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***  

  
  تشكيل لجنة لتصفيه منظمة التحرير في الخارجاننفيت الرئاسة والمنظمة .1

تبدأ في العاصمة األردنية     : بسام البدارين  ،عماننقالً عن مراسلها في      7/4/2007القدس العربي   نشرت  
يس الفلسطيني تحت عنوان توحيد األنظمـة       اليوم السبت إجتماعات لجنة فنية وإدارية خطيرة شكلها الرئ        

 من هذه المؤسسات في     ىاإلدارية والمالية ما بين السلطة الفلسطينية ومؤسسات منظمة التحرير او ما تبق           
 ثالثة أشهر وسط ضجيج فلسطيني داخلي يـشمل مـا           ىوتبدأ هذه اإلجتماعات التي ستتواصل ال      .الواقع
 التحرير، وقال مصدر فلسطيني مختص للقدس العربـي ان           من عناوين وكوادر تحمل إسم منظمة      ىتبق

 البنية التشريعية والقانونية التي بقيت تحمل إسم منظمة التحريـر           ىهذه اللجنة ستقضي في المحصلة عل     
 خارطـة القـرار     ىبعد ان تم عمليا إنهاء المؤسسات السياسية للمنظمة التي لم يعد لها وجود حقيقي عل              

 ،ر ان هذه البنية المستهدفة من اللجنة التي شكلها عباس بمرسوم رئاسي مؤخرا            ويؤكد المصد  .الفلسطيني
 طوال سـنوات سـار لـصالح    ى من عناوين منظمة التحرير حيث ان ميزان القو ىهي فعليا آخر ما تبق    

 ىالسلطة في ارض الواقع والقرار فيما بقيت لوائح وتعليمات المنظمة وانظمتها الداخلية صـامدة وبمنـأ              
وحسب مراجع داخل حركة فتح فإن هذه اللجنة ستنظف آخـر العنـاوين    .يرات الرئيس وجماعته عن تأث 

ـ       2000الباقية باسم مؤسسات المنظمة وانهاء اعمال حوالي          كـادر المنظمـة     ى موظـف ال زالـوا عل
ـ     .بمؤسسات السلطة بحيث تصبح السلطة هي العنوان الفلسطيني األخير والوحيد           ىوفي خطوة تؤشر عل

اللجنة التي شكلها عباس إتخذ الرئيس نفسه قرارا موازيا تم تنفيذه بالفعل ويقضي بـإغالق مكتـب                 نوايا  
الراحل ياسر عرفات الموجود في تونس كذلك اغالق مقر مجاور للمكتـب يمثـل الـصندوق القـومي                  

  إغالق ومع .الفلسطيني إغالقا تاما مع إلحاق موظفي مكتب عرفات السبعة بمكتب الرئاسة التابع لعباس            
 ممثال في تونس والخارج لمنظمة التحرير       ى جانب ممثلية الصندوق القومي لم يعد يبق       ى ال مكتب عرفات 

 وغير مسبوقة إنتهت بفصل خمسة      إال مكتب الدائرة السياسية الذي يتعرض بدوره ألزمة مالية حادة جداً          
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يبي رئاسة اللجنة التي ستـضم       وزير المالية السابق محمد زهدي النشاش      ىويتوقع ان يتول   .خطوط هاتفية 
ايضا ممثلين عن وزارة المالية والخارجية والدائرة السياسية والسيد نمر حماد مستشار مكتـب عبـاس                

ويقول مراقبون محليون ان لجنـة عبـاس         . الصندوق القومي الذي لم يعد موجودا في الواقع        ىإضافة ال 
 من عناوين تحمل إسم المنظمة بعد ان حسم          ما تبقي  ى عملية إطالق رصاص الرحمة عل     ىاألخيرة ستتول 

الصراع الداخلي لصالح مؤسسات الرئاسة وعباس بداللة اإلتصاالت المقطوعـة تمامـا بـين عبـاس                
 .والرئاسة وبين أبرز رجاالت المنظمة حاليا وهو فاروق القدومي

دة إجتماعات وتضع   وكان المرسوم الرئاسي وملحقاته قد حدد مسبقا وظيفة وأعمال اللجنة التي ستعقد ع            
تقريرها النهائي في منتصف الصيف المقبل الذي يقول انصار المنظمة في حركة فتح انه سيشهد إعالن                
الوفاة رسميا لكل ما تبقي من أطر ومؤسسات المنظمة خصوصا بعد التخلص من تراث ياسر عرفـات                 

وجاء من بين أهـداف      .قوميوتطبيق خطة تدريجية إلحالل وزارة المالية في السلطة مكان الصندوق ال          
اللجنة اإلدارية والمالية تقليص عدد السفارات والممثليات في الخارج وإيجاد حل ألنظمة التقاعـد التـي                
تخلو منها لوائح المنظمة خالفا للسلطة ومنع اإلزدواجية في تطبيقات القانون الدبلوماسي ودراسة آليـات               

ي الخارج ومعالجة مسألة المفرزين من المنظمة الي السلطة         التنقالت والكادر في السفارات والممثليات ف     
 .وأنظمة التعيين والتنقل في المؤسسات والمكاتب الدبلوماسية في الخارج

 في اَ كبيرمسؤوالً إلى أن  حكمت يوسف،غزةنقالً عن مراسلها في  7/4/2007وكالة سما وأشارت 
ما نقلته صحيفة القدس العربي حول تشكيل لجنة  صباح اليوم ىمنظمة التحرير والرئاسة الفلسطينية نف

وقال المصدر في تصريحات خاصة لوكالة سما ان  .لتسوية مؤسسات منظمة التحرير في الخارج
 مناقشة اوضاع السفارات الفلسطينية في الخارج وتصويب آدائها وتعديل ىاجتماعات اللجنة تهدف ال

ة العاملين في هذه السفارات وتطوير وتفعيل آدائها وتطبيق وتوحيد النظم والقوانين بما يخدم مصلح
وضح المصدر انه سيتم تزويد السفارات أو .السياسي والدبلوماسي وفقا للمصلحة الوطنية العليا

الفلسطينية في الخارج بالكادر المهني واالكاديمي بما يعزز الخطاب السياسي للكل الفلسطيني وتضم 
ئاسة والمنظمة ووزراة المالية والصندوق القومي الفلسطيني مشيرا ان اللجنة في عضويتها ممثلين عم الر

 .هذه الخظوات ال تهدف المس باي  من العاملين على كادر المنظمة
  

 مريكا برفع يدها عن البنوك أطالب وي.. منيةهنية يؤكد انطالق الحملة األ .2
قال رئيس الـوزراء     :الهول و أشرف أب  ،غزةنقالً عن مراسلها في      7/4/2007األهرام المصرية   نشرت  

 إن حكومته ستناقش اليوم الخطة األمنية التي قدمها وزير الداخلية النهـاء حالـة االنفـالت                 ،الفلسطيني
 أن أولويات حكومتـة كـسر الحـصار وإعـادة األمـن             ،إسماعيل هنية في خطبة الجمعة      وأكد ،األمن

 أنه ال يمكـن أن تـستمر الحكومـة          ىا عل  مشدد ،واالستقرار وإنهاء ظاهرة الفوضي واالنفالت األمني     
 األمنية يتمثل   ىواعتبر أن السبب الرئيسي للفوض     . هذا الوضع تحت أي ظرف     ىوحماس في السكوت عل   
 ودعـا هنيـة       لكنه قال إنه إذا لم يكن هناك تعاون من الجميع لن يتوافر األمن             ،في االحتالل اإلسرائيلي  

 أن قيمة هذه المتـأخرات      ى مشيرا إل  ، لية المتأخرة للسلطة الفلسطينية   الدول العربية لاليفاء بالتزاماتها الما    
  .تبلغ مليارين ونصف المليار دوالر

قـال اسـماعيل هنيـة      :  أشرف الهور  ،غزةنقالً عن مراسلها في      7/4/2007القدس العربي   وأضافت  
لوحـدة الفلـسطينية     حكومـة ا   ىالجمعة ان البنوك المحلية واالقليمية والدولية ترفض تحويل االموال ال         

وقال هنية فـي    . واتهم هنية الواليات المتحدة بالضغط علي البنوك لحجب االموال عن الحكومة          . الجديدة
وأضاف مـا    .خطبة الجمعة البنوك كانت ما بتتعامل مع الحكومة والزالت بسبب هذه البلطجة االمريكية            

. ي يكون هناك حركة مالية من خالل البنوك       يهمنا من االدارة االمريكية هو أن ترفع يدها عن البنوك حت          
اذا حصل هذا فان ذلك سيشجع الدول الغربية وسيشجع الدول االوروبية وسيتم ادخـال امـوال بـشكل                  



  

  

 
 

  

            6 ص                                    684:                                 العدد7/4/2007السبت : التاريخ

 ،وقال هنية حاصرونا لمدة عام ليدفعونا لتقديم تنازالت سياسية تمس الحقوق والثوابت الفلسطينية             .طبيعي
 .حساب حقوق وثوابت شعبنا وأمتنا ىولكننا لم نقدم تنازالت سياسية عل

 رفض اسماعيل هنية ما اسماه االنتقائية فـي التعامـل مـع    :غزةمن  7/4/2007وكالة معـا    وأوردت  
ان "واضاف   .اعضاء حكومة الوحدة مهددا باتباع طرق لم يفصح عن فحواها للتعامل مع تلك التوجهات             

الدولية حيث برز اتجاه يريـد ان يـسرع   الحصار اصبح غير ذي جدوى وان تغييرا طرا على المواقف       
العالقة سياسيا وماليا واتجاه اخر يريد انتقاء التعامل مع الوزراء ونحن لن نقبل هذا المعيـار وسـنحدد                  

  ".الطرق المالئمة للتعامل معه
 أنه أكد خالل لقائه باألمس بالرئيس عباس على البدء الفوري في تنفيذ ما تـم                هنية من جهة أخرى، ذكر   

تفاق عليه من اعادة تشكيل مجلس األمن القومي األعلى والذي سيكون من مهامه متابعة الخطة األمنية                اال
 .مؤكدا ان االهم هو اعادة هيكلة االجهزة االمنية

وزيـر الداخليـة هـاني       إلى أن     عبد القادر فارس   ،غزةنقالً عن مراسلها في      7/4/2007عكاظ  ولفتت  
 تتضمن تثبيت األمن واالستقرار وضبط فوضـى الـسالح و تحـصين              أن الخطة االمنية    قال القواسمي

الجبهة الداخلية والعمل على سيادة القانون وتكريس الوحدة الوطنية لمواجهة االحتالل اإلسرائيلي وتحقيق             
إن الخطة التي أطلق عليها خطة المائـة يـوم          : وقال في تصريحات لعكاظ    .تطلعات الشعب الفلسطيني  

ودراسة مستفيضة الحتياجات المرحلة القادمة مشيرا الى أنه سيلتزم بمـا جـاء فـي               جاءت بعد مناقشة    
وأشار إلى أن تشكيل مجلس أعلى لألمن القومي يمثل مرجعية كافة األجهزة األمنيـة              . برنامج الحكومة 

 حكومة  واإلطار الناظم لعملها وتحديد سياساتها يعتبر احد أهداف اإلستراتيجية األمنية التي حددها برنامج            
  .الوحدة حماية للمصالح الوطنية العليا للشعب الفلسطيني وصون حقوقه، والحفاظ على مكتسباته

  
  ويدعو إسرائيل لمفاوضات.. قريباً وجونستونعباس يؤكد إطالق شاليت .3

أعلـن  :  وعن الوكـاالت  يوسف الشايب،رام اهللانقالً عن مراسلها في   7/4/2007الغد األردنية   نشرت  
 أنه يتوقع االفراج قريبا عن الجندي االسرائيلي شاليت، وذلك خالل مقابلة مع             ، امس فلسطيني،الالرئيس  

اريد ان اقول لكم اننا نبذل جهودا لتحريـر شـاليت وان هـذه               "عباسوقال   . بثتها امس  24قناة فرانس   
ـ     "وتابع   ".الجهود ستؤتي ثمارها قريبا    ر االسـرى  في الوقت نفسه، نقول لالسرائيليين انـه يجـب تحري

. نحن واعون لهذه المسألة   . الفلسطينيين، وال عالقة لهذا الموضوع بذاك، فشاليت يجب ان يطلق سراحه          
  ". اسير، ينبغي االفراج عنهم كذلك9500هناك . وآمل ان يكون االسرائيليون كذلك ايضا

وانـه سـيتم    " لحياةعلى قيد ا  "من ان مراسل هيئة االذاعة البريطانية جونستون        " واثق"واعلن عباس انه    
  ".على اتصال دائم مع الحكومة البريطانية ومع وزير خارجيتها"واكد ان حكومته  ".تحريره قريبا"

معتبرا ان باالمكان   " علنية او سرية  "كما دعا، اسرائيل الى الدخول في مفاوضات مع السلطة سواء كانت            
سؤال حول ما اذا كان مستعدا لتوقيـع        وردا على    ".خالل بضعة اشهر  "الوصول الى اتفاق بين الطرفين      
بالتأكيد اذا وصلنا الى اتفاق النشاء الدولة الفلسطينية ولحل المشاكل التي           "معاهدة سالم مع اسرائيل، قال      

  ".نسميها قضايا المرحلة النهائية فأنا مستعد بكل ما اوتيت من قوة ان اوقع معاهدة سالم مع دولة اسرائيل
فتح الباب امام تهدئة    "و ان اتفاق مكة الذي وضع حدا للمواجهات بين الطرفين            قال ،حول حكومة الوحدة  و

وفتح الطريق امام حكومة وحدة وطنية لها برنامجها السياسي المقبول من قبلنا من حيـث ان الحكومـة                  
  ".ملتزمة بقرارات الشرعية الدولية، اال انه ال يلبي شروط اللجنة الرباعية

 مصدر مصري أن هناك تقدماً تم إحرازه بـشأن          قال :القاهرةمن   7/4/2007الشرق األوسط   وأضافت  
  .تالمفاوضات التي تجرى بشأن إطالق شلي
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  شليتتحاول جاهدة إلنهاء ملف  ةالفلسطيني الحكومة :وزير العدل .4
تحاول الحكومة الفلسطينية جاهدة إلنهاء ملف الجندي اإلسرائيلي األسير شليط، هذا ما قاله وزيـر               : غزة
علي السرطاوي موضحاً أن وزراء الحكومة الفلـسطينية طـالبوا رئـيس الـوزراء        .لعدل الفلسطيني د  ا

 إلـى أن    السرطاويبضرورة الضغط الفوري من أجل إنهاء هذا الملف في السرعة القصوى، كما أشار              
ة سابقاً، وال   هناك مساع كبيرة لإلفراج عن النواب والوزراء السابقين الذين اعتقلتهم السلطات اإلسرائيلي           

وشدد السرطاوي على أن الحكومة ممثلة بـوزارة العـدل           .بد من وضع سقف زمني إلنهاء هذا الملف       
ستتوجه لمحكمة العدل الدولية في حال تعنت الجانب اإلسرائيلي ورفضه إطالق سراح النواب والوزراء              

 .السابقين
  6/4/2007دنيا الوطن 

  
  نف مساعداتها المباشرة للحكومةبعض الدول األوروبية ستستأ: أبو عمرو .5

زياد أبو عمرو، وزير الشؤون الخارجية، النقاب في حديث لأليـام   .كشف د  :كتب عبد الرؤوف ارناؤوط   
عن أن الرئيس عباس سيقوم في الفترة ما بين السابع عشر والسادس والعشرين من الشهر الجاري بجولة                 

لدول األوروبية لكي تتبنى موقفاً متطوراً يقـوم علـى          أوروبية يرافقه فيها أبو عمرو، تهدف إلى تجنيد ا        
 .أساس التعاون مع حكومة الوحدة بأكملها وإلغاء الحصار واستئناف المساعدات المالية المباشـرة لهـا              

وتوقع أبوعمرو، أن تستأنف بعض الدول األوروبية مساعداتها المالية المباشرة لحكومة الوحـدة عبـر               
 ال سيما بعد أن أبدت الحكومة الفلسطينية االستعداد لمراعاة األسس التـي             وزارة المالية في وقت قريب    

 إلى أن المطالـب التـي   أبو عمرووأشار . طرحتها الدول فيما يتعلق بالشفافية في نقل واستخدام األموال        
التأكيد على أهميـة    "طرحها المسؤولون الفرنسيون والنمساويون إضافة إلى وزير الخارجية الفنلندي هي           

إطالق سراح الجندي اإلسرائيلي وترجمة ما جاء في برنامج حكومة الوحدة إلى خطوات وسلوك علـى                
طالبنا الدول باستئناف تنفيذ المشاريع التي جمدتها هذه الدول والتعاقـد           : "وقال ابو عمرو قائالً    ".األرض

ضوع استئناف ارسال   مع الحكومة في مشاريع جديدة ألن هذه تشكل خطوة اسهل ويمكن البدء بها من مو              
وفيما ذكر ان الجولة المقبلة في اوروبا التي سيرافق الرئيس فيها ستشمل عددا من الدول مـن                  ".االموال

بينها ايطاليا وبولندا والسويد اضافة الى سويسرا ودول اخرى فإنه كشف النقاب عـن ان االسـتراتيجية                 
على اساس التعامل مع كل دولة على حـدا إلنـه           الفلسطينية في التعامل مع دول االتحاد االوروبي تقوم         

فـي  : " أبـوعمرو  وقال. حينما يجتمع االتحاد على مستوى وزراء الخارجية تكون المواقف كلها متوافقة          
اللقاء مع رئيس الوزراء الفرنسي نقلت له رسالة خاصة من الرئيس رحب فيها بأي دور خاص لفرنـسا                  

  ". العربيةفي عملية السالم وفي دعم مبادرة السالم
 7/4/2007األيام الفلسطينية 

  
  اجتماع قريب ألمناء الفصائل الوطنية لتفعيل منظمة التحرير .6

من المنتظر أن يعقد أمناء الفصائل الوطنيـة الفلـسطينية بحـضور فـاروق              : نادية سعد الدين   -عمان  
بما يشمل ذلك إعـادة     التحرير  القدومي اجتماعاً قبل نهاية الشهر الجاري في دمشق لبحث تفعيل منظمة            

  .النظر في هيكليتها والمؤسسات العاملة في إطارها
   7/4/2007الغد األردنية 

  
  قرر لجنة األسرى يطالب بتفعيل قانون دعم األسرىُم .7

طالب مقرر لجنة األسرى في المجلس التشريعي الفلسطيني عيسى قراقع حكومة الوحدة ووزارة شـؤون      
 لـسنة   14قانون دعم األسرى في سجون االحتالل اإلسرائيلي رقم         األسرى والمحررين بضرورة تفعيل     
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 والمتعلق بتأسيس صندوق مساعدة لمتضرري العدوان اإلسرائيلي في انتفاضة األقـصى الـذي              2004
وأعـرب عـن     .يدعو إلى وضع حساب خاص في الصندوق يخصص لدعم صمود األسرى وأسـرهم            

شاكل وأزمات األسرى فـي ظـل تـدهور الوضـع           استغرابه من عدم تفعيل الصندوق كاحتياط لحل م       
  .االقتصادي خاصة ان هذا القانون اقر منذ سنوات سابقة

   7/4/2007البيان اإلماراتية 
  

 ن تهان المؤسسة العسكريةألن نسمح ب: جمال كايد .8
أكد العميد ركن بحري جمال كايد انه لن يسمح بان تهان المؤسسة العسكرية :  حكمت يوسف-غزة 

مس المؤسسة العسكرية   ارض الواقع بحيث ال احد يستطيعىي تنفيذ القرار السياسي علوستعمل عل
خالل حفل تخرج لدورة  وأضاف. مشددا علي ضرورة التالحم والتعاضد بوجه الضغوطات الخارجية

على أفراد األجهزة األمنية وسنضرب بيد من حديد كل من  عسكرية بالوسطى إننا لن نسمح باالعتداء
 . نفسه االعتداء على المؤسسة األمنيةتسول له

  7/4/2007وكالة سما 
  

  مجهولون يطلقون النار على رئيس االتحاد العام لنقابات عمال فلسطين .9
أفادت مصادر في مكتب اإلعالم المركزي لقيادة األمن الوطني أن مسلحين مجهولين أطلقوا             : ألفت حداد 

 مـضيفة أن  .نقابات عمـال فلـسطين، راسـم البيـاري     رئيس االتحاد العام ل على  مساء الجمعة،  ،النار
بـين رفـح     المسلحين أصابوا البياري في قدمه واستولوا على سيارته، وذلك قرب مستشفى األوروبـي            

  .وخانيونس
  6/4/2007 48عرب

  
 حمد بحر يطالب بفتح قنصلية فلسطينية في العريشأ .10

د بحر، جمهورية مصر بفـتح قنـصلية        أحم. طالب رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني باإلنابة د       :غزة
فلسطينية في العريش لمتابعة شؤون السفر وتخفيف المعاناة عن الفلسطينيين وكذلك التنسيق لسفر النواب              
والوزراء الفلسطينيين بما يكفل مساعدة واحترام الشخصيات الرسمية الفلسطينية ومساعدتهم في إنجـاز             

 .لبرلماني المرافق له بوفد من قيادة المخابرات المصريةجاء ذلك خالل لقاء بحر والوفد ا .مهامهم
وقد ناقش الطرفان القضايا المشتركة بين الشعبين المصري والفلسطيني والجهود المبذولة من أجل إتمام              

وأكد الطرفان   .صفقة تبادل األسرى وكذلك جهود الوفد األمني المصري في قطاع غزة وتنفيذ اتفاق مكة             
 .فلسطيني من أجل مواجهة العدوان المستمر عليهعلى وحدة الشعب ال

  7/4/2007وكالة معا 
  

 لدفاع عن األقصى وحمايته من مخططات المتطرفينا يناشد العالم محمد أبوطيرنائب ال .11
 من داخل سجنه العالم العربي واإلسالمي للتحرك ،ناشد النائب المقدسي األسير الشيخ محمد أبو طير

الذي اقتحمت باحاته مجموعات صهيونية متطرفة تنتني  "، المباركوالدفاع عن المسجد األقصى
 ،وأكد أبو طير في مناشدته".  حاملين مجسماً لهيكلهم المزعوم،المزعومة" منظمة أمناء جبل الهيكل"لـ

 الذي صرح أمام وسائل -جرشون سلمون-إيقافهم عند حدهم وخصوصاً زعيم المنظمة "على ضرورة 
واستنكر ". ن قرب مؤامرة هدم المسجد األقصى المبارك وإقامة هيكلهم المزعوماإلعالم وبكل وقاحة ع

 . مع المنظمة المتطرفة،النائب تواطؤ سلطات االحتالل التي تشارك في هذه الجريمة النكراء
  7/4/2007وكالة معا 
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  شبه مسيطر عليها" فتح االسالم"قضية : زكيعباس  .12
في لبنـان عبـاس     " منظمة التحرير الفلسطينية  "يري مع ممثل    الحرالنائب اللبناني سعد     عرض   :بيروت

نحن نشعر بأن أي حل لالزمة اللبنانية هو انتصار للقضية          : "وقال زكي بعد اللقاء   . زكي آخر التطورات  
أنني استمعت الى ما يطمئنني من النائب الحريري حول النوايا الـصادقة بـضرورة        "، مؤكداً   "الفلسطينية

طالما أن هناك عدداً كبيـراً      : "في مخيم نهر البارد، قال زكي     " فتح اإلسالم "عن تنظيم    و .إنهاء السجاالت 
منهم وقع بيد أجهزة األمن اللبنانية فأصبحت القضية شبه مسيطر عليها والنفخ في هذه الظاهرة ال يفيـد                  

النتمـاءات  اآلن، وأنا اعتقد ان الموقف الفلسطيني وموقف األشقاء في لبنان من مختلف االتجاهـات وا              
يشعر بأن هذه ثغرة في جدار أمن البلد وتهدد السلم األهلي، وبالتالي فان موقفنا موحد ونسعى بكـل مـا             

  ".أوتينا من إمكانية ان ال يذهب ضحايا أبرياء في المخيمات في كل األماكن األخرى
  7/4/2007الحياة 

  
  لن تتراجع عن خطهاحماس : مشعل .13

 خالد مشعل أكد الجمعة أن حماس لن تتراجع : أنب.ف.ا عن وكالة 7/4/2007 الخليج اإلماراتية نقلت
وقال في كلمة عبر الهاتف إلى آالف من أنصار حماس كانوا متجمعين في رام .  عن خطها السياسيأبداً

حمد ياسين والقيادي عبد العزيز الرنتيسي، أاهللا في الذكرى الثالثة الغتيال الزعيم الروحي للحركة الشيخ 
  واحداًن المقاومة ليست مساراًإ" :وأضاف. "لم ولن تتراجع عن خطها مهما شكك المشككون"اس ن حمأ

 ."فهي كر وفر
ن ألى إر اشأ مشعل : أن نائل موسىنقالً عن مراسلهارام اهللا  من 7/4/2007 الحياة الجديدة وأضافت

 ".جل المصلحة الوطنيةهوامش االجتهاد المشروع أل"التطورات في المواقف جاءت في نطاق ما وصفه 
 واآلخر ،ولهما في التعامل مع الشعب واألمةأ :في توضيح لمواقف وتكتيكات الحركة بين مسارين قوفّر

   .عداءمع االحتالل واأل
محمد البرغوثي كلمة الحكومة مذكراً العالم بأنها حكومة الشعب الفلسطيني . لقى وزير الحكم المحلي دأو
ما يتطلب ويوجب على العالم التعامل معها .  وحظيت بقاعدة برلمانية شبه تامةه،نها األوسع تمثيالً لأو

نما يقاطع إن من يقاطع هذه الحكومة أوقال البرغوثي  .دون تمييز بين وزرائها وبعيداً عن التصنيفات
  . حسب تعبيره، ويحجز لنفسه صفحة سوداء في سفر التاريخ الفلسطيني،شعبال
  

