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  يتناسب وقرارات الرباعيةالفلسطينية ة لحكوماعتبر برنامج وتروسيا تتعهد برفع الحصار  .1
علن السكرتير التنفيذي لمجلس    أ : محمد يونس  ،رام اهللا نقالً عن مراسلها في      13/4/2007الحياة  نشرت  

وقـال ايغـور     . ان روسيا تدعم جهود الرئيس الفلسطيني لرفع الحـصار         ، امس ،األمن القومي الروسي  
 انـه سـمع مـن       ، امس في رام اهللا    ،ية زياد ابو عمرو    عباس ووزير الخارج   محمودايفانوف عقب لقائه    

عباس ومن الحكومة تأكيدات حول االلتزام الفلسطيني باالتفاقات السابقة الموقعة بين منظمـة التحريـر               
يتناسب مع  "واسرائيل، وبقرارات الشرعية الدولية الخاصة بالقضية الفلسطينية، واصفاً هذا الموقف بأنه            

وأكد في مؤتمر صحافي مشترك مع محمد دحـالن ان بـالده    ".جنة الرباعية روح ومضمون قرارات الل   
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نعتقـد ان   : "واضاف. ستعمل مع شركائها في اللجنة الرباعية الدولية على رفع الحصار عن الفلسطينيين           
واشـار الـى اهميـة      ". رفع الحصار يفتح الطريق امام التسوية السياسية بين الفلسطينيين واالسرائيليين         

  .القمة العربية االخيرة في الرياض في تشجيع التفاوض بين الجانبينقرارات 
من جهته قال دحالن ان ايفانوف اعرب في لقائه مع عباس عن استعداد روسيا لمساعدة الـسلطة فـي                   

وحول اجندة اللقاء المرتقب بين عباس واولمرت االحد المقبل، قال دحـالن            . اعادة بناء اجهزتها االمنية   
ث مع اولمرت في استئناف المفاوضات النهائية وفي وقف االجراءات االسرائيلية ضـد             ان عباس سيبح  

مثـل  (غير ان اسرائيل تريد ان يقتصر هذا اللقاء على االمور االجرائية            : "واستدرك يقول  .الفلسطينيين
  ".واذا ما أصرت على ذلك فإنها ترتكب خطأ) الحواجز العسكرية واالمور الحياتية

أعرب ايغور ايفانوف، أمس، عن أمله فـي        : وكاالتنقالً عن ال   13/4/2007 الفلسطينية   األياموأوردت  
ورحـب ايفـانوف     .أن يثمر اللقاء المقرر، األحد، بين عباس واولمرت، بترجمة القرارات على األرض           

إلصالح النظام األمني للسلطة الفلسطينية، بهدف فـرض النظـام          "بجهود السلطة وجهود محمد دحالن      
ووجـه   ".انون في األراضي الفلسطينية، ولمنع تسلل القوى المتطرفة وتهريب األسلحة غير الشرعية           والق

  .دعوة لدحالن لزيارة موسكو لمواصلة الحوار معه بشأن مختلف القضايا األمنية
ايفانوف وعد الرئيس بنقل مطلـب فـك        " أكد دحالن ان     :رام اهللا  من   12/4/2007 وكالة سما    وأضافت

أعرب دحالن عن   أولمرت،  وحول اللقاء بين عباس و     ". الشعب الفلسطيني إلى الرئس بوتين     الحصار عن 
  ".أن يجد الرئيس استجابة من اولمرت حول الرؤية الفلسطينية والوضع السياسي واالقتصادي"أمله 

أكـد محمـود عبـاس      :  أحمد رمضان  ،رام اهللا نقالً عن مراسلها في      13/4/2007المستقبل  وجاء في   
 67ر ايفانوف في تصريحين منفصلين قبل لقائهما أمس، وجوب أن تنسحب إسرائيل حتى حـدود                وايغو

 عضو الكونغرس األميركي غـاري آكرمـان علـى          ، أمس ،إلحالل السالم، وشدد عباس عقب استقباله     
  .1967ضرورة البدء بعملية سالم ذات مغزى تفضي إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة في حدود الـ

انوف في حديث الى صحافيين روس، أنه الحت في مجال التسوية في الشرق األوسط تغيـرات                وأكد ايف 
 ".من الضروري توسيع هذا الحوار    "وقال  . إيجابية تتيح التعويل على تنشيط الحوار الفلسطيني اإلسرائيلي       

الم العربيـة   وأشار إلى العوامل التي بوسعها إنعاش عملية السالم في الشرق األوسط، ومنها مبادرة الس             
، 1967التي تقترح على إسرائيل تطبيع العالقات مقابل االنسحاب من األراضي التي احتلتها فـي عـام                 

كما أكد ايفانوف ضرورة تنشيط كافة اتجاهات التسوية فـي          . والحل العادل لقضية الالجئين الفلسطينيين    
  .  اإلسرائيلي-  اإلسرائيلي واللبناني-الشرق األوسط، بما فيها المساران السوري 

  
 ن يشغلوننا ويشغلون العالم بشكليات اللقاءات وليس بجوهرهاواإلسرائيلي: عبد ربه .2

قلل ياسر عبد ربه أمس من أهمية االجتماع المقرر األحد المقبل بـين عبـاس    : أحمد عبدالفتاح -القدس  
 مـشيرا إلـى أن      "ثالثهذا اللقاء سيكون لقاء ثنائيا لن يحضره أي طرف          "وقال عبد ربه إن      .أولمرتو

إعالن أولمرت انه ال يمانع وجود طرف ثالث في هذ االجتماع نوع من المجامالت السياسية التي يعتقـد                 
اإلسرائيليين يشغلوننا ويشغلون العالم بـشكليات      "وقال ان    .ان بواسطتها يستطيع أن يكسب أطرافا دولية      

واتهـم عبـد ربـه       ."حثها خالل هذه اللقـاءات    اللقاءات وليس بجوهرها وبطبيعة القضايا التي يتوجب ب       
بالسعي لتجنب بحث أي قضايا جوهرية في االجتماعات التي تعقد معهم وهو األمـر الـذي ال                 "إسرائيل  

  ."نوافق عليه وال يوافق عليه األوروبيون وحتى اللجنة الرباعية الدولية للسالم في الشرق األوسط
يس الفلسطيني اقترح على أولمرت خالل اتـصال هـاتفي        ان الرئ  ، أمس ،وكشف مسؤول فلسطيني رفيع   

وأضاف المسؤول ان الرئاسة الفلسطينية تنتظـر        .عقد اللقاء بينهما في مدينة أريحا شمال الضفة الغربية        
 .الرد

  13/4/2007القبس الكويتية 
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 حماس وإسرائيل ال تريد للرئيس عباس دوراً في صفقة التبادل: دحالن .3

