهاايستتبدي افتح  .16
 من استئناف حركة حماس ته عبر المتحدث باسم حركة فتح فهمي الزعارير عن استياء حرك:رام اهللا

ن الجدير بالجميع م" :ون األمن القومي، قائالًؤ لش عباسالتعرض لشخص محمد دحالن مستشار الرئيس
 عن استعادة نغمة االتهام والتشكيك ولية الجماعية، بعيداًؤالتنبه لمصالح الوطن ومكانته بالحرص والمس

 نسخة منه تعقيباً على تصريحات للنائب محمود الزهار وأضاف الزعارير في بيان وصل معاً ".والتشويه
 لسر مجلس األمن ى تعيين دحالن أميناًوالنائب يحيى موسى، للقدس العربي، حول اعتراض حماس عل

إننا في فتح نفرق بين حق حماس وكتلتها في المجلس التشريعي من االعتراض على هذا " :القومي
وليته عن األحداث السابقة، ؤخ دحالن بمس، وهو حق مكفول، ومن توجيه االتهامات لألالتعيين قانونياً

ولية المباشرة للحكومة السابقة ووزارة ؤ وال نسقط المسوهذا ما نرفضه بشكل قاطع وال نعيد اتهام أحد
بوقف سياسة الجلسات الخاصة على التشريعي وطالب الزعارير رئاسة المجلس  ".الداخلية عن ذلك

شارة مباشرة إ منذ انتخاب المجلس وحتى اليوم، في  واحداًحساب الجلسات العادية التي لم تنجز قانوناً
 .جهة لها بتعطيل عمل المجلس وجلساتهلنفي حركة فتح التهم المو

  20/4/2007وكالة معاً 
  

 من يقول أنه على علم بصفقة شاليط غير حركة حماس فهو كاذب: أبو علي شاهين .17
 سؤال حول الحكومة الجديدة وما رداً علىأبو علي شاهين عضو المجلس الثوري لحركة فتح قال : غزة

 من أشكال الحكومة أنا ال أرى ما هو قائم اآلن شكالً ":يمكن أن تقدمه لألسرى وللشعب الفلسطيني
 ، من أشكال المحاصصة وحرص حماس على أن تبقى في السلطة بل أرى ما هو قائم شكالً،الوطنية

 والدليل على ،وحيث سعت لتحطيم الحكومات السابقة للوصول إلى حكومة حمساوية ال تريد المغادرة
 وأضاف بالنسبة لموضوع ".ن ناحية العودة إلى قرار الشعب حساسية م...ذلك أن حركة حماس لديها

 وهذا الموضوع . ومن يقول غير ذلك كاذب،ال أحد يعلم عن الصفقة غير حركة حماس" :تبادل األسرى
 في أضافو. " لتوظيف المعادلة الوطنية في إطار حمساوياً فصائلياًحمساوي داخلي وتجني منه نفع

  أقول لمن خطفوا شاليط سامح اهللا القوم وعلى أمل أن تكون " :نباءلألنت .حوار مع مراسل وكالة قدس
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 يحتاج إلى (...) تقديم الشهداء بهذا العدد(...)نتائج هذا العمل بقدر الدم الذي دفعه الشعب الفلسطيني
 . "قراءة أدق أوعى وليس مجرد حديث عابر

  21/4/2007دنيا الوطن 
  

  لمسرح أو شاشة عرض سينمائيد المساجن تحولأال يجوز لحماس : فتح .18
، أن المساجد مخصصة للعبادة، وال يجوز تحويلها جمعةأكدت حركة فتح، إقليم وسط قطاع غزة، ال: غزة

وكانت مجموعة منظمة من  .لمسرح أو شاشة عرض سينمائي لتسويق أهداف حزبية وبأسلوب عجيب
 عن سيرة وحياة الشهيد عبد العزيز  بعد صالة العشاء مباشرة، بعرض فيلم الخميسحركة حماس، قامت

 .، داخل مسجد الفرقان بدير البلح"بروجكتور"الرنتيسي وعن األسرى أيضاً، عن طريق جهاز 
  20/4/2007دنيا الوطن 

  
 نفي وقف هجماتها ضد االحتاللكتائب األقصى ت .19

, الجمعة, ى التابعة لكتائب األقص حمل أبو مروان الناطق باسم مجموعات الشهيد ياسر عرفات:غزة
لى إاالحتالل مسؤولية العواقب الناتجة عن عدم إطالق سراح األسرى والمعتقلين، داعياً كافة الفصائل 

مجموعات كانت تخطط لعملية خطف جنود من قواعدهم الوأكد أن  .سر المزيد من الجنود اإلسرائيليينأ
ونفى أبو مروان ما تناقلته  .ذا التخطيطعتقلوا الجمعة بهانافياً أي عالقة للفلسطينيين الذين , العسكرية

إن أكبر دليل على تمسك الكتائب " :قائالً, مجموعات ستوقف هجماتهاالأن عن بعض وسائل اإلعالم 
قصى في الضفة أشرف حنايشة اصابت الكتائب جنديين غتيال قائد األاعندما قامت إسرائيل ب, بالمقاومة

 ".غرب رام اهللا, قرب عوفر
  20/4/2007وكالة معاً 

  
  البداويمخيم عرض عسكري للقيادة العامة في  .20

 مناسبة حرصت قيادة الجبهة في شـمال        ، القيادة العامة  -النطالقة الجبهة الشعبية     42لذكرى  ا: البداوي
على إعطائها نكهة مميزة هذا العام عبر تتويجها باستعراض عسكري فاجأ المـراقبين، وأعطـى               لبنان  

 المتقدمة التي قطعها التسابق الحاصل في عرض القوة وإثبات الوجود بين            إشارات واضحة على المراحل   
الفصائل الفلسطينية في مخيمات الشمال، وتحديداً في هذه الوقت الذي يجري الحديث فيه عن قيام حركة                
فتح بتشكيل لواء عسكري ستكون من بين مهامه استالم أمن المخيمات، وعن نية حركة فـتح اإلسـالم                  

  .دريبات ومناورات عسكرية يوم غد في مخيم الباردالقيام بت
  21/4/2007السفير 

  
  موفد ألولمرت شارك باالجتماع الوزاري للجنة ترويج المبادرة: "الصنارة" .21

رفيع المستوى ومقرب " األسبوعية، التي تصدر في الناصرة، عن مصدر إسرائيلي "الصنارة"نقلت مجلة 
بحث مع الوزراء وه إن مندوباً شخصياً عن أولمرت زار القاهرة ، قول"جداً من رئيس الحكومة، أولمرت

 أن "الصنارة"وذكرت  .العرب في مبادرة السالم العربية وترتيبات زيارة الوفد العربي للقدس المحتلة
. المبعوث الشخصي ألولمرت انيطت به مهمة دفع عملية الحوار بين اسرائيل والدول العربية المعتدلة

ها أشار الى أن تأكيد قمة الرياض على المبادرة وعلى استراتيجية السالم دفع وأضافت أن مصدر
  . اولمرت الى اناطة مهمة تقريب وجهات النظر بأحد مقربيه



  

  

 
 

  

            15 ص                                    698:                      العدد           21/4/2007السبت : التاريخ

 ان تبادل اآلراء جاء على وتيرة جيدة بين االطراف، وأن "الصنارة"وأكد المصدر الرفيع المستوى لـ 
ر يساهم في الدفع باتجاه تحريك العملية السلمية على اسس قرار وزراء الخارجية العرب تقاسم االدوا

  .جديدة
  21/4/2007األخبار اللبنانية 

  
 صراع التصريحات يحتدم بين براك وبيرتس حول الفشل في حرب لبنان  .22

 احتدمت التصريحات والتصريحات المضادة حتى وصلت الى ذروتها امس بين رئيس الوزراء :بيت لحم
 .وزير الجيش عمير بيرتس، وحمل االثنان بعضمها الفشل في حرب لبنان االخيرةالسابق ايهود براك و

إن إسرائيل تحتاج إلى قادة ذوي خبرة لكي :" ونقلت يديعوت أحرنوت تصريحات براك والتي قال فيها
بدوره أجاب بيرتس على تصريحات براك بتوجيه انتقاد الذع له،  ".يقودوا البلد خالل وقت األزمات

إن ذلك الرجل ال يملك أي قدر من الحياء، إنه الرجل الذي أخرج قوات : " أحد مساعدي بيرتسحيث قال
الجيش اإلسرائيلي من لبنان في إجراء أحادي الجانب، دون أي اتفاقية ودون مرابطة أي قوات دولية، 

للتين وترك حزب اهللا لكي يصبح أكثر قوة في الطرف اآلخر من السياج في مقابل المطله وشلومي ا
وفي مقابلة مع صحيفة ". تقعان شمال إسرائيل، إنه ذلك الرجل المسؤول عن سياسة غض الطرف

براك، مع كل الخبرة التي يمتلكها، يمتلك أيضا خبرة في الفرار، مثل :"يديعوت أحرنوت، قال بيرتس
 ".  فراره من لبنان أثناء الحرب األولى مع لبنان

  20/4/2007وكالة معا 
  

  نيات الوزارات اإلسرائيلية لتمويل تكلفة حرب لبنان الثانيةتقليص ميزا .23
 246حوالي ( تقليص مبلغ مليار شيكل ىصادقت لجنة المالية التابعة للكنيست عل:  يو بي آي- تل أبيب

 الحالي لتمويل تكلفة حرب لبنان 2007من ميزانيات جميع الوزارات اإلسرائيلية للعام ) مليون دوالر
وأفادت  . منحة مالية خاصة للقدستقديم تحصينات في البلدات الواقعة شمال إسرائيل ولالثانية وإقامة

 أعضاء كنيست أيدوا االقتطاع من 9صحيفة هآرتس الجمعة أن أغلبية أعضاء اللجنة البرلمانية وعددهم 
  أعضاء من كتل4ميزانيات الوزارات خالل االجتماع الذي عقد أمس الخميس فيما عارض االقتراح 

وسيتم تحويل قرابة نصف مليار شيكل الي ميزانية وزارة الدفاع اإلسرائيلية لتغطية نفقات  .المعارضة
 .، لم تحدد ماهيتهاىحرب لبنان ولمصاريف أمنية أخر

  21/4/2007القدس العربي 
  

  حرب لبنان تؤرق الجيش االسرائيلي .24
سرائيلي، غال هيرش، عن صمته، للمرة خرج أمس القائد السابق لفرقة الجليل في الجيش اال: محمد بدير

وقال هيرش، في . األولى بعد تقديمه استقالته بسبب االنتقادات التي وجهت اليه بشأن أدائه خالل الحرب
ألشهر طويلة لم اقل ما في قلبي، لدي الكثير مما أقوله، لكن ليس هذا هو الوقت لقول ذلك، "حيفا، 

ت التي وجهت إليه في اعقاب معركة مارون الراس، واشار ورفض هيرش االنتقادا ."واللحظة ستأتي
صورة المعركة كانت خاطئة، لقد كانت افضل المعارك، وكان هدفنا قتل اكبر عدد ممكن من "الى أن 

، في إدارة "الحسم الجوي"وانتقد هيرش ضمناً نظرية  ."المخربين والحد من عدد القتلى في صفوفنا
البرية وبين ) الحركة(يجب الدمج بين المناورة "ت البرية، معتبرا أنه وشدد على أهمية القوا. الحرب

وفي السياق، ذكرت صحيفة هآرتس أمس أن جواً من التوتر الكبير المتسبب . ")من الجو(استخدام النار 
ونقلت عن . بالشلل يسود األوساط السياسية والعسكرية بانتظار صدور التقرير األولي للجنة فينوغراد

توقع صدور التقرير يجمد الجميع في أماكنهم، وهذا بصراحة "فيع المستوى في الجيش قوله إن ضابط ر
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وأشارت الصحيفة إلى أنه  ."يؤثر على العمل، وإن كثيرا من األمور ال تتحرك بسبب انتظار التقرير
فيما يأمل بالنسبة للكثير من الضباط في الجيش، فإن ما سيرد في التقرير النهائي سيحدد مستقبلهم، 

آخرون، قدموا استقاالتهم من الجيش في أعقاب الحرب، أن يساعدهم التقرير على تطهير أسمائهم من 
  .االتهامات التي وجهت إليهم بشأن مسؤوليتهم عن اإلخفاقات

  21/4/2007األخبار اللبنانية 
  

  مناورات عسكرية اسرائيلية حول كيفية التعامل مع االسلحة غير التقليدية .25
 تقارير عسكرية واستخبارية اسرائيلية ان الجيش االسرائيلي سيبدأ خالل االسابيع القليلة القادمـة              ذكرت

وقالت مصادر لــ     .مناورات عسكرية واسعة، وتدريبات مكثفة على التعامل مع االسلحة غير التقليدية          
ألذرع العـسكرية،   أن هذه التدريبات ستجري في منطقة هضبة الجوالن، وتشارك فيها مختلف ا           ) المنار(

وأن الهدف من هذه المناورات هو رفع جهوزية الجيش وقدرته على التعامل مع أخطار غير تقليدية في                  
  .حال نشبت حرب مع سوريا في الفترة القادمة

 21/4/2007المنار الفلسطينية 
  

  إلندونيسياالكنيست يلغي زيارة رئيسته  .26
 الزيارة التي كان من الجمعة الكنيست ىدونيسيا الغبعد موجات االحتجاج والرفض في ان:  قنا-عمان 

المقرر أن يقوم بها وفد من نواب الكنيست برئاسة رئيستها داليا ايتسيك لجزيرة بالي االندونيسية لحضور 
 قرار إسرائيل راديو أفاد حسب ما اإلسرائيليوعلل الجانب  .المؤتمر البرلماني الدولي المقرر عقده هناك

 . حماية أعضاء الوفدىلتكاليف الباهظة المترتبة عل بزعم ااإللغاء
  21/4/2007القدس العربي 

  
 اكثر من ربع االسرائيليين يريدون الهجرة من الدولة العبرية .27

 بالمئة من 26بين استطالع للرأي العام اجري في الدولة العبرية ان :  زهير اندراوس-الناصرة 
 اسرائيل في السنة االخيرة بسبب االوضاع االمنية االسرائيليين اعربوا عن رغبتهم بالهجرة من

وقالت صحيفة معاريف، ان نتائج االستطالع كانت بمثابة مفاجأة . واالقتصادية والسياسية واالجتماعية
للجميع في اسرائيل، وحسب نتائج االستطالع فقد اكد اكثر من ستة وتسعين بالمئة من المستطلعة اراؤهم 

 26ة عن القيادة السياسية، التي تدير في هذه االيام الدولة العبرية، فيما قال انهم ليسوا راضين بالمر
 التفكير في السنة االخيرة بالهجرة من الدولة ىبالمئة ان عدم رضاهم من االوضاع في اسرائيل دفعهم ال

 ان ىالونوه معدو االستطالع .  دول االتحاد االوروبيى الواليات المتحدة االمريكية والىالعبرية ال
النتائج التي رصدت في صفوف الشباب االسرائيلي كانت مقلقة اكثر من النتائج التي رصدت في صفوف 
الكبار والمسنين، اذ قالت االغلبية الساحقة من الشبان انها غير راضية بالمرة عن القيادة السياسية في 

 من ىعيش في مناطق اخر بالمئة منهم عن رغبتهم في الهجرة من اسرائيل لل50اسرائيل، واعرب 
ودلت .  ان هؤالء الشباب فكروا في الهجرة من اسرائيل في السنة االخيرةىوشدد االستطالع عل. العالم

نتائج االستطالع ايضا علي ان اكثر ما يقلق االسرائيليين من جميع الفئات هو موضوع التربية والتعليم، 
لسياسي هو اكبر مشكلة لهم، اما في المرتبة الثالثة فقد  بالمئة من المستطلعة اراؤهم ان المجال ا27وقال 

 بالمئة من المشاركين في االستطالع انهم قلقون للغاية من االوضاع 16حلت المشكلة االمنية، اذ قال 
   ى بالمئة ان ما يقلقهم هو القضايا االجتماعية التي وصلت ال14االمنية في الدولة العبرية، في حين اكد 
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 من المشاركين عن بالغ قلقهم من االوضاع االقتصادية التي تشهدها 9.5حين اعرب الحضيض، في 
 .1948الدولة العبرية، والتي تعتبر االسوأ في تاريخها ومنذ اقامتها في العام 

   21/4/2007القدس العربي 
  

  5000بـ " القادمين"إلسرائيل أكبر من عدد " المغادرين"عدد اليهود  .28
قارير اإلسرائيلية التي تستند إلى معطيات دائرة اإلحصاء المركزية إلى تـصاعد            تشير الت : هاشم حمدان 

ـ                 القـادمين  "تدريجي في عدد اليهود الذين يتركون البالد، مقابل هبوط تدريجي في عدد من يـسمون بـ
ـ     "الجدد وبينما تشير التقارير إلى أنه وللمرة األولى منـذ عـشرين            .5000، بحيث أصبح عددهم يزيد ب
، فإنه من المالحظ وجود ثالثة فترات زمنية تميزت بهـذا           "القادمين"عن عدد   " المغادرين" يزيد عدد    عاماً

. 2006، والثالثة بعد حرب     1982، وكانت الثانية بعد حرب      1973الفارق، كان أولها بعد حرب تشرين       
سـباب اقتـصادية     إلى أ  1982ورغم أن التقارير اإلسرائيلية تعزو زيادة معدل الهجرة بعد حرب لبنان            

  .تتعلق بالتضخم المالي، إال أنه كما يبدو فإن الحروب لعبت دوراً حاسماً في ذلك
  20/4/2007 48عرب

  
  % 50 ىارتفاع نسبة غير اليهود بين المهاجرين الروس ال .29

نشرت الدائرة المركزية لالحصاءات تقريرها السنوي عن التعداد السكاني :  زهير اندراوس-الناصرة 
 نسمة 6.869.500 ـ 2004ئيل، ويستدل منه ان عدد السكان في اسرائيل بلغ في نهاية العام في اسرا

من مجموع السكان وهو يعد تراجعا مقارنة  % 76.2 من اليهود الذين يشكلون 5.237.600من بينهم 
وحوالي  % 19.5 عربي يشكلون 1.340.200و % 77.8 حيث بلغت نسبة اليهود 2000مع العام 
نسمة من المواطنين غير المعرفين في الهوية وهم المجموعة غير المصنفة حسب الدين  291.700

 ىويستدل من االحصاءات كذلك ان النمو السكاني لد  % .4.2والمسيحيون غير العرب الذين يشكلون 
 % 2 الدروز ىولد % 3.3 المسلمين ىفي حين كان النمو لد % 1.4 - 2004اليهود بلغ في العام 

ويتضح ايضا ان المسلمين هم المجموعة االكثر شبابا في اسرائيل اذ تصل  % . 1.4مسيحيين  الىولد
في حين تصل نسبة هذه المجموعة في الدول الغربية  % 28.4 ى عاما ال14نسبة االطفال في اعمار 

 رجال 976 ان عدد الرجال اقل من عدد النساء فهناك ىودلت االحصاءات ايضا عل .فقط % 17 ىال
منهم  % 69 اطفال، 145.207 - 2004اما بالنسبة لوالدة االطفال فقد ولد عام .  امرأة1000ابل كل مق

 .مسيحيون % 1دروز و % 2لم تحدد ديانتهم في الهوية و % 3مسلمون و % 25يهود و
   21/4/2007القدس العربي 

  
  "22-اف"غيتس سيزود اسرائيل احدث الطائرات الحربية من طراز  .30

أمنية إسرائيلية أن وزير الدفاع األميركي روبرت غيتس أبلغ أركان الحكومة اإلسـرائيلية             أكدت مصادر   
رسمياً قرار واشنطن بيع السعودية أسلحة متطورة، لكنه كرر التزام بالده الحفاظ على التفوق العسكري               

ـ               ادة حجـم   اإلسرائيلي النوعي في الشرق األوسط، أو بكلمات أبسط تعويضها عن هذه الصفقة ربما بزي
المساعدات العسكرية السنوية أو بإقرارها بيع الدولة العبرية أحدث الطائرات الحربيـة األميركيـة مـن         

  ."22. اف"طراز 
وكتب زئيف شيف ان واشنطن رفضت تحفظات إسرائيل عن بيع األسلحة المتطورة للسعودية وعدد من               

 باألقمار الصناعية، والمعروفة بـدقتها       الموجهة "JDAM"دول الخليج، خصوصاً القنابل الذكية من نوع        
وكشف شيف ان وزير الدفاع عمير بيرتس حاول في زيارته لواشـنطن قبـل              . العالية في إصابة الهدف   
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قد تقع في أيدي    "نحو شهر إقناع المسؤولين األميركيين باالمتناع عن تنفيذ الصفقة بحجة أن هذه األسلحة              
، كما ادعت إسرائيل ان إمداد الـسعودية ودول أخـرى           "متلكهاعناصر إرهابية متطرفة في الدول التي ت      

  ."يخرق التعهد األميركي بأن تتمتع إسرائيل بتفوق نوعي في ميزان القوى في المنطقة"بأسلحة متطورة 
في المقابل، توقعت محافل أمنية إسرائيلية أن تعوض الواليات المتحدة إسـرائيل عـن بيـع األسـلحة                  

 طلبها زيادة حجم المساعدات المالية السنوية لها، والتي بلغت في األعوام األخيرة             للسعودية، سواء بإقرار  
وقّدرت أوساط أمنية إسرائيلية أن      . جديدة "رزمة عسكرية " مليون دوالر، أو باالتفاق على       400بليونين و 

رغبـة  لـيس ل  "تثمر الضغوط التي تمارسها تل أبيب على واشنطن موافقة على شراء الطائرات الحديثة              
واشنطن في تعويض إسرائيل عن صفقة األسلحة مع السعودية فحسب، إنما أيضاً إزاء الـضغوط التـي                 
تمارسها شركة لوكهيد مارتن على الكونغرس للسماح لها ببيع ما تكدس عندها من طـائرات مـن هـذا      

واليـات  النوع، هذا فضالً عن أن الكونغرس صادق على بيع طائرات من هذا النـوع لدولـة حليفـة لل                  
  ."المتحدة

  21/4/2007الحياة 
  

 إسرائيل تتراجع عن عقد صفقة أسلحة مع بلد غير صديق لروسيا .31
قال الراديو اإلسرائيلي إن إسرائيل تراجعت عن صفقة من المفروض أن تبيع بموجبها كميات كبيرة من 

ويرجح أن يكون . األسلحة إلى إحدى الجمهوريات السوفيتية السابقة لكيال تفسد عالقاتها مع روسيا
. المقصود بإحدى الجمهوريات السوفيتية السابقة جمهورية جورجيا التي زار وفد منها إسرائيل قبل أشهر

ولم يصدر أي تعليق عن وزارة الدفاع اإلسرائيلية في حين نقلت وسائل اإلعالم اإلسرائيلية عن مصادر 
 الجمهوريات السوفيتية السابقة متذرعة غير رسمية قولها إن وزارة الدفاع فسخت صفقة أسلحة إلحدى