 وإسالم شهوان ينفي.. 17لقوة ل على موقع ة باالستيالءي القوة التنفيذ تتهمفتح .14
ر الضفة الغربية عّبفي  جمال نزال الناطق باسم حركة فتح : أنرام اهللامن  6/4/2007 وكالة معاً ذكرت

 في نفس الوقت حركة بأن اتفاق مكة هو الطريق إلى عالقة فلسطينية صحيه بالوطن، مشدداًالعن قناعة 
 وآخرها استيالء القوة ة،داءات التي تتعرض لها مواقع أجهزة األمن الفلسطينيعتن سلسلة االأعلى 
 على حد ، مؤشر قوي على رغبه عندها في إفشال اإلتفاقي ه، في خانيونس17 على مقر القوة ةالتنفيذي
 ةن هذا الحدث يأتي بثوب محلي وفيه رائحة إقليميإ" : نسخة منهوقال نزال في بيان وصل معاً .تعبيره

 ربعأو ". يتجلى في رغبة قوى معينة باإلضرار بالوفاق القائم بين فتح وحماس بوجه عام،لبعد أجنبي
دهاليز محاوالت "نزال عن قلقه في ظل هذه الممارسات من أن يضيع موقف حماس من اتفاق مكة في 

وز ألحد القول أنه ال يج": وقال . على حد وصفه،"لتزام بهالتفريق النمطي بين احترامهم التفاق مكة واال
 عن أي محاوالت للتحرش بالسلطة الفلسطينية لتزام به بعيداًيحترم اتفاق مكة دون أن يمارس اال

 ".واحتالل مقراتها إلنشاء سلطة الظل التي ال يؤمن لها جانب بحال
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ق إسالم شهوان الناط:  إلى أنخان يونس من 7/4/2007المركز الفلسطيني لإلعالم في المقابل، أشار 
، مؤكداً على أن تلك االدعاءات 17نفى أن تكون القوة قد استولت على مقر تابع للقوة  باسم القوة التنفيذية

 ادعاءات ،واستهجن شهوان، في تصريح صحفي له اليوم". ال أساس لها من الصحة ومنافية للحقيقة"
ض بعقد إيجار رسمي من استأجرت قطعة األر"جمال نزال بهذا الخصوص، موضحاً أن القوة التنفيذية 

إن األرض التي تم استئجارها لم تكن في يوم من : "وأضاف". أصحابها من إحدى العائالت الفلسطينية
إن الحديث عن رغبة القوة التنفيذية في إفشال اتفاق مكة، ال : "، وتابع قائالً"17األيام مقراً للقوة الـ

ية باركت االتفاق منذ اللحظة األولى، وتسعى لفرض يستحق الرد عليه، فالجميع يعرف أن القوة التنفيذ
  ".سيادة القانون وحماية أمن الوطن والمواطن

  
  لى شاليطإنفي مزاعم صحافية عن نقل نظارة طبية  .15

قال أبو مجاهد الناطق الرسمي باسم لجان المقاومة أن ما : بيت لحم من 6/4/2007 وكالة معاً أفادت
أحرونوت الجمعة، عن ملف الجندي المختطف ليس أكثر من مجرد أوردته صحيفتا الصنارة ويديعوت 

أنهم أوقفوا كافة التصريحات المتعلقة بملف صفقة ، وأوضح في حديث خاص مع وكالة معاً .تكهنات
مضيفا أنه ال يوجد لديهم أية معلومات , مشيراً إلى أن تلك التصريحات تعطل إنجاز هذا الملف, التبادل

 . آلسرة على تسليم نظارات من والد الجندي األسير إلى ابنهعن موافقة الفصائل ا
سرائيلي وافقوا على تسليمه نظارات وكانت صحيفة يديعوت أحرونوت قد قالت أن خاطفي الجندي اإل

ن مصادر سياسية أعربت عن ارتياحها أأرسلتها عائلته بعد أن رفضوا ذلك منذ حوالي شهرين، مشيرة 
وتقول  .فراج عن الجندي المخطوفول إشارة إيجابية في إطار الجهود لإلأمن هذه الخطوة ووصفتها ب

تنفيذ البادرة الطيبة وتسليم النظارات التي نقلت من على  حماس تنه بوساطة مصرية، وافقأالصحيفة 
 في مني المصريرئيس الوفد األإلى  وبعد ذلك ،لى مندوبي المخابرات المصرية في القاهرةإاسرائيل 

 . ى مندوبي الذراع العسكري لحماسلثم إ غزة،
 اًهناك وفد "، تقريراً مفاده أنالجمعةمساء  ،الثانية في التلفزيون االسرائيليمن جهة أخرى، أوردت القناة 

سرائيل عن طريق إرفيع المستوى من حركة حماس في القاهرة يواصل التفاوض غير المباشر مع 
فراج عن الجندي االسرائيلي جلعاد اتفاق يقضي باإللى إ للتوصل ،جنرالين من المخابرات المصرية
سرى الذين تطالب حماس ن قائمة األأسرائيلية وقالت المصادر اإل ".سرىشاليط بموجب صفقة لتبادل األ

سرائيلي وقد بث التلفزيون اإل .ن هذا قد يسمح باتمام الصفقة في وقت قريبأ و،فراج عنهم تقلصتباإل
ن أكد أ الذي ،ياد ناصرإ ،حمر في غزة مقابلة قصيرة مع ممثل الصليب األبالتزامن مع هذه المعلومات

 .حمررسلتها له مع الصليب األأخذ نظارة طبية كانت عائلته أليط وافقوا على ا شيسرآ
 اللواء برهان أن: غزة عالء المشهراوي عن مراسلها في 7/4/2007 القدس الفلسطينية في حين نقلت

لقدس أن ما لـ اوقال . وردتها يديعوتأالمصري نفى صحة األنباء التي حماد رئيس الوفد االمني 
عالم في هذا الملف يجلب نتائج عكسيه ن خوض وسائل اإلأ و،أوردته الصحيفة ليس أكثر من تكهنات
  .نسانيوال يساعد في تقدم الحلول لهذا الملف اإل

لية نقلت عن يسرائذاعة اإلاإل : إلى أنالقدس من 7/4/2007 العرب اليوم وفي سياق متصل، أشارت
سرى سماء األأن حماس سلمت السفارة المصرية في غزة قائمة بأمصدر فلسطيني وصفته بالكبير 

  .طفراج عنهم مقابل شالين يتم اإلأالفلسطينيين المفترض 
  

  واعتقاالت ومداهمات في طولكرم ان في غزةشهيد .16
أعلنت كتائب المقاومة الوطنية الذراع : دادألفت ح نقالً عن مراسلته 7/4/2007 48 عربأورد موقع

العسكري للجبهة الديمقراطية عن استشهاد أحد عناصرها خالل هجوم مسلح نفذته مجموعة مشتركة من 
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سرائيلية ن طائرات األباتشي اإلأوقالت مصادر فلسطينية وشهود عيان  .كتائب المقاومة وسرايا القدس
الثقيلة مجموعة مسلحة فلسطينية قرب مخيم جباليا شمال قصفت فجر السبت بالصواريخ والرشاشات 

إن مجموعة مشتركة من السرايا وكتائب المقاومة الوطنية "من جهتها قالت سرايا القدس  .قطاع غزة
فادت مصادر أن فجرت عبوة ناسفة في المكان، فيما أ مع جيش االحتالل، بعد  مسلحاًنفذت اشتباكاً

وتشهد المناطق  .االحتالل رصد مجموعة مسلحة واستهدفها بالصواريخان جيش أسرائيلية بإخبارية إ
الحدودية في شمال قطاع غزة منذ عدة أيام حشودات عسكرية اسرائيلية غير مسبوقة وسط تخوفات 

ن تكون هذه الحشودات مقدمة لعملية عسكرية احتاللية واسعة في قطاع غزة، أللمواطنين الفلسطينين من 
  . الشمال في مناطقوتحديداً
مصادر طبية في  : أن عالء المشهراوينقالً عن مراسلهاغزة  من 7/4/2007 االتحاد االماراتية وذكرت

 أمس، عن استشهاد الشاب خالد الشواف متأثراً بجروح أصيب بها خالل اجتياح إسرائيلي ،غزة أعلنت
ئب القسام، وإنه أصيب  وقالت المصادر إن الشواف أحد عناصر كتا.لبلدة خزاعة في الخريف الماضي

أثناء تصديه لقوات االحتالل اإلسرائيلى المتوغلة في بلدة خزاعة، وتم نقله إلى المستشفى، حيث رقد في 
  .غيبوبة طويلة حتى وافته المنية ظهر أمس

 ، سمير عجاج من نشطاء الجهاد االسالمي يدعىحدهماأ اعتقلت قوات االحتالل شابين من جهة أخرى،
قصى وداهمت العديد من منازل المواطنين والنشطاء، من بلدة صيدا حد نشطاء كتائب األأخر شقيق واآل

 .شمال طولكرم
  

  ل في مخيم جنينإصابة زكريا الزبيدي برصاص االحتال .17
قصى في الضفة الغربية من حد قادة كتائب شهداء األأنجا صباح اليوم زكريا الزبيدي : علي سمودي

ن الزبيدي أصيب بعيار ناري في الكتف خالل أوقال ناطق باسم الكتائب  .محاولة اغتيال في مخيم جنين
 . خالل تصدي المقاتلين الفلسطينين لقوات االحتالل،المواجهات التي شهدها مخيم جنين فجر اليوم

 حيث اكتشف مقاتلو األقصى ،حد المنازلأن قوات االحتالل نصبت كمائن للمطلوبين في أضاف أو
  .ن الزبيدي تلقى العالج ونقل لجهة آمنةأكد المصدر أو.  قوات االحتاللالكمين واشتبكوا مع

  7/4/2007 48عرب
  

  خان يونسشطي حماس وفتح في ااشتباك بين ن .18
قطاع في خان يونس بلدة  حماس وفتح في تي وقع اشتباك بين نشطاء من حرك: نضال المغربي-غزة 

خر من فتح على آصابة عضو من حماس وإ لىإ ىن االشتباك أدأوقال سكان ومسعفون . غزة الجمعة
  . وأضرمت النار في منزل عضو من حماس،لقيت اثناء االشتباك صبياًأوأصابت قنبلة يدوية  .قلاأل

  6/4/2007رويترز 
  

  حريصون على أن ال تتمدد ظاهرة فتح اإلسالم: أسامة حمدان .19
، ئب بهية الحريري على رأس وفدبعد لقائه النا،  ممثل حركة حماس في لبنان أسامة حمدانقال: بيروت

توافقاً تم على عدد من الخطوات في "أن  ، يحصل في مخيم نهر الباردبخصوص قضية فتح اإلسالم وما
يام المقبلة، بما يخدم المصلحة الفلسطينية ملنا أن يستكمل هذا األمر خالل األأ و...اتجاه معالجة هذا األمر

وعن  .... "عادة بناء عالقة على أسس راسخةاني الفلسطيني إلوبما يحقق فرصة الستكمال الحوار اللبن
تصديق الكثير مما يقال، "لى عدم استعجال إلى مخيمات صيدا، دعا حمدان إسالم تمدد ظاهرة فتح اإل

فهناك متابعة حثيثة من الفصائل والقوى الفلسطينية لمثل هذا الوضع في المخيمات، وهناك حرص على 
  ".ي مكان آخرأاهرة في أال تكون مثل هذه الظ
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 الفلسطيني من أجل تشكيل المرجعية الفلسطينية في لبنان، -وعن المراحل التي قطعها الحوار الفلسطيني 
يام أو اسبوعين، لقاء من سلسلة لقاءات مع عباس زكي أحصل قبل نحو عشرة "نه ألى إلفت حمدان 

ل للمرجعية تشارك فيه كل الفصائل سواء وفصائل منظمة التحرير، وتم االتفاق على أن يكون هناك شك
. لى نتائجه المثمرةإالتحالف أو المنظمة، ووعد زكي أن يجري لقاء الستكمال األمور، ونحن نتطلع 

هناك اتفاق عند الجميع على ضرورة وجود مرجعية فلسطينية موحدة، أما التفاصيل فال شك أن هناك 
أقول أن هناك تبايناً في وجهات النظر وهذا طبيعي جداً، نحن بحثاً تفصيلياً فيها، وال أذيع سراً عندما 

نتحدث عن محاولة تشكيل مرجعية بعد سنوات طويلة من العمل في شكل منفصل في كال االطارين، لكن 
  ."لى هذه النتيجةإصرار على الوصول المهم هو اإل

  7/4/2007الحياة 
  

  العمل الجماهيري سر ديمومة حركة فتح: قريع .20
د قريع مفوض التعبئة والتنظيم، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح على اهمية العمل الجماهيري كد احمأ

ودعا لتمتين  .في حركة فتح والذي يعد احد الركائز االساسية التي قامت عليها الحركة منذ انطالقتها
طلقت ألجله سواء عالقة فتح بالجماهير الفلسطينية االمر الذي يضمن ديمومتها وتواصل عطائها الذي ان

وأضاف قريع إن العمل الجماهيري في ظل  .على الصعيد النضالي أو الجماهيري أو االجتماعي
أعلق آماال كبيرة على العمل "االحتالل هو احد االساليب النضالية المتميزة خاصة في هذه المرحلة، وقال 

 تعزيز نسيج العالقة وتقويتها مع الجماهيري الذي يحمل هذا العبء في جميع االقاليم الحركية العادة
إن التنظيم بال مهمات : وأضاف. الجماهير الزالة حالة االحباط وتدعيم ثقة الشعب بحركتهم وبقضيتهم
واشار قريع الى إن دور مكتب  .جماهيرية سيتكلس ويندثر، وان حياته واستمراريته في بحر الجماهير

باالفكار والنهج الواعي والسلوك المسؤول للبرنامج الوطني التعبئة والتنظيم يركز على تعبئة المواطنين 
وقال ان فتح في مجال العمل الجماهيري لن تبدأ من الصفر بل ستواصل ما بناه منسقو . اوال ثم للتنظيم

العمل الجماهيري في االقاليم، واثنى على جهودهم بعد ان استمع لتقاريرهم وانشطتهم وآلية عملهم 
وتطرق قريع الى الوضع المالي  .جهم في عملهم وعدم توفر الموازنات وقلة االمكانياتوالعقبات التي توا

للحركة ومحدودية المصادر خاصة مع ازدياد اعباء الحركة التنظيمية والمهام والنشاطات الحركية في 
الى وأكد اصرار التعبئة والتنظيم على استكمال االنتخابات الحركية الداخلية وصوال  .هذه المرحلة

المؤتمر الحركي العام السادس، االمر الذي يكفل استمرارية النهج الديمقراطي، مشددا في الوقت نفسه 
وكشف عن توجه حقيقي . على اهمية ما تم انجازه من انتخابات قاعدية في معظم محافظات الوطن

مرجعيات لتعزيز وحدة وتوافق لدى قيادة الحركة لتوحيد جميع األطر الحركية كالتعبئة ولجنة الساحة وال
مؤكدا مبدأ المحاسبة والمساءلة الحركية من خالل المحكمة . الحركة والتصدي ألي عبث يمس وحدتها

  .الحركية التي تنظر االن في العديد من الملفات والقضايا
  7/4/2007الحياة الجديدة 

  
  فتح تعيد بناء نفسها لفرز قيادات شابة تقود المرحلة المقبلة .21

إعادة بناء وتنظيم نفسها للوصول إلى " قالت حركة فتح إنها تعكف حالياً على :ية سعد الدين ناد-عمان 
بحسب تعبيرها، وذلك استعداداً للمؤتمر العام السادس للحركة " حركة شابة تقود مسيرة المرحلة المقبلة

ة فتح جمال نزال إن وقال المتحدث باسم حرك .الذي يجري حالياً الترتيب لعقده قبل نهاية العام الحالي
تقوم حالياً بعدة إجراءات تنظيمية داخلية، ومنها إجراء انتخابات قاعدية، على أن يتم تجديد "الحركة 

المواقع في اللجنة المركزية والمجلس الثوري خالل المؤتمر العام السادس للحركة الذي يجرى حالياً 
وأضاف نزال  . في تونس1989رة منذ انعقاده عام ، وذلك ألول م"الترتيب لعقده قبل نهاية العام الحالي
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للغد من رام اهللا بأن إعادة تنظيم الحركة بما يشمل حصر عضويتها ال يعني مطلقاً استثناء أحد منها، 
  ".بالشابة"واصفاً الحال الذي ستكون عليه الحركة بعد المؤتمر المقبل 
 في الداخل والخارج وتحديد مكان انعقاد وتتناول األعمال التحضيرية الحالية تثبيت عضوية الحركة

المؤتمر الذي لم يحسم بعد، إلى جانب إجراء تعديالت على النظام الداخلي للحركة وإعادة بناء األطر 
  . القيادية لفتح في ظل التطورات السياسية الحاصلة

  7/4/2007الغد األردنية 
  

  "هروباً" كان 2000عام انسحاب الجيش من جنوب لبنان  و مستعد للقاء األسد:بيرتس .22
 فـي    بيرتس  عمير هقالما   : برهوم جرايسي  عن مراسلها الناصرة   من  7/4/2007 الغد األردنية    نشرت

ممنوع علينا أن نتجاهل األصوات الصادرة من دمشق والقمة         " انه   مقابلة أجرتها معه يديعوت أحرونوت،    
ليا جدية، ومن مصلحة إسرائيل تعزيز قـوة  ما من شك أننا نسمع هناك أصواتا جديدة، إنها عموالعربية،  

محور االعتدال، وأعتقد أنه إلى جانب التخوفات فقد نشأت هنا فرصة سانحة ليست عادية، وعلينا عـدم                 
عندما يطلقون تصريحات من دون أي فعل فإن هذا يولد اإلحباط           "وتابع بيرتس قائال،     ".السماح بضياعها 

مود يجب تجاوز المرحلة في خطة خارطة الطريـق، والتوجـه           واليأس، ومن أجل الخروج من حالة الج      
مباشرة إلى مرحلة المفاوضات حول الحل الدائم، وإذا فعلنا هذا فإننا سنعيد الكرة إلى ملعـب الجامعـة                  

  ".يبادرون، ويظهرون كجبهة سالم جديدة، ونحن نرد فقط) العرب(العربية، فاليوم هم 
عن استعداده للقاء الـرئيس الـسوري بـشار          أعرب بيرتس  :ي ب ا   عن 7/4/2007 المستقبل   وقالت
وال توجد أي مشكلة ألن يلتقي زعيم عربـي زعيمـا           " للقاء األسد  "ال توجد لدي أي مشكلة    "وقال   األسد،

 .مـع زعـيم عربـي     " إسرائيليا وال يتوجب على زعيم إسرائيلي أن يخاف من إجراء محادثات أو لقاء            
ورفض إبداء   ،"هروباً" بأنه كان    2000ئيلي من جنوب لبنان عام      ووصف بيرتس انسحاب الجيش اإلسرا    

الندم على موافقته لتولي منصب وزير الدفاع كونه يفتقر الى الخبرة األمنية والعسكرية، وهاجم بيـرتس                
بشدة وزراء الدفاع اإلسرائيليين الذي سبقوه في هذا المنصب وقيادة الجيش اإلسرائيلي طوال الـسنوات               

المنظور القائل إننا قادرون على إعطاء      "وقال إن   . ة التي أعقبت انسحاب إسرائيل من لبنان      الست الماضي 
أنا أقول لكـل    "أضاف  و". رد حازم لكل حدث أدت إلى تقويض القوة البرية لدولة إسرائيل وبشكل كبير            

  .كونوا مؤدبين قليال وتمتعوا ببعض التواضع) اإلسرائيليين(أولئك األمنيين 
عندما وافق على انضمام أفيغدور ليبرمـان       " السياسي الداخلي، اعترف بيرتس بأنه أخطأ        وفي الموضوع 

لكن لسعادتي ثبـت    . إلى الحكومة وهذه إحدى األخطاء التي تجعلني غير مرتاح وتسبب لي األرق أحيانا            
  ".أنه ال يوجد أي تأثير لليبرمان في الحكومة وال حتى بكل ما يتعلق بالتهديد اإليراني

  
  ط على أولمرت إلقالة وزير المالية المتهم باالختالسضغو .23

ذكرت مصادر سياسية وصحافية إسرائيلية، أمس ، أن رئـيس الحكومـة            :  برهوم جرايسي  -الناصرة  
إيهود أولمرت بات يواجه ضغوطا تحثه على إقالة وزير المالية في حكومته، أبراهام هيرشزون، الـذي                

ونقلـت صـحيفة     .ئي متشعبة بتهم االختالس والغـش والخـداع       يخضع منذ أسبوعين لعملية تحقيق جنا     
عن مصادر رفيعة قولها، إن أولمرت وفي حال انتظر قرارا من المستشار القضائي للحكومة،              " هآرتس"

فإنه سيقع في نفس الدوامة التي وقع فيها فور انتهاء الحرب على لبنان في الصيف الماضي، حين كـان                   
 عمير بيرتس، وحين تأخر ولم يفعل، فقد تورط هو أيضا بكل ما هو منسوب               مطالبا بإقالة ووزير األمن   

  .لوزير األمن من فشل
   7/4/2007الغد األردنية 
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  قرار لبيرتس بإخالء منزل في الخليل يغضب المستوطنين ويصفونه بالوغد .24
 شـن  في أعقاب قرار عمير بيرتس إخالء المستوطنين من المنزل الذي اسـتولوا عليـه فـي الخليـل،     

المستوطنون هجوما شديدا على بيرتس وعقدوا اجتماعا ليلة أمس اتفقوا فيه علـى التـصدي لإلخـالء                 
  ".وغد"ووصف رئيس مستوطنة أرئيل عمير بيتس بالـ . وتكثيف التواجد في المنزل المذكور واإلعداد

وطنين مـن أجـل     وتنوي وزارة األمن اإلسرائيلية بعد نهاية عيد الفصح الشروع في اتصاالت مع المست            
وقال نائـب وزيـر      .التوصل إلى اتفاق معهم إلى إخالء المنزل حتى الثامن عشر من أبريل بالتراضي            

األمن أفرايم سنيه أن االستيطان في المنزل غير قانوني ألن المستوطنين لم يطلبوا مصادقة وزير األمن                
 يحدد أن الحكومـة وحـدها مخولـة         كما وأن االستيطان في المنزل يعتبر مناقضا لقرار الحكومة، الذي         

: وتهجم رئيس مستوطنة أرئيل، رون نحمان معقبا على بيـرتس          .بالمصادقة على االستيطان في الخليل    
عتنئيـل  "وقـال عـضو الكنيـست        برئاسة عمير بيرتس،  " زمرة من األوغاد  "تجلس في وزارة األمن     "

إذا . ، سيبقى البيت في الخليل بملكية يهوديـة       أعتقد أنه كلما كان األمر متعلقا بحزب كديما       ) "كديما"(شنلر
وقال رئـيس    ".لألسف وزير األمن يعمل من خالل دوافع انتخابات داخلية فقط         . تبين أن الملكية قانونية   

إذا قرر وزير األمن طـرد اليهـود، أنـا          : ، عضو الكنيست، أوري أرئيل    "إيحود ليئومي مفدال  "حزب  
  ". ونتصدى لهذه الخطوةورفاقي من أعضاء الكنيست سنكون هناك

  6/4/2007 48عرب
  

  1948مخططات لتهويد المدن الفلسطينية بأراضي  .25
 إلى بذل المزيـد مـن الجهـود         1948دعا النائب بالكنيست محمد بركة فلسطينيي       :  وديع عواودة  -حيفا

ـ               شاريع للحفاظ على الهوية الوطنية بالمدن الفلسطينية التاريخية، ومؤازرة سكانها العرب في مواجهـة م
وأشار بركة في ندوة سياسية بمدينة الرملة إلى اشتداد ما وصفه بالمعركة على المدن               .التهويد اإلسرائيلية 

وأوضح أنها   .الفلسطينية التاريخية مثل حيفا ويافا واللد والرملة التي تحولت مع الزمن إلى مدن مختلطة             
مؤكدا أن السلطات اإلسرائيلية قررت تصعيد      معركة على الهوية والمسميات والتاريخ والبقاء في الوطن،         

  . خطواتها لشطب التاريخ وتغيير معالم المدن وهويتها
   5/4/2007الجزيرة نت 

  
  !"كلناُ مستهدفون، ويبحثون عن كبش فداء": "الشاباك"القيادات العربية ترد على  .26

" ة الديمقراطية للسالم والمـساواة    الجبه"أجمع ممثلو القيادات السياسية العربية، من       : "فصل المقال "مكاتب  
للمواطنين العـرب   " الشاباك"بشقيها، على أّن توجه     " الحركة اإلسالمية "و" الحزب الشيوعي اإلسرائيلي  "و

. وقياداتهم في البالد هو توجه مرفوض ويستند إلى التحريض ومحاولة نزع الشرعية عنهم كمـواطنين              
 علـى المـواطنين العـرب وقيـاداتهم ونعـتهم بـالخطر             ويأتي هذا في سياق اشتداد الحملة الشاباكية      

  .االستراتيجي
  6/4/2007 48عرب

  
   ألف وحدة استيطانية في مطار قلنديا11مخطط لبناء  .27

 ألف وحدة   11كشف تقرير حقوقي عن مخطط استيطاني اسرائيلي يتضمن بناء          :  أمين أبو وردة   -نابلس  
وطالب االئتالف االهلي للدفاع عن حقـوق        .ام اهللا سكنية على أرض مطار قلنديا بين مدينتي القدس ور        

  المقدسيين الجمعية العامة لألمم المتحدة بدعوة الحكومة االسرائيلية أن تضع حداً إلنتهاكاتها للقانون 
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جاء ذلك في التقرير الشهري الذي يـصدره        ،  الدولي اإلنساني، ولمباديء الشرعة الدولية لحقوق اإلنسان      
  . مع مركز القدس للديمقراطية وحقوق اإلنسان ومركز أبحاث األراضياالئتالف بالتعاون 

  7/4/2007الخليج اإلماراتية 
  

   آالف طفل اثيوبي بينهم مسيحيون إلى فلسطين المحتلة6تهجير  .28
 إلى فلسطين   "الفالشا"أغلقت إثيوبيا مكاتب تابعة لمجموعة يهودية تعمل في مهام ترحيل اليهود اإلثيوبيين             