، أن إسرائيل وحركة حماس ال تريد للرئيس عباس دوراً فـي صـفقة التبـادل،                أكد محمد دحالن  : غزة
 . قد بدأت منذ تسلم الجانب اإلسرائيلي قائمة بأسماء األسـرى          تمعتبراً أن المفاوضات الجادة بشأن شالي     

على الرغم من عدم رغبتهم بأن يكون للـرئيس دور، إال أن            "وأضاف خالل مؤتمر صحفي في رام اهللا        
، معرباً عن أمله في اإلفراج الفوري عـن األسـرى           "يحاول أن يدفع باتجاه إتمام صفقة التبادل      الرئيس  

وأوضح ان المفاوضات بشأن صفقة التبادل تحتاج لمزيد من الصبر، داعياً الجميع إلى عدم               .الفلسطينيين
 .ضيةالتالعب بأعصاب أهالي األسرى من خالل التصريحات حول صفقة التبادل في الفترة الما

  12/4/2007دنيا الوطن 
  

   أسير1500 إلطالق "صفقة سرية"السلطة الفلسطينية تنفي  .4
نفت السلطة الفلسطينية بشكل قاطع أمس، أن يكون أولمرت قدم وعدا           :  ماهر إبراهيم، والوكاالت   -غزة  

 مقابـل شـليت، وقـال مـسؤول         "صفقة سرية " أسير فلسطيني في إطار      1500للرئيس عباس بإطالق    
ونفـى أيـضا أن يكـون       . "أولمرت كثيرا ما وعد الرئيس ولكن لم ينفذ شيئا من هذه الوعود           "ني،  فلسطي

لإلفراج عن اسرى فلسطينيين أن يتم أوال وقف إطـالق الـصواريخ            ) أبو مازن ( اشترط على    أولمرت"
 إسرائيل ستماطل فـي صـفقة     "وأكد على أن    . "وإتمام صفقة شاليت ومنع تهريب السالح إلى قطاع غزة        

التبادل إلى حين تلبية رغباتها وأهدافها في حين أنها تعتبر هذه القضية هي العقبـة األكبـر فـي وجـه                     
  ."الحكومة الفلسطينية الجديدة

   13/4/2007البيان اإلماراتية 
  

   حساسية خطيرة بالنسبة للمقاومينامعركة األسماء ستكون صعبة ألن اسرائيل لديه: حمد .5
 إن الخالف   ، أمس ،قال الناطق باسم رئيس الوزراء الفلسطيني غازي حمد        : والوكاالت  حامد جاد  - غزة

متوقعـاً ألن إسـرائيل لـن       "بشأن قائمة األسماء التي قدمتها الفصائل المسؤولة عن احتجاز شاليت كان            
وأفاد خالل تصريحات إلذاعة صـوت القـدس إن          ".توافق على القائمة مرة واحدة وتحت ذرائع واهية       

ء ستكون صعبة ألن اإلسرائيليين لديهم حساسية خطيرة بالنسبة للمقـاومين الفلـسطينيين             معركة األسما "
وموضوع قائمة االسماء بال شك سيكون موضع خالف، فإسرائيل لن تقبل القائمة على ما هي عليه مرة                 
واحدة، وسيكون لديها اعتراضات وهي وضعت سابقاً معايير لها وهي ال شك معايير غير مقبولة علـى                 

نحن ننظر إلى األسرى والمعتقلين بعـين واحـدة فهـم يقـاتلون             "وتابع   "األطراف للتمييز بين االسرى   
ويناضلون من أجل الحرية بغض النظر عن االنتماءات السياسية بالتالي جرى التعامل معهم علـى هـذا               

طلقـت  االساس، لكن معركة األسماء ستكون معركة صعبة وستحتاج إلى وقفة، وإسـرائيل سـبق أن ا               
وفيما يتعلق بدور الحكومة في انجاز صفقة تبـادل          ".معتقلين في صفقة حزب اهللا قاموا بقتل اسرائيليين       

نحن سعينا من خـالل االتـصاالت مـع         . ليس لدينا دور مباشر في هذا الموضوع      "االسرى، قال حمد    
ة، وبالتـالي   األطراف كلها بهدف تسريع الصفقة الطالق سراح المعتقلين، بحيث تكون صـفقة مـشرف             

االتصاالت لن تنقطع مع االخوة في حماس واالخوة المصريين وال شك أن الوفد االمني المصري يلعب                
دورا كبيرا في هذا الموضوع والوساطة بين الجانب الفلسطيني واالسرائيلي واعتقد انها تقـوم بجهـود                

  ".كبيرة مشكورة عليها
   13/4/2007الغد األردنية 
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 سجونال ال يمكن أن يكون هناك سالم في ظل وجود أسير واحد في :سةرئيس ديوان الرئا .6
رفيق الحسيني على ضرورة اإلفـراج عـن        . شدد رئيس ديوان الرئاسة د     : إبراهيم أبو كامش   -رام اهللا    

جـاء ذلـك     .أكثر من عشرة آالف أسير فلسطيني في سجون االحتالل، مؤكدا أن قضيتهم قضية إنسانية             
 نيسان الجاري،   17 الذي عقدته، أمس، اللجنة التحضيرية إلحياء يوم األسير في           خالل المؤتمر الصحفي  

 .بالتعاون مع الحملة الشعبية إلطالق سراح مروان البرغوثي وكافة األسرى تحت رعاية الرئيس عباس             
امهم ودعا الحسيني ممثلي الدول األجنبية، إلى االهتمام باإلفراج عن كافة األسرى الفلسطينيين بقدر اهتم             

ال يمكن أن يكون هناك سالم مع إسرائيل في ظل وجود           : ، وقال يتباإلفراج عن الجندي اإلسرائيلي شال    
 .أسير واحد في سجون االحتالل

من جهته طالب وزير شؤون األسرى والمحررين سليمان أبو سنينة كافة المؤسسات الدولية والحقوقيـة               
مؤكدا أن قضية إطالق سراحهم مـن أولـى اولويـات           التدخل لتخفيف معاناة األسرى واإلفراج عنهم،       

 .السلطة الوطنية، وانه ال اتفاق مع إسرائيل دون إطالق سراحهم
  13/4/2007الحياة الجديدة 

 
  األسرىالهيئة العليا ووزارة شؤون االسرى تحمل اسرائيل مسؤولية اعاقة عملية تبادل .7

ابعة شؤون األسـرى والمعتقلـين، ووزارة شـؤون          حملت الهيئة العليا لمت    : إبراهيم أبو كامش   -البيرة  
 تاألسرى وذووهم الحكومة اإلسرائيلية مسؤولية تعطيل فرحة عائلة الجندي اإلسرائيلي األسـير شـالي             

