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 ويعتبر الحصار تعزيزا للتيارات المتشددة  حل ميليشيات فتح وحماسالىعبد ربه يدعو  .1
، أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، في لقاء مع الصحافيين في مركز              قال ياسر عبد ربه    :رام اهللا 

اإلعالم بالبيرة، أن الموقف العربي في قمة الرياض أعطى فرصة حقيقية لعملية سياسـية جـادة، لكـن                  
المشكلة ليست في الموقف العربي، وإنما في الموقف اإلسرائيلي الذي ال يرغب على اإلطالق في البـدء                 

 .لية سياسية أو إجراء مفاوضات، ويلجأ إلى أسلوب التحايل السياسي للتملص من هذه االسـتحقاقات              بعم
وأكد أنه ليس لدى أولمرت أية رغبة بتسوية سياسية، والبرنامج الوحيد المطروح لديه هو إنشاء المعازل                

حدة شيئاً لتغيير الموقـف     وإقامة الجدار التوسعي والتجمعات االستيطانية، في حين ال تفعل الواليات المت          
اإلسرائيلي، ولذلك لم تشهد جوالت كونداليزا رايس إلى المنطقة تحقيق نتائج ملموسة، واكتفت في النهاية               

نحن أمام مـأزق    :" وقال عبد ربه   .باإلعالن عن استمرار اللقاءات الشكلية بين الرئيس عباس وأولمرت        
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 مفتوحة بسبب المخطط اإلسرائيلي، والتقاعس األميركي       مركب، والعملية السياسية ليست أمامها أية آفاق      
عن لعب أي دور، وهذا يتطلب جهداً عربياً استثنائياً من أجل إجبار كافة األطراف على التعاطي بجديـة                  

من يريد إنقاذ الوضع العربي يجب أن يتخذ سياسة هجوميـة فـي             : وأضاف ."مع مبادرة السالم العربية   
 .ال يتوقف عند إعالن مبادرة السالم، واالكتفاء بانتظار ردود فعل العالم عليها           مواجهة الموقف الدولي، و   

انسداد آفاق العملية السلمية سيكون عامل تفجير التفاق مكـة، ألن هـذا األمـر سـينمي                 "وحذر من أن    
إلـى  االتجاهات المتطرفة في الساحة الفلسطينية، والتي تكفر بالشرعيتين العربية والدولية، وهذا سيقود              

 ".المجهول، وربما بشكل أخطر وأوسع مما نعتقد اآلن
وتطرق عبد ربه إلى الوضع الداخلي الفلسطيني والحصار، ورأى أن مبررات المقاطعة والحصار لم تعد               

إن من فرض الحصار كان هدفه إضعاف التيارات المتشددة فـي           : وقال. قائمة بعد تشكيل حكومة الوحدة    
نتيجة خالل عام كانت تعزيز هذه التيارات، وبالتالي استمرار الحصار سـيزيد            الساحة الفلسطينية، لكن ال   

إن هناك تفويضاً كامالً من الشعب الفلسطيني وجميـع الفـصائل لمنظمـة التحريـر               : وقال .من نفوذها 
والرئيس عباس، وهذا التفويض أكبر مما تتمتع به القيادة السياسية في إسرائيل والواليات المتحدة أو أية                
دولة عربية، مؤكداً أن أي طرف فلسطيني لن يعترض على أي مفاوضات تجري وفقاً للشروط المقبولة                
عربياً ودولياً، كما أن أي طرف فلسطيني لن يعترض على طرح ما تخرج به المفاوضات على اسـتفتاء                  

ـ                  .شعبي عام  ت ورأى عبد ربه أن هناك تغيراً حصل في مواقف حماس، وهي تقترب أكثر مـن أي وق
 .مضى من برنامج المنظمة

إن هذه المشكلة لن    : وحول جهود الحكومة في معالجة الوضع األمني الداخلي وحالة الفلتان، قال عبد ربه            
تجد طريقها إلى الحل ما لم يكن هناك قرار سياسي من الفصائل الفلسطينية، خاصة الفصيلين األكبـرين                 

 القوة التنفيذية وميليشيا فتح، لصالح أمن وطني موحد،         حماس وفتح، بحل الميليشيات التابعة لهما، خاصة      
وإقامة جهاز أمني منضبط يخضع لقانون واحد ويحمل سالحاً شرعياً واحداً، بديالً عن سالح الميلـشيات   

وحذر من أن انسداد األفق      .والعائالت، ويمكن أن يخضع هذا القرار للتنفيذ على مراحل، وبشكل متدرج          
إن خطر الحرب األهلية لم يـزل بمجـرد         : وقال. ني سيؤدي إلى انفجار اتفاق مكة     السياسي واألفق األم  

التقاط الصور الجميلة للقيادة الفلسطينية، وال بالركون إلى قدسية االتفاق، أو التصريحات البراقة، فهـذه               
 . ليست ضمانات

ة، ليعزز كل طرف من     وفي هذا الصدد، حذر عبد ربه من استغالل مرحلة التهدئة التي منحها اتفاق مك             
دوره وموقعه ونفوذه على األرض، واستكمال المشروع الخاص له لتقوية جيشه الخاص وتكريسه، وليس              

 . الوصول إلى األهداف الموجودة في اتفاق مكة في بناء سلطة وطنية واحدة
ـ        : وفي ما يتعلق بإعادة تفعيل وبناء مؤسسات منظمة التحرير، قال          تكمال إنه سـيتم خـالل أسـبوع اس

الموضوع الذي  : وأضاف. الجوانب اإلدارية بين مختلف األطراف حول إعادة تشكيل مؤسسات المنظمة         
سيتم بحثه في دمشق هو مشاركة مستقلين وطنيين ينتمون لمختلف التجمعات ويمثلون قطاعات المجتمـع        

 حيـث التمثيـل فـي       نريد أن تكون هذه القائمة أكبر مما كان عليه الوضع من          : وتابع .في لجنة الحوار  
 .حكومة الوحدة، والتي كان التمثيل فيها رمزياً للمستقلين

  8/4/2007وكالة معا 
  

  تضارب في األنباء حول وجود تقدم في صفقة تبادل األسرى .2
أكد مصدر فلسطيني رفيـع     :  حكمت يوسف  ،غزة نقالً عن مراسلها في      8/4/2007 سماوكالة  نشرت  
 حين تلبيت شروطها    ى ال ىاالسرائيلية ستماطل في صفقة تبادل االسر     الحكومة  " لوكالة سما ان     ىالمستو

وقـال   ."ومصالحها في هذه الصفقة متوقعا بانه لن يتم االفراج عن شاليت خالل االيام القليلـة القادمـة                
 في  شليطالطرف الفلسطيني ال يريد ان تتذرع  الحكومة االسرائيلية وبعض حلفائها بقضية             "المصدر ان   
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ر االقتصادي والسياسي عن حكومة الوحدة الفلسطينية وهي القضية التي بقيت العقبة الوحيدة             رفع الحصا 
الحكومـة الفلـسطينية وبعـض      "وأضاف المصدر ان     ."امام الحكومة الفلسطينية في تحركاتها السياسية     

صدر وحذر الم .." في اسرع وقت ممكن    شليتاالطراف العربية  يبذلون جهدا كبير من أجل انهاء قضية           
من اي تنازالت قد تقدمها الفصائل االسره للجندي او الحكومة الفلسطينية وذلك لما لهذه الصفقة من آثار                 "

 ." الفلسطينيين والمعاناة التي يعانوهاىنفسية على االسر
 أكد مسؤول فلسطيني مطلع على مجريات :غزةمن  9/4/2007المركز الفلسطيني لإلعالم وجاء في 

ى، أن هناك حراكاً جيداً فيما يتعلق بالصفقة بين فصائل المقاومة الفلسطينية واالحتالل صفقة تبادل األسر
الشبكة اإلعالمية "الصهيوني، وأوضح المسؤول الذي رفض الكشف عن اسمه، في تصريح لموقع 

الحفاظ على سالمة "اإللكتروني، إن رفضه اإلدالء بمزيد من المعلومات يأتي في سياق " الفلسطينية
إن كل ما يقال في وسائل اإلعالم ويطرح : "وقال". صفقة، والحرص على عدم التشويش على سيرهاال

، واصفاً ما تتداوله "من معلومات وأسماء هو ضرب عشوائي وظنون وتخمينات بعيدة عن كل ما يجري
 ". خاطئ"وسائل اإلعالم بأنه 

االحمـد نائـب رئـيس الـوزراء         اعتبر عزام    :.ب. ف. أنقالً عن    8/4/2007موقع ايالف   وأورد  
ابلغ ان هنـاك    "وقال االحمد ان رئيس الوزراء هنية       . في قضية شاليت  " ان هناك تقدما  "الفلسطيني االحد   

آمل ان تتم   "واضاف االحمد   ". تقدما في قضية شاليت ضمن الصفقة التي يشرف عليها االخوة المصريون          
طين وعلى وقف الحصار السياسي واالقتـصادي       الصفقة بسرعة الن لها انعكاسا على االوضاع في فلس        

 ".الحكومة ليست طرفا مباشرا في قضية شاليت"موضحا ان " المفروض على الشعب الفلسطيني
يوسف الشايب وحامد جاد وبرهـوم      ،  رام اهللا نقالً عن مراسليها في       9/4/2007الغد األردنية   وأضافت  
 فضلت عدم الكشف عن نفسها، فـي حـديثها          ،ة أعربت مصادر مطلعة في الرئاسة الفلسطيني      :جرايسي

  البرغوثي، مروان للغد، عن توقعاتها بموافقة إسرائيل على إطالق سراح 
علـى تحريـر   " الفيتو"، انه حسب اتفاق مسبق مع حماس، فإن السرائيل حق "يديعوت أحرونوت "وتقول  

ن يتم تحريـر مـن كـانوا         أنه ل  أولمرتأسرى تظهر اسماؤهم في القائمة، ناقلة عن مصادر في محيط           
  .2005 و2000ضالعين في العمليات ضد اإلسرائيليين، ما بين العامين 

وفي غزة اكتفى الناطق باسم لجان المقاومة الشعبية ابو مجاهد في حديث للغد باالشارة الى وجود تقـدم                  
ين دون ان   ملحوظ في قضية االفراج عن شاليت في ظل صفقة تبادل الطالق عدد من االسرى الفلسطيني              

يشير الى العدد او تفاصيل حول طبيعة هؤالء االسرى ومدة محكومياتهم، مؤكدا ان هناك ضبطا وتحفظا                
  .شديدين يحظر بموجبهما الكشف عن تفاصيل هذه القضية

 زهير اندراوس وأشرف ،الناصرةوغزة  نقالً عن مراسليها في 9/4/2007القدس العربي وجاء في 
ة قينية خاصة رفضت الكشف عن هويتها في تصريح للقدس العربي أن الصفلفتت مصادر فلسط :الهور

 أن األيام القليلة القادمة ربما تشهد إنهاء هذا ىاآلن أصبحت في الربع األخير من الساعة، مشيرة ال
 . بنود التفاوضىالملف إذا لم يطرأ أي تعقيد أو رفض إسرائيلي جديد عل

سم حماس في اتصال مع القدس العربي ان الفصائل اآلسرة التي الي ذلك قال فوزي برهوم المتحدث با
 الجانب المصري، وأوضح برهوم أن القائمة ى الفلسطينيين الى سلمت قائمة بأسماء األسرتتحتجز شلي
 ى أسماء األسيرات واألطفال الفلسطينيين ورموز الحركات والتنظيمات الفلسطينية علىاشتملت عل

 .اختالف ألوانهم السياسية
 أسماء معتقلين تقول إسرائيل انهم ى عن نوعية األسماء المقدمة وهل اشتملت علبرهوموعند سؤال 

 معايير فلسطينية من قبل ىشاركوا في قتل إسرائيليين، شدد برهوم علي أن القائمة قدمت بناء عل
يير الفلسطينية  من ذوي األحكام العالية وفق المعاىوقال القائمة شملت أسماء أسر .الفصائل اآلسرة
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 تطمينات من اإلسرائيليين ىبرهوم أن الجانب المصري أبلغنا بأنه تلققال و .وليست المعايير اإلسرائيلية
 .حول إتمام الصفة، لكنه عاد وشكك في النوايا اإلسرائيلية

 قولهم ان الحكومة االسرائيلية ىافادت صحيفة هارتس نقال عن مسؤولين فلسطينيين رفيعي المستوو
 اطالق ى موافقتها على اياديهم ملطخة بدماء االسرائيليين، باالضافة الىافقت علي اطالق سراح اسرو

 ى اعتقلوا وحوكموا في اسرائيل قبل التوقيع على اصحاب محكوميات عالية، وايضا اسرىسراح اسر
. البرغوثي اطالق سراح قياديين فلسطينيين وفي مقدمتهم مروان ىاتفاق اوسلو، كما انها وافقت عل

المرحلة :  ثالث مراحلىوبحسب المصادر الفلسطينية التي تحدثت للصحيفة فان صفقة التبادل ستكون عل
مصر، وبالمقابل تقوم اسرائيل باطالق سراح مجموعة صغيرة من االسيرات ى  الت، نقل شليىاالول

لثانية من الصفقة ستتم المرحلة ا . يعانون من امراض مختلفةى قاصرين وايضا اسرىالفلسطينيات واسر
 من ى، وعندها تقوم اسرائيل باطالق سراح مجموعة اخرتبعدما يقوم المصريون بتسليم اسرائيل شلي

 وفي مقدمتهم مروان ىاما المرحلة الثالثة، فتشمل اطالق سراح مجموعة كبيرة من االسر.  الحريةىاسر
 . بدون البرغوثي انه لن تتم صفقةىوشددت المصادر الفلسطينية عل. البرغوثي

 ، وزير الحكم المحلي محمد البرغوثي، قال لراديو سـوا          أن بيت لحم  من   9/4/2007وكالة معا   ولفتت  
 .إن المساعي الجارية لتبادل االسرى الفلسطينيين مقابل االفراج عن شاليت تـسير بـصورة مرضـية               

ن عنـد الجانـب االسـرائيلي       وأوضح انه ال يمكن التكهن بالموعد المحدد لهذه العملية ألن الجواب اال           
وبإمكان الجانب االسرائيلي ان يقرر ان تتم هذه العملية خالل فترة بسيطة وبإمكانه ان يقرر بأطالة هـذه         

 .المدة
 جبريل الرجوب طالب بأن      ووفا إلى أن   فلسطين برس نقالً عن    8/4/2007عين على فلسطين    وأشارت  

المسؤولة عنه بعيدا عن ضجيج اإلعالم مـشيرا إلـى أن           يتم ترك معالجة ملف شاليت لآلليات والطواقم        
التسريبات في وسائل اإلعالم ليس لها عالقة ال بالصحيح وال بالواقع ألن هذه القضية حساسة ألكثر من                 

 أو غيرهم سيكون له مـردود سـلبي علـى       300 أو   200عشرة آالف أسير والحديث عن اإلفراج عن        
  ".كون الحديث عن هذه الصفقة بعيدا عن وسائل اإلعالمأهالي األسرى مشددا على ضرورة أن ي

 دعا النائب عيسى قراقع، مقرر لجنة شؤون األسرى في التشريعي، الذين يقومـون بمتابعـة                من جانبه، 
صفقة تبادل األسرى، إلى االلتزام بالمعايير التي سبق اإلعالن عنها بشأن األسرى الفلـسطينيين، الـذين      

تبادل، وأن يكون قد تمت استشارة األسرى في داخل السجون، وجـرى تبـادل              يجب أن تشملهم قائمة ال    
ننتظر صفقة نوعية تكسر الفيتو اإلسـرائيلي، خاصـة         "وقال في بيان له      .الرسائل معهم بهذا الخصوص   

ودعا إلى االبتعاد عن االنتقائية والشخصنة والمزاجية في عمليـة إعـداد قائمـة               ".عن األسرى القدامى  
  .فراج عنهمالمطلوب اإل

 قال ياسر عبد ربـه ان تقـديم         :8/4/2007رويترز  أوردت  وفاء عمرو   ونقالً عن مراسلتها في رام اهللا       
وأشار الى اسـتمرار     .الفلسطينيين قائمة بأسماء النشطاء ال يعني أن الجانب االسرائيلي قبل تلك االسماء           

  .لمصرية في تجاوز تلك التعقيداتوجود تعقيدات في العملية معربا عن أمله في أن تنجح الجهود ا
سرائيلي إسحق هرتزوج قال     وزير الرفاه اال    أن وكاالتنقالً عن ال   9/4/2007االتحاد االماراتية   وذكرت  

أحرز تقدم نوعي مقارنة بما كانت عليه األمور حتى اآلن لكن ال يزال هنـاك طريـق طويـل يتعـين               "
مفاوضات وعلى اسرائيل ان تعيـد تقيـيم وصـياغة          إننا نقترب من المرحلة الصعبة حقا من ال       .. قطعه

  .معايير االفراج عن المعتقلين الفلسطينيين بمن فيهم الملطخة ايديهم بالدماء
إنه في األيام " قالت مصادر إستخباراتية إسرائيلية :القدسمن  9/4/2007فلسطين برس وأوردت 

أن الخالفات "تائب القسام، مضيفة  وبين كاسماعيل هنيةاألخيرة تعمقت الخالفات والصراعات بين 
وكشف موقع استخبارات إسرائيلي أن لجان المقاومة  ".تامتدت أيضا إلى الجماعات اآلسرة لشالي

إن قائمة األسماء التي قدمتها حماس للمصريين ليست مقبولة لديهم، وأنهم "الشعبية وجيش اإلسالم يقوالن 
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 بدأت تزيد من تأن الجماعة اآلسرة لشالي"قع وأضاف المو ".تغير جاهزون إلطالق سراح شالي
 وأوضح الموقع أن إسرائيل رفضت عدة مرات قوائم مشابهة وأعلنت أنها غير جاهزة للتحاور .نفوذها

أو التفاوض على قائمة كالتي قدمتها حماس، ولكنها أشارت إلى وجود جهد مركز وجدي لحل قضية 
 . من الحكومة اإلسرائيليةتشالي

  
   من جديدالحكومةيقرر إعادة صياغة الخطة األمنية لعرضها على القواسمي  .3

 بحث الرئيس محمود عباس ورئيس      : فتحي صباح  ،غزةنقالً عن مراسلها في      9/4/2007الحياة  نشرت  
 االحد وبحضور وزير الداخلية هاني القواسمي،       -الوزراء اسماعيل هنية خالل لقاء في غزة ليل السبت          

  . التي عرضها األخير على اجتماع مجلس الوزراء أول من امستفاصيل الخطة االمنية
وقال الناطق باسم وزارة الداخلية خالد أبو هالل في مؤتمر صحافي عقده في مقر وكالة رامتان ان هنية                  

اطلعا الرئيس عباس على مجمل النقاشات التي دارت في مجلس الوزراء في شـأن الخطـة                "والقواسمي  
تتـألف  "واضاف ان الخطة    ".  مجلس االمن القومي، وإعادة هيكلة االجهزة االمنية       االمنية، ومسألة تشكيل  

من ثالث مراحل، جزء منها يتعلق بوزارة الداخلية على مستوى صنع القرار وآليات االشـراف علـى                 
التنفيذ، وجزء آخر يتعلق بالمستوى السياسي، خصوصا ما يتعلق بتشكيل مجلس االمن القومي، ولجنـة               

يدرس حالياً ويشخص الواقع االمني بكل جوانبه، وكـذلك         "واشار الى ان القواسمي      ". الوطنية المصالحة
الواقع الفلسطيني بالتعاون مع جهات االختصاص، ويتواصل مـع قـادة الفـصائل والقـوى الوطنيـة                 

واعرب  ".واالسالمية النهاء مظاهر االنفالت االمني وبسط سيادة القانون والنظام في الشارع الفلسطيني           
نحن نتلمس جهدا وعمـالً     : "، وقال "نجاح الخطة االمنية وعودة النظام والقانون الى الشارع       "عن امله في    

تـضع  ) السائدة حالياً (حال التوافق الوطني    "واعتبر أن    ".طيبا من الجميع من اجل انجاح الخطة االمنية       
لقـانون هيبتـه، وبالتـالي يمكـن        الجهات والجماعات التي ترتكب جرائم معزولة وضعيفة امام سيادة ا         

ترجمة اتفـاق   "ودعا الشعب الفلسطيني والقوى الوطنية واالسالمية الى        ". السيطرة عليها والقضاء عليها   
مكة واجواء الوفاق الوطني الى واقع ملموس والى تغليب المصلحة الوطنية العليا لما فيه الخير للـشعب                 

وزير الداخلية اعلن ان القوة التنفيذية جزء مـن         " ابو هالل أن     وفي شأن القوة التنفيذية، قال     ".الفلسطيني
وفي مـا يتعلـق بـاطالق        ".المنظومة االمنية التي تسلمها، وأمرها مرتبط باعادة هيكلة االجهزة االمنية         

ان الجهود تبذل من الرئيسين عبـاس وهنيـة         "مراسل هيئة االذاعة البريطانية جونستون، قال ابو هالل         
  ".وجود تقدم، لكن ال يمكن الحديث عن التفاصيل"، مشيرا الى "يةووزير الداخل

قال خالد أبو هالل، إن هاني القواسمي عرض الخطة : غزة من 9/4/2007الشرق األوسط وأضافت 
على الحكومة وتمت مناقشتها وعرض الوزراء بعض المالحظات عليها، منوهاً الى أن قرار تأجيل 

بما يشمل إثرائها وإغنائها بهذه اإلضافات، على أن يتم دراستها "ها عرض الخطة، يهدف إلعادة صياغت
 ".مجدداً في اجتماع مجلس الوزراء السبت القادم

قال وزير  :  ماهر إبراهيم والوكاالت   ،غزةنقالً عن مراسلها في       9/4/2007البيان اإلماراتية   وجاء في   
ألمنية التي تناقشها الحكومة حاليا سـتعرض       اإلعالم الفلسطيني والناطق باسم الحكومة أمس إن الخطة ا        

وقال مصطفى البرغوثي في تصريحات إلذاعة      . على التشريعي وجميع الهيئات ذات الصلة قبل إقرارها       
تلك الخطة تبحث وحدة القرار السياسي وذلك بالتنسيق ما بين الرئاسة والحكومة وضبط             "صوت فلسطين   

  ".نظمة وتنفيذ قرارات القضاءانتشار األسلحة والقضاء على الجريمة الم
  

   يواصل مشاوراته مع هنية حول تشكيل مجلس األمن القوميعباس .4
التقى الرئيس محمود عباس، أمس،      :حسن جبر نقالً عن مراسلها،     9/4/2007األيام الفلسطينية   نشرت  

وقـة  وقالت مـصادر موث    .مع رئيس الوزراء إسماعيل هنية، للتشاور حول تشكيل مجلس األمن القومي          
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وأكـدت المـصادر     لأليام، إن عباس التقى هنية، صباح أمس، للمرة الثانية خالل اليومين الماضـيين،            
وتوقعـت هـذه     .الموثوقة أن هناك توافقاً عاماً حول المجلس وتركيبته والصالحيات والمهام المناطة به           

واشارت الى أن نقاشاً     .المقبلةالمصادر أن يتم االتفاق على القضايا ذات العالقة في غضون األيام القليلة             
ومن  .معمقاً يجري بين عباس وهنية من أجل تذليل العقبات التي قد تعترض تشكيل مجلس األمن القومي               

وقالت هذه المصادر،    .بين القضايا التي تم نقاشها، قضية محمد دحالن وموقعه في مجلس األمن القومي            
  .لتشريعي في إطار اللجنة القانونيةإنه من المتوقع أن يتم حسم هذه القضية داخل ا

الناطق باسم حماس فوزي برهوم شدد امس على  إلى أن غزةمن  9/4/2007 الشرق األوسط وأشارت
ضرورة تشكيل مجلس األمن القومي الفلسطيني ليكون المرجعية لكل األجهزة األمنية والجهود الرامية 