وكشف مسؤول قانوني إن المجموعة استطاعت بعملية احتيال جمع أكثر من سـتة آالف طفـل                المحتلة،  
وقامت بتهجيرهم إلى فلسطين المحتلة بطرق غير قانونية، وأضاف إن المجموعة حاولت تضليل وخداع              

  .السلطات المحلية التي كشفت عملية التزوير وإدخال مسيحيين تحت غطاء الفالشا إلى فلسطين المحتلة
  7/4/2007الخليج اإلماراتية 

  
  الصحافي البريطاني المختطف في غزةصالة جمعة في خيمة التضامن مع  .29

 خيمة االعتصام المقامة    في امس، صالة الجمعة      فلسطينيون، أدى صحفيون وسياسيون ومسؤولون   : غزة
جابة لـدعوة   تضامنا مع الصحفي البريطاني المختطف في ساحة الجندي المجهول بمدينة غزة، وذلك است            

خطبة للحديث عن عدم جواز اختطاف الصحفيين الذين يعملـون          الوخصصت   .كتلة الصحفي الفلسطيني  
على رصد ممارسات االحتالل، وينقلون صورة ما يجري في األراضي الفلسطينية من انتهاكات، وتجريم              

 الصحفيين التزامها   في ذات السياق إلى بعض الضوابط التي ينبغي على         ولفت خطيب الجمعة     .هذا الفعل 
 المـواطنين   من جهة أخـرى ودعا .وفي مقدمتها صدق األخبار المنقولة والبعد عن اإلشاعات المغرضة       

إلى اإلدالء بأية معلومات لديهم تتعلق بمكان اختطاف الصحفي البريطاني، مؤكداً أن الخاطفين ال يمثلون               
  .ذرةالوجه المشرق للشعب الفلسطيني وإنما يمثلون وجوههم الق

  7/4/2007الحياة الجديدة 
  

  يستنكر محاوالت جماعات يهودية اقتحام المسجد االقصىالتميمي  .30
استنكر الشيخ تيسير التميمي اقتحام الجماعات اليهودية المتطرفة للمسجد األقصى بحماية كاملة من             : غزة

لى سلطة دينية يهوديـة     وأشار إلى أن هذه الجماعات تنادت القتحام األقصى بقيادة أع          .سلطات االحتالل 
واعتبر أن هذه المحاوالت تهدف إلى إحداث تطبيـع          .قبل أيام لذبح قرابينهم في سابقة خطيرة ومستنكرة       

 ليسهل عليهم فيما بعد فرض الهيمنة اإلسرائيلية عليه          االقصى، ذهني حتى يتقبل الرأي العام وجودهم في      
 المجتمع الدولي أن يتوقف عن       في هذا السياق     البوط .وصوالً إلى هدمه وإقامة هيكلهم المزعوم مكانه      

سياسة الكيل بمكيالين وأن يمارس صالحيته إلرغام إسرائيل على تنفيذ قراراته وااللتزام بمواثيقه مثلهـا               
  .في ذلك مثل الدول األخرى

  7/4/2007وكالة األنباء األردنية 
  

 واقع على شعب فلسطين حنا يناشد مسيحيي العالم العمل على وقف الظلم العطا اهللا  .31
وّجه المطران عطا اهللا حنا، مناشدة للمسيحيين في العالم، بأن يذكروا الشعب الفلسطيني الذي  :القدس

  .يهيعاني جراء االحتالل الصهيوني منذ سنين طويلة، وأن يعملوا على وقف الظلم المسلّط عل
  7/4/2007المركز الفلسطيني لإلعالم 
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  ى حق الجميع في ممارسة شعائرهم الدينية بحريةعلؤكد  يبطريرك القدس .32
أكد البطريرك ثيوفيلوس الثالث، على حـق الجميـع فـي           :  بترا – كامل ابراهيم    -االراضي الفلسطينية   

وناشد . ممارسة شعائرهم الدينية بحرية وبعيدا عن أي ممارسات تمنعهم من الوصول الى أماكن عبادتهم             
  .ف اراقة الدماء في العالم أجمع وخاصة في األراضي المقدسةالعالم للصالة من أجل السالم ووق

  7/4/2007الرأي األردنية 
  

   يحفرون في البلدة القديمة من القدس متطرفونمستوطنون .33
 النقاب عن قيـام متطـرفين       ، أمس ، كشف تجار البلدة القديمة في مدينة القدس       : منى القواسمي  -القدس  
 في سوق نسيبة القديم بهدف االسـتيالء عليـه          ، بأعمال حفر  ،يطانيةن لمدرسة غاليتسيا االست   ي تابع ،يهود

دائرة األوقاف االسـالمية والجهـات      وقد تم إبالغ    . تهم، مستخدمين في ذلك عمال عرب     وتوسيع مدرس 
 أحد تجار سـوق     د أفاد وق .لم تكترث لألمر  ، إال أنها     بالشرطة االسرائيلية  االتصال  بذلك، كما تم   المعنية

 أن المتطرفين يسعون الستخدام أي وسيلة من أجـل          ،حاذي لسوق نسيبة ومدرسة غاليتسيا    الخواجات الم 
  .تمددهم وتثبيت وجودهم في المنطقة

  7/4/2007القدس الفلسطينية 
  

   هل بقي ما يمكن التفاوض عليه بعد الالءات الصهيونية األخيرة؟: عكرمة صبري .34
 الصهيونية ومماطلتها وتهّربها من وضع حـد        حذّر الشيخ عكرمة صبري، من مراوغة السلطات      : القدس

واسـتهجن  . لالحتالل، محذراً من سعيها الدؤوب لفرض الحقائق االحتاللية على األراضي الفلـسطينية           
، وأنه ال انسحاب    67 التي تصّر على أنه ال عودة الى حدود الرابع من حزيران              االسرائيلية التصريحات

 بقي شيء ممكن أن     إنوتساءل  . عيل حق العودة لألجئين الفلسطينيين    من القدس المحتلة، وأنه ال مجال لتف      
ومن جانب آخر؛ استنكر اقتحام الجماعـات الـصهيونية المتطرفـة           . تتفاوض األطراف عليه إزاء ذلك    

وفي السياق ذاته؛ شّدد على حرمة      .  ذلك لساحات المسجد األقصى، محمالً السلطات الصهيونية مسؤولية      
  .نيين في منطقة الحفريات في باب المغاربة وسلوان ومحيط المسجد االقصىعمل العمال الفلسطي

  7/4/2007المركز الفلسطيني لإلعالم 
  

  إصابات ومواجهات في أم سلمونة وبلعين ضد جدار الفصل العنصري .35
 بالرصـاص   واين أصـيب  ينفلسطي من ال  اعددأن  : 6/4/2007 48 عرب  مراسل موقع  رامي دعيبس ذكر  

جانـب  االن  يمتـضامن ال عـددا مـن       باعتقاالت شملت أيضا    قوات االحتالل  قامت، فيما   والقنابل الغازية 
 لتظاهرتين ضد جدار الفصل العنصري في كل من أم سلمونة فـي محافظـة               ان، أثناء تصديه  يوإسرائيلي

  .بيت لحم وبلعين في محافظة رام اهللا
ى أن المسيرة األسبوعية في بلعين      إل: رام اهللا  من   7/4/2007 الحياة الجديدة     مراسل  نائل موسى  وأشار

كانت بمشاركة العديد من أطفال القرية لإلحتفال بيوم الطفل الفلسطيني، وقد كان نـصيب سـبعة مـنهم                  
وفي سياق متصل زار القرية مجموعة من المتضامنين        . االصابة بجروح أثناء تصدي قوات االحتالل لهم      

 وا وشـاهد ، الجـدار حيث اطلعوا علـى  ربية في بيت لحم،     الهولنديين بالتنسيق مع المؤسسة التعليمية الع     
  . النماذج التي استخدمت في الفعاليات خالل العامين المنصرمين

  
   بجروح خطيرة جداً في عملية إطالق نارفلسطيني يلإصابة عم .36

 هربكان قد   أطلق مجهولون النار، على أحد العمالء الذين يسكنون في مدينة الطيبة في المثلث، بعد أن                
 بجروح خطيرة جداً، في حين وصـفت        ته، ما أدى إلى إصاب     بسبب تعامله مع االحتالل    من منطقة الخليل  
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 علـى    االسـرائيلية  قامت الشرطة قد  و . بالخطيرة والمتوسطة  ، الذين كانوا برفقته،   إصابة إثنين من أبنائه   
ة، في محاولة للقبض على      والتمشيط بمساعدة مروحي   ،عمليةالالفور بإغالق المنطقة، وبدأت بالتحقيق في       

  .منفذي الهجوم
  6/4/2007 48عرب

  
   من أي صفقة تبادل48 يطالبون بعدم استثناء أسرى فلسطينيونال األسرى .37

 الفلسطينيين في   في أعقاب الزيارة التي قام بها محاميا مؤسسة مانديال لرعاية شؤون األسرى والمعتقلين            
 ونقص في االحتياجات    ، عدم وصول مخصصات الكانتين     من ي يعان هم، تبين أن عدداً من    سجون االحتالل 

 من  48 بعدم استثناء أسرى     واكما طالب .  إلى العالج الطبي   البعضاألساسية والطعام، باإلضافة إلى حاجة      
  .أي صفقة تبادل أسرى محتملة

  7/4/2007 48عرب
  

  مهرجان في بيت لحم بمناسبة الذكرى السنوية لحصار كنيسة المهد ويوم األسير  .38
 ،أحيا نادي األسير في بيت لحم، الذكرى السنوية الخامسة لحصار كنيسة المهد ويوم األسـير              : بيت لحم 

  وزيـرة الـسياحة واآلثـار      تهحـضر  .الحرية لألسـرى  -بإقامة مهرجان تحت عنوان العودة للمبعدين     
جـان تكـريم    في نهاية المهر  وقد تم   .  فتح، إضافة إلى أهالي األسرى والمبعدين      من، ونواب   الفلسطينية

 باإلضافة إلى تكريم األسرى الذين قضوا أكثـر مـن           ، مبعدا 39اهالي مبعدي كنيسة المهد البالغ عددهم       
  . اسيرا14 ويبلغون ،عشر سنوات في سجون االحتالل وما زالوا

  6/4/2007 وفا -وكالة االنباء الفلسطينية
  

  48 من فلسطينيييحصالن على تأكيد اردني بمواصلة التسهيالت للطالبزحالقة وطه  .39
الذي عليم العالي األردني، تتقيا خاللها بوزير الالقام جمال زحالقة وواصل طه بزيارة قصيرة إلى األردن 

 بأن مضيفا ، ستبقى كما كانت عليه في العام الماضي،48من فلسطينييأكد أن المنح الدراسية للطالب 
صارى جهدها لتسهيل اإلجراءات الخاصة  تولي أهمية خاصة للطالب في الداخل وأنها تبذل قتهوزار
  .بهم

  6/4/2007 48عرب
  

  غزة تسبح فوق خزائن من اآلثار وكنوزها كأهلها تبحث عن األمان: تحقيق .40
ف اخيرا ان مدينة غزة تسبح فوق خزائن من اآلثار المهمـة، غيـر أن               شَّتكَ:  جيهان الحسيني  -القاهرة  

 أرضها تحول، ضمن أسباب أخرى، دون إخراج ما فـي           الخالفات والمشاكل السياسية واالقتصادية فوق    
وهناك من اقتنى في    .  حين كان عمال بناء ومقاولون يقومون بأعمالهم       هاوالمصادفة وحدها كشفت   .باطنها

 آالف قطعـة    3المهندس جودت الخضري الذي يقتني نحـو        كمنزله عدداً كبيراً من تلك القطع األثرية،        
 قطع في   310 يعرض منها    ،نهب مقتنيات أثرية مهمة   أن االحتالل   د  كهو يؤ و. أثرية من عصور مختلفة   

 كم كبير من الكنوز، لكن السلطة الفلسطينية         ما زال هناك   جعبة غزة في   ويشير إلى أن  . متحف تل أبيب  
هـذه  غير عابئة بالتراث أو بالتنقيب عن اآلثار نظراً الى الوضع السياسي والكلفة الباهظة التي تتطلبها                

 ان متحف جنيف للفنون يستضيف معرضاً عن تاريخ مدينة غزة وآثارها             في هذا السياق   يذكر .عملياتال
  . قطعة أثرية ترجع إلى عصور مختلفة477 الجاري يضم 26في 

  7/4/2007الحياة 
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  أطفال فلسطين واقع صعب وضغوط مركبة: تحقيق .41

ت تحتفل خالل اليومين الماضـيين      رغم ان غالبية المؤسسات الفلسطينية كان     :  منتصر حمدان  -رام اهللا   
بعض األطفال الذين يعملون في الشوارع لمساعدة عائالتهم التـي تـردت          بيوم الطفل الفلسطيني، اال ان      

 بذلك ألنه ال    ون ال يأبه  أوضاعها االقتصادية، خصوصا بعد الحصار المفروض على الشعب الفلسطيني،        
 وا التعليم ونس  وانسيشير البعض منهم أنهم     و .الشخصي الشعور باألمن    م كما ال يحقق له    ، دخال ميحقق له 

الجدير ذكره فـي هـذا الـسياق أن         و . بالعمل من أجل توفير المال     واحتى اللعب كبقية األطفال وانخرط    
% 10 كما ان    ، يعيشان في أسرة فقيرة     فلسطينييين االحصائيات تشير إلى أن طفلين من كل خمسة أطفال        

  .أخر في النمومن أطفال فلسطين يعانون من ت
  7/4/2007الخليج اإلماراتية 

  
 الفلسطينية للكهرباء العام الماضي  مليون دوالر أرباح4.7 .42

أن الشركة حققت أرباحاً بقيمة ، أعلن المدير التنفيذي للشركة الفلسطينية للكهرباء:  سمير حمتو-غزة 
على أن الشركة استطاعت وشدد . رغم الظروف الصعبة، 2006المالي العام  مليون دوالر خالل 4.7

 بقوة في الوزن االقتصادي واالستراتيجي هابالتعاون مع وزارة المالية وسلطة الطاقة أن تعزز وجود
وأشار الى أن اجتماعاً لمجلس اإلدارة والجمعية العمومية في كل من عمان ورام اهللا وغزة . الفلسطيني

من إجمالي رأس مال الشركة % 10رة بتوزيع سيتم خالله إقرار توصية لمجلس اإلداسيعقد اجتماعا، 
.  ألف مساهم13 ي مليون دوالر كأرباح نقدية للمساهمين المقدر عددهم بحوال60المدفوع والبالغ 

 مليون دوالر، بعد أن كانت 24وأوضح أن الشركة تمكنت من تخفيض حجم الديون المستحقة عليها إلى 
  . مليون دوالر42

  7/4/2007الدستور 
  

  والشتات تثمن قرار مقاطعة البضائع االسرائيلية فلسطين الشعبية في اللجان .43
تشجيع المنتجات   والشتات قرار السكرتاريا الدائمة لحملةفلسطينثمنت اللجان الشعبية في : نابلس

 ،وفي نفس السياق دعا االمين العام للجان .الفلسطينية ومقاطعة البضائع الصادرة من المستوطنات
خصوصا ان مواد غذائية فاسدة وغير صالحة ، الى عدم استهالك مواد المستوطنات الغذائية ينالفلسطيني

 . وكان مصدرها مستوطنات االحتالل، مئات المراتتقد ضبط، لالستهالك االدمي
  7/4/2007وكالة معا 

  
  شورى جبهة العمل االسالمي يجتمع اليوم لمناقشة االنتخابات النيابية .44

ال رئيس مجلس شورى حزب جبهة العمل االسالمي حمزة منصور ان ق:  خلف الطاهات-عمان 
المجلس سيبحث آليات المشاركة في االنتخابات البلدية، ولن يغيب عنه مناقشة المشاركة في االنتخابات 
النيابية المقبلة، غير انه لن يحسم قرار المشاركة فيها في ظل حالة الغموض التي تكتنف العملية 

ل توقيتها والقانون الذي ستجري وفقا له، وموقف القوى السياسية وفي مقدمتها األحزاب االنتخابية من مث
واشار الى ان قرار المشاركة في االنتخابات النيابية مرتبط . السياسية والنقابات المهنية من المشاركة فيها
  .بعدة عوامل منها القانون والسياسات الرسمية

  7/4/2007الرأي األردنية 
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  في مخبأ لحزب اهللاللبناني ر على صواريخ للجيش العثو .45
اعلنـت وزارة الـدفاع     :  كونـا  -ب  .ف. أ - صوفيا   -مدريد   من 7/4/2007 السياسة الكويتية    نشرت

ونيفيـل  ي ان جنودها المشاركين في القوة الدولية العاملة في جنوب لبنـان             ،امسفي بيان لها،    االسبانية  
 صاروخا اثناء قيامهم بمسح بحثا عن قنابل عنقودية في منطقة           17عثروا على مخبأ للسالح يحوي على       

واوضح البيان ان الصواريخ وهي من صنع بلغاري تم تسليمها الى الجيش             .جبلية في جنوب شرق لبنان    
لكن بلغاريا نفت بشكل قاطع بيعها اسلحة ومعدات عسكرية الى حزب اهللا سـواء فـي الفتـرة                   .اللبناني

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع البلغارية فالدو تراليزوف ان وزير الدفاع فيسيلين             .الماضية او الحالية  
واضاف تراليزوف ان المعلومات االولية تشير الى ان         .الموضوعبليزناكوف امر باجراء تحقيقات حول      

 وزارة  وذكر ان . 1996بلغاريا عقدت مع الحكومة اللبنانية صفقة اسلحة لصالح الجيش اللبناني في عام             
الدفاع البلغارية ستطلب من نظيرتها االسبانية مزيدا من التفاصيل حول الصواريخ التي تم العثور عليها               
الن الجانب االسباني لم يذكر تاريخ صنع تلك الصواريخ وطرازها حتى يتسنى لبالده اكمال التحقيقـات                

  .التي تجريها
 إنها لم تتبلّغ مصادرة "الحياة"رية لبنانية لـ  قالت مصادر عسك   7/4/2007الحيـاة   وفي السياق اضافت    

قال المستشار السياسي لقوات يونيفيل في الجنوب ميلوش شـتروغر          بينما  صواريخ وربما تكون ذخائر،     
 ان دورية للقوات الدولية كانت تقوم بعملها الروتيني في القطـاع الـشرقي صـادفت لـدى                  "ةالحيا"لـ  

ورداً على سؤال لــ      . وأبلغت الجيش اللبناني بها فصادرها     مرورها بضعة صواريخ في مكان مهجور     
 حول سبب صدور البيان عن مصادرة السالح من وزارة الدفاع االسبانية، قال مصدر آخر فـي                 "الحياة"

يونيفيل ان الجهة الوحيدة المخّولة تأكيد حصول خطوات من هذا النوع هي قيادة القـوات الدوليـة فـي                   
  .رة الصواريخ ربما حصلت قبل يومينوذكر ان مصاد. الناقورة

  
  1701قرار  فرنسي حول تنفيذ -مشروع قرار أميركي  .46

 -توزيع مشروع بيان رئاسي فرنـسي     "كشف سفير الجامعة العربية لدى األمم المتحدة يحيى محمصاني          
 سيطرح للنقاش على طاولة مجلس األمن اعتبارا من األسـبوع المقبـل             1701أميركي عن تنفيذ القرار     

يتعلق بإرسال بعثـة    "وأشار الى وجود عنصر جديد في هذا المشروع         . "مهيدا إلقراره بعد االتفاق عليه    ت
وقال في حـديث     ".مستقلة لتقويم الوضع على الحدود اللبنانية السورية وإبالغ مجلس األمن عن نتائجها           

الحفاظ على اسـتقالل    : ىان أبرز النقاط التي يتضمنها مشروع البيان تتركز عل        " صوت لبنان "الى اذاعة   
لبنان وسيادته ووحدة أراضيه، بذل مزيد من الجهود لتحقيق وقف دائم إلطالق النـار، التقيـد بوقـف                   
األعمال العدائية، مطالبة إسرائيل ولبنان بالتقيد بالتدابير األمنية في الجـزء الـشمالي لمنطقـة الغجـر                 

ك إسرائيل لألجواء اللبنانية، دعوة الجميع إلى احترام        والمصادقة عليها والتعبير عن القلق البالغ من انتها       
الخط األزرق، التعبير عن قلق المجلس من التقارير بالنسبة إلى إدخال سالح غير شرعي إلـى لبنـان،                  
دعوة سوريا إلى اتخاذ تدابير لتقوية المراقبة على الحدود، حظر إرسال السالح إلى لبنـان إال للـسلطة                  

اإلفراج عن الجنديين اإلسرائيليين واإلفراج عن األسرى اللبنانيين فـي الـسجون            الشرعية، الدعوة إلى    
  .اإلسرائيلية والترحيب بالتقدم الذي أحرزه رسم الخرائط بالنسبة إلى مزارع شبعا

  7/4/2007المستقبل 
  

   الدولية على حساب لبنانروسيا تحذر من التسرع في المحكمة .47
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كثرية في لبنان الى اقرار المحكمة الدولية في مجلس األمن، بناء           في اطار المواقف من سعي األ     : بيروت
على العريضة التي وقّعها النواب السبعون الذين ينتمون اليها، أعلن نائب وزيـر الخارجيـة الروسـي                 

 ان بالده تنظر بحذر الـى فكـرة قيـام           ، أمس ،ألكسندر سلطانوف في مؤتمر صحافي عقده في موسكو       
وحذّر من التسّرع في هذا المجال، قائالً ان المساعدة         . ة القوى السياسية اللبنانية   المحكمة من دون مشارك   

  .الدولية ينبغي أال تكون على حساب لبنان
  7/4/2007الحياة 

  
  حزب اهللا ينفي تصريحاً ألحد مسؤوليه يلمح إلى أن األسيرين االسرائيليين سالمان .48

السياسي في الحزب محمود قماطي أدلى بمعلومات       نفى حزب اهللا ان يكون نائب رئيس المكتب         : بيروت
 . اسرائيلية تفيد بأن الجنديين االسرائيليين األسيرين لدى حزب اهللا على قيد الحيـاة             - الى صحيفة عربية  

 بحسب ما نقلت وكالة فرانس بـرس مـن القـدس            ، التي تصدر في الناصرة    "لصنارةا"وكانت صحيفة   
لمح ألول مرة في مقابلة نشرت أمس في الصحيفة العربية          أ حزب اهللا    المحتلة، ذكرت ان قيادياً رفيعاً في     

ن أوأكد بيان حزب اهللا      .ن الجنديين االسرائيليين اللذين أسرهما الحزب على قيد الحياة        ألى  إاالسرائيلية،  
  .بلغ الجريدة نفسها في حينهأنه غير مخول الحديث في هذا الموضوع كما كان أقماطي يؤكد 

  7/4/2007الحياة 
  

  باريس تعلق آماالً على مبادرة بري .49
عّبر الناطق باسم وزارة الخارجية الفرنسية جان باتيست ماتيي أمس عن أمله بأن تؤدي مبادرة               : باريس

إذا أّدت هذه   : وقال .رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري الى توافق حول المحكمة ذات الطابع الدولي            
 جيداً، أما إذا تعذر التوافق ضمن مهلة منطقية فعندها ال بد من اللجـوء               المبادرة الى توافق فهذا سيكون    

  .الى الفصل السابع، ضمن شروط تتيح الحصول على موافقة أعضاء مجلس األمن
  7/4/2007الحياة 

  
  أسرى المقاومة اللبنانية يستعدون لإلضراب عن الطعام .50

اومة اللبنانية يستعدون لبدء اإلضراب عـن       كشفت محامية إسرائيلية أن أسرى المق     : وديع عواودة -حيفا  
وكانت المحامية المعينة    .الطعام احتجاجا على الشروط والمعاملة الالإنسانية المفروضة عليهم في السجن         

 أكدت فيه أن إسرائيل التي تحتفل بعيـد         ، اليوم الخميس  ،من قبل الدولة سمدار بن نتان قد أصدرت بيانا        
ى اللبنانيين ماهر كوراني وحسين سليمان ومحمد سرور من أي اتـصال            الفصح هذه األيام تحرم األسر    

وأكدت أن الطعام المقدم لألسرى في الشهرين األخيرين غير صالح لألكل، مـشيرة              .مع العالم الخارجي  
وأضافت في المرحلة األولى أبدى األسرى رضاهم عن شروط األسر ما           . إلى أنه قليل ومليء بالحشرات    

 واكدت انه تمت مصادرة الجرائد والمذياع منهم، وانهم معزولون بالكامل           .اليوم حقيقية يعني أن شكواهم    
أنهم يقيمون بين أربعة جدران وليس بحوزتهم سوى مصحف قرآن مـشترك            عن كافة االسرى واضافت     
يشار إلى أن محكمة إسرائيلية ستنظر بالتماس جديـد لتحـسين شـروط              .وجهاز صغير لتسخين الماء   

  . باعتبارهم أسرى حرب، في السابع عشر من الشهر الجاري،احتجازهم
   5/4/2007الجزيرة نت 

  
   ينشط في العراق بتسهيالت لبنانية"جيش لحد" .51

ذكرت مصادر سياسية عراقية في عمان أن هناك حضوراً عسكرياً غير طبيعي لعناصر لبنانيـة               : عمان
الحمايـات  » وحـدات « بشكل خاص فـي      في بغداد وعدد من المحافظات الجنوبية في العراق، يتمظهر        
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 والمرتزقـة   "الحمايات الخاصـة  "وقالت المصادر نفسها إن هناك تقارير غربية تؤكد أن جيش           . الخاصة
يمثّل ثاني قوة عسكرية في العراق، بعد القوات األميركية، وأن المقاتلين الذين كانوا سابقاً في مـا كـان                   

يمثّلون نسبة عالية من أفـراد وقيـادات هـذه القـوات، وأن              )ميليشيا لحد " (جيش لبنان الجنوبي  "يسمى  
 .استقدامهم الى العراق يتم من خالل التعاقد مع شخصيات مؤثّرة في الحياة السياسية واالقتصادية اللبنانية              