وفرحة آالف العائالت الفلسطينية التي تنتظر حرية أبنائها، بسبب إعاقتها عملية التبـادل وإتمـام هـذه                 
تتم هذه الصفقة على أساس اإلفراج عن كل قدامى األسـرى وفـي              بأن   تالصفقة، وطالبوا آسري شالي   

 .48مقدمتهم أسرى القدس والدوريات والعرب والجوالن والمناطق الفلسطينية المحتلة عام 
  13/4/2007الحياة الجديدة 

  
  لقى دعوات لزيارة طوكيو وجنيف وموسكويتأبو عمرو زياد  .8

أنـيس  .أحمد صبح وكيل الوزارة والسفير د     .ن الخارجية ود  زياد أبو عمرو وزير الشؤو    . التقى د  :رام اهللا 
. القاق سفير فلسطين لدى سويسرا امس السفير ديدير بفيرتر، المبعـوث السويـسري لعمليـة الـسالم                

وقدم . والمستشار الروسي لألمن القومي ايغور ايفانوف ونائب سفير اليابان في تل ابيب رويتا ميتسوشو             
مه مهامه وزيرا للخارجية، واعرب عن ترحيب واستعداد سويسرا الستقبال أبو           بفيرتر تهانيه للوزير لتسل   

وأكد بفيرتر على   . عمرو مع الرئيس أبو مازن أثناء زيارته القادمة ألوروبا والتي ستبدأ األسبوع المقبل            
 .الدور االيجابي لدول االتحاد األوروبي واهتمامها بعملية السالم وحقوق اإلنسان

و عمرو شرحا مفصال عن برنامج حكومته وضرورة أن يخطو المجتمع الدولي باتجـاه              من جهته قدم أب   
 .انهاء الحصار والتعامل مع هذه الحكومة وبرنامجها الواقعي

كما استقبل أبو عمرو ايغور إيفانوف ووفده المرافق، حيث نقل تحيات الحكومة الروسية الى الحكومـة                
ية الروسي الفروف لزيارة روسيا االتحادية في أقرب فرصة         الفلسطينية ودعوة رسمية من وزير الخارج     

وأعرب ايفانوف عن رغبة الحكومة الروسية بتعزيز وتطوير العالقات الثنائية بما فيهـا العـودة           . ممكنة
وتخلل االجتماع تبـادل معمـق       .الى تقديم منح لوزارة الشؤون الخارجية من خالل التدريب الدبلوماسي         

لجنة الرباعية وبرنامج حكومة الوحدة والدور الروسي الهام في تطـوير مواقـف             لوجهات النظر حول ال   
الرباعية تجاه فلسطين، واتفق الجانبان على تنشيط آليات التنسيق الفلسطيني الروسي لتفعيل عملية السالم              

 .في المنطقة
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ارجيـة بـالده    وسلمه دعوة رسمية من وزير خ      .والتقى أبو عمرو امس نائب سفير اليابان في تل أبيب         
 .لزيارة اليابان

وأضاف أنه سيلبي دعـوة  . أبو عمرو عن شكره لليابان وللمساعدات التي تقدمها لشعبنا     .من جانبه عبر د   
 .وزير الخارجية في القريب العاجل

  13/4/2007الحياة الجديدة 
  

 احمد بحر يلتقي البشير ويوقع اتفاقية تعاون مع رئيس البرلمان السوداني .9
احمد بحر رئيس المجلس التشريعي باإلنابة والوفد البرلماني المرافـق لـه بـالرئيس              .لتقى د  ا :بيت لحم 

السوداني عمر البشير، وتناول اللقاء العديد من القضايا الثنائية بين الطـرفين وتوطيـد العالقـات بـين               
حـدة  واستعرض بحر األوضاع الفلسطينية الداخلية وخاصة في أعقـاب تـشكيل حكومـة الو              .الجانبين

وعبر بحـر    .والجهود المبذولة لتوحيد الجهد الفلسطيني لمواجهة التحديات التي تواجه الشعب الفلسطيني          
عن شكره وتقديره لمواقف السودان اتجاه القضية الفلسطينية ال سيما في القمة العربيـة األخيـرة فـي                  

  . يارهمالرياض، حيث رفض أي مفاوضات حول حق الالجئين الفلسطينيين في العودة لد
وعبر البشير عن وقوف السودان حكومة وشعبا إلى جانب الشعب الفلسطيني من أجل رفـع الحـصار                 

 .الظالم عنه، وان السودان دعم بقوة القرار العربي بضرورة اإلسراع في رفع الحصار الظالم
تـشريعي  ووقع بحر واحمد الطاهر رئيس المجلس الوطني السوداني وثيقة تفاهم مشترك بين المجلس ال             

تناولت الوثيقة عدة بنود بينها تبـادل الخبـرات بـين الجـانبين              .الفلسطيني والمجلس الوطني السوداني   
وعبر  .الفلسطيني والسوداني دمع مساعدة التشريعي الفلسطيني في القضايا التشريعية والخبرة البرلمانية          

ورها تدفع باتجاه تطوير العمل البرلماني      الجانبان عن سعادتهما بتوقيع هذه الوثيقة بين المجلسين والتي بد         
 .الفلسطيني والسوداني

وفي وقت سابق استقبل بحر في مقر إقامته وزير الخارجية الـسوداني الم أكـول وتباحـث الطرفـان                   
وأكد كـول    .العالقات الثنائية والسياسية الخارجية التي تتبعها جمهورية السودان اتجاه القضية الفلسطيني          

لتاريخية للسودان تجاه القضية الفلسطينية ورفض أي عالقـات أو تطبيـع مـع الكيـان                على المواقف ا  
وشدد كول على أن القضية الفلـسطينية هـي قـضية            .الصهيوني في ظل احتالله لألراضي الفلسطينية     

سودانية بامتياز ويشهد بذلك كافة المواقف السابقة والحالية للخارجية السودانية، وان حكومـة الـسودان               
مل باستمرار للوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني وخاصة ما يتعلق بضرورة رفـع الحـصار عـن                 تع

 . الشعب الفلسطيني ورفض شروط اللجنة الرباعية
  13/4/2007وكالة معا 

  
  المجلس التشريعي الفلسطيني يستنكر تفجيرات المغرب والجزائر .10

من المغرب والجزائر، وقـال      قعت في كل  استنكر المجلس التشريعي الفلسطيني التفجيرات التي و       :غزة
تلقينا ببالغ الحزن واألسف نبـأ التفجيـرات األخيـرة فـي     " أحمد بحر رئيس المجلس التشريعي باإلنابة  