: رهوم في تصريحات إلذاعة صوت القدسوقال ب .إلعادة ضبط األوضاع في األراضي الفلسطينية
وبالتالي الخطة التي . يجب العمل على تشكيل مجلس األمن القومي ليشرف على أداء األجهزة األمنية"

قدمها وزير الداخلية تحتاج إلى رعاية لتكون بإشراف مجلس األمن القومي إليجاد حالة أمنية مستقرة في 
 ".صلحة الوطنية العلياالضفة الغربية وقطاع غزة بما يخدم الم

أنه بدأ بالفعل تشكيل مجلس     " عزام االحمد قال      إلى أن  .ب.ف.أنقالً عن    8/4/2007موقع ايالف   ولفت  
األمن القومي، وسوف تناط به مهمة وضع الخطط واالستراتيجيات األمنية، ولن يكون جهازا تنفيذيا إلى               

 ".جانب األجهزة األمنية
  

 ني بين الخطة األمنية واإلرادة السياسيةالفلتان األم: تحليل إخباري .5
تسعى حكومة الوحدة الفلسطينية الى القضاء على الفلتان األمني وتطبيـق            : عبدالرازق أبو جزر   -غزة  

 .القانون وجمع األسلحة التي تمثل مجتمعة هاجسا يهدد الحياة المجتمعية برمتها في االراضي الفلسطينية             
اجا التفاق مكة، لكن حاالت الفلتان األمني لم تتوقف ولو للحظة واحدة            ومع ان الحكومة الحالية جاءت نت     

خطف واطالق نـار وسـطوة عـشائرية واختطـاف          : في االراضي الفلسطينية وصورها كثيرة متعددة     
صحافيين اجانب وتهريب من خالل االنفاق على الحدود مع رفض واخذ القانون وباليد وتعطيل للقـضاء                

 الطلبة في المدارس على ادنى مستوى واضرابات للهيئات المحلية التي تـرى             والقانون ومشاجرات بين  
 .الخدمات األساسية

ال تعدو الخطة األمنية التي قدمها وزير الداخلية الى مجلس الوزراء وردها إلحداث بعـض التعـديالت                 
القائمـة، إذ ان  على ان تقر في جلسة الحكومة السبت المقبل أن تكون اطارا نظريا للتعاطي مع األزمات  

هنالك ادراكا حقيقيا من جميع القوى الفلسطينية من ان احداث اي تغير في هذا الموضوع يحتـاج الـى                   
ارادة سياسية قبل اي شيء وقناعة راسخة بخطورة الوضع األمني واالبتعاد عن المناكفـات الـسياسية                

ها القوة التنفيذية التي شكلتها حكومة      وتسجيل النقاط من قبل هذا الطرف أو ذاك، فاالجهزة االمنية بما في           
حماس السابقة في حاجة وفقا للمحللين الى اعادة هيكلة وتغييرات قيادية تنسجم مع المهنية وليست اساسا                

 .من المحاصصة الفصائلية
ثمة عوامل شكلت اساسا النتشار الفلتان األمني وجعلت من تجاوزه امرا صعبا ان لم يكن مستحيال بـين                  

اها لعل في مقدمتها ظاهرة انتشار السالح، خاصة بين المراهقين الذين يحتكمون في ابـسط               عشية وضح 
خالفاتهم اليه، وكذلك الحال في العائالت الكبيرة التي تشكل خارطة سكان قطاع غزة، باالضـافة الـى                 

 االقتنـاع بـأن     غياب المسألة القانونية والقضائية لمرتكبي الجرائم، مما دفع بالكثير من الفلسطينيين الى           
كما ان التركيز من قبل القوى السياسية الفلـسطينية علـى الـشق             . القانون يجب ان يؤخذ باليد ليس اال      

السياسي في حياة الشعب الفلسطيني وغياب قوى المجتمع المدني كان سببا اساسيا في تآكل المجتمع مـن       
الفصائل استقطاب العائالت كل الـى      الداخل وتجاوز الحل لألزمة وتضارب البرامج السياسية ومحاولة         

يدرك الفلسطينيون قبل غيرهم ان المعالجات األمنية       . حظيرته على حساب األمن والسلم المجتمعي برمته      
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وحتـى يـرى    . بحاجة الى رؤية شاملة وشراكة حقيقية ومحاسبة دون مواربة وتسمية االمور بمسمياتها           
 االمنية فإن اصوات الرصـاص ال تفـارق المكـان           المواطنون على ارض الواقع ثمار سياسة حكومتهم      

تخرق سكون الليل في غزة، والشوارع يمكن ان تكون ساحة حرب في اي لحظـة والعـائالت تطـارد                   
بعضها، والصحافيون الفلسطينيون في خيمة اعتصامهم في ساحة التشريعي احتجاجـا علـى اسـتمرار               

  .بيعخطف الصحافي البريطاني جونستون ألكثر من ثالثة اسا
  9/4/2007القبس الكويتية 

 
  األجهزة األمنية الفلسطينية تفحص احتمالين لخطف جونستون: تقرير .6

 رجحت مصادر فلسطينية أن يكـون مراسـل هيئـة اإلذاعـة البريطانيـة               : جيهان الحسيني  -القاهرة  
لفلـسطينية،  جونستون، محتجزاً لدى إحدى العائالت الفلسطينية التي تدين بالوالء ألحد مراكز القـوى ا             

وقالت المصادر للحياة إن االفراج عن جونستون يحتاج الى الكثير من            .وذلك بهدف الحصول على فدية    
الحكمة والصبر والمزيد من التحريات، مشيرة الى أن هناك معلومات بأن العائلة التي تحتجـزه تطالـب          

 هذه المسألة وتقول إن جونستون      بخمسة ماليين دوالر فدية في مقابل اطالقه، بينما تنفي معلومات اخرى          
محتجز لدى إحدى هذه العائالت بإرادته المحضة وليس مختطفاً، وبأنه شوهد ينتظر احد محتجزيه نحـو                

واضافت أن جونستون كـان تـسلم       . ربع ساعة الصطحابه الى جهة مجهولة، وذلك قبيل اعالن اختفائه         
 افتعل مسألة خطفه حتى ال يخسر مركزه العملي         بإنهاء خدماته خالل شهر، وانه    " بي بي سي  "انذاراً من   

 .بعد فك أسره بإنهاء خدماتـه الن ذلـك سيـسبب لهـا حرجـاً              " بي بي سي  "وراتبه، مستبعداً أن تقوم     
وأوضحت أن االجهزة االمنية حالياً تفحص الحالين، فيما لو كانت قضية اختطافه ملفقـة او لـو كانـت                   

الفتاً الى ان هذه العائلة لم تعترف بعد باحتجازها جونـستون ولـم             حقيقية ومدبره فعال من هذه العائلة،       
يبدو أن العائلة التـي اختطفتـه       : "وقالت. تتقدم بأي مطالب او مبالغ مقابل إطالقه، مستبعدة حدوث ذلك         

وشددت المصادر   ".تخشى من ردود الفعل، وال يمكنها مواجهة تداعيات التصعيد الذي حدث نتيجة لذلك            
القضية اصبحت مصدر قلق لألجهزة االمنيـة الفلـسطينية بـسبب الـضغوط البريطانيـة               على أن هذه    

واالميركية واعتصامات الصحافيين، الفتاً الى رغبة البريطانيين في قيام األمن الفلسطيني بعملية اقتحـام              
ـ "لحسم االمر اذا كانت هذه العائلة ضالعة فعال في قضية خطف جونستون، لكن لديهم مخاوف ألن                  ذه ه

العائالت مسلحة وال تقيم وزنا لالجهزة االمنية بسبب كونها مدعومة باألموال واالسـلحة مـن جهـات                 
اشعال الفتنة وافتعال االقتتال في الشارع الفلـسطيني        "، على رأسها    "فلسطينية تستخدمها ألغراض محددة   

هـذه العـائالت    : " وقالـت  ".حتى ال ينعم باالمن والسالم، وذلك تنفيذا الجندات خارجية يعلمها الجميـع           
المأجورة اعتادت الصدام مع االجهزة االمنية وال تأبه بها باعتبارها مسنودة من هذه القوى الفلـسطينية،                

  ".ما يعقد المشكلة ويصعب معرفة مصير جونستون
  9/4/2007الحياة 

  
  هنية السابقةبسحب العديد من صالحيات حكومة  عباستهم صيام ي .7

البرلمانية سعيد صيام، الرئيس الفلسطيني بسحب العديد من صالحيات الحكومـة           اتهم رئيس كتلة حماس     
العاشرة، مثل هيئة اإلذاعة والتلفزيون الفلسطيني، وإدارة المعابر، باإلضافة إلى أن ثلثا األجهزة األمنيـة              

ميون وأردف صيام في كلمة ألقاها خالل ندوة حول اإلسال         .الفلسطينية تحت سيطرة وإمرة الرئيس عباس     
قبل تشكيل حماس للحكومة بأيام فـإن الـسلطة         "وتجربة المشاركة في الحكم بالعاصمة الجزائرية، قائالً        

أقدمت على الزج بآالف المواطنيين وتوظيف آالف مؤلفة إلثقال كاهل الحكومة، ووظف الـبعض فـي                
عين موظف مـن     موظف، ولم نستطع رفع أي موظف أو ن        400المناصب العليا وتم ترقية ما يقرب من        
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طرفنا نسطيع من خالله تنفيذ برنامج الحكومة، باإلضافة إلى تحريض الموظفين على الحكومة من خالل               
  ."اإلضراب وشل مظاهر الحياة

  9/4/2007عين على فلسطين 
  

 ويقرر اغالق عشرات السفارات..  واسعة في السلك الدبلوماسيتغييراتعباس يبدأ  .8
رئيس الفلسطيني مسبقا بين يدي لجنة إصالح اللوائح التي شكلها مؤخرا           وضع ال  : بسام البدارين  -عمان  

تصورات الرئاسة بخصوص مستقبل خارطة الممثليات والمكاتـب الدبلوماسـية فـي الخـارج، وهـي        
 .تصورات تنسجم تماما مع تطبيقات القانون الدبلوماسي الجديد الذي صيغ ايام وزير الخارجية الـسابق              

وصيات الرئيس صيغت بعناية تحت عنوان إصـالح المؤسـسة الدبلوماسـية            وتصورات ومالحظات وت  
 شكل تعليمات مرجعية بين يدي اعضاء اللجنة التي واصلت امس إجتماعاتها في العاصمة              ىووضعت عل 

وستضع اللجنة المالمح والتفاصيل المعنية بخارطة التمثيل الدبلوماسي الفلسطيني في الخـارج             .االردنية
ييس القانون الدبلوماسي فقط ولكن وفقا لقياسات مكتب الرئاسة بعد ان حسم الصراع تماما              ليس وفقا لمقا  

 والقدومي علي صالحيات العمل الدبلوماسي في الخارج لصالح الرئاسة، حيث اتخذت قرارات             عباسبين  
خطـة  وتتخذ هـذه ال   .  بدون التشاور مع القدومي    ىالتعيين والتنقل منذ اشهر من قبل عباس شخصيا وحت        

حسب مصادر داخل اجتماعات عمان شكل اعادة هيكلة لحسم ملف الصراع تماما بين الرئاسة والـدائرة                
 سـفارة   89السياسية وتتضمن تعليمات الرئيس بخصوص اعادة الهيكلة التدقيق في ثالثة سجالت لــ              

باس بـان عـدد     ويري ع . ومكتبا وممثلية في الخارج وهي السجالت المالية واالدارية والكادر الوظيفي         
السفارات والمكاتب اكبر مما ينبغي ويستنزف الموارد ويتسبب بتكاليف ال مبرر لها لذلك ستوصي اللجنة               

 موقعا وبلدا خارج فلسطين كما ستوصي حـسب         20باعتماد نظام جديد لسفير غير مقيم فيما ال يقل عن           
جب ستغلق تماما سفارات ومكاتب العمل      وبالمو. برنامجها المعد سلفا بالغاء ما يسمي بالسفارات الهامشية       

الدبلوماسي في عدة دول وبلدان منتقاة، كما ستوصي اللجنة بدمج مكاتب وهيئات تمثيل اداريـة وماليـة                 
 ان يساعد اعتماد نظام السفير غيـر المقـيم فـي      ىووظيفة مع سفارات كبيرة في محيطها الجغرافي عل       

 عدم االقتراب   ىر اهتم عباس بلفت نظر اللجنة مسبقا ال       وحسب المصاد  .تخفيض نفقات العمل الدبلوماسي   
 اعتبار انها مهمة وال تشمل خطـط  ىمن سفارات ومكاتب وممثليات فلسطين في اوروبا بشكل خاص عل    

وطلب عباس من اللجنة قبل اجتماعها فـي         .اعادة الهيكلة معظم الدول العربية احتراما للعالقات الثنائية       
 عدة مؤسـسات داخـل وخـارج    ى توزيع كوادر السفارات التي تم اغالقها علعمان ايجاد وسيلة العادة  

ـ                  ىفلسطين وطالب بايجاد نظام اداري يشمل الجميع ويلزم الجميع ايضا كما تتضمن الخطة االتفـاق عل
نطاق مالي موحد يبين الرواتب والمياومات ومعدالت ارتفاع المعيشة والزيادات السنوية وبشكل موحـد              

 نظام تصنيف وتسعيرة اتصال وتنقل وبدل خـدمات فيمـا يخـص             ى باالضافة للعمل عل   يشمل الجميع، 
   .الدبلوماسيين او الموظفين العاملين في الهيئات الدبلوماسية الفلسطينية في الخارج

وتثير هذه اللجنة واجتماعاتها ردود فعل متباينة وانقسامية في الصف الفلسطيني خصوصا وان اعـضاء               
 يعتبرون ان الهدف االبعد للجنة هو ابتالع ما تبقي من عناوين المنظمـة ومؤسـساتها                في فتح والمنظمة  

لكن مؤسسات السلطة لها رأي مختلف رسميا تـم ايـضاحه عبـر              .لصالح عناوين ومؤسسات السلطة   
تصريح صحافي ارسله للقدس العربي السفير الفلسطيني في االردن الذي اعتبر ان ما نـشرته القـدس                 

ا حول تشكيل لجنة لتصفية مؤسسات منظمة التحرير في الخارج معلومـات عاريـة عـن                العربي سابق 
 الوحدة  ىوجدد السفير عطا اهللا خيري في بيانه تاكيد السلطة عل          .الصحة وليس لها اي اساس من الحقيقة      

 ان اللجنـة التـي شـكلها      : الوطنية ونبذ كل اساليب الفرقة وبث البلبلة في صفوف الشعب الصامد قائال           
الرئيس فنية وادارية مختصة ولها مهمة محددة وهي تنظيم وضع سفارات وبعثات فلسطين في الخـارج                

وتمني السفير ايـضا تـوخي       .نتيجة ما يمر به الشعب الفلسطيني ومؤسساته من حصار اقتصادي جائر          
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لومـات منعـا    الحقيقة والدقة والرجوع الي المصادر الرسمية الفاعلة في السلطة والمنظمة الستقاء المع           
 .للتشويش

  9/4/2007القدس العربي 
  

  الممثل الشرعي والوحيد لحين انتهاء االحتالل وقيام الدولة ىستبق حريرتالنظمة م: قريع .9
كد احمد قريع امس للقدس العربي بان منظمة التحرير ستبقي الممثل الـشرعي              أ :وليد عوض  -رام اهللا   

 وقيـام الدولـة     1967الل االسرائيلي لالراضي المحتلة عام      والوحيد للفلسطينيين الي حين انتهاء االحت     
وشدد بان السلطة الفلسطينية لن تكون بديال عن منظمة التحرير وبان االخيرة هي التي               .الفلسطينية عليها 

تصنع وتقرر السياسات الفلسطينية، نافيا بذلك وجود اية خطط النهاء دور المنظمة ومؤسساتها لـصالح               
 المنظمة واستمراريتها، وخـصوصا بعـد    ىيع بان هناك حرصا من جميع الفصائل عل       وشدد قر . السلطة

 دمشق برفقة وفد فلسطيني يضم رئيس المجلس        ىواوضح قريع بانه سيتوجه االسبوع القادم ال       .اتفاق مكة 
الوطني سليم الزعنون للبدء بالمشاورات مع الفصائل والتيارات الفلسطينية هناك تمهيـدا لعقـد مـؤتمر                

 .حوار الوطني الفلسطيني في القاهرةال
 .وحول امكانية عقده لقاء مع خالد مشعل في دمشق قال قريع سيتم اللقاء مع جميع القوي واالطراف

  9/4/2007القدس العربي 
  

  اتفاق بين فتح وحماس على إجراء انتخابات مبكرة إذا فشلت حكومة الوحدة .10
 القادر، بأن اتفاقا قد تم بين حركتي فـتح وحمـاس            حاتم عبد النائب عن فتح     كشف   :شبكة مدار  -غزة  

وأكد عبد القـادر أن هنـاك       . يقضي بإجراء انتخابات مبكرة في حال انفرط عقد حكومة الوحدة الوطنية          
لكن عبد القـادر قـال      .. رضا من قبل فتح وحماس عن منسوب التنسيق بينهما من خالل حكومة الوحدة            

إن الحكومة الفلسطينية الحالية معافاة مائة في المائة، ولكنها صـامدة           لراديو سوا إنه ال يستطيع أن يقول        
  .أمام االهتزازات

  8/4/2007عين على فلسطين 
  

  لجنة االنتخابات المركزية تبدأ عملية إدخال الكترونية لبيانات المسجلين خالل فترة التحديث .11
نات المواطنين الذين سجلوا خالل فتـرة       بدأت لجنة االنتخابات المركزية، امس، عملية ادخال بيا       : رام اهللا 

تحديث سجل الناخبين على قاعدة البيانات االلكترونية، تمهيداً الدراج بياناتهم في سجل الناخبين، حيـث               
 موظفاً بعملية االدخال على برامج الكترونية معدة خصيصاً لهذا الغـرض، ومـن المتوقـع ان        52يقوم  

للجنة بعدها التقارير الخاصة حـول العـدد الكلـي للمـواطنين            تستغرق هذه العملية عشرة ايام تصدر ا      
  .المدرجة اسماؤهم في سجل الناخبين باالضافة الى احصائيات تفصيلية اخرى

 359.16 مركزاً لتحديث سـجل النـاخبين، وسـجلت          475يذكر ان لجنة االنتخابات المركزية افتتحت       
  . في قطاع غزة272.32 الغربية، و  في الضفة186.83مواطناً في مختلف المحافظات، بينهم 

 9/4/2007األيام الفلسطينية 
  

  سرائيل للسماح بعودة فلسطيني العراقادعو المجتمع الدولي للضغط على ت الحكومة .12
 والمجتمع الدولي إلى الـضغط علـى        ، أمريكا مصطفى البرغوثي .الفلسطيني د دعا وزير اإلعالم     :بغداد

 والـذين   ،سطينية باستيعاب الالجئـين الفلـسطينيين فـي العـراق         إسرائيل من اجل السماح للسلطة الفل     
إن الـسلطة الفلـسطينية مـستعدة       البرغوثي،  وقال   .يتعرضون لمجازر بشعة وخروقات لحقوق اإلنسان     
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 إال أن سيطرة إسرائيل على الحدود والمعـابر هـي مـن تعرقـل               ،في العراق الفلسطينيين،  الستيعاب  
  .استقدامهم وتحول دون ذلك

   8/4/2007 برسقدس 
  

  جديد إلستيعاب الالجئين الفلسطينيين بالعراق في غزةمشروع .13
كشفت مصادر فلسطينية مقربة من دائرة شؤون الالجئين في منظمـة التحريـر             :  جمال جمال  -القدس  

وقالت . النقاب عن مشروع جديد إلنقاذ الالجئين الفلسطينيين العالقين في العراق والذين يتعرضون لالبادة            
ادر فلسطينية كبيرة للدستور ان المشروع يجري تداوله بشكل حثيث وبالتشاور مع اطراف عربيـة               مص

لـسلطة  لوأوروبية وبعض المسؤولين األمريكيين بهدف الضغط على الحكومـة اإلسـرائيلية الـسماح              
كومـة  وقالت المصادر ان المشكلة المركزية تكمن في موافقـة الح         . الفلسطينية باستيعابهم في قطاع غزة    

اإلسرائيلية على دخول الالجئين الفلسطينيين المقيمين في العراق عبر نقطة الحدود في معبر رفح الـى                 
ثم هناك مشاكل عديدة اخرى متفرعة وفي مقدمتها المسكن والعمل والموارد للمزيد            : "وتابع يقول  .القطاع

 من كل هذه المشاكل، فان النية       واوضحت المصادر انه بالرغم   ". من الالجئين الفلسطينيين في قطاع غزة     
 .تتجه نحو إخراج هؤالء الالجئين من عملية االبادة المنظمة التي يتعرضون لها

  9/4/2007الدستور 
  

   يطالب بتعليق إضراب الصحة إلعطاء الحكومة الفرصة الالزمة لتجاوز الحصاراألحمد .14
 نقابات المهن الصحية إلـى تعليـق   دعا عزام األحمد، نائب رئيس الوزراء، أمس،  : كتب سائد أبو فرحة   

اإلضراب الذي شرعت به قبل فترة، إلعطاء الحكومة الفرصة الالزمـة لتجـاوز الحـصار الـسياسي                 
واالقتصادي المفروض عليها والشعب الفلسطيني، وإن أقر بأن الوقت ال يزال مبكرا للحديث عـن فـك                 

مع ممثلين عن اتحاد نقابات العـاملين        خالل مؤتمر صحافي، عقده عقب اجتماع        كدوأ .الحصار الدولي 
في المهن الصحية، أكد التزام الحكومة بتلبية كافة مطالب العاملين في المهن الصحية، غير أنه أوضـح                 

  ".إدارة أزمة"حاجة الحكومة إلى العمل بمعزل عما سماه 
 9/4/2007األيام الفلسطينية 

  
 وكالء حمساويينوزير األخرس يقصي مدراء وال :مصادر في وزارة الصحة .15

رضوان األخرس، رفض التعامل مع عدد من الوكالء والمدراء العامون في .قرر وزير الصحة د :غزة
وأفادت مصادر في وزارة الصحة الفلسطينية أن  .الوزارة رغم أنهم معتمدون من قبل مجلس الوزراء

ض أحد المدراء على الرغم الوزير األخرس قرر عدم التعامل معهم ألنهم مقربين من حماس، كما أنه رف
صدرت مجموعة : "وقالت ذات المصادر .من اعتماده من قبل رئاسة الوزراء والرئيس محمود عباس

إبراهيم جابر مدير عام .حسان خريم وكيل مساعد في المحافظات الشمالية، ود.من المراسيم بحق، د
بالل العبوشي مدير .زير، إلى جانب ديوسف المدلل، مدير عام ديوان الو.الشئون اإلدارية والمالية، ود

المدلل رغم قرار .وبينّت أن الوزير األخرس رفض اعتماد د ".عام المستشفيات في المحافظات الشمالية
محمد عودة، األمر الذي يعد مخالفة قانونية كون أن .مجلس الوزراء والرئيس عباس، وسمى بدالً منه د

 . وقف الترقيات في الوقت الحاليالمدلل، إضافة إلى.األخير أقل درجة من د
  8/4/2007فلسطين اآلن 
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   يؤكد مواصلة تركيز جهود لمواجهة الوضع الصحي في أم النصروزير الصحة .16
رضوان األخرس أن وزارة الصحة استنفرت جهودها منذ اليوم األول للكارثة           . أكد وزير الصحة د    :غزة

ر قامت اإلدارات المختلفة باإلدارة العامة للرعايـة     الصحية في قرية أم النصر شمال غزة وفي هذا اإلطا         
األولية وخاصة أقسام األوبئة والتطعيمات والبيئة والتثقيف الصحي بتركيز نشاطها والعمل ليـل نهـار               

وقال ان فرق التطعيم المعنية تواصل إكمال حملة التطعيم في قرية أم            . لمواجهة الوضع الصحي المتردي   
ابعة األمراض المعدية المسجلة في المنطقة وذلك مـن خـالل طـواقم قـسم                كما تم  رصد ومت     ،النصر