علقت بين نارين   "ونقلت المصادر، التي طلبت عدم تعريفها، عن إحدى الصحافيات العراقيات قولها إنها             
منطقة األعظمية، وإن أحد األشخاص أنقذها وسحبها من الشارع إلى أحد البيوت التي تُتّخذ              لمسلحين في   

  ".مقراً للمقاتلين، وعندما انتهت المعركة أوصلها إلى قرب بيتها
وأضافت الصحافية، التي هربت بعد ذلك الى إحدى الدول، إنها خالل ساعات احتجازها عرفت من ذلك                

وقالـت  . جيش لبنان الجنوبي، وأنه يحمل شارة القوات الخاصة األميركيـة         الشخص أنه كان ضابطاً في      
المصادر السياسية إن المجموعات المسلحة العراقية سبق ان اعتقلت العديـد مـن اللبنـانيين واطلقـت                 
سراحهم، ألنهم كانوا يحملون هويات وجوازات سفر مدنية، ثم اكتشفت أن لهم مهمـات خاصـة غيـر                  

شارت إلى ان الغطاء الطائفي من جهة، والغطاء العربي من جهة أخرى، كانـا               و .مالمذكورة في وثائقه  
عاملي أمان لهؤالء المستقدمين، وإن كانت المعلومات المتسّربة تفيد أن جهة التعاقد غير إسالمية، ولهـا                

   .ارتباطات سابقة مكشوفة مع اسرائيل
  6/4/2007األخبار اللبنانية 

  
  ا على طريق السقوط والزوالإيران ترى إسرائيل وأمريك .52

اعتبر الزعيم الروحي اإليراني آية اهللا علي خامنئي أن جبهة النهضة اإلسالمية : ستار ناصر - طهران
هزمت الجبهة االستكبارية وتمظهر ذلك جلياً في العراق وفلسطين ولبنان، وأكد أن المستكبرين ال 

ن عدوهم المشترك، فيما أكد خطيب جمعة طهران يميزون بين شيعة وسنة، ودعا المسلمين إلى عدم نسيا
 .أن أمريكا وإسرائيل في طريقهما إلى الزوال

  7/4/2007الخليج اإلماراتية 
  

  طبول الحرب والسالم.. سوريا وإسرائيل .53
 2004تحدث الشعيبي عن صحة وجود مفاوضات سورية إسرائيلية سرية ما بين عامي : شفيق شقير

إنه ليس مقتنعا بوجودها، ونافيا : د يستأنف أو أنه استؤنف، مستدركاً ورأى أن هذا المسار ق2006و
. بشكل مطلق ما تردد عن مشاركته هو شخصيا في هذا النوع من المفاوضات إلى جانب إبراهيم سليمان

اما على الضفة اإلسرائيلية هناك من يشكك في قدرة إسرائيل على السالم حيث يقول المحاضر في 
ال أهمية للسؤال إذا كانت تعتبر إسرائيل سوريا : "لمختص بالشأن السوري أيال زيسرجامعة تل أبيب وا

أما عن زيارة إبراهيم سليمان ". جاهزة للسالم أم ال ألن حكومة أولمرت ليس لها أي سياسة أصال
 إلسرائيل ودوره في صنع السالم مع سوريا، فقد قلل زيسر من أهميتها ألن السالم يصنع بين الحكومات

أما عن احتمال وقوع الحرب فال يستبعد محرر الشؤون السياسية في صحيفة . ال من قبل أشخاص
وبذلك يكرر األسد ما قام . عكيفا إلدار، أن تشن سوريا هجوما على إسرائيل الستعادة الجوالن" هآرتس"

  .م بعدما أهملت إسرائيل إشاراته نحو السال73به من قبل أنور السادات الذي بادر لحرب 
  5/4/2007الجزيرة نت    

  
  مسعود برزاني يرحب باستضافة الفلسطينيين في العراق بكردستان .54

رحب مسعود برزاني رئيس إقليم كردستان العراق، زعيم :  حلمي األسمر-اربيل، كردستان العراق 
ر مالذ آمن الحزب الديمقراطي الكردستاني، باستضافة الالجئين الفلسطينيين في العراق في اإلقليم وتوفي
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وأعرب برزاني عن استعداده إلرسال . لهم في االقليم الذي يتمتع بأكثر من حكم ذاتي وأقل من دولة
قوات كردية إلى األماكن التي يعيش فيها الفلسطينيون في العراق في بغداد وغيرها لتوفير الحماية لهم، 

رد تتمتع باألمن والحماية من هذه موضحا أن المناطق الفلسطينية التي يتواجد فيها جنود عراقيون ك
القوات، إال أنه قال أن وفدا فلسطينيا زار اإلقليم قبل فترة وطلب بشكل واضح عدم توطين الفلسطينيين 

إذا تم تجميع الفلسطينيين في العراق في منطقة واحدة فالقوات العراقية الكردية : في إقليم كردستان، وزاد
با عن غضبه وتنديده الشديد لما يتعرض له الالجئون الفلسطينيون من معر. مستعدة لتوفير الحماية لهم

  .اعتداءات
  7/4/2007الدستور 

  
  إشعال الفتنة بين السنة والشيعة إنّما هو مخطط صهيوني اميركي: محمد سليم العوا .55

عقد المكتب التنفيذي لالتحاد العالمي لعلماء المسلمين مؤخرا اجتماعه الدوري في : أواب المصري
وقال األمين العام لالتحاد الدكتور محمد سليم العوا، . بيروت، بحضور عدد من أعضاء مجلس األمناء

أن إشعال الفتنة بين السنة والشيعة إنما هو مخطط صهيوني أميركي، داعياً للوقوف في مواجهة هذا 
  .المخطط بكل قوة

   7/4/2007الجزيرة نت 
  

 ف الجئ فلسطيني من العراقالواليات المتحدة تدرس استيعاب سبعة آال .56
كشف مسؤول في القنصلية األميركية العامة في القدس النقاب لأليام عن أن الواليـات المتحـدة                : القدس

األميركية تدرس استيعاب الجئين فلسطينيين من العراق في الواليات المتحدة، مشيراً إلـى أن الحـديث                
في األردن وسورية ومصر وتركيا ولبنان، كمرحلة        آالف الجئ من العراق يتواجدون حالياً        7يدور عن   

وهذه هي المرة األولى التي يتم فيها الحديث عن استيعاب الجئين فلسطينيين في الواليات المتحدة               . أولى
زياد أبو عمرو أنها لـم      .األميركية إالّ أن السلطة الفلسطينية أكدت على لسان وزير الشؤون الخارجية د           

أعتقد أنه لم يجِر أحـد اتـصاالً بالـسلطة         ": "أبو عمرو لأليام  .جه األميركي، وقال د   تبلغ رسمياً بهذا التو   
  ".الفلسطينية بهذا الشأن حتى تتم دراسة الموضوع وتحديد الموقف الفلسطيني من هذا الـموضوع

  7/4/2007األيام الفلسطينية 
  

 االتحاد األوروبي يراقب المحادثات بين الفلسطينيين واإلسرائيليين .57
ذكر تقرير صحافي، نشر امس، أن االتحاد األوروبـي سـيراقب           :  يوسف الشايب والوكاالت   -م اهللا   را

المحادثات التي ستجرى بين رئيس الوزراء اإلسرائيلي إيهود أولمرت والرئيس الفلسطيني محمود عباس             
ألخيـرة لمنطقـة   بموجب اتفاق توصل إليه أولمرت مع المستشارة األلمانية أنجيال ميركل أثناء زيارتها ا          

وأشار التقرير، الذي لم يكشف عن مصدره، إلى أن ميركل حـذرت رئـيس الـوزراء       . الشرق األوسط 
اإلسرائيلي من أن تكرار االجتماعات بين الجانبين اإلسرائيلي والفلسطيني دون إحراز تقدم قد يؤدي إلى               

  . نتائج عكسية
   7/4/2007الغد األردنية 

  
  

  يطالبون بإعادة النظر في دعم العرب" إلسرائيلالصندوق الجديد "ممولو  .58
الذي يمّول بعـض    " الصندوق الجديد إلسرائيل  "أعلنت الجهات اليهودية األمريكية التي تدعم       : وليد أيوب 

الجمعيات العربية في البالد، عن مطالبتها بإعادة النظر في مواقع وأهداف صرف هذه األموال إلى جهة                



  

  

 
 

  

            23 ص                                    684:                                 العدد7/4/2007السبت : التاريخ

في الواليات  " الصندوق"وقد اجتمع الري غربر، مدير فرع       !  العربية منها  حرمان المؤسسات والجمعيات  
المتحدة، برئيس لجنة المتابعة، المهندس شوقي خطيب، أثناء وجود األخير في واشنطن قبل أسابيع، حيث               

، منتصف هذا األسبوع، أّن العرب الفلسطينيين في تصّورهم المستقبلي لن           "فصل المقال "شرح خطيب لـ    
عرضت الحقيقة كما نراها بلغتنـا،      "ا ولم يطلبوا تمويال منهم، فهو ممّول من األمم المتحدة، ولقد            يحصلو

يـرى  : " وأضـاف ". وقلنا بشكل واضح إننا غير راضين عن الوضع، وهذا موقف أقوله في كل مكان             
أؤكّد على أننـا لـم      هؤالء في التصّور العربي المستقبلي تحّديا لمفهوم الدولة اليهودية الديمقراطية، وأنا            

ويؤكّد حسن جبارين، مدير عام مركز عدالة، على أن اعتراض الجهات           ". نطلب دعما منهم من أّي نوع     
اليهودية الممّولة لصندوق إسرائيل الجديد، هو على مطلب تغيير تعريف الدولة وطابعهـا، فهـذا أمـر                 

 ثنائيـة القوميـة وهـو األمـر الـذي           مركزي بالنسبة لهم، كذلك حق الفيتو الذي يعني أن تكون الدولة          
خالفًا بيننا وبينهم على نقاط نعتبرها مركزية وأخرى        "كما يؤكد جبارين على أن هنالك       . يعارضونه بشدة 

  ". يعتبرونها هم مركزية بالنسبة لهم
  6/4/2007فصل المقال 

  
 الحل الوحيد قيام الدولة الفلسطينية: يفغيني بريماكوف .59

كانت القمة العربية في الرياض حدثا بالغ األهميـة، فهـي تقـدمت       : مي روسي يفغيني بريماكوف، أكادي  
بمبادرة جديدة ال تؤكد على إحياء مبادرة السالم العربية التي تقدمت بها السعودية وتبنتها قمة بيروت في                 

، والتي أساسها األرض مقابل السالم، فحسب بل اشترطت لتطبيع العالقـات بـين إسـرائيل         2002عام  
، إقامة  1967الم العربي، باإلضافة على انسحاب إسرائيل من األراضي العربية التي تحتلها منذ عام              والع

الدولة الفلسطينية في هذه األراضي وتقرير مصير الالجئين الفلسطينيين بطريقة عادلـة أوجـدتها قمـة                
تشكيل حكومـة الوحـدة     وتجدر اإلشارة إلى أن القادة العرب تبنوا مبادرة السالم الجديدة بعد            . الرياض

وكما هو معلوم فإن القيادة اإلسرائيلية ترفض التعامل مع هذه الحكومة ألنها تـضم              . الوطنية الفلسطينية 
ممثلين عن حركة حماس، متصنعة أنها ال ترى فيها أشخاصا يعترفون بإسرائيل ويجرون المحادثات مع               

ائيلي أن يتجاهل الرأي العام بالكامـل خاصـة         وال يمكن لرئيس الوزراء اإلسر    . المسؤولين اإلسرائيليين 
ومن هنا فـإن اولمـرت      . وأنه يتزايد في إسرائيل عدد الذين يرون ضرورة تقدير الوضع تقديرا واقعيا           

ومن الواضح أن الحل    ". باالستعداد لالعتراف بإسرائيل ومناقشة تفاصيل التسوية المستقبلية      "أعلن ترحيبه   
طينية السيما وإن القادة العرب يقترحون إقامة هذه الدولة في األراضي التي            الوحيد هو إقامة الدولة الفلس    

 وال يدعون إسرائيل لالنسحاب إلى خطوط ما قبل الحـرب الفلـسطينية             1967احتلتها إسرائيل في عام     
وتتطلع حماس أيضا إلى إقامة الدولة الفلسطينية ضمن حدود الخامس مـن يونيـو              . 1948األولى عام   

تصوري فإنه أمكن إلسرائيل أن تغتنم الفرصة السانحة لتحقيق التقدم على طريق السالم لو              وفي  . 1967
قادها شخصية سياسية قوية كآرييل شارون الذي أقدم في حينه علـى سـحب القـوات وإخـالء كـل                    

 . المستوطنات اليهودية في قطاع غزة
  6/4/2007نوفوستي 

  
  لمعيشية جنوب الخليلالقنصل السياسي البريطاني يطلع على الظروف ا .60

زار القنصل السياسي البريطاني في القدس المحتلة، روس ألن، مناطق جنوب           :  وسام الشويكي  -الخليل  
محافظة الخليل بما فيها الريفية، أمس األول، واطلع خالل زيارته على المعاناة التي تلف تلك المنـاطق                 

. مفروض على شعبنا الذي فاقم من معاناتـه       في ظل الحصار اإلسرائيلي والحصار االقتصادي الخانق ال       
وابدى ألن انزعاجه من الحواجز االحتاللية التي تضيق الخناق على شعبنا، معربا عن امله في تحـسين                 

، 67الوضع بين الجانبين الفلسطيني واالسرائيلي، مجددا دعم بالده القامة دولتين على اسـاس حـدود                
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نحن نعرف حاجة الفلسطينيين الـى دولـة        "لحرية واالستقرار، قائالً    واقامة الدولة الفلسطينية التي تنعم با     
وقال القنصل ان نقاشات تجرى مع وزير المالية سالم فياض لكيفية التعـاون بـشكل               ". ووقف االحتالل 

ودعـا الـن    . اكبر وتقديم خطة مستقبلية بخصوص الدعم، معربا عن امله في نجاح حكومـة الوحـدة              
واشار الى ان وقف عائدات الضرائب من قبل االحـتالل سـبب مـشكلة              . يةالستئناف المفاوضات الجد  

وأكد ألن في نهاية جولته حاجة جنوب الخليل للدعم والمشاريع التنموية، النعاش حيـاة الـسكان                . كبيرة
  . فيها، واعداً  بنقل ظروف ما شاهده واطلع عليه الى الجهات المختصة في حكومته

  7/4/2007الحياة الجديدة 
 

  والسياسة الخارجية األمريكية للوبي الصهيونيا .61
  محمد الشيخ بنان

  :التأثير في الفاعلين السياسيين-1
. إلخ ...ال شك أن كل من يسهم في بلورة القرار العام، يعد فاعال سياسيا، فاألحزاب، النقابات، اللوبيات               

حكومي أو خارجـه، فالمـشكل      تدخل ضمن دائرة الفاعلين السياسيين، سواء كان هؤالء داخل الجهاز ال          
يكمن في تحديد الحدود الفاصلة بين الفاعلين الرسميين وغير الرسميين، أي أولئك الذين يوجدون داخـل                

  Vincent lemieuxفالفـاعلون الـسياسيون حـسب    .الجهاز الحكومي وأولئك الذين يوجدون خارجه
علما أن اللوبيات إلى    .معنيون والخواص ينقسمون إلى أربع عينات كبرى، وهم المسؤولون، والوكالء، وال        

جانب الخبراء ووسائل اإلعالم، باعتبارهم يندرجون ضمن فئة المعنيين، هم فاعلون بشدة وحـضورهم              
ومادامت هذه األخيرة تأتي كإجابة عن المشاكل والمتطلبـات الوافـدة علـى             . يبرز في السياسات العامة   

لتالي ترتبط بالوضع الداخلي للدولة كما يمكن أن ترتبط         با) محاضرات عبدالمالك احزرير  (صانع القرار   
فالسياسة العامة الخارجية تدخل ضمن الوضعيات      . الذي يعد امتدادا لما هو داخلي     . بالوضع الخارجي لها  

المندرجة في إطار العالقات بين الدول ما يجعلها تتموضع داخل المحيط الخارجي، الـذي يعتبـر مـن                  
لذلك فإن السياسية العامة الخارجية تتحـدد بطبيعـة         .النسبة لنسق سياسي معين   طبيعة ما فوق مجتمعية ب    

العالقات الناظمة بين الفاعلين السياسيين المحليين من جانب وعالقتهم بالفاعلين الخارجيين المعنيين بهذه             
مريكية، على هذه األرضية تتأسس السياسة العامة الخارجية للواليات المتحدة األ         .السياسة، من جانب آخر   

  . للشؤون العامة"اإلسرائيلية"   اللجنة األمريكية ويتأسس معها اللوبي الصهيوني في شخص
ذلك أن هذا اللوبي الذي يعد امتدادا موضوعيا لليهود ونوعيا إليديولوجيتهم الصهيونية، أصـبح قـادرا،                

 الخارجي األمريكي، بما يخـدم      بفضل إمكانياته المعلوماتية والعالئقية والمالية، على توجيه القرار العام        
  :وهذا ما يتضح من خالل.  وليس أمريكا"إسرائيل"مصلحة 

الصالحيات الدستورية والسياسية التي يتوفر عليها الرئيس في النظـام الجمهـوري            : مؤسسة الرئيس * 
األمريكي، والتي تخوله لعب أدوار رئيسية في توجيه القرار العام الخارجي، جعلتـه عرضـة ألنظـار                 

 بالموارد المادية األمريكية، عبر قناة السياسة العامة        "إسرائيل"اللوبي الصهيوني، الذي يسعى إلى إغراق       
 صـرح   "ترومان"، فالرئيس   "اإلسرائيلية"وهذا ما يتضح من خالل تاريخ العالقات األمريكية         . الخارجية

لكن علي أن استجيب لنداء مئات      أيها السادة إني آسف و    " قائال   1946أمام مجموعة من الدبلوماسيين سنة      
 "اآلالف من الناس، الذين ينتظرون انتصار الصهيونية، في حين ليس لي من بين منتخبي ألـف عربـي                 

، وفي ذات السياق، أكد الوزير اإلنجليـزي        )"اإلسرائيلية"روجي جاروري، األساطير المؤسسة للسياسة      (
وعلـى المنـوال    . "ي فلسطين تبعا للصوت اليهودي    لقد صيغت سياسة الواليات المتحدة ف     " "كليمنت اتلي "

 دوالر من شخصيات يهودية كدعم      000.500نفسه ذهب الرئيس االسبق جون كينيدي الذي حصل على          
أعرف أنني فزت فـي     ":  بنيويورك 1961لحملته االنتخابية، حينما قال في لقاء له مع بن غوريون سنة            

 إنني مدين لهم بهذا الفوز، إذن أشر علي بما يجب القيام به             االنتخابات بفضل أصوات اليهود األمريكيين،    
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  ، تحت يافطـة   "إسرائيل"هذه التصريحات المعترفة بالوزن اليهودي المؤيد ل        ."لمصلحة الشعب اليهودي  
AIPAC  والشيء نفسه قام به "إسرائيل"هي التي دفعت الرئيس جونسون إلى تسليم طائرات الفانتوم ل ،

وفي سـنة   .  مدمرة من نوع سكايهوك للكيان نفسه      20و.  طائرة فانتوم إضافية   45 نيكسون الذي بعث ب   
 انهزم الرئيس كارتر أمام ريجان كونه قام ببيع طائرات حربية لمصر والسعودية، أمـا غريمـه                 1980

والمثير للجدل أن   . "إسرائيل" مليون دوالر كقروض عسكرية، ل       600 فقد فاز مقابل تخصيصه      "ريجان"
AIPAC كونه يرتكز على المعطـى  . بح مهددا للمصلحة الوطنية األمريكية كما يقول ادوارد تيفنانأص

 أحد النشطاء   "جولدمان" اإلثني، أكثر من استناده إلى المصلحة المشتركة، فقد صرح بهذا الصدد،           -الديني  
م السالم في الشرق    اللوبي أصبح قوة مخربة بل عائقا أساسيا أما       ": السابقين في اللوبي الصهيوني بما يلي     

ولقد اقترح علينـا  " AIPAC   وتأكيدا لهذا الكالم قال سيزور فانس، أحد النشطاء البارزين في"األوسط
 القضاء على اللوبي، ولكن الرئيس وكاتب الدولة أجابا بكونهما ال يملكان السلطة لفعل ذلـك،                "جولدمان"

نخلص مما سبق إلى أن نجاح      ."وربما قد يؤدي ذلك إلى فتح الباب على مصراعيه أمام مناهضة السامية           
األساس يمكن  وعلى هذا   . أو إخفاق الرؤساء األمريكيين يبقى مرهونا بأموال وأصوات اللوبي الصهيوني         

قد حسم الدائرة القرارية االولى، والتي هي الرئيس ومحيطه، كما هو الحال بـشكل   AIPACالجزم أن 
 "بـول ولفـوويتز  " و"ريتشارد بيرل"الذي يوجد في دائرته الضيقة كل من . جلي، مع الرئيس بوش االبن    

 كان من مستشاري رئـيس       الذين ينتمون للوبي الصهيوني، بل منهم من         وغيرهم، من  "دوغالس فيث "و
، مما يعني بالضرورة ديمومة الدعم المادي والـسياسي ل          "بنيامين نتنياهو " السابق   "اإلسرائيلي"الوزراء  

  ."إسرائيل"
لكنه . يستطيع المرء في الواليات المتحدة األمريكية أن يتقدم لالنتخابات البرلمانية         : المؤسسة التشريعية * 

توفر له األموال الطائلة لتمويل حملته االنتخابية، من هـذا البـاب يتـدخل              حتما لن يحقق النجاح ما لم ت      
AIPAC  ليقدم الدعم المشروط، فيغرق المترشح لالنتخابات باألموال ووسائل وتقنيات الدعاية والتشهير
مع المرشحين، اجتماع قبل الفوز  AIPACهذه الخطة تتكثف في اجتماعين أساسيين، يعقدهما .السياسيين

  .وطرق إجراءاته AIPACوفيه يقدم برنامج .  واجتماع بعد الفوز  تقدم شروط الدعم والمساعدةوفيه
ورغم أن المؤسسة التشريعية، تحتل المرتبة الرابعة على صعيد الدائرة القرارية مما يحكم على دورهـا                

 سـطحية، إال أنهـا      بالمحدودية، حيث ال تتدخل إال في نهاية المسلسل القراري، وبالتالي تبقى تعديالتها           
تعد بمثابة مورد أساسي حيوي، لكون أهداف اللوبي أهدافا خارجية، يسهل على  AIPACبالنسبة لفاعلي 

  .من دون أن يؤثر ذلك بشكل مباشر في الكتلة الناخبة. الكونجرس رفضها أو قبولها
فـي  . ام فولبرايـت في هذا االتجاه صرح رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ السيناتور ولي   

:  حيث قال  1973تشرين األول   / أكتوبر 7بتاريخ  . C.B.S الذي بثته شبكة     "أمام األمة "مقابلة مع برنامج    
 يراقبون سياسة الكونجرس ومجلس الشيوخ، بل إن سبعين في المائة من زمالئنا فـي               "اإلسرائيليين"إن  "

التصريح، وتحديدا في االنتخابات التالية،     وبعد هذا   . "مجلس الشيوخ، يتخذون مواقفهم تحت ضغط اللوبي      
 الصادر عن لورانس    "لقد تجرؤوا على الكالم   "وفي كتاب   .فقد فولبرايت منصبه كعضو في مجلس الشيوخ      

 سنة،  22 وصف بول فيندلي العضو في الكونجرس الصهيوني األمريكي لمدة           1985هير وشركائه سنة ،   
 يراقـب الكـونجرس     "اإلسرائيلية"هذا فرع للحكومة    ": ائالالنشاط الحالي للوبي الصهيوني وكذا قوته، ق      

ووسـائل اإلعـالم    ) وزارة الدفاع ( والبنتاجون    ورئاسة الجمهورية ووزارة الخارجية   . ومجلس الشيوخ 
 ألغى مجلس النواب،    D_48وفي سنة   ."نفسها، إضافة إلى التأثير الذي يمارسه على الجامعات والكنائس        

 والواليات المتحدة، رغم سلبية التقرير الصادر عن        "إسرائيل"ادل التجاري بين    كل تقنين للتب  % 98بأغلبية
 التكنـوقراط    أن يـصل إلـى  "اإلسـرائيلي "أكثر من هذا، استطاع النفوذ     .وزارة التجارة وكافة النقابات   

العسكري، في شخص األميرال األمريكي توماس مورير رئيس أركان الحرب العامة للقـوات المـسلحة               
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 موردخـاي   "اإلسـرائيلي "بخصوص عالقته مع الملحق العسكري      . 1973 الذي صرح سنة      كية،األمري
طلب هذا األخير من الواليات المتحدة األمريكية طائرات حربية مزودة بـصاروخ جـد متطـور                "غور  

 ليس لنا إال سربا واحـدا وقـد          ال يمكنني أن أسلمكم هذه الطائرات،     " فرد عليه األميرال     "يسمى مافريك 
سـلمنا الطـائرات، أمـا فيمـا يخـص      " "غـور " فرد عليه "أقسمنا أمام الكونجرس بأننا في حاجة إليها   

أرسل السرب الوحيد المجهـز بمايفريـك إلـى         ": وهكذا يضيف األميرال  . "الكونجرس، فأنا سأتكلف به   
  .""إسرائيل"

األمريكية، هي سـلطة    نخلص من كل ما سبق، إلى أن هناك سلطة أحادية الجانب في السياسة الخارجية               
هذا التأثير المباشر الذي يستهدف المقررين      .اللوبي الصهيوني، خاصة في الشق المتعلق بالشرق األوسط       

 AIPAC، يجد دعمه في القوة النوعية التي يتـوفر عليهـا   )الحكومة، البرلمان، واإلدارة( السياسيين،
رأسمال المادي كالشركات والبنوك ووسائل     والمتمثلة في سيطرة جل أعضائه على الملكية الخاصة أي ال         