 . بضرورة الحرص على مصالح الدولة
  20/4/2007نوفوستي 

  
 انفجار قنبلة تستهدف مثليي الجنس في اسرائيل .32

اصيب مزارع بجروح اليوم الجمعة في انفجار قنبلة بالقرب من القدس في موقع وجدت فيه منشورات 
ودانت . يونيو المقبل، حسب الشرطة /تنظم في حزيرانتدين مسيرة مثليي الجنس في القدس التي س

التي تصف " البيت المفتوح في القدس"المنشورات المسيرة التي يجري االعداد القامتها من قبل مجموعة 
وقال المتحدث باسم  .نفسها بانها منظمة لمثليي ومثليات الجنس ومزدوجي الهوية الجنسية واحرار الجنس

تدين هذا العمل الذي يدل على الكراهية "نوا ساتاه من نيويورك ان المجموعة " دسالبيت المفتوح في الق"
وكان قد تم الغاء مسيرة لمثليي الجنس في شوارع القدس بعد احتجاجات عنيفة من المتشددين ". نحونا

  . تحت حماية الشرطةنمثلييلاليهود واستنكارات من زعماء دينيين واقتصر االمر على اقامة تجمع ل
  21/4/2007نيا الوطن د

  
  معطيات تشير إلى ارتفاع نسبة الصادرات اٍإلسرائيلية للواليات المتحدة .33

 2006عام % 11أشارت المعطيات االقتصادية إلى أنه قد طرأ ارتفاع بنسبة : تقرير ماتان خودوروف
، وقد _اسباستثناء مصدري الم_مقارنة بالعام الذي سبقه على عدد المصدرين إلى الواليات المتحدة

أما عدد المصدرين لالتحاد األوروبي فقد .  مصدر740 شركة بزيادة 7363وصل عدد الشركات إلى 
من جهة  . مصدر1764 بزيادة 23.160، وبلغ عدد الشركات إلى % 8ارتفع  العام الماضي بنسبة 

رة إلى هذه في عدد المصدرين إلى آسيا، وعدد الشركات المصد% 11أخرى فقد تم تسجيل زيادة بنسبة 
أما فيما يتعلق بأمريكا الالتينية  . مصدر859 بزيارة 8984المنطقة من العالم، خالل العام الماضي إلى 
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 شركة بزيارة 4149على عدد المصدرين إليها، وبلغ عدد الشركات إلى % 8فقد طرأت زيادة بنسبة 
  .هذا ما قاله ديفيد آرتسي رئيس مجلس إدارة معهد التصدير.  مصدر305

 19/4/2007رصد البث اإلذاعي والتلفزيوني العبري 
  

 لفاًأ 370 عدد الالجئين الفلسطينيين في لبنان .34
 13 يعيشون في لفاًأ 370عداد الالجئين الفلسطينيين في لبنان بحوالي أ قدرت مصادر فلسطينية :عمان
يقدر مابين 1948لبنان عام لى إن عدد الالجئين الفلسطينيين الذين نزحوا إووفقا لذات المصادر ف .مخيماً
 الناصرة - صفد - الحولة - بيسان -عكا " فلسطيني هّجروا من منطقة الجليل ئلف الج أ130 - 100

 الرملة مع أقلية من القدس وجوارها وقسم من الضفة - اللد - وقسم من مناطق يافا " حيفا– طبريا -
  . بنسبة قليلة" جنين–نابلس "

  21/4/2007الدستور 
  

  ولوياتناأقضية الهجرة من : اللجنة االستشارية للشؤون المسيحيةرئيس  .35
نبيل قسيس، عن وجـود     . د ، كشف رئيس اللجنة االستشارية للشؤون المسيحية      : منتصر حمدان  -رام اهللا   

زاء تصاعد وتيرة الهجرة في صفوف شعبنا بصفة عامة وصفوف المسيحيين بصفة خاصة،             إقلق حقيقي   
وقـال خـالل  لقـاء مـع         . تكون من األولويات التي ستسعى اللجنة لمعالجتها      مؤكدا ان هذه القضية  س     
مشكلة الهجرة هي مشكلة وطنية عامة، وال تخص الطوائـف المـسيحية أو             ": مراسلي الصحف المحلية  

الفلسطينية المسيحية فقط، وإنما كل أطياف الشعب الفلسطيني، ولكن تأثيرها على المسيحيين يبدو أكبـر               
ن مشكلة الهجرة بحاجة إلى معالجـة سـريعة         أ على    مشدداً ."لتوازن الديمغرافي في فلسطين   إلخاللها با 

وفاعلة للحد من آثارها السلبية على شعبنا بشكل عام، وضرورة تحديد األسباب الحقيقيـة لهـا ووضـع                  
  . حلول للحد منها

   21/4/2007الحياة الجديدة 
  

  ى بناء جدار الفصل في بلعين وأم سلمونة علجتواصل أعمال االحتجا .36
تواصلت اليـوم الجمعـة فعاليـات       : رامي دعيبس نقالً عن مراسله،     20/4/2007 48عربنشر موقع   

االحتجاج ضد جدار الفصل العنصري في بلعين وأم سلمونة، بمشاركة عشرات من المتضامنين األجانب              
ي مسيرة أم سلمونة ومشاركة     ونشطاء السالم اإلسرائيليين، فقد قام العشرات من المواطنين المشاركين ف         

 غرسة مختلفة في األراضي المهددة بالمصادرة من       32متضامنين أجانب ونشطاء سالم إسرائيليين بزرع       
قبل االحتالل، وذلك احياءا لذكرى مقتل الطالب في جامعة فرجينيا األمريكية على يد أحد الطالب قبـل                 

جدار اللمهددة بالمصادرة من قبل االحتالل لصالح       عدة أيام، ومن ثم ساروا في مسيرتهم نحو أراضيهم ا         
  .في ذلك المقطع

إليرلندية ميرياد مغافيير بجراح على أثر تنشقها للغـاز         اأصيبت حائزة جائزة نوبل للسالم،      وفي بلعين،   
 .المسيل للدموع الذي أطلقه الجيش اإلسرائيلي على المشاركين في المظاهرة األسـبوعية قـرب بلعـين               

ير التي استوجبت إصابتها نقلها لتلقي العالج إنها ذهلت من حجم عنف رّد جنود اإلحـتالل                وقالت مغافي 
إنني أحّيي أهل بلعين على نضالهم السلمي غير العنيف في منطقة           "على مظاهرة ليست عنيفة، وأضافت      

 السكان فـي  بهذا العنف، وأناشد الجمهور اإلسرائيلي، الذي أعرف تأييده للعدل والسالم، أن يساند نضال         
، منّوهة إلى أنها رأت طفال فلسطينيا لم يتجاوز عمره الرابعة عشرة تغطّي وجهه دمـاء غزيـرة                  "بلعين

 ".نتيجة إصابته برصاصة مطاطّية
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أصيب ثالثون متظاهراً واعتقل متضامن أجنبي،       :21/4/2007 األيام الفلسطينية     في كتبت نائلة خليل  و
مشاركين في المسيرة األسبوعية في بلعين، وأطلقت قوات االحـتالل          خالل اعتداء قوات االحتالل على ال     

الرصاص المطاطي والقنابل الصوتية والغاز المسيل للدموع، لتفريق المسيرة التي شارك فيها المئات من              
نائب رئيس الـوزراء    : أهالي القرية، وناشطون أجانب وإسرائيليون، إضافة إلى وزراء ونواب من بينهم          

واعتدى جنود االحتالل بالضرب علـى عـدد مـن           .، ووزير اإلعالم مصطفى البرغوثي    عزام األحمد 
المتظاهرين والصحافيين، واعتقلوا أربعة منهم ثم أطلقوا سـراحهم بعـد سـاعات، باسـتثناء الناشـط                 

  .البورتوريكي تيتو كياك
  

  لقمع احتجاجات التضامن مع األقصى" إلكترونياً"االحتالل يعتقل المقدسيين  .37
بحق المقدسيين الذين ي لكترونسلوب االعتقال اإلأبدأت سلطات االحتالل ممارسة : القدس – سميرفرح 

يتمثل في اعتقالهم بالغرفة التي يقيمون . يشاركون في التصدي لمحاوالت االعتداء على المسجد األقصى
اقبة مرتبطة مع فيها، وال يتسنى لهم مغادرتها إال بإذن من سلطات االحتالل، فيما تتولى أجهزة مر

  . بأولشرطة االحتالل متابعة ما يحدث داخل المنزل أوالً
  21/4/2007عكاظ 

  
 صبري يحذّر من تحركات صهيونية لالستيالء على المنازل والعقارات في القدس  .38

حّمل الشيخ عكرمة صبري، رئيس الهيئة اإلسالمية العليا في القدس المحتلة، الحكومة الصهيونية 
ورداً على . املة عن عرقلة إتمام صفقة التبادل بين األسرى في فلسطين وفي لبنانالمسؤولية الك

إن القدس جزء ال يتجزأ من : "التصريحات السياسية بخصوص القدس والالجئين؛ قال الشيخ صبري
األراضي الفلسطينية المحتلة، بل هي قلبها النابض، وإنه البد من االنسحاب الصهيوني من المدينة 

، كما أن موضوع حق الالجئين في العودة هو حق شرعي وان عودتهم إلى ديارهم هو الحل المقدسة
وحذّّر في خطبة الجمعة، من عمليات تسريب العقارات والمنازل الفلسطينية في القدس الغربية ". العادل

إن هناك شركات صهيونية تقوم بعقد صفقات مشبوهة خارج فلسطين وداخلها : "والشرقية، وقال
كي "، داعياً الفلسطينيين إلى التنّبه وأخذ الحيطة والحذر، "صوص منازل في القدس الشرقية والغربيةبخ

، مشيراً إلى من "ال تتسرب هذه البيوت والعقارات إلى جمعيات يهودية متطرفة أو لجمعيات استعمارية
 ". سماسرة السوء في فلسطين وخارجها"أسماهم 

  20/4/2007المركز الفلسطيني لإلعالم 
  

  بين سجناء مدنيين يوما50ًمكبل اليدين منذ فلسطيني أسير  .39
 أن سلطات االحتالل اإلسرائيلي نقلت ابنها من سجن بئر السبع قسم ، أفادت عائلة أسير من جنين:جنين

 . يوما50ًأيشل إلى السجون المدنية حيث يقبع فيها تجار المخدرات اإلسرائيليين واللصوص منذ 
 . ويعاني حتى هذه الساعة من تعذيب مستمر داخل السجن منذ نقله،ل اليدين والرجلينمكبأنه  وأوضحت

  20/4/2007وكالة معا 
  

   للمرة الرابعةصحفي فلسطينيداري لسلطات االحتالل تجدد االعتقال اإل .40
 نزال البرغـوثي    صحفي شهور لل  4جددت سلطات االحتالل امس االول االعتقال االداري لمدة         : رام اهللا 

 ولكن ، تم تحويله الى التحقيق بناء على مزاعم احتاللية بوجود اعترافات عليه          قدكان  و. للمرة الرابعة من  
فـي  يذكر   .ذلكسلطات االحتالل رفضت    ، ولكن   المحكمة لم تقتنع واصدرت قرارا باالفراج عنه بكفالة       
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عهم علـى اقـسام      اسيرا حكما اداريا تم تـوزي      350 معتقل في سجن النقب حيث يقضي        هذا السياق أنه  
  .المحاكم تخوفا من قيامهم بخطوات احتجاجية

  21/4/2007الحياة الجديدة 
  

   على المناطق الفلسطينيةحتالل تفرض إغالقاًقوات اال .41
أعلنت قوات اإلحتالل اإلسرائيلي فرضها إغالقا تاّما على جميع المناطق الفلسطينية ابتداء من يوم السبت               

وعلى صلة، أطلق جيش اإلحتالل النار على شـاب          . استقالل الدولة العبرية   وحتى انتهاء احتفاالتهم بيوم   
وزعـم  . فلسطيني وأصابه بجروح وصفت بالمتوسطة وذلك في الناحية الشمالية الشرقية لمدينة رام اهللا            

  .جيش أن الجند اضطروا إلى إطالق النار ألن الشاب اقترب إلى الجدار العنصري الفاصلال
  20/4/2007 48عرب

  
  استشهاد فلسطيني بنيران االحتالل في كفردان وحملة اعتقاالت واسعة بالضفة .42

 استشهد فجر اليوم شاب من قرية كفردان اثر اصابته بعيار ناري خالل عملية توغل في :حكمت يوسف
 قناص اسرائيلي كان يتواجد مع مجموعة اخرى من الجنود الذين احتلوا المنازل المجاورة هالقرية، اطلق

وكانت قوات اسرائيلية معززة اقتحمت قرية كفردان غرب جنين واندلعت اشتباكات مسلحة . ل عابدلمنز
بين مقاتلين من كتائب االقصى وسرايا القدس وقوات االحتالل التي شنت حمالت دهم وتفتيش اسفرت 

  . مواطنين10عن اعتقال 
  21/4/2007وكالة سما 

  
  قوق اإلنسانقتحم منزل ناشط في حت يةسرائيلالقوات اال .43

زكريا سيدة  " ربانيم لحقوق اإلنسان  "قام الجيش اإلسرائيلي، ليلة الخميس، باقتحام منزل الناشط في منظمة           
ليل سمع ضجة وطرقا علـى      الوأفاد سيدة، أنه بعد منتصف       .وذلك في قرية جيث إلى القرب من قلقيلية       

رؤية جنود كانوا قد كسروا الباب ودخلوا       باب المنزل الخارجي ما أدى إلى استفاقة أهل البيت مذعورين ل          
قتحام، إال أن هذا أمره وأهـل البيـت         وأضاف إنه توّجه إلى قائد الفرقة يسأله عن سبب اال          .إلى المنزل 

لكن انزواء الجميـع فـي      . نتهاء من المهّمة  بالمكوث جميعا في إحدى الغرف ريثما يتم تفتيش البيت واال         
الدة زكريا سيدة، وهي مريضة في قلبها، ففقدت وعيها ولم تفق إال            غرفة واحدة أدى إلى ارتفاع ضغط و      

  .بعد أن وصل طاقم اإلسعاف
  20/4/2007 48عرب

  
  لجنة مسح رواتب العاملين في األونروا تنهي عملها .44

 أنهت لجنة مسح رواتب العاملين في وكالة األونروا عملهـا أخيـرا، ومـن               : نادية سعد الدين   -عمان  
وبحسب مصدر مطلـع     .لجنة النتائج النهائية للمسح في غضون األسابيع القليلة المقبلة        المتوقع أن تعلن ال   

في الوكالة، فإن اللجنة أعادت تقييم الوضع الراهن في ضوء الزيادات األخيرة التي طرأت على رواتب                
سـة  وتـشمل الدرا   .موظفي الحكومة، واالمتيازات التي حصل عليها القطاع التعليمي في مجال اإلسكان          

المسحية البحث في حجم التضخم ومعدل رواتب الموظفين في األردن ومعدل الدخل بالنـسبة لمـستوى                
وتعود آخر زيادة حصل عليها موظفو الوكالة لرواتبهم إلى          .المعيشة وارتفاع األسعار في اآلونة األخيرة     

 موظف  6500هاء  ويبلغ عدد موظفي الوكالة في األردن ز       %.5-% 4 بنسبة ترواحت بين     2004العام  
 ألف موظفا في مناطق عمليات الوكالة الخمس وهي سورية ولبنان والضفة الغربية             27من أصل حوالي    
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 موظف لجنة المعلمين ذات القطاع األكبر حجمـا         4200ويشكل قرابة    . وقطاع غزة إلى جانب األردن    
  . موظف2200 مقارنة بقطاعي الخدمات والعمال اللذين يضمان في صفوفهما مجتمعين حوالي

  21/4/2007الغد األردنية 
  

   الفلسطينيين يعلن االضراب الشامل ليومين اتحاد المعلمين .45
 قرر االتحاد العام للمعلمين تقليص الدوام في مدارس الحكومة الى النصف خالل             : نائل موسى  -رام اهللا   

يذ االتفاقات الـسابقة مـع      االسبوع الدراسي الحالي، في  اطار جهود نقابية تبذل لحمل الحكومة على تنف            
دعت األمانة العامة لالتحاد ولجنته المطلبية الضراب شـامل          حيث   .المعلمين، وانتظام صرف الرواتب   

في مدارس الحكومة ايام األحد والثالثاء وجزئياً االربعاء من االسبوع الجاري حيث تقرر تنظيم اعتصام               
يستثنى طلبة التوجيهي وامتحـان الثانويـة العامـة           فيما .امام الوزارة والمديريات في سائر المحافظات     

 حيث دعا االتحاد مـدراء المـدارس لترتيـب امـور            ،ومدارس القدس المحتلة من االجراءات المقررة     
وحث االتحاد مدراء المدارس على عدم رفـع اسـماء المعلمـين     .مدارسهم فيما يتعلق بهذه االستثناءات 

  .لبتها مؤكداً بالتوازي قانونية االضرابالمضربين الى وزارة التربية في حال ط
  21/4/2007الحياة الجديدة 

  
  مرفوض قطعياً تحميل الموظفين فوائد للحصول على قروض لتسديد الرواتب: زكارنة .46

 قال بسام زكارنة رئيس نقابة العاملين في الوظيفة العمومية ان الموظفين يرفضون رفضا قاطعا               :رام اهللا 
 تريد الحكومة ان تحصل عليها لتسديد مستحقات الموظفين جاء ذلك  فـي              تحمل أي فوائد على قروض    

 بيان صحفي  ردا على اخبار تناقلتها وسائل االنباء حول ان وزير المالية طلب من البنوك قرضا بفائـدة                  
واضاف زكارنة ان وزير المالية نفى هذه االنباء ولكن يحـاول الـبعض              .يتحمل الموظفون نصفها  % 6

من جهة اخرى قـال      .ضرب وحدة الموظفين ومنع مشاركتهم بالفعاليات التي تقررها النقابة        استخدامها ل 
رضوان االخرس بتحمله مسؤولية عـالج مـوظفي مجلـس          .زكارنة انه يرحب بقرار وزير الصحه د      

الوزراء الذين أصيبوا عندما فتح الطرد الموجه لرئيس الوزراء في الحكومة العاشرة وتسبب ذلك بإصابة               
  .وظفين بحاالت إغماء وظواهر غريبة ما زالت تظهر على البعض منهمالم

  21/4/2007الحياة الجديدة 
  

 رجل االعمال سعيد توفيق خوريلوسام روسي من الدرجة االولى  .47
جرى امس تقليد رجل االعمال الفلسطيني الكبير سعيد توفيق خوري بوسام بطرس االكبر من الدرجه 

قياده الروسيه تقديرا منها للمكانه العاليه التي يتمتع بها كشخصيه عالميه حققت االولى والذي منحته اياه ال
وتحدث في بدايه االحتفال ممثل القياده الروسيه . نجاحات مميزه وقدمت خدمات جليله لشعبه ولالنسانيه

جيه رئيس اللجنه الوطنيه االجتماعيه لالوسمة ورئيس اكاديميه الدفاع واالمن والقضايا االستراتي
البرفيسور فيكتور شفشنكو عن شعوره باالعتزاز في هذه اللحظات التي يتم فيها تكريم شخصيه دوليه 
تتمتع بمكانة عالميه كالسيد سعيد توفيق خوري الذي استطاع ان يبني من الصفر بالجهد والتعب واالراده 

 على مساحات واسعه من الكرة والتصميم والعزيمه امبراطوريه اقتصاديه تتمتع بثقه دوليه فريده وتتمدد
  .واشار شفشنكو الى ان هذا الوسام هو ارفع وسام روسي ولم يمنح عادة اال للرؤساء .االرضيه

  21/4/2007وكالة معا 
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  صحافيو فلسطين بين سيف الخطف ورحمة القرصنة .48
 بات العاملون في الحقل اإلعالمي الفلسطيني، ضحية: وكاالت-ا صوفي، سمية درويش - غزة

االعتداءات وعمليات الخطف المتواصلة، وبقيت مؤسساتهم أسيرة هذا اإلرهاب في ظل الغياب الحقيقي 
للقانون الذي انعكس بدوره على طبيعة لغة اإلعالم ومقاالت الكتاب وأبحاثهم، وفي وقت أصبحت فيه 

ر من آذار وتحتجز مجموعة مسلحة في غزة منذ الثاني عش .منابرهم تحت رحمة القرصنة المستمرة
الماضي الصحافي البريطاني أالن جونستون مراسل هيئة اإلذاعة البريطانية، حيث سجلت " مارس"

ولم تفلح اإلضرابات والحصار الذي  .السلطة الفلسطينية وأجهزتها العسكرية فشال ذريعا تجاه ملفه
إلى شد الحزام لتحرير فرضه الصحافيون على أخبار الرئاسة والحكومة، في دفع أجهزة األمن السلطوية 

الرهينة البريطانية، الذي يكتنف مصيرها الغموض رغم إعالن الرئيس الفلسطيني محمود عباس  بأنه 
  .حي يرزق

ويتعرض الصحافيون وأسرهم في قطاع غزة العتداءات بشعة، فمنهم من حرقت ممتلكاته، ومنهم من 
 ناهيك عن تهديدات القتل المتواصلة، في تلقى ضربات بالرصاص، ومنهم من أكلها على الرأس والفخذ،

حين يهاجم القراصنة اإللكترونيون، من حين آلخر الصحف االلكترونية والمواقع اإلخبارية الفلسطينية 
 .سواء الحزبية أو المستقلة

وتعجز أجهزة األمن حتى اللحظة عن وقف ولجم الفلتان األمني وجرائم القتل المتصاعدة في الشوارع، 
تحدث مصادر رفيعة المستوى، ان القيادة الفلسطينية وضعت خطة لتحسين أوضاع أفراد في وقت ت

األجهزة األمنية، من حيث الرواتب واالمتيازات، حتى تتمكن من أداء دورها في حفظ األمن وتنفيذ 
قرارات المستوى السياسي، حيث تتضمن الخطة تحسين الوضع المعيشي لعناصر األمن، وتقديم 

 .اعدها على مواصلة عملهاتسهيالت تس
ويبقى اإلعالم الفلسطيني وأصحاب المؤسسات اإلعالمية متهاونين في حق الكتاب، وكما يمارس عليهم 
اإلرهاب بشتى أنواعه يقوم هؤالء بتكميم األفواه وإخراس األقالم في عملية انتقائية غريبة للمقاالت 

أو مع ذاك، " أمراء الفلتان األمني"ر أو اإلمبراطور المنشورة التي من خاللها تطلب الهدنة مع هذا األمي
 .وهكذا الكلمة الحرة في عصر الظلم والقهر وظاهرة الفلتان األمني في قطاع غزة، أو كما قاله خلف

  20/4/2007موقع ايالف 
  

   ماليين دوالر في قطاع المقاوالت بغزة 8انخفاض سعر صرف الدوالر يسبب خسائر بـ .49
علن رئيس اتحاد المقاولين في محافظات غزة أسامة جبر كحيل، أمس، ان أ:  سمير حمت-غزة 

الحق خسائر فادحة بقطاع المقاوالت، % 7انخفاض سعر صرف الدوالر في اآلونة األخيرة بحوالي 
نطالب السلطة الوطنية : "وعن مطالب اتحاد المقاولين قال كحيل.  ماليين دوالر8قدرت بما يزيد على 