  .الوبائيات والتي تعمل على مدار الساعة
       9/4/2007الحياة الجديدة 

  
   لجنة من مسؤولين كبار لالطالع على وضع سجن غزة المركزييكلفس عبا .17

ا الرئيس عباس لتفقد سـجن       دعت امس لجنة من مسؤلين فلسطينيين كبار كلفه        : تحسين االسطل  - غزة
غزة المركزي الى ضرورة اجراء اصالحات وترميمات في السجن والى والعمل فورا على ايجاد سجن               

وضمت اللجنة كال من مروان عبد الحميد مستشار الرئيس للشؤون          . بديل تتوفر فيه كافة الشروط الدولية     
 واكد مروان عبد الحميد للحيـاة       ،محافظة غزة الهندسية واحمد المغني النائب العام ومحمد القدوة محافظ         

الجديدة انه اتضح له من خالل الزيارة ان السجن مزري للغاية وال انساني ويتطلب تدخل فوري لصيانته                 
  .تمهيداً لوضع حل جدري وايجاد سجن بديل تتوفر فيه كافة الشروط

       9/4/2007الحياة الجديدة 
  

  أمنية في لبنانلن تكون المخيمات ثغرة : زكيعباس  .18
 قال ممثل منظمة التحرير في لبنان عباس زكي، اننا نرفض أن يكون المخيم الفلسطيني ثغرة في                 :صيدا

الجدار األمني اللبناني، ونحن سنعالج قضايانا بأنفسنا ونرفع الغطاء عمن يريـد اسـتخدام الفلـسطيني                
عين الحلوة حيث رعـى المـؤتمر       كالم زكي جاء خالل زيارة قام بها أمس الى مخيم            .كمصدر تفجير 

 فرع لبنان، وعقد اجتماعاً مع ممثلي تحالف القوى         -الرابع لالتحاد العام لألطباء والصيادلة الفلسطينيين       
وجدد زكي الموقـف الفلـسطيني       .الفلسطينية في منطقة صيدا بمشاركة ممثلين لفصائل منظمة التحرير        

 ننتصر ألحد ضد أحد، وال لطرف ضد طرف، بل نحـن            وقال، نحن ال  . بعدم التدخل في الشأن اللبناني    
فالقواعد والثوابت التي نناضـل مـن       . على مسافة واحدة من الجميع، وال ننتصر اال لمن يقاتل اسرائيل          

أجلها هي حق العودة وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، وان الـذين يحركـون               
وتطرق زكـي    .نحن لن نتخلى عن هذه الثوابت     . كوا في مسيرتنا وثوابتنا   مسألة التوطين يريدون ان يشك    

الى موضوع ظاهرة فتح االسالم، فقال، لقد تعاملنا بمستوى المسؤولية لتجنيب مخيماتنا المصائب التـي               
وما يجري اليوم في ما يتعلق بموضوع فتح االسالم وعالقتها بقتل او تفجير هنـا أو                . جاءت عليهم فجأة  

نحن نرى في هذا فتح ملف ومشكلة في ما يعني الوجود الفلسطيني في لبنان، ونحن نعالج األمور                 . هناك
  .على أن ال يلحق اذى بأهلنا وشعبنا

وتطرق زكي الى عمل مكتب ممثلية منظمة التحرير في لبنان منذ افتتاحها حتى اليوم، وقال، تحدثنا مع                 
وتخصيص أموال لمشاريع تنموية وخدماتية، فحـصلنا       الدول المانحة من أجل اعطاء الشعب الفلسطيني        

 مليون دوالر لعاصمة    7.5 ماليين دوالر ، من بينها       10 مليون دوالر ، وصل منها       50على وعد بنحو    
  .  مليون دوالر لمخيم شاتيال2.5المخيمات في لبنان مخيم عين الحلوة و

  9/4/2007المستقبل 
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   الفلسطينيالشرف وسام نجمة حيدر عبد الشافيعباس يقلد  .19
تقديرا لـدوره   " وسام نجمة الشرف الفلسطيني   "حيدر عبد الشافي    . قلّد الرئيس محمود عباس امس د      :غزة

ووضع عباس وسام نجمة الشرف الفلسطيني على       . الكبير والرائد في الحركة الوطنية والسياسية الطويلة      
اسماعيل هنية وعدد مـن الـوزراء       صدر الدكتور عبد الشافي في مقر الرئاسة بحضور رئيس الوزراء           

رفيـق  .وجاء في قرار التقليد الذي تاله رئيس ديوان الرئاسة د          .اعضاء اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير    
تقديراً لدوره الكبير وعطائه المميز في خدمة شـعبنا         "عبد الشافي هذا الوسام     .الحسيني ان الرئيس يقلد د    

نائب رئيس المؤتمر   : لة ودوره النضالي من خالل مواقعه التي شغلها       الفلسطيني لنيل حقوقه الوطنية العاد    
، وعضو لجنتها التنفيذية األولـى، ورئـيس أول مجلـس تـشريعي             )1964(التأسيسي لمنظمة التحرير    

، ورئيس الوفد الفلسطيني في هيئة األمم المتحـدة،         ) ابان االدارة المصرية لقطاع غزة     1962(فلسطيني  
، ومفوض الهيئة المـستقلة لحقـوق      )1991(يني المفاوض الى مؤتمر مدريد للسالم       ورئيس الوفد الفلسط  

  ".االنسان، والرئيس الفخري لجمعية الهالل األحمر، ومؤسس المبادرة الوطنية
  9/4/2007الحياة 

 
   يتسلم دعوة مصرية لحضور الدورة الرياضية الحادية عشرةهنية .20

 اليوم دعوة مصرية لحضور الدورة الرياضـية الحاديـة          تلقى رئيس الوزراء الفلسطيني اسماعيل هنية     
   .أحمد نظيفرئيس الوزراء المصري وسلمه الدعوة . عشرة في نوفمبر القادم والتي ستقام في مصر

  9/4/2007عين على فلسطين 
  

  "بالعبثية"صواريخها عباس المقاومة ترفض وصف  .21
أعربت :  تغريد سعادة والوكاالتن مراسلتها نقالً عرام اهللا من 9/4/2007 االتحاد االماراتية أفادت

مس، عن رفضها لتصريحات الرئيس محمود عباس أ ،األجنحة العسكرية لفصائل المقاومة الفلسطينية
". العبثيةب"ول، الصواريخ التي تطلقها المقاومة باتجاه المستوطنات الصهيونية مس االأ ،التي وصف فيها

حق المقاومة في "قدس إن تصريحات عباس مرفوضة تماماً، مؤكداً وقال أبوأحمد المتحدث باسم سرايا ال
لقد أثبتت صواريخ ": وأضاف أبوأحمد". الرد على العدوان الصهيوني وبكافة الوسائل التي تراها مناسبة

المقاومة الفلسطينية نجاعتها في ردع العدو الصهيوني وإصابة أهدافها بدقة وإيقاع الخسائر في صفوف 
إن العدو الصهيوني تأثر جداً في الفترة األخيرة بقدرة المقاومة على " :وتابع". ل ومستوطنيهجنود االحتال

قصف أهداف صهيونية في عمق جنوب عسقالن، واستهداف شمال عسقالن وتحقيق إصابات في 
المستوطنات "وشدد على أن السرايا ستواصل عمليات إطالق الصواريخ باتجاه ". صفوف المستوطنين

   ".نية في ظل استمرار العدوان الصهيوني بحق مجاهدي أبناء شعبنا في الضفة وقطاع غزةالصهيو
لجان المقاومة الشعبية استهجنت استخفاف عباس :  أنغزة من 9/4/2007 الشرق األوسط وأضافت

واعتبرت اللجان في بيان . بتأثير الصواريخ التي تطلقها حركات المقاومة على العمق اإلسرائيلي
 والتقليل من شأنها، يمثل "بالعبثية" تلقت الشرق األوسط نسخة منه، أن وصف عباس للصواريخ صحافي

وأضاف البيان أن صواريخ المقاومة . إساءة واضحة لمقاومة الشعب ونضاله المشروع بشتى الوسائل
باس أن جزء ال يتجزأ من منظومة الدفاع عن النفس والردع المتوفرة بأيدي المجاهدين، وإال فعلى ع"

يزود المقاومة باألسلحة المتطورة والطائرات والصواريخ الموجهة حتى ال تكون عبثية كما يدعي على 
 كان من األجدر بالسيد عباس أن يعمل على (...)بدالً من التهجم على المقاومة" :وأضافت اللجان. "الدوام

  ." دون جدوىوقف جرائم االحتالل، فقد قدم لنا الكثير من الوعود بذلك ولكن من
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  لحكومةاألمنية ل ةخطل دعمهما لنكداتؤالجهاد حماس و .22
طالب الدكتور خليل أبو ليلى القيادي في حركة حماس بأن : غزة من 9/4/2007 الحياة الجديدة أوردت

تقوم الخطة األمنية الجديدة المقدمة من قبل حكومة الوحدة الوطنية باتخاذ إجراءات كافية وكفيلة بالقضاء 
 ،وأضاف أبو ليلى في تصريح صحفي له. ظاهرة ومسلسل الفلتان األمني الموجود في الشارععلى 

أن يكون هناك القضاء : من أهم أسباب نجاح هذه المهمة الصعبة هو توفر عاملين أساسين هما" أن ،مسأ
لحكومة  خطة اعنو. " والعامل الثاني يتمثل في وجوب أن تكون هناك سيادة للقانون، ومحمياًمحايداً
من أسباب نجاح هذه الخطة تكاتف كل الفصائل والقوى من وراء هذه الخطة : " قال أبو ليلى،األمنية

 وبالتالي تسهيل تسليم أي مخالف للقانون إلى القضاء ،ورفع الغطاء التنظيمي عن أي مخالف للقانون
  ".ظيم أو ابن عائلةوالعدالة واتخاذ كل اإلجراءات القانونية في حق أي مجرم سواء كان ابن تن

لن تكون حجر عثرة أمام حفظ أمن "من جهته أكد القيادي في الجهاد اإلسالمي خالد البطش أن الحركة 
 كما أنها لن ،المواطن وممتلكاته ولكنها لن تقبل أن تمر الخطة األمنية دون أن تعود الحكومة  للفصائل

إن شعبنا عاش مرحلة من عدم : "وأضاف". تقبل بخطة أمنية ال تعزز من نهج المقاومة وتحميها
 فنحن شعرنا ، وهذه المرحلة أثرت بشكل سلبي على المقاومة،االنضباط والفوضى عانى منها الكثير

 فلسطينية تريد أن تبقى الساحة في حالة من الفوضى والفلتان والهدف ضرب  أن هناك أطرافاًمؤخراً
هذا الموضوع وسندعم الحكومة في خطتها الجديدة لنعزز ننا لن نسمح باستمرار أ ولكننا نقول ،المقاومة

  ".حالة االستقرار واألمن
ن تعيد األمن المفقود أمنية من شأنها أكدت منظمة الشبيبة الفتحاوية دعمها المطلق ألي خطة أمن جهتها 

 ن تطرح الخطة وتنال ثقة مؤسساتأنه ليس من المهم أوقالت في بيان لها  .وتفرض سيادة القانون
ن األساس في عملية ضبط أكدت أو. نما العبرة في نتائج التطبيق الفعليةإو المجلس التشريعي، وأالسلطة 

  . ال بالفلتانإالفلتان األمني هو ضبط الفلتان السياسي لبعض التنظيمات التي ال تتحقق مصالحها 
بو علي أ: إلى أن المجموعة الفلسطينية لإلعالم نقالً 9/4/2007عين على فلسطين وأشارت نشرة 

 من استمرار حالة القتل واالختطاف واالبتزاز، خاصة ، حذر عضو المجلس الثوري لحركة فتح،شاهين
يبدو أن اتفاق مكة تفسره كل جهة كما يحلو لها : وقال .تفاق مكة وتشكيل حكومة الوحدةابعد توقيع 

، واالبتعاد على  الفلسطينيلشعبل وبطريقتها الخاصة، مشدداً على ضرورة الحفاظ على المصالح الوطنية
 .المصالح الحزبية، حيث جاء هذا االتفاق لوقف نزيف الدم الفلسطيني في المقام األول

  
  فتح برصاص مجهولينناشط في إصابة  .23

 ناشط من حركة فتح بجروح بعد تعرضه ، مساء أول من أمس،أصيب:  ماهر إبراهيم والوكاالت-غزة 
جهولين بالقرب من مدينة الشيخ زايد شمال قطاع غزة، واندلعت في إلطالق نار من قبل مسلحين م

وقال مصدر . أعقابها اشتباكات بين أعضاء في فصيله وحركة حماس في بلدة بيت حانون شمال القطاع
في حركة فتح إن خالد حمد، وهو أحد ناشطي الحركة في شمال قطاع غزة أصيب برصاص مسلحين 

يون أن المنطقة شهدت حالة من التوتر واالشتباكات في أعقاب وذكر سكان محل. من حركة حماس
  . حماس الحادث بين أعضاء في حركة فتح وأقارب للجريح ونشطاء آخرين من حركة

  9/4/2007البيان اإلماراتية 
  

  جيش االحتالل يهدد مجددا باجتياح قطاع غزة.. بزعم تعاظم قوة حماس .24
 طبول الحرب وتعبر عن رغبة جامحة بتنفيذ حملة عسكرية تواصل القيادة العسكرية اإلسرائيلية قرع

وترى القيادة السياسة . واسعة في قطاع غزة وتعتبر أن الهجوم على قطاع غزة هو مسألة وقت ال أكثر
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أنه ينبغي أن تتروى في إعطائها الضوء االخضر للجيش لعدة أسباب أهمها ورطة لبنان ونتائج لجان 
 .ب العمل وتوقيت إعادة تفعيل المبادرة العربية وإنهاء ملف جلعاد شليطالتحقيق واالنتخابات في حز

والحديث عن مخاطر سالح " تعظيم قوة حماس"وتأتي تهديدات العسكريين مصحوبة بالمبالغة في 
وذكرت إذاعة الجيش، أن مسؤولين  المقاومة الفلسطينية الذي يعتبره العسكريون خطرا استراتيجيا،

 أن المستوى السياسي ال يمنحهم الحرية في التصدي لتنامي قوة المقاومة عسكريين يشتكون من
ونقلت  ."تعيق تعاظم قوة حماس في قطاع غزة"الفلسطينية ويمنعهم من تنفيذ عمليات من شأنها أن 

اإلذاعة عن ضابط كبير قوله أن عملية عسكرية تشمل السيطرة على محور فيلدلفي، الذي يصل قطاع 
ستؤدي بالتدريج إلى تجفيف "من خالله عمليات تهريب واسعة للسالح على حد قوله، غزة بمصر وتتم 
منع حماس من تشكيل تهديد "عملية في محور فيلدلفي ضرورية من أجل : وبرأيه. "مصادر السالح

  ."استراتيجي على بلدات الجنوب، تهديدا شبيها بالتهديد الذي شكله حزب اهللا على شمال البالد
ون كبار في الجيش واالستخبارات لدعم رأيهم بضرورة شن حملة عسكرية واسعة في ويقول مسؤول

وأن حماس تطور . قطاع غزة أن مئات من عناصر حماس تلقوا مؤخرا تدريبات عسكرية في إيران
وبالمقابل يعكف مهندسو حماس على تحسين . صناعة السالح، وأحد أهدافها زيادة مخزون الصواريخ

يضطرون إلى تغيير المواد "يقول إن من يعملون على تشغيل الصواريخ الفلسطينية و. أداء الصواريخ
مخزون : وتقول مصادر إسرائيلية أنه حسب تقدير مسؤولين في االستخبارات ."المتفجرة كل شهر

ويخشى الجيش .  كم12الصواريخ لدى المقاومة الفلسطينية يصل إلى بضع مئات ومعظمها ذات مدى 
مقاومة إلى درجة من المعرفة تمكنها من زيادة مخزون الصواريخ وجعله أكثر دقة من أن تتوصل ال

  .وزيادة مداه
االستعداد للحرب مع "يعتبر قائد المنطقة الجنوبية السابق الميجر احتياط تسفي بوغل، أنه يجب و

ستعداد ، وأضاف أن التنظيمات الفلسطينية تستعد للحرب ويجب اال"الفلسطينيين وإدراك أنها حتمية
.  الحصول مقابله على أعلى ثمن يمكنهم الحصول عليه"خاطفو غلعاد شاليت"وبرأيه يحاول  .بالمثل

، ويعترض على تحصين المنطقة المحيطة بغزة "يجب دفع كل ثمن مقابله ألنه ينبغي إعادته"ويرى نه 
ي الذهاب إلى المصدر الطريق األخرى ه" ولكنه يعتقد أن "يمنع تحويل المنطقة إلى حصن"ألنه برأيه 

وقال مسؤولون  ."نحن نعالج األعراض وليس الفيروس":  قائال"الذي ينبعث منه التهديد وعالجه
عسكريون أن الجيش سيعمل بصرامة من أجل إحباط محاوالت الفلسطينيين إطالق النار على إسرائيل 

  .وزرع عبوات ناسفة قرب الجدار الحدودي
  8/4/2007 48عرب

  
 سديروت ينادي بمحو بيت حانون عن الخارطة انتقاما للقصف الصاروخيرئيس بلدية  .25

 يديعوت احرونوت عن بلدة سديروت جنوب هجاء في سياق تقرير اعدت : زهير اندراوس-الناصرة 
 ان العديد من العائالت اليهودية قامت بترك ،الدولة العبرية والتي تتعرض يوميا لقصف بصواريخ القسام

 ذلك اكدت الصحيفة وفق معلومات رسمية، ان مئات االطفال ىاريخ، باالضافة الالبلدة بسبب الصو
 ان العديد منهم قاموا بترك مقاعد الدراسة خشية اصابة ىيعانون من حاالت نفسية صعبة، مشيرة ال

واجرت مراسلة الصحيفة عددا من المقابالت مع الخبراء والمسؤولين وصناع  .مدارسهم بالصواريخ
 ان المقاومة الفلسطينية افلحت في ى ان الوضع في البلدة بات ال يحتمل، مشيرين الىعوا علالقرار اجم

 ذلك اتهم سكان البلدة الحكومة االسرائيلية بالتقاعس وعدم ايجاد ىعالوة عل. ما اسموه ارهاب السكان
   .الحلول الكافية والوافية لوقف الصواريخ التي تطلقها المقاومة الفلسطينية

 حكومة ايهود اولمرت ىيته قال رئيس المجلس البلدي في سديروت ايلي مويال انه يتحتم علمن ناح
 بقصف بلدة ىاصدار االوامر لجيش االحتالل لكي يقوم باجتياح قطاع غزة وان يقوم في المرحلة االول
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الت مع  ذلك اجرت مراسلة الصحيفة العديد من المقابىال .بيت حانون الفلسطينية ومحوها عن الخارطة
االطفال والفتيان في البلدة اليهودية، حيث عبروا من خاللها عن مشاعرهم ازاء تواصل القصف 

 الكراهية والحقد اللذين يشعران بهما ازاء ىالصاروخي، وكشف االطفال من خالل احاديثهم عن مد
م بالقاء القنابل  جامع واقوى حلمي ان ادخل ال، ماور غانمىقال الفت و. حد سواءىالعرب والمسلمين عل

  . المصلين لكي اقتل اكبر عدد منهمىعل
  9/4/2007القدس العربي 

  
 بشارة تقديم استقالته من الكنيست . دنية رئيسه أنباء حزب التجمع ينفي  .26

نفى حزب التجمع الوطني الديمقراطي االنباء التي تحدثت اليوم عن نية رئيسه عزمي بشارة تقديم 
ال صحة لالنباء التي نشرتها وسائل "اف الحزب في بيان نشر له اليوم واض .استقالته من الكنيست

االعالم حول نية بشارة تقديم استقالته من الكنيست ولو كان هناك شيء لخرج الحزب وقال ما عنده 
وكانت صحيفة الصنارة الصادرة في الناصرة قالت ان الدكتور بشارة غادر اسرائيل وانه سيقدم  ".للعالم

من الكنيست على ان يحل محله عضو التجمع جمال زحالقة دون ان تشير الى اسباب مغادرته استقالته 
 .اسرائيل

وكشفت تلك المصادر عن اتهامات ، وكانت مصادر صحفية اسرائيلية تحدثت عن مغادرة بشارة اسرائيل
لى بعض  مليون دوالر كان تلقاها مؤخرا بعد ان جرى تحويلها ا5وجهت لبشارة حول اختفاء مبلغ 

وقالت  .الصرافين من القدس حيث جرى اعتقال اثنين من الصرافين على خلفية ذلك وفق تلك المصادر
مصادر امنية ان مغادرة بشارة البالد تعود الى عزم االمن االسرائيلي توجيه تهمة امنية له على خلفية 

 .مكالمة جرى رصدها مع حزب اهللا خالل حرب تموز من العام الماضي
  9/4/2007معا وكالة 

  
   يلتقي رامون لمناقشة عودته إلى العمل السياسي مجدداًأولمرت .27

التقى رئيس الحكومة، إيهود أولمرت، مع حاييم رامون، وزير القضاء السابق، للتباحث معه بشأن عودته 
وفي المقابل فقد أشارت مصادر في مكتب رئيس . إلى الحلبة السياسية، واندماجه مجدداً في السياسة

العمل في "لحكومة إلى أنه سوف يتقرر بشأن عودة رامون إلى أي منصب كان، فقط بعد انقضاء عقوبة ا
والتي فرضت على رامون من قبل المحكمة، في أعقاب إقدامه على ارتكاب اعتداء " خدمة الجمهور

 طاولة وتشير التقديرات إلى أن أولمرت معني بعودة رامون، المقرب منه، إلى السياسة وإلى .جنسي
تجدر اإلشارة إلى أن رامون كان قد صرح بأنه  .الحكومة، إال أنه لم يتضح بعد أي منصب سيشغله

  .سوف يترك العمل السياسي، إال أن أولمرت يضغط باتجاه عودته
 8/4/2007 48عرب

  
  من رئاسة حزب العمل نائب عمالي يدعو بيرتس لالستقالة .28

 عمير بيرتس وزير الدفاع االسرائيلي وزعـيم حـزب          ،ينسطالب النائب بحزب العمال اوفير ب     : ا ش ا  
أن بيرتس اثبت   " عن بينس قوله     ، امس ،ونقلت االذاعة االسرائيلية   .العمل، باإلستقالة من رئاسته للحزب    

عدم قدرته على قيادة حزب العمل ، وانه خرق الوعود التي قطعها العضاء الحزب ولذلك يتعين عليـه                  
وأشارت االذاعة إلى أن النائب بينس، الذي استقال من الحكومـة بـسبب              ".باالستقالة من رئاسة الحز   

  .انضمام افيغدور ليبرمان، يتنافس حاليا على رئاسة حزب العمل
  9/4/2007المستقبل 
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  إفادات أولمرت وبيرتس وحلوتس تستعد لنشر" فينوغراد" .29
إفادات كل من " فينوغراد"نشر لجنة تترقب األوساط السياسية اإلسرائيلية :  حسن مواسي-القدس المحتلة 

رئيس الوزراء اولمرت ووزير الدفاع بيرتس ورئيس األركان السابق حلوتس، وتقريرها المركزي حول 
أداء الوسطين السياسي والعسكري االسرائيلي خالل حرب لبنان الثانية، وذلك في النصف الثاني من 

ليه عملية النشر هذه، أعلن مراقب الدولة ميخا وبانتظار ما ستؤول ا. الجاري) ابريل(الشهر نيسان
لندنشتراوس، في مقابلة مع التلفزيون اإلسرائيلي، انه سينشر في غضون األشهر الثالثة المقبلة تقارير 

وردا على اتهامات اولمرت قال المراقب إن عمله  حول ثالث قضايا فساد ورشاوى مرتبطة بأولمرت،
  .يه أي سبب لمالحقة أولمرتنابع من اعتبارات مهنية وليس لد