 على مستوى المعتقدات األساسية والتـي تحـدد مـن خاللهـا              .وكذا وحدة رأسماله الرمزي   . اإلعالم
األولويات المختارة من بين القيم األساسية والتي تأتي من بعـدها المعتقـدات الـسياسية، التـي يكـون           

والتـي هـي    . يم األساسية داخل قطاع السياسات المعنيـة      لتمرير الق . موضوعها العالقات بين الفاعلين   
السياسة الخارجية في حالتنا هذه، ثم بعد ذلك يأتي المستوى الثانوي وهو الذي يهم القـرارات االداتيـة                  

  . والمعولمة الضرورية لتحقيق المعتقدات السياسية
 المباشـر علـى المقـررين       إلى تعبئة الرأي العام، كآلية للضغط غير       AIPACعلى هذه األرضية يلجأ     

  فالرأي العام هو القاعدة الخلفية التي غالبا ما تؤثر في صـانع القـرار العـام فـي الـدول                   .السياسيين
  .الديموقراطية

  : تعبئة الرأي العام-2
. يلعب الرأي العام في الدول الديمقراطية دورا ال يستهان به، وذلك بسبب منطق المنافـسات االنتخابيـة                

يمكن التأثير في صانع القرار العام بواسطة الدعاية اإلعالنية،         . دل العام وحمالت االتصال   فمن خالل الج  
وكـذلك توظيـف دور النـشر       .  عبر وسائل اإلعالم كالصحف والقنوات التلفزيونية       التي يتم تمريرها  

يات بشكل عـام     التعبئة الذي تعتمده اللوب     فهذه الممارسات تبقى شيئا أساسيا وناجعا في أسلوب       . والسينما
  .بشكل خاص، من أجل فرض أهدافها على المقررين الرئيسيينAIPAC و

إلى خلق االعتقاد لدى أغلب مكونات المجتمـع بـأن           AIPACفمن وراء استهدافه الرأي العام، يسعى       
كتصوير المسلمين مثال بأنهم خطر يهدد المسيحيين واليهـود         . المسألة المرفوعة من طرفه، تهم الجميع     

وبالتالي تتم صياغة التحالفات على أساس معادلة صديق صديقي هو صديقي، وعدو عدوي             . السواءعلى  
يبرز هذا المنطق بشكل قوي، بخصوص التحالف القائم اليوم بين صفوف اإلدارة األمريكيـة    .هو صديقي 

المتنفـذ فـي    ذات المرجعية اليمينية المحافظة واللوبي الصهيوني باعتباره تعبيراً عن النظام الـسياسي             
هذا جاء نتيجة للحرية الكبيرة التي تتمتع بها اللوبيات في الواليـات المتحـدة               AIPACنفوذ   ."إسرائيل"

ليس له لوناً سياسياً  AIPACما يلفت االنتباه هو أن       .األمريكية عكس فرنسا التي تعمل فيها بشكل سري       
ديمقراطي، رغم أن أوجه التالقـي      الجمهوري وال . واضحاً، حيث يمارس ضغوطه على كل من الحزبين       

اإليديولوجي بينهما أكثر من أوجه االختالف، نتيجة عالقاته الخاصة وتغلغلـه داخـل أوسـاط الـرأي                 
ممن يطلق  % 11وقد توفرت له هذه اإلمكانية، كون القاعدة اليهودية التي يرتكز عليها تتشكل منها              .العام

من رؤساء  % 17وأكثر من   . صفوة الصحافة والنشر  من  % 25عليهم اسم الصفوة من مجموع النخبة، و      
  .من المناصب الرسمية المهمة% 15المنظمات التطوعية والعامة، وأكثر من 

إن لليهـود قـوة     " المدير السابق للشؤون القومية باللجنة اليهودية األمريكية         "ستيفن شتاينالت "وقد أورد   
ويضيف أن  . "وعة عرقية أو ثقافية في أمريكا     سياسية ال تتناسب مع عددهم، وهي أعظم من قوة أي مجم          

وفـي مجـال    . النفوذ االقتصادي لليهود وقوتهم يتركزان بصورة غير متناسبة في هوليوود والتلفزيـون           
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اليهـود  "والشيء نفسه أكده الكاتبان اليهوديان المعروفان سيمور ليبست وإبرل راب في كتابهما             . األخبار
شكل اليهود خالل العقود الثالثة الماضـية       ":  م، حيث قاال   1995ر سنة    المنشو "والحال األمريكي الجديد  

مـن أسـاتذة الجامعـات الرئيـسية        % 20 مثقف بالواليات المتحدة األمريكية، و     200من أفضل   % 50
من الكتاب المنتجين للخمسين    % 59من الشركاء بالمكاتب القانونية الكبرى بنيويورك وواشنطن، و       %40و

مـن المـديرين والكتـاب      % 58 و 1982 و، 1965ي حققت أكبر إيراد ما بين عـامي         فيلما سينمائيا الت  
من % 2رغم أن اليهود ال يشكلون إال       . "والمنتجين الثنين أو أكثر من المسلسالت بوقت الذروة التلفازي        

هذه اإلمكانيات الجبارة يشكل بواسطتها اللـوبي الـصهيوني         . مجموع سكان الواليات المتحدة األمريكية    
  ."إسرائيل"رأي العام األمريكي وفقا لمصالح ال

 فرنسا فاللوبي الصهيوني منتعش أساسا على صعيد وسائل اإلعالم، وهذا ما أقر بـه الجنـرال                  أما في 
، يمارس تأثيره على الخصوص داخـل  "إسرائيل"يوجد في فرنسا لوبي قوي مؤيد ل   "شارل ديغول بقوله    
  تمييز العنصري ومعاداة السامية تعد القوة اإلعالميـة الكبـرى،      فرابطة مناهضة ال  . "األوساط اإلعالمية 

التي يسيطر عليها الصهاينة، ذلك أن بإمكانها ضبط الرأي العام الفرنسي حسب هواها، كون التلفزيـون                
  .واإلذاعة والصحافة المكتوبة والسينما ودور النشر في يد اللوبي

فكل مرشح لرئاسة الجمهورية    . ذي يوليه رؤساء فرنسا لها    هذه القوة اإلعالمية تبرز من خالل االهتمام ال       
 إال وقـام    "ميتـران "الفرنسية وكيفما كان انتماؤه الحزبي من ميشل روكار إلى جاك شيراك، مرورا ب              

  . للحصول على المساندة اإلعالمية"إسرائيل"بزيارة ل 
بي بواسطة وسائل اإلعالم، إلى تقديم      ، يلجأ هذا اللو   "إسرائيل"وفي إطار بلورته للوقائع المناسبة لمصلحة       

 في لندن، إرهابا، رغـم أن       "إسرائيلي"تأويالت مشوهة للمعاني، مثال تم اعتبار االعتداء على دبلوماسي          
مارجريت تاتشر أكدت أمام مجلس العموم، أن منفذ االعتداء ال ينتمي إلى منظمة التحرير الفلـسطينية،                

وفـي  . نان، وحصده آلالف القتلى فتم اعتباره عملية للسالم في الخليل          للب "اإلسرائيلي"أما اجتياح الجيش    
، حيث انتشل جثمان أحد األموات ونقل       "كاربتنراس" تم تدنيس مقابر روضة اليهود في        1990أيار  /مايو

 خرج إلى شوارع باريس ثمانون ألف متظاهر حـسب     1990 مايو   14إلى قبر آخر، وبعد ذلك وفي يوم        
  . على شرفهم"نوتردام"تا ألف حسب المنظمين، وقد دقت نواقيس كنيسة مصدر الشرطة ومائ

ال يعلم في الحقيقة أي متظاهر بمن هؤالء هوية مرتكبي هذه الجريمة، إذن تظاهروا ضد من؟ التحقيـق                  
  .وحده كان بإمكانه الكشف عن ذلك، لكنه لم يفعل ذلك

، حيـث رفرفـت     "اسرائيل"الحال، لمصلحة   هذه المظاهرة التي جيشها اللوبي الصهيوني، كانت بطبيعة         
. "فرونسوا ليوتار " مع   "جورج مارشي " بكثافة فوق رؤوس المتظاهرين، وتصافح فيها         أعالمها ورموزها 

  .رغم أنه لم يتم الكشف عن الجاني إلى يومنا هذا
عام، في أمريكا    الشعار القديم الجديد الذي يكسب به اللوبي الصهيوني الرأي ال           مسألة معاداة السامية تعد   

، لوقـف   "إسـرائيل " في كل ما يتعلق ب       "الهولوكست"فيستخدم  . وفرنسا وغيرهما من الدول المتنفذ فيها     
 يدعم الشعور بأن اليهود قوم محاصرون إلى األبد، ال          - الهولوكست   -النقد السياسي وكبت النقاش، فهو    

عادة ما تحل استثارة المعاناة التي تحملهـا        ف. يمكن لهم إال االعتماد على النفس، لكي يدافعوا عن أنفسهم         
اليهود تحت ظل الحكم النازي، محل النقاش المتزن، فيكون متوقعا أن يقتنع بذلك من لديـه شـك فـي                    

 أسـتاذ العلـوم     "نورمان فنكلشتين "وقد صرح بهذا الصدد   ."اإلسرائيلية"شرعية السياسية الحالية للحكومة     
استثارة الهولكوست خدعـة، تهـدف إلـى        ": ة مدينة نيويورك بما يلي    السياسية بكلية هنتر التابعة لجامع    

تحريم كل انتقاد لليهود فعقيدة الهولكوست الراسخة بإضفائها البراءة التامة على اليهود تعطي المناعـة ل    
لقد استغلت التنظيمات اليهودية هولكوست النازيـة لـصد         .  ويهود أمريكا ضد النقد المشروع     "إسرائيل"

هذه المكانـة التـي يحتلهـا       ." وسياساتها التي ال يمكن أن يكون هناك دفاع أخالقي عنها          "اسرائيل"انتقاد  
AIPAC  وما . "إسرائيل"جعلته يوجه تهمة معاداة السامية إلى كل من ال يشاطره نفس اآلراء المؤيدة ل
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 "ون ميرشـايمر  ج" من جامعة هارفرد و    "ستيفن والت "الحمالت اإلعالمية التي تعرض لها البروفسوران       
 يتنـاقض   "إسرائيل"من جامعة شيكاكو االمريكيتين، إثر عرضهما لورقة تقر بأن الدعم االمريكي لدولة             

مع المصالح القومية االمريكية، وال ينبع من اعتبارات أمريكية استراتيجية أو أخالقية بـل مـن تغلغـل       
 عميد كلية   "ستيفن والت "، الذي جعل الدكتور    في امريكا، إال دليل على قوة هذا اللوبي        "اإلسرائيلي"اللوبي  

كينيدي للسياسة في جامعة هارفرد، أحد مقدمي هذه الورقة، يتعهد بتقديم استقالته اعتبارا من نهاية العام                
نستشف مما سبق ذكره،أن قوة اللوبي الصهيوني، ترجع إلى ملكيته الـضخمة لوسـائل              .2006الدراسي  

هذه القـوة ال تـتلخص فقـط فـي          .افة واإلذاعة والحكومة والكونجرس   اإلنتاج، ونفوذه بالسينما والصح   
AIPAC  ،) كونها مجرد جزء من األجزاء، في ظـاهرة        )  للشؤون العامة    "اإلسرائيلية"  اللجنة األمريكية

بيد أن هذه القوة ليست مقتـصرة       .أكبر بكثير هي ظاهرة القوة الصهيونية في الواليات المتحدة األمريكية         
إلعالم والترفيه فحسب، فالمال اليهودي تركز تقليديا في القطاعات غير المنتجة، ليس فـي              على وسائل ا  

بل في المصارف والتمويل واألسـهم      . الصناعات الثقيلة مثل صناعة الفوالذ والسيارات أو البناء فحسب        
ر بالـذهب   وبعد أن فك الرئيس األمريكي ريتشارد نيكسون ارتباط الدوال        . والمستندات والعمالت الصعبة  

 ازدهر رأس المال المضارب، مما دفع بالمصالح الصهيونية إلى األمام، قطاعا بعد قطـاع               1973عام ، 
وبالتالي أصبح هذا الرأسمال الصهيوني جزءا عضويا مـن البنيـة االقتـصادية،             . في االقتصاد المعولم  

 لذلك ف    .لية في عصر العولمة   االجتماعية للرأسمال اإلمبريالي، المالي المضارب والمرابي، أي الرأسما       
 هي امتداد موضوعي ونوعي للبنية الرأسمالية العالمية وليست مجرد امتداد سياسي أو ظرفـي          "إسرائيل"

  .في المنطقة
  )مراكش(كلية الحقوق * 

  توصيات المنظمات الصهيونية
مخططـات  هذا الوزن الذي شهد تحوال نوعيا في المرحلة األخيرة، يتضح من خالل إجـراء بعـض ال                

وهذا ما  . االستراتيجية في الشرق األوسط، بعدما كانت بعض اللوبيات الصهيونية قد وضعتها في أجندتها            
يتضح من خالل التوصية التي أصدرتها المنظمة الصهيونية العالمية في القدس، أواخر عقد الثمانينـات               

خاصة إذا ما أخـذنا بعـين       إن مصر كجسد مركزي أصبح جثة هامدة،        ":من القرن المنصرم، وجاء فيها    
االعتبار الصراع الذي يزداد حدة بين المسلمين والمسيحيين، وتقسيمها إلى مقاطعات جغرافيـة مختلفـة               

وبمجرد تفكيك مصر وحرمانها مـن      . يجب أن يصبح هدفنا السياسي في التسعينات على الجبهة الغربية         
إن إنـشاء دولـة     . خرى نائية نفس المصير   السلطة المركزية، ستعرف دول مثل ليبيا والسودان، ودول أ        
يعتبر مفتاحا لتطوير تـاريخي تـأخر فـي         . قبطية في مصر العليا وخلق كيانات جهوية ضعيفة األهمية        

ورغم ما يظهـر، فـإن الجبهـة        .الوقت الراهن، بسبب اتفاقية السالم، ولكنه آت حتما على المدى البعيد          
ثم تقسيم لبنان إلى خمس مقاطعـات يعـد         .  الجبهة الشرقية  الغربية تمثل مشاكل أقل من تلك التي تمثلها       

كما إن تفجير سوريا والعراق إلى مناطق على أساس         . تجسيدا مسبقا لما سيحدث في العالم العربي برمته       
والمرحلـة األولـى    . "إسرائيل" على المدى البعيد هدفا أوليا بالنسبة ل          عرقي أو ديني، يجب أن يصبح     

إن البنيات العرقية لسوريا تعرضها لتفكيك قد يـؤدي إلـى           .ة العسكرية لهذه الدول   لذلك هي تحطيم القدر   
.  ودولة أخرى فـي دمـشق       إنشاء دولة شيعية على طول الساحل وإلى قيام دولة سنية في منطقة حلب            

وعلى كل حال مع حـوران  ) الجوالن( ربما فوق منطقتنا    -وكيان درزي قد يتمنى تكوين دولة خاصة به       
ردن، إن مثل هذه الدولة على المدى البعيد، قد تكون ضمانة للسلم واألمن في المنطقـة إنـه                  وشمال األ 

إن العراق كدولة غنية بالبترول وعرضة لمواجهات داخلية توجد على خـط التـسديد              .هدف في متناولنا  
مدى القـصير   ، ذلك أن تفكيكها يعتبر أكثر أهمية من تفكيك سوريا، ألن العراق تمثل على ال              "اإلسرائيلي"

  ."إسرائيل"التهديد األكثر جدية بالنسبة ل 
  7/4/2007الخليج اإلماراتية 
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  مخطط عملية نتانيا يروي تفاصيل العملية وطرق عمل حماس .62

 في حوالي الساعه الواحدة ظهرا ودعت منفذ العملية عبد الباسط عودة وسلمت عليه وطلبـت                :بيت لحم 
الم مؤكدا باننا جميعا على هذا الطريق انشاء هللا متمنيـا ان نلتقـي              منه ان يبلغ من سبقونا الى الجنة الس       

قريبا في جنة عدن ، لم يكن وقتا كافيا للوادع ، لقد نظفت الشقة التي اختبأنا فيها مـن بقايـا التجهيـز                       
 .للعملية ورتبت الفوضى الكبيرة التي سادت الشقة

ي المساء ذهبت الى مسجد طولكرم حيـث اديـت          وبدأ االنتظار القاتل، انتظرنا ان نسمع عن العملية وف        
صالة المغرب وبعد فترة بدأ الناس في الحديث عن وقوع عملية في نتانيا ، وفي لحظة سـماعي عـن                    
العملية شعرت براحة كبيرة واستطعت النوم الن العملية التي عملنا عليها جاهدين نجحـت وبعـد ذلـك                  

لتقارير الواردة عن العملية وسمعت ان عددا كبيـرا مـن           اصغيت الى اذاعة الجيش االسرائيلي لمتابعة ا      
 20 وحين وصل الرقم الى      3،10،-1،2القتلة قد سقطوا فيها ورويدا رويدا بدأت االرقام تتوالى وترتفع           

صرخت من الفرح وواصل الرقم ارتفاعه ولم اصدق اننا حصلنا على هذه النتيجة حيث خططنـا الـى                  
 . قتيال15-10عملية قاسية توقع 

 وادت الـى    2002هكذا بدا معمر شحروري احد مخططي عملية لونا بارك في نتانيا التي وقعت عـام                
 اخرين كانوا يحتفلون بعيد الفصح مـن زنزانتـه فـي احـد الـسجون                150 اسرائيليا وجرح    30مقتل  

المحروسة جيدا حديثه مع الصحفي االسرائيلي يورام شفايتسر من صـحيفة معـاريف دون ان تفـارق                 
 .بتسامه محياهاال

 عاما واحدا من خمسة اشخاص هم اعضاء الخلية الحمساوية التي           28ويعتبر شحروري البالغ من العمر      
خططت ونفذت هذه العملية وجهد الصحفي االسرائيلي خالل االسابيع الماضية على اجـراء حـوارات               

ف على طريقة عمل شبكة     صحفية معهم في مختلف السجون االسرائيلية التي يقبعون فيها بهدف ان يتعر           
 .حماس المسؤولة عن تنفيذ العديد من الهجمات االنتحارية

التي نفذت عمليات   " االرهابية  " وتشير روايات اعضاء الخلية بشكل كبير الى طريقة عمل بقية الشبكات            
 .انتحارية وتلقي الضوء على ظلمة العمل االنتحاري الفلسطيني حسب قول الصحفي

 مرة متراكمة  35السجن المؤبد 
 عاما من طولكرم اب لولدين والحائز على بكالوريس من احدى الجامعات االردنيـة              41قاد عباس السيد    

وماجستير هندسة طبية من احدى الجامعات االمريكية ويجمع في شخصيته صـفات حنـان عـشراوي                
 .وابوجهاد الخلية التي نفذت عملية نتانيا
 ويحافظ على مظهره الخارجي ويجيد الدعابة ورجل سياسـي ال           عباس طويل القامة وغني في المفردات     

يشق له غبار حيث خصص وقتا طويال من الحديث معه وحتى المحادثات الشخـصية للدعايـة لحركـة         
 .حماس وافكارها ورأى فيه عناصر الخلية قائدا ذو كارزيما ومرشدا وقدروه بشكل جيد

الئحة االتهام وادين به في المحكمة التـي قـضت   واصر عباس بشدة على حصر حديثه بما نسب له في          
 مرة متراكمة رغم ادعائه بان الئحة االتهام اعدت بطريقة واساليب غير قانونية             35عليه بالسجن المؤبد    

 .لذلك يخوض معركة قضائية لالستئناف على حكمه
ية الحمـساوية   وطيلة الساعات العشر التي قضاها الصحفي برفقة عباس لم يخرج االخير عن خط الدعا             

 .اال حين تحدث عن اوالده وعائلته
لقد كان عباس شخصية معروفة في طولكرم حيث شغل منصب الناطق السياسي الرسمي لحركة حماس               
في المدينة وحافظ على تواصل مع الصحافة المحلية والدولية ولم يترك فرصـة اال وبـرر العمليـات                  

ت الفلسطينية واصفا اياها بالنضال المشروع من اجل الحرية         التفجيرية القاتلة التي نفذها اعضاء المنظما     
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ولم يكن مستمعيه وسكان المدينة وحتى اعضاء خليته على علم بالجانب االخر من شخصيته وانه قائـدا                 
 .عسكريا مؤهال وعنيدا تلك الحقيقة التي تكشفت لهم فيما بعد

 ونهاد ابو كشك طالـب تربيـة        وضمت المجموعة الي جانب عباس عمار الخضري وهو طالب شريعه         
  .ومعمر شحرور طالب اللياقة البدنية وجميعهم ابناء جيل واحد في سنواتهم الدراسية االولى

وبدأت عالقة المجموعة مع عباس السيد خالل عملهم كحراس شخصيين له تلك الوظيفة التـي شـغلوها                 
 .غتيال عباسبناء على طلبهم الشخصي من قيادة حماس خشية ان تقوم اسرائيل با

وتولى الخضري مهمة التنسيق بين اعضاء الخلية ومسؤول الحراسات فيما تمكن ابو كشك الذي يحمـل                
هوية اسرائيلية بعد ان جمعت امه التي تسكن مدينة اللد شمله من الدخول والخروج الى اسـرائيل دون                  

رية وعمل كسائق يتولى    مشاكل تذكر وقام الى جانب وظيفته كحارس شخصي بجمع المعلومات االستخبا          
 .مهمة تهريب االنتحاريين

 كانت معظم االحداث العنيفـة تـدور بـين الجنـود            2000في بداية انتفاضة االقصى التي اندلعت عام        
االسرائيليين واعضاء حركة فتح وتدريجيا انضم عناصر الجهاد االسالمي وحماس الى دائـرة العنـف               

 .ثم تحولت الى اداة قتل فتاكةوالعمليات االنتحارية التي بدأت ضعيفة 
وادت العمليات االولى الى وقوع اصابات خفيفة معظمها اصابات بالصدمة الى ان كانـت اول عمليـة                 

 فواز بدران الذي توجه عدة مرات الى عباس السيد وطلب منـه ان              2001نفذها المواطن االردني عام     
ر رفض لسببين اولها تصميم بدران وكثـرة        يضمه الى دائرة العمل العسكري لحركة خماس اال ان االخي         

المرات التي طلب فيها االنضمام للجناح العسكري والثاني رغبة عباس في عدم كشف هويته العـسكرية                
امام الجماهير االمر الذي دفع بدران الى العمل منفردا خاصة وانه تلقى دورة تدريبية سريعة على اعداد                 

 في االردن وقام بدران باعداد الحزام الناسف واختار االنتحـاري           المواد المتفجرة على يد خبير شيشاني     
احمد عليان لتنفيذ العملية من سكان مخيم نور شمس وجهزه وارسله الى نتانيا حيث فجر نفسه بـالقرب                  

 . اخرين53من باص وادى الى مقتل ثالثة اسرائيليين وجرح 
 مخطط لتنفيذ عملية بواسطة غاز السيانيد السام 

ح العملية المذكورة توجه بدران مرة اخرى الى عباس السيد واعترف امامـه بمـسؤوليته عـن                 بعد نجا 
العملية وطلب منه تبنيها باسم حركة حماس االمر الذي استجاب له عباس بعد ان دهـش مـن قـدرات                    
بدران وتصميمه على العمل وجنده الى صفوف كتائب عز الدين القسام وصنفه كخبير في صناعة المواد                

 .متفجرهال
وطلب عباس من بدران نقل خبراته في مجال صناعة العبوات الى عناصر اخرين من حمـاس بهـدف                  

 .خلق كادر من المختصين في هذا المجال
واعلن عباس بوصفه متحدثا باسم حماس في طولكرم بان منظمته ستنفذ قريبا عشرة عمليات تفجيريـة                 

من الرعب في صفوف االسرائيليين واثارة اجواء       داخل اسرائيل وجاء اعالن عباس بهدف فرض اجواء         
 .التنافس بين خاليا حماس المختلفه
من المهم ان نخلق اجواء منافسة بين الفصائل وكذلك بين مجموعات           " وقال عباس للصحفي االسرائيلي     

 ".حماس نفسها 
 اختتمتهـا   ان حركته اوفت بوعدها حيث نفذت خالل الثالثة اشهر عشرة عمليات          " واضاف بفخر ظاهر  

 . شابا اسرائيليا22 وادت الى مقتل 1/6/2001التي نفذها سعيد خضوري يوم " ادلفو ناريوم"بعملية 
في اعقاب العمليات االسرائيلية المضادة قرر عباس االسراع في تنفيذ عملية انتقامية وعمل مـن اجـل                 

ن لكن قيادة حماس لم توافـق       الحصول على غاز السيانيد السام بهدف زيادة عدد االصابات اكثر ما يمك           
 .على استخدام هذا الغاز القاتل وفقا لقول احد اعضاء الخلية
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وامر عباس عضو الخلية نهاد ابو كشك ان يعود فورا من نابلس التي وصلها في اطار اعارته لمجموعة                  
 .حمساوية بقيادة ماهر طاهر طلبت االستفادة من خدماته الى طولكرم لتسريع تنفيذ العملية

 جمع معلومات استخبارية
ومع عودته الى طولكرم ارسل ابو كشك على وجه السرعه لجمع معلومات استخبارية عن موقع العملية                
الجديدة وبناء على توصياته اقرت المجموعة ارسال انتخاريين هذه المرة بهدف زيادة عدد القتلى علـى                

يالن والثاني في بناية مكاتب بمدينة نتانيا       ان يفجر احدهما نفسه بمحطة للباصات على مدخل جامعة بار ا          
وهنا طلب عباس بواسطة رجل االتصال مع الخلية عماد شحروري من ابو كشك ومعمـر شـحروري                 

 .تجنيد انتحاريين وبسرعه
اعتاد ابو كشك مثل بقية اعضاء الخلية الصالة في مسجد محلي بمدينة طولكرم وبشكل طبيعي بدأ فـي                  