، "المتأخرة عليها، وتشكيل لجنة وطنية من أصحاب العالقة لتحديد قيمة التعويضبدفع مستحقاتنا 
% 22موقفنا يساعد الحكومة في جلب الدعم وفك الحصار خاصة وان قطاع المقاوالت يشكل :" وأضاف

وطالب كحيل بتسهيل تنقل المقاولين خاصة في الدول ". من الدخل القومي وقد شارف على اإلفالس
عتراف العربي المتبادل في الخبرات، الفتاً أن الساحة الفلسطينية مستباحة ألي مقاول العربية واال

  .لدخولها وهو ما يحرم منه المقاول الفلسطيني في الخارج
       21/4/2007الحياة الجديدة 

  
  امراض القلب والسكري تحتل صدارة األمراض التي يعاني منها الفلسطينيون .50

ت احدث دراسة طبية اجريت في االراضي الفلسطينية التي نفذتها شركة اكد: وليد عوض - رام اهللا
 لالستشارات نير ايست كونسلتينغ، ارتفاع نسبة الذين يعانون من إعاقات، خاصة إعاقات ىالشرق األدن
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جسدية أو فقدان أطراف أو أعضاء، باصابة آالف الفلسطينيين برصاص وقذائف جيش االحتالل 
واكدت الدراسة ان . 2000عام ) سبتمبر( التي اندلعت في ايلول ىنتفاضة األقصاالسرائيلي في غضون ا

 .االمراض التي تحتل الصدارة في صفوف الفلسطينيين هي أمراض القلب ومرض السكري
   21/4/2007القدس العربي 

  
  دعوة العاهل االردني لزيارة اسرائيل معلقة وال موعد محددا لها: مصدر رسمي .51

اكد مصدر مسؤول في الديوان الملكي الهاشمي، ان ال موعد محددا لزيارة :  طيرماهر ابو -عمان 
العاهل االردني عبداهللا الثاني الى اسرائيل، واشار الى ان هناك دعوة لزيارة اسرائيل اال ان الدعوة لم 

دا في سياق متصل، سيقوم وف. تقبل ولم ترفض، واصفا الدعوة بأنها ما زالت معلقة من جانب االردن
 بزيارة عدة دول عربية خالل الفترة المقبلة في اطار تحريك عملية 1948سياسيا فلسطينيا من عرب 

  .السالم
  21/4/2007الدستور 

  
  إسالميو األردن ينتقدون تكليف القاهرة وعمان االتصال مع الكيان .52

يل فرق عمل من أجل انتقدت الحركة اإلسالمية في األردن قرار لجنة مبادرة التسوية العربية تشك: عمان
التحرك لتسويق المبادرة على الصعيد الدولي، وتكليف مصر واألردن باالتصال بالكيان الصهيوني لبحث 

تنازالً جديدا يخدم "وقالت الحركة في بيان، أمس، إن القرار الجديد يمثل . سبل تفعيل تلك المبادرة
انية لمحاوالت إخراج األعداء من أزمتهم إسرائيل ويشكل استجابة للضغوط األمريكية، ويقدم خدمة مج

يتناقض مع التصريحات المتكررة من المسؤولين العرب قبل قمة "، مشيرة إلى ان القرار "المستمرة
  ".الرياض برفض التطبيع المسبق أو إعادة النظر بالمبادرة

  21/4/2007الخليج اإلماراتية 
  

  بعا تحت الوصاية الدولية فرنسي في مجلس األمن لوضع مزارع ش-توجه أميركي  .53
قالت مصادر دبلوماسية إن معلومات دقيقة توافرت لها من أروقة األمم المتحدة بأن هناك              : جورج شاهين 

توّجهاً في مجلس األمن تقوده الواليات المتحدة وفرنسا لإلسراع في وضع مزارع شبعا في عهدة األمـم                 
 لألمم المتحدة بان كي مون الخاص في شأن القرار          المتحدة، في ضوء المناقشات حول بيان األمين العام       

 األميركي هو العمل سريعاً على اتخاذ اإلجراءات التـي          -وأفادت المصادر أن التوجه الفرنسي       .1701
تكفل وضع مزارع شبعا تحت الرعاية الدولية إنفاذاً لوعود سابقة قطعتها األمم المتحدة على نفسها لـدى                 

وجاء إسراع المّساحين العاملين علـى      . 1701عسكرية عشية صدور القرار     البحث في وقف العمليات ال    
 اإلسرائيلي في المزارع وتالل كفرشوبا وسـفوح جبـل          - اللبناني   -ترسيم الحدود عند المثلث السوري      

وفي خلفيـات اإلجـراء، بحـسب        .الشيخ ليوفّر فرصة مهمة للمضي في هذا المشروع في وقت قريب          
 العون الفوري لحكومة الرئيس فؤاد السنيورة في مواجهة الضغوط التي تتعـرض             المصادر نفسها، تقديم  

لها، وتعطيل النتائج المحتملة إلعالن شهادات المسؤولين اإلسرائيليين أمام لجنة فينوغراد حول أسـباب              
  .إخفاقات الحرب على لبنان

  21/4/2007األخبار اللبنانية 
  

  دولي  ال-اع اإلقليمياألزمة تنفرج إذا اتفق طرفا الصر: الحص .54
إن الدولـة العظمـى ال   ): القوة الثالثة( في بيان له باسم منبر الوحدة الوطنية ،سليم الحص.دقال الرئيس  

تبغي شيئاً من لبنان، إنما تبغي الكثير عبر لبنان، إنها تستخدم ساحتنا للضغط على شتى قوى المنطقـة،                  
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. الفهم، فليس ألميركا مصلحة في إقفال الملف اللبناني       على الفلسطيني والسوري واإليراني والسعودي وخ     
وسوريا ترى في لبنان ساحة مواجهة مع النفوذ األميركي، فيما هي، من جهة أخرى، تعمل على تنشيط                 

إن آفاق االنفراج في المواجهة اإلقليميـة       : اضافو. قنوات االتصال التحتية والخلفية مع الدولة العظمى      
لكن من سوء حظنا نحن اللبنانيين أننا على خط التماس نتعرض للعبة التجاذبـات              والدولية غير مقفلة، و   

وبدل أن نعمد إلى تحصين أنفسنا اخترنا لألسـف الـشديد أن ننفـرز              . التي ما زالت تدور بين الطرفين     
ق أحدهما يوالي المعسكر األميركي حيث تقبع إسرائيل، والثاني يوالي سوريا وإيران، وعندما يتف            : فريقين

. طرفا النزاع االقليمي والدولي، ولسوف يتفقان في نهاية المطاف، فإن أزمتنا سوف تنفرج بسحر ساحر              
  ". عجباً كيف أن أشقاءنا العرب ينفتحون على إسرائيل ويشيحون عن لبنان: "وختم

  21/4/2007السفير 
  

  إيران ال يهمها مصلحة الشيعة بل سالح حزب اهللا : الطفيلي .55
زب اهللا الشيخ صبحي الطفيلي إيران بأنها ال تريد دولة قوية في لبنـان، بـل   حام السابق لاتهم األمين الع  

تريده دولة ضعيفة، وال يهمها ال الشيعة وال غير الشيعة، بل ما يهمها هو سالح حزب اهللا لتستخدمه عند                   
 طيلة وجودهـا  الحاجة ولكي يبقى قراره في طهران، كذلك اتهم سورية بتحويل حزب اهللا إلى مجرد أداة          

الشيعة غبنوا في حكامهم والمتصدر للمسؤولية بينهم أوردهم الهـالك، مبـدياً            : وقال الطفيلي  .في لبنان 
وقال إن المناخ اللبناني مهيأ لحرب أهلية، ولكن يبقى القرار األميركي،           . خوفه من أن يكون اآلتي أعظم     

  .فتنة سنّية شيعية وهذا هو الخطر الكبيرمشدداً على أن السياسة اإليرانية في المنطقة ستؤدي إلى 
  21/4/2007السياسة الكويتية 

  
  ولش يستبعد تهريب السالح من إسرائيل وبوتين يؤكد دعمه لتسوية في لبنان .56

روسـيا  "الروسية عـن بـوتين ان       " نوفوستي"نقلت وكالة    : الوكاالت – موسكو   ، هشام ملحم  –واشنطن  
  ".م في التسوية اللبنانية واستقرار الوضع في المنطقةستواصل تقديم الدعم من أجل احراز تقد

وأفاد المكتب الصحافي للكرملين ان السنيورة شكر للرئيس الروسي الجهود التي تبذلها بالده في األمـم                
المتحدة وفي االتصاالت مع الشركاء االوروبيين واالقليميين من أجل التوصل الى حلول وسط لتجـاوز               

 مون المتعلـق    –واشنطن، قال ولش ان تقرير األمين العام لألمم المتحدة بان كي            في   و .األزمة في لبنان  
، تطرق الى مسألة حظر ارسال السالح الى االطراف غير الرسميين فـي لبنـان،               1701بتطبيق القرار   

سـتواجه احتمـال    "وحذر من انه اذا اكتشف ان ايران تهرب االسلحة الى لبنان، فان ذلك يعنـي انهـا                  
اذا واصـلت دول  "وشدد على ان الوضع األمني في لبنان لن يتحـسن        ". جراءات دولية أقوى  تعرضها ال 

انذاراً كبيـراً لـسوريا     "واعتبر ان هذا يمثل     ". اخرى تزويد الميليشيات غير الشرعية في لبنان االسلحة       
سـتبعد  كمـا ا  . ، مؤكدا في هذا السياق عدم حصول أي تهريب لالسلحة من اسرائيل الى لبنـان              "وايران

. وغيرها تعيد تسليح نفسها   " القوات اللبنانية "االدعاءات القائلة بان بعض القوى او الميليشيات السابقة مثل          
واالستثناء هو ميليشيا حزب اهللا، وهـذا       "وذكر بأن الميليشيات السابقة نزعت سالحها بعد اتفاق الطائف          

   ".أمر على اللبنانيين معالجته
  21/4/2007النهار 

  
  السفارة األميركيةعلى هجوم انتحاري ومخاوف من موجة اغتياالت : لبنان .57

عاياها من السفر الـى   ررتحذيوزارة الخارجية البريطانية في لندن امس     لبيان   اكد : حميد غريافي  -لندن
 من الذهاب الى منطقة الجنوب اللبناني والـى تجنـب التظـاهرات            البريطانيين الموجودين فيه  و ،لبنان

مـشيرا  ثها ردا على اقتراب موعد صدور قرار انشاء المحكمة الدولية تحت الفصل السابع،              المتوقع حدو 
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واماطت وسائل اعالمية لبنانية واوساط امنية في وزارة الداخليـة فـي             .في لبنان " ربيع ساخن جداً  "الى  
انيـة  حدوث ارتفاع قياسي في منسوب االجراءات االمنيـة فـي العاصـمة اللبن            "بيروت اللثام امس عن     

تعزيز حمايات مواكب سفراء عرب وغربيين ومضاعفة حمايات        "، فضال عن    "ومختلف المناطق االخرى  
سفاراتهم ومصالحهم الديبلوماسية والتجارية في األقضية اللبنانية الخمسة، باالضافة الى نصائح قـدمت             

 ".الت الـضرورة القـصوى   الى عدد كبير من الوزراء والنواب والقادة اللبنانيين بعدم التنقل اال في حـا             
االجراءات االمنية الجديدة شملت مقر رئيس مجلس       "وقالت االوساط االمنية في اتصال من لندن امس ان          

النواب في عين التينة وعددا كبيرا من وزراء المعارضة المستقلين ونوابهم في البرلمان، فيمـا تحـدثت                 
 الستهداف قادة فيها امثال ميشال عـون         اميركي -مخطط خارجي اسرائيلي  "اوساط هذه المعارضة عن     

وعدد مـن   " الن حسن نصر اهللا مازال مختبئاً     "وسليمان فرنجية ونائب االمين العام لحزب اهللا نعيم قاسم          
 استنادا الـى تلـك      ،وحذر احد االجهزة االمنية العربية العاملة في بيروت        .وزرائه ووزراء حركة امل   

انية حدوث عملية ارهابية انتحارية الختطاف طائرة ركاب في مطـار           امك" من   ،االوساط االمنية اللبنانية  
بيروت وتوجيهها نحو السفارة االميركية في منطقة عوكر شمال العاصمة وتفجيرها فيها على غرار مـا                

ان اجراءات امنية غير مسبوقة اتخذت في       : "وقالت االوساط . "2001حدث في نيويورك وواشنطن عام      
  ".ذلك التحذيرمطار بيروت على اثر 

  21/4/2007السياسة الكويتية 
  

  المقاومة ليست عمالً عسكرياً فقط بل قوة ممانعة ثقافية وسياسية : قاسمنعيم  .58
نحن نعلـم انـه     :  في احتفال في الشياح مساء أمس      ،أعلن نائب األمين العام لحزب اهللا الشيخ نعيم قاسم        

تة بين االطراف، خيارنا هو خيار الحرية والوطن        يوجد خالف اليوم في لبنان بين خيارات سياسية متفاو        
ظنوا ان المقاومـة    : واضاف. الواحد واألرض المحررة، أما خيارهم فهو التبعية والظلم والوطن المجزأ         

عمل عسكري مرحلي، له ظروف خاصة وتنتهي المقاومة بانتهاء الظروف، لكن اقول لهم ان المقاومـة                
عة ثقافية وشعبية وسياسية واخالقيـة وعـسكرية فـي مواجهـة            ليست عمال عسكريا، بل هي قوة ممان      

المشروع االسرائيلي التوسعي، وفي مواجهة االستكبار اآلحادي التسلطي للمشروع األميركـي الـشرق             
  . أوسطي، وفي مواجهة اشكال الظلم والطغيان والتجزئة

  21/4/2007السفير 
  

  وال تنازل عن مزارع شبعام  شرط أساسي لتحقيق السالحق العودة: الرئيس اللبناني .59
القّمة العربّية   أكّد الرئيس اللبناني العماد إميل لحود اليوم، أّن المبادرة العربية للسالم التي أقّرتها            : بيروت

م، وأعادت تأكيدها في قّمة الرياض في الشهر الماضي، هي كّل ال يتجزأ، محذِّراً              2002في بيروت عام    
قاط أي بند فيها، ال سّيما البند المتعلّق بالتمّسك بحق عودة الفلسطينيين إلـى              من أّي محاولة تهدف إلى إس     

وأوضح أّن رفض لبنان تـوطين الفلـسطينيين علـى           .أرضهم وعدم توطينهم في الدول التي تستضيفهم      
أرضه ينطلق من اقتناعين راسخين األول أّن المسألة الفلسطينية هي ركن السالم العادل والـشامل فـي                 

 األوسط، والثاني ألّن في ذلك يعتبر انتهاكاً صارخاً إلرادة الشعب اللبناني المجسدة في الدسـتور                الشرق
وجّدد الرئيس لحود التأكيـد علـى ضـرورة          .الذي نّص في مقدمته أن ال تجزئة وال تقسيم وال توطين          

لياً والتي تـضع المـزارع      استرجاع لبنان لمزارع شبعا بشكل كامل ألّن الِصيغ التي يتم التداول فيها حا            
تحت رقابة دولية تمكّن إسرائيل من االستمرار في أستثمار المياه الجوفية التي تختزنها األرض والتـي                

  .هي حق من حقوق لبنان المشروعة التي ال يمكن التنازل عنها مهما كانت الظروف
    21/4/2007 وفا -وكالة االنباء الفلسطينية
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  سالح حزب اهللاس المقبل يجب أن يتخذ موقفاً من الرئي: القوات اللبنانية .60
برز أمس موقف للقوات اللبنانية حول انتخابات رئاسة الجمهورية، حيث أعلن النائب جورج عـدوان أن                
الرئيس المقبل يجب أن يتخذ موقفا من سالح حزب اهللا وتسليمه إلى الجيش اللبناني باإلضافة إلى موقف                 

  .قات الدبلوماسية مع سوريامن ترسيم الحدود وإقامة العال
  21/4/2007الوطن السعودية 

  
  في فبرايرفائض ميزان المدفوعاتو  اللبنانيعجز الميزان التجاري .61

 مليون  611الماضي في لبنان      فبراير / شباط بلغ عجز الميزان التجاري في     :حسين عبد الكريم   - بيروت
.  مليونـاً  219ن دوالر، وقيمة صادرات بواقع       مليو 830دوالر أمريكي، ناجماً عن قيمة استيراد بواقع        

 مليـون دوالر    887 مليون دوالر أمريكي عجزاً في ديسمبر تأتّت من اسـتيراد بقيمـة              742في مقابل   
 قد  2007 األولين من    وبذلك يكون العجز التراكمي في الشهرين     .  مليوناً 145أمريكي، وصادرات بقيمة    

 مليـون دوالر    1098 عجز بواقع    2006يقابله في الفترة نفسها من      .  مليون دوالر أمريكي   15353بلغ  
 مليـون دوالر    147,4 بواقـع    كان،  2007الفائض الذي سجله ميزان المدفوعات في فبراير        و. أمريكي

القائمة، والتحويالت الماليـة    ، وورشة االعمار    3أمريكي، ويبدو ان تحويالت جزء من تعهدات باريس         
إن وضعية ميزان   اال  . إضافة الى التحويالت التقليدية االخرى    . السياسية الى لبنان قد لعبت دوراً ذا شأن       

ذلك ان  .  مليون دوالر أمريكي   162,9 حتى فبراير ما تزال سالبة بواقع        2007المدفوعات التراكمية في    
 14األخبـار   . ( مليون دوالر أمريكـي    310,3فمبر بواقع   ميزان المدفوعات كان قد سجل عجزاً في نو       

 . وفائض فبراير أدى الى تراجع العجز االجمالي ليس إال). 2007مارس 
 21/4/2007الشرق القطرية 

  
 مصادر دبلوماسية ترجح توسيع اللجنة العربية التي ستتصل بإسرائيل .62

ت المتحدة من مسألة تفويض االردن في الوقت الذي قللت فيه الواليا:  الوكاالت- القبس –عواصم 
ومصر االتصال مع اسرائيل للترويج للمبادرة العربية للسالم، رجحت مصادر دبلوماسية عربية في 
. عمان توسيع دائرة الدول العربية لالتصال مع اسرائيل، شريطة توفر ارادة اسرائيلية جادة تجاه المبادرة

ناك زيارة مرتقبة لوزير الخارجية االردني عبداالله وقالت مصادر اردنية مطلعة، انه قد تكون ه
الخطيب الى اسرائيل بهدف دعوة حكومة تل ابيب الى قبول المبادرة العربية واغتنام الفرصة السانحة 

  .الستئناف عملية المفاوضات المباشرة والجدية على جميع المسارات
  21/4/2007القبس الكويتية 

  
 لمجلس الوطني الفلسطيني إلى البرلماني الدوليالوفود العربية تطلب انضمام ا .63

تقول مصادر مقربة من الوفد الكويتي الذي :  أنور الياسين-الكويت  :21/4/2007 عكاظ ذكرت صحيفة
 29سيشارك في أعمال الجمعية العامة لالتحاد البرلماني الدولي والذي يعقد اجتماعه في اندونيسيا يوم 

 لالتحاد البرلماني 116لبرلمانية العربية التي ستشارك في أعمال الجمعية من الشهر الجاري، ان الوفود ا
  . الدولي ستطلب من االتحاد حصول المجلس الوطني الفلسطيني على العضوية الكاملة فيه

قال مسؤول بوزارة :  دبا-جاكرتا : 21/4/2007األيام البحرينية من جهة أخرى، ذكرت صحيفة 
، إنه سيسمح لوفد من نواب البرلمان اإلسرائيلي بدخول إندونيسيا لحضور الخارجية االندونيسية، أمس

  . مؤتمر برلماني دولي سيعقد خالل الشهر الحالي
  



  

  

 
 

  

            28 ص                                    698:                      العدد           21/4/2007السبت : التاريخ

  
  جامعة جورج تاون في قطر تدعو اإلسرائيليين للدراسة فيها  .64

نقلت صحيفة يديعوت أحرونوت، أمس، عن عميد الفرع القطري لجامعة جورج تاون، جيمس اندرسون 
نحن نستقبل الناس . جامعتنا مفتوحة للطالب من كل األعراق، واألديان، والقوميات، من الجنسين"ه قول

واستبعد ". على أساس قدراتهم الشخصية، ونبحث عن الطالب من كل مكان، بما في ذلك من إسرائيل
أنه ليس بين عميد الجامعة حدوث مشاكل في الحصول على تأشيرات اإلقامة للطالب اإلسرائيليين، برغم 

كان لنا في السنتين األخيرتين ضيوف إسرائيليون مختلفون، "وقال . قطر وإسرائيل عالقات دبلوماسية
لم تكن . وفي كل سنة نجري لقاء أممياً لطالب من كل العالم، بما في ذلك وفود من المدارس اإلسرائيلية

  ". سرائيللدينا أبدا أي مشكلة في الحصول على تأشيرات دخول للضيوف من إ
  21/4/2007السفير 

  
  اقصفوا إيران : ماكين يغنينتخابات األميركية لالالمرشح الجمهوري  .65

اقصفوا إيران، بهذه العبارة المغناة، أو الدعابة الثقيلة        .. اقصفوا.. اقصفوا.. اقصفوا: يو بي أي، أ ف ب     
اكين على سؤال يتعلّق بالزمان     ربما، رّد المرشح الجمهوري إلى االنتخابات األميركية السيناتور جون م         

وبعدما أنهى وصلته الغنائية    . الذي ستوّجه فيه واشنطن رسالة جوية إلى طهران، لكبح طموحاتها النووية          
التي استعان فيها بلحن األغنية القديمة باربرة آن لفرقة بيتش بويز، قال ماكين، بنبرة جـادة ان إيـران                   

أضاف . متالك السالح النووي   بأن يقلقنا، وها هم اآلن يسعون ال       مكّرسة لدمار إسرائيل، وهذا وحده كفيل     
أنا أدعم الرئيس األميركي جورج بوش بالكامل حين يقول إننا لن نسمح إليران بتدمير إسرائيل،               "ن  ماكي

  . محجماً عن الرّد عّما إذا كان قصف طهران ضرورياً أو مرغوباً فيه
  21/4/2007السفير 

  
   مليون دوالر65ل السرائيل بمبلغ امريكا تبحث صفقة قناب .66

اعلنت ادارة الرئيس االمريكي جورج بوش، يوم الجمعة، عن أول مبيعات يتم الكشف عنهـا               : واشنطن
وقالـت وكالـة    . 2006رسميا لعتاد عسكري امريكي السرائيل منذ انتهاء حربها ضد لبنان في عـام              

في اشعار للكونجرس إن اسرائيل طلبـت مـا         ) جونالبنتا(التعاون االمني الدفاعي التابعة لوزارة الدفاع       
وقطع غيار باالضافة الى    " ألغراض عامة "التي تستخدم   ) 84-ام كيه ( قنبلة من طراز     3500يصل الى   

 مليـون دوالر اذا     65مساعدات تقنية من الحكومة االمريكية وذلك في اطار اتفاق تـصل قيمتـه الـى                
ويتعين بموجب القانون   .  ديناميكس هي المتعاقد الرئيسي    وستكون شركة جنرال  . استوفى جميع الخيارات  