  9/4/2007المستقبل 
  

 خبراء مصريون يكشفون خطة اسرائيل لقصف منشآت ايران النووية .30
رجح الخبير االستراتيجي اللواء حسام سويلم ان يقوم جيش االحتالل :  عثمان النعماني،القاهرة

ريكية معتبرا ان طول المسافة االسرائيلى بمهمة ضرب المنشآت النووية االيرانية وكيال عن القوات االم
بين فلسطين المحتلة وإيران لن يكون حائال دون إمكانية وصول المقاتالت االسرائيلية إلى أهدافها في 

واشار  .إيران وذلك باتباع أسلوب التزود بالوقود في الجو وإن كان ذلك على حساب التحميل بالذخائر
ت مبكرا إلى قواعد في دول قريبة من إيران تستخدمها في الى امكانية قيام االسرائيليين بنقل الطائرا

إعادة التزود بالوقود وفي العودة بعد انتهاء المهمة باالضافة الى القواعد والمطارات العراقية التي 
واكد انه ليس كل األهداف اإليرانية التي تخطط قوات االحتالل  .تسيطر عليها القوات األمريكية

ميرها ستتم ذلك بواسطة المقاتالت ولكن هناك الكثير من األهداف سيتم قصفها االسرائيلى لقصفها وتد
بصواريخ أريحا االسرائيلية التي يمكنها من تدمير أي هدف في إيران وبذلك يمكنها توفير المقاتالت 

 عند ظهورها في مراحل التحرك واالنتشار 3ألغراض أخرى أهمها قصف الصواريخ اإليرانية شهاب 
المناورة من موقع آلخر وهي التي تشكل أكبر خطورة على اسرائيل إذا ما قررت إيران والقصف و

توجيه ضربة انتقامية فيما الصواريخ اإلسرائيلية من طراز كروز المحدودة العدد فإن االسرائيليين لن 
  .يستخدمونها إال في مرحلة رد فعلها االنتقامي إذا ما استخدمت إيران صواريخها شهاب ضدهم

  9/4/2007كاظ ع
  

  إسرائيل تالحق رئيس موريتانيا المنتخب بالتهاني .31
دعت إسرائيل الرئيس الموريتاني المنتخب سيدي ولد الشيخ عبد اهللا :   سيد أحمد ولد باب- نواكشوط

جاء ذلك في  . سنوات10ولد الشيخ إلى االستمرار في التعاون القائم بين موريتانيا وإسرائيل منذ نحو 
ة من الرئاسة اإلسرائيلية والبرلمان إلى ولد الشيخ الذي سيتسلم منصبه رسميا إبريل رسالتي تهنئ

وأعربت تل أبيب عن ارتياحها لألجواء التي جرت فيها االنتخابات الرئاسية في موريتانيا، . الجاري
بأنه  -في آخر مؤتمر صحفي عقده قبل نجاحه بأيام-وصرح ولد الشيخ . بحسب الرسالتين اإلسرائيليتين

  .غير مقتنع بالعالقات الموريتانية اإلسرائيلية، وال يرى فيها فائدة للشعب الموريتاني
 7/4/2007اسالم اون الين 

  
   الفلسطينيينيتحدث عن مخطط أمريكي إسرائيلي لتصفية ملف الالجئينعدوان  .32

ية وتفريغها نهاء القضية الفلسطينإ، يهدف إلى حذر عاطف عدوان، من مخطط أمريكي إسرائيلي: غزة
وكشف عن معلومات مؤكدة من المفوضية السامية  .من مضمونها الحقيقي عبر إنهاء ملف الالجئين

 .في مخيم الرويشد على الحدود األردنية إلى كندا  عن مخطط لترحيل الالجئين الفلسطينيينلالجئين
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ئين من العراق بينهم  أن اإلدارة األمريكية ستستوعب الج عنعالناإلن ذلك تزامن مع وأشار إلى أ
الجئون فلسطينيون، وأن ثمة برنامج يتم العمل عليه حاليا بالتعاون مع المفوضية العليا التابعة لألمم 

 عن نحو ألفين إلى ثالثة أالف طلب سيتم الفتا إلى أن الحديث هو. من أجل ذلكالمتحدة لشؤون الالجئين 
   .معالجتها خالل الستة أشهر القادمة

طالب األمتين العربية واإلسالمية بفتح آفاق العيش الكريم ومقومات الصمود رى، من جهة أخو
  . حتى يستطيعوا العمل لتحقيق حلم حق العودة،االقتصادي واالجتماعي لالجئين الفلسطينيين

  8/4/2007 قدس برس
  

   توفير األمن لهم داخل العراق أو تأمين ترحيلهم يستصرخون  العراقوفلسطيني .33
 بتوضـيح   ،طالب الالجئون الفلسطينيون المقيمون في العراق     : بغداد  – ماهر حجازي    -شر  فلسطين مبا 

مـوجهين نـداءهم للـسلطة      ،  وما أثمرت عنه القمة العربية األخيرة     هم،  أخر المستجدات التي تتعلق بملف    
سبل ليات التعامل مع قضيتهم و    آالفلسطينية وحكومة الوحدة لوضع النقاط على الحروف وشرح تفاصيل و         

 . والعمل الجاد على انهاء معانـاتهم      ،توفير األمن لهم داخل العراق أو تأمين ترحيلهم إلى الدول العربية          
 لتوضـيح كافـة األمـور       ،طالبوا وسائل اإلعالم الفلسطينية والعربية بضرورة تفعيل ملفهم اعالمياً        كما  

  .والتطورات
  8/4/2007عين على فلسطين 

  
  ائيلية بدعم محاوالت اقتحام األقصىإلسراالتميمي يتهم الحكومة  .34

حاول أمـس اقتحـام       رئيس حزب المفدال اإلسرائيلي    أن: من غزة  9/4/2007 البيان اإلماراتية    نشرت
 وقامـت   ، منعوه من الدخول   مسجد بهدف أداء الصالة فيه، لكن سدنة وحراس ال         االقصى باحات المسجد 

 مـن   ،حذرت المبادرة الوطنية الفلسطينية أمس     وقد   .الشرطة اإلسرائيلية على الفور بنقله إلى مكان آخر       
 إلى  هافيدعا قيادي   و. محاولةهذه ال تكرار محاوالت المستوطنين اقتحام باحة األقصى، والتي كان آخرها          

ضرورة تكاتف الجهود لحماية القدس والمقدسات، وتشكيل لجنة عليا لشؤون القدس بالتنسيق مع اللجنـة               
  .المدينةر، وتوفير الموارد الكافية في الموازنة لدعم صمود أهل التنفيذية لمنظمة التحري

الشيخ تيسير التميمي اتهـم     أن  : نابلس من   9/4/2007 الخليج اإلماراتية     مراسل  امين أبو وردة   وأضاف
، أمس الحكومة اإلسرائيلية بدعم الجماعات اليهودية المتطرفة في تنفيذ مخططاتهم ضد المسجد األقـصى         

  . والحماية الكاملة لهموتوفير الدعم
  المفتي العام للقدس والديار الفلـسطينية        إلى أن : القدس المحتلة  من   9/4/2007 الحياة الجديدة    وأشارت

اعتزامه دخول باحة المسجد األقصى ألداء طقـوس دينيـة          حول  أدان ما ورد على لسان رئيس المفدال        
كمـا  . عفات تترتب على هكذا تصرفات    وحمل سلطات االحتالل المسؤولية عن أي مضا      . تخص اليهود 

 .ناشد جميع المستطيعين شد الرحال الى المسجد األقصى لحمايته من هؤالء المتطرفين
  

  على احد حراس االقصىللشرطة االسرائيلية إعتداء وحشي  .35
اصيب صباح اليوم احد حراس المسجد االقصى بجروح ورضوض متوسطة اثر تعرضه : القدس

قبل ان يقوموا باقتياده الى ،  خالل مزاولة عملها شرطياً اسرائيلي30ه نحو العتداء وحشي شارك في
تجدر االشارة إلى و .مركز للشرطة حيث وجهت له تهمة مهاجمة افراد شرطة ومنعهم من مزاولة عملهم

 ،تصعيداً اسرائيليا سجل في اآلونة االخيرة فيما يتعلق ببرنامج السياحة االجنبية للمسجد االقصىأن 
 او السماح باعداد متزايدة من المتطرفين اليهود ،اء فيما يتعلق باالعتداء على حراس االقصى وسدنتهسو

في حين ارتفع عدد الحراس الذين تمنعهم الشرطة من االلتحاق بوظائفهم  .للتجوال في باحات المسجد
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ى منطقة المسجد  وحظرت عليهم الوصول ال، حارساً وسادنا25وأعمالهم في حراسة االقصى ألكثر من 
  . بعضهم مضى على اوامر منعه اكثر من عامين، فيما اشهر6لمدة تصل لـ

  9/4/2007وكالة معا 
  

   البريطاني يطالب باإلفراج عن الصحفي  الفلسطينيينالناطق باسم عمداء األسرى .36
غزة، في  طالب محمود أبو حصيرة  الجهات الخاطفة للصحفي البريطاني          :  وكالة قدس نت لالنباء    -غزة

  . معتبرا ذلك بأنه ال يتفق مع القوانين والعادات الفلسطينية،بضرورة اإلفراج الفوري عنه
  8/4/2007عين على فلسطين 

  
   لن تسفر عن نتيجة مع االسرائيلييناللقاءات والمبادرات السياسية: مفتي القدس .37

ي في غزة لإلفراج الفوري     دعا مفتي القدس مختطفي الصحافي البريطان     :  وديع عواودة  -القدس المحتلة   
وأكد أن ظاهرة خطـف الـصحافيين        .عنه محذرا من التداعيات السلبية على القضية الفلسطينية جراءها        

واألجانب غريبة عن األخالق اإلسالمية وخارجة عن تقاليـد الـشعب الفلـسطيني، منوهـا إلـى دور                  
 عن عدم ثقته باللقاءات والمفاوضات      عبرمن جهة أخرى    و .ةراضي الفلسطيني االاإلعالميين العاملين في    

السياسية الجارية كوسيلة بوسعها تأمين حقوق الشعب الفلسطيني، ألن الـسلطات اإلسـرائيلية تواصـل               
أشار إلى أن مواقف السلطة تمثل كافة الـشعب          كما   . خاصة حق العودة    الفلسطيني شعبالتنكرها لحقوق   

 تمييز بين وزير     هناك أن يكون ، دون   يه خير للمنطقة برمتها   الفلسطيني داعيا العالم أن يتعامل معها لما ف       
  .ووزير

  9/4/2007الخليج اإلماراتية 
  

   تفرج عن األسيرة منال غانم  االسرائيليسلطات االحتالل .38
 امس، عن االسيرة منال     ،سلطات االحتالل افرجت  أن  : طولكرم من   9/4/2007 األيام الفلسطينية    نشرت
ن واربعة سنوات في سج   ، بعد أن قضت     عنها قبل سنة   الذي ولد داخل السجن      ، التي فصل ابنها نور    غانم

 أسيرة أماً ما زلن ينتظرن االفراج عنهن بعد سنوات من االسر والقهر             12ن   وقد أشارت إلى أ    .االحتالل
 ست اسيرات معزوالت انفراديا في سجن الجملة في زنازين انفرادية            هناك الى ان كما لفتت   والحرمان،  

وأوضحت ان االسيرات يطلبن باصرار ان يكـن         . ويعانين من امراض جلدية مستعصية     ،الرضتحت ا 
على سلم اولويات صفقة االسرى، وان يتم االفراج عنهن جميعا دون شروط، موضحة ان ادارة سـجن                 
تلموند تتفن في تطبيق العديد من الممارسات واالجراءت الوحشية بحق االسـيرات مـن قمـع وعـزل                  

  .لية وحرمانهن من ابسط حقوقهنوغرامات ما
عبر عن   هاتفيا باألسيرة، حيث  اسماعيل هنية اتصل    إلى أن   : غزة من   9/4/2007 الحياة الجديدة    ولفتت

  . سعادته باإلفراج عنها راجيا من اهللا أن يمن على كافة األسرى بالفرج القريب
  

   جنديينه فلسطيني برصاص قوات االحتالل في الخليل بعد طعنإصابة .39
 بعد أن قام  النار عليه، جنود االحتاللاطالق ه جراءصيب فلسطيني من الخليل إصابة طفيفة في رجلأ

جيش  وقد قام .أصيب اآلخر بيدهفيما  ه بظهرهماأحد، بطعن جنديين على مقربة من الحرم اإلبراهيمي
  .عة في المنطقة أعمال تمشيط واسىأجر، كما ق الحرم اإلبراهيمي بشكل كاملغالبإ  بعد ذلكاالحتالل

  8/4/2007 48عرب
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      المستوطنون ينصبون كمينا لإلعتداء على تالميذ فلسطينيين في الخليل
أصيب ثالثة تالميذ من مدارس خربة أم طوبا شرق بلدة يطا جنوب الخليل             : عالء المشهراوي والوكاالت  

 للتالميذ أثناء عودتهم من     كميناً،   من مستوطنة ماعون   ،ستة مستعمرين حيث نصب   . بالضفة الغريبة امس  
  .مدارسهم واعتدوا عليهم بالضرب المبرح

  9/4/2007االتحاد االماراتية 
  

  تشديد إجراءات االحتالل ضد الفلسطينيينت في الضفة الغربية واعتقاال .40
 فيما  الغربية،ن في أنحاء متفرقة من الضفةينيفلسطياعتقلت قوات االحتالل عددا من ال: رامي دعيبس

احتجزت المئات من أهالي من جهة أخرى و .ن حصارها على عدد من الحواجز االحتالليةشددت م
كما منعت أهالي محافظة جنين من الدخول إلى نابلس وإعادة  .محافظة الخليل بحجة وجود جسم مشبوه

  . حيث احتجزت عشرات المواطنين،وضع حاجز ما يسمى يتسهار
  8/4/2007 48عرب

  
  يقرر اضرابا جزئيا غدا وبعد غدنيين الفلسطياتحاد المعلمين  .41

 فـي   ، يومي غد وبعد غـد      جزئي،  قرر االتحاد العام للمعلمين الفلسطينيين امس اعالن اضراب        :رام اهللا 
، في حين قرر تنظيم اعتصام غدا امام وزارة التربية لمعلمي القدس المحتلة             لفلسطينيةمحافظات ا الجميع  

لن يتهـاون فـي     أنه  واكد  . ب دعمها وتعزيز صمود ابنائها    نظرا لوضع المحافظة الخاص الذي يستوج     
 خصوصا بعد تنصل الحكومة من تطبيق ما تم االتفاق عليه لتعليق االضراب واستمرار              ،حقوق المعلمين 

حذر من ان عدم تنبه الجهات المسؤولة       و. معاناة المعلمين الذين لم يتسلموا مستحقاتهم منذ اكثر من شهر         
  .دم حل هذه المشكلة سيؤدي الى خطوات وفعاليات تصعيديةلمعاناة المعلمين وع

  9/4/2007الحياة الجديدة 
  

   قوات االحتالل شددت من إجراءاتها في مالحقة العمال الفلسطينيين:عمالالاتحاد  .42
أفاد تقرير صدر عن اتحاد عمال فلسطين، أن قوات االحـتالل شـددت مـن      : رام اهللا  - يوسف الشايب 

منذ مطلع العام   و شار إلى أنه   وأ . في مالحقة العمال الفلسطينيين بعكس ما أعلنت عنه        إجراءاتها وحمالتها 
حيث  امرأة،   70 عامل، بينهم    500 عملية مداهمة، اعتقلت خاللها أكثر من        20الجاري، نفذت أكثر من     
ـ    تتراوح  التي أصدرت بحقهم أحكام مختلفة      االسرائيلية،  جرى تحويلهم للمحاكم     ات بين الـسجن والغرام

  .المالية
  9/4/2007الغد األردنية 

  
  الفلسطينيون يتذكرون مذبحة دير ياسين في ظل انتهاكات إسرائيلية مستمرة .43

 59 إلحياء ذكرى مرور ونن، يستعديالفلسطينيأن  :رام اهللا من 8/4/2007  قدس برسذكرت وكالة
طينيا من الرجال والنساء  فلس250 المجازر االسرائيلية طالتحيث عاما على مجزرة قرية دير ياسين، 

حق الشعب في سرائيلية االنتهاكات اإل، استمرت مذبحةالمنذ الجدير ذكره، أنه وو. واألطفال والشيوخ
، الفلسطيني، واتخذت عدة أشكال، بسبب عجز المجتمع الدولي عن محاسبة مجرمي الحرب اإلسرائيليين

  .لفلسطيني الشعب اتوفير الدعم والحماية لهم على حساب معاناةبل 
المبادرة الفلـسطينية لتعميـق الحـوار العـالمي         أن  :  نابلس  من 9/4/2007 الخليج اإلماراتية    وأضافت

والديمقراطية طالبت بمحاكمة مجرمي الحرب اإلسرائيليين المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني، بمناسـبة            
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ل مـشكلة الالجئـين الـذين    واعتبرت انه ال يمكن حل القضية الفلسطينية من دون ح    .مذبحة دير ياسين  
  .يشكلون أغلبية الشعب الفلسطيني

  
  همنقاذإلأطفال فلسطين ينادون أحرار العالم والمنادين بالديمقراطية  .44

نداء من أجل الحياة، ناشدوا فيـه الحكومـة وأحـرار     أطلق أطفال جنوب ووسط قطاع غزة،  : خانيونس
جاء النداء ضمن    حيث   .ة التحرك إلنقاذ أطفال فلسطين    العالم ودعاة السالم والمنادين بالعدالة والديمقراطي     

فعاليات يوم الطفل الفلسطيني الذي أحيته جمعية الثقافة والفكر الحر بالتعاون مـع مؤسـسات المجتمـع                 
 ونددوا بالفلتان األمني وفوضى     ،برفع الحصار وا  طالبكما  .  طفل وطفلة  1000المحلي بمشاركة أكثر من     

ناشدوا السلطتين التنفيذية والتشريعية بإصدار اللـوائح التنظيميـة، وإجـراء           من جهة أخرى،    و .السالح
التعديالت على قانون الطفل الفلسطيني، مطالبين المجتمع الدولي في نهاية ندائهم بتطبيق قرارات األمـم               

ـ      ،المتحدة وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس وتحرير األسرى        وق  والعمل على تطبيق اتفاقية حق
  .الطفل التي أقرتها المواثيق الدولية

  8/4/2007 وفا -وكالة االنباء الفلسطينية
  

  الغزيون يتابعون الحركة النشطة للقاءات السياسية واألمنية: تقرير .45
  شهدت محافظات غزة في اآلونة األخيرة حركة نشطة للقاءات السياسية واألمنيـة              : نفوذ البكري  -غزة  

ة األمنية وتبادل األسرى والتي تحتل مساحات واسعة من اهتمامات المواطنين           خاصة تلك المتعلقة بالخط   
 والتي تشهد يوميا عمليات     ،والذين يتابعون أيضا الحركة النشطة لآلليات االحتاللية في المناطق الحدودية         

ـ              شأن للمسح والتمشيط وإطالق القذائف والنيران التي تتزامن مع التصريحات والتهديدات اإلسـرائيلية ب
وأصـبحت  ،   مازالوا يشعرون باإلحباط والقلق    همورغم كافة أشكال الحراك السياسي إال أن      . اجتياح غزة 

 والكل يتوقع المزيد من العمليات العسكرية االحتالليـة         ،الشوارع خالية على غير عادتها في هذا الموسم       
. لمطالب الفلسطينية بهذا الـشأن    خاصة بعد اإلفراج عن الجندي اإلسرائيلي إن تم االتفاق والتوافق على ا           

ولعل ما يشغل أبناء غزة تحديدا الوضع األمني خاصة في ظل اسـتمرار عمليـات الخطـف والتهديـد               
 والتي أصبحت ظاهرة ال عالقة لها بالخطط األمنيـة أو           ،وإطالق النيران التي يتم تسجيلها بشكل يومي      

ت دون اتخاذ إجراءات رادعة لوقف كافـة أشـكال           التي تكتفي برفع الشعارا    ،المطالب الحزبية والعائلية  
  .الفوضى األمنية

  9/4/2007الحياة الجديدة 
  

 بيت لحم تشهد اكبر حركة سياحية بمناسبة عيد الفصح : تقرير
غصت شوارع القدس القديمة امس بعشرات آالف المسيحيين :  اف ب- القدس المحتلة - بيت لحم 

وتشهد شوارع مدينة بيت لحم، حركة سياحية واسعة بمناسبة  .لفصحالشرقيين والغربيين لالحتفال بعيد ا
 وزيرة السياحة شيروت . قبل اكثر من ست سنواتىعيد الفصح هي االكبر منذ اندالع انتفاضة االقص

 ،هناك اختالف واضح لهذا الموسم السياحي من حيث عدد السائحين المتزايدإلى أن واالثار الفلسطينية، 
 .حو الفي غرفة فندقية قد امتالت في بيت لحم كما ان المطاعم تعمل بشكل مميزموضحة ان هناك ن

 ادراك ى وال، الهدوء النسبي الذي يسود االراضي الفلسطينية في االونة االخيرةىالذلك وعزت 
 بوصف السياحة داخل االراضي الفلسطينية بانها ،االسرائيليين فشل سياسة التحريض التي يمارسونها

 امام الرأي العام هم االقتصادية ولتحسين صورتتهمبات من مصلح وأوضحت أن االسرائيليين .غير امنة
 اكدت ان الوضع السياحي بحاجة ىمن جهة اخرو . مدينتي بيت لحم واريحاىالعالمي وصول السياح ال

 ان امن شأنهلتي ا الثقافية، والفنية وهي زاخرة ومليئة باالحداث ة الفلسطينيةحيال خطة للترويج الجيد لىال
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 عن  الفلسطينيينستقطب المزيد من االجانب والضيوف لنقل الصورة الحقيقية لفلسطين التي تميزت
 ان حركة االزدهار هذا العام ترجع الي ان ،رئيس بلدية بيت لحم من جانبه اعتبرفي حين  .االخرين

الذين يحبون زيارة كنيسة المهد،  المدينة كانوا من االقباط المصريين، ىمعظم السياح الذين جاؤوا ال
واكد ان المدينة والمحافظة ال زالتا مستهدفتين من قبل القوات االسرائيلية  .والنوم في المدينة ايضا

المستمرة في اجراءاتها المتمثلة باستمرار بناء جدار الفصل الذي حاصر المدينة من مختلف جهاتها 
ؤكدا ان كل ذلك يحول دون ان تزدهر الحركة السياحية  م،وعزلها عن توأمتها مدينة القدس بالكامل

من جانبها اتخذت الشرطة السياحية الفلسطينية كل االحتياطات لتوفير الراحة واالمان  و.بشكل جذري
 .للسياح

  9/4/2007القدس العربي 
  

  بث تداوالت سوق فلسطين مباشرة عبر اإلنترنتابو لبدة يعلن بدء  .46
ة سوق فلسطين لألوراق المالية عن بدء العمل بالنظام االلكتروني الجديد           أعلن رئيس مجلس إدار   : عمان

 حيث يـتمكن    ،للبث الحي لمعلومات التداول في سوق فلسطين لألوراق المالية، من خالل شبكة االنترنت            
وحول تأثير بدء العمـل بهـذا       . المشتركون من الحصول على معلومات التداول بصوره حية ومتواصلة        

نظام يوفر تكاليف االتصال الهاتفي مع الوسـطاء        الأشار إلى إن    ،  كل من العمالء والوسطاء   النظام على   
 وبالتالي تخفيف ضغط الرد على اتصاالت العمـالء مـن قبـل              المعروضة، لالستفسار عن المعلومات  

مة عدد  الوسطاء ذاتهم والتفرغ الستقبال المكالمات الخاصة باألوامر مما يزيد إنتاجيتهم وقدرتهم على خد            
  .اكبر من العمالء خالل ساعات التداول