كنت اثناء الصالة اتفحص المصلين ووقعت عينـي        " ن بين المصلين حيث قال      البحث عن االنتحاريين م   
 ".على صديقي في الدراسة عبد الباسط عودة وعرفت بانه مرشح مناسب 

 كيف عرفت الشخص المناسب من غير المناسب ؟: س
الـدين   شاب فأنك تعرف من هو المناسب لقد كان شابا متدينا وملتزما ب            100ج اذا دخلت الى مكان فيه       

ومن اجلهم ترك اعماله التي كان يقـوم  " رجال الدعوة  " ويؤدي كافة الصلوات خاصة بعد ان انضم الى         
 .بها

بداية االمر رفض عباس السيد اقتراح ابو كشك تجنيد عبد الباسط النه اعتقد هو والخضوري بان عبـد                  
هم وتحت ضغط الحاجة الى     الباسط غير جدي وسيرفض خاصة وانه يمتلك المال ويعمل في اسرائيل لكن           

انتحاري باسرع وقت وافقوا على عرض التجنيد على عبد الباسط بعد ان اكد لهم ابو كشك انـه اختـار                    
 .الشخص الصحيح

نهاية الصالة توجهت الى عبد الباسط وقلت له بانني اريـد ان            " وحول عملية التجنيد ذاتها قال ابو كشك        
سـأفتح معـك موضـوع اذا    :  الى منزله وهناك قلت له      اتحدث معه في موضوع شخصي فقام بدعوتي      

وافقت يكون خيرا واذا لم توافق فانه خيرا ايضا لكن عليك نسيان االمر ، نحن نبحث عن شخص مستعد                   
بانـه شـعر    :"لتنفيذ عملية انتحارية ووقع اختياري عليك ولم اجد حاجة ان اشرح له شيئا حيث قال لي                 

 منفردا ، وهنا طلب عبد الباسط وقتا للتفكير والقيام بصالة االسـتخارة  بذلك مجرد ان طلبت االجتماع به     
فوافق ابو كشك على االنتظار عدة ايام شارحا لعبد الباسط اهمية السرعه وبعد عدة ساعات تقريبا بعـد                  
منتصف الليل اتصل عبد الباسط مع ابو كشك وقال له بانه قرر تنفيذ العملية وطلب وقتا لترتيب بعـض                   

 ."ن الخاصةالشؤو
وبالتزامن مع جهود ابو كشك جند الشحروري انتحاريا اخر يدعى نضال القلق وهو احد طـالب كليـة                  

 .الشريعه حيث كان الشحروري يدرس
قلت له بانني اريد ان احدثه في امر ما وسرنا فـي الـشارع        :" ووصف الشحروري عملية التجنيد وقال      
ل لي بانه يريد تنفيذ عملية بالسالح فقلت له باننا نريد عملية مع             وقلت له نريد ان ننفذ عملية انتحارية فقا       

حزام ناسف على المكشوف اتريد ذلك؟ وهنا طلب وقتا للتفكير وقام بصالة االستخارة ووافق على تنفيـذ            
 .العملية وطلبت منه االستعداد خالل ايام فذهب من اجل ترتيب بعض اموره الشخصية والعائلية

  يحبط العملية ويغتال المخططين لهااالمن االسرائيلي
صبيحة يوم العملية االنتحارية وبعد ان انجزت كافة الترتيبات ذهب ابو كشك الى نقطة التقـاء بهـدف                  
استالم االحزمة الناسفة التي اعدتها مجموعة من كتائب القسام لكن معلومات وصلت الى اجهزة االمـن                

 احباطها باغتيال عماد خضري فيما نجا صـديقه معمـر           االسرائيلية حول العملية حيث قامت في اطار      
شحروري وهنا قامت المجموعة بتحذير ابو كشك الذي كان في طريقه الستالم االحزمة بان الخطة قـد                 

 .انكشفت وطلبت منه العودة
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شعرت بان امرا مشبوها يجري وتخيلت ان طائرة عمودية تتعقبني لقد اعتراني هـدوءا       " وقال ابو كشك    
واخذت من حاجز للسلطة ساترا مؤقتا ونظرت في جميع االتجاهات ولم االحـظ شـيئا وقـررت                 غريبا  

االستمرار في طريقي دون تغيير وفور مغادرتي حاجز السلطة وجدت نفسي محاطا بعـدد كبيـر مـن                  
الجنود ولم استطع القيام باي شيئ وقام قائد اللواء باعتقالي الذي سبق له ان حذرني من مغبـة التـورط                    

 .اي عمل ارهابي واال سيعتقلني وذكرني بهذا االمر فور اعتقاليب
ولسوء الحظ ترك ابو كشك في جيب بنطاله وصية االنتحاري عبد الباسط التي كانـت مكتوبـة وهكـذا      
احبط العملية المزدوجه قبيل تنفيذها واجبر عباس السيد والشحروري على االختفـاء والنـزول للعمـل                

  .السري
شعرت بالضياع ولم اعرف ماذا افعل وبمن اتصل عماد الخضري الذي كان حلقـة              " وقال الشحروري   

االتصال واغتيل ناهد ابو كشك اعتقل وكنت ارغب في االنتقام وبحثت عمـا اسـتطيع عملـه قبـل ان                    
 ".يغتالوني وكنت على اتصال مع علي الخضري شقيق عماد وخططنا لالنتقام لكن لم نكن نملك الوسائل 

يام حين وصل الشحروري للمسجد التقى مع عباس السيد وفي نهاية الصالة توجه له الـسيد                وفي احد اال  
بانه سيجنده لكتائب القسام فرد الشحروري بانه عضوا في الكتائب وهنا سلمه عباس مبلغا من               " وقال له   

 .وطلب منهم المحافظة على السرية" عودة وقلق" المال من اجله ومن اجل االنتحاريين 
  من السماء تحول مجرى االمور هدية

تجنيد شبكة جديدة من اجل تنفيذ سلسلة اخرى من العمليات حيث           بوبعد فترة من االختفاء بدأ الشحروري       
كانت االستعدادات تسير ببطء لوجود عوائق لوجستية ولعدم توفر سـائق يحـل             " قال لمحدثه الصحفي    

 .مكان ابو كشك اضافة الى الضغط االمني االسرائيلي
في السماء الذي سبق تنفيـذ      " بارك في نتانيا وقال     " ووصف الشحروري االستعدادات لتنفيذ عملية فندق       

العملية ترتبت االمور بشكل غير متوقع حيث وجدت سيارة تحمل لوحات تسجيل اسرائيلية ووجدنا سائقا               
 على اوامـر عبـاس      يعرف اسرائيل بشكل جيد ورتبنا له بطاقة هوية مزيفه تناسب شكله وعمره وبناء            

لقـد  " الفصح" السيد قمنا بتسريع التجهيزات دون ان نعلم ان مساء العملية هو مساء عيد مهم عند اليهود                 
 ".كان عملنا وكأنه هدية من السماء 

بان "استدعاني عباس في ساعات الليل المتأخرة الى احدى الشقق السرية وقال لي             " واضاف الشحروري   
اللذين سبق تجنيدهما لكن قلق قال لي بانه        " عودة وقلق "  استدعاء االنتحاريين    كل شيئ جاهز وطلب مني    

ال يستطيع الحضور كونه مريضا فيما وافق عودة فورا وبسرور كونه طيلة فترة اختفائنا كان يلح علـي                  
 .باالسراع في تنفيذ العملية حتى ال يتم اعتقاله قبل ان ينفذها

ة طيلة ساعات الليل وقام السيد بتصوير عودة الذي قـرأ وصـيته             استمرت التحضيرات في الشقة السري    
 13عاما وهو اب لـ     48وفي مرحلة معينة وصل الى الشقة السائق فتحي الخطيب الذي يبلغ من العمر              

ولدا ومتزوجا من اربع نساء واخذ السائق بقياس الحزام على خصره وطلب من عباس ان ينـضم هـو                   
 عباس يقلب هذه الفكرة في رأسه صرخت عليه وقلت له بان فتحي ليس              االخر للعملية وحين الحظت ان    

 .وهنا قال له عباس بانه سيسمح له باالنتحار في المرة القادمة" االنتحار" مناسبا لهذا العمل 
خالل ساعات الليل غفوت للحظات قليلة فيما االنتحاري عودة لم يغمض له            " واستطرد الشحروري قائال    

ة قليال اال انه تصرف بشكل طبيعي وفي حوالي الساعة الواحدة ظهـرا ارسـلناه فـي                 جفن وقام بالصال  
طريقه االخيرة وعمل عضو الخلية مهند شريم حلقة وصل بيننا وبين السائق واالنتحاري اللذين غـادرا                
طولكرم الى اسرائيل وشرعا في البحث عن هدف مناسب وسافرا الى هرتسيليا ومن هناك الى تل ابيب                 

 ".ا تجوال لمدة خمس ساعات متواصله وهكذ
؟ فاجابه بان عبد الباسـط      .كيف تصرف عبد الباسط عودة خالل الرحلة      : وسأل الصحفي السائق فتحي     

 .كان هادئ وكان يصلي ويبحث في نظره عن موقع وهدف مناسب لتنفيذ العملية
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هم لالحتفال بليلة عيد الفـصح      وبعد ان لم يجدوا مكانا يعج بالناس بسبب اعتكاف االسرائيليين في منازل           
 .اقترح عبد الباسط السفر الى نتانيا التي عمل فيها فيما مضى ويعرف فنادقها بشكل جيد

ورد عباس السيد على سؤال الصحفي حول من قرر هدف العملية نهاية االمر فاجاب بان القـرار كـان                   
 .كديمقراطيا حيث قرر االثنان السائق وعبد الباسط هدفهم بشكل مشتر

 6/4/2007وكالة معا  
 

  إجتياح إسرائيلي مرتقب لقطاع غزة في غضون شهرين: تقرير .63
هل يعتبر إجتياح قوات االحتالل اإلسرائيلي لكافة مـدن قطـاع غـزة قـادم ال                : يوسف صادق  -غزة  
؟ أم هي ضربة إستباقية خاطفة ستعتمد بالدرجة األولى على سالح الجو أكثر منها على القـوات                 ..محالة

؟ تلك هي تساؤالت المواطنين هذه الفترة تحديداً، سيما بعد التهديدات اإلسرائيلية الواضحة مـن               ..بريةال
في وقت ال زالـت ذاكـرة إغتيـال         ... قبل رئيس وزراء االحتالل ووزير حربة ورئيس هيئة أركانهما        

يد التخوف الطبيعي في    المقاومين والقياديين الفلسطينيين عالقة في أذهان مواطني قطاع غزة، وهو بالتأك          
 .ظل عدم التكافؤ العسكري لصد هكذا غزو ألراضي قطاع غزة

ما أن خرج الشعب الفلسطيني خاصة في قطاع غزة،         : "يقول المحلل العسكري الفلسطيني عالء الغرباوي     
والذي جاء نتيجة الحصار الـسياسي واالقتـصادي علـى شـعبنا     " االقتتال الداخلي " من محنته األخيرة    

لسطيني، ومن ثم والدة وحدة وطنية علها تستطيع أن تجد طريقها وسط هذا التحيز الكامل من العـالم                  الف
الغربي إلسرائيل، حتى جاءت القرارات اإلسرائيلية بإمكانية توجيه ضربة شديدة لقطاع غزة، مع فـتح               

 ".كافة االحتماالت في غضون شهرين من اآلن
 سيجتاح قطاع غزة تحت ذريعـة إنهـاء قـضية الـصواريخ             ويضيف الغرباوي، االحتالل اإلسرائيلي   

الفلسطينية التي تطلقها المقاومة على المستوطنات القريبة من قطاع غزة، بينما يوضـح الغربـاوي، أن                
الهدف الحقيقي لهذا العمل هو تهرب أيهود أولمرت رئيس وزراء االحتالل من محاولة إسقاط حكومتـه،               

 .ه جيشه في حربه على لبنان تموز الماضيبعد الفشل الذريع الذي مني ب
ويعتقد المحلل العسكري الفلسطيني أن أهم ما يستنتج من تلك التهديدات، إن دولة االحتالل غيـر مهيـأة      
التخاذ أية خطوة سياسية في ظل مشاكلها الداخلية المتعلقة بالفساد المالي واإلداري الذي طال قمة الهرم                

ات الحرب على لبنان، مؤكداً أن تلك الظروف األنفة تعتبر أرضية خـصبة  السياسي في إسرائيل، وتداعي 
لعملية عسكرية إسرائيلية واسعة في قطاع غزة للفت األنظار ومحو آثار هزيمة حرب االحتالل األخيرة               

 .على لبنان
قد أعطى أوامر جديدة لجيـشه، بالعمـل الفـوري ضـد     " عمير بيرتس"وكان وزير الحرب اإلسرائيلي   

اومة الفلسطينية التي تقوم بإطالق الصواريخ على البلدات اإلسرائيلية المحاذية لقطاع غزة وتـصفية              المق
عناصرها بال إستثناء، مؤكداً إن قوات االحتالل اإلسرائيلية ستتحرك لوقف التسلح والتهريب بكل قـوة               

 استئناف االجتياحـات    حول' اشكنازي'حسب قوله، وهو ما أكده رئيس هيئة أركان االحتالل اإلسرائيلي           
على قطاع غزة، بقوله، إن إسرائيل ستباشر في تنفيذ عمليات تصفية واغتيال ضد مقاومين فلـسطينيين                

 ".اإلحباط المركز"بما عرف 
ورغم التصريحات النارية التي أطلقتها المؤسسة العسكرية اإلسرائيلية نحو قطاع غزة، فإن القيادي فـي               

د أكد استعداد المقاومة الفلسطينية للتصدي بكل ما أوتيت من قـوة لهـذا              ق" سيف"كتائب شهداء االقصى    
 .االجتياح المحتمل

ويضيف سيف، إن المقاومة الفلسطينية تصدت على الدوام بصدرها العاري أمـام جنـازير االحـتالل،                
، وإستطاعت أن تدحر المحتل عن قطـاع غـزة، رغـم اإلمكانـات العـسكرية                "إنتصرت بفضل اهللا  "و
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اضعة التي بحوزة المقاومة الفلسطينية قياساً بالهالة العسكرية وترسانة األسلحة اإلسرائيلية، مـشيرا             المتو
 .إلى أن شعبنا الفلسطيني إعتاد على الصمود والتحدي في أحلك الظروف وأصعبها

 في إشارة إلى إطـالق     " 156قسام رقم   " وأطلق الجيش اإلسرائيلي على تدهور األوضاع المرتقبة اسم         
 صاروخا خالل الفترة األخيرة، مما يشير إلى نفاذ صبر المؤسـسة األمنيـة              155المنظمات الفلسطينية   

 .اإلسرائيلية من استمرار إطالق الصواريخ، وان الرقم الجديد لتلك الصواريخ سيكون على قطاع  غزة
 لقطاع غزة، خاصـة     ويتخوف المواطنون الفلسطينيون من تزايد التهديد اإلسرائيلي حول حتمية إجتياحه         

من جديد لتحلق في سـماء قطـاع غـزة دون           " الزنانة"بعد أن عادت طائرة االستطالع التي تعرف بـ         
 .توقف

إن هذا يجعلنا في حالة استنفار وشد لألعـصاب، ويقـوم           "تقول المواطنة أم علي من مدينة خان يونس،         
) قوات االحـتالل اإلسـرائيلية    ( وأنهم   زوجي يومياً بشراء مواد قابلة للتخزين تحسبا ألي طارئ، خاصة         

 ".يدخلون قطاع غزة بدباباتهم ويرعبوننا وال نستطيع أن نخرج من بيوتنا لشراء مواد غذائية
أما المواطن رائد حسنين من شمال قطاع غزة، فيرى أن قوات االحتالل لن تجتاح قطاع غزة بأكمله، بل                  

ة كبيرة قياساً بسابقاتها، وسيتبعها علميات إغتياالت       ستتركز عمليتها في شمال قطاع غزة، وستكون عملي       
 .من قبل طائرات االستطالع لكوادر في كافة أرجاء القطاع

ومن الضروري، يقول حسنين، أن يتزود مواطني شمال قطاع غزة بضروريات الحياة لشهر على األقل،               
 .حتى ال تقع كوارث إنسانية في ظل االجتياح المرتقب

من غزة أن تشاهد نفس مسلسل االغتيـاالت التـي رأت إحـداها عنـدما         " أمل سالمة "وتتخوف الطالبة   
 .إستهدفت طائرات االباتشي اإلسرائيلية سيارة كان يقودها شابان على مسافة قريبة منها

من مدينة رفح، أن يقوم االحتالل اإلسرائيلي بإجتياح محافظة رفح بـالتزامن مـع              " منى"وتتوقع الطالبة   
زة، وذلك تحت ذريعة القضاء على األنفاق التي تصل األراضي الفلـسطينية بالمـصرية،              شمال قطاع غ  

سـيكون  " فيالدلفيـا "وهو ما ينسجم مع رأي الصحفي حاتم عمر من نفس المحافظة، مؤكدةً أن محـور                
 . مسرحاً لعمليات قوات االحتالل اإلسرائيلية، ونقطة إنطالق نحو إجتياح المحافظة بالكامل

     7/4/2007 وكالة معا
 

   أطفالهممن  %52ى  انتفاضة األقصفي اءشهد 4703  .64
استعرض الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني وضع الطفل الفلسطيني عشية يوم           : حازم بعلوشة  -غزة  

من مجمـوع الـسكان     % 52.2الطفل الفلسطيني الذي يصادف الخميس الخامس من ابريل، وأشار إلي           
وقـدر جهـاز    . 2007 سنة في منتصف عـام       18سطينية هم أطفال أقل من      المقيمين في األراضي الفل   

 فـي  2007اإلحصاء في بيان له عدد الذكور الذين تقل أعمارهم عن الثامنة عشرة في منتـصف عـام              
 .8.102 أنثي بنسبة جنس مقدارها 1،028،219 ذكر مقابل 1،067،922األراضي الفلسطينية 

 ذكـر مقابـل     643،245 الذين تقل أعمارهم عن الثامنة عـشرة         وفي الضفة الغربية يقدر عدد الذكور     
أما في قطاع غزة فيقدر عدد الذكور الذين تقل أعمـارهم           . 9.102 أنثي بنسبة جنس مقدارها      618،811

 .7.102 أنثي بنسبة جنس مقدارها 409،408 ذكر مقابل 424،677عن الثامنة عشرة 
 شـهيدا مـنهم     4،703 ما مجموعـه     28/2/2007وحتي  وبلغ عدد الشهداء منذ بداية انتفاضة األقصي        

 شـهيدا فـي   369 شهيد، ويتوزعون بواقـع  902أي ما يعادل   )  سنة 18أقل من   (من األطفال   % 19.2
كما . 1948 شهيدا في قطاع غزة، باإلضافة إلي شهيدين في األراضي المحتلة عام             531الضفة الغربية و  

 عاما وال يزالون    18ا أطفال لحظة اعتقالهم وتجاوزوا سن        أسيرا فلسطينيا كانو   400أن هنالك اكثر من     
 سنة، ويوجد من بين األطفال المعتقلـين        18-12قيد االعتقال، وتتراوح أعمار األطفال المعتقلين ما بين         
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من نسبة األطفال المعتقلين، ومن     %) 5.0( معتقال إداريا دون تهم محددة ودون محاكمة أي ما نسبته            20
من إجمـالي األطفـال     % 69.1 طفالً موقوفاً بانتظار محاكمة أي ما نسبته         270ين يوجد   األطفال المعتقل 

 .المعتقلين
 أسرتان من بين ثالث أسر تعتقد بوجود عنف ضد األطفال
، تعتقد بوجود عنف ضد األطفـال       %)65.0(وقال البيان إن حوالي ثلثي األسر في األراضي الفلسطينية          

في قطاع غـزة، وذلـك خـالل        % 55.5في الضفة الغربية و   % 69.8 في األراضي الفلسطينية، بواقع   
من األسر تعتقد بأن الوضع األمنـي الـسائد فـي           % 56.8في حين أن    . 2006النصف األول من العام     

األراضي الفلسطينية، يشكل المصدر الرئيسي للعنف ضد األطفال في األراضي الفلسطينية، يليه الفلتـان              
 .المؤشرات وجود تفاوت واضح ما بين الضفة الغربية وقطاع غزةكما تظهر %). 9.6(األمني 

أما بخصوص مقدرة األسرة علي توفير الحماية والعناية بشكل كامل لألطفال، تظهر بيانات اإلحصاء أن               
يعتقدون أن بإمكـانهم تـوفير الحمايـة        %) 52.2(ما ال يقل عن نصف األسر في األراضي الفلسطينية          

من اآلباء واألمهات الفلسطينيين يعتقدون بأن مستويات       % 38.7ذا باإلضافة إلي أن     ه. والعناية ألطفالهم 
 بين صـفوف األطفـال      2006 إلي   2005التوتر وعالمات الضغط النفسي قد ارتفعت خالل الفترة من          

 .المقيمين في نطاق أسرهم المعيشية
 طفالن من بين كل خمسة أطفال فقراء

في الضفة الغربيـة    % 28.3بواقع  % 36.9 حوالي   2005ع نهاية عام    وبلغت نسبة الفقر بين األطفال م     
 .من مجموع الفقراء في المجتمع% 56.8في قطاع غزة، وقد شكل األطفال الفقراء ما نسبته % 50.1و

أما علي مستوي الجنس، تظهر مؤشرات اإلحصاء أن األطفال الذكور أفضل حاال نوعا ما من األطفـال                 
بين اإلنـاث خـالل     % 37.3مقابل  % 36.6ت الفقر بين األطفال الذكور حوالي       اإلناث، فقد بلغت معدال   

 .2005العام 
 األطفال الفلسطينيون يعملون

كما أن  .  صنفوا كمشتغلين  2006خالل العام   )  سنة 17-10(من األطفال في الفئة العمرية      % 4.4حوالي  
 يعملون لدي أسرهم بـدون اجـر،        %)73.4(ما يقارب ثلثي األطفال العاملين في األراضي الفلسطينية         

مـن  % 5.0من جانب آخر أشارت البيانات إلي أن        . يعملون كمستخدمين بأجر لدي الغير    % 21.5مقابل  
وقد تركز عمل األطفال في     . 2006سنة العاملين، يعملون لحسابهم الخاص في العام        ) 17-10(األطفال  

، تليهـا التجـارة     %53.6ملين في هذا المجال     الزراعة والصيد والحراجة، حيث بلغت نسبة األطفال العا       
، %9.5، ومن ثم قطاع التعدين والمحاجر والصناعة التحويلية بواقـع           %26.6والمطاعم والفنادق بواقع    

 .%6.7في حين بلغ نسبة األطفال العاملين في البناء والتشييد 
 من األطفال من تأخر النمو  10%

من األطفال دون سن الخامسة يعانون مـن        % 9.9والي   أن ح  2004وأظهرت المؤشرات الصحية لعام     
 .يعانون من اإلصابة بالهزال% 2.8يعانون من نقص الوزن، و% 4.9قصر القامة، و

 24.2 في حين بلغ     1999-1995 مولود حي في الفترة      1000 لكل   25.5كما بلغ معدل وفيات الرضع      
أمـا بخـصوص    %. 4.3 مقدارها   ، أي بنسبة انخفاض   2003-1999 مولود حي في الفترة      1000لكل  

 أن أهم األسباب المؤدية لوفيـات       2004األسباب المؤدية للوفاة، فقد أظهرت تقارير وزارة الصحة لعام          
، وأمراض الجهاز التنفسي    %)16.0(الرضع في الضفة الغربية تمثلت في الوالدة المبكرة ونقص الوزن           

 .(%18.3(والتشوهات الخلقية %) 8.3(بما فيها االلتهابات 
 من كل ألف طول يتوفون دون الخامسة  28
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 لكـل   28.7أما بخصوص وفيات األطفال دون سن الخامسة، فقد انخفض معدل الوفيات لهذه الفئة مـن                
-1999( مولود حي فـي الفتـرة        1000 لكل   28.3إلي  ) 1999-1995( مولود حي في الفترة      1000
 .%1.4، أي بنسبة انخفاض مقدارها )2003

سباب المتعلقة بما قبل الوالدة السبب الرئيس لوفيات هذه الفئة من األطفـال خـالل العـام    وقد شكلت األ  
فـي الـضفة الغربيـة      % 33.5علي مستوي األراضي الفلسطينية بواقـع       % 39.8، حيث بلغت    2004

 .في قطاع غزة% 45.7و
تفع عدد الطلبة فـي     تظهر مؤشرات التعليم استمرار ارتفاع عدد الطلبة الملتحقين في المدارس، حيث ار           

 طالبـاً   953،621 إلـي    1994/1995 طالبا وطالبة في العام الدراسي       572،529المرحلة األساسية من    
خالل الفترة المذكورة، في حين     % 66.6، بمعدل زيادة مقدارها     2005/2006وطالبة في العام الدراسي     

 طالبا وطالبـة لـنفس      124،867لي   طالبا وطالبة إ   45،339ارتفع عدد الطلبة في المرحلة الثانوية من        
 .%175.4الفترة، بمعدل زيادة مقدارها 

% 70.2أما بخصوص الجهة المشرفة فقد بلغت نسبة األطفـال الملتحقـين فـي المـدارس الحكوميـة                  
)  طالباً وطالبة  254،552% (23.6، مقابل   2005/2006خالل العام الدراسي    )  طالباً وطالبة  757،615(

 .في المدارس الخاصة)  طالباً وطالبة66،321% (6.2ث الدولية وفي مدارس وكالة الغو
 7/4/2007الراية القطرية  

 
   والموقف األوروبي أفضل حاليا .. الحكومة الفلسطينية ملتزمة بالمبادرة العربية  : أبو عمرو .65

ـ        :  مصطفي عبداهللا  ، في فيينا  حاوره ا وجـاء   أجرينا معه حديثا شامال حول القضية الفلسطينية وتطوراته
   : الحديث كالتالي

   ماهو موقف الحكومة الفلسطينية الجديدة من المبادرة العربية؟ *
 المعني بملف المفاوضات هو الرئيس محمود عباس رئيس السلطة الوطنية ورئيس اللجنـة التنفيذيـة                 { 