وقال االشعار  . ارسال مثل هذا االشعار الى الكونجرس في صفقات معينة لكنه ال يعني اتمام صفقة البيع              
الوضع االستراتيجي السرائيل يجعلهـا حيويـة لمـصالح الواليـات المتحـدة فـي انحـاء الـشرق                   "

سة االمريكية تتمثل في تعزيز السالم بالشرق االوسط ودعـم التـزام            واضاف االشعار ان السيا   ."االوسط
اسرائيل بالسالم مع جيرانها العرب وتعزيز االستقرار االقليمي وتعزيز اسـتعداد اسـرائيل واكتفائهـا               

انه من الضروري للمصلحة القومية االمريكية مساعدة اسرائيل في الحفاظ على           "وقال البنتاجون   . الذاتي
  ."دفاع عن النفس في حالة قوة وتأهب وتطويرهاقدرتها لل

  21/4/2007رويترز 
  

     لقاء ممثلي الحكومة الفلسطينية ساهم في تحريك عملية السالم : النرويج .67
قال وزير الخارجية النرويجي يوناس جار شتور، امس، إن قرار بالده لقـاء ممثلـي               :  د ب أ   -أوسلو  

وأكد . على إنهاء الجمود في مسار عملية السالم بالشرق األوسط        حكومة الوحدة الوطنية الفلسطينية ساعد      
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. الوزير، خالل كلمة له أمام مؤتمر حزب العمال، أن االجتماع أسهم في خلق بعض الحركة الدبلوماسية               
يزور سياسـيون اآلن األراضـي      " االنتقاد في بادئ األمر   "وأشار إلى أنه رغم ما تعرض له القرار من          

ونقلت وكالة األنباء النرويجية عن شتور قولـه إن         . ء محادثات مع الزعماء الفلسطينيين    الفلسطينية إلجرا 
لم يكن ذلك يحدث    "الوزراء الفلسطينيين يسافرون اآلن إلى دول أوروبية والواليات المتحدة، مضيفا أنه            "

  ".  آذار17قبل يوم 
  21/4/2007الدستور 

  
  ف المحادثاتالصين تدعو اسرائيل والفلسطينيين الى استئنا .68

دعا سون بيجان المبعوث الصيني الخاص للشرق االوسط الحكومة الفلسطينية، يوم الجمعة، الـى              : بكين
اطالق سراح الجندي االسرائيلي المحتجز لتمهيد الطريق الستئناف المحادثات وبناء قـوة دافعـة نحـو                

مزيد من الجهد ومتابعة مبدأ مبادلـة       دعونا الفلسطينيين للقيام ب   "وقال سون للصحفيين    . السالم في المنطقة  
ودعونا اسرائيل ايضا واالطراف االخرى المعنية الى اتخاذ مزيد مـن           "واضاف  ." السجناء مع اسرائيل  

وفي السعودية اجتمع سون مـع      ." الخطوات لتخفيف االزمة االنسانية التي تواجه بشدة الشعب الفلسطيني        
اتفاق النهاء االقتتال الداخلي الفلسطيني فـي محادثـات فـي           الملك عبداهللا واشاد بالحكومة لتوسطها في       

وقال . فبراير شباط في مدينة مكة المكرمة وهو اتفاق جاء رد فعل اسرائيل والواليات المتحدة عليه فاترا               
ناشدت االطراف المعنية االستفادة من قوة الدفع االيجابية بانتهاز هذه الفرصة للعمل على اعـادة               "سون  

ونفى سـون ان مـصالح الـصين        ."  المتبادلة حتى يمكن استئناف المحادثات في موعد قريب        بناء الثقة 
اعتقد ان هذه   "وقال  . المتنامية في المنطقة ترجع الى الطلب على موارد الطاقة لتغذية اقتصادها المزدهر           

  ."االراء ال اساس لها من الصحة وتفتقر لمعلومات كافية
  20/4/2007رويترز 

  
  لب إسرائيل بكشف تفاصيل الحفريات في باب المغاربة تطااليونسكو .69

 أكدت منظمة األمم المتحدة للعلوم والثقافة اليونسكو أهمية حماية التراث            :  من خالد سعد زغلول    -باريس  
 وطالبـت    . الثقافي لمدينة القدس باعتباره قيمة عالمية تخص الذاكرة الجماعية لشعوب الشرق األوسـط            

ها إسرائيل بضرورة إشراك هيئة األوقاف اإلسالمية بالقدس والسلطات األردنية فـي      اليونسكو في قرار ل   
   . عمليات حماية التراث الثقافي وصيانته في القدس

 تعليقا على القرار     .. وصرحت السفيرة شادية قناوي مندوبة مصر الدائمة لدي اليونسكو لمراسل األهرام          
 في أن سابقة أولى في تاريخ اليونسكو التي يخصص فيهـا            بأن هناك مكتسبات رئيسية قد تحققت تتمثل      

يوم كامل لموضوع واحد مدرج على جدول أعمال الدورة وهو يدل على أهتمام المجلـس البـالغ عـدد           
 عضوا بحماية التراث الثقافي للقدس، وأضافت أنه رغم التباين الكبير في مواقف األطراف               58 أعضائه  

المتحدة وإسرائيل فقد تم التوصل إلي إصدار قرار بتوافق األراء بين أعضاء            المعنية ومن بينهم الواليات     
وأضافت مندوبة مصر لدى اليونسكو بأنه من تداعيات هذا القرار أن مدير عام اليونسكو              . المجلس ككل 

قد دعا إلى مطالبة لجنة التراث العالمي لعقد إجتماع طارئ في االسبوع األول من شهر مـايو المقبـل                   
قشة اآلليات الكفيلة بمتابعة تنفيذ ما جاء في تقرير البعثة الفنية لعرض نتائجها على الدورة الحاديـة                 لمنا

   . والعشرين للمجلس التنفيذي الذي سيعقد في نيوزيالند
  21/4/2007األهرام المصرية 

  
  فرنسا تؤيد استئناف المساعدات المباشرة بشكل تدريجي الى السلطة الفلسطينية  .70
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أعلنت فرنسا، الجمعة، انها مع استئناف المساعدات المباشرة بشكل تدريجي الـى            : يو بي آي   -باريس  
السلطة الفلسطينية، وقال الناطق باسم الخارجية الفرنسية جان باتيست ماتيي ان بـالده مرتاحـة حيـال                 

ت واضـحاً ان    تطور معالم السياسية األوروبية في التعامل مع حكومة الوحدة الوطنية الفلسطينية حيث با            
واشار ماتيي الى   . عدداً من الدول األوروبية يريد التعامل مع الوزراء الذين ال ينتمون الى حركة حماس             

أن ذلك بدأ يأخذ شكل خط أوروبي مشترك، ولو انه لم يتجسد بإعالن رسمى، لكنها ممارسة بدأت تتجسد                  
 23ية في اإلتحاد األوروبي المزمع في       وقال إن اجتماع مجلس الشؤون العامة والعالقات الخارج       . عمليا

من الشهر الجاري باللوكسمبورغ سيتطرق الى موضوع اكثر تعقيداً هو مـسألة اسـتئناف المـساعدات                
وشدد على أن فرنسا مع استئناف المساعدات المباشرة بشكل تدريجي،          . المباشرة الى الحكومة الفلسطينية   

اك لرئيس السلطة الفلسطينة محمود عباس الـذي التقـاه فـي    الفتاً الى ان هذا ما اكده الرئيس جاك شير  
باريس بداية األسبوع، وهو ما أكده ايضاً وزير الخارجية الفرنسي دوست بالزي لنظيره الفلسطيني زياد               

  .ابو عمرو
  21/4/2007القدس العربي 

  
  المسار الحالي للجدار العنصري غير قابل للتخيل: األمم المتحدة .71

أكدت الممثلة الخاصة لألمين العام لألمـم المتحـدة،  المعنيـة       : عبد الرؤوف أرناؤوط   -القدس المحتلة   
باألطفال والصراعات المسلحة راديكا كوماراسوامي، أن المسار الحالي للجدار الفاصـل واإلجـراءات             

ظـر فـي   ، داعية السلطات اإلسرائيلية لتشكيل لجنة مدنية مستقلة للن"غير قابلة حتى للتخيل"المرتبطة به   
  .العواقب اإلنسانية للجدار

  21/4/2007الوطن السعودية 
  

  فلسطينيون يرفعون علم بلدهم في ميدان الباستيل في فرنسا .72
سار مئات الشبان والشابات من مختلف " مسيرة المنْسّيين"تحت شعار : مارسيل عقل، الوكاالت: باريس

كرامة اإلنسانية لمن يعيشون دون مأوى في الحق بال"االتجاهات السياسية مطالبين باإلسراع في منح 
باريس وكبريات المدن الفرنسية، ومنح األجانب بطاقات اإلقامة الالزمة لحصولهم على عمل ومسكن 

وشاركت في التظاهرات حركة  ".الئقين، ومساعدة الفقراء والمهمشين والمستبعدين في المجتمع الفرنسي
وقالت نضال القدسي ". أوقفوا الجدار"و" لفرنسية إلى فلسطينمن أحيائنا ا"تحت شعارات " جيل فلسطين"

وهي طالبة فلسطينية مقيمة في فرنسا إنه ينبغي على المرشحين لرئاسة الجمهورية أن يوضحوا مواقفهم 
من القضية الفلسطينية والنزاع اإلسرائيلي الفلسطيني وكافة القضايا التي تهم العرب، حتى يتمكن 

أنه بالنسبة لنا نحن "وأضافت ". ربي من اختيار هذا المرشح أو ذاك وفقا لمواقفهمالفرنسيون من أصل ع
الفلسطينيين، وإن كنا ال نستطيع التأثير في االنتخابات، إال أن لدينا عددا كبيرا من األصدقاء ومؤيدي 

 ."المرشحينالقضية الفلسطينية في فرنسا وهم سيصوتون وفقا لقناعاتهم بعد االستماع إلى مواقف كل من 
  21/4/2007الوطن السعودية 

  
 حملة صهيونية ضد قرار صحفيي بريطانيا مقاطعة البضائع اإلسرائيلية .73

 حملة شعواء ضـد القـرار الـذي         ، في بريطانيا  ،شنت منظمات اللوبي االسرائيلي   :  عمر حنين  -لندن  
علنـت جماعـات الـضغط      وأ. أصدره أكبر اتحاد للصحافيين البريطانيين بمقاطعة البضائع االسرائيلية       

 ألف صحافي   40الموالية للصهيونية، انها ستعمل بكل قواها على ارغام االتحاد الذي يضم في عضويته              
االسرائيلية التعسفية بحـق     بريطاني على إلغاء هذا القرار الذي يعتبر بمثابة ضربة قوية ضد السياسات           

د هيئة االذاعة البريطانية أمس بأن هذا القـرار  وحذرت المنظمات الموالية السرائيل كالمعتا  .الفلسطينيين
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 سيقوض حياد وموضوعية تغطيتها ألخبار الشرق األوسط        " بي بي سي   "الذي أيده صحافيون كثيرون من    
 ان الهدف مـن     ، الذي يقوم بتحرير مجلة االتحاد ذي جورناليست       ،ومن جانبه أعلن تيم جوسبيل     .والعالم

جهود اتحاد الصحافيين لالفـراج عـن مراسـل هيئـة االذاعـة             القرار هو االعراب عن التضامن مع       
  .البريطانية الذي تم اختطافه في غزة ألن جونستون

  21/4/2007الخليج اإلماراتية 
  

  بقيت حماس تقود الحكومة القيود على النظام المصرفي الفلسطيني ستبقى طالما: ويلش .74
لشؤون الشرق األوسـط ديفيـد ويلـش أن          أكد مساعد وزير الخارجية األمريكي       :محمد دلبح  -واشنطن

القيود التي تفرضها الواليات المتحدة على النظام المصرفي الفلسطيني ستبقى طالمـا بقيـت الحكومـة                
في لقاء خاص مع عدد مـن مراسـلي الـصحافة           ويلش،  الفلسطينية تحت سيطرة حركة حماس، وقال       

ف المساعدات التي راينا طوال السنة الماضية        إن هذا ال يعني وق     ،العربية في واشنطن من بينهم مراسلنا     
أنها بقيت مستمرة من مانحين أوروبيين، مقرا أن تلك المساعدات لم تذهب إلى الحكومـة التـي كانـت                   
تقودها حماس في الماضي مؤكدا على ان هذا الوضع سيستمر على حاله إذا لم يتم تبني شروط اللجنـة                   

  .الرباعية
مشق برغبتها فى الدخول فى محادثات سالم مع إسرائيل، أعرب ويلش           وحول اإلشارات الصادرة عن د    

عن شكوكه بشان التزام السوريين بما أسماه سالم حقيقي مع إسرائيل وقـال يجـب أن يكـون هنـاك                    
مـشيرا إلـى أن     . مؤشرات على حدوث تغيير قوي في السياسة السورية، بدال من إطالق بضع كلمات            

  .ر تشكك األمريكيين فى النوايا السوريةاإلسرائيليين متشككون بنفس قد
 21/4/2007القدس الفلسطينية 

  
  ال نفكر في االنشقاق ونسعى لتصويب مسار حركة فتح  :أحمد حلس .75

فاجأ القيادي البارز في حركة فتح أحمـد حلـس، األوسـاط    :  خاص بالشبكة اإلعالمية الفلسطينية   -غزة
يري حاشد هاجم خالله وضع فتح الـراهن وقـرارات          الفلسطينية عامة والفتحاوية خاصة بمؤتمر جماه     

الرئيس محمود عباس بتشكيل لجان قيادة الساحات في الحركة، مطالباً بتصحيح مسار الحركة والتصدي              
  .لما اعتبره محاوالت حرفها عن المسار الوطني

يـد  وأثارت تحركات حلس ومن خلفه عدد من القيادات الفتحاويـة وتهديـدهم بتـصعيد تحركـاتهم عد                
التساؤالت حول مغزى هذه التوجهات وتداعياتها على مستقبل حركة فتح التي تعاني من كم هائـل مـن                  
األزمات الداخلية باعتراف قياديها خاصة في ظل مخاوف لدى أبناء الحركة من انشقاق هـذه القيـادات                 

  .وانهيار وحدتها
في مكتبه بمدينة غزة، لتتنـاول معـه         التقت القيادي حلس في حوار مطول        الشبكة اإلعالمية الفلسطينية  

وما الذي حمله من مطالب ومدى الدعم الذي يحظى به داخل الحركـة ومـن               " رسالتنا"تداعيات مؤتمر   
  .قيادتها، إلى جانب الحديث عن مخاوف االنشقاق المحتملة وقضايا وملفات فلسطينية أخرى هامة

دار فيها حركة فتح منذ استشهاد الرئيس ياسـر         وفي حواره الشامل والصريح، انتقد حلس الطريقة التي ت        
عرفات وتعطيل عقد مؤتمر العام السادس، واعتبر أن قرارات الرئيس عباس بتـشكيل لجـان الـوطن                 
والساحات غير شرعية وتخلق االزدواجية داخل الحركة، لكنه شدد على استبعاد أي بوادر النـشقاقه أو                

  :وفيما يلي نص الحوار. من يسانده من فتح
  الذي عقدته في غزة وما صاحبه من حشد فتحاوي؟ " رسالتنا" ماذا تقول عن مؤتمر -

جاء دعماً لحركة فتح وليس ألشخاص وهدف إلى رفع الـصوت           " رسالتنا"الحشد الذي حضر في مؤتمر      
عاليا أمام كل األخطاء التي مورست داخل الحركة على مدار السنوات األخيرة وللتأكيد علـى أنـه لـن         
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ستمرار الصمت ومجرد توجيه النصائح، وال بد من رفع صوت أبناء الحركة للمطالبة بإعادة هذه               يجدي ا 
  .الحركة إلى مسارها الوطني الصحيح بعيدا عن االنحرافات التي أراد البعض أن يسوق باتجاهها

نرفض كـل   نحن ال نشكل سوى حالة التصاق بهذه الحركة والتزام بها وبشرعية األطر القائمة فيها لكننا                
  .محاولة لجر الحركة باتجاه مشاريع غير وطنية

   ما هو البرنامج الذي وضعتموه إلعادة إصالح فتح؟ -
نحن ال نضع برنامجاً جديداً، النظام األساسي لحركة فتح هو الذي أقرته الحركة، وهو الذي ينظم العالقة                 

تالي فهو الفيصل حينما نختلف، وهو الحكـم        بين كل أبناء الحركة الذين انتموا لها وفقا لهذا النظام، وبال          
بيننا حينما نختلف، نحن ال نريد نظاماً جديداً، وال يمكن أن نخرج على النظام، ولكن حينما نختلف إلـى                   

  .من نحتكم، نحتكم إلى النظام الذي يجمع عليه الجميع
   ما هي القضايا التي تعترضون عليها داخل حركة فتح؟-

ت التي نعتقد أنها ال تساهم ال في وحدة الحركة وال في ضمان مسار المـشروع                هناك الكثير من الخطوا   
نحن اآلن ال نريد الدخول بتفاصيل القضايا المطروحة للبحث، لكننا أردنا فقط القول إن هنـاك                .. الوطني

إذا لم  الكثير من القضايا التي تحتاج إلى إيجاد حلول لها ونحن نريد معالجتها في إطار األطر الشرعية، و                
  .نتمكن من ذلك سيكون هناك خطوات قادمة رغم أننا نأمل أن ال يتم ذلك

   هل تشكيل لجان قيادة الساحات واحدة من هذه القضايا؟-
نعم من هذه القضايا التي نعترض تشكيل لجان الساحات وحتى لجنة قيادة الوطن التي سميت أنا عـضو                  

ة للنظام وال تساهم في وحدة الحركة بل على العكس تشكل           فيها، ألنني اعتقد أن كل هذه التشكيالت مخالف       
حالة إرباك وقفز عن األطر الشرعية كما أنها تخلق حالة ازدواجية المرجعيات داخل الحركة، فإذا كانت                
اللجنة المركزية هي قائدة الحركة فما هو دور قيادة الوطن التي جرى تشكيلها، ثـم إن كانـت التعبئـة                    

 األقاليم فما هو دور لجان الساحات، وبالتالي فإن وجود هذه التشكيالت يلغي اطـر               والتنظيم مسؤولة عن  
  .شرعية أخرى

   ما هي الخطوات الالحقة لمؤتمر رسالتنا وهذا التوجه؟ وهل حظيتم بالتجاوب الالزم؟-
، نحن ال نريد الدخول في الخطوات الالحقة إال في حال لم تصل رسالتنا ولم يجرى االستجابة لـصوتنا                 

وبالنسبة للتجاوب فهو كبير من كوادر وقواعد الحركة،        .. عندها سيجرى اتخاذ الخطوات التالية الالزمة     
وقد فوجئنا بحجم االستجابة لهذه الرسالة من كل أطر الحركة وقواعدها في غـزة والـضفة والـشتات،                  

  .وهذه الرسالةونحن ما زلنا ننتظر أن تتخذ قيادة الحركة مواقف ايجابية تجاه هذه التوجهات 
   أال ترى أنكم تأخرتم في هذه الخطوات؟-

نحن نعترف بأن الحركة كانت بحاجة إلى رفع الصوت منذ فترة طويلة، ولكن كان هناك أسباب ال يمكن                  
أن نتجاهلها، كانت سبباً في تأخر هذا التحرك لكوادر حركة فتح ومن أهم هذه األسباب، حالة االقتتـال                  

 الفلسطينية بعد االنتخابات التشريعية الماضية، ونحن ال يمكن أن نـشكل سـبباً              التي سادت في المناطق   
إضافياً إلضعاف الحركة، التي كانت تستهدف في الفترة الماضية، وندرك أن هناك مشكلة داخلية تحتاج               
إلى معالجة، ولكن أيضاً كان هناك تحدى آخر موجه ضد الحركة، ما كان يمكن أن نفـتح موضـوعنا                   

  .ي في الوقت الذي تتعرض فيه الحركة لتحديات خارجية الداخل
   ما هو ردك على من اعتبر توجهاتكم هذه بوادر انشقاق عن الحركة؟-

من حق الجميع أن يتخوف من إمكانية االنشقاق في فتح، لكن فقط اذكر أن هناك من شكل بسلوكهم حالة                   
 يخرجـوا بتظـاهرات تـشن حربـا علـى           مثال حين ..انشقاق، وتاريخ سلوكهم يشكل إمكانية االنشقاق     

الشرعيات الفتحاوية على اللجنة المركزية وقيادة الحركة، وحين تُحرق صور أعضاء اللجنة المركزيـة              
وتشكل قوائم موازية لقائمة الحركة في االنتخابات التشريعية فان كل ذلك يمكن لمن مارسه أنـه يـشكل                  

  .نهجا انشقاقيا
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رعية األطر والحركة وشكل دائما حالة التزام بالحركة ال يوجد قلق في            لكن من حافظ على الدوام على ش      
  .أن يشكل حالة انشقاق، فنحن دائما مع شرعية الحركة وقيادتها، وأخر شيء يمكن أن نفكر فيه االنشقاق

   أي أنكم تدعون للحفاظ على شريعة األطر وليس االنقالب عليها؟-
ركة وعلى وحدتها وتماسكها وكذلك علـى نقـاء نهجهـا           بالتأكيد نحن حريصون على شرعية اطر الح      

  .والتزامها بمنطلقاتها وأهدافها التي انطلقت من اجلها
   هل من جهات تدعم هذه التوجه داخل حركة فتح؟-

من يدعم هذه التوجهات هو أبناء الحركة أنفسهم، وهذا صوت ال يحتاج إلى جهات تدعمه بل يحتاج فقط                  
الحركة في مختلف أماكن تواجدهم ملتزمون بهذه الرسالة وبالتالي هي ال تحتـاج             إلى من يلتزم به، أبناء      

  .أكثر من االلتزام به
   ماذا عن موقف اللجنة المركزية من هذا التوجه؟-

اللجنة المركزية نحن كأفراد نشعر برضاهم جميعا عن رسالة مؤتمر كوادر الحركة، لكننا نريد موقـف                
  .ر اجتماع للجنة المركزيةحركي رسمي من القيادة في إطا

   هل هناك تنسيق مع قيادة الحركة خارج فلسطين تحديدا في تونس؟-
لم نبدأ عملية تنسيق مع أي جهة قيادية بل بدأنا كوادر للحركة في الضفة وغزة ووجدنا استجابة من كل                   

  . في غيرهاأبناء الحركة في الخارج، لكننا لم ننسق مع أي قيادة خارجية سواء كانت في تونس أو
   ما هي مطالب هذا التوجه بالتحديد؟-

كل ما نريده موجود في رسالتنا وال يوجد أي شيء غير معلن، نحن نسعى إلى المحافظة علـى وحـدة                    
الحركة وشرعية األطر وعدم جواز استحداث اطر موازية وضرورة منع ومواجهة أي انحرافات تبـرز               

  .في الحركة
موجهة للرئيس محمود عباس بتهميش قيادات الحركة التاريخية لصالح          هل توافق على االنتقادات ال     -

  ؟"شابة"قيادات 
ال يوجد جهة تستطيع تهميش احد، يمكن للبعض أن يهمش نفسه أو يتخلى عـن دوره، ولكـن ال احـد                     
يستطيع تهميش احد، وكل قيادات الحركة التاريخية موجودة وال احد يستطيع القفز علـى شـرعيتها أو                 