  9/4/2007الرأي األردنية 
  

  اجراءات فلسطينية لتسجيل مواقع اثرية على الئحة التراث العالمي .47
بدأ الفلسطينيون إجراءات لتسجيل عدد من مواقع التراث الثقافي والديني والطبيعي ذات القيمـة              : رام اهللا 

 ،البلدة القديمة وكنيسة المهد في بيت لحم وتل السلطان في أريحـا           ، ك لميةالعالمية على الئحة التراث العا    
 بحسب ما   وذلك بدعم من المجموعتين العربية واالسالمية إضافة الى دعم من مجموعة االتحاد االوروبي            

ان ادراج المواقـع االثريـة والتراثيـة        موضحا  واضاف  . أفاد رئيس دائرة اآلثار في السلطة الفلسطينية      
من جهة أخرى لفت إلـى أن       و. هاينية يضمن الحصول على دعم فني وتقني ومالي لمشاريع تطوير         والد

  .لغاية االن على اي دعم لتمويل مشاريع التنقيب بالرغم من تشكيل حكومة الوحدةدائرة اآلثار لم تحصل 
  8/4/2007رويترز 

  
  مع الشعب الفلسطينياالشارقة تضامناختتام الفعاليات الثقافية في  .48

اختتم النادي الثقافي العربي في الشارقة الفعاليات التـضامنية التـي أقامهـا              : نضال القاضي  - الشارقة
بمناسبة يوم األرض، وأقيم معرض تراثي ضم عـددا مـن المقتنيـات             ،  للتضامن مع الشعب الفلسطيني   

  .وان األميريأقيم حفالن تضامنيان في حضور المستشار التربوي في الديكما الفلسطينية القديمة، 
  9/4/2007الخليج اإلماراتية 

  
  خالفات داخل الحركة اإلسالمية األردنية بشأن المشاركة في االنتخابات البرلمانية  .49

كشف مصدر قيادي في الحركة االسالمية االردنية عن وجود خالفات وصفها بانها حقيقية داخل الحركة 
واوضح المصدر . التي ستجري قبل نهاية العام الجاريبشأن المشاركة في االنتخابات البرلمانية المقبلة 
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القيادي في الحركة االسالمية ان سبب الخالفات داخل الحركة حول موضوع المشاركة في االنتخابات 
  .يعود للموقف من قانون االنتخابات

  9/4/2007المستقبل 
  

  النوابالحركة اإلسالمية تستهجن تهرب الحكومة من طرح االنتخاب على استثنائية  .50
استهجنت الحركة االسالمية عدم إدراج الحكومة لتعديل قانون االنتخاب على جدول :  ماجد توبة-عمان 

واتهمت الحكومة . أعمال الدورة االستثنائية لمجلس النواب، التي تبدأ في الخامس عشر من الشهر الحالي
ويقضي على طموح المواطن بتقديمها بعدم الجدية بتنفيذ ما تعد به، االمر الذي ال يؤهلها لالستمرار، 

واعتبر األمين العام لجبهة العمل االسالمي زكي بني ارشيد، في تصريح له امس، ان . إصالحا سياسيا
الحكومة عن البدء بإجراءات إصدار قانون عصري لالنتخاب، وبما يتوافق مع كتاب التكليف " استنكاف"

، ويدلل على عدم جديتها بتنفيذ ما تعد به او عدم قدرتها السامي، والتزاماتها السابقة، تصرف غير مبرر
وقال بني ارشيد ان على الحكومة االستجابة لمطالب وطنية عامة، ترى في . على إنفاذ  تعهداتها

استمرار العمل بالقانون الحالي شكال من اشكال تزوير إرادة  الشعب االردني وتضييعاً لحقه الدستوري 
ار وإدارة شؤون الدولة، وتعطيال مقصودا لمهام مجلس النواب، المناط به بالمشاركة في صنع القر
واعتبر بني ارشيد ان المضي في مسلسل التسويف لن يؤدي إال إلى تردي . دستوريا التشريع والرقابة
  .البيئة السياسية في األردن

   9/4/2007الغد األردنية 
  

  ع إسرائيلالحركة اإلسالمية األردنية تطالب بقطع العالقات م .51
طالبت الحركة اإلسالمية في األردن، التي تمثلها جماعة اإلخوان المسلمين وحزب جبهة العمل : عمان

اإلسالمي، بقطع العالقات السياسية واالقتصادية للدول العربية مع الكيان الصهيوني، وفتح باب الجهاد 
جد األقصى الشريف في القدس للتصدي لالعتداءات الغادرة التي تطال المقدسات اإلسالمية والمس

  .المحتلة
  9/4/2007الخليج اإلماراتية 

  
 األردن يخطو نحو تشريع توليد الطاقة النووية .52

اعتبر مراقبون إدراج مشاريع قوانين على جدول أعمال الدورة اإلستثنائية لمجلس النواب : عمان
لى استخدام الطاقة النووية بدال عن األردني تتعلق بالطاقة النووية مؤشرا على جدية الحكومة في العمل ع

الدورة االستثنائية ستناقش ثمانية مشاريع قوانين من بينها خدمة . النفط، نظرا الرتفاع أسعاره عالميا
العلم وديوان المظالم وحق الحصول على المعلومات التي لم يتسن للمجلس اقرارها في دورته العادية 

 ويرى المراقبون أن ادراج . للوقاية اإلشعاعية واألمن النووياألخيرة، وقانون الطاقة النووية وآخر
مشاريع هذه القوانين على جدول أعمال الدورة يعد مؤشرا على جدية التوجه الرسمي للسير في اقامة 

  .برنامج للطاقة النووية السلمية الذي أعلن عنه من قبل
 9/4/2007الوطن العمانية 

  
  صرية مؤقتاف استقدام العمالة الم يوقاألردن .53

أغلقت وزارة العمل األردنية باب استقدام العمالة المصرية مؤقتا بعدما قررت إمهال العمال المصريين 
وقالت الوزارة إن الخطوة تهدف إلى تنظيم  . يوما لتصحيح أوضاعهم45الموجودين في األردن حاليا 

مع نظيرتها المصرية الشهر دخول العمال المصريين للعمل في األردن بموجب مذكرة تفاهم وقعتها 



  

  

 
 

  

            26 ص                                    686:                                 العدد9/4/2007اإلثنين : التاريخ

أيار المقبل تحصيل / وأشارت الوزارة إلى أنه حسب المذكرة سيبدأ األردن منذ مطلع مايو. الماضي
  . دوالرا من كل عامل مصري يدخل أراضيه تأمينات تعاد إليه فور حصوله على تصريح عمل250

  8/4/2007الجزيرة نت   
  

 إحباط مخطط اسرائيلي إلغتيال نصر اهللا .54
ـ         : عامر الحنتولي من الكويت    ، الليلـة   "إيـالف "قال مسؤول عربي كبير، طلب عدم الكشف عن هويته ل

الماضية إن زعيم حزب اهللا اللبناني حسن نصر اهللا كان عرضة لمخطط إسرائيلي إلغتياله أواخر الشهر                
للبناني أحـبط مخطـط     الماضي، إال أن تعاونًا مشتركًا بين اإلستخبارات الداخلية والخارجية لحزب اهللا ا           

اإلغتيال الواضح أن أجهزة اإلستخبارات الخارجية اإلسرائيلية خططت له بعناية في زحمـة الخالفـات               
وأكد المسؤول العربي أن عملية إغتيال نصر اهللا كان مخططًا لها            .السياسية الداخلية التي تعصف بلبنان    

إستخبارات حزب اهللا إستطاعت تجميع إتصاالت      التنفيذ يوم الثاني والعشرين من الشهر الماضي، إال أن          
إسرائيلية وإختراقها، كانت قد قررت على أثرها الطلب من نصراهللا عدم القيام بتحـرك مـن أي نـوع                   

وفيما يحاول حزب اهللا أسـر سـت مـن العناصـر            . خارج المجمع الذي يقيم فيه في مكان ما مجهول        
جودين حاليَا على األراضي اللبنانية بجوازات سفر كنديـة         مو) بينهم ضابط برتبة كبيرة جدا    (اإلسرائيلية  

أنهم يتحينون ظروفًا أخرى لتنفيذ محاولـة       ،   كما يقول المسؤول العربي    ،مزورة، يجزم حزب اهللا اللبناني    
اإلغتيال، ولهذا السبب يحجم حزب اهللا اللبناني عن التعاطي إعالميا مع المحاولة اإلسرائيلية التي تبـدو                

 ويأمل حزب اهللا في إعتقال العناصر اإلسرائيلية الست، لتحقيق إختراق          . ا للتخلص من نصر اهللا    جادة جد
 .كبير في المنظومة اإلستخبارية اإلسرائيلية

  8/4/2007موقع ايالف 
  

   تتهم الحكومات اللبنانية السابقة بعقد صفقات صواريخ معها لصالح حزب اهللاابلغاري .55
 ان حزب اهللا حصل     ، في باريس امس االحد    "السياسة"لوماسي بلغاري   كشف ديبل :  حميد غريافي  - لندن

على اسلحة متطورة وصاروخية من بلغاريا ودول اوروبية شرقية اخرى خالل السنوات العشر الماضية              
بواسطة صفقات عقدتها وزارتا الدفاع السورية واللبنانية مع تلك الدول بمزاعم انها للجيـشين الـسوري                

 . كانت ايران تتكفل بدفع اثمانها الى مسؤولين سوريين ولبنانيين لتحويلها الى تلك الـدول               فيما ،واللبناني
بلغاريا ودول حليفة اخرى  لها تساؤالت حول مصير هذه الصواريخ طالمـا لـم               ان  وقال الديبلوماسي   

 ،ه عليها  وال هو طلب ارسال فنيين من دولنا لتدريب قوات         ،يرسل لبنان عسكريين للتدرب على استخدامها     
اال ان االجوبة كانت تأتي دائما بأن فنيين وخبراء عسكريين سوريين يدربون القـوات اللبنانيـة علـى                  

وقال ان هناك ضغوطا اسرائيلية واميركية كبيرة على الحكومة البلغارية للكشف            .استخدام تلك الصواريخ  
ي يمكن ان تكون مازالت مستمرة       والت ،عن عدد الصفقات وكميات الصواريخ واالسلحة التي بيعت للبنان        

  .حتى االن طالما المانع من بيع السالح للبنانيين
  9/4/2007السياسة الكويتية 

  
  ترد على األكثرية بمذكرة إلى األمم المتحدةاللبنانية المعارضة  .56

أعدت المعارضة مذكرة إلى األمم المتحدة بشأن ضرورة االلتزام بمبدأ التوافق فـي إقـرار المحكمـة                 
ولية، في وقت كشف السفير السعودي عبد العزيز خوجة عن مسعى جديد لجمع رئيس مجلس النواب                الد

  .نبيه بري وزعيم تيار المستقبل النائب سعد الحريري الذي وصل إلى الرياض، في لقاء ثنائي
   9/4/2007البيان اإلماراتية 
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 حسن نصر اهللا يتهم األغلبية بالتواطؤ والجباية .57
شن األمين العام لحزب اهللا حسن نصر اهللا اليوم هجوما عنيفـا علـى                8/4/2007  الجزيرة نت  نشرت

ـ     وشدد في خطاب ببيروت على أنه ال يمكـن ألحـد            ".دولة تواطؤ وجباية  "الدولة اللبنانية واصفا إياها ب
وأشار إلـى أن لبنـان يمـر     .القضاء على حيوية حزب اهللا ألنه يمثل حركة شعبية لديها قضية واضحة    

حلة تاريخية مصيرية تستهدف تغيير هويته، مستعرضا في هذا اإلطار بعض القضايا الحاسمة التـي               بمر
واعتبر أن الحل لمسألة المقاومة يكمن في إيجاد دولة وجيش           .تفرض نفسها مستقبال خاصة قضية المياه     

 المقاومة، ألنهـا    ىقوي قادر على حماية لبنان وحماية استقالله، مضيفا أنه ليس هناك إمكانية للقضاء عل             
وأكد أن محاوالت الحوارات الثنائية بين األكثريـة         ".حركة شعبية لها مصداقيتها   "وتمثل  " غير مستوردة "

/ وأضاف أن رهان األكثرية النيابية على حـرب يوليـو          .النيابية والمعارضة وصلت إلى طريق مسدود     
وأكد في هذا الصدد أن      .منطقة باء بالفشل  تموز األخيرة التي توقعوا أن تسهم في إحداث تغيير خريطة ال          

معتبرا أنه يمثل الثوابث    " إلى آخر لحظة من واليته    "رئيس الجمهورية إميل لحود باق سيبقى في منصبه         
وعن المحكمة الدولية الخاصة بالبت في قضية اغتيال رئيس الـوزراء األسـبق رفيـق                .الوطنية للبنان 

ام صادرة مسبقا، وقال إن حزب اهللا يحتفظ بمالحظاتـه علـى            الحريري الحظ أن نظامها قائم على أحك      
المحكمة الدولية إلى حين توفر إطار جدي لمناقشة الموضوع، مضيفا أن الجهة الوحيدة التي يمكن تقديم                

  .أي مالحظات لها عن المحكمة هي حكومة جدية
 الـوطني فـشل وأي      الحوار :ان نصر اهللا    اعتبر 9/4/2007الشرق األوسط   وفي ذات السياق اضافت     

والحل هو باللجوء الى الشعب ألن االمور أقفلت وال يوجد إمكانية لحل            . حوار آخر بنفس الذهنية سيفشل    
هناك صيغتان قانونيتان معتمدتان في العالم، اما صيغة االسـتفتاء وامـا االنتخابـات النيابيـة                . سياسي
 األمرين، القرار الـشجاع اليـوم هـو         ونحن جاهزون ألي من   . ولنخضع جميعنا لهذا الشعب   . المبكرة

ـ   . الخضوع لهذا الشعب   ألننا ال نريد أن نشحذ منهم وزراء وقد باخـت          " 11-19معلنا رفضه لصيغة ال
 ."وهزلت

  
  مجلس التعاون الخليجي يدين االعتداءات اإلسرائيلية .58

اءات اإلسرائيلية دان األمين العام لمجلس التعاون الخليجي عبدالرحمن بن حمد العطية االعتد: الرياض
المتمثلة بالقصف الجوي وإطالق الصواريخ وتوغل الدبابات اإلسرائيلية شرق مخيم جباليا لالجئين 

وأكد في بيان صحافي أن ما تقوم به إسرائيل من اعتداءات متكررة . الفلسطينيين شمال قطاع غزة
دئة، وتخرج عملية السالم عن تكشف سياستها العدوانية، وتسهم في نسف كل الجهود الرامية إلى الته

مسارها الصحيح، داعياً في الوقت نفسه المجتمع الدولي إلى التحرك السريع لوضع حد لتلك االعتداءات، 
ومشدداً على أهمية توفير المناخ المالئم لكل ما من شأنه تحقيق االستقرار واألمن والسالم وفق قرارات 

  .الشرعية الدولية
  9/4/2007الحياة 

  
 ابريل18اجتماع لجنة المتابعة العربية لتنفيذ مبادرة السالم ستعقد في: يوسفهشام  .59

كشف المتحدث باسم الجامعة العربية السفير هشام يوسف، أن اجتماع وزراء :  أشرف مخيمر-القاهرة 
خارجية دول لجنة المتابعة العربية لتنفيذ مبادرة السالم سوف يعقد بالقاهرة في الثامن عشر من الشهر 

 دولة عربية هم أعضاء اللجنة وبحضور األمين العام للجامعة عمرو 11الجاري، بمشاركة وزراء من 
  موسى، موضحا أن هذا االجتماع سوف يفعل وينفذ قرارات قمة الرياض، فيما يتعلق بطرح المبادرة 
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عمل اللجان الفرعية العربية على األطراف المعنية الدولية واإلقليمية ووضع البرنامج التنفيذي والزمني ل
   .المنبثقة عن اللجنة األم من أجل ضمان عمل هذه اللجان وتحقيق األهداف المرجوة منها

  9/4/2007عكاظ 
  

  مع إسرائيل بكلمة من الشعب رئيس موريتانيا المنتخب يرهن العالقة .60
الكلمة األخيرة أعلن الرئيس الموريتاني المنتخب سيدي ولد الشيخ عبد اهللا رغبته في إعطاء : نواكشوط

بشأن العالقات مع إسرائيل للشعب الموريتاني، ولوح في مقابلة معه نشرتها، أمس، صحيفة الخبر 
الجزائرية باستفتاء شعبي حولها، وقال إن ملف هذه العالقات سيطرح على البرلمان والطبقة السياسية، 

اش حراً، وأضاف أتعهد بذلك والكلمة وانه سيستشير بشأنه جمعيات المجتمع المدني، وتعهد بأن يكون النق
األخيرة ستعود إلى الشعب الموريتاني، ووصف وجود سفارة إسرائيلية في بالده بأنه واقع، وشدد على 

وقال ولد الشيخ عبداهللا إنه في موازاة مع النقاش فإنه . أنه سيتخذ موقفا بعد نقاش مع الشعب الموريتاني
 العالقات بين إسرائيل والدول العربية يجري بحثها عربيا على ينتظر معطيات جديدة قد تؤثر في ملف

وتزامنت تصريحات ولد الشيخ عبد اهللا مع تلقيه تهنئة من رئيسة إسرائيل . المستوى الرسمي حاليا
بالوكالة ورئيسة الكنيست داليا اتسحاق على فوزه برئاسة موريتانيا، دعته فيها إلى االستمرار في التعاون 

  .  سنوات10 موريتانيا وإسرائيل منذ نحو القائم بين
  9/4/2007الخليج اإلماراتية 

  
 مبادرة يوم األسير العربي تقترح انضمام دول عربية أخرى .61

الذي نظمته امانة " يوم االسير العربي"طرح المشاركون في ختام فعاليات  : ماهر إسماعيل-سيناء 
ع دول عربية مبادرة عمل عربي مشترك حول حزب التجمع اليساري في سيناء وشارك فيه ممثلو ارب

واكدوا ضرورة دعوة عدد من البلدان العربية التي لم تشارك خالل هذا . قضية االسرى العرب لتفعيلها
 ابريل من كل عام بالتزامن مع 9اليوم لالنضمام الى فعاليات يوم االسير العربي، والذي تقرر ان يكون 

ت، امس، عرض الكثير من وثائق ووقائع العدوان االسرائيلي على وشهدت الفعاليا. ذكرى سقوط بغداد
وادلى عدد من شهود العيان من فلسطين والعراق ولبنان . الفلسطينيين والغزو االميركي في العراق

بشهاداتهم حول المعاملة السيئة التي تعامل بها الجيش االسرائيلي مع االسرى الفلسطينيين واللبنانيين 
من جانبه، طالب النائب السابق في البرلمان المصري البدري . 1967صة عقب حرب والمصريين، خا

فرغلي السلطات االسرائيلية بتسليم ضباطها المتورطين في قتل االسرى المصريين العزل خالل حرب 
  . الى محكمة مجرمي الحرب الدولية1967

  9/4/2007القبس الكويتية 
  

  جئين الفلسطينيين أمريكا تتزعم مخططا خطيرا لتوطين الال .62
كشفت مصادر مطلعة للمنار عن مخطط امريكي واسع لتوطين أعداد كبيرة من الالجئين الفلسطينيين في               

وقالت المصادر ان هذا المخطط تشارك فيه وتدعمـه         . استراليا وكندا، وأعداد قليلة في الواليات المتحدة      
أن ميزانيات ضخمة قد اعدت لتنفيذ هذا المخطط        دوائر في هيئة االمم المتحدة وعدد من الدول العربية، و         

واضافت المصادر للمنار ان طواقم أمريكية وعربية ومن المنظمة الدولية أعدت           . خالل العامين القادمين  
هذا المخطط في لقاءات واجتماعات عديدة، بعضها تم في عواصم اوروبية، وان الالجئين الفلـسطينيين               

هدفهم المخطط التوطيني المذكور، وأن بعض حلقات المخطـط قـد بـدأ          في لبنان والعراق هم الذين يست     
  .تنفيذها بالفعل، حيث غادرت خمسون عائلة من الجئي العراق الى كندا

   9/4/2007المنار الفلسطينية 
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  بيلوسي تستهجن تنصل أولمرت من رسالة السالم  .63

بيلوسي، أمس، تنصل رئيس    استهجنت رئيسة مجلس النواب األميركي نانسي       :  محمد صادق  -واشنطن  
الوزراء اإلسرائيلي إيهود أولمرت من رسالة السالم التي حملها لبيلوسي إلى الرئيس الـسوري بـشار                

وجاء في بيان حكومة أولمرت أنه لم يسلم أي رسالة تؤكد استعداد إسرائيل للذهاب إلـى طاولـة                . األسد
ذاعية واصلت فيها دفاعها عن زيارتهـا إلـى         المفاوضات مع سوريا، في حين قالت بيلوسي في مقابلة إ         

دمشق األسبوع الماضي، إن الرسالة التي نقلناها هي والوفد المرافق من أولمرت، هي نفس الرسالة التي                
أعطانا إياها، وعبر لنا بأن نبلغ األسد عن اهتمامه بالذهاب إلى طاولة المفاوضات، إذا أقـدمت سـوريا                  

وكـشفت  . ، وهذه هي الرسالة التـي نقلناهـا       )حزب اهللا (و) حماس(على خطوات لوقف دعمها لحركة      
بيلوسي قائلة إن مكتب أولمرت هو أول من طرح الفكرة، وسألنا أن ننقل رسـالة للـسوريين باسـتعداد            
إسرائيل للمفاوضات، وتابعت إن ما أخبرنا به أولمرت، وطلب منا أن ننقله، هو أن إسـرائيل مـستعدة                  

  . وضات، ولسنا مستعدين للحرب، وهذا هو الجزء المهم من الرسالةللذهاب إلى طاولة المفا
   9/4/2007البيان اإلماراتية 

  
  في الحوار االسرائيلي الفلسطيني" اشارات تبعث على االمل"بابا الفاتيكان يرى  .64

بعض االشارات  "قال البابا بنديكت السادس عشر، في رسالة عيد الفصح أمس، إن هناك             : مدينة الفاتيكان 
  . في الحوار بين اسرائيل والسلطة الفلسطينية" التي تبعث على األمل

  8/4/2007رويترز 
  

  مجمَّدة برغم براءتها" األقصى الخيرية.. "الدانمارك .65
الدانماركية استغرابه  " األقصى الخيرية "أبدى رئيس جمعية    :  نضال أبو عارف، رشيد عيسى     -كوبنهاجن  

اركي باستئناف حكم محكمة كوبنهاجن ببراءة الجمعيـة مـن تهمـة            الشديد من قرار المدعي العام الدانم     
 التي منعت الجمعية من استئناف نشاطها       -ويستند المدعي العام في دعوى االستئناف       ". تمويل اإلرهاب "

وقال رئيس الجمعية رشيد عيسى في      . الجمعية" تدين" إلى وثائق إسرائيلية مزعومة      -برغم حكم البراءة    
ـ  ال أستطيع فهم قرار المدعي العام باستئناف حكم المحكمة          : "اليوم األحد " نت. أون الين  إسالم"تصريح ل

هذا االستئناف ال يعني إال إعاقة إمكانيـة اسـتئناف          .. االبتدائية الذي أسقط جميع التهم الموجهة للجمعية      
ة أمل كبيـرة نتيجـة      ، أنا أشعر بخيب   )2002(عملنا الخيري الذي تم تجميده منذ بداية القضية في أكتوبر           

  ."لهذا القرار
  8/4/2007اسالم اون الين 

  
  معرض ألماني لجرائم االحتالل اإلسرائيلي .66

قام أحد األلمان بتنظيم معرض لجرائم االحتالل اإلسرائيلي في فلسطين ولبنان،            : طه عبدالرحمن  -بون  
ت عالمية، وهى الصور    من خالل صور فوتوغرافية نقلها ألماني يدعى بولخارت جاكوب من عدة دوريا           