، وأوضح بحر   "الجزائر الشقيق والمغرب الشقيق والتي شقت سكون واستقرار هذه البالد اآلمنة المطمئنة           
 الفلسطيني إذ نعبر عن استنكارنا لهذه الحوادث الخارجـة          إننا في التشريعي  "في تصريح صحفي مكتوب     

عن العقل السليم، والقيم السوية، لنؤكد على دعوة أبناء أمتنا العربية واإلسالمية إلى سلوك نهج الحـوار                 
والتفاهم، بعيداً عن العنف لتحقيق الوئام الوطني، وندعوهم إلى استشعار حرمة الدم التي هي أعلى مـن                 

ودعا التشريعي الجماعات اإلسالمية في العالم اإلسالمي إلى إعـادة النظـر فـي               ،" نفسها حرمة الكعبة 
لتفويت الفرصـة علـى التـدخالت        أساليب التعامل مع الحكومات وتوضيح مواقفها اإلسالمية األصيلة،       

   .الخارجية في شؤون األمة، والتي تستثمر مثل هذه األحداث استثماراً سيئاً ضد المصالح العربية
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وتقدم المجلس التشريعي بالتعازي إلى القيادة الجزائرية والقيادة المغربية وإلى الـشعبين فـي المغـرب                

  . والجزائر وإلى أهالي الضحايا
  12/4/2007 قدس برس

  
  الموقف البريطاني من حكومة الوحدة خجول ومرتبط بالموقف االمريكي :حساسيان .11

مناويل حساسيان سفير فلسطين في المملكة      . صرح د  :نةجورج زي و محمد ابو خضير     -بيت لحم   والقدس  
المتحدة ان بريطانيا اليوم مرتبطة ارتباطا عضويا بالسياسية الخارجية االمريكية فـي منطقـة الـشرق                

 يوم وهم لن ينتقدوا اقوال وانما       100 ان البريطانيين منحوا حكومة الوحدة الفلسطينية        -:االوسط واضاف 
مشيرا الـى ان    . قبون بحذر كيفية عمل الحكومة قبل اتخاذ موقفهم النهائي منها         افعال هذه الحكومة ويتر   

هناك تطابقا في المواقف بين اللجنة الرباعية والموقف االمريكي اما الموقف البريطاني فلم يخرج متعجال               
ووصـف حـساسيان    . بعدم االعتراف بحكومة الوحدة وانما بالحث على االجتماع باعضاء من الحكومة          

موقف البريطاني بانه خجول على غرار المواقف االلمانية والهولندية المرتبط بالموقف االمريكي وقال             ال
لن يكون هناك موقف واضح وصريح مثل الموقف االمريكي، وسيحاول البريطـانيون انتهـاج سياسـة                

مثلون من  حذرة حيث اجتمع القنصل مع وزير الخارجية امس وقبل ذلك اجتمع مع الرئيس فيما يجتمع م               
مجلس العموم واللوردات مع بعض اعضاء الحكومة من فتح والمستقلين وال يبدون مواقف متشددة على               

في المحصلة النهائية القرار الرئيسي يعود الى الواليات        : وتابع حساسيان يقول  . غرار المواقف االمريكية  
  . مع السياسية الخارجية االمريكيةالمتحدة وليس الى بريطانيا الن لندن اليوم مرتبطة ارتباطا عضويا 

  13/4/2007القدس الفلسطينية 
  

 األمن المصري يمنع أمين عام مجلس الوزراء من دخول األراضي المصرية .12
محمد عوض أمين عام مجلس الوزراء الفلسطيني، وإسماعيل .منعت قوات األمن المصرية كالً من د

رية، بحجة أنهما ممنوعان، على قائمة أمن محفوظ وكيل وزارة المالية، من دخول األراضي المص
وقال مصدر حكومي مطلع، في تصريح خاص اليوم، إن الحكومة كانت . الدولة، من الدخول إلى مصر

عوض وإسماعيل محفوظ، إال أنها تفاجأت بمنعهما من دخول .قد أتمت إجراء التنسيق الخاص بسفر د
عياً األمن المصري بأنه ال يوجد أي تنسيق بهذا األراضي المصرية من قبل قوات األمن المصرية، مد

عوض استهجن هذه المعاملة من قبل األمن المصري، وقد طلب منهم .دوأوضح المصدر أن . الشأن
تمثل إساءة وإهانة واضحة للحكومة "تسليمه جواز سفره وأن يعود وال يسافر، مضيفاً أن هذه المعاملة 

ة التي يكابدها المواطنين الفلسطينيين على المعبر من الطرف وللشعب الفلسطيني، وتكشف مدى المعانا
وأعربت الحكومة الفلسطينية عن استيائها الشديد لمثل هذا العمل، خاصة وأنها ". المصري وسوء معاملته

عوض يحمل جواز سفر دبلوماسي .د السلطات المصرية، مؤكدة على أن أجرت التنسيق المناسب مع
 . كومةوهو بمثابة وزير في الح

  12/4/2007المركز الفلسطيني لإلعالم 
  

 عدوان ينتقد قرار إلغاء وزارة الالجئين ويتهم دائرة شؤون الالجئين بالتقصيرعصام  .13
 قرار الحكومـة الجديـدة      ، الوكيل المساعد السابق لوزارة شؤون الالجئين      ، استنكر عصام عدوان   :غزة

الفلسطينية العاملة في حقل الالجئين الفلسطينيين لديها        معتبرا أن المنظمات     ،الغاء وزارة شؤون الالجئين   
وتحدث عدوان عن أجواء القمة العربية في الرياض، وما واكبها مـن إبـداء              . ال مباالة لقضية الالجئين   

إن " إسرائيل استعدادها للتعاطي مع المبادرة العربية إذا ُألغي حق العودة لالجئـين الفلـسطينيين قـائال               



  

  

 
 

  

            10 ص                                      690:                                 العدد13/4/2007الجمعة : التاريخ

ة ورئيس الوزراء لقمة الرياض وعدم توجيه النقد لها ولقراراتها االستسالمية، يعني            حضور رئيس السلط  
مباركتهما لها ولقراراتها، وذلك ناتج عن إعادة ترتيب لألولويات التـي سيمـضيان باتجاههـا لـصالح                 

ي  الت 194 وقرار   242أو ناتج عن عدم إدراك كافي لمضامين قرار         . المواقف العربية الرسمية المخزية   
أو ناتج عن عدم الرغبة في معاداة األنظمة العربية التي أثبتـت            . تفرط بالحقوق الفلسطينية بطرق ملتوية    

قدرتها على ممارسة الحصار والتضييق على الشعب الفلسطيني وحكومته المنتخبة، وهو ما سينتج عنـه               
مورس الـضغط علـى القيـادة       إمكانية لمزيد من التساوق مع التوجهات الرسمية العربية والغربية كلما           