  .ورهاإلغاء د
   ما هو موقفك من حالة اقتصار المسؤولية واألضواء على قيادات معينة داخل الحركة؟-

منذ استشهاد الرئيس ياسر عرفات موقف الحركة كان ال بد من اعتماد المؤسسة وأي كان الفرد ال يمكن                  
ـ                   اء دور  أن يكون بديال عن المؤسسة، والرئيس بنفسه بكل الشرعيات التي يمتـع بهـا ال يـستطيع إلغ

المؤسسة القيادية، وبالتالي هناك لجنة مركزية نعتبرها اإلطار القيادي الشرعي، كما أن هناك المجلـس               
الثوري وهو إطار شرعي، فيما أشخاص داخل المركزية أو الثوري هم جزء من الشرعية وال يمثلـون                 

  .كل الشرعية
  عويض النقص الحاصل في أعضائها؟ ما هو موقفك من الحديث عن تعينات داخل اللجنة المركزية لت-

كل األصوات التي طالبت بمأل الشواغر في اللجنة المركزية أو المجلس الثوري هي محاولـة لاللتفـاف              
على المؤتمر العام، ونحن في حركة فتح قيادة وكوادر وقواعد كلنا مصرون علـى ضـرورة الـذهاب                  

 الشواغر هي محاولة مرفوضـة لـيس فقـط          للمؤتمر العام، وأي محاولة التفاف على هذا المؤتمر بمأل        
بالنسبة لقواعد وكوادر الحركة بل من قيادة الحركة التي ترفض هذا التوجه، ونحن سنذهب للمؤتمر العام                

  .الذي سينتخب اللجنة المركزية والمجلس الثوري
   هل تتهم جهات داخل فتح بتعطيل عقد المؤتمر العام؟-
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لممارسة الديمقراطية داخل فتح وهناك مـن يعتقـدوا أن الممارسـة            بالتأكيد هناك جهات ال يروق لها ا      
الديمقراطية ستسلبهم الكثير من الصالحيات التي يتمتعون بها، لذلك نحن نعتبر انه ال خيار وال مخـرج                 

  .للحركة من أزمتها إال بالمؤتمر العام ومن يعطل عقده يخشي من الديمقراطية ومن رأى أبناء الحركة
  اق عقد هذا المؤتمر؟ كيف ترى أف-

لآلسف كلما اتفقنا على موعد لعقد المؤتمر تبرز في طريقه الكثير من العقبات والمعطالت، لكـن فـي                  
  .2007تقديري عقد المؤتمر لن يتجاوز عام 

   كيف تقيم وضع حركة فتح اآلن؟-
 أزماتهـا وان    هناك عديد األزمات داخل الحركة ال يمكن تجاهلها، نحن نريد أن تخرج هذه الحركة من              

تستعيد دورها الوطني الريادي وهذا ال يمكن أن يكون إال من خالل وحدة الحركة ووحدة برنامجها، فال                 
يمكن لحركة أن تتوحد ببرامج مختلفة وال بد أن يكون هناك برنامج سياسي وطني موحد يلتـف حولـه                   

  . عن روح ومنطلقات الحركةأبناء الحركة ال أن يلتفوا حول برامج تبدو متناقضة بعيدة كل البعد
  بان فتح لن تباع لن تباع وتشتري بالدوالر األمريكي؟" رسالتنا" ماذا قصدت في خطابك خالل مؤتمر -

القضية الفلسطينية لم تتقدم إال بتضحيات شعبها، ومن يعتقد انه بالمال والدوالر األمريكـي يـستطيع أن                 
يكون بديل كل هذه المعانـاة والتـضحيات التـي          يكون بديل عن تضحيات شعبنا مخطئ، وال يمكن أن          

خاضها شعبنا وحركة فتح جزء أصيل منه أن يكون البديل هي شعب أو ثورة تباع وتشتري أو أهـداف                   
  .تلغي بفعل األموال األمريكية أو غير األمريكية

   لكن هل هذا اتهام لشخصيات داخل حركة فتح ممن يعرفون بعالقاتهم الخارجية القوية؟-
، هناك قوى تعتقد أنها حين تقدم دعم مالي لجهة داخل فتح تستطيع أن تجير كل الحركة لبرامجهـا،                   أبداً

نحن فقط ننصح المجتمع الدولي بأن أمواله التي تقدم لحرف المساء الوطني إنما تذهب هباء وال تفيد من                  
 وجهته وحركة فتح تعـرف      يقدم له هذا المال وال تفيد لمن يقدم هذا المال، ألن الشعب الفلسطيني يعرف             

  .وجهتها وبالتالي أي دعم الهدف منه حرف المشروع الوطني لن يكتب له النجاح
 خالل خطابك في المؤتمر قلت إن هناك من سيحاول أن يشوه صورتكم ويستهدفكم، هل تخشون من                 -

  االستهداف؟
 ننتمي إلى حركة تحرر وطنـي       نحن حينما انتمينا إلى حركة فتح قبلنا التحدي، في اللحظة التي قبلنا أن            

حددت أهدافها ومبادئها وأساليبها في النضال، قبلنا التحدي ، وما دمنا في هذه الحركة مـا زلنـا نقبـل                    
التحدي، يوم أن نشعر أن قناعاتنا اهتزت ال يبقى مبرر لوجودنا في حركة ثورية، لذلك الخشية مصطلح                 

  .جد حتى متسع من الوقت لنفكر فيه ال نعرفه، وال نتعامل معه، والخوف مصطلح ال يو
   هل تخشي على مستقبل حركة فتح؟-

أنا كلي ثقة بأن حركة فتح ستستعيد دورها ومكانتها وستنطلق مع كل القوى الفلسطينية إلى البناء مستقبل                 
الشعب الفلسطيني، وهي محصنة بدماء شهدائها ومعاناة أسراها وبتاريخ طويل من العمل الوطني، وهي              

  .ن حرف بها بعض األشخاص عن مسارها فلن تنحرف عن مبادئها وبرنامجها الوطنيحتى أ
   ما هو تقييميك التفاق مكة وتحقيقه ألهدافه؟-

اتفاق مكة كان الثمرة األساسية هو وقف االقتتال الداخلي، فهو له سبابان رئيسيان األول االقتتال الداخلي                
ر هو محاولة كسر الحصار المفروض علـى العـشب          الذي شوه صورة الشعب الفلسطيني واألمر األخ      

  .الفلسطيني
فيما يتعلق بوقف االقتتال االتفاق نجح االتفاق في تجنيب الساحة الفلسطينية المزيد من االقتتال وويـالت                

  .تدمير بنية المجتمع الفلسطيني نتيجة هذه األحداث المؤسفة
 والعالم الذين كانوا يطالبون بتشكيل حكومة وحدة        أما كسر الحصار فهذا االتفاق نزع الذرائع أمام العرب        

وطنية، اليوم تشكلت هذه الحكومة وبالتالي لم يبق أمام كافـة األطـراف أي ذريعـة لالسـتمرار فـي                    
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حصارهم، لكن نتائج اتفاق مكة لآلسف أقل مما يجب، ألنـه ال يجـوز أن يكـون الموقـف العربـي                     
نا نأمل أن تكون المواقف العربية متقدمـة عـن المواقـف            واألوروبي والدولي واحداً، نحن كنا وال زل      

  .األوروبية ليشكل إحراجا للقوى األخرى
يجب أن يتمايز العرب في مواقفهم ليبقي يشكل حماية وصيانة للموقف العربـي فـي وجـه الموقـف                   

  .األمريكي والدولي
   لكن المخاوف ما زالت مستمرة من عودة االقتتال؟-

ة ألننا لم نستطع إيجاد حلول لضحايا االقتتال المؤسف والمعاناة التـي خلفهـا،   المخاوف ما زالت مستمر  
وهي قضايا يعتقد البعض أنها طويت لكنها فقي الحقيقة ستكون سبباً في تفجير أي أحداث يمكن أن تطرأ                  

  .في المستقبل
 كـل قـضايا     الطريق األمثل للخروج من هذه األزمة بشكل نهائي هو في االتفاق الوطني على معالجـة              

وضحايا األحداث الماضية، والمضي في تشكيل لجنة المصالحة الوطنية وتعويض الضحايا والمتضررين            
  .من هذه األحداث لتجنب أي أزمة أشد في حال انفجرت األحدث مجدداً

   تعليقك على استمرار أطراف دولية في فرض شروط على حكومة الوحدة الوطنية؟-
ه التي هي شرط االحتالل اإلسرائيلي، وبالتالي هذا المجتمع الـدولي ال            العالم سيستمر في فرض شروط    

يريد النجاح لحكومة من فتح أو من حماس أو حتى حكومة وحدة وطنية، بل له مطلب وحيد فـي تلبيـة                     
المواقف اإلسرائيلية، وبالتالي الذي يحررننا من هذه الشروط هو وحدة الموقف الفلسطيني القادر وحـدة               

ة الضغوط، أما في ظل موقف فلسطيني منقسم على نفسه تبقي هذه الضغوط مستمرة ويبقـي                على مجابه 
المجتمع الدولي يأمل أن يكسر إرادة الشعب الفلسطيني ويفرض شروطه، لكن حين يقابل بوحدة الموقف               

  .  الفلسطيني سيصل إلى مرحلة اليأس التي تجبره على التراجع أمام اإلرادة الفلسطينية
   هو تعليقك على دعوة أطراف في فتح لقبول هذه الشروط؟ لكن ما-

نحن نتحدث عن موقف حركة فتح العام وهو ال يدعو لالستجابة لهذه الشروط، بل هو يؤكد على الـدوام               
ضرورة التمييز بين موقف الحكومة وبين موقف الفصائل، نحن في فتح لنا أهدافنا ومنطلقاتنا، وكانـت                

مواقفها عن هذه المواقف بما يراعي المصلحة الفلسطينية ومحاولة التوفيـق           حكومات نشكلها تتمايز في     
بين ما يريده الشعب الفلسطيني ومتطلبات العالم الذي نعيش فيه، لكن الموقف الحزبي ألي فصيل وطني                

  .يقرره أهدافه ومنطلقاته التي على أساسه ارتبطت به جماهيره
ف ككل لحركة فتح الذي يؤكد على حق كل فصيل في           نحن هنا ال نتحدث عن مواقف أشخاص، بل موق        

  تقرير برنامجها، لكننا أيضا نرى أن هذا البرنامج يجب أن يستجيب متطلبات ومصالح الشعب الفلسطيني
   كيف ترى التزام الفصائل الفلسطينية في تنفيذ اتفاق مكة بكافة بنوده؟-

 الوحدة على اعتبار أن هذه الحكومة هي        هناك لآلسف من توقف عن خطوات الشراكة واالكتفاء بحكومة        
المخرج من كل األزمات للواقع الفلسطيني، وفي الواقع أن حكومة الوحدة ليست وحدها المخرج بل هي                

  .مجرد بداية يجب أن تضع الحلول  لألزمات القديمة والجديدة
مضي في خطوات   االكتفاء بتشكيل حكومة الوحدة كحل لكل األزمات سيكون محفوف بالمخاطر ويجب ال           

  . تعزيز الوحدة الوطنية على أس متينة
   تعليقك على الخطة األمنية لحكومة الوحدة الوطنية الهادفة لضبط الوضع األمني الداخلي؟-

المشكلة ليست في وضع الخطط بل في آليات التنفيذ ومدى االستجابة لها، وال يمكن ألي جهة كانت فـي                 
 تنجح أي خطة بدون تعاون كافة األطراف الفلسطينية واقصد هنـا            ظل األوضاع الفلسطينية الراهنة أن    

كافة الفصائل وأبناء الشعب الفلسطيني، ألننا نتحدث عن عملية معقدة لضبط السالح الذي هو ينتشر فـي    
يد الفصائل والعائالت واألفراد أيضاً، وبالتالي أي خطة أمنية في حال لم تضع كافة هذه الشرائح ستبقي                 

  . قاصرةهذه الخطة
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في تقديري خطة الحكومة األمنية ستسعي للتعاون مع كافة األطراف لكن نؤكد أنه بدون تجـاوب كافـة                  
  .األطراف ستبقي هذه الخطة نظرية تواجه مشاكل عديدة حين التنفيذ

 تعليقك على تشكيل مجلس األمن القومي، خاصة في ضوء إشكالية تعيين النائـب محمـد دحـالن                  -
  لقومي؟مستشاراً لألمن ا

االتفاق على مجلس األمن القومي جرى ضمن اتفاق مكة واالتفاقات الوطنية ألننا أردنا إيجاد مرجعيـة                
واحدة للمؤسسات األمنية بكل أذرعها وهذا ال يمكن أن يتأتي بدون مجلس أمن قومي يضع الـسياسيات                 

  .ويسهر على تنفيذها
ق الجميع على معالجتها بشكل قـانوني ومـن         أما عضوية مجلس األمن القومي فهي قضية قانونية واتف        

  .خالل القانون والنظام بعيداً عن شخصنة أي أطراف
  . هناك انتقادات لتجميد سير الشراكة الوطنية بعد تشكيل حكومة الوحدة؟-

الشراكة الوطنية السياسية بدأت منذ االنتخابات التشريعية وهذه الشراكة تعززت من خالل تشكيل حكومة              
وطنية باعتبارها خطوة متقدمة للغاية، لكن هذه القضية ال يمكن إنجازها في مدة معينة بل عبـر  الوحدة ال 

خطوات، ألن حركة فتح كانت تتفرد بحكم السلطة الفلـسطينية كـون أن حركـة حمـاس واألطـراف                   
الفلسطينية كانت ترفض الدخول في هذه السلطة والعملية السياسية، اآلن حماس أصبحت جزء من هـذه                

لعملية لكننا ال يمكن طي صفحة عشرة أعوام إلنجاز شراكة كاملة بل سيجرى ذلـك بالتـدريج، وأنـا                   ا
  .متفائل بأن تعزيز هذه الشراكة تعزز تدريجياً

   ماذا عن ملف تفعيل وإعادة بناء منظمة التحرير؟-
 وقد بـدأت هـذه      االتفاق على منظمة التحرير بكافة أطرها تم في اتفاق القاهرة وتعززت في اتفاق مكة،             

الخطوات العملية حاليا، خاصة أن األخ أحمد قريع يبحث هذه القضية في دمشق حاليا، وبتقديري أن هذه                 
الخطوات رغم أنها كانت مصحوبة ببعض التلكؤ إال أنه بدء في تنفيذ خطوات مهمة إلنجاز مـا جـرى                   

  .االتفاق عليها
  راكة في منظمة التحرير؟ لكن هناك انتقادات لكم في فتح بتجميد إنجاز الش-

في الحقيقة فغن الجميع يتهم الجميع ، لكن االتهام بحد ذاته ال يعالج المشكلة، أقول كـان هنـاك تبـاطؤ                 
وجزء من هذا التباطؤ يعود النتشار الشعب الفلسطيني في أقطار متعددة وبمواقف مختلفة وهو ما سـاهم        

  .مة وهذا أمر جيد وضروريفي تأخير خطوات المنظمة، لكن اآلن هناك خطوات مه
 في ملف اللقاءات بين السلطة الفلسطينية وحكومة االحتالل اإلسرائيلي، وجهـت انتقـادات حـادة                -

للرئيس محمود عباس على خلفية اجتماعاته مع رئيس وزراء حكومة االحتالل أيهود اولمرت حتى من              
  داخل حركة فتح، وما موقفك شخصياً من هذه اللقاءات؟

يز بين الموقف من اللقاءات ونتائج هذه اللقاءات، اللقاءات بحد ذاتها ال أحد يعترض عليها ألن                يجب التمي 
جرى االتفاق على أن إدارة المفاوضات هي من اختصاصات منظمة التحرير والرئيس عباس، وبالتـالي               

  .مبدأ التفاوض ليس مرفوضاً، لكن المالحظات التي توجه دائما حول نتائج هذه اللقاءات
اللقاءات األخيرة لم يصدر عنها شيء وهي لمجرد اللقاءات وإن كانت تهدف للخروج بـبعض القـضايا                 
التي تهم الشعب الفلسطيني لكننا لم نخرج بأي اتفاقات، وبالتالي هذه اللقـاءات غيـر مجديـة وعلينـا                   

  . التحضير الجيد لها لعقدها حينما يكون هناك ضمانات بنجاحها
  .القة بين السلطة وحكومة االحتالل؟ كيف ترى مستقبل الع-

حكومة االحتالل هي طرف معتدي وكل أشكال العمل مع هذه الحكومة هو في دائرة الصراع الذي يتخذ                 
 .  أشكال مختلفة منها المقاومة ومنها المفاوضات، والصراع مع  االحتالل قائم إلى أن ينتهي هذا االحتالل
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  يمشي على عمودين .76
  جهاد الخازن

حكومة الوحدة الوطنية الفلسطينية لم تنجح في رفع الحصار عن الفلسطينيين في األراضي المحتلة بعـد                
ستة أسابيع لها في السلطة واألخ محمد دحالن، مستشار األمن القومي الفلسطيني، ال يتوقـع ان يرفـع                  

 معاً في تحسين أوضاع الفلسطينيين بعد ان أعلنـت          حماس و تحفالحصار كامالً، وإنما يأمل في ان تنجح        
  .دول كثيرة في أوروبا وغيرها انها ستتعامل مع الحكومة الفلسطينية مباشرة

كنتُ رأيت األخ محمد دحالن في لندن، بعد ان اجتمعت مع األخ خالد مشعل في دمشق، ونقلت اليه مـا                    
ة الوحدة الوطنية بهدف رفع الحصار عن الـشعب         ، فهي دخلت حكوم   حماسأقّدر انه يعرف من موقف      

  . ستعيد النظر في موقفها اذا استمر الحصارحماسالفلسطيني واألخ أبو الوليد قال ان 
مستشار األمن الوطني الفلسطيني قال ان رفع الحصار مرتبط بقبول شروط المجموعة الرباعية ومنهـا               

 تقّدر ان   فتحعباس لم يقدم وعداً برفع الحصار، و      والرئيس محمود   . االعتراف بحق اسرائيل في الوجود    
 لمواجهـة   حمـاس  ال تستطيع االلتزام بشروط الرباعية، وإنما دخلت حكومة الوحدة الوطنية مع             حماس

  .الظروف الصعبة التي يعيشها الفلسطينيون ولمحاولة تحسين أوضاعهم
 فـتح ذا لم يرفع الحصار، وموقف       ستعيد النظر في موقفها داخل الحكومة ا       حماسالسيد دحالن سمع ان     

  ".نقّوم الوضع بعضنا مع بعض على أساس اإلجماع العربي في القمة ومصالح الشعب الفلسطيني"ان 
، والموجود  " في تعاملها معنا   حماسإننا مستعدون لمواجهة مع أميركا وإسرائيل اذا صدقت         : "وهو أضاف 

وقد بـدأ   . الفصائل الفلسطينية والمجتمع المدني   : نظام سياسي فلسطيني يمشي على عمودين، أو قائمتين       
  ".وضع أسس هذا النظام، وهناك اتجاه ديني واتجاه مدني الحكومة تمثلهما

األخ محمد دحالن شّدد غير مرة على ضرورة التكاتف الفلسطيني والتضامن، فهو يـرى ان الحكومـة                 
ما تفعل هو مشاغبة وتشويش على      االسرائيلية ال تملك رغبة في إطالق مشروع سياسي له مغزى، فكل            

  .برنامج السالم الذي أجمع عليه العرب
اليوم، وللمرة األولى، نحن نريد السالم وإسرائيل ال تريد، قمة الرياض كشفت اسرائيل فهـي               : "هو قال 

الحجـة االسـرائيلية    . تتحدث عن السالم وال تريده، وهناك قناعة دولية متزايدة بأن هذه هـي الحقيقـة              
اآلن ال يوجد شريك اسرائيلي، وهذا ما يحاول أبو مازن          . ية انه ال يوجد شريك فلسطيني سقطت      التاريخ

  ".ان يوضحه لدول العالم
 تعتبـر ان مـن      حماس على التسلح، فقال انه يشعر أحياناً بأن         حماس و فتحسألت األخ محمد عن تنافس      

أريحـا  / عقودة، مثل اتفـاق غـزة     وهو أضاف ان االتفاقات الم    . حقها التسلح ولكن ليس من حق غيرها      
واالتفاق الموقت، أعطت السلطة حق الحصول على السالح، وتجديد ما عندها من سالح، اال ان اسرائيل                

  .لم تسمح بذلك اال مرة واحدة للحرس الرئاسي
 مليون دوالر خفـض     86وهو قلّل من أهمية الوعود األميركية بمساعدة السلطة الوطنية، وقال ان مبلغ             

 مليوناً للمعابر وال سبب ان يتحمل الفلسطينيون هذه النفقة،          16 مليوناً مقسمة كما يريدون، فهناك       60الى  
  .وهناك مبالغ خصصت للتدريب، أي لمدربين أجانب الفلسطينيون بغنى عنهم

وأضـاف ان   . السيد محمد دحالن قال ان أبو مازن ال يزال يفكر هل يقبل هذه المـساعدة أو يرفـضها                 
 مستعدة لتحمل تبعات    فتحيجب ان يكون على قيام شراكة سياسية وطنية حقيقية، واذا قامت فإن             التركيز  

وهو يقول ان البرنامج السياسي الفلسطيني الحالي قريب جداً مـن شـروط             . ذلك ازاء أميركا وإسرائيل   
م ان يبقى العمـل     المجتمع الدولي، والوضع الداخلي انفرج سياسياً، ولكن ال يزال يعاني اقتصادياً، والمه           
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الفلسطيني ضمن مبادرة السالم العربية للمحافظة على التأييد العربي في مواجهة مخططـات اسـرائيل               
  .والدعم األميركي لها

ما عندي شخصياً، تعليقاً على كل ما سمعت من القادة الفلسطينيين في األيام األخيرة، هـو ان الخطـوة                   
ربيـة،   مهمة يستطيع أهل البيت النهوض بها، أما المبادرة الع         طيني، فهذه ب البيت الفلس  ي ترتي االولى ه 

قمـة العربيـة،    رك لل صاالت الدولية فيجب ان تت    ها، واختبار نيات اسرائيل، واالت    والترويج لها او تسويق   
والرئيسة هذه السنة هي المملكة العربية السعودية، وللمجموعة العربية المؤلفة من مـصر والـسعودية               

رات، ولجامعة الدول العربية وأمينها العام األخ عمرو موسى، فهؤالء أكثر قدرة بكثيـر              واألردن واإلما 
  .من الفصائل الفلسطينية مجتمعة ومنفردة

األخ عمرو قال لي إن العرب يطلبون نتائج، ويريدون ان يروا تغييراً حقيقياً على األرض، فال يكفي ان                  
 يجب ان يرافق تغيير الخطاب خطوات ملموسـة علـى           تتحدث اسرائيل عن السالم لمجرد الكالم، وإنما      

  .طريق السالم
أقول عن نفسي ان اسرائيل ال تريد السالم، وإنما تنتظر ان يخطئ الفلسطينيون، في التعامل مع المجتمع                 
الدولي، أو مع المجموعة العربية نفسها، أو في دخول مواجهة مـسلحة بعـضهم مـع بعـض، وهـم                    