وحرص جاكوب على رفع الفتـة      . التي تناقلتها وكاالت األنباء أثناء المجازر اإلسرائيلية في غزة ولبنان         
تقول انه كما فعل األمريكيون في الهنود الحمر، يفعل اإلسرائيليون حاليا في غزة، وسبق أن فعلوا مثـل                  

ف والعدل أن يوقع على وثيقـة بجـوار المعـرض           ذلك في لبنان، داعيا في الفتته كل من يحب االنصا         
وحرص جاكوب علـى    . تطالب بالتدخل الدولي ولمطالبة إسرائيل بالكف عن ممارساتها في حق العرب          

اقامة معرضه في أشهر ميادين مدينة كولون األلمانية وأمام الكنيسة التاريخية الدوم التي يزورها اآلالف               
توافد على دفتر التوقيعات الذى وفره جـاكوب لزائـرى معرضـه            وي. يوميا من جنسيات عالمية مختلفة    
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الدانة إسرائيل األطفال والنساء والشيوخ من جنسيات مختلفة، ويتعشم في ان يصل الى رقـم المليـون                 
  . توقيع لتقديمها الى األمم المتحدة الدانة إسرائيل

  9/4/2007الشرق القطرية 
  

  شبكة العنكبوتية شركة أمريكية تحجب مواقع فلسطينية عن ال .67
 األمريكيـة  Register Flyفجأة وبدون سابق إنذار  حجبـت  شـركة ريجـستر فـالي     : جميل حامد

المتخصصة بتقديم خدمات االنترنت  أكثر من ستة عشر موقعاً  فلسطينياً عن الشبكة العنكبوتية وقامـت                 
حجزت  في شركات أمريكيـة      المواقع التي تراوحت بين الشخصي والعام        .بشطبها دون إبداء أية أسباب    

الذين عللوا سـبب    ...أخرى عن طريق مندوبيها من شركات ومراكز االنترنت في األراضي الفلسطينية            
الحجب إلى القوانين األمريكية  ذات العالقة بآلية التعامل مع األراضي الفلسطينية بعد فرض الحـصار                

 التي تابعت موضوع الحجـب      "حقائق الثقافية ال ".االقتصادي والسياسي على الشعب الفلسطيني ومؤسساته     
 عن خلل في موقعـه       "شبكة الحقائق الدولية  "من بداياته عقب إبالغ القاص الفلسطيني زياد خداش لمكتب          

هذا اإلجراء الذي يأتي بعد تشكيل حكومة الوحدة الفلسطينية          .وعن معضلة ما تحول دون الدخول للموقع      
 تشير إلى قيام بعض المؤسسات األمريكية برفـع الحـصار عـن             ينفي بعض التصريحات األخيرة التي    

المؤسسات الفلسطينية كما يدعو هذا اإلجراء إلى التساؤل حول دور اتحادات الكتاب المتخصـصة فـي                
االنترنت وغيره في فضح السياسة العقابية األمريكية التي تطال كافة أبناء الـشعب الفلـسطيني بكافـة                 

  .شرائحه ومؤسساته
 8/4/2007ق الحقائ

  
  صفحة منسية من النضال الفلسطيني" أبو كمال" .68

تطول قائمة شهداء فلسطين الذين قدموا أرواحهم فداء للـوطن منـذ أن             :  وديع عواودة  - القدس المحتلة 
بدأت الحركة الوطنية الفلسطينية يكتسيها الريش وتجابه المشروع الصهيوني وراعيه االنتداب البريطاني            

.  العشرين فيما بقي الكثيرون من أولئك جنودا مجهولين أو لم يوفهم التاريخ حقهـم              في عشرينات القرن  
الذي ) 1939-1936(القائد العام للثورة الفلسطينية الكبرى      ) أبو كمال (المجاهد عبد الرحيم الحاج محمد      

 يشكل بسيرته النضالية السخية واحدة من الصفحات ناصعة البيـاض فـي تـاريخ               1939استشهد عام   
لسطين الحديث رغم والدتها في مرحلة قاسية دفعته لمرحلة متكافئة مع انتـداب واحـدة مـن أعتـى                   ف

  ."بريطانيا العظمى"االمبراطوريات االستعمارية وقتذاك، 
 كان عبدالرحيم الحاج القائد األبرز لفصائل الثـورة  1936عند قدوم فوزي القاوقجي لفلسطين في صيف    

 فنشط تحت إمرته إلى أن غادر البالد قبيل نهايـة العـام،             "نابلس" و "جنين" و "طولكرم"في منطقة المثلث    
وخاض الحاج معارك شرسة مع قوات االنتداب اإلنجليزي في منطقته وما لبث أن اتفق قادة الثورة على                 

  .توليه مهمة القيادة العامة للثورة
 وأنهى دراسته   1898ولكرم عام   وكان المجاهد الراحل ولد لعائلة ميسورة الحال في قرية ذنابة قضاء ط           

الثانوية في المدينة ثم انخرط في الجيش العثماني وتلقى تدريبه العسكري العالي في الكلية الحربية فـي                 
ولما عاد لطولكرم عقب انتهاء الحرب العالمية األولى برز كرجل مثقف يميل للعمل في الحقـل                . بيروت

تى شاطئ البحر المتوسط فعمل بالزراعـة وتجـارة         السياسي، وورث عن أبيه أراضي شاسعة امتدت ح       
وأكد الحاج أحمد عبدالهادي سليمان من قرية بلعا أن عبدالرحيم الحاج محمد كـان              . المحاصيل الزراعية 

  .طويل القامة ووسيم الطلعة ويرتدي الكوفية وأشار لنظرته الثاقبة
لرواة اتفقوا على أن نشاط عبدالرحيم       قال الدكتور مصطفى كبها ان المؤرخين وا       "الخليج"وفي تصريح ل    

 حينمـا شـارك فـي تنظـيم العـصيان           1936نيسان  / محمد بدأ مع إعالن اإلضراب الكبير في أبريل       
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وسرعان ما بدأ بتنظيم وتدريب عدد من الـشبان فـي           . والمظاهرات وفي مهاجمة المستوطنات اليهودية    
الجيش العثماني سابقا ومـن خبـرة بعـض    منطقة طول كرم مستفيدا من الخبرة العسكرية لبعض جنود    

مسلمي البوسنة المقيمين في البالد في تصنيع المتفجرات مثلما استعان ببعض الحادين إلصالح البنـادق               
وأكد الباحث كبها أن عبدالرحيم الحاج رأى بضرورة تشكيل فصيل مـسلح وفقـا              . والمسدسات القديمة 

ة الخاليا المسلحة تحتاج لوقت وإمكانات وانتقد الفـصائل         أعتقد المجاهد أن إقام   "لألسس السليمة وأضاف    
كان الشهيد يفضل بناء قواته على ركائز صلبة نواتها الرجـال  . التي تشكلت بسرعة وما لبثت أن اختفت      

المخلصون ولذا كان أول من أسس نموذجا للفصيل الثوري المهني اعتبر الفصيل األم لسائر تـشكيالت                
  ."الثوار

حيم الحاج محمد منطقة المثلث الكبير الذي بات يعرف بمثلث الرعـب مركـزاً لنـشاطه                واختار عبدالر 
بسبب البطانة السكانية الصديقة ولكونها منطقة جبلية وعرية ويعرف جغرافيتها جيـداً وفيهـا مخـازن                

  .السالح والتموين
إداريـاً واسـتخبارياً،    ولفت الدكتور نمر سرحان أن المجاهد أقام فور اندالع المقاومة المسلحة جهـازاً              

مشيراً إلى أنه استعان برجال شرطة عملوا في البوليس البريطاني وزودوه أحيانا بمعلومات هامة عـن                
  .تحركات ومخططات جيش االنتداب

وفي أعقاب تزايد العمليات التي نفذها رجال عبدالرحيم الحاج محمد ضد المستوطنات اليهودية واالنتداب              
كان الجنود يداهمون منزله قبيل بزوغ      "البحث عنه وعن ذلك قال المؤرخ سرحان        بدأت قوات اإلنجليز ب   

الفجر فيوقظون أطفاله األربعة التي كانت ترعاهم عمتهم الحاجة حليمة بسبب وفاة والـدتهم ويجـرون                
ل عندها غادر الثائر أبو كمال مـستحكما بالجبـا   "تفتيشاً دقيقاً ويغادرونه قبل أن يتوعدوا أقاربه وأضاف         

الشاهقة مع رجاله ووصل عدد الفصائل التي عملت تحت إمرته ثالثة عشر فصيالً ضم كل منها عشرات              
  ."الثوار بعضهم من أتباع عز الدين القسام الذي كان استشهد عشية الثورة

وشدد المؤرخ سرحان على أن العشرات من الرواة الذين قابلهم وسبق وشاركوا أبو كمال الكفاح المسلح                
روى أحدهم أن أحد قادة الثورة دخل    "على نظافة يديه وشهامته ومحبته المتبادلة مع الناس وأضاف          أكدوا  

عليه وثبت وساماً ذهبياً على كتفه فرفض استقباله حتى أنزله عن ثيابه مؤكدا على ضرورة الحفاظ على                 
ودأبه علـى اإلصـالح بـين       شعبية ونقاوة الثورة، كما أكد الرواة اهتمامه الكبير بنبذ النعرات الحمائلية            

  ."المتخاصمين، مشدداً على هوية العدو الحقيقي لكافة الفلسطينيين
وأوضح الدكتور كبها أن المجاهد أبو كمال تصدى بكل قواه النحراف بعض فصائل الثورة في عمليـات                 

حـق  تصفية حسابات وتنفيذ اغتياالت ألشخاص نتيجة خصومات ال عالقة لها بالثورة أو من دون وجه                
حتى رفض برسالة خطية وصلته من مقر مفتي القدس طلب منه فيها تنفيذ اإلعدام بحـق قائمـة مـن                    

  .المعارضين للحسينية
واستمر نشاط عبدالرحيم الحاج محمد الثوري المسلح نحو ثالث سنوات قضى منها سبعة شـهور فـي                 

اوي بعـد إصـابته فـي إحـدى         دمشق اما لجمع السالح أو التشاور مع قيادة لجنة الجهاد هناك أو للتد            
ومن أهم المعارك التي خاضها ضد اإلنجليز واليهود وفيها كبد العدو خسائر باألرواح والعتاد              . المعارك

بما في ذلك إسقاط بعض الطائرات معركة المنطاراألولى ومعركة المنطار الثانية بالقرب من قرية بلعـا                
، كما خاض معـارك     "زاوية األشباح "ليز فسميت ب  في نقطة جبلية على طريق نابلس حيفا أرعبت اإلنج        

  .أخرى منها بيت إمرين وكفر صور ودير الغصون والنزلة الشرقية وبلعا
وأفرط البريطانيون في تعقبه ومالحقته بالمدافع الرشاشة والدبابات والطائرات الخفيفة إلـى أن نجحـوا               

 اإلفالت من الطوق سـوية مـع         فاستشهد خالل محاولته   27/3/1939بمحاصرته في قرية صانور في      
أمـا  . سليمان أبو خليفة  )الجزء الجنوبي من وادي الحوارث    (حارسه الشخصي وقائد فصيل وادي القبانة       
 في مغاريب نابلس فـتمكن مـن النجـاة          "ضرار بن األزور  "سعيد بيت إيبا مرافقهما وهو رئيس فصيل        
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 زحفا بينما واصل الجنود إمطـار العبـاءة         بإسراعه إللقاء عباءته من فوق سنابل القمح وفر من المكان         
  . وبعد شهور قليلة أفلح اإلنجليز باغتياله.. بالرصاص

وأكد الدكتور كبها أن ذلك جرى فور عودته من دمشق وأوضح أن بعض زمالئه في العاصمة السورية                 
لكن أبو كمال رفض ذلك وصمم علـى محاولـة          "وأضاف  . نصحوه بعدم العودة بسبب خطورة الوضع     

عادة تثبيت الثورة على صفائها بعدما كانت في مرحلتها األخيـرة شـابتها الكثيـر مـن الخروقـات                   إ
  والتجاوزات وسدد روحه ثمنا للشجاعة والتفاني وسط موازين قوى مختلة سيما

  ."وأن الثورة لم تلق الدعم العربي المطلوب
رم روايات شفوية تبـرز الخـصال       وقدم الكثيرون من أترابه ممن بقوا على قيد الحياة في منطقة طولك           

الكريمة التي ميزت الرجل وتتلخص بالشجاعة واإليثار بيد أن مصادر التاريخ المكتوب أغفلتها كما لـم                
  .تخلد ذكراه بالمقدار الذي استحقه

 أبدى نجله كمال بعض العتب على المؤسسات الفلسطينية الرسمية التي لم تنصف             "الخليج"وفي تصريح ل  
ذكراه ولفت إلغفال إحيائها أو تضمينها كتب التدريس حتى اليوم، ويشار إلـى أن رفـاق                سيرة والده و  

الشهيد حاولوا إحياء ذكرى مرور أربعين يوماً على استشهاده في مسقط رأسه في ذنابة لكـن اإلنجليـز                  
لتـي  داهموا االحتفال وفرقوه ولم تحيى ذكراه في حفل خاص إال بعد ستين عاما على وفاته في قريتـه ا                  

تحمل إحدى المدارس هناك اسمه، وال يزال ذووه يحتفظون بمسبحته وبعض المنشورات التي خطها بيده               
  .أيام الثورة

واستذكر كمال أنه وأشقاؤه الثالثة حرموا من والدهم طيلة أيام الثورة النشغاله بها على مـدار الـساعة                  
  . ع سنوات من استشهاد الوالدبعدما كانوا حرموا من والدتهم التي توفيت جراء مرض قبل بض

كان الثوار يصطحبوننا للقاء الوالد في أماكن وعرة أو داخل منازل عدد من أصـدقائه مـنهم                 "وأضاف  
وفي اللقاءت القليلة كان يرفض أن يمنحنا فلساً واحداً ويواظـب علـى             . شاكر أبو إصبع ومحمد شريف    

  ."عمتنا حليمة التي تولت تربيتناالقول ان ما لديه وقف للثورة مطالبا إيانا بالتوجه ل
  9/4/2007الخليج اإلماراتية 

  
 الهجرة الفلسطينية تضاعفت منذ ان شكلت حماس الحكومة  :تقرير صحفي اسرائيلي .69

" يـديعوت احرونـوت   " جاء في تقرير نشره الكاتب االسرائيلي روني شـاكيد فـي صـحيفة               :بيت لحم 
لضفة الغربية وقطاع غـزة متواصـل مؤكـدا ان اعـداد            االسرائيلية ان نزيف الهجرة الفلسطينية من ا      

 .المهاجرين الفلسطينيين تضاعف خالل العام الذي شكلت فيه حركة حماس الحكومة الفلسطينية
وجاء في التقرير المطول ان عشرة آالف فلسطيني يهاجرون بالمتوسط من المناطق سنويا فـي العقـد                 

 . 2005 عام  ألف فلسطيني هاجروا في16 - 10األخير، بين 
، "عـام حمـاس   " الذي هو    2006واضاف الكاتب ان عدد هؤالء المهاجرين ازداد بضعة آالف في عام            

وربما وصل الى مضاعفة نفسه، هؤالء أناس استطاعت الحواجز والبطالة والفقر والجدار والـضربات              
 وأغراضـهم   العسكرية وأزيز الرصاص ايصالهم الى درجة اليأس لدرجة دفعتهم الـى حـزم حقـائبهم              

 .ومغادرة البالد
ونقل الكاتب عن طاقم أبحاث اسرائيلي برئاسة يورام اتينغر، من كبار المسؤولين في وزارة الخارجيـة                

حتى االنتفاضة األخيرة كان اغلبية المهاجرين من المسيحيين، ولكن بعد انـدالعها اتـسعت              "سابقا، قوله   
والمفكرين والتجار، منذ فوز حماس هناك هجرة ألتبـاع         الدائرة لتشمل المسلمين والمسؤولين الحكوميين      

 ازداد هـذا الـرقم      2006 ألف وفي عام     16 قفز عدد المهاجرين الى      2005السلطة الفلسطينية، في عام     
 ".ارتفاعا
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ضربة الهجرة هي احدى الضربات التـي أنزلتهـا         "ونقل الكاتب عن مسؤولين في حركة فتح قولهم ان          
 ".لسطيني حماس على رأس الشعب الف

آالف الفلسطينيين ينهون في كل عام دراستهم فـي         : "الناطق بلسان حماس يفضل استخدام صياغة اخرى      
الجامعات ويبحثون عن العمل في الدول المجاورة وفي اوروبا حتـى يتمكنـوا مـن خدمـة الـشعب                    

 ".الفلسطيني
 :خصوصا الى كندا واستراليا

 2006 ألف طلب للهجرة منذ أواسـط        45قد تم التقدم بـ     وحسب معطيات وزارة الخارجية الفلسطينية ف     
للمثليات الدبلوماسية االجنبية في المناطق، الدكتور محمد صبح، نائب وزير الخارجية الفلـسطيني مـن               

أن اغلبية المهاجرين هم من المثقفين وأصـحاب رؤوس االمـوال، الـدول المـستعدة         " حركة فتح يقول  
ن وعلى رأسها كندا واسـتراليا جـاهزة السـتيعاب حملـة الماجـستير          الستيعاب المهاجرين الفلسطينيي  

هذه ضربة قاسـية ، الـضرر البـشري        . " ألف دوالر على األقل    200والدكتوراة فقط، ومن يجلب معه      
: واالقتصادي الناجم عن ذلك هائل، وهو يلقي بظالله الصعبة على المـستويين االجتمـاعي والـسياسي               

 ".مثقفون يرحلون والطبقة الوسطى تتقلص وحماس تعزز قوتهاأصحاب رأس المال يفرون وال
ويقول الكاتب ان الفلسطينيين تحولوا خالل االعوام الستة األخيرة الى مفلسين ، مستوى المساعدات التي               

 مليون يتلقـون    1.2يحصلون عليها من االمم المتحدة والمنظمات الدولية هي األعلى في العالم، أكثر من              
 . في المائة منذ مدة طويلة35صصات، البطالة اجتازت نسبة ضمان دخل ومخ

 
اليأس واالحباط يدمران كل بذرة طيبة خيرة، أحد انعكاسات الحالة المزاجية المتكدرة هو ذلك االعـالن                

 .االنتقال الى مكان يستطيعون العيش فيه بصورة أفضل: الذي صدر عن أكثر من ثلث الفلسطينيين
قـد   % 32 أظهـر أن     2006نظمه مركز االبحاث في جامعة بير زيت في عـام           استطالع الرأي الذي    

 .عبروا عن رغبتهم بالهجرة من المناطق
:  سنة هي األعلى من حيث الرغبة في الهجرة        30 - 20بعد تحليل النتائج تبين أن نسبة الشباب من فئة          

انهـم يريـدون     % 38ن  وفي استطالع مشابه أجرته جامعة النجاح في نابلس قبل شهرين جاء ا           % 44
الهجرة وفي استطالع أجراه مركز ابحاث بيت ساحور برئاسة الدكتور نبيل كوكلي تم الحـصول علـى                 

 .نتيجة مشابهة
الفلسطينيين غير راضين بالمرة    "وقال الدكتور احمد حسين، رئيس مركز االبحاث في جامعة النجاح ان            

 ".عن وضعهم األمني واالقتصادي واالجتماعي والسياسي
انه الى جانب المعطيات حول البطالـة المتـصاعدة   "ونقل الكاتب عن اتباع حركة فتح في رام اهللا قولهم           

والفقر ومعارك الشوارع، هناك قرارات اسالمية تنزل عليهم كذلك ، في قلقيلية مثال تم الغاء مهرجـان                 
، وتقليد الثقافة الغربيـة،     فلسطين بحجة انه ليس من الالئق تنظيم حفالت رقص مختلطة للنساء والرجال           

 ".كما قررت البلدية التابعة لحماس
الكتـاب  ". قوم يا طير  " آالف نسخة من كتاب      3قبل أقل من شهر قررت وزارة التعليم الفلسطينية إتالف          

هو أحد الكتب النموذجية من الفلوكلور الفلسطيني، إال أن حماس اعتقدت أن فـي هـذا الكتـاب ثالثـة                    
 .جنس، ولذلك قررت إتالفهتلميحات للحب وال

محمود درويش، الشاعر الوطني الفلسطيني، نظم في رام اهللا مظاهرة كبيرة للمثقفين دعت الى عدم اعادة            
 في المائـة    20في السنة األخيرة تمت اضافة      : الثقافة الوطنية الى الظالم، ولكن حماس غارقة في شأنها        

مواضيع االخرى وفي كل مـدن الـضفة والقطـاع،          ساعات دراسية دينية لجهاز التعليم على حساب ال       
مقاهي االنترنت  . باستثناء بيت لحم المسيحية وعدة حوانيت في رام اهللا، يحظر بيع المشروبات الروحية            

 .في غزة ُأحرقت، وقبل اسبوع تم إشعال النار في مركزين للثقافة والموسيقى هناك
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الناس : "ك عالقة بين الهجرة وفوز حماس وقال        وادعى الناطق بلسان حماس فوزي برهوم انه ليست هنا        
يتوجهون الى الخارج من اجل الدراسة ومن ثم يعودون، ونحن نؤمن بحق العـودة ولـذلك ال يهـاجر                   

 ".الفلسطينيون بل بالعكس هم يريدون العودة الى بالدهم
 :الخجل إختفى

 عن الـوطن و تُـذكرهم بنكبـة         الهجرة هي كلمة ذات مغزى سلبي بالنسبة للفلسطينيين اذ تعني الرحيل          
 طور الفلسطينيون أسطورة مضادة اسمها      1967منذ عام   . ، الكارثة الكبرى في تاريخ الفلسطينيين     1948

اختفى الخجل مـن هـذه      " في عام حماس  "، أي التشبث باالرض الذي يالزم أسطورة العودة،         "الصمود"
بحث عن مكان رزق محترم ومستقبل شخصي       الظاهرة، الشبان يتحدثون عالنية عن رغبتهم بالهجرة، وال       

 .أفضل
الهجرة من المناطق ليست ظاهرة جديدة، فالفلسطينيون قد هـاجروا الـى الـدول العربيـة واوروبـا                  

 ألف فلسطيني مسلم، حيث تعتبر شـيكاغو        215واالمريكيتين عبر كل السنين، في الواليات المتحدة يقيم         
 ألف فلسطيني،   600الى امريكا الجنوبية والالتينية حيث يعيش       أكبر تجمع لهم، أما المسيحيون فيتوجهون       
 .أكثرهم في تشيلي والسلفادور وهندوراس

، رئـيس   )الـسقا (قسم من المهاجرين وصلوا الى مواقع عالية في الدول التي حلوا فيها، أنطونيو سـاكا                
يعتبر سـعيد موسـى     ) هندوراس البريطانية (في مقاطعة بليز    . هندوراس هو ابن مهاجرين من بيت لحم      

 .الفلسطيني رئيسا للوزراء، وفي السلفادور كان هناك رئيس من أصل فلسطيني
ويقول الكاتب ان صعود حماس حول حياة الفلسطينيين المسيحيين الى أكثر صعوبة، وفي السنة األخيرة               

اعـة الكبـرى   هاجر عدة آالف من عائالت جديدة من بيت لحم ورام اهللا ، في السبعينيات، سنوات االندف              
للنفط، غادر عشرات آالف الرجال الضفة وغزة الى دول الخليج، حيث كانوا هنـاك يحـصلون علـى                  
رواتب بخمسة أو ستة أضعاف مما كانوا يحصلون عليه في المناطق، نصفهم غادر من دون أبناء العائلة                 

البعض اآلخر غادر مـع  واعتاد القدوم كل بضعة اشهر ليترك من ورائه امرأته حامال ويعود الى عمله،             
 بعد غزو الكويت، طُـرد      1991في عام   . أبناء العائلة واستقر في الكويت وقطر والسعودية أو البحرين        

 . ألف منهم الى المناطق25الفلسطينيون من هناك انتقاما لدعمهم لصدام، وعاد 
 األمن بكافة أنواعهـا     ف وقوات .ت.وادى اتفاق اوسلو الى تغيير االتجاه حيث أعاد الى المناطق أتباع م           