واكد عدوان أن دائرة شؤون الالجئين التي عارضت منذ اللحظات األولـى إلنـشاء وزارة                ".الفلسطينية
شؤون الالجئين، وال زالت تقف في وجهها، ال تريد أن تُفعل قضية الالجئين، وهي غير مؤهلة لـذلك،                  

 الالجئين، وخصوصاً إذا ما كانت حماس هـي مـن           وال تريد أن تُفسح المجال أمام الوزارة لتُفعل قضية        
وهي الدائرة التي صمتت صمت القبور على فضيحة وثيقة جنيف التي فرطـت أيمـا               "تصدى إلنشائها   

واوضح عدوان أن هناك عقبات كثيرة غدت تواجه قضية الالجئين           ".تفريط بحقوق الالجئين الفلسطينيين   
ة، إذ أنها أصبحت قضية ثانوية بالنـسبة للحكومـة الحاديـة            الفلسطينيين بعد هذه الخطوة غير المدروس     

عشرة، في الوقت الذي أهملت منظمة التحرير هذا الموضوع، وفي الوقت الذي يجري فيه الحديث عـن                 
، تصفية منظمة التحرير ذاتها كما وردت بعض األخبار عن توجهات الرئيس أبو مازن في هذا الـصدد                

اء مراعيا لمطالب حركة فتح ممثلة بوزرائها الذين عارضوا بقاء هـذه            مبينا ان قرار تصفية الوزارة ج     
لم يـستند قـرار     "وقال   .الوزارة او اسنادها لوزير دولة ولم يراع مطالب حماس التي استحدثت الوزارة           

التصفية على أسس علمية أو خبيرة؛ فلم تُعقد لدراسة ذلك المؤتمرات وال ورشات العمل للوصول إلـى                 
بل العكس هو ما حصل، فقد أوصى الخبراء والمختصون بـضرورة اسـتحداث الـوزارة،      قرار حكيم،   
 ".وبقائها مفَعلة

  12/4/2007وكالة معا 
  

  وتاريخي حق العودة مقدس: وزير الزراعة الفلسطيني .14
نبيه بري، وزير الزراعة الفلسطيني محمد االغـا والمـدير العـام            اللبناني  استقبل رئيس مجلس النواب     

في لبنان أسامة حمدان والمسؤول عن العالقـات الـسياسية           ة فتح اهللا خريم وممثل حركة حماس      للوزار
نـشكر لبنـان    "بعد اللقاء قال اآلغا     و. ايوب حميد اللبناني  بحضور النائب   . للحركة في لبنان علي بركة    

يد من القضايا التي    الشقيق على مواقفه الداعمة دائما للقضية الفلسطينية، وقد ناقشنا مع الرئيس بري العد            
واالمـر  . تهم الشعبين اللبناني والفلسطيني، ونقلنا اليه تحيات الحكومة الفلسطينية والبرلمان الفلـسطيني           

الثاني الذي شددنا عليه هو حق العودة للفلسطينيين ألنه مقدس وتاريخي وال يمكن المساومة عليه، وهـذا     
ا لن نقبل المـساومة علـى حـق العـودة لجميـع      ونؤكده مرة اخرى، انن   . هو موقف الشعب والحكومة   

ناقشنا ايضا قضية النـواب الفلـسطينيين المعتقلـين او          : "وأضاف ".الفلسطينيين الموجودين في الشتات   
ودعونا الرئيس بري الى تفعيل هذا االمر بصفته رئيـسا          . المأسورين اوالمخطوفين في سجون االحتالل    

وان شاء اهللا سيعقد اجتمـاع للبرلمانـات العربيـة          . ية واالسالمية للبرلمان مع النواب والبرلمانات العرب    
  ".واالسالمية خالل االشهر المقبلة لمناقشة هذا الموضوع والقضية الفلسطينية

  13/4/2007المستقبل 
  

  في البارد" فتح االسالم"اتخذنا تدابير لعزل : عباس زكي .15
حرير في بيروت عباس زكي ان المنظمة        أعلن ممثل منظمة الت    :بيروتمن   13/4/2007الحياة  نشرت  

المتطرفة والمتحصنة في مخيم نهـر البـارد لالجئـين          " فتح االسالم "مجموعة  " عزل"اتخذت تدابير لـ    
وقال زكـي لوكالـة      ".الفلسطينيين في شمال لبنان شعبياً ألننا ال نريد اظهار الفلسطينيين كعنصر تفجير           
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ت تبنينا سياسة جديدة في لبنان، واعادت الى االذهـان ان           هذه الظاهرة جاءت في وق    "ان  " فرانس برس "
المخيمات ال تزال ثغرة في جدار االمن او مصدر تهديد، ونحن ال نريد أن تكون ملجأ للهـاربين مـن                    

" فـتح االنتفاضـة   "فتح االسالم استطاعت ان تتسلل من خالل قسم مـن           "وتابع ان   ". العدالة وبؤراً أمنية  
لكنه ". اننا نتعامل مع فتح االسالم كحالة غريبة غير مقبولة ومدانة         " مشدداً على    ،"واستوطنت نهر البارد  

وقال إن هؤالء   ". ال تزال محدودة  "اقر بأن الجهود التي تبذلها منظمة التحرير لحصر انتشار االسالميين           
 الفلسطينية  يجتذبون الشبان عبر اغراءات مالية ويدربونهم على استخدام السالح في حين ال تزال السلطة             

  .تعاني حصاراً مالياً
اعلـن  : اف ب  وعن    نجيب خزاقة  ،بيروتنقالً عن مراسلها في      13/4/2007القدس العربي   وأضافت  

 عينت قيادة عسكرية جديدة وشكلت قـوة تـدخل مـشتركة ورصـدت               التحرير عباس زكي ان منظمة   
ة واالجتماعية بهـدف محاصـرة      مساعدات مالية لسكان مخيم نهر البارد واعادت تنشيط الخدمات الطبي         

وطالب زكي بتحسين    . الجيش اللبناني  ىوابدي استعداد المنظمة لتقديم اي مساعدة ال       .انشطة االسالميين 
ـ              410الظروف المعيشية لنحو      ى االف الجيء فلسطيني مسجلين في لبنان، وذلـك لقطـع الطريـق عل

 حقوقهم المدنية   ىلالجئون محرومون من ادن   وا.. واعتبر زكي ان الفقر ينتشر في المخيمات       .االسالميين
  .واالنسانية

  
  دعوات للسيطرة على الفوضى المنتشرة داخل االجهزة االمنية الفلسطينية: تحقيق .16

قبيل تشكيل حكومة الوحدة الفلسطينية، وإثر االشتباكات الداخليـة بـين فـتح             :  يوسف الشايب  -رام اهللا   
ل منهما، أرسلت األمينة العامة لمنظمة العفو الدولية أيـرين          وحماس، واألجهزة األمنية المحسوبة على ك     