  .المسؤولون ان فعلوا
  21/4/2007اة الحي

 
  هاني الحسن وأسئلة الخيار األردني  .77

   ياسر الزعاترة
 دحالن ، فسنعثر بـين ثنايـا طـرح          -لو استبعدنا لعبة النكاية السياسية بين هاني الحسن وفريق عباس           

األول المتعلق بالخيار األردني على أسئلة أكثر مما سنعثر على إجابات، اللهـم إال مـا تعلـق بحكايـة                    
لـيس  :  التي طالما تحدث عنها، والتي تبدو أكثر واقعية هذه األيام في ظل الصعود المتواصل              "األسرلة"

ألشخاص بعينهم، وإنما لفريق كامل يعلن رفض العسكرة التي تعني المقاومة، وهو فريق يصب طرحـه                
 . في االتجاه اإلسرائيلي شاء أم أبى

ين، وبدعم أمريكي بالطبع، هو الدولة المؤقتة علـى         فعندما يكون البرنامج الوحيد المتوفر لدى اإلسرائيلي      
قطاع غزة وما يبقيه الجدار من الضفة الغربية، فإن القادم هو تأبيد النزاع، أي جعله مجرد نزاع حدودي                  

طبيعي يتمثل في انتقال كتلة كبيرة من الـسكان الفلـسطينيين     " تطور"بين اإلسرائيليين والفلسطينيين، مع     
 . طوعي إذا جاز التعبير" ترانسفير"هم إلى جحيم بسبب الجدار إلى األردن في عملية الذين ستتحول حيات

 دحالن فيما يتعلق بوثيقة األسرى،      -ال ننسى بالطبع أن هاني الحسن لم يتردد في خوض معركة عباس             
يقة ومن ورائها مسلسل استدراج حماس الذي لم يتوقف، مع أن له تبريره بالطبع، وال ندري هنا أية طر                 

يقترحها الرجل للتعامل مع حماس التي يصفها بالحركة الواقعية، وهل سيقبل الطرف األردني التعامـل               
معها في ظل بقائها رأساً للحالة الفلسطينية، أم أن تطبيق الخيار األردني منوط بإبعادها عن القيادة قبـل                  

لحسن، ربما إلى جانب آخـرين فـي        في فتح الذي يتزعمه ا    " العروبي"ذلك ليصار إلى التعامل مع التيار       
 اللجنة المركزية للحركة؟، 

لم يقل لنا الحسن ما هي رؤية المصريين لطرح من هذا النوع، وهل سيقبلون تحويل الملف الفلـسطيني                  
إلى األردن، ثم ألن يدفعهم خيار من هذا النوع إلى دعم الفريق اآلخر بدل انتظار اخذ دورهم، ثم مـاذا                    

ي، وهل ستقبل النخبة السياسية األردنية مشروعاً من هذا النوع ينطوي على مخـاطر            عن الموقف األردن  
ديمغرافية، إن لم يكن على المدى القريب، فعلى المدى المتوسط أو البعيد؟، بعد ذلك، ماذا عن الموقـف                  
اإلسرائيلي الذي يصر على مشروع كاديما المشار إليه، وكيف سيرد على مشروع ال يحقـق طموحاتـه        

لتي يقر الحسن بأنها تتمثل في التعامل مع الملف الفلسطيني بروحية أمنية، أي الـتخلص مـن عـبء                   ا
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السكان الفلسطينيين من دون التورط في أي مخاطر أمنية، وفي إطار من توسيع دائرة النفوذ في المنطقة                 
الي بعيد المدى   برمتها، كما كان الحال في مشروع بيريس، وكما هي روحية مشروع شارون للحل االنتق             

 الذي أصبح مشروع الدولة المؤقتة؟، 
ليس ثمة إجابات وافية عن هذه األسئلة، وسيحتاج الحسن إلى كثير من العصف الذهني كي يجيب عليها،                 

األصيل بدعم عربـي وصـوالً    لكن األمر الوحيد الممكن في واقع الحال هو أن تعود المقاومة إلى فعلها         
، وعندها يمكن الحديث عن شكل من أشكال الوحدة بين          67اضي المحتلة عام    إلى دحر االحتالل عن األر    

الطرفين األردني والفلسطيني، مع أن ذلك قد ال يكون مقبوالً أيضاً بالنسبة لفرقاء هنا وهناك، أما األكثر                 
واقعية فيتمثل في الحلم النهائي للقائلين بأن عمر المشروع الصهيوني فـي المنطقـة لـن يطـول، وأن                   

لتحرير سيتحقق في المدى المتوسط، وأن قدر الفلسطينيين واألردنيين أن يتوحدوا كنواة لوحدة أكبر بين               ا
 . الدول القريبة من بعضها وصوالً إلى وحدة عربية شاملة تتم بقوة الجماهير

 في المدى القريب ليس ثمة ما يمكن أن يحدث خارج سياق الرضا األمريكي اإلسرائيلي، السيما من دول                
أما في المدى المتوسط، فإن تراكم الهزائم األمريكية في العراق وأفغانستان، مع            . عربية ضعيفة ومترددة  

إما أن تؤدي إلى دحر االحتالل عن       : فشل تجارب التسوية المقترحة سيفضي إلى مقاومة فلسطينية واسعة        
عندها سيكون لكل حـادث     ، وإما أن تفضي إلى اقتالع المشروع الصهيوني، و        67األراضي المحتلة عام    

 .حديث
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  فايز رشيد
 ثنائية القومية، هما الخياران، اللذان بدأ الحديث عنهما ىالدولة الديمقراطية العلمانية الواحدة، أو األخر

 التاريخي، وذلك ى المدى اإلسرائيلي عل-لسطيني مؤخراً، باعتبار كلٍّ منهما قد يشكل حالً للصراع الف
بسبب من التعنت ...  نهاية مسدودة تماماًى ضوء وصول التسوية بين الفلسطينيين وإسرائيل إلىعل

حق العودة لالجئين : اإلسرائيلي، والتنكر للحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني، وفي المقدمة منها
 األرض في جعل إقامة الدولة الفلسطينية ىي تصنعها إسرائيل علالت) الحقائق(الفلسطينيين، وبسبب من 

 خمس تجمعات ىالموعودة أمراً في غاية الصعوبة، ذلك من خالل رؤيتها بأن الحل الدائم سيبقي عل
استيطانية كبيرة في الضفة الغربية تتبع إلسرائيل، وبسبب من اصرارها علي االستمرار في بناء جدار 

 مصادرته للكثير من األراضي الفلسطينية، فإنه يحول الضفة ىذي وإضافة إلالفصل العنصري، وال
 االنقطاع الجغرافي ما بين الضفة الغربية ىالعربية إلي كانتونات معزولة، ليس بينها من رابط، إضافة إل
 ىاع إلمما يعني عودة الصر... قابلة للحياة... وغزة، مما يشي باستحالة كون الدولة الفلسطينية المنتظرة

 .مربعه األول
من زاوية ثانية، فبرغم كل قرارات الشرعية الدولية، التي أصدرتها األمم المتحدة، والتي كفلت الحقوق 

، حينما قامت إسرائيل باحتالل 1967، أو بعد عام )وما قبله (1948الوطنية الفلسطينية، إن بعد عام 
 الصهيونية ما زالت تتنكر لكل هذه القرارات، ، فإن الدولةىالضفة الغربية وغزة، وأراٍض عربية أخر

 كامل األراضي التي جري احتاللها في حزيران ىبما فيها، حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني عل
، مما يعني فرض الرؤية اإلسرائيلية للحل الدائم مع الفلسطينين، بما يتضمنه ذلك من 1967) يونيو(

 الحكم الذاتي منها ىلدولة مستقبالً، مما يجعلها بالمعني الفعلي أقرب إلافتقاد حقيقي للسيادة الفعلية لهذه ا
 مساحة صغيرة جداً من كامل األرض الفلسطينية، وهذا الذي لن يقبل به ىعل) المقامة( الدولة ىإل

وهو .. وهذا يعني استحالة أن يكون الحل اإلسرائيلي تسويةً عادلة... الفلسطينيون بأي حاٍل من األحوال
 مربعه األول، إن بافتقاده لعناصر العدالة الضرورية ألية تسوية بين فريقين ىضاً ما يعيد الصراع إلأي
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متصارعين تاريخياً، أو من خالل ارتهان هذه الدولة في الكثير من أمور حياتها السياسية واالقتصادية 
اف وحق التدخل الفعلي في واالجتماعية، وفوق كل شيء السيادية، بإسرائيل، التي سيكون لها حق اإلشر

كافة القرارات للدولة الفلسطينية، تحت تهديد الحصار اإلسرائيلي لها وإقفال كل معابرها ما تشاء، وفي 
 . أراضي هذه الدولةىالحاالت االضطرارية قد تقوم بإدخال قواتها إل

بالرغم من تحويلها  ضوء إفشال إسرائيل التفاقيات أوسلو، التي لألسف، وىوعل...  الجانب اآلخرىعل
 جوهر ى مرجعية اتفاقات، أبقت علىالمرجعية الحقوقية الفلسطينية، من االستناد للقرارات الدولية إل

 كامل ى اإلسرائيلي، مثل قضايا الالجئين والقدس، وإقامة الدولة عل-قضايا الصراع الفلسطيني 
سمي بمحادثات الوضع النهائي، في  ما ى، وسحب المستوطنات وغيرها، إل67األراضي المحتلة في عام 

ظل وضوح إسرائيلي كامل في المواقف تجاهها، تمثّل في سلسلة من الالءات لكل هذه المواضيع والتنكر 
المطلق لها، لهذا، فإن النظرة اإلسرائيلية لالتفاقيات التي توقعها الدولة تنطلق من جملة المصالح 

ليست (مثلما سبق وان أعلن اسحق رابين، والمواعيد أيضاً ) ةليست مقدس(اإلسرائيلية، فاالتفاقيات إذن 
مثلما أعلن وفاتها ) قابلة للموت(مثلما أعلن شمعون بيريز، ومن بعده باراك، وهي أيضاً ) مقدسة

 .شارون، الذي ضرب بكل بنود أوسلو عرض الحائط، وأعاد احتالل الضفة الغربية وغزة
 إسرائيل، في ظل الميل الواضح في ىلية التي تُمارس عل الضغوطات الدوى صعيد المراهنة علىعل

فإن المواقف ...  العسكرية بين الطرفين الفلسطيني واإلسرائيلي لصالح إسرائيل بالكاملىموازين القو
الدولية ال تخرج عن اإلطار اإلسرائيلي للتسوية، إن بالنسبة لخارطة الطريق التي اقترحتها الواليات 

وليس صعباً االستنتاج، بأن الواليات المتحدة هي (النسبة لمواقف اللجنة الرباعية المتحدة للحل، أو ب
فهي ليست بعيدة عن اإلطار اإلسرائيلي في عناصر الحل، وقد جرت ترجمة ذلك ) العامل المقرر فيها

 :في مسألتين
الحكومة  رئيس ىرسالة الضمانات األمريكية االستراتيجية التي أرسلها الرئيس بوش إل: ىاألول

، والتي تتماهي 2004 منبر مؤتمر هرتسيليا في عام ىاإلسرائيلية السابق شارون، والتي أعلنها من عل
 .بالكامل مع الالءات اإلسرائيلية

الموقف الدولي من نتائج االنتخابات التشريعية الفلسطينية، التي أسفرت عن فوز حركة حماس : الثانية
تمع الدولي الموقف اإلسرائيلي من هذه االنتخابات ومن الحكومة، وتشكيلها للحكومة، فقد تبني المج

 مجمل الشعب الفلسطيني، حيث بدا ى هذه الحكومة، وإنما علىوالذي تمثل بفرض حصار ليس عل
 . خياره الديمقراطيىاألمر، وكأنه معاقبة للشعب عل

ول أي طرف فلسطيني بما تطرحه إسرائيل وبعد أن رأت انسداد آفاق التسوية بالكامل، نتيجة الستحالة قب
 2005من حلول، حاولت فرض الحل من جانب واحد، وهو ما مارسه شارون في قطاع غزة في عام 

الفصل مع الفلسطينيين في القطاع من جانب واحد، في ظل السيطرة اإلسرائيلية : من خالل ما أسماه
 حجر من غزة ورفح ومدن ى مرمىية عل الحدود، وإبقاء القوات اإلسرائيلى المعابر الحدودية، وعلىعل

 .، حيث جعلت منه سجناً حقيقياً، تتدخل عسكرياً فيه، وتغلق أبوابه في الوقت الذي تشاءىالقطاع األخر
خطة الفصل هذه، مرشحة لالنتقال والتطبيق في الضفة الغربية، وفق ما أعلنه مراراً، رئيس الحكومة 

 .بذلك يجري فرض الحل اإلسرائيلي تماماًو... ايهود أولمرت: اإلسرائيلية الحالي
: فإن الدول العربية تبنت مبادرة للسالم مع إسرائيل في قمة بيروت جوهرها: ربيع الصعيد الىعل

اعتراف عربي رسمي بالكامل بإسرائيل وتبادل التمثيل الدبلوماسي معها وإقامة عالقات في كافة 
 كامل ى إقامة دولة فلسطينية علىطينية وموافقتها علالمجاالت معها، مقابل اعترافها بالحقوق الفلس

، وانسحابها من هضبة الجوالن العربية السورية، لكن إسرائيل رفضت 1967األراضي المحتلة في عام 
 .بالكامل هذه المبادرة، وطالبت بإقامة عالقات مع العرب دون ثمن
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ائيل كياناً غريباً ودخيالً، يتوجب إزالتـه،        في إسر  ىشعبياً، فإن أوساطاً شعبية عربية كثيرة، ما زالت تر        
هذه النظرة تتقاطع مع وجهة نظـر فـي أوسـاط شـعبية             .  البحر ىواستعادة فلسطين كاملةً من النهر إل     

وفي هذه الحالـة، ولـو وجـدت        . فلسطينية كثيرة أيضاً، ومع وجهات نظر لتنظيمات فلسطينية رئيسية        
، فـإن   ) في إطار القرارات الدولية والحقوق التاريخية      ىحت (أطراف فلسطينية قابلة للتسوية مع إسرائيل     

أوساطاً فلسطينية وعربية ستظل تنظر للصراع باعتباره ما يزال قائماً، ألن فلسطين تعتبر مـن وجهـة                 
ـ              ) وقفاً إسالمياً (نظرها    أن  ىال يجوز لطرف التصرف فيه بعيداً عن موافقة المجموع، ممـا يـدلل عل

طروحة، والتي تحمل بين طياتها عناصر مساومة بين إسرائيل والفلـسطينيين لـن             التسوية التاريخية الم  
 استحالة الفـصل بـين الخـاص الـوطني          ىتكون مقبولة في أوساط كثيرة، وهذا بدوره يدلل أيضاً عل         
 الزمني القريب المنظور    ىوإن بدت علي المد   : الفلسطيني والعام القومي العربي، والعالم اإلسالمي أيضاً      

 تأثيرهما في الصراع، القابل للتمدد والـذهاب بعيـداً،          ىة وضعف العاملين األخيرين، وبالتالي مد     هامشي
والتقلص أيضاً وفقاً للظروف التاريخية، القابلة للتغير في المراحل المختلفـة، وبالتـالي مـن الـصعب                 

بياً، سـوف لـن يكـون       أن العامل اإلسرائيلي في المنطقة العربية، شع      : الذي نود التأكيد عليه   . تجاهلها
محكوماً فقط بتحقيق التسوية العادلة مع الفلسطينيين، وإنما في مجمل النظرة الـشعبية العربيـة لدولـة                 

مع الفلسطينيين سيساهم بنسبة    ) وهي مسألة نسبية  (إسرائيل آنياً ومستقبالً، رغم أن تحقيق التسوية العادلة         
سرائيل، وذلك مرهون بالزمن، وبانعتاق إسـرائيل مـن         في القبول العربي لدولة إ    ) كبيرة أو صغيرة  (ما  

 . آخرهىإل... صهيونيتها ويهوديتها وعدوانيتها
عن ) بشكل أقل (أمام هذا المشهد البانورامي الواسع، تفتقت أذهان الكثيرين من الفلسطينيين واإلسرائيليين            

ة القومية، وهما بالـضرورة يحمـالن       فكرة مقترح الدولة الديمقراطية العلمانية الواحدة، أو الدولة الثنائي        
 ). ذلك الحقاًىوسنتطرق إل(مضمونين مختلفين شكالً وجوهراً 

 الدولة الديمقراطية العلمانية الواحدة
 قدم المساواة في الحقوق والواجبـات، بغـض النظـر عـن             ىهي الدولة التي يعيش فيها مواطنوها عل      

وكون هذه الدولة ديمقراطية، فإن ذلك يعنـي وبـشكل          . انتماءاتهم العرقية والدينية ولون البشرة والجنس     
 .أوتوماتيكي أنها دولة علمانية، تفصل بين الدين والدولة

أنها تمنح حقوق المواطنة الكاملة والمطلقة والمتساوية لكل مواطنيها، وفي الحالة المعنية،            ... بمعني آخر 
أي أنها دولة الصوت الواحـد      ... ن واليهود للعرب واليهود معاً، وفي المعني األدق للمسلمين والمسيحيي       

 .للفرد الواحد
 :خلفية تاريخية
 عندما طرحـه تنظيمـان      1968في األدبيات الفلسطينية إالّ في العام       ) الدولة الديمقراطية (لم يرد تعبير    
 ىالجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، ومنظمة فتح في تلك الفترة، غير أن هذا الطرح أعط             : فلسطينيان هما 

 البحر، باعتبارها ستكون دولة ديمقراطيـة       ىسمةً عامة لشكل فلسطين، التي سيتم تحريرها من النهر إل         
 بحـث هـذه     ىلكل الراغبين في العيش فيها بسالم بنفس الحقوق والواجبات، وهذا ما ورد عندما جـر              

بنفس النص فـي    فوردت الجملة   ) 1971القاهرة  (المسألة في الدورة الثامنة للمجلس الوطني الفلسطيني        
 .باب القرارات الصادرة عن الدورة

ال فتح وال الجبهة الشعبية حددتا التفاصيل المتعلقة بهذه الدولة العتيدة، وهل سيعيش فيهـا إلـي جانـب                   
فقط؟ أم كل اليهود الذين هاجروا إلي فلسطين من         ) الذين ولدوا في فلسطين   (العرب، اليهود الفلسطينيون    

 وما بعده، والذين ما زالوا يهاجرون إليها حتـي اللحظـة، أو الـذين               1948عام  دول مختلفة عديدة قبل     
 سيهاجرون مستقبالً إليها كذلك؟

من أدبيات التنظيمين المتعلقة بتحديد ماهية الحقوق الوطنية الفلسطينية في تلك المرحلـة، أي مـا قبـل                  
لثانيـة عـشرة للمجلـس الـوطني        النقاط العشر، الذي تم إقراره في الـدورة ا        ) ذي(البرنامج المرحلي   
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، باعتبار هذا البرنامج شكّل محطة فاصلة في اسـتراتيجية األهـداف النـضالية              1974الفلسطيني عام   
ـ        )حل الدولتين (الفلسطينية، إذ تبنت حركة فتح فيما بعد          نقـاط   ى، وكانت موافقة الجبهـة الـشعبية عل
لتي استهدفت وتستهدف الثـورة الفلـسطينية        كل المؤامرات ا   ىالبرنامج، باعتباره قضية اعتراضية، عل    

لذا، يمكـن   .  طريق تصفيتها، وباعتباره أيضاً محطة الستكمال الهدف االستراتيجي بتحرير فلسطين          ىعل
 : أن ما كان مقصوداً من إيراد تعبير الدولة الديمقراطية في أدبياتهما: القول

واليهود، الذين سكنوا فلسطين قبـل عـام        هي فلسطين المحررة التي يعيش فيها المسلمون والمسيحيون         
، فلسطين المحررة والتي هي حق تاريخي للفلسطينيين، وبالطبع إعادة كافة الالجئين والنـازحين              1948

 . أراضيهاىالفلسطينيين إل
رئيس منظمة التحرير الفلسطينية المرحوم ياسر عرفات وفي خطابه التاريخي في األمم المتحدة، أعـاد               

لديمقراطية، عندما طرح فكرة خيار الدولة الواحدة التي يعيش فيهـا المـسلم والمـسيحي               فكرة الدولة ا  
 .واليهودي

 ى الصعيد الفلسطيني، ثم جر    ىضمن هذا الهامش الضيق كان طرح فكرة الدولة الديمقراطية الواحدة عل          
.  من هذا الشعار   ىنسيان أو تناسي هذا الطرح، فقد خلت أدبيات التنظيمين والتنظيمات الفلسطينية األخر           

ف والمتمثل فـي تحريـر      .ت.ذلك ال يلغي بالضرورة الهدف اإلستراتيجي لبعض التنظيمات في إطار م          
 البحر، وكذلك، للتنظيمات خارج إطارها والتي ظهرت فيما بعـد، وهمـا             ىفلسطين العربية من النهر إل    

 .ا الهدفحركتا حماس والجهاد اإلسالمي، اللتان ما زالتا متمسكتين أيضا بهذ
 كـانون الثـاني     8 األذهان السيد أحمد قريع في       ى أن أعاده إل   ىإل... التناسي للشعار قائماً  / ظل النسيان 

فقد ذكر في تصريح له، بأن الفلسطينيين       ) وقد كان رئيساً للوزراء الفلسطيني حينها      (2004للعام  ) يناير(
يل بتجاهل السالم معهـم، وإذا لـم تعتـرف           شعار الدولة الواحدة، إذا ما استمرت اسرائ       ىقد يعودون إل  

 .بالحقوق الوطنية الفلسطينية
كان من الواضح أن تصريح قريع كان محاولة تهديد للجانب اٍإلسرائيلي أكثر منه تعبيـراً عـن قناعـة                   

 !بالشعار
فرجينيا تولي استاذة العلوم السياسية في جامعة هوبـارت ووليـام فـي             .  الصعيد الدولي، تعتبر د    ىعل
 14- 13العـدد   ) بـديل (ويورك، في مقالة لها منشورة في جريدة حق العودة، التي تصدر عن مركز              ني

 فلسطين مهمة التحضير السـتقالل فلـسطين كدولـة          ىأنه أوكلت لالنتداب البريطاني عل     (2005للعام  
عربيـة، أم   هل هي دولة    ... ، لكن الباحثة األمريكية لم توضح ما هو المقصود من الدولة الواحدة           )واحدة

 يهودية، أو دولة يعيش فيها العرب واليهود معاً؟
 فلسطين، والتي كان من أبرزهـا تحقيـق         ى حقيقة األهداف البريطانية من االنتداب عل      ىولالستدالل عل 

، )بإنشاء الوطن القومي لليهـود فـي فلـسطين        ( بريطانيا   ىالوعد الذي قطعه وزير خارجيتها بلفور عل      
 جزٍء منها، ذلك ما تؤكده تبريرات الوزير البريطاني لقطعه هـذا            ى وليس عل  والمقصود في كل فلسطين   

في مقالة له في نفس العـدد       (الوعد للحركة الصهيونية، والتي أوردها الباحث الفلسطيني عمر البرغوثي          
 األربع العظمي تلتزم الصهيونية، والصهيونية، صـواباً        ىإن القو (، فبلفور يقول    )من الصحيفة المذكورة  