 15وبعض رجال االعمال أصحاب رؤوس االموال ، حسب التقديرات المختلفة دخل الى المناطق حينئذ               
" عائدي اوسلو " ألف شرطي، مع أبناء عائالتهم االمر الذي أوصل عدد           12 ألف شخص من بينهم      20 -

 . ألف نسمة100الى أكثر من 
 تصاعدت الهجرة السلبية من المناطق نحو       1997بدد، وفي عام    ولكن حلم السالم في اوسلو سرعان ما ت       

 ليشمل رجال االعمال بـصورة      2000الخارج، وتعاظم هذا الميل بعد اندالع االنتفاضة الثانية في ايلول           
 .أساسية، الذين أصيبوا بخيبة األمل وفروا من المكان

 2000سطينية وصـلت بـين ايلـول        مركز ابحاث ديمغرافي نرويجي في رام اهللا يدعي أن الهجرة الفل          
 ألف شخص، خـصوصا مـن الطبقـة الوسـطى ومـوظفي الـسلطة               100 الى   2002وكانون االول   
 .والمسيحيين

 ألف، مـن    40في الموجة الثانية غادر كل من يمتلك جنسية اجنبية، وعددهم يقدر بـ             "و يضيف الكاتب    
هم هو وزير الخارجية الدكتور زيـاد أبـو         بينهم بضعة آالف فلسطيني من حملة الجنسية االمريكية، أحد        
 ".عمرو، الذي حصل على الجنسية من زواجه من امرأة امريكية

الذين عادوا الى تونس أو انتقلوا الى االردن ومصر اما في           " فتح تونس "في هذه الموجة برز ايضا أتباع       
حاب رؤوس االمـوال مـن      الموجة الثالثة المتزامنة مع عام حماس غادر باألساس الشبان المثقفون وأص          

 .النخبة االجتماعية والفكرية
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ولد دافعا لهجرة رأس المال من المناطق، نصار نصار، من كبار تجار            " عام حماس "و يضيف الكاتب ان   
الحجر في الضفة القاطن في بيت لحم، يعتبر أحد كبار تجار حجر البناء في العالم و كان يشغل مئـات                     

ضفة، وبجانب مخيم الدهيشة ، كانوا يشترون الحجر الخليلي االبيض منه           الموظفين في مصانعه جنوبي ال    
حتى في الواليات المتحدة، وفي السنة األخيرة نقل مركز نشاطه الـى االردن حيـث اسـتثمر ماليـين                   

 .الدوالرات في مصانع حجرية جديدة
اليـوم، نقـل معظـم      ف حتى   .ت.غسان الشكعة، رئيس بلدية نابلس سابقا، وعضو اللجنة التنفيذية في م          

 .تجارته التي يعمل بها مئات االشخاص الى االردن النه مل الحواجز ولم يعد يتحمل معارك الشوارع
أحد أصحاب مصانع النسيج الكبرى في معبر كارني الذي كان يخيط الشراشف وغيرها مـن األقمـشة                 

ل جزءا كبيرا من مصنعه الى      االسرائيلي، ومالبس العمل لمصانع كثيرة في اسرائيل، نق       " كيتان"لمصنع  
 .مصر حيث لم يعد يتحمل بقاء بضاعته التي تكلف الماليين عند الحواجز المغلقة في كل مرة

الهجرة الفلسطينية ليست هجرة كالسيكية، غالبية المهاجرين ال يبيعون أمالكهم، حتى المسيحيين الـذين              
الكثيـر  : ن منازلهم، هناك حتى ظاهرة عكسية     يغادرون بيت لحم مدركين بأنهم لن يعودوا لكنهم ال يبيعو         

من المهاجرين يعودون بعد عدة سنوات للزيارة ليبنوا بيتا يستخدمونه في العطل وكبوصلة تـأمين فـي                 
حالة اضطرارهم للعودة ، في قرية ترمس عيا مثال، بين رام اهللا ومـستوطنة شـيال، هنـاك عـشرات                    

 .سطينيون القاطنون في الواليات المتحدةالمنازل الفاخرة التي بناها المهاجرون الفل
 الى أين يهاجر الفلسطينيون؟ 

قائمة األهداف المحتملة تقلصت جدا في السنة األخيرة، اغلبية دول اوروبا ال تمنح تأشيرات هجرة لهم،                
الواليات المتحدة حدت من قبولها للمهاجرين الفلسطينيين بعد أحداث ايلول أمـا الـى جنـوب امريكـا                  

 . فال يسافر إال المسيحيونووسطها
مصر من ناحيتها تعقد عملية اصدار التأشيرات لهم، وفي االردن يخشون جدا من الهجرة الفلـسطينية،                
لذلك فرضوا قيودا صعبة حتى على الزوار الفلسطينيين، وهم يطالبونهم بكفاالت مالية لضمان عودتهم ،               

كستانيين والسريالنكيين النهم أقل أجرا وأقل إلزامـا        دول الخليج تفضل في السنوات األخيرة الهنود والبا       
من الناحية السياسية وأقل إثارة للمخاوف ، كندا واستراليا، الدولتان المشجعتان على الهجـرة، تـضعان                
شروطا مثل الشهادة الجامعية ورأس المال لقبول المهاجرين، وقد تحولتا الى هدف مفضل للفلـسطينيين               

 شخص الهجرة الى كندا كل عام ، أما استراليا فقـد            2400ه الشروط حيث يطلب     القادرين على تلبية هذ   
 طلب، السويد، الدانمارك، النرويج وبريطانيا بدرجة معينة، تستوعب مئات قليلـة مـن              2000استقلبت  

 ولشدة المفاجأة اسرائيل    -الفلسطينيين الذين يطلبون اللجوء السياسي مدعين أنهم الجئون سياسيون ولكن           
 هدف الهجرة الفلسطينية األكثر جاذبية و هنا ايضا ليست هناك أرقام دقيقة، ولكن سجالت الداخليـة                 هي

 سنة األخيرة مكان سكنهم الى الجانـب        15 آالف فلسطيني قد نقلوا خالل الـ        105االسرائيلية تُقدر أن    
 األعـداد عاليـة      يزيد على ربع مليـون،     1967الغربي من الخط االخضر، وأن العدد الشامل لهم منذ          

بصورة خاصة في النقب، خصوصا هجرة النساء غير القانونية حيث يسود هناك تعدد الزوجات، المثال               
شقيقتي اسماعيل هنية رئيس الوزراء الفلسطيني تحمالن اليوم الجنسية االسرائيلية وتحـصالن            : الشهير

 .على مخصصات التأمين الوطني
مر من اجل التصدي لظاهرة الهجرة، بين المشاركين كان احمـد           قبل خمسة اشهر، نظم في رام اهللا مؤت       

ليست هناك ظاهرة واسعة اليـوم ربمـا،        : "الذي قال   "شامل"حنون، الباحث البارز في مركز الدراسات       
ولكن هناك رد فعل متراكم االستعدادية المتزايدة للهجرة، خصوصا في صفوف الشبان، هـي ظـاهرة                

وإال فمن الذي سيبقى هنا هذا الوضع الصعب سيتحول الى حالـة أكثـر              خطيرة وعلينا أن نتصدى لها،      
 ".تطرفا
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االحتالل يتسبب بالهجرة القسرية وغيـر      "سألته من الذي يتحمل مسؤولية اتساع ظاهرة الهجرة، فأجاب          
الطوعية هذه هجرة تعتبر جزءا من مخطط الترانسفير الحياة في المناطق تحولت الـى جهـنم والنـاس                  

 ". الهجرة هي الحل الوحيد لوضعهم البائسيشعرون أن
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  مأزق ما بعد تشكيل حكومة الوحدة ...حماس .70

 صالح النعامي  
ال يحتاج المرء أن يكون على إطالع كبير بما يجري من خلف الكواليس، حتى يدرك بـسرعة أن ثمـة                    

 بشأن تشكيل حكومة الوحدة الوطنيـة       خالفات عميقة في الرأي داخل األوساط القيادية في حركة حماس         
ومستقبل عمل الحركة بعد ذلك؛ سيما بعدما عبر عن ذلك بشكل واضح وزير الشؤون الخارجية الـسابق     

 . والقيادي في الحركة محمود الزهار، الذي أخذ يطلق التصريحات النارية ضد حكومة الوحدة الوطنية
كيل حكومة الوحدة، أنما تأتي إلعتبارات شخـصية،        هناك من يقول أن إنتقادات بعض قيادات حماس لتش        

حيث أن هذه القيادات فقدت مواقعها داخل الحكومة بتشكيل حكومة الوحدة، وبالتالي فهي تنتقد الخطـوة                
 .وتشكك في صوابها ألنها تضررت من ذلك

هذه القيـادات   أنا من أولئك الذي يزعمون أن هذه بالفعل إحدى اإلعتبارات التي تحرك هذه اإلنتقادات، ف              
فتشكيل الحكومة الذي جاء بعد التوقيع على       . تتجاهل الظروف التي سبقت تشكيل حكومة الوحدة الوطنية       

 شالل الدم الفلسطيني الذي سال في المواجهات الدامية         – وأن لم يكن بشكل نهائي       –اتفاق مكة قد أوقف     
 المشروع الوطني الفلـسطيني مـرة       وغير المسبوقة بين حركتي فتح وحماس، والذي كان يؤذن بإنيهار         

هذا من ناحية، ومن ناحية ثانية، فأن تشكيل حكومة الوحدة قد جاء بعد أن أصبح في حكم المؤكد                  . ولألبد
أن الحكومة السابقة كانت ستبقى عاجزة في ظل الظروف المحلية واإلقليمية والدولية السائدة عن القيـام                

لفلسطيني، وقد كانت هذه القيادات تتبوأ مواقع قيادية في الحكومـة           بواجباتها وإلتزاماتها إزاء الجمهور ا    
السابقة، ومع ذلك فهي كانت جزءاً من منظومة العجز داخل الحكومة، مع أنه أصـبح مـن الممجـوج                   
التذكير بأن عجز الحكومة ناجم عن الحصار الدولي الخانق والظالم، إذ أن هذا ال يعفي أي حكومة مـن                   

 . واجباتها
ك، فأن هذا ال يعني أن قائمة التحديات التي تواجه حركة حماس قد تقلـصت بتـشكيل حكومـة                   ومع ذل 

الوحدة، على العكس، فأن هناك مؤشرات على أن هذه التحديات قد تتعاظم، ومن ضمن التحديات التـي                 
 :يتوجب على حركة حماس أن تحاول مواجهتها

الذي شاركت فيه السلطة الفلسطينية بوفد يـضم         حتى اآلن وعلى الرغم من أن مؤتمر القمة العربية           -1
الرئيس ابو مازن ورئيس الوزراء اسماعيل هنية، فأنه ال يوجد دالئل على أن العالم العربي جـاد فـي                   

 .توجهه لرفع الحصار عن الشعب الفلسطيني
 رفع  ومما ال شك فيه أن أهم خطوة كان يتوجب على القمة العربية األخيرة أن تحرص على تنفيذها هي                 

الحظر على تحويل األموال الى مناطق السلطة الفلسطينية، إذ أنه ما الفائدة من تخصيص العرب الـدعم                 
وواضـح  . المالي للسلطة الفلسطينية، دون أن يضمنوا وصول هذا الدعم بشكل مباشر الى خزانة السلطة             

هذه الخطوة الى اسـتئناف     تماماً أن أحد أهم الرهانات على تشكيل حكومة الوحدة الوطنية هو أن تؤدي              
 .تقديم الدعم المالي للسلطة

 اإلنتقائية التي تتعامل بها معظم دول اإلتحاد األوروبي في التعامل مـع وزراء الحكومـة الجديـدة،       -2
يتوجب عدم التسليم بهذا النهج، إذ أنه يعني أنه سـيكون           . فتقاطع وزراء حماس، وتتواصل مع اآلخرين     

وهناك خـوف مـن أن   . كومة تحظى برضى المجتمع الدولي، وحكومة مقاطعة   هناك عملياً حكومتان، ح   
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يعتمد بعض الوزراء الذين تبدي أمريكا وأوروبا حماساً لإللتقاء بهم، سياسة مستقلة عن سياسة الحكومة               
 .وبدون التنسيق مع رئيس الوزراء، وسيكون لهؤالء صدقية ما في حال نجحوا في جلب دعم مالي

نا يكمن إختبار القادة العرب الذين حضروا القمة أيضاً، إذ أنـه اإلمكـان تكـريس                وعلى صعيد آخر ه   
شرعية وزراء الحكومة الفلسطينية الجديدة عبر قيام حكومات الدول العربيـة، قبـل الـدول الغربيـة،                 

 .بإستضافة رئيس الوزراء اسماعيل هنية ووزراء حركة حماس والتواصل معهم
اء العرب على اإللتقاء بالوزارء الهامشيين في حكومة اإلحتالل ممـن        فهل يعقل أن يحرص بعض الزعم     

تلطخت أياديهم بدماء العرب، ويأبوا في نفس الوقت أن يلتقوا بمن إرتضاه الشعب الفلسطيني ليكون على                
 .رأس الهرم القيادي

 أنه لم يعد ثمـة      ومن ناحية ثانية يتوجب على الدول العربية أن توضح لدول العالم بشكل ال يقبل التأويل              
مسوغ أمام مواصلة مقاطعة الحكومة الفلسطينية أو جزء منها بعد التوقيع على إتفاق مكة وقبول الحكومة                

 .الفلسطينية مقررات القمم العربية
 عدم قدرة حكومة الوحدة على معالجة القضايا الهامة التي شكلت من أجلها، وتحديداً قضية الفلتـان                 -3

 مع تشكيل هذه الحكومة، بإختطاف الصحافيين األجانب وتدني مـستويات الـشعور             األمني، والذي تفاقم  
 .باألمن الشخصي لدى الجمهور الفلسطيني

ولألسف الشديد، فأنه ال يوجد ثمة بوادر على أن ثمة تحركات تلوح في األفق لمعالجة هذه القضية بالغة                  
ألجهزة األمنية حتى هذه اللحظـة تـرفض        إذ أنه على الرغم من تشكيل حكومة الوحدة، فأن ا         . الخطورة

 .عملياً التجاوب مع وزير الداخلية الجديد
صحيح أن مسؤولية معالجة الفلتان األمني تقع على حكومة الوحدة بجميع مركباتها الحزبية، ولكن مما ال                

 .شك فيه أن حركة حماس تتحمل الجزء األكبر من المسؤولية ألنها الحركة التي تقود الحكومة
 ما سبق يقودنا الى نقطة بالغة األهمية، نص عليها اتفاق مكة، وهي إعادة صياغة األجهزة األمنيـة                  -4

وواضح تماماً في حال ظلت أوضاع األجهزة األمنية        . على أسس وطنية مهنية وليس على أسس تنظيمية       
ركة حمـاس   على جميع أجهزة السلطة األمنية، وسيطرة ح      " فتح  " على حالها، و في ظل سيطرة حركة        

 .على القوة التنفيذية التابعة لوزارة الداخلية، فأن ذلك سيقود حتماً الى مزيد من الصراعات والمواجهات
 على الرغم من حديث حركتي حماس وفتح عن حكومة الوحدة الوطنيـة كـضرورة، فـأن هنـاك                   -5

ـ             ات لـبعض وزراء  مؤشرات على عدم اإلنسجام داخل هذه الحكومة، وتجسد ذلك من خالل كيل االتهام
 .حماس وفتح لبعضهم البعض باإلقصاء الوظيفي وغيرها من اتهامات ال تدلل كثيراً على اإلنسجام

 تشكيل حكومة الوحدة الوطنية لم ينه ملف العالقات الشائك بين حركتي فتح وحماس على المـستوى                 -6
 . التنظيمي، فحتى اآلن هناك أزمة ثقة واضحة بين الجانبين

ريبات اإلعالمية الكثيرة التي تؤكد أن عناصر من فتح يتلقون تدريبات في مصر تدفع الكثيرين               فمثالً التس 
في حماس لالعتقاد أن هذا يأتي في إطار استعداد فتح لمواجهة مع حماس، األمر الذي يكرس واقع عدم                  

 .الثقة ويقرب من المواجهة القادمة
واسعة النطاق ضد قطاع غزة، بحيث تـستهدف         هناك احتمال قوى أن تشن إسرائيل حملة عسكرية          -7

بشكل أساسي حركة حماس وبناها التنظيمية والعسكرية، متذرعة بتواصل اطالق الصواريخ على العمق             
فعلى حركة حماس من جهة أن تستعد لمثـل هـذا           . اإلسرائيلي، وتهريب األسلحة من مصر الى القطاع      
الداخلي للدفع نحو عدم منح إسرائيل مسوغات لـشن         السيناريو، ومن جهة ثانية أن تسعى على الصعيد         

  .مثل هذه الحملة
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  سلخ الفلسطينيين بعد ذبحهم  .71
 علي جرادات

كان، وما زال، وسيبقى سلخ الفلسطينيين عن عمقهم القومي هدفا صهيونيا استراتيجيا ثابتا، أما اختالف                
  . تحوالت واقع الصراع ليس االوسائل تحقيق هذا الهدف وأشكاله فقد اقتضته

  :ذاك ما أفرزه وعي الصهاينة لحقيقة أن
؟، وبـصيغة   "أين هو الشعب الفلسطيني   "اقتالع الفلسطينيين وابتالع أرضهم، وطمس حقوقهم بأيديولوجيا        

، هو أمر يستحيل تثبيته فـي التـاريخ مـن دون سـلخ              "الهنود الحمر "ما كان لسكان أمريكا األصليين      
ن عن عمقهم العربي، هذا فضال عن وعي الصهاينة للفرق بين مواجهة الفلسطينيين منفردين،              الفلسطينيي

ولعل في هذا تأكيداً ألهم وظائف الكيان الصهيوني، ودوره التخريبي ضد           . وبين مواجهتم كجزء من أمة    
 "سـايكس بيكـو   "أية مشاريع قومية عربية جادة تستهدف الخروج على طاعة عـصا وقـائع اتفاقيـة                

 فكرة انشاء الكيان الصهيوني، بل وكان قيام هذا الكيان حلقة أساسية            "بلفور"االستعمارية التي أنجبت عبر     
  .ِمن حلقات تلك االتفاقية، وأداة فاعلة بعنف ومثابرة ِمن أدوات تأبيد تطبيقاتها التفتيتية على األرض

 وللتـدليل فقـط، فـان الحـروب         .لقد تعددت وسائل تحقيق هذا الهدف الصهيوني االستراتيجي الثابت        
الصهيونية ضد الثورة المصرية بقيادة الزعيم الراحل عبد الناصر، مثلت المؤشر األكثر داللة على الدور           
التخريبي للكيان الصهيوني ضد مشاريع النهوض القومي العربي، وعكست شدة الحاجة الصهيونية لسلخ             

شر عقد الصهانية لمعاهدة كامب ديفيد التي أخرجـت         الفلسطينيين عن عمقهم القومي، وكذا هي داللة مؤ       
طاقة مصر بالمعنى العسكري ِمن الصراع؛ وفي كال المؤشرين اشارة الى أن التجربة الناصرية كانـت                
فعالً المشروع القومي العربي األكثر جدية، والحاضن القومي األكثر التصاقا بالفلسطينيين وقضيتهم، وأن             

ة كامب ديفيد ِمن قطٍع لسياق تلك التجربة القومية الرائدة، شكل الضربة األشـد              ما تحقق للصهاينة باتفاقي   
      .للمشروع القومي العربي وللقضية الفلسطينية في آن

، وعلى هدي نهجه، وتحويله الى سياسة عربية رسـمية مقبولـة            "كامب ديفيد "في السياق، وبعد اختراق     
صهيوني بدعم ِمن واشـنطن فـي تحقيـق االختـراق           وجامعة بعد أن كانت مذمومة، نجح المشروع ال       

، الـى   ) االحتفـالي  "سامره"بعد انفضاض   ( الذي قاد    1991االستراتيجي الثاني عبر مؤتمر مدريد عام ،      
 التفاوض المباشر والمنفرد مع الكيـان الـصهيوني تحـت الرعايـة             "مصيدة" األطراف العربية    "تبليع"

  .دي الزور الروسي واألمم المتحدةاألمريكية، وان كنا ال ننسى مشاركة شاه
 وما تناسل منها، وانقضى عقد ونصف العقد على ويـالت مفاوضـاتها             "مؤتمر مدريد "تواصلت مسيرة   

 منفردة مع األردن، وما قيل      "سالم"العبثية، ولم تحصد األطراف العربية خاللها شيئا يذكر، اللهم معاهدة           
ت تطبيق الشق االنتقالي ِمن أوسلو، الفتات الـذي عـاد           عن وديعة لرابين حول الجوالن، وفتات مرارا      

 للضفة الغربية، وبناء الجدار الفاصل، وعـزل غـزة بفـك            2002آذار  /شارون ولحسه باجتياح مارس   
االرتباط األحادي معها، هذا اضافة الى ما توفر للكيان الصهيوني ِمن فرصة لتكريس رؤيتـه األمنيـة،                 

 وتهويداً للقدس وتقطيعاً ألوصال الضفة، هذا عالوة على ما أرتكـب            تجلت وقائع على األرض استيطانا    
بحق الفلسطينيين ِمن تقتيل وجرح واعتقال وتجويع وتدمير للبنى واالمكانات، وما تم اعفاء الصهاينة منه               

  .ِمن تكاليف استمرار احتاللهم المالية، وتبعاته األمنية والسياسية واألخالقية
 تحديدا، وفشلها في انتـزاع توقيـع فلـسطيني علـى صـك              2000ب ديفيد   بذلك، ومنذ مفاوضات كام   

االستسالم، وفي ضوء ما ترتب على ذاك الفشل ِمن اشتعال لكامل السهل الفلـسطيني بـشرارة زيـارة                  
 بعد بروفتـي    2000أيلول ، /شارون لساحات األقصى، أي اندالع االنتفاضة الفلسطينية الثانية في سبتمبر         

 انتهت عمليا وواقعيـا الطاقـة       2000أيار ، / وانتفاضة اضراب األسرى في مايو     1996انتفاضة النفق ،  
 الصراع، وتكريس وقـائع سـلخ       "ادارة أزمة " مؤتمر مدريد، وتدنت قدرتها على       "مصيدة"االستيعابية ل   

  . االصطناعي تجاوز المأزق "خارطة الطريق"الفلسطينيين عن عمقهم العربي، ولم يستطع أكسجين 
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، وتزويدها بطُعـٍم جديـد تحـت مـسمى مـؤتمر            "المصيدة" الكيان الصهيوني بحاجة لتجديد      هنا، غدا 
 بكلمات أولمرت اثر هزيمته العسكرية      "لم تعد أولوية  " التي   "االنطواء"، خاصة بعد ترنح خطة      )4+4+2(

ـ           "المصيدة"وعزز ضرورة تزويد    . في لبنان  ة  بطُعٍم جديد تقاطع الحاجة الصهيونية الطبيعـي مـع حاج
واشنطن للموقف العربي لتجاوز ورطات سياستها في المنطقة عموما، وفي العراق تحديدا، اضافة الـى               
ورطة الصهاينة وواشنطن مع الملف النووي االيراني الذي قد يقود الى مواجهة عسكرية كارثية علـى                

  .المنطقة، بل على البشرية قاطبة
مـصيدة  "تقاطعة مع حاجة أمريكية هي الدافع لتجديـد         على هذه الخلفية، ورغم أن الحاجة الصهيونية الم       

 حين استغلت واشنطن أبـشع      1991 التي نجمت أصالً عن حاجة أمريكية صهيونية مشابهة عام ،          "مدريد
 التـي قيـل أنهـا       "مصيدة مدريد "استغالل حماقة صدام في الكويت، وكسبت دعم األطراف العربية ب           