   . لمنظمة التحرير الفلسطينية
فإن موقف الحكومة هو من موقف رئيس منظمة        ، وبالتالي    الحكومة الفلسطينية جزء من مكونات السلطة     
   .  المفوض بملف العملية السياسية والمفاوضات . التحرير الفلسطينية ورئيس السلطة الوطنية

   . موقف السلطة الوطنية الفلسطينية من مبادرة السالم العربية هو موقف مؤيد وملتزم بها
الخير في الرياض الي جانب األشقاء العرب فـي         والجانب الفلسطيني لعب دورا مهما في مؤتمر القمة ا        

، وأوجد حال سلميا     إعادة تأكيد التمسك بمبادرة السالم العربية كأساس صالح لتحقيق تسوية شاملة وعادلة           
   . شامال وعادال في المنطقة

وهـذه   . يضاف إلي ذلك أن الجانب الفلسطيني مع األشقاء العرب قاموا بتبني آلية لتفعيل المبادرة العربية              
اآللية تتمثل في تشكيل طواقم عمل تقوم باالتصال باألطراف الدولية واالقليمية المعنية و لشرح المبادرة               

   . فهذا هوالموقف الفلسطيني من المبادرة العربية . العربية والبحث في سبل تنفيذها
  الم؟ كيف تقيم دعوة رئيس الوزراء اإلسرائيلي إيهود أولمرت لمؤتمر إقليمي للس *
 أعتقد أن الحكومة اإلسرائيلية ورئيس الوزراء اإلسرائيلي يتهرب من اسـتحقاقات الـسالم ويحـاول                 { 

   . التهرب من موقف فلسطيني وعربي قوي يتمثل في إعادة تأكيد علي التمسك بمبادرة السالم العربية
،  يريد عقد مؤتمر إقليمي   ، مرة    لذلك نري أن رئيس الوزراء اإلسرائيلي يقوم باصدار تصريحات متخبطة         

   . ومرة يطلب لقاء زعماء عرب
المطلوب من رئيس الوزراء اإلسرائيلي ومن الحكومة اإلسرائيلية أن يعلنوا صـراحة وبكـل وضـوح                

   . قبولهم بمبادرة السالم العربية حتي يؤخذ الموقف اإلسرائيلي علي محمل الجد
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  مقاطعة األوروبية للحكومة الفلسطينية؟ هل نأمل خيرا من جولتكم األوروبية في كسر ال *
، الموقف األوروبي اليوم أفضل مما كان عليه قبل تشكيل حكومة            ، عملية متطورة    هذه عملية متواصلة    { 

، والموقف االوروبي بعد انعقاد القمة العربية وتبني العرب والفلسطينيين من جديد لمبادرة              الوحدة الوطنية 
   . كان عليه قبل القمةالسالم العربية أفضل مما 

   . ، وهناك تفهم مشترك بأن المواقف في تطور وليس في جمود هذا ما نقشناه مع أصدقائنا األوروبيين
، وبمـا    لذلك آمل أنه في األسابيع القادمة أن نتوصل الي تفاهم أكبر بما يزيل أي تعارض في المواقـف                 

مة الفلسطينية ودول العالم المختلفـة خاصـة دول         يسمح باستئناف العالقات الطبيعية بين السلطة والحكو      
   . االتحاد األوروبي وبما يسمح باستئناف تقديم المساعدات المباشرة للحكومة الفلسطينية

   وماذا عن الموقف المصري؟ *
   .  مصر شريك بكل ماتعني الكلمة من معني { 

في قضايا الحوار الوطني     ..  كل القضايا  واليمكننا االستغناء عن دور مصر التي كانت معنا منذ البداية في          
، وكانت مصر هي راعية االتفاق الذي وضع األسـاس للحـوار الـداخلي     الذي سبق إعالن القاهرة عنه 

   ).  حوار القاهرة ( والوطني واالتفاقات الفلسطينية المختلفة
   . سطينيةفمصر لم تكن بعيدة أبدا عن كل التطورات اإليجابية التي حدثت في الساحة الفل

   . والرئيس مبارك بنفسه كان له األيادي البيضاء في متابعة الموضوع الفلسطيني وتقديم الدعم للفلسطينيين
، ولعبت دورا أساسيا في حل الخالفات الداخلية وتضميد الجـراح الفلـسطينية              فمصر أرسلت وفدا امنيا   

   . ي كل المحافلمصر تدعم فلسطين ف . ووضع األساس لتحقيق التفاهمات الوطنية
   . ولوال الدور المصري ما استطعنا ان نتفق

، كلها مجتمعة ساعدت في التهيئة إلنجاح لقاء مكـة           وفي هذا السياق أريد ان أسجل األدوار لدول عربية        
   . الذي تم بدعوة كريمة ورعاية كاملة من خادم الحرمين الشريفين جاللة الملك عبد اهللا بن عبد العزيز

، صحيح أنها توجت في مكة وكان للملكة العربية السعودية دور مهم للغاية في               جهود تضافرت هذه كلها   
،  ، فتقريبا هنـاك دول عديـدة       ، وان نسجل للجميع    ، لكن النستطيع أن نبخس أحدا حقه       تتويج هذا االتفاق  

   . نيةوالجميع شارك في دعم الفلسطينيين وتمكينهم من التوصل إلي تشكيل حكومة الوحدة الوط
 ماهو تقييمكم للوضع الحالي بين حماس وفتح والوضع في فلسطين خاصة أننا نسمع أن هناك بعـض                   *

  المناوشات التي تحدث؟
، أعتقد ان فتح وحماس والشعب الفلسطيني دخلوا في عالقة داخلية من نـوع         كلها من رواسب الماضي     { 

   . والسياسية، عالقة استراتيجية تقوم علي المشاركة الوطنية  أخر
، ولكننا واثقون بأن حكومة الوحدة الوطنيـة         هذه الرواسب هي التي تطفو علي السطح بين الحين واألخر         

، وفي نفـس     والسلطة الوطنية والشعب الفلسطيني قادر علي معالجة هذه الظواهر السلبية والتخلص منها           
شاركة الوطنية والسياسية التي تجـسدها      الوقت قادر علي تكريس وتعزيز الوحدة الوطنية الفلسطينية والم        

   . حكومة الوحدة الوطنية
  علي أي شيء تراهنون في الحكومة الجديدة خاصة أن اإلدارة األمريكية منحازة إلسرائيل؟ * 
، األولي الحفاظ علي الوحدة الوطنية واستقرارنا الداخلي وإبعاد شبح العنـف واالقتتـال                لدينا أولويات   { 

   . الداخلي
، ألن  قضية الثانية التي يمكن أن نسير فيها في مسار مواز هي انهاء الحصار عن الـشعب الفلـسطيني    ال

، وأيضا ضمان تعامل دول العالم مع الحكومة وتطبيع عالقاتها واستئناف تقديم الـدعم           هذا الحصار جائر  
   . للفلسطينيين عبر السلطة والحكومة علي حد سواء
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عندما نفكر في الخوض في أي جهود للتسوية السياسية ان كان ذلـك عبـر               وبعد ذلك سنشعر بثقة وقوة      
تفعيل مبادرة السالم العربية أو أي اطار تفاوضي يمثل المجال أو البيئة المناسبة من أجـل إنجـاح اي                   

   . ، ولكن هذا االطار قد تحدد األن في اطار مبادرة السالم العربية عملية تفاوضية
  7/4/2007األهرام المصرية 

  
  بدأنا تحريك دعوى قضائية ضد إجرام الكيان الصهيوني: أحمد بحر. د .66

بدأ المجلس التشريعي الفلسطيني اتخاذ خطوات نحو التقـدم بـشكوى           :  عبد المعز محمد   -أجرى الحوار 
وعدد مـن   ) رئيس المجلس (للمحاكم الدولية ضد الكيان الصهيوني بسبب اعتقاله للدكتور عزيز الدويك           

ويقوم على هذه الشكوى عدٍد من المحامين الفلـسطينيين والمـصريين واألردنيـين             .  راءالنواب والوز 
هذا ما أكده الدكتور أحمد بحر رئيس المجلس التشريعي باإلنابة خالل زيارته            . وآخرين من دول أوروبية   

  .للقاهرة، في الحوار الذي أجراه معه موقع اخوان أون الين في القاهرة
ولى التي يقوم بها وفد من المجلس التشريعي للدول العربية، فما أهم القضايا التـي                هذه هي الجولة األ    -

  يحملها الوفد  لطرحها من خالل هذه الجولة؟ 
بالفعل هذه أول جولة لنا في المجلس التشريعي الفلسطيني منذ االنتخابات الماضية فـي بدايـة عـام                  * 

ا لها من مكانٍة هامٍة وبـارزٍة فـي العـالمين العربـي             م، وكان لزاماً علينا أن نبدأها بالقاهرة لم       2006
واإلسالمي، وقد التقيتُ مع وفد المجلس الذي يضم ممثلين لمعظم الكتل البرلمانية سواء كتلـة فـتح أو                  
               المستقلين وطبعاً كتلة حماس، بالدكتور أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب المصري، وجرى لقـاء

دعم العالقات بين المجلسين، وسبل دعم حكومة الوحدة، وتحدثنا كذلك عن           حول القضايا الراهنة وكيفية     
قضية الدكتور عزيز الدويك، رئيس المجلس التشريعي المعتقل على يد قوات االحتالل الصهيوني ومعه              

  .عدد من الوزراء السابقين وأعضاء المجلس التشريعي
لذي يمكن أن يقدمه لكم رئيس مجلس الـشعب         فما ا ..  تحدثت عن قضية اعتقال الدكتور عزيز الدويك       -

  المصري لحل هذه القضية؟
طرحنا قضية اعتقال الدكتور الدويك وعدد من الوزراء والنواب على يد االحتالل الـصهيوني، وقـد                * 

اتفقنا على تحريك دعوى قضائية دولية لمحاكمة الكيان الصهيوني نتيجة هذا اإلجـرام، الـذي يخـالف                 
ن الدولية، خاصةً الباب الرابع من اتفاقية جنيف، ويجـري اآلن تـشكيل هيئـة مـن                 األعراف والقواني 

المحامين المتخصصين في القانون الدولي من فلسطين واألردن ومصر وبعض الدول األوروبية لتحريك             
هذه الدعوى، واستصدار قرار من البرلمانات العربية والدولية بمقاطعة الكنيـست الـصهيوني وتجميـد               

علماً أن  .  وهو ما طرحه الدكتور فتحي سرور، خالل اجتماع البرلمان األورومتوسطي األخير           عضويته،
ما يتعرض له الدكتور الدويك من إهانات وسوء معاملة ال يعد إهانةً لشخصه، وإنما لـشرعيِة الـشعب                  

  .الفلسطيني وخياره الديمقراطي
  !ستوى ما هو منتظر؟ هل ترى أن رد الفعل العربي مع هذه القضية كان في م-
ال أستطيع أن ُأنكر أن الدول العربية متجاوبةٌ معنا بشكٍل كبيٍر، إال أن هذا لألسف غير كاٍف، خاصـةً                * 

أن البرلمانات العربية كلها ليست صاحبةَ قرار؛ ولذلك فإنني أدعو األنظمةَ العربية إلى اتخاذ مواقف أشد                
لدول التي لديها سفراء صهاينة بطردهم إذا لم يفرج عن النواب           سخونةً مع الكيان الصهيوني كأن تُهدد ا      

والوزراء الفلسطينيين، وقطع العالقات االقتصادية؛ أما مجرد االكتفاء ببياناِت الشجب واإلدانة فهذا غير             
  .كاٍف على اإلطالق

ٌل داخلـي، كمـا أن       رغم نجاح اتفاق مكة وتشكيل حكومة الوحدة الفلسطينية إال أنه ما زال هناك اقتتا              -
  !هناك تقارير صحفية تقول إن النار مشتعلةٌ في الخفاِء بين الطرفين، فما مدى صحة ذلك؟
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األمر ليس بهذا الشكل، فاالتفاق نجح بشكٍل كبيٍر جّداً والحمد هللا، واألهم من ذلك أن هناك رغبةً مـن                   * 
ذي يقوم بمحاولِة إثارة القالقل والمـشاكل       الطرفين بنجاح االتفاق، ولعل ذلك ما يقلق العدو الصهيوني ال         

داخل الصفِّ الفلسطيني، ولألسف فإن هناك عناصر غير مسؤولٍة وغير وطنية داخل الشعب الفلسطيني              
  .في هذا االتجاه؛ ألنهم أيضاً يرفضون استقرار األوضاع ووجود وفاٍق بين الطرفين

ى أساٍس متيٍن من التوافق الفلسطيني،  كانت بدايته         ولذلك أعود وأؤكد أن حكومة الوحدة الوطنية تقوم عل        
التوقيع على وثيقة الوفاق الوطني ثم اتفاق مكة، وأخيراً تشكيل الحكومة، ولك أن تتخيل قدر الفرحة التي                 
شهدها الشارع الفلسطيني بعد أسبوٍع من االقتتال الداخلي والفلتان األمني بين األشقاء، وفي النهاية فـإن                

سقط من الطرفين أكد أنه ليس بيننا خاسر أو فائز وال منتصر وال مهزوم؛ ولذلك كان التوافـق                  كلَّ من   
الذي نتج عنه الكثير من االنتصارات أبرزها المحاوالت الفعالة التي بدأت في كسِر الحصار عن الشعب                

 هذه الحكومة دفعـت     الفلسطيني والمحافظة على الثوابت الفلسطينية، ووقف االقتتال الداخلي، ويكفي أن         
العديد من الدول األوروبية إلى التفكير في رفع الحصار عن شعبنا، ورحبت بالحكومة؛ بـل إن روسـيا                  

  .استقبلت األخ خالد مشعل رئيس المكتب السياسي للحركة، وهو ما نعتبره بداية انكسار الحصار الظالم
ب محمد دحالن مستشاراً أمنّيـاً رغـم أنـه           ماذا يعني إصرار الرئيس محمود عباس على تعيين النائ         -

  !المسؤول األول عما شهدته الساحة الفلسطينية من اقتتال؟
ما يتعلق بتعيين محمد دحالن مستشاراً أمنّياً للرئيس أبو مازن، حتى اآلن ليس هناك مرسوم رئاسـي                 * 

سة الدولة؛ ألنه وفقاً للقـانون ال       بهذا األمر، وعندما أذاعت وسائل اإلعالم هذا الخبر أجرينا اتصاالً برئا          
يجوز ألحد أعضاء المجلس التشريعي أن يتولي منصباً تنفيذّياً إال في الحكومة فقط، فقالوا لنـا إنـه لـم           
يصدر مرسوم إطالقاً بهذا الشكل؛ ولذلك فإننا فضلنا أال نخوض في األمر حتى ال يستغل ذلـك العـدو                   

ِث فتنٍة بين الجانبين، كما أننا نتفرغ جميعاً لمواجهـة االحـتالل            الصهيوني وأنصاره في الداخل في إحدا     
وكسر الحصار والتصدي لمحاوالت االعتداء على المسجد األقصى الشريف، وإنهاء مـشكلة الالجئـين              

  .واألسرى ومشكلة االستيطان وجدار الفصل العنصري
ربية للسالم في مقابل رفض الكيـان        انتهت منذ ساعات قمة الرياض التي أعلنت تمسكها بالمبادرة الع          -

  الصهيوني المجدد لها، هل ترى أن نتائج القمة تصب في مصلحة الشعب الفلسطيني؟
إن مشاركةَ رئيس الوزراء إسماعيل هنية في الوفد الرسمي مع الرئيس محمود عباس تأكيد على قـوة       * 

ع القمة التخاذ مواقف حاسمة في طريـق        اتفاق مكة وثبات حكومة الوحدة الوطنية، وأعتقد أن هذا ما دف          
كسر الحصار عن الشعب الفلسطيني؛ حيث خصصت أكثر من أربعين مليون دوالر للحكومة الفلسطينية،              
وهذا في حد ذاته مكسب جديد لحكومتنا، أما بالنسبة التفاقية السالم العربية فإن الكيان الصهيوني ال يريد                 

ت اتفاقيات أو مبادرات؛ ولذلك فهو يماطل ليحصل على أكبر المكاسب ثـم             السالم من البداية مهما طرح    
يلقي الكرةَ في الملعب العربي، وهذا نتيجة طبيعية لخداع الكيان الغاصب المستمر؛ ولذلك كـان موقـف               

 م، ومن جانبنا فقد أرسلنا رسالة     2002القادة العرب بعدم تغيير موقفهم من المبادرة التي وافقوا عليها في            
باسم المجلس التشريعي للقمة قبل انعقادها طالبناهم فيها بعدم تقديم تنازالت جديدة، وأن يـصدر البيـان                 
الختامي حامالً ادانة واضحة للموقف الصهيوني وهو ما تم بالفعل، ولذلك فإنني أعتبر الموقفَ العربـي                

لماذا ال تتخذ الواليات    : عنا، وإنني أتساءل  الداعم لحكومة الوحدة رسالةً لكل العالم بأن يغير من تعامله م          
المتحدة وأوروبا وكل أحرار العالم موقفاً صريحاً من التجاوزاِت الصهيونية المستمرة؟، ومن االعتداءاِت             

  .المتتالية لجيش االحتالل سواء في فلسطين بشكٍل مستمر أو لما حدث في لبنان
  ية الفلسطينية؟ يتحدث البعض عن تراجع االهتمام المصري بالقض-
دور مصر رئيسي في القضية الفلسطينية، ولن يكون دوراً هامشّياً أو دوراً ضعيفاً أو حتى متوسـطاً،                 * 

فمصر لعبت أدواراً عديدةً في القضية الفلسطينية، وال يستطيع أحد أن ينكر الدور الذي قام ويقـوم بـه                   
ألراضي الفلـسطينية بـشكٍل شـبه دائـم منـذ      الوفد األمني المصري في قطاع غزة، فهذا الوفد مقيم با       
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االنسحاب الصهيوني من القطاع، ولعب دوراً كبيراً ورئيسّياً في وقف االقتتال الـداخلي أثنـاء الفتنـة،                 
وفي ما يتعلـق    . إضافةً إلى أن مصر تلعب دوراً كبيراً أيضاً في قضية األسير الصهيوني جلعاد شاليت             

اتصال بكافة األطراف ولم تكن بعيدةً عن االتفـاق، فـضالً عـن أن              باتفاق مكة فإن مصر كانت على       
األدوار العربية مكملةٌ لبعضها البعض، وليس هناك تنافر في ما بينها، ويكفي أن أقول لك إنه فـي كـلِّ                    

  .مرٍة يشتد الخالف بين األشقاء في فلسطين يدخل الوفد المصري ليحسم هذا الخالف
-       ن يرى أنالخالف القائم بين النظام وإخوان مصر كان له تأثير في عدم قيام مصر بلعب            ولكن هناك م

  !دوٍر فعال إلنهاء االقتتال الداخلي عكس السعودية؟
يجب أن أؤكد أن عالقة النظام المصري بالجماعة األم في مصر ال ينعكس على أي دوٍر لمصر فـي                   * 

امٍة وحساسة لدى القيادة المصرية، كما أن لنا في حركة          ما يتعلق بالقضية الفلسطينية، لما لها من مكانٍة ه        
حماس عالقة قديمة مع الحكومة والنظام المصري، وهم كانوا طرفاً في كثيٍر من المفاوضات التي كانت                
الحركة طرفاً فيها، وأستطيع أن أؤكد أن العالقةَ بيننا وبين اإلخوة في مصر عالقةٌ وطيدةٌ وقويـة، وال                  

وٍر خارجية، إال أنني أنتهز هذه الفرصة ألدعو الحكومة المصرية إلى أن تفتح صفحةً مـن                تتأثر بأية أم  
الوفاق والحوار مع جماعة اإلخوان لما لها من مكانٍة داخليٍة وعربيٍة وإسالميٍة، وجهادها في سبيل الدفاع                

يـه مـصلحة    عن الشعوب والمقدسات معروف، وأن أي خالٍف داخلي يمكن التوصل إلى حلٍّ له لمـا ف               
  .عربية وإسالمية شاملة

 6/4/2007األمان اللبنانية 
 

  حماس" فكر"هناك تغير استراتيجي في : دحالن .67
 أكد النائب عن حركة فتح وعضو المجلس الثوري محمد دحالن أنـه  : رومل شحرور السويطي   -نابلس  

 أن حركة فتح معنية     "الحياة الجديدة "يقوم بكل جهد ممكن إلنجاح حكومة الوحدة، وأوضح في حديث مع            
وفيمـا يلـي     .بنجاح تجربة الشراكة السياسية باعتبار أن فتح هي أول من نادى بذلك على مدى سنوات              

  :نص الحوار
 ما أن تم تشكيل الحكومة حتى عادت الكثير من الخالفات والتصريحات المتبادلة للظهور، فهل نعتبـر                 -

   االنتخابات المبكرة ما هي إال مسألة وقت؟ ذلك مؤشراً لقصر عمر حكومة الوحدة، أم أن مسألة
الخالفات والتجاذبات السياسية مسألة طبيعية في ساحة كالساحة الفلـسطينية، ويجـب ان نعتـرف ان      * 

المصافحات واالبتسامات أمام عدسات الكاميرا وضعت حداً للتوتر القائم في الشارع، فالوطن يعيش حالة              
تة أعوام، وهناك إشكاالت علـى المـستوى الفـردي والجمـاعي،            من الفوضى الشاملة منذ أكثر من س      

وعالجها يتطلب جهداً جماعياً، واستراتيجيات وطنية عليها إجماع، ومن ثم الشروع بالحل التدريجي، وال              
نعتقد أن هكذا إشكاالت يمكنها أن تؤثر على عمل حكومة الوحدة، وإن كانت كل هذه المنغصات تمثـل                  

كومة العتيدة، وطالما أن هذه الحكومة قد تشكلت بتوافق وطني، وحظيـت بثقـة              عوائق ومطبات في الح   
المجلس التشريعي والكتل البرلمانية الممثلة فيه، فإن مسألة االنتخابات المبكرة تصبح بعيـدة، وعمومـاً               

  . نحن نتمنى أن تستمر هذه الحكومة حتى نهاية والية المجلس التشريعي الحالي
  في حركة فتح لنجاح حكومة الوحدة؟" مسموع الكلمة" النائب والقيادي  ماذا يمكن أن يقدم-
نحن نبذل كل جهد ممكن من أجل إنجاح حكومة الوحدة الوطنية، وهذا ما حدثت به األخوة في قيـادة                   * 

حركة حماس واألخ وزير الداخلية الجديد، وأبدينا كل استعداد من أجل إنجاح كل الجهود لوقـف حالـة                  
اصلة في الشارع، ونحن في حركة فتح معنيون بنجاح تجربة الشراكة السياسية باعتبـار أن               االنفالت الح 

  . فتح هي أول من نادى بذلك على مدى سنوات
   معنية بنجاح هذه الحكومة؟ - سواء الداخل أو الخارج منها - هل تعتقد أن قيادة حماس -
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ع كل من التقينـاهم وحاورنـاهم مـن         أنا لمست جدية ورغبة صادقة خالل حوارات مكة المكرمة، م         * 
األخوة في قيادة حماس، وأتمنى أن تستمر هذه الروح اإليجابية، ونبدأ في شراكة جادة تقودنا إلى تحقيق                 

  .آمال وتطلعات شعبنا
 في سياسة حماس خاصـة      - سواء كان سلبياً أو ايجابياً من وجهة نظركم          - هل لمستم تغييراً جوهرياً      -

  فة األخيرة؟بعد األحداث المؤس
بالتأكيد، تقديري أن تغيراً ذا طابع استراتيجي حدث في فكر حركة حماس السياسي، وأن ما تـم مـن              * 

مقاربات النجاز برنامج سياسي لحكومة الوحدة الوطنية يؤكد أن حماس تحتاج فقط إلى شيء من الوقت                
ة، ولكن أملي أن تنتقـل قناعـات        من أجل التقدم بالمواقف التي تستجيب لالحتياجات السياسية في المنطق         
  .قيادات حماس إلى قواعدهم بهذه الروح المسؤولة وبعيداً عن التحريض

أن يقوم جيش االحتالل بعدوان شامل على غزة؟ وماذا يمكن أن يمنع هذا العدوان إذا كنتم                " تتوقع" هل   -
  تتوقعونه؟

االقتـصادي وإغالقهـا للمعـابر      نتوقع من االحتالل كل شيء، ثم إن إسرائيل بحـصارها المـالي و            * 
الفلسطينية تمارس عدواناً قائماً، والمطلوب هنا تدخل عربي وإسالمي وأوروبي واميركي للجـم القيـادة               
اإلسرائيلية التي تعيش حالة عدم استقرار قد تدفعها إلى مغامرات غير محسوبة في قطاع غزة أو غيرها                 

 نسعى بكل جهد وطني ممكن إلـى إفـشال الـذرائع            من المدن الفلسطينية، وعلينا كطرف فلسطيني أن      
  .اإلسرائيلية التي يسوقونها كل مرة من أجل تبرير عدوانهم

  ما هو تعقيبكم؟" الحقد" يتهمكم البعض بأنكم تؤلبون قاعدة فتح على أي شيء له عالقة بحماس إلى حد -
ما خالفات سياسية باألسـاس،     مطلقاً، خطابنا وحدوي، وال نحقد على أحد، خالفاتنا ليست شخصية وإن          * 

وال نؤلب أحداً على أحد، وإنما كان خطابنا وال يزال يستجيب لقناعتنا بأن الدم الفلسطيني خـط أحمـر،                   
ومقدس، وال يجوز ألحد أن يتجاوز حدوده في هذا المجال، وكان خطابنا طيلة الوقت دفاعياً، ألن واجبنا                 

لسطينيا واحدا، وفتح جزء من هذا الشعب، ودفعـت آالف          أن نحمي أبناء فتح وأال نسمح ألحد أن يمس ف         
  .الشهداء واألسرى وال يجوز أن يقتل أبناء فتح ونحن نتفرج