أو خطًأ، خيراً أو شراً، متجذرة في تقاليد عريقة، وفي حاجات حالية، وفي آمال مستقبلية، وكلهـا أهـم                   
 ألف عربي الذين يسكنون اآلن فـي هـذه األرض           700 نحو أعمق بكثير من رغبات وأهواء الـ         ىعل

 ).القديمة
ـ     العظمي في تلك المرحلة بإنشاء الوطن القو       ىتمثلت أهداف القو  ..  آخر ىبمعن  كامـل   ىمي لليهـود عل

 - 1919األراضي الفلسطينية، لكن أشكال المقاومة المختلفة التي أبداها الشعب الفلـسطيني منـذ سـنة                
مواقف بعض األقطار العربية، بروز     :  منها ى عوامل أخر  ى فترة ما قبل إنشاء إسرائيل، إضافة إل       ىوحت

مية الثانية، ولجان التحقيق العديـدة حـول         ما بعد الحرب العال    ى العظم ى القو ىاالتحاد السوفييتي كإحد  
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الشأن الفلسطيني، سواء تلك التي أرسلتها بريطانيا أو األمم المتحدة، حولت الهدف من إنـشاء الـوطن                 
 التعبير عنـه    ى جزء منها، وهو الذي جر     ى كامل األرض الفلسطينية إلي إقامته عل      ىالقومي اليهودي عل  

، والذي اقترح دولتين، دولة يهوديـة    1947ن األمم المتحدة لسنة     الصادر ع ) 181(في قرار التقسيم رقم     
 .وأخري عربية

 صهيونياً
كل (، رأت في إنشاء دولتها في فلسطين        1897فإن الحركة الصهيونية ومنذ ما قبل مؤتمر بازل في عام           

ـ   ى االستعمارية العظم  ى، وكان ذلك بالتنسيق مع القو     )فلسطين لح  قاعـدة تحقيـق المـصا   ى آنذاك، وعل
لذلك فإن موافقـة قـادة الحركـة        .  الفرات ىالمشتركة، محطة إلنشاء دولتها الكبري الممتدة من النيل إل        

 اقتراحات اللجـان المتعـددة      ىعل) قبل إنشاء دولة اسرائيل   (الصهيونية والمنظمات اإلرهابية الصهيونية     
يكية ليس إالّ، ففي تصريح لـه،       كان سياسة تكت  .. 1937بتقسيم فلسطين، ومنها اقتراح لجنة بيل في عام         

 بموجب اقتراح لجنـة     -إن دولة يهودية في جزء من فلسطين        (يقول بن غوريون عن االقتراح المذكور       
 ). دولة يهودية في فلسطين كلهاى هي مرحلة في سياق أطول يفضي إل-بيل 

طوان شلحت في مقالة له     يوردها ان (هذا ما يصل إليه المؤرخ الفلسطيني وليد الخالدي، الذي يؤكد حقيقه            
أن التقسيم كان هدفاً تكتيكياً لقيادة التيـار الرئيـسي فـي            : وهي) في نفس العدد من الصحيفة المذكورة     

الحركة الصهيونية، وكان مجاالً للصراع مع تيار آخر هو المعسكر التنقيحي بزعامة جابوتينسكي، الذي              
ردن بقوة السالح، إال أن الصراع تم حسمه لصالح          ضفتي نهر األ   ى إقامة دولة يهودية عل    ىكان يسعي إل  
 .التيار األول

من أن قبوله التقسيم ال يعني تخليـه        ) كما أورد ذلك واضعو سيرته الذاتية     (لقد حذر بن غوريون زمالءه      
الـصهيونية  ( ما يسميه بــ      ىعن إقامة الدولة اليهودية في كامل األرض الفلسطينية، وإنما هو انتقال إل           

 . والتي تؤمن بالتطبيق المتدرج لألهداف ولاليدولوجية الصهيونية)العميقة
 صحة هذا االستنتاج، فإن معظم القادة السياسيين والعسكريين اإلسرائيليين لم يعتبروا            ىعملياً، وكدليل عل  

ـ        1967احتالل إسرائيل لباقي األرض الفلسطينية في عام          األراضـي   ى، احتالالً، بقدر ما هو عـودة إل
 ىولهذا جر !) وهي تصريحات كثيرة، وهي أكثر من أن تعد أو تحصي         (يلية في يهودا والسامرة     اإلسرائ

 وبقرار من الكنيست، باعتبار أن هـذا المدينـة          1967 إسرائيل في عام     ىسريعاً ضم القدس الشرقية إل    
 الكبيـرة    وما زال يجري بناء التجمعات االستيطانية      ىستبقي موحدة كعاصمة إسرائيل األبدية، ولهذا جر      

 .في أراضي الضفة الغربية
االستعداد اإلسرائيلي إلخالء المستوطنات الهامشية في الضفة الغربية يأتي في سياق فك االرتباط الـذي               

االنزياح عن : ، هو بسبب رئيسي يتمثل في   ) في غزة  ى شاكلة ما جر   ىعل( تطبيقه فيها    ىتدعو إسرائيل إل  
ـ         المناطق العربية التي تشكل كثافة سكان       يهوديـة دولـة     ىية كبيرة، خوفاً من تأثير السكان العـرب عل

إسرائيل، هذا الهدف، الذي تثبته الحركة الصهيونية في كل األدبيات الصادرة عنها، والذي ورد أيضاً في                
ـ     ىهي حت (كل مؤلفات قادتها، ومن ثم ثبتته اسرائيل في العديد من قوانينها الرئيسية               ى اللحظة تفتقـر إل

، ىنشاء الدولة اليهودية، النقية في يهوديتها، السبب، الذي كان من جملة اسباب كثيرة أخـر              أي إ ) دستور
، وخالل العام، وما بعده أيضاً، من أجـل ترويـع           1948والتي دفعت اسرائيل للقيام بمجازرها قبل عام        

التي كان من   ، و ى كل األساليب األخر   ى مغادرة وطنهم، إضافة بالطبع إل     ىالفلسطينيين بهدف إجبارهم عل   
، والذي يعتبـره الكاتـب والمـؤرخ        1967، وكذلك في عام     1948التهجير القسري لهم في عام      : بينها

، وقد أصـدر كتابـاً يحمـل نفـس          )التطهير العرقي للفلسطينيين  (اإلسرائيلي التقدمي إيالن بابيه بمثابة      
خل الخط األخضر مـع الـسلطة       في نفس اإلطار، تندرج الدعوات اإلسرائيلية لتبادل مناطق دا        . العنوان

 هذا الموضوع في    ىوسنتطرق إل (الفلسطينية، وهي بالطبع المناطق ذات الكثافة السكانية العربية الكثيفة          
 ).حينه
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وسط هذا المشهد البانورامي، تأتي فكرة طرح الدولة الديمقراطية الواحدة، التـي يتبناهـا فلـسطينيون                
التجمـع  (ها مؤتمرات في العواصم األوروبية، ومنها مـؤتمر         وبشكل أقل، إسرائيليون، وأصبحت تعقد ل     

الملتقـي  : والذي عقد في لوزان، ويضم منظمات كثيرة، أبرزها       ) ألجل السالم والديمقراطية في فلسطين    
، جمعية إعادة بناء عمواس، جمعية اليهود االتقياء، منظمة دير ياسين           )سنابل(الثقافي العربي السويسري    

د الجمعيات العربية اتجاه، حركة مقاومة الفصل العنصري فـي فلـسطين، مجموعـة              في الذاكرة، اتحا  
المتطهرين الجدد، مجموعة لندن لدولة واحدة، منظمة فابوال، منظمة كازا أوف ماريا، منظمة البييـر ال                

 .اوليفيير وغيرها
ن فئات يهودية ورعـة      تسارعاً في تأييدها، وخاصة م     ىالجديدة يجري إحياؤها، وتلق   / هذه الفكرة القديمة  

 التفكيك  ى في إنشاء دولة إسرائيل مقدمة لفناء اليهود، لذا تدعو إل          ىناتوري كارتا، والتي تر   : مثل جماعة 
السلمي إلسرائيل كدولة، ليعود الفلسطينيون ويقيمون دولتهم فيها، فوفقاً لواحٍد من أبـرز قـادتهم وهـو                 

 تعاليم دينية، أما الصهيونية فهي تشويه للمفاهيم الدينيـة،          فإن اليهودية هي  ) يسرائيل ديفيد فايس  (الحاخام  
 .إن بطبيعتها االستعمارية العنصرية، أو من خالل ربط الدين باألرض، وذلك أمر جنوني وغير منطقي

 تبنيها أيضاً من قبل سياسيين ومثقفين وباحثين، فـي الـدول األوروبيـة، وبخاصـة                ىهذه الدعوة جر  
 . من العالمىفرقة أخربريطانيا، وفي أنحاء مت

 العقبات اإلسرائيلية أمام تحقيق الدولة الواحدة
 . اللحظةى رسم حدودها الجغرافية حتى الدستور وإلىمن المعروف أن إسرائيل تفتقر إل

إسرائيل استعاضت عن الدستور بجملة من القوانين ذات الطابع الدستوري، سنّتها فـي دورات متعاقبـة                
، 1951، قانون أمالك الدولة سـنة      1950، قانون العودة سنة     1950الغائبين سنة   قانون أمالك   : للكنيست

، وقوانين أخري سنتها بعد ذلك، لكـن        1953، قانون استمالك األراضي عام      1952قانون الجنسية سنة    
ـ                   ىالقوانين السابقة هي األساس الذي يحدد طبيعة إسرائيل، التي ما تزال تدخل صـياغات تعديليـة عل

 بحيث تتواءم مع أهدافها في كل مرحلة وفقـاً للمتغيـرات الـسياسية              ى التي سنتها، وتسن أخر    القوانين
 .والعسكرية والديموغرافية واالجتماعية

 عدة مبـادئ    ى وفي بيان االعالن عنها تم التأكيد عل       1948عند تشكيل الدولة اإلسرائيلية رسمياً في عام        
 : من بينها

وبموجب هذين المبدأين فإن إسرائيل ملتزمة بلم شمل اليهود من مختلـف            الدولة اليهودية وقانون العودة     
 الجنسية والعيش في إسـرائيل      ىأنحاء العالم أو من يتهودون، والذين لهم الحق في العودة والحصول عل           

من أرض إسرائيل المخصصة لمصلحة اليهود فقط، وجميع غيـر          % 92كمواطنين مؤهلين لالنتفاع من     
إسرائيل شـاحاك، التـاريخ      (- ممنوعون من االنتفاع بتلك األراضي     -م الفلسطينيون    بمن فيه  -اليهود  

 ).اليهودي، الديانة اليهودية، وطأة ثالثة آالف سنة
ـ  1992 الطابع اليهودي إلسرائيل، صادق الكنيست اإلسرائيلي فـي عـام            ىوللتأكيد عل  قـانون   (ى عل
 ).لمساواة بين مواطني الدولة اليهوديةكرامة اإلنسان وحريته وا (ى، والذي يؤكد عل)األساس

 بإصدار قـانون    1977 في عام    ىولتحصين الطابع اليهودي إلسرائيل أيضاً، قامت حكومة الليكود األول        
عندما تواجه محكمة العدل العليا بسؤال قانوني يتطلب قراراً ال يوجد له جواب فـي               ( ما يلي    ىينص عل 

 المحكمة أن تقرر في ضوء مبادئ       ى خالل التحليل، يتوجب عل     أو من  - قانون الحالة    -القانون الوضعي   
 المركـز القـانوني     -نشرة لمنظمة عدالة    ) (الحرية، العدالة، المساواة والسالم الخاصة بالتراث اليهودي      

 قامت الكنيست اإلسرائيلي بسن قانون، أقرته       1985أيضاً وفي عام    ). لحقوق األقلية العربية في إسرائيل    
ال يجـوز ألي حـزب يعـارض     (ها، وال يمكن إلغاؤه إالّ وفق أصول خاصة، وبموجبـه           غالبية أعضائ 

 بالوسـائل الديمقراطيـة، أن      ى تغيير هذا المبدأ حت    ىبرنامجه مبدأ الدولة اليهودية أو يعلن عن عزمه عل        
 ....).نفس المصدر السابق ... إسرائيل شاحاك(يشارك في انتخابات الكنيست 
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د هذه القوانين بنوع من التفصيل، ذلك أنه ومنذ بـدء الحركـة الـصهيونية فـي      ليس صدفةً أن يتم إيرا    
 تداعيات ذلك أن تكون أيـضاً       ى عقيدة قومية، بالضرورة، فإن إحد     ىاإلجراء التحويلي للديانة اليهودية إل    

يهود  اإلسرائيلي يتجسد في إنشاء دولة ال      -عقيدة استعمارية، فإن الحلم الصهيوني، وفيما بعد الصهيوني         
.. والفارق كبير بين المـسألتين    ) الشعب اإلسرائيلي (وليس  ) الشعب اليهودي (في فلسطين والمحكومة من     

بالتـالي مـن    .. مما يعني أن إسرائيل لن تتخلي في يوم من األيام عن يهوديتها، وصهيونيتها، وعقيدتها             
نية االستعداد إلنشاء دولة     القريب المنظور، أن تجنح إسرائيل إلمكا      ىالصعب التصور وبخاصة في المد    

 .ديمقراطية علمانية واحدة مع الفلسطينيين
إسرائيل قامت بصورة استثنائية مختلفة عن كل دول العالم، إن ببطالن الحقوق التاريخية التـي تـّدعيها                 

 ىالحركة الصهيونية بامتالك األرض الفلسطينية، أو بالتطور التاريخي في إنشاء الدول، ذلك أّن من جر              
 اقتالعهم وتهجيـرهم    ىجاؤوا ليستوطنوا أماكن من جر    ... جيرهم من اليهود من مختلف أنحاء العالم      ته

قسراً من الفلسطينيين، ومن يجري التخطيط القتالع وتهجير جزٍء كبير منهم، بعد مـرور مـا يقـارب                  
. والعـشرين  إنشاء الدولة اإلسرائيلية، وفي عصر حقوق اإلنسان في القـرن الواحـد              ىالستين عاماً عل  

 االستعمارية والحركة الصهيونية، من أجل زرع كيان غريـب          ىإسرائيل قامت كنتيجة للتحالف بين القو     
في وسط المنطقة العربية، يبقيها مجاالً حيوياً للتدخل األجنبي في كل المراحل المستقبلية، ويبقيها أقطاراً               

 .عربية متفرقة، ممنوعة من الوحدة
: فإن مظاهر التطور األبرز فيها تتمثل فـي       ...  إنشائها ىقارب الستين عاماً عل   إسرائيل وبعد مرور ما ي    

ازدياد حدة العداء للفلسطينيين والعرب والتنكر للحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني، واسـتعمال األسـلحة              
 وارتكاب  )األسلحة الممنوعة االستعمال دولياً   (المتطورة واألكثر فتكاً بالفلسطينيين والعرب، بما في ذلك         

 اإليغال مزيداً فـي المـسيرة نحـو         ىإضافة إل  ..المزيد من المجازر بحقهم، في سياسات يومية عدوانية       
إن في التطور الذي تحرزه األحزاب اليمينية والدينية، التي تحقق مكاسب أكثر فـي االنتخابـات                : اليمين

ـ      ىالتشريعية المتتالية للكنيست دورة بعد أخر      روطها فـي الحيـاة الـسياسية       ، وفي المزيد من فرض ش
ـ              الحيـاة   ىواالجتماعية واالقتصادية اإلسرائيلية، أو في ازدياد نفوذ المؤسسة العسكرية وسـيطرتها عل

أن التنشئة لألجيال القادمة إن في المدارس الدينية التي تزداد أعدادها           : السياسية في إسرائيل، وهذا يعني    
حكومة، تتم من خالل المزيد من االرتباط بالجـذور التوراتيـة           عاماً بعد عام، أو في المدارس التابعة لل       

المشّربين بـالميزات الربانيـة     (للعدوانية، وللعنصرية اإلسرائيلية، المتمثلة في النظرة االستعالئية لليهود         
 المـوت   ى، والذين ال يـستحقون سـو      )غير اليهود (في التعامل مع األغيار     !)  هكذا يعتقدون  -الخاصة  

 )!.كالعرب(
إسرائيل وبعد ما يقارب الستة عقود من تأسيسها، وباعتبارها التمثيل العضوي للصهيونية التـي مـضي                

 حركة سياسية ما يزيد عن القرنين زمنياً، فإنها ما زالت تمثل الوجه الحقيقـي للغيتـو                 ى تحولها إل  ىعل
إن في فكرة السور التـي      ... التاريخي اليهودي، في المجتمعات التي عاش اليهود تاريخياً بين ظهرانيها         

أو الجـدار الحديـدي الـذي تحـدث عنـه زئيـف             ) دولة اليهود (هجس بها ثيودور هرتزل في مؤلفه       
 فكرة بناء الجدار العنصري العازل للفصل بينها وبين العـرب،           ىجابوتنسكي، والذي ترجمته إسرائيل إل    

فكرة عزل العرب،   ! لقاء بهم خلفه  واإل) ممن تعتبرهم مواطنيها  ( تهجير جزء من العرب      ىوالذي تهدف إل  
بهدف نقاء دولة اليهود، هي األساس في الطرح اإلسرائيلي لدولة الكانتونات المؤقتـة فـي الحـل مـع                   

يقـول دوف فايـسغالس   . الفلسطينيين، ولم تجئ كنوع من االعتراف اإلسرائيلي ببعض الحق الفلسطيني   
، بـأن خطـة     2004تس اإلسرائيلية، صـيف     في تصريح له لصحيفة هآر    ) الذي كان مساعداً لشارون   (

االنفصال في قطاع غزة جاءت لتسد الطريق علي أية تسوية نهائية للنزاع اإلسرائيلي الفلسطيني وفـق                 
 .قرارات الشرعية الدولية
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إن تشكيل  ( فتقول   1977الصادر في عام    ) النضال الخائب (أما الباحثة اإلسرائيلية آنيتا شبيرا، ففي كتابها        
 التنازل عن تلك المناطق الفلسطينية التي لـم         ى في نهاية األمر، إل    ىتيطان يهودية منعزلة، أد   مناطق اس 

 ).تتشكل فيها أغلبية يهودية
مـدنهم  ( احتالل أماكن الفلـسطينيين      ىالديموغرافية تشكل هاجساً كبيراً إلسرائيل منذ نشأتها، فإضافة إل        

نفس السياسة  . ثالثة أرباع المليون من الفلسطينيين    ، فقد هّجرت قسراً     1948في عام   ) وقراهم وأراضيهم 
 .، وفي ممارسة اإلبعاد ضد الفلسطينيين فيما بعد1967جرت ممارستها في عام 

 ندوات مستمرة تعقدها مراكز أبحاث إسرائيلية، ولعل أبرزها، مؤتمرات هرتسيليا           ىهذا الهاجس تحول إل   
 سياسية وعسكرية إسرائيلية، وخبـراء اسـتراتيجيون،         إليها قيادات  ىللسياسات االستراتيجية، التي يدع   

والتي ابتدأت فـي االنعقـاد      .. وعلماء ومفكرون من داخل إسرائيل ومن خارجها وبخاصة من اصدقائها         
 ).تعزيز المناعة واألمن القومي اإلسرائيلي(، والتي تعقد تحت شعار 2001سنوياً منذ العام 

ولذلك، .  إسرائيل ىالتصدي للخطر الديموغرافي الفلسطيني عل    : هذه المؤتمرات جعلت من أبرز مهماتها     
، التي صدرت عن مؤتمر هرتـسيليا  )وثيقة هرتسيليا( تثبيتها في ىلديها توصياتها بهذا الشأن، والتي جر     

وسـائل داخليـة لتـشجيع      : الثاني، وقد تركزت التوصيات الصادرة عن المؤتمر في ثالثة اقتراحـات          
 مبادلة المناطق ذات الكثافة السكانية العربية داخل الخط األخضر مع منـاطق              اإلنجاب، ىاليهوديات عل 

تابعة للسلطة الفلسطينية، إمكانية الترحيل لجزء من الفلسطينيين التابعين للدولة اإلسرائيلية، واقتراح آخر             
 قطاع  جري طرحه في مؤتمر هرتسيليا الرابع، والقاضي باالنفصال عن الفلسطينيين من جانب واحد في             

 ). منبر المؤتمرىالمؤتمر السادس وما طرحه أولمرت عل(غزة، وامكانية تطبيق ذلك في الضفة الغربية 
، ) اإلنجاب ى عل - فقط   -بحثّ األمهات اليهوديات    ( مجلس إسرائيل للديموغرافياً     ى، أوص 2002في عام   

 ى إسرائيل، حت  ىير العرب إل  كما سبق لشارون أن حث القادة الروحيين اإلسرائيليين بأن يسهلوا هجرة غ           
الغارديـان  (لو لم يكونوا يهوداً، وذلك لكي يقدموا إلسرائيل خّزان أمان ضد السكان العرب المتزايـدين                

31/12/2002.( 
 هـذا   ىلماذا ال تقوم إسرائيل حالياً بطرد العرب منها؟ وفي اإلجابة عل          : لكن، من حق القارئ أن يتساءل     

إن ).. التطهير العرقي للفلسطينيين  (لي التقدمي، إيالن بابيه، صاحب كتاب       السؤال يقول المؤرخ اإلسرائي   
 التصرفات اإلسرائيلية ليست أخالقية وال أدبية، بل تقنية، فكم بإمكان إسرائيل فعله من غير               ىالكوابح عل 

وقف  فرض عقوبات عليها، أو أن يجعل مى دولة منبوذة، ومن غير أن يدفع األوروبيون إل     ىأن تتحول إل  
إن إسرائيل حالياً تتمتع بأمرين في وقت واحد، فهي تطبق          ... األمريكيين المؤيد لها صعباً جداً؟ ويستطرد     

 األرض مزيجاً متقناً من اإلجراءات التي تجعل حياة الفلسطينيين جحيماً ال يطاق، فتخلق بيئة تُفضي                ىعل
ام بمشهد دراماتيكي يجفل العالم ويـدعوه        تطهير عرقي بالتدريج، ولكنها في الوقت نفسه تتجنب القي         ىإل
 ).15/6/2003الغارديان ( شجب أفعالها وفرض العقوبات عليها ىإل

أما عالم االجتماع اإلسرائيلي غرشون شفير، فهو أكثر وضوحاً في التعبير عن العالقة بين الـديموفرافيا                
ـ  - في جزء مـن فلـسطين         أغلبية يهودية  -إن إعطاء أغلبية للديموغرافيا     (واألرض، فهو يقول      ى عل

 ماركة متميزة للتيار المركـزي      ى تحول إل  - كل أجزاء فلسطين     ى أقلية يهودية مسيطرة عل    -الجغرافيا  
 ).في حركة العمل الصهيونية منذ الثالثينيات من القرن العشرين

أصبح من أكبر   وللغرابة، فإن بعضاً من التيار الديني اإلسرائيلي المتطرف، قد استوعب هذه المعادلة، و            
المؤيدين لالنفصال عن الفلسطينيين في الضفة الغربية وغزة، يقول أحد أهم منظري هذا التيـار يوسـي               