رغم أن الحاجة األمريكية الـصهيونية هـي الـدافع لنـشأة            ستفضي الى تسوية سياسية للصراع؛ نقول       
 ولتجديدها هذه األيام، اال أن قادة الكيان الصهيوني بدعم أمريكي، لم يكفوا عـن               1991 عام ،  "المصيدة"

 كأداة لتحقيق اختراق نوعي آخر، بل أخطر وأكبـر، وبـوزن ضـربة              "المصيدة"محاولة توظيف تجديد    
ابـداء  " الفلسطينيين مع عمقهم القومي، واال ما معنى اشتراط الـصهاينة            قاضية على صعيد افساد عالقة    

 مع الدول العربية؟ وما معنى قول أولمرت علنا أن          "التطبيع أوالً "بالمبادرة العربية ب  ) اهللا أكبر  ("االهتمام
ـ  "الدول العربية أدركت أن الكيان الصهيوني ال يشكل خطراً عليها، وأنها أدركت أن                "الميالتطرف االس

  كما قال هو ما يهددها؟
 قادة الكيان الصهيوني للتسوية السياسية للصراع، هو حراثة فـي           "استعداد"عليه، فان رهاناً عربيا على      

والمهم أن الرهـان والتـصديق      .  في هذه التسوية يساوي شراء السراب      "رغبتهم"البحر، وأن تصديقاً ل     
سطينيين عن جلدهم القومي، تماما مثل سلخ الشاة بعد         يشكالن الحلقة األخطر في حلقات مخطط سلخ الفل       

  . الشاة ليسهل سلخها"ينفخ"وبالمناسبة فان الجزار . ذبحها
  9/4/2007الخليج اإلماراتية 

  
  "انهيار إسرائيل الوشيك"عن  .72

  برهوم جرايسي
ينما تجلـس   وأحيانا، ح ". قرب انهيار إسرائيل  "اشتدت في األشهر األخيرة النغمة التي نسمعها كثيرا عن          

تشاهد بعض الندوات التلفزيونية، يدخلك بعض المتحدثين في أجواء وكأنه من األفضل أال تنـام               " صدفة"
ليلتك استعدادا الستقبال الجيوش المحررة من البحر إلى النهر، أو أن قادة إسرائيل أنفـسهم سـيقررون                 

  .لألمم المتحدة" تسليم المفاتيح"بمحض إرادتهم 
حماسة زائدة، أم مبالغة متعمدة لزرع األوهام؟ ولكي ال نظلم أحدا، فـإن هـذا وذاك                أهي  : ونحن نسأل 

والمشكلة ليست مع ذوي الحماسة المفرطة، الذين كل ما هو مطلوب منهم القليل من المسؤولية               . صحيح
والتروي وقراءة األوضاع بواقعية وموضوعية، وهو شرط أساس لمعرفة كيفية مواجهة الواقع وتحسينه،             
إنما المشكلة الخطيرة هي لدى الذين يبالغون، عن سبق إصرار وترصد، من أجل الترويج ألجندة سياسية                
ليست واقعية، وبحيث يصبح بث األوهام وتضخيم األمور وسيلة لالقناع بتلك األجندة، مهما كان ثمن هذا                

  .سياسيا
، أو أنهـم    "ا لسياسة األمر الواقـع    رضخو"ويحلو لهؤالء أن يصنفوا المختلفين معهم، فإما أن يكونوا قد           

والى جانب كل هذا، فإن     . ومن هنا، فإن الطريق قصيرة جدا للتخوين      ". متحمسون جدا للكيان الصهيوني   "
  .المزاودة ترتفع إلى منسوب مغرق



  

  

 
 

  

            40 ص                                    686:                                 العدد9/4/2007اإلثنين : التاريخ

ونؤكد ثانية أن قراءة الواقع بموضوعية هي شرط أساس لوضع رؤية سياسية واضحة قابلة للتحقيق في                
ومجال التحرك ضمن دائرة الواقـع      . ة، وليكون باإلمكان استخدام الوسائل كافة لتحقيقها      ظروف المرحل 

  .واسع جدا، وغير ذلك يبقى خارج تلك الدائرة، وفقط للتشويش
حقيقة ان األزمات تعصف بإسرائيل من كل حدب وصوب، وال سيما في األشهر األخيرة؛ فهي فـشلت                 

قطاع غزة، وكذلك األمر في حربها الشرسة على لبنان، وتلقت          في تحقيق أهداف عينية في عدوانها على        
 فإن إسرائيل لم تخسر الحـرب       - وكما قلت في مقال سابق     -ضربات هزت عنجهيتها العسكرية، لكن      

  .ولم تُهزم استراتيجيا
وفي هذه النقطة بالذات يجب التمييز بين مفهوم الفشل الذي يجري الحديث عنه في إسرائيل، وبـين ذاك                  

فإسرائيل دمرت وقتلت في لبنان وارتكبت المذابح؛ ورغم قتل أكثر من ألف لبنـاني،              . متداول خارجها ال
إال أن هذا الكم من الدمار والدم لم يشبع العقلية العسكرية التي تـسيطر علـى المؤسـستين الـسياسية                    

  .ونوالعسكرية في إسرائيل، ولهذا فإن االلتقاء هو حول اسم المصطلح وليس في المضم
وصحيح أيضا أن إسرائيل تعايش أزمة سياسية داخلية، ألنه رغم بطشها إال أنها باتت تـدرك أنهـا ال                   
تستطيع مواصلة السيطرة على شعب بأكلمه، وهي تماطل في الدخول إلى مسار المخرج الوحيـد الـذي           

  .أمامها
فالفساد ينخر في   . يحة جديدة كذلك، فإن فضائح الفساد تتوالى، وتستفيق إسرائيل أسبوعيا تقريبا على فض          

المؤسسة، وهذا نتيجة حتمية لكل سياسة الحرب واالحتالل وتعظيم مبدأ القوة، وال يمكن لدولة تمـارس                
سياسة كهذه أن تحافظ على نزاهة حكم، خاصة وأن الموجه لهذه السياسة هـو أيديولوجيـة عنـصرية                  

  .استعالئية تنفي وجود الغير
ن كل هذا يدور داخل دولة مؤسـساتية، ال تـسمح بوجـود فـراغ سياسـي                 لكن علينا ان نعي حقيقة ا     

فنحن، مثال، مقبلون على تغييرات جدية في الحكومة اإلسـرائيلية،          . وعسكري، حتى في أحلك الظروف    
لكن أيضا هذا   . وقد يتطور األمر إلى حد كرسي رئاسة الحكومة       . على صعيد وزراء من الدرجة األولى     

  .قوانينه وأنظمته في داخل المؤسسةيجري بشكل منظم، وله 
في المقابل، يجب أال تغيب عن نظرنا معطيات النمو االقتصادي المتسارعة إلى األعلى، وهذا يعزز مـا                 

فالممولون على قناعة بأن كل االهتزازات السياسية الجارية في إسرائيل تبقى في داخل المؤسـسة               . سبق
ما كنا رأينا هذا االندفاع نحو الـسوق اإلسـرائيلية، وبأرقـام            وال تنعكس على الحياة االقتصادية، وإال ل      

  . قياسية
هذه هي العناوين العريضة للوضع الداخلي في إسرائيل، وهذه هي مقاساته، وكل حديث عـن أن هـذه                  
مؤشرات لبداية النهاية إلسرائيل هو مبالغة وأوهام تتسبب بضرر بالغ وخطيرة لفرص النضال الحقيقـي               

  .كس على الشعب الفلسطيني الذي يخوض نضاله على مدى سنين ولم ييأسوالواقعي، ينع
إن المبالغة وبث األوهام هي الوصفة األكثر فعالية لنشر اإلحباط واليأس بين صـفوف الجمـاهير، ألن                 

. االوهام ال يمكنها ان تدوم، وال بد وأن تتكشف، وال هي تحتاج إلى الكثير من الزمن في عصر السرعة                  
  .  اإلنسان العادي الذي بنى آماله على أوهام، سيغرق في إحباط خطير حين تتكشف له الحقيقةولهذا، فإن

إن الشعب الفلسطيني قرر بأكثريته الساحقة جدا، ومعه أكثرية الشعوب العربية، ما هـي وجهـة الحـل                
كان لغير ذلـك    وقد أثبتت التجربة ان ال م     . الدائم، وهذا هو هدف النضال، وعليه تقوم البرامج السياسية        

  .من الجهتين
   9/4/2007الغد األردنية 
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 موازنة احتماالت الحرب ضد إيران .73
 منير شفيق

 إسرائيلية ضد إيران، -أخذ الجدل يتصاعد في اآلونة األخيرة حول مدى احتمال اندالع حرب أمريكية 
 . وجهة نظرهوقد انقسم المحللون بين مرجح للحرب ومستبعد لها، وكان لكل ما يقوله في دعم 

الذين يستبعدون احتمال شن الحرب يعددون مجموعة من األسباب، فمنهم من ينطلق من التجربة 
األمريكية الفاشلة في العراق والغارقة في صراع مسلح ال مخرج لها منه، فكيف يمكن ألمريكا ان تشن 

يعززون رأيهم بالقول ان حربا أخرى وهي غير قادرة على زيادة جنودها في العراق وأفغانستان وهؤالء 
القوات األمريكية رهينة بيد إيران في العراق، مما يجعل التفكير في عدم تعريضها للخطر يرجح عدم 

 . توقع شن حرب ضد إيران
وهنالك من يضيفون تجربة العدوان االسرائيلي على لبنان حيث هزم ميدانياً وواجه ما لم يتوقع من حسن 

ن الصواريخ والقوات ومواصلة االتصاالت واإلمداد، فضالً عن القدرة على األعداد الدفاعي من حيث أم
الصمود واالشتباك، واالستعداد ألعلى درجات التضحية من قبل المقاتلين حتى أكثر مما توقعه أقرب 
الناس اليهم، وهذا كله يشكل صورة مصغرة لما يمكن ان يكون عليه حال االعداد اإليراني للمواجهة اذا 

 ثم يضيف أصحاب هذا الرأي الى امكانيات ايران العسكرية على المستوى البحري والصاروخي وقعت،
ومضادات الطائرات الى جانب إمكانات توسيع جبهة المعركة لتشمل ما هو أبعد من إيران مما يهدد كل 

 . المواقع العسكرية األمريكية وصوالً الى الدولة العبرية، بل ربما أوسع من ذلك
ذا كانت امريكا تراهن على ضربة تدميرية سريعة ولمدة محدودة ليصار إلى وقف اطالق النار ولهذا ا

فإن االشارات االيرانية المتتابعة المباشرة وغير المباشرة تؤكد ان أمريكا لن تستطيع التحكم في ميدان 
كل هذا في الحرب، أو مدتها أو حدودها أو مدى استمراريتها، وكيف؟ األمر الذي يفرض ان يدخل 
 . حساب المخطط االستراتيجي األمريكي فيجعله يفكر مائة مرة قبل اإلقدام على هذه الحرب

وهنالك من يضيفون ان اإلعداد السياسي للحرب ال يتناسب مع االعداد العسكري فأمريكا من هذه الناحية 
هنالك من إشارة معزولة حتى عن الذين يؤيدونها في فرض عقوبات عبر مجلس األمن عليها، فليس 

واحدة حتى من بريطانيا توحي باالستعداد لخوض حرب جديدة، ولو قورن بين الحشد السياسي 
 في الحرب ضد العراق وما يجري اآلن يلحظ الفارق الشاسع بين األمرين، مما "التحالفات مع الراغبين"

وفة وال تعود على يجعل شن حرب عسكرية بال غطاء سياسي وحلفاء مسألة خطرة للغاية وغير مأل
صاحبها إال بالخسران، وهذه هي تجربة هتلر في الحرب العالمية الثانية الذي اعتمد على العضالت 

 . العسكرية بال حلفاء على مستوى عالمي، كما واجهته جبهة الحلفاء الواسعة جداً
قف اإليراني نفسه طبعاً هنالك أسباب أخرى يذكرها الذين يرجحون عدم احتمال الحرب، لعل أهمها المو

الذي قد يحاول االفالت في آخر لحظة من التمسك بالتخصيب النووي ولو كان لالغراض السلمية فقط، 
ان أصحاب هذا الرأي يعتمدون على دهاء السياسة والحسابات اإليرانية التي ال تجعل من السهل وقوع 

 . سبة الى الموقف اإليرانيايران في الفخ، أي االعتماد هنا على قرار اللحظة األخيرة بالن
وأخيراً هنالك من يتوقع معارضة قيادة الجيش األمريكي عند اتخاذ قرار الحرب في اللحظة األخيرة 

 . كذلك، وهو ما ال يستطيع بوش ان يواجهه انطالقاً من صالحياته
ران لقدرة لكن الذين يرجحون احتمال الحرب يضعون في الكفة المقابلة ان قرار الحرب ضد امتالك اي

التخصيب النووي هو قرار اسرائيلي يتحكم في القرار األمريكي، السيما من خالل تحكم اللوبي 
االسرائيلي في الكونجرس واإلدارة الحالية، األمر الذي يضعف كل األسباب الواردة في -األمريكي 

الصهيوني مازال مصلحة ترجيح عدم وقوع الحرب، عدا معارضة قيادة الجيش اذا وجدت، حيث التأثر 
في حده األدنى على مستوى جنراالت الجيش، لكن هذا السبب ال مؤشرات ملموسة عليه حتى اآلن فهو 

 . مازال في اطار الفرضية
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من هنا ال يمكن الركون لكل األسباب الوجيهة والقوية التي تساق لتغليب احتمال عدم وقوع الحرب، 
ته فوق كل الحجج، وقد فعل ذلك طوال الخمس سنوات وذلك بسبب القرار االسرائيلي الذي يضع حج

الماضية لو سخر كامل االستراتيجية األمريكية لخدمة المشروع االسرائيلي في المنطقة، ثم أضف الى ما 
اصاب بوش من اخفاقات قد يغريه بالمغامرة اإلسرائيلية كمحاولة أخيرة لتحقيق حلم تبدد وان بقي 

 . مراوداً لنفس مهزومة
  9/4/2007 القطرية الشرق

  
  إسرائيل وكابوسها االستراتيجي    .74

  أحمد أبو هدبه   
أكثرت األجهزة االستخبارية ومراكز البحث والدراسة اإلسرائيلية أخيراً من نشر التقديرات المتناقـضة             

ت حول البيئة اإلسرائيلية المحيطة بإسرائيل والخيارات المطروحة أمامها في المرحلة الراهنة، فقد تميـز             
تقديراتها لهذا العام بنزعة أقل تفاؤلية عما كانت عليه في العام الماضي، ففي الوقت الذي انطـوت فيـه                   
التقديرات االستخبارية لشعبة االستخبارات العسكرية على تناقض داخلي بالنسبة إليران وسوريا وحماس            

 المنطقة، اعتبر مئير داغـان      والجهاد وحزب اهللا على صعيد تنامي قدراتها العسكرية وزيادة نفوذها في          
مسؤول الموساد أن البيئة االستراتيجية إلسرائيل لم تتغير بالرغم من اإلخفاقات العسكرية في لبنان، وأن               
هناك احتمال حصول مواجهة عسكرية مع هذه األطراف مستقبالً تكون فيها إسرائيل قادرة على تحسين               

الصادرة عن مركـز    " ناتيف"هم من ذلك كله ما نشرته مجلة        هذه البيئة وتعزيز قدراتها الردعية، لكن األ      
للدراسات السياسية، دراسة جديدة في الوضع االستراتيجي إلسرائيل أعـدها المتخـصص فـي              " أرييل"

الشؤون االستراتيجية، الدكتور ران باراتس، استهلها باستعراض إخفاقات الجيش في حرب لبنـان الـى               
لتي تواجهها إسرائيل ورسم خاللها صورة أكثر تشاؤمية وبخاصة حيـال           جانب التهديدات االستراتيجية ا   

ما أسماه خيار التماثلية النووية مع إيران والذي سيكون له تداعيات قاسية حتى علـى سـاحة المعركـة                   
من نواٍح كثيرة، يعد وضـعها      . تعيش إسرائيل اليوم في أحد المفترقات المصيرية األكثر حسماً        : "التقليدية
، عندما سيطر على الجميع خوف الزوال وحفر سكان تل أبيب الحفـر             1967 أسوأ بكثير من عام      اليوم

 الذي اقتربت فيه الهزيمة العـسكرية       1973وهو أسوأ أيضاً من عام      . الدفاعية بانتظار الحرب المقتربة   
ضل الكثير مـن    وفي الحالتين نجونا، خالفاً لألسطورة اإلسرائيلية، بصورة أساسية بف        . بشكل مثير للقلق  

في غياب حوار استراتيجي جوهري، وفـي ظـل تـصورات اسـتراتيجية             . الحظ والقيادة السيئة للعدو   
وجيوسياسية مختلفة وغريبة أصبحت سائدة، تقترب إسرائيل من خطر ال تستطيع تشخيصه، وفي الواقع،              

السطحية فـي الحـوار     ويعتبر الكاتب أن أحد األمثلة عن       ". هي تستعد منذ أعوام للحرب غير الصحيحة      
السياسي هو تصوير الحرب األخيرة على أنها أسفرت عن نجاحات مهمة، وهو أمر يقوم بـه أصـحاب                  

المعارضون ينكـرون أهميـة     . 1701المصالح، بحسب هؤالء فإن الثمرة الرئيسية للحرب، هي القرار          
ى لو كان صـحيحاً، يقفـز       إال أن هذا القول، حت    . القرار بحجة أن حزب اهللا رمم قدراته برغم كل شيء         

 هو فضيحة وطنية ال سابق لها، فبعد سنوات من الصراع والتصميم            1701القرار  : فوق النقطة األساس  
اإلسرائيلي ضد أي اقتراح لنشر قوات غريبة على حدودنا، سمحت إسرائيل اليوم لقوة مسلحة، لجـيش                

رائيل، بالتمركز في جنوب لبنان مع      غريب بكل معنى الكلمة، يتألف من مجموعة دول بعضها معاٍد إلس          
وخالفاً للمراقبين الذين عرفناهم في الماضي، القوة       . تفويض قتالي يقول إن عليه حماية لبنان من إسرائيل        

هكذا تخلت إسرائيل عن سيادتها وعن حقها بالعمل العسكري فـي           . التي تحمي لبنان اليوم هي قوة قتالية      
  .لبنان إزاء التهديدات

ره ممن عالج النتائج والمعاني االستراتيجية المؤلمة للحرب األخيرة على لبنان فإن هذا الكاتـب        خالفاً لغي 
الكفاءة المنخفضة لسالح البر    : أوالً: يستخلص ثالث نتائج أساسية خالل البحث االستراتيجي في الحرب        
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ي حافظـت علـى أمـن       عدم حصانة سالح المدرعات، إحدى المزايا االستراتيجية الت       : ثانياً. اإلسرائيلي
" المـستقيل "عدم تلبية سالح الجو، وخالفاً لتوقعات رئيس األركـان          : ثالثاً. إسرائيل لما كان متوقعاً منه    

وآخرين كثر، فإنه لم يعجز فقط عن حسم المعركة، بل إنه حتى لم يقترب من تحقيق جزء معتد به مـن                     
 الردع األخير الذي بقي في أيدي إسـرائيل         فإن. وبناء على مثل هذه االستخالصات    . الوعود التي قدمها  

  .هو السالح النووي) بعد زوال الردع التقليدي في أعقاب حرب لبنان(في نظر الكاتب المذكور 
المعنى األكثر عمقاً لحصول إيران على قدرات نووية لم يخضع للدراسات الوافية في المنظومات األمنية               

الوظيفة .  مثلما هي العادة في الشؤون النووية، في بعدها الردعي         لهذا ينبغي دراسة المشكلة،   . اإلسرائيلية
. االستراتيجية للسالح النووي، بوصفه سالحاً شمولياً، هي منع الهجوم أو اإلبادة أكثر منها اإلبادة الفعلية              

الخسارة في الحرب أو إلقـاء     : من ناحية العدو، تقف إسرائيل، في ظل عدم التماثلية، أمام معضلة صعبة           
إضافة الى ذلك، كلما نجح العدو أكثر في ساحة المعركة، تزداد احتماالت استخدام إسرائيل              . قنبلة نووية 

لذلك، عندما يكون هناك عدم تماثلية نووية، فإن السالح النووي يؤدي الى جمـود              ". سالح يوم الدين  "لـ
لة جوهرياً، فإذا كانـت إسـرائيل       في مقابل ذلك، في حالة التبادلية النووية، تتغير المعاد        . هجومي تقليدي 

تعلم أن الرد على استخدامها للنووي سيكون بأن تطلق إيران عليها صواريخ نوويـة، فـإن الحـسابات                  
بعد أن تكون قد    (الخسارة في حرب تقليدية أو التعرض إلبادة نووية         : ستختلف، وتصبح على النحو اآلتي    

ية تضع إسرائيل كما يقـول الكاتـب أمـام كـابوس            هذه المعادلة االفتراض  ). استخدمت سالحها النووي  
ألنه في اللحظة التي نعود فيها الى دراسة الخيار التقليدي، تطفـو نقـاط جيواسـتراتيجية                : "استراتيجي

التي شهدت  (أساسية عديدة كانت حتى سنوات خلت بديهية، بل إن مبادئ الحرب في الجيش اإلسرائيلي               
، فإسرائيل في نظره هي دولة مـن دون احتيـاطي           "ارتكزت عليها ) ةتحوالً جوهرياً في األعوام األخير    

هي صغيرة وضيقة وطويلة، بحيـث إن       : حجمها وشكلها يعدان كابوساً استراتيجياً    . جغرافي استراتيجي 
ويوجد فيها مراكز سكانية ومراكز قوة واضـحة ونقـاط          . النسبة بين طول حدودها ومساحتها سيئة جداً      

، وفي صراع متواصل مع الفلسطينيين      )سوريا ولبنان (اور دوالً معادية عالنية     وهي تج . ضعفها معروفة 
وهي تحـاذي دولـة حياديـة وضـعيفة ال          . الذين يسيطرون على أجزاء واسعة شرقها وفي قطاع غزة        

، وتحاذي أيضاً مصر التـي      )األردن(تستطيع أن تعارض بالقوة استخدام أراضيها محوراً لتحرك العدو          
. صديقة أو معادية وفقاً للحاجة، وهي تثبت في األعوام األخيرة عداوتها علـى األغلـب              يمكن أن تكون    

إضافة الى كل ذلك، في إسرائيل شريحة سكانية كبيرة تتردد بين والئها للدولة أو للفلسطينيين أو الـدول                  
سب مباشرة مع   إن والء عرب إسرائيل للدولة يتنا     : ومثلما قال أحد الباحثين المعروفين    . العربية األخرى 

من هنا يـصل الكاتـب الـى رسـم          . ومن الطبيعي أن يكون كذلك    . بعد الدبابات السورية عن الحدود    
والذي يفوق قدرة عمل الجيش الحاليـة، ومحـاور         . سيناريوات حربية متعددة، تدمج بين تعدد الجبهات      

 متـوفرة ومـسلحة   تحرك عديدة لقوات العدو ـ بعضها خفي وبعضها مفاجئ ـ واستخدام قوات شعبية  
إلحباط عمليات الجيش اإلسرائيلي، والتوغل الى داخل الحـدود         ) الفلسطينيون وجزء من عرب إسرائيل    (

إن . إلخ.. اإلسرائيلية، وعمليات استهداف نقاط استراتيجية، والحصول على معلومات استخبارية تكتيكية         
ي الواقع، إن االستعداد، وفقاً لهذه الخطوط،       ف. احتماالت نشاط العدو كثيرة، وقدراته تزداد عاماً بعد عام        

على سبيل المثال، تعمل إيـران اليـوم بتـصميم، وبمـساعدة            . يجري اآلن عملياً على مستويات عديدة     
تأهيل حزب اهللا والفلـسطينيين وتزويـدهم       .. مداخيلها النفطية الهائلة، على تسليح سوريا بسالح روسي       

  .ان لدى الجميعبالسالح من جانب إيران وسوريا معروف
  7/4/2007المستقبل 
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