خان، رسالة إلى كل من الرئيس الفلسطيني ورئيس وزرائه، تدعوهما فيها إلى جعل عملية بناء قوة أمنية                 
تحترم الحقوق اإلنسانية للشعب الفلسطيني بأكمله، وتعمل تحت مظلة حكم القانون األولويـة القـصوى               

، الـذي   "اإلفالت من العقـاب   "مطالبة باتخاذ اإلجراءات الالزمة لكسر النمط السائد من         لحكومة الوحدة،   
ودعت منظمة العفو الدولية إلى التحرك       .أدى إلى تفاقم العنف فيما بين الفصائل في األراضي الفلسطينية         

 على وجه السرعة من أجل ضمان أن يكون توظيف أفراد قوات األمن، وسلطات المقاضـاة وتـدريب                
هؤالء بعيدا عن السيطرة السياسية الحزبية المتحيزة، وأن يكون هؤالء مسؤولين أمام المجتمـع الـذي                 

. يخدمونه، وضمان عدم السماح ألية جماعات أو أفراد باستخدام األسلحة النارية أو الذخائر أو بحملهـا               
سبة أي شخص يـسيء     عالوة على إصدار تعليمات واضحة إلى جميع أفراد قوات األمن، بأنه ستتم محا            

  .استخدام سلطته أو ينتهك حقوق اإلنسان
مدير شرطة محافظة جنين، ومسؤول العالقات العامة واإلعالم للمحافظـات الـشمالية فـي الـشرطة                

للمخالفين للقانون من أفـراد     " اإلفالت من العقاب  "الفلسطينية العقيد عدنان الضميري، رفض الحديث عن        
و ظاهرة، وخاصة في جهاز الشرطة، متحدثاً عن أن ثمة آليتين لتنفيذ العقاب             األجهزة األمنية، كسياسة أ   

بحق المخالفين من أفراد الشرطة، األولى انضباطية داخلية، تقوم بها إدارة أمن الـشرطة، وهـي إدارة                 
متخصصة بمحاسبة، ومعاقبة المخالفين للقانون من أفراد الشرطة في المسائل االنضباطية، بمـا يـشتمل       

 الطرد من الخدمة والحبس والتوقيف وحسم الراتب وتخفيض الرتبة أو تجميدها، كعقوبات داخليـة               على
وأكد أنه في العام الماضي سـجلت الـشرطة       .في حال ورود مخالفات من قبل المنتسبين لجهاز الشرطة        

ية  حالة ضبط وعقوبة فرضت على أفراد عاملين فيها بالضفة الغربية، نتـاج مخالفـات انـضباط                559
ونظامية، أما اآللية الثانية فتتعلق بارتكاب أفراد من الشرطة مخالفات جنائية، حيث يتم حينها تجريده من                
رتبته ولباسه العسكري، ويحال إلى القضاء المدني، وتم إحالة العديد من أفراد الشرطة بتهم عدة، علـى                 

عة في جهاز الشرطة الفلـسطينية، قبـل        رأسها تهم القتل العمد، وهناك مساجين كانوا يشغلون رتباًُ متنو         
  .ارتكابهم لجرائمهم
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من جهته يؤكد الناطق باسم القوة التنفيذية إسالم شهوان، إن القوة شكلت دائرة قانونية تعمل على التنسيق                 
مع النائب العام والمحاكم العسكرية واألجهزة األمنية األخرى، لضمان إعادة شيء من الهيبـة للقـانون،                

عالوة على تشكيل ما يعرف باالنضباط العسكري داخل القوة، والذي            من أجله أسست القوة،    الهدف الذي 
تم معاقبة العديد من أفراد القـوة،       "وأضاف أنه    .يقوم بمراقبة سلوك أفراد القوة، ومتى مطابقتها للقوانين       

كلت مـن قبـل     ، كما تحدث عن لجنة تش     "الذين مارسوا بعض األعمال بصورة ارتجالية تخالف القوانين       
النائب العام، ويشارك فيها أفراد من النيابة العامة، ومسؤول الـدائرة القانونيـة فـي القـوة، لمتابعـة                   

  .اإلجراءات القانونية للجهاز األمني
للمجلس التشريعي الفلسطيني أن    "، على أنه    2003من القانون األساسي المعدل لسنة      ) 58(وتنص المادة   

ف إحدى لجانه، من أجل تقصي الحقائق في أي أمـر عـام، أو فـي إحـدى                  يكون لجنة خاصة، أو يكلّ    
للمجلس أن يـشكل لجانـاً      "من النظام الداخلي للمجلس على أن       ) 48(كما تنص المادة     ".اإلدارات العامة 

  ". أخرى ألغراض آنية أو دائمة وألهداف محددة
 أية أدوار رقابية بالمجمـل، وعلـى        وفي الوقت الذي يبدو جلياً أن المجلس التشريعي الحالي لم يمارس          

األجهزة األمنية بشكل عام، حيث لم يتمكن بدعوى عدم اكتمال النصاب القانوني حتى من مساءلة وزير                
الداخلية السابق سعيد صيام، حول تردي األوضاع األمنية في األراضي الفلسطينية، وتفاقم حدة الفلتـان               

ديولوجية ألعضاء المجلس الجديد تحد وتضعف بل تعطل الـدور          األمني، وبالتالي التركيبة الحزبية واألي    
 .الرقابي على الحكومة، وفق ما تؤكد دراسة صادرة عن الهيئة الفلسطينية المـستقلة لحقـوق المـواطن           

حسن خريشة، أن المجلس األخيـر لـم يمـارس دوره           .ويؤكد النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي د      
سباب عدة منها اعتقال سلطات االحتالل لعشرات النواب في الضفة الغربية،           الرقابي بالشكل المطلوب، أل   

وحالة االستقطاب الحزبي التي أثرت على الدور الرقابي للمجلس، على األجهـزة األمنيـة، والحكومـة                
  .أيضاً، مشيراً إلى أن السنة الماضية كانت األسوأ في تاريخ المجلس التشريعي، في هذا االتجاه

   13/4/2007نية الغد األرد
  

  الفاعل معلوم مجهول.. خطف األجانب بغزة: تحقيق .17
اختطاف الصحفي األسـباني،    "،  "اختطاف صحفيين بشبكة فوكس نيوز األمريكية     ":  عال عطا اهللا   - غزة

اإلفراج عن الصحفي البيروفي، خايمي رازوري، بعد       .. "، ثم إطالق سراحه بعد ساعات     "أميليو موريناتي 
عناوين متعددة لتقارير إعالمية تؤكد في طياتها على تحول خطـف األجانـب فـي               ..." أيام من اختفائه  