 يقول بعض المسؤولين في حماس ان الشخص الوحيد القادر على وقف الفتنـة بـين حمـاس وفـتح                    -
  هل هذا صحيح وما هو تعقيبكم؟ " دحالن"هو
خماد الفتنة، وكان دوري علـى الـدوام، فـي المرحلـة الـسابقة      أنا أبذل كل جهد مخلص من أجل إ * 

والمرحلة القادمة كذلك، يقتضي أن أساهم مساهمة فعالة في مسألة عودة الهـدوء واالسـتقرار للـشارع      
الفلسطيني وتوفير ضمانات حقيقية لمجتمع أكثر أمناً، والبحث في السبل الكفيلة بضمان استقالل المؤسسة              

عن التجاذبات السياسية بين الفصائل، وتوفير أجواء حوار هادئ وجاد وبنية طيبة بـين              األمنية، وعزلها   
كافة األطراف لتعزيز مبدأ الشراكة السياسية وتقييم األداء على األرض بشكل يمنع حدوث تـوترات ال                

  . يريدها أحد
       7/4/2007الحياة الجديدة 

 
 تغيبأم  قليال عن حفل توقيع اتفاق مكة ولتتأخر: دحالن .68

اكد النائب محمد دحالن احد ابرز قادة فتح في حوار مطول مع القدس العربـي               :  وليد عوض  -رام اهللا   
ان له صداقات في قيادة حماس وان قواعد الحركة ال تعرف عنه سوي ما تسمعه من شتائم في وسـائل                    

نه مستشارا لالمن القـومي     االعالم التابعة لها، ومشددا علي ان اعتراض كتلة حماس البرلمانية علي تعيي           
 ان من حق الرئيس اختيار من يراهم مناسبين لشغل المواقع ذات الطبيعة             ىسيبت فيه بالقانون، مؤكدا عل    

  .االستشارية
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وبشأن وجود اعتراض من بعض قيادات حركة فتح وكوادرها علي تعيينه مـن قبـل الـرئيس عبـاس                   
ن تلك االعتراضات بل سمع عشرات المؤيـدين،        مستشارا لالمن القومي اوضح دحالن بانه لم يسمع ع        

  .ومشيرا الي ان ذلك القرار ليس شأنا حركيا بل هو من اختصاص الرئيس
ومن جهة اخري اكد دحالن في الحوار مع القدس العربي علي ان تشكيل حكومة الوحدة الوطنية كان فيه             

ة في الوقت الذي ليس لـدي تـل         مصلحة للمنطقة برمتها، ومحذرا اسرائيل من مغبة افشال تلك الحكوم         
وفيما يلي نـص     .ابيب نية او ارادة سياسية للتقدم في عملية السالم بين الجانبين الفلسطيني واالسرائيلي            

 : الحوار
 ـ بداية، أنت شخصية مثار جدل سواء في داخل فتح أو خارجها لماذا؟
 ألن الواقع التنظيمـي والـسياسي       ـ ومن الذي يحظي باإلجماع في العمل السياسي، وتزداد األمور حّدة          

الطبيعي يقتضي من الذي يعمل في مواقع قيادية أو حساسة أن يكون من الجرأة بمكـان، ولمـا تعـود                    
البعض علي المجامالت السياسية والنفاق، فإن الموقف الجاد والمتمسك بالرؤي التي تجد فيها مـصلحة               

ي األمور بمنظار واضـح، وبـشفافية مطلقـة،         أنا أر . لشعبك ولتنظيمك يكون مثار خالفات ومناكفات     
وتعودت أن أجاهر برأيي، فيما أعتقد وأقتنع أنه في مصلحة الوطن والحركة التي أنتمي إليها، وهذا مـا                  
يثير حفيظة البعض، ولكن ثبت في النهاية أن الجمهور وكادر حركـة فـتح يفـّضل الوضـوح علـي                    

 .الشعارات
 رار الرئيس محمود عباس بتعيينك مستشاراً لألمن القومي؟ـ ما ردك علي تحفظ حركة حماس علي ق

ـ يجب أن نميز بين أمرين، األول هو االعتقاد بوجود إشكال قانوني في المسألة، وهـو أمـر يحـدده                    
ويقرره القانون والنظام، وال يصلح فيه التنظير عبر وسائل اإلعالم، والثاني أن يستغل األمر مـن قبـل                  

تهجم شخصي، وهذا عيب وغير الئق، خصوصاً في ظـل أجـواء الوفـاق              البعض للشروع في حملة     
 .والحوار والشراكة السياسية التي أسسنا لها في مكة المكرمة

ـ كتلة حماس البرلمانية تعد ورقة قانونية لمنعك من الدمج بين عضويتك في المجلس التشريعي وتـولي         
مر ؟ وهل ستتخلي عن عضوية التـشريعي        منصب مستشار الرئيس لألمن القومي ، كيف تنظر لذلك األ         

 لصالح منصب مستشار األمن القومي؟ 
ـ سننظر في القانون ونستفسر من ذوي االختصاص، ومن ثم نقرر ونحدد موقفنا، عموماً هذا الموقـع                 
ليس تنفيذياً باألساس، بل استشاري، ومن حق الرئيس أن يختار من يراهم مناسبين لشغل المواقـع ذات                 

 .ستشارية، عموماً ما يقرره القانون سألتزم به تماماالطبيعة اال
 ـ لماذا اختارك الرئيس عباس لهذا المنصب ؟ 

ـ هذا سؤال يوجه للسيد الرئيس، ولكن في تقديري أن األمر يعود الي الخبرة التي أتمتع بها في المجال                   
ل بيني وبين القيادات األمنية     األمني والسياسي، وحضوري الجاد في الشارع الفلسطيني، واالحترام المتباد        

والعسكرية، وموقفي المبدئي من مسألة ضرورة إعادة هيكلة األجهزة األمنية الفلسطينية، والخروج برؤية             
موحدة للمنظومة األمنية الفلسطينية، بشكل يحفظ أمن المواطن، ويصون الوحدة الوطنية وينأي بالمؤسسة             

، ثـم   1996بات السياسية والحزبية، وهذا ما ناديت به منذ عام          العسكرية عن الخالفات التنظيمية والتجاذ    
إن هذا الموقع ليس تنفيذياً وإنما يقع اختصاصه في التخطيط السياسي واألمني، فأنا لن أكون بديالً عـن                  

 . رؤساء األجهزة األمنية أو دور السيد وزير الداخلية
 اراًُ لألمن القومي؟ ـ هل هناك اعتراضات في حركة فتح نفسها علي تعيينك مستش

ـ كل شخص يتولي مهام الوظيفة العامة، هو موضع تباينات في وجهة النظر، بين مؤيد ومعارض، لـم       
أسمع باالعتراضات في حركة فتح، بل سمعت عشرات المؤيدين من مناضلي حركة فـتح وكوادرهـا،                

تمتع بالتأييد المطلـق، وقلنـا أن       وبالتالي فإن المسألة طبيعية، أنا ال أعلم أين يوجد ذلك الشخص الذي ي            
ـ  قد ولّي، نحن إطار تنظيمي مرن، وديمقراطي، ويمنح الحق للجميع في إبداء رأيهـم              % 99.99زمن ال
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في كل القرارات التي تصدر عن الحركة، لكن هذا القرار ليس شأنا حركيا وإنما يقع في اختـصاصات                  
 . السيد الرئيس

علي إعادة هيبة األجهزة األمنيـة الـي        ) هاني القواسمي (ة الجديد   ـ هل أنت مقتنع بمقدرة وزير الداخلي      
سابق عهدها ؟ وهل تتوقع إنهاء الفوضي الداخلية وحالة الفلتـان األمنـي التـي تعـصف باألراضـي                   

 الفلسطينية؟
ـ مهمتنا القادمة هي معاونة األخ وزير الداخلية ومساندته في مهمته الثقيلة، األمر مرهـون بالتعـاون                 

سيق بين كل األطراف الفلسطينية، وإذا توفرت النوايا الصادقة، والتعاون الجاد، أعتقد أن بإمكاننـا               والتن
تحقيق ذلك، المسألة غير مرتبطة بشخصية وزير الداخلية، رغم أن هذا مهم، بل بالتعامل الجاد من قبـل             

نية التي تتبع الرئيس مباشرة،     الجميع، فالمهمة األساسية ملقاة علي عاتق وزير الداخلية وقادة أجهزة األم          
 .ومجلس األمن القومي سينسق الخطط والبرامج التنفيذية إلحداث حالة تكامل لمصلحة الوطن والمواطن

ـ هل هناك اتصاالت حالياً ما بين الرئاسة الفلسطينية وحكومة إسرائيل؟ وأنت شخصياً كـرئيس لجنـة                 
 ط اتصال مع المسؤولين اإلسرائيليين؟الشؤون األمنية في المجلس التشريعي هل تمتلك خطو

ـ هناك اتصاالت علي مستويين، المستوي األول هي االتصاالت ذات العالقـة باهتمامـات المـواطن                
واحتياجاته وقضاياه، وتتابعها دائرة شؤون المفاوضات في منظمة التحرير الفلسطينية، والمستوي اآلخر            

 رئيس الوزراء اإلسرائيلي، وهي لقاءات تتنـاول القـضايا   هو لقاءات القمة التي يعقدها األخ الرئيس مع 
األكثر أهمية، كاألسري والمعابر الحدودية واألموال التي تحتجزها إسرائيل وغيرها من القضايا، لكـن              
الذي يعنينا هو االتصاالت المتوقفة بشأن القضايا الكبري اإلستراتيجية، واألفق السياسي أو المفاوضـات              

اع، أما فيما يتعلق برئاستي للجنة الداخلية واألمن في المجلس التـشريعي فلـيس مـن                الجادة لحل الصر  
اختصاصات اللجنة فتح خطوط اتصال أو التفاوض مع المسؤولين اإلسرائيليين، وأنا لم أشارك إال فـي                

 . اللقاءات السياسية التي حدثت بين الرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء اإلسرائيلي أولمرت
ا أنت شخصياً تكلف بنقل رسائل من الرئيس عباس الي األطراف المعنية فـي المنطقـة سـواء                  ـ لماذ 

 إلسرائيل أو الدول العربية؟ 
ـ الرئيس يكلف من يشاء، صحيح أنا أعتز بعالقاتي المتميزة مع المسؤولين العرب، فـي كـل الـدول                   

كلفه الرئيس مؤخراً بنقـل الرسـائل       العربية، إال أن هذا ال يمنع أن هناك أكثر من مسؤول فلسطيني قد              
 . والتنسيق في المواقف مع الدول العربية

 ـ ما سر مرافقتك للرئيس عباس في معظم تحركاته واجتماعاته؟ 
ـ يصطحبني كما يصطحب غيري، وهذا ليس جديداً، فقد كنت بجوار الرئيس الشهيد ياسر عرفات فـي                 

 مازن إال وفق ما يراه مناسباً، ومع ذلك أنا سعيد بالثقـة             عموماً أنا ال أرافق الرئيس أبو     . معظم رحالته 
التي يمنحني إياها السيد الرئيس، وسعيد بعالقتي المتميزة به وبصداقته، لكن هذه المسألة مرتبطة دومـاً                
بالظروف واألجندة الخاصة بالعمل والواقع العام، وعلي أية حال نحن نقوم بجوالت خارجية مـن أجـل                 

 .كلفنا الكثير من الجهد وهي ليست جوالت استجمام أو سياحةمصلحة شعبنا، وت
ـ أنت لست موضع محبة من قبل كوادر وعناصر حركة حماس، ما السبب في ذلـك برأيـك؟ وهـل                    

 استطعت من خالل حوار مكة ولقاء قيادات حماس تغيير صورتك في أذهانهم ؟
قات فـي قيـادة حركـة حمـاس         ـ صورتي معروفة في أذهانهم، وعالقتي بمعظمهم جيدة، ولي صدا         

وكوادرها، لكن فترة الخالف السياسي والمشاكل علي األرض، والتحريض الذي يتناول الشخوص هـو              
الذي سبب كل هذا البغض لدي قواعد حركة حماس التي ال تعرف عني سوي ما تسمعه من شتائم فـي                    

ق، وبعد أن برهنا علـي رغبتنـا        وسائل إعالم حركة حماس، ولكن نتمني أن يتغير الواقع بعد هذا االتفا           
الجادة والصادقة في الشراكة واالتفاق، والتأسيس ألجواء حوار ديمقراطي في كل القضايا، سواء التـي               
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نتفق بشأنها أو نختلف، ويجب أال تكون العالقات في العمل السياسي عالقات حب أو كره، هناك مصالح                 
 .للشعب الفلسطيني ويجب أن تكون هي األولوية

ل كنت مقتنعاً باتفاق مكة بين حماس وفتح؟ وما ردك علي االنباء التي تحدثت عن تغيبك عن حفـل                   ـ ه 
 توقيع ذلك االتفاق؟

ـ نعم مقتنع باالتفاق، وهو الحد األدني المطلوب النجاز الشراكة، وقد بذلت جهداً كبيراً لتوفيق المواقف                
ني أتأخر لبعض الدقائق عن حفـل التوقيـع،         وتقريبها، وكافحت في سبيل أن نخرج باتفاق، وهو ما جعل         

إلنجاز بعض األمور المتعلقة باالتفاق، وهو ما فسره البعض تفسيراً غير مفهوم وغير مبرر، خصوصاً               
 .وأن وسائل اإلعالم نشرت صوري في مراسم التوقيع

  7/4/2007القدس العربي  
  

  لماذا يكره العالم إسرائيل؟ .69
  عبد الوهاب المسيري.د

إلنسان واقعه بشكل حسي مباشرة، وإنما من خالل الخريطة اإلدراكية، الخريطة التي يحملهـا              ال يدرك ا  
في عقله ووجدانه، فهي التي تحدد ما يمكنه أن يراه في الواقع، إذ تستبعد وتهمش بعض التفاصيل فـال                   

سـتجابة  ويمكن أن أضرب مثالً على ذلك با      . يراها وتؤكد البعض اآلخر بل وتضخمها وتمنحها مركزية       
وابتداء يجـب أن    . الصهاينة للمقاومة الفلسطينية، ولمدى كره العالم للدولة الصهيونية اآلخذ في التصاعد          

ويذهب المتخصصون في هذا    . ، أي دراسة دور الضحية    Victimologyأشير إلى علم جديد يسمى علم       
 خاللـه أن يبـرر أفعالـه        العلم إلى أن من يلعب دور الضحية، يملك رصيداً سياسياً ضخماً يمكنه مـن             

ويبدو أن الصهاينة اكتشفوا هذه الحقيقة قبل ظهور هـذا العلـم،            ". دفاعاً مشروعاً عن النفس   "باعتبارها  
مهما -فقاموا بتفريغ المقاومة العربية من مضمونها اإلنساني، وتحول المغتصب          ! ووظفوها توظيفاً جيداً  

 ويبدو أن هذه ال تزال هي االسـتراتيجية اإلعالميـة           . إلى ضحية أبدية   -بلغ جرمه ومهما أتى من أفعال     
  . الصهيونية

العالم كله يقـف  "في مقال بعنوان " يونتان يافين"ولكن بدأت صورة إسرائيل كضحية تتراجع، كما يالحظ     
يقـول  ). 2007 مارس 22يديعوت أحرونوت   " (ضد إسرائيل، ألنها ما زالت تتظاهر بأنها الضحية دائماً        

العالم كله يقـف ضـدنا فـي اآلونـة          . ث تآكل في الصورة اإلعالمية لليهود وإلسرائيل      لقد حد "الكاتب  
يهشمون شواهد قبور، ويرسمون كتابـات علـى الجـدران،          . معاداة السامية تطغي في أوروبا    . األخيرة

ويطمسون نُصباً يهودية، وفي الحين نفسه يحتضنون في فرنسا حماس الحبيبة ويـضعون علـى هامـة                 
وفي بريطانيا المجاورة يستعد بلير للرحيل،      . نية تاج جان دارك، ألنهم يحبون الثورات هناك       إسماعيل ه 

ثم يحاول الكاتـب أن     ". وال نعرف أي زعيم سيحتل مكانة، وأي أجندة معارضة للصهيونية ستصدر عنه           
ـ            : "يفسر هذا الوضع   ا أصـبحنا أمـة،     مرة كنا أبطاالً كباراً، قلّة بإزاء كثرة، عادلين بإزاء بغـاة، ولكنن

بقي المخ الوطني فقط كمخ ولد صغير مـدلل، ال يـدرك       . وأصبحنا أكثر تطوراً وأقل عدالً، كعادة األمم      
، ولكننا لم نعد كـذلك،      )أي الضحية (منذ نصف قرن كنا نحن العجلة الغارقة،        . بسهولة الصورة الكبيرة  

العالم مـن جهتـه     ). أي الضحايا ( الغارقين   عن االستمرار في السلوك مثل    ) وال يعيقنا (لكن هذا لم يعقنا     
كـل هـذا    ". العراقيين، واإليرانيين، واألفغان، والفلسطينيين   : تقّدم، ويقوم كعادته بتحرير الغارقين الجدد     

يعني أن اإلسرائيليين لم يعودوا محتكرين لدور الضحية، وأنهم يلعبون اآلن دور الباطش الذي يتظـاهر                
ليست المشكلة في   .  الوطني -يجب تغيير التصور النفسي   : "إذاً؟ يقول الكاتب  ما الحل   . بدور الضحية لهم  

االستمرار في لعب دور الضحية     "أي أن   ". وكل تفسير ينبع منه سيكون مختالً     . صورتنا بل في تصورنا   
  ". ليس حالً بل هو المشكلة، وأن الخريطة اإلدراكية الصهيونية البد وأن تتغير
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اسـتطالع  "في مقال بعنـوان  ) 2007 مارس 25معاريف " (هيال ربابورت"ونفس الموضوع تطرقت له     
". وإيران في المرتبة الثانية   ... إسرائيل تُعد الدولة ذات التأثير األسوأ في العالم       : للرأي أجرته بي بي سي    

دو ما الذي يجب أن يشعر به إسرائيلي ينهض في الصباح، ويفتح الصحيفة، ليتبين أنه يب              : "تتساءل الكاتبة 
ـ       )تقريباً(مثل أحمدي نجاد      دولـة، أن    27في  " سي.بي.بي"؟ قرر استطالع للرأي أجرته مؤخراً شبكة ال

ولتفسير هذه الظـاهرة، تـسوق      . إسرائيل تُعد الدولة ذات أسوأ تأثير في العالم، بل إنها أسوأ من إيران            
  : الكاتبة عدة أسباب نوردها للقارئ، لنوضح الخريطة اإلدراكية

وهـم ال يـستطيعون     . عدد كبير من المسلمين يعيشون في ظروف شديدة تولّد عندهم إحباطاً           يوجد   -1
طريقتهم . إخراج هذا اإلحباط في وجه الدول التي يسكنونها، ألنهم ال يستطيعون المس باليد التي تُطعمهم              

  . يلالوحيدة للتعبير عن اإلحباط هي توجيه الكراهية واألحاسيس المعادية للغرب وإلى إسرائ
، الذي كان في الماضي المدير العام لوزارة الخارجية، أن العالم يـرى أن              "ألون ليئال " يبين الدكتور    -2

فإسرائيل ردت بالنفي على المبادرة الـسلمية الـسعودية، والمبـادرة           . إسرائيل هذه األيام رافضة للسالم    
. نمد أيدينا للسالم، وهم الذين يرفـضونه      هذا جديد، فقد كنا دائماً نحن الذين        ". حماس"السورية، واعتدال   

  . األمر مغاير هذه المرة
إن الدعاوى العربية تنجح كثيراً في العالم، ألنها تسقط على أرض           " آريه الداد " يقول عضو الكنيست     -3

ليس من السالمة الـسياسية     . يلفون معاداة السامية القديمة بغالف كراهية دولة إسرائيل       ... معادية للسامية 
" الـداد "ويـشارك   . اهية اليهود، لكن من السالمة السياسية كراهية اإلسـرائيليين ودولـة إسـرائيل            كر

في هذا الرأي، وهو خبير بعلم االجتماع ومؤرخ فـي قـسم دراسـات أرض               " عوز ألموج "البروفيسور  
ثقفـين فـي    إن طبقـة الم   " ألموج"يقول  . إسرائيل بجامعة حيفا، ويبحث في المجتمع والثقافة اإلسرائيليين       

الدول الغربية مصابة بمعاداة السامية ومصابة أيضاً بتصورات ليبرالية، وهـي لهـذا تكـره الماضـي                 
هـذه  . االستعماري البريطاني، وتكره الغرب، وتشعر للسبب نفسه بكراهية الواليات المتحدة وإسـرائيل           

ادي الطرف، وينقل إلى المـواطن      ، تقود اإلعالم الدولي، ولهذا، فإنه أح      "ألموج"الطبقة المثقفة كما يقول     
  . الغربي صورة محرفة وكاذبة

بعد ذكر هذه األسباب الخاصة برؤية العالم لإلسرائيليين، يذكر الكاتب سلوك اإلسرائيليين أنفسهم كواحد              
  : من أهم من أسباب كراهية العالم لهم

صاب، ووزيـر عـدل مـتهم        يبدو أن اإلسرائيليين قد تعلموا كيف يتعايشون مع رئيس متهم باالغت           -1
إن العالم ينظر إلينا ويسأل من أين       ."بالتحرش الجنسي، ووزيرة سياحة تكذب فيما يتعلق بألقابها الجامعية        

  " أتي هؤالء البشر؟
 هناك شيء ما في الثقافة اإلسرائيلية يجعل اإلسرائيلي مستِغالً في اللحظة التي يسافر فيها إلى أماكن                 -2

ليون في الهند كيف يجدون المعوقين والمقطعة أرجلهم، وأن يتراهنـوا علـى أكبـر        يعلم اإلسرائي . بعيدة
في أميركا الالتينيـة،  . مسافة يمكن جّرهم إليها في ِمحفّة، أو على عدد األمتار التي سينجحون في زحفها        

 مـن    سنتاً، وكم  25الرياضة القومية اإلسرائيلية هي محاولة استيضاح إلى أي مسافة يمكن الوصول بـ             
عندما يحتاج إلى اسـتئجار     . الناس يمكن حشرهم في غرفة واحدة، وكم يوماً يستطيعون البقاء بال طعام           

  . مرشد سياحي ألربعة أيام، تصل القدرة اإلسرائيلية على المساومة إلى درجة عالية
، المطربـة   "يأجينو عام نين  "ومن أطرف االقتراحات التي وردت في المقال لعالج هذه المشكلة، ما قالته             

وال . اإلسرائيلية األكثر نجاحاً خارج إسرائيل، فقد نادت هذه العبقرية بتناسي نتـائج االسـتطالع تمامـاً          
ال :"أدري هل توافق كاتبة المقال معها أم ال؟ ففي مجال الحديث عن نفوذ المسلمين فـي أوروبـا تقـول                   

لهذا أقول أنه يجب تناول نتائج استطالع       و. نستطيع أن نحارب هذا، ومهما فعلت إسرائيل فلن يساعد ذلك         
المهم في كل هذا أنه لم يأت ذكر إلسرائيل باعتبارها دولة محتلة، باطشة تقـيم جـداراً                 ". الرأي بتناسيه 

عازالً رغم حكم محكمة العدل الدولية، وتبني المستوطنات وتوسعها، وتدخل مخيمات الالجئين وترتكب             
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 ليس إنكاراً كامالً، فالكاتبـة      - والحق يقال  -ثمة إنكار، ولكنه  . كانهاالمذابح، وتهدم البيوت على رأس س     
  ". إن إسرائيل هي التي ترفض السالم اآلن"مست هذه القضية عن بعد حين قالت 

ولكن لم يقع كل اإلسرائيليين ضحية خريطتهم اإلدراكية، فهناك من يعرف تمامـاً األسـباب الحقيقيـة                 
ـ   " اني روبنشتاين د"فـ. لكراهية العالم إلسرائيل   ، يـشير إلـى     )2007 يناير   15" (هآرتس"في مقال له ب

مقطع صغير أذاعته إحدى القنوات اإلسرائيلية، ظهرت فيه إحدى المستوطنات الصهاينة فـي الخليـل،               
ويرى الكاتب أن المثير لالهتمام فـي       . وهي تدفع وتشتم بفظاظة جيرانها أبناء إحدى العائالت الفلسطينية        

ي بث أنه عندما جرت أعمال الدفع والشتم، كان يوجد على مسافة أمتار معدودة جنـود مـن                  المقطع الذ 
ثم يشير إلى أنه توجد مجموعة مراقبين       ". الجيش اإلسرائيلي، يشاهدون ما يجري دون أن يحركوا ساكناً        

ية لـيس فيهـا أي      دوليين في الخليل، نشروا بياناً قالوا فيه إن صور حادثة االعتداء على العائلة الفلسطين             
جديد، وأنهم ينشرون منذ سنين أنباء عن التنكيالت، واإلضرار باألمالك، ورشـق الحجـارة، وتحطـيم             

وأن . زجاج النوافذ، وأنهم كثيراً ما توجهوا في الماضي للجيش والشرطة اإلسرائيليين ولم يحصل شيء             
حكومات الدول الـست التـي جـاء        تقاريرهم ترفع إلى حكومة إسرائيل، وإلى السلطة الفلسطينية وإلى          

واألطروحـة المتـضمنة أن     )". تركيا-سويسرا  -الدانمارك  -السويد  -إيطاليا  –النرويج  (المراقبون منها   
وحشية المستوطنة الصهيونية وموافقة الشرطة اإلسرائيلية الضمني على ذلك وعدم اكتـراث المـشاهد              

  . رائيل، خاصة مع وجود المراقبين الدولييناإلسرائيلي، كلها أسباب كافية لضمان كره العالم إلس
أرجو أن يتنبه اإلعالم العربي إلى هذا التطور المهم، ويدرسه حتى يمكن توظيفه في حربنا ضد الجيـب                  
االستيطاني الصهيوني، حتى ننزع عنهم دور الضحية األزلية، فيدرك العالم حقيقة هذه الدولة الصهيونية،              

   واهللا أعلم .وحقيقة المقاومة الفلسطينية
  7/4/2007االتحاد االماراتية 
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