 الصهيونية الدينية   ىإن عل )... 2005إبريل  / تخليت، عدد نيسان  ( مجلة   ىكالين هليفي في تصريح له إل     
 وحدة الدولـة وسـالمتها مـن        ىلاإلقرار بأن مؤيدي االنسحاب ليسوا أقل وطنية وإخالصاً وحرصاً ع         

 ).اآلخرين
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يمكن استنتاج بعض أبرز وأهم األسس، التي تحول حقيقة، دون امتالك اية حدود دنيا مـن                ... مما سبق 
فمسيرة إسرائيل بعد ما    ...  فكرة الدولة الديمقراطية الواحدة مستقبالً     ىامكانية قادمة، لموافقة إسرائيلية عل    

، ثم إن )وهذا ما بينّاه سابقاً( المزيد من التوجه نحو اليمين     ىائها، لم تُنتج سو    إنش ىيقارب الستين عاماً عل   
مسيرة اليهودية خالل الفي عام، لم تكن كفيلة بإحداث تغيير نمطي في الحياة اليهودية، باالنتقال خـارج                 

خل، بأن ألفـي    أسوار الغيتو، والجدار، والسور الحديدي، مما يشي ووفقاً لرؤية حالية إلسرائيل من الدا            
إال في بعض التفاصيل التي ال تؤثر       ... ، ليست كفيلة بإيجاد تغييرات جوهرية في هذه النمطية        ىعام أخر 

فـي  ) بفعل مستجدات غير محسوسة حاليـاً     (ما لم تحدث تغييرات جوهرية دراماتيكية       !  المضمون ىعل
إمكانيـة  :  تغييرات من نمـط     الصهيوني، وتغير في موازين القوي لصالح      -الصراع الفلسطيني العربي    

إزالة الكيان اإلسرائيلي، ألن تاريخ المنطقة كان حافالً باالعتداءات عليها، واالحتالالت الكثيرة ألجـزاء              
 .من أراضيها، وفيما بعد تحقيق انتصارات علي هذه االحتالالت واالعتداءات

 ىكة الصهيونية كحركة سياسية وحت     اإلسرائيلي منذ بداية تشكيل الحر     -نقول ذلك، ألن النهج الصهيوني      
ارتـبط بالعـدوان والعنـصرية والنظـرة        ) وليس هناك ما يوحي بإمكانية تغيير هذا النهج       (هذه اللحظة   

هذا النهج يؤسس،   !).  هكذا يعتقدون  -الذين خلقوا من أجل خدمة بني إسرائيل        ( األغيار   ىاالستعالئية عل 
، فما يمارس من تنكر لحقوق الـشعب الفلـسطيني   وسيظل يؤسس لصراع تاريخي مستقبلي غير منظور     

وتجاه كل الفلسطينيين والعرب، وكذلك قوانين الدولة اإلسـرائيلية،         ) عرب إسرائيل (ومن عنصرية تجاه    
لن تنتج غير عوامل احتدام الصراع بمرور السنين، رغم كمونه المرحلي، بفعل عوامل سياسية كثيـرة                

 الظلم الفادح للفلسطينيين، وهـذا الظلـم،        ىنيالية منذ األساس، قامت عل    فإسرائيل الكولو .. متعددة أحياناً 
 االتفاق عليه من قبل اليمين واليسار التقليدي الكالسيكي اإلسرائيلي وما يزال، ومثلما يقول الكاتب               ىجر

 النموذج الدمجي ال يمكن أن يتحقق، ألن الهيمنة في النموذج الـدمجي ال تُقـاس    (الفلسطيني أمير مخول    
 البيئة الداخلية والخارجية لكل مجموعة، وهي       ىبالكم، بل بالسيطرة علي مرافق القوي ومصادرها، وعل       

 ).بيئة توجد فيها هيمنة إسرائيلية مطلقة، والنموذج الدمجي سيكرس هذه الهيمنة ويرسخها
   21/4/2007القدس العربي 
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      اسعد عبد الرحمن.د
بطباعة الخطاب التاريخي الذي القاه الملك عبد اهللا الثاني امـام           "أوصى الرئيس الفلسطيني محمود عباس      

الكونغرس االميركي في كتيب واعتباره من الوثائق المهمة واألساسية للـسلطة الوطنيـة الفلـسطينية،               
تها المدنية والعـسكرية وعلـى الجامعـات        وتوزيعه على كافة مؤسسات ودوائر السلطة الوطنية وأجهز       

والمدارس الفلسطينية وعلى المؤسسات والهيئات والمنظمات االهلية، لتمكـين كافـة شـرائح الـشعب               
وفي الحقيقة، فان خطـاب العاهـل       ". الفلسطيني من االطالع على الخطاب واالحتفاظ به تقديراً ألهميته        

وهـي  (حيال السياسات االميركية في العالم العربـي        " يجبهة االعتدال العرب  "األردني يمثل وجهة نظر     
التي باتت تدرك واشنطن ان ال غنى       ) الجبهة المعول عليها للتأثير عربياً ودولياً في نطاق التسوية السلمية         

لها عنها لمساعدتها في تخليصها من كوارثها والويالت التي جرتها على المنطقة وجلبت السخط العـارم                
عمليـة  "يات المتحدة، ومن بين امور عديدة مهمة ركز عليها الملك دعوته الملحة الى              على سياسات الوال  

ولقد جاء الخطاب ضمن الجهود العربية اليجاد حلول لمشاكل المنطقة التي           ". سلمية تعطي نتائج هذا العام    
االساس هو تحقيق   تزداد احتقانا، حيث قدم العاهل األردني افكارا تجاه احالل السالم العالمي، معتبرا ان              

السالم العادل للشعب الفلسطيني واقامة دولته المستقلة، واضعا الواليـات المتحـدة امـام مـسؤولياتها                
على اسـرائيل   ) ايجابا او سلبا  (التاريخية تجاه القضية الفلسطينية باعتبارها الدولة صاحبة التأثير األكبر          

مراقبون كثيرون في توضيح كون العاهل األردني قدم      ولقد اطنب   . لاللتزام بتحقيق السالم او التنصل منه     
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فرغم اهمية العراق وما يجري على اراضيه، تبقى القضية الفلسطينية القـضية الرئيـسية              : رواية مقنعة 
منبع االنقسام في المنطقـة وسـبب االسـتياء         "التي تعكر اجواء الشرق األوسط بأكمله، مؤكدا على ان          

تلك هي القضية الرئيـسية التـي       : "وخلص الى القول  ". والسالم في فلسطين  واالحباط، هو التنكر للعدالة     
، مكررا الحاحه على ضرورة احالل السالم االن ودون تأخير، بعد           "تولد عواقب قاسية لمنطقتنا ولعالمنا    

ولكـن لمـاذا    . ان تناول محاور شخصت الواقع، وما سيؤول اليه من عواقب نتيجة تأخير احالل السالم             
لقد ادرك الملك خطورة الحال الذي تعيشه المنطقة والتغيرات الجذريـة الطارئـة،             ! ن تأخير؟ االن ودو 

ال شيء يمكن ان يؤكد الرؤية األخالقية االميركية بوضـوح، وال       "فشدد في مخاطبته الكونغرس على ان       
ائج ليس في   شيء يمكن ان يالمس شباب العالم بشكل مباشر اكثر من قيام قيادتكم بعملية سلمية تعطي نت               

، بمعنى ان على واشنطن ان تعمل علـى فكـرة قيـام             "العام المقبل، وال بعد خمس سنين، بل هذا العام        
  !! وليس غداً- االن -االن : الدولتين، التي تبناها الرئيس بوش على قاعدة

ألردني، فبعد خطاب العاهل ا   . واضح، هذه األيام، أن النظام الرسمي العربي بات يسير وراء ما يؤمن به            
غير أن  . جاءت قمة الرياض التي عرضت على إسرائيل فرصة السالم والتطبيع مقابل االنسحاب الكامل            

األول مـن   (مراسل الشؤون العربيـة فـي صـحيفة هـآرتس فـي             ) تسفي برئيل (إسرائيل، كما يقول    
. انية ايـضاً  قد وضعت الفرصة مرة أخرى امام الرهينة الطوعية وصدت للمرة الث          ) "2007إبريل  /نيسان

ايهود اولمرت مستعد كما يقول للتفاوض مع السعودية، ولكن استعداده يبدو مثل هز رأس مجامـل فـي                  
أن الثمن المطلوب من اسـرائيل أعلـى ممـا          "في  ) برئيل(وتكمن المشكلة بنظر    ". مواجهة لفتة مزعجة  

اطق حتى حدود حزيـران، أو      تصوره المبادرة العربية، ذلك ألن األمر ال يتعلق فقط باالنسحاب من المن           
التنازل ) ال سمح اهللا  (المسألة تدور حول تبني تصور جديد يشمل        . إيجاد حل متفق عليه لمشكلة الالجئين     

"!!! عن شعار الشعب الصغير المحاط باألعداء المريح والمتجذر الى حد كبير في نفـوس اإلسـرائيليين               
. صهيونية عن اإلقدام على تسوية تاريخيـة وعادلـة        الدولة ال " عجز"هنا، إذ تكمن المشكلة األساس، أي       

وفي هذا السياق، وقبل ترسخ الموقف الرسمي العربي المعتدل، نجح الفلسطينيون بإقامة حكومة وحـدة               
اللجنـة  "وطنية أزالت مخاطر اندالع حرب أهلية بين فتح وحماس، وباشر الرئيس عباس بإقناع أعضاء               

لقد دفعت هذه التطورات قيادة     . اسرائيل بقبول مبادرة السالم   " إقناع" و االعتراف بتلك الحكومة،  " الرباعية
  .حماس، ربما رغماً عنها، لتكييف مواقفها مع الواقع/حركة المقاومة اإلسالمية

شخصياً لست متأكداً الى أين تتجه إدارة بوش وجبهته المحافظة المتصهينة والمتأسرلة بـشأن القـضية                
ففي كل مرة يتقدم العرب خطـوة       !!). طبعا ان كان ذلك يعوزها    (ن االنتباه   الفلسطينية، لكن على واشنط   

" االسـتيطان /"تجاه السالم مع اسرائيل، تماطل األخيرة وتزيد الءاتها خاصـة مـا يتعلـق باالسـتعمار               
والالجئين والقدس، وكل ذلك في ظل ضعف األمم المتحدة وعجزها عن تفعيل قرارات الشرعية الدولية               

طين والدول العربية، وعلى الرغم من تعهد الواليات المتحدة بجعل اسرائيل تتوقـف عـن               الخاصة بفلس 
في الضفة، ناهيك عن سحب قواتها المحتلة الى المواقع التي كانت فيها قبل انتفاضة              " المستوطنات"اقامة  

لـم  ) رلم يبق منها سوى سبعة اشه     (األقصى، وتعهد بوش باقامة دولة فلسطين في غضون ثالثة اعوام           
توضع تسوية الصراع الفلسطيني االسرائيلي ضمن جدول اعمال الدبلوماسـية االميركيـة اال بعـد ان                

وال تزال االدارة االميركية تتعثر     . واشنطن حاجتها للعرب اليجاد مخرج مشرف لها في العراق        " ادركت"
رغم وعود بوش والزيارات    في اتخاذ سياسة غير منحازة تجاه القضية الفلسطينية، فالمواقف االميركية،           

 مجرد شراء وقت للسياسة التوسـعية االسـرائيلية، امـا ان            - عمليا   -المكوكية لوزيرة خارجيته، هي     
الموقف العربي والفلسطيني، الذي تتجاهله الواليات المتحدة بشكل مستفز، فيتخلص بادراك الجميـع ان              

.  شيء، باتت توفر فرصا ال بد من اسـتثمارها         تطورات االوضاع االقليمية والدولية والفلسطينية قبل كل      
لن تقبـل بمبـادرة الـسالم       " المحافظين الصهيونيين والمتصهينين  "ومع ذلك، فان اسرائيل وجبهتها مع       

ومن هنـا، جـاءت     !!! العربية اال اذا هي اعادت صياغتها، وأفرغت مضمونها، وقامت بامالء إرادتها          
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لجناحي الكونغرس االميركي كي يتحرك اليوم      ) معتدلين العرب نيابة عن كل ال   (مخاطبة العاهل األردني    
  !الوقت سيف ان لم تقطعه قطعك: قبل الغد، ولسان حاله يقول

 21/4/2007المستقبل 
 

  الصهيونية البشعة في مقابلة مع شارون .80
  عبد الوهاب المسيري. د

 تحت  1982 ديسمبر   17 في   "دافار"، الكاتب اإلسرائيلي، مقابلة مع شارون في جريدة         "عاموس أوز "عقد  
ثـم  ". المانفستو اليهودي "، وحينما نشرت على الشبكة العنكبوتية كان العنوان هو          "الناعم والدقيق "عنوان  

  ). 1983عام " (أرض إسرائيل"أعاد الكاتب نشر المقابلة في كتاب بعنوان 
وألن . مـا يـدور داخلهـا     وما جاء في الحوار ال يبين عقلية شارون وحسب وإنما العقلية الصهيونية، و            

شارون يتكلم بصراحة، فإنها تكشف عن كل المسكوت عنه، والذي إن تم التصريح به، ال يجد طريقـة                  
إلى اإلعالم، وسنورد كلمات شارون كما هي، وإذا احتاج األمر إلى توضيح أو تعليق فسنضعهما بـين                 

ائيل أي اسم كما تشاء، حتـى وإن        لك مطلق الحرية في أن تطلق على إسر       : "يقول شارون . أقواس كبيرة 
فأن أكون يهودياً نازياً على قيد الحياة أفضل بكثير من أن أكـون             "، ولم ال؟    "الدولة اليهودية النازية  "كان  

كمـا  . أنا ال أسعى إلى نيل استحسان أو إعجاب األغيار، فأنا لست بحاجة إلى حبهم             . قديساً وافته المنية  
أي اليهود الذين ينـادون بالـسالم   ( يمكن أن يكنه لي اليهود من أمثالك      أنني لست بحاجة إلى الحب الذي     

سوف نحيا سـواء    . البد أن أعيش وقد عزمت على أن أضمن البقاء أيضاً ألبنائي          ). والتعايش مع اآلخر  
فأنا سأدمر كـل مـن      ". نيويورك تايمز "قام البابا والقادة الدينون اآلخرون بمباركة ذلك أم ال في جريدة            

 له نفسه بأن يرفع يده على أبنائي، سأدمره هو وأوالده، ولن أفرق ساعتها بين كونـه مـسيحياً أو                    تسول
  ". مسلماً أو يهودياً أو وثنياً

أي أن رؤية شارون ليـست      . (هذا قانون صارم  . لقد علمنا التاريخ أن من ال يقتل سوف يقتله اآلخرون         "
لو أنك استخدمت كافة الوسائل الرياضية واإلحـصائية       ف) رؤية يهودية، بل رؤية علمانية داروينية شرسة      

.  ما هي إال حرب قذرة وال أخالقية، فلن أبالي بما تقـول            1982وبرهنت لي على أن الحرب على لبنان        
حتى لو أقنعتني بأننا لم ولن نحقق شيئاً في لبنان وأننا أخفقنا في خلق نظام صديق في لبنان، وأننا فـشلنا     

وحتى لـو قـصفت     . ريين أو حتى منظمة التحرير الفلسطينية، فلن أبالي بما تقول         في القضاء على السو   
سوف نشن حرباً أخرى، ونقتـل ونـدمر أكثـر          . الجليل بصواريخ الكاتيوشا على مدار العام، فلن أبالي       

إن شارون يدعي أنه ال يتعلم من هزائمه، وأنه مصر على القتـل والقتـال،               !" (وأكثر حتى يقولون كفي   
 أمر مخالف تماماً للواقع، فمن الواضح أنه قد تعلم الكثير من هزائمه على يد المقاومة الفلـسطينية                  وهذا

فانسحب من غزة وهدم ما فيها من مستوطنات، بناء على توصية من المؤسسة العـسكرية، وهـو لـم                   
  ). ينسحب ألنه رأى النور فجأة، وإنما ألنه ذاق مرارة الهزيمة وأدرك معناها

هنئ نفسي بأن أهم شيء وأجمل ثمرة لحرب لبنان هي أنهم ال يكرهون إسرائيل وحـدها، بـل                  دعني أ "
أصبحوا يكرهون أيضاً هؤالء اليهود المتحضرين في باريس ولندن ونيويورك وفرانكفورت ومونتريـال             

 الـذين    الظرفاء األبرياء المحترمين   Yidsلقد باتوا يكرهون هؤالء اليهود الحمقى       . وذلك بفضل ما بذلناه   
يرونهم مختلفين عنا، ويرون أنهم ليسوا مثل اإلسرائيليين الملوثة أيديهم بالدماء، تماماً مثل هؤالء اليهود               
الذين انصهروا في المجتمعات الغربية في فيينا وبرلين الذين كانوا يتوسلون للمعادين للسامية بأال يخلطوا               

وبا وجاءوا من بيئة ثقافية ال تتجاوز الجيتوات القذرة         بينهم وبين يهود شرق أوروبا الذين تسللوا إلى أور        
ولـذا يـستخدم    . يعبر شارون عن عمق احتقاره ليهود الدياسبورا، أي يهود العالم         . (في أوكرانيا وبولندا  

، لكن في صيغة تحقير، فاليهودي هو اليهودي الضعيف الـذي يقبـل             "يهودي" والكلمة تعني    Yidsكلمة  
دعهم يولولون ويدينون إسرائيل، دعهـم      . هات، لن يجدي نداؤهم وال صراخهم     لكن هيهات هي  ). اإلهانة
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يصيحون ويقولون إنهم ال يريدون أن يقتلوا أو يؤذوا حتى ولو ذبابة، وأنهم يفضلون أن يذبحوا على أن                  
يحاربوا، دعهم يعلّمون األغيار كيف يكونون مسيحيين أتقياء بإدارة الخد األيسر بعد صفعهم على خدهم               

أي أن  . (، وهذا مصدر سعادة بالغة لنـا      )أي بسبب سلوكنا الوحشي   (ولكن هذا لن يجدي بسببنا      . أليمنا
وكل هذا يدل على    . كره العالم لليهود الذي سيؤدي إلى اضطهادهم وطردهم يصب في الخندق الصهيوني           

ص أوروبا من فائـضها     ما أبينه دائماً، أن الصهيونية ليست نابعة من حب اليهود، وإنما من محاولة تخلي             
  ). البشري اليهودي

هذه السذاجة هي نفسها التي جعلتهم يقنعون األغيار أن يستسلموا لألوغـاد فـي فيتنـام واالستـسالم                  "
إن هؤالء اليهود الظرفاء الحمقى لم يعد يقبلهم المجتمع بل أصبح يتهمهم بقتل المسيح وقتـل                . للخوميني

وهـذا أروع مـا فـي      , ك فرق بيننا نحن اإلسـرائيليين وبيـنهم       فلم يعد هنا  . عرفات في صبرا وشاتيال   
نحن بالفعل دولة يهودية نازية، ولم ال نكون كذلك؟ إن الشعب الذي استسلم وهو يقـاد إلـى       . "الموضوع

السلخانة والذي رضي بأن يصنع األغيار الصابون من عظام أطفاله والمصابيح من جلد نسائه هو شعب                
لو أن آباءك المتحضرين جاءوا إلى هنا في الوقـت          . مين الذين فعلوا به كل ذلك     أكثر إجراماً من المجر   

شـهادة التوحيـد    " (اسمعي يا إسـرائيل   "المناسب بدالً من تأليف الكتب عن حب اإلنسانية وترديد دعاء           
  ماليين عربي هنا أو حتى مليوناً      6وهم في طريقهم إلى غرف الغاز، فال تتعجب، إذا ما قتلوا            ) اليهودي

واحداً، ما الذي سيحدث؟ بالطبع ال شيء سوى عدة صفحات قذرة يدونها التاريخ، لكن عندئـذ سـيكون                  
  ".  مليونا25ًعددنا نحن اليهود 

إنني على أتم استعداد اآلن للتطوع من أجل تنفيذ هذه المهام القذرة، فال أرى أي مانع من قتل أكبر عدد                    "
هم أو حرقهم حتى يكرهنا الجميع وحتى نسحب الباسط مـن           من العرب أو تشريدهم أو ترحيلهم أو طرد       

، ونجعلهم يفـرون وهـم يـذرفون الـدمع          )أي يهود العالم خارج إسرائيل    (تحت أقدام يهود الدياسبورا     
بنسف معبـد   ) أن يقوم عمالء إسرائيليون   (حتى لو استلزم األمر     . متوسلين أن يسمح لهم باالستقرار هنا     

 حـين   1952وهذا ما حدث فعالً في العراق عـام         ( حتى يفروا إلى إسرائيل      )إلرهابهم(يهودي أو اثنين    
نسف العمالء الصهاينة معبداً يهودياً وأماكن تجمع اليهود حتى يضطر يهود العراق إلـى الفـرار إلـى                  

وال أبالي بعد ذلك إذا نصبت لي المشانق أو إذا ما حكمت محاكمة نـورمبرج               ). الوطن القومي اليهودي  
إن ما ال تستطيعون استيعابه هو أن األعمال الدنيئة للصهيونية لم تنتِه            . ي ألنني مجرم حرب   وقررت شنق 

وهذا يعود بالشك إلى أن يهـوديتكم       .  لكنكم تدخلتم وأوقفتم ذلك    1948نعم كان يمكن أن تنتهي عام       . بعد
ذا مدى كره شارون    أال يبين ه  (راسخة في أرواحكم وعقلية الدياسبورا التي ال تستطيعون التخلص منها،           

إنني أشعر بسعادة بالغة ألن حرب لبنـان قـد          . فقلما يفهم اليهود األمور بشكل سريع     ) لليهود واليهودية 
أنا إذن  . عليهم أن يسرعوا بالعودة إلى وطنهم قبل أن تنطبق عليهم الظلمة          . Yidsأفزعت اليهود الحمقى    

فهو لـيس   ). أحد أهم المفكرين الصهاينة   (ه ليلينيلوم   ال تقتبس أقوالي، فلتقتبس أقوال موشي     . معاٍد للسامية 
أليس كل ما يحدث حولنا هـو       : "معادياً للسامية، بل هناك شارع في تل أبيب مسمى باسمه يقول ليلينيلوم           

) الجوالين الذين ال وطن وال جذور لهم      (دليل ناصع على أن أسالفنا كانوا يريدون أن يعيشوا مثل الغجر            
هذا ال يهمني، بل بـالعكس      . يمكنك أن تكتب أنني وصمة في جبين البشرية       . م كثيراً وأننا ال نختلف عنه   

أفعل كل ما بوسعي لطرد العرب من هنا ولزيادة معدالت معاداة السامية في العالم، علـى                . ولنعقد صفقة 
ولتكن على أتـم اسـتعداد ألن       . أن تمكث أنت مكانك تكتب قصائد شعرية ومقاالت تصور بؤس العرب          

وعب اليهود الحمقى الذين سيضطرون للهرب واللجوء إلى هذه البلد، ولتعلمهم كيف يصبحون نـوراً               تست
  .واهللا أعلم". ما قولك في هذا؟. لألغيار

  21/4/2007االتحاد االماراتية 
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