ورغم التأكيدات بأن الفاعل معروف لدى األجهزة األمنية ولدى مسئولين          . شوارع قطاع غزة إلى ظاهرة    
فلسطينيين يتوسطون في إطالق سراح المخطوفين، فإن منفذي تلك العمليات يظلـون دائمـا مجهـولي                

وتعليقًا على ظاهرة خطف األجانب، قال إبراهيم معمر رئيس الجمعيـة الوطنيـة للديمقراطيـة               . ةالهوي
هذه ظاهرة جديدة على الشعب الفلسطيني تتعلق بأهـداف         : "نت.والقانون في تصريحات إلسالم أون الين     

ـ       "، وأضاف معمر أن     "ومصالح شخصية ضيقة   اءت ظاهرة اختطاف األجانب في المناطق الفلسطينية، أس
: للفلسطينيين رئاسة وحكومة وشعبا، فمن يقوم بخطف األجانب يوفر فرصة ذهبية لالحتالل ليقول للعالم             

  )." انظروا ماذا يفعل الفلسطينيون(
 حالة بحق   30وبحسب إحصائيات حقوقية فإن عمليات خطف األجانب خالل األشهر األخيرة وصلت إلى             

وكان آخر هذه الحوادث خطف الصحفي، ألـن        . ع غزة موظفين في منظمات حقوقية وصحفيين في قطا      
  .جونستون، في غزة منذ شهر

العميد يوسف عيسى، مدير جهاز األمن الوقائي في قطاع غزة، أكد أن عمليات الخطف المـستمر فـي                  
القطاع تأتي نتيجة استمرار الفلتان األمني، مشيرا إلى أن من يقوم بعمليات الخطف يهدف إلـى تحقيـق                  
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وشدد على ضرورة اتخاذ إجراءات صارمة ومجموعة من السياسات األمنيـة حتـى             . صيةمصالح شخ 
  .يشعر المواطن الفلسطيني باألمن

إن عائالت في قطاع غزة غالبا ما تقف وراء خطف األجانب للمطالبة بمبالغ مالية              : وتقول مصادر أمنية  
وتشير المصادر المطلعة إلى أن     . ىقد تصل إلى مليون دوالر، مستغلين ضعف األجهزة األمنية والفوض         

وبحـسب  . إحدى العائالت الكبيرة في القطاع هي التي تحتجز جونستون، وهو ما تنفيـه تلـك العائلـة                
المصادر فإن بعض أحداث الخطف يقف خلفها مسئولون في األجهزة األمنية؛ لتحقيق أهدافهم والحصول              

 األجهزة األمنية وغياب الهيكـل الخـاص        وفي ظل تداخل صالحيات   . على وظائف داخل هذه األجهزة    
باألمن وضعف الجهاز القضائي وعدم محاسبة مرتكبي عمليات الخطف فإن هـذه الحـوادث مرشـحة                

ورغم تكرار ظاهرة خطف األجانب فإنه في كل مرة يبقى الفاعل مجهـوالً،             . لالزدياد، بحسب مراقبين  
أخرة أو تعيينهم في إحدى الوظائف أو الـضغط         وعادة ما يطالب الخاطفون السلطة بصرف الرواتب المت       

  .على أحد المسئولين لتنفيذ مصالح شخصية
وأرجع رئيس قسم العلوم السياسية بجامعة النجاح الوطنية بنابلس، رائد نعيرات، تكرار حوادث الخطف              

 على  نت.وشدد في تصريحات إلسالم أون الين     . في غزة إلى عدم معاقبة الخاطفين وتركهم لحال سبيلهم        
ضرورة أن تتم معالجة ظاهرة خطف األجانب ضمن معالجة شاملة وحقيقية لكافـة مظـاهر الفوضـى                 

يجب التصرف بحزم ومعاقبة كل من يقف وراء هذه الحوادث حتى ال تتفاقم             : "وأضاف. والفلتان األمني 
كبيرة لألجهزة  استمرار خطف جونستون يشكل صفعة      "واعتبر أن   ". األمور وتصل إلى ما ال يحمد عقباه      

  ". األمنية والعسكرية، وداللة واضحة على شلل المؤسسة الرسمية، وعجزها التام أمام تحديات ما يجري
إن الكثير من المنظمات الدوليـة      : وبسبب تزايد ظاهرة خطف األجانب قالت مؤسسات فلسطينية حقوقية        

وفـي هـذا    . اها بالسفر إلى قطاع غزة    أغلقت أبوابها، وإن كثيرا من السفارات األجنبية ال تسمح لرعاي         
كما توقف قدوم المتضامنين األجانب مع الـشعب        . وليها من غزة  ؤونروا كافة مس  األالسياق سحبت وكالة    

وتبحـث األمـم المتحـدة      . الفلسطيني، وأوشكت المؤسسات اإلعالمية الدولية على مقاطعة قطاع غـزة         
خامسة لدرجة الخطورة العالمية على حياة العـاملين        والمنظمات الدولية تصنيف قطاع غزة في المرتبة ال       

وما زال مئات الصحفيين الفلسطينيين     . فيها، وهي نفس المرتبة التي تحتلها أيضا العاصمة العراقية بغداد         
العاملين في المؤسسات اإلعالمية المحلية إلى جانب الناشطين والحقوقيين في مؤسسات المجتمع المدني،             

م االحتجاجية مطالبين بإطالق سراح جونستون، وداعين إلى التصدي لظاهرة خطـف            يواصلون فعالياته 
وصرح الرئيس الفلسطيني، لصحفيين مؤخرا بأنه وضع مع الحكومـة الفلـسطينية اللمـسات              . األجانب

 .األخيرة في أسلوب إطالق سراح جونستون، وأنه لن يتهاون في إطالق سراحه وإعادته إلى أهله
  12/4/2007ن إسالم اون الي

  
 لم نتلق رداً رسمياً بخصوص قائمة األسرى: المزينيأسامة  .18

نفت حركة حماس أن تكون ُأبلغت بشكل رسمي بأي تحفـظ           : غزة من   12/4/2007  قدس برس  أوردت
 .تبـادل الأو رفض إسرائيلي لقائمة األسرى التي تقدمت بها الفصائل اآلسرة لجلعاد شاليط لعقد صـفقة                

ي المخول من قيادة حركة حماس بالحديث عن الصفقة، تعقيباً على ما ورد من تقارير               وقال أسامة المزين  
 وهناك طرف   ،نحن ال نحصل على الرد من وسائل اإلعالم       " : رفض حكومة االحتالل قائمة األسرى     نع

وأضاف المزيني في تصريح نقلتـه عنـه         ".رسمي يتابع سير المفاوضات متمثل بالوفد األمني المصري       
 حتى اللحظة لم تبلغ بـأي رد رسـمي مـن            (...)ليطاالفصائل اآلسرة لش   ":اإلعالمية الفلسطينية الشبكة  

حكومة االحتالل سواء بالرفض أو القبول، وبالتالي هي تبقى بانتظار الرد الرسمي وبناء على هذا الـرد                 
و رفـض   فصائل اآلسرة لشاليط بشكل مطلق ألي تحفظ أ       الوشدد المزيني على رفض      ".سيكون الحراك 

إن من حق هذه الفصائل وضع األسماء التي ترغبها في حال كـان             ":إسرائيلي على قائمة األسرى، وقال    
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ال يوجـد أي    : " المزينـي  وقال ".هناك جدية فعلية في إنهاء هذا الملف، وعقد صفقة التبادل بشكل قريب           
لتبادل، ألن االتفاق هـو أن      تفكير في قائمة جديدة لألسرى المطلوب اإلفراج عنهم في مقابل عقد صفقة ا            

ما تقدمه حماس يتم التفاهم عليه، وبالتالي إما أن تقبل دولة العدو بالقائمة المقدمة أو لن يكون هنـاك أي                    
ورفض المزيني ما تردد عن رفض إسرائيل، إطالق سـراح األسـرى مـن ذوي     ".نظر في هذا الملف  

ف الجندي المجرم شاليط كانـت بهـدف إطـالق          عملية خط : "األحكام العالية ضمن صفقة التبادل، وقال     
 القبول باإلفراج عن هـذا الجنـدي بـدون          سراح األسرى ذوي األحكام العالية، وبالتالي ال يمكن مطلقاً        

كما رفض المزيني تصريحات وزير اإلسكان اإلسرائيلي مئيـر شـتريت،         ".اإلفراج عن هؤالء األسرى   
رغوثي ليس على قائمة األسرى، معتبراً أن هذه التـصريحات          ن النائب األسير مروان الب    أالتي قال فيها    

اشـتملت  "قائمة الأن اً كد مؤ".غير صحيحة وخبيثة تهدف إلى إثارة أجواء االنقسام في الساحة الفلسطينية       "
  ".على أسرى من كافة فصائل العمل الوطني الفلسطيني بمختلف أطيافها، خاصة قادة هذه الفصائل

خالد البطش القيـادي    :  أن براهيمإ كامل    نقالً عن مراسلها   غزة من   13/4/2007  الرأي األردنية  وذكرت
 حول استخدام شـتى  ،مس أن تصريحات وزير الدفاع اإلسرائيلي عمير بيرتسأفي الجهاد اإلسالمي أكد  

نهـا   بأ ،سرائيليين الثالثة المختطفين لدى فصائل فلسطينية ولبنانية      فراج عن الجنود اإل   الوسائل المتاحة لإل  
وقال البطش  ". تأتي في إطار الحرب النفسية التي يمارسها العدو الصهيوني على شعبنا من أجل تخويفه             "

تحمل رسالة تخويف متعلقة بملف إطالق سراح األسرى حتـى ال يرفـع             "في بيان له إن هذه التهديدات       
  ."الفلسطينيون سقف مطالبهم المتعلقة بإطالق سراح عدد كبير منهم

 
   ثمة مخاوف من سرقة فتح أو تشكيل حركة جديدة:حلسأحمد  .19

حمـد حلـس أن     أاعتبر عضو قيادة ساحة فلسطين في حركة فتح في غـزة            :  جيهان الحسيني  -القاهرة  
لى مواجهة القرارات غير الشرعية التي صدرت       إالمؤتمر الذي عقد في غزة لكوادر الحركة كان يهدف          

وقال  .و تشكيل حركة جديدة   أ الحركة   "سرقة"مخاوفه من   عرب عن   أأخيراً باسم الرئيس محمود عباس، و     
الرئيس الشرعي المنتخب للشعب الفلسطيني وعلى رأس قيادة فتح، لكننـا ال            "حلس للحياة إن عباس هو      

فـتح قياداتهـا    حركة   أن ل  ، مضيفاً "نعبد أشخاصاً وال نرهن مصير حركتنا ألشخاص مهما كانت حيثيتهم         
نثق في األخ أبو مازن ونأمل      ": وقال. مركزية وفي المجلس الثوري للحركة    الحريصة عليها في اللجنة ال    

منه أن ينحاز إلى الحركة ومصالحها وليس لمصالح شخصيات بعينها ال تعمل إال وفق أجندات خاصـة                 
عوجاج أو خطوات غير شرعية تعيـق       اوشدد على أن الحركة بكل كوادرها بدأت في مواجهة أي            ."بها

الـذي يحـدد الخطـوات هـو         ":وفي شأن الخطوات التي سيتخذونها، أجاب      .لصحيحالعمل التنظيمي ا  
الذي عين أخيراً مفوضـاً للتعبئـة        ، مشيراً إلى أن أحمد قريع     "المجموع الفتحاوي وأطر الحركة القيادية    

 والتي تعيق عمله في إعادة      ،والتنظيم يعمل على مواجهة القرارات غير الشرعية التي صدرت قبل تعيينه          
وأكد أن قيادات فتح بكوادرها مصممة أال يكون هناك برنامج آخر غير البرامج             . لبناء التنظيمي للحركة  ا

 على الحركة أو تفـرض عليهـا مـن          ىالتي تجمع عليها، وترفض تماماً البرامج واإلجراءات التي تمل        
غير الشرعية التـي    وعن ماهية اإلجراءات والقرارات      .شخصيات تملك النفوذ والمال والعالقات الدولية     

، موضـحاً أن القائـد      "هناك لجان سميت بعيداً عن إطار اللجنة المركزية       ": ترفضها كوادر الحركة، قال   
هـو  "العام بقراراته غير الشرعية التي اتخذها بعيداً عن اإلطار القيادي، يعمل على إلغاء المؤسـسة، و               

يمنحهم الصالحيات التـي تخـرب العمـل         و ،يحاول فرض من ال يملكون الكفاءة على المؤسسة األمنية        
التنظيمي الجاد وتعيقه وتكبله بمجموعة من اإلجراءات والمحاذير التي تصب فـي صـالح شخـصيات                

واعتبر حلس أن من حق قيادات الحركة وكوادرها رفع صوتها أمام من لم يـستجب لمخـاوف                  ."محددة
 ." سنواجه ما نراه اعوجاجـاً بكـل األدوات        لن نكتفي بالمراقبة وتسجيل المالحظات، بل     ": أبناء الحركة 

 إلعاقة عمل لجان اإلشراف التي شكلها أعضاء من         "الساحةب"وأعرب عن دهشته لتشكيل لجان ما يسمى        
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 في المئة من مهامها التي تهدف إلـى إعـادة           80إن هذه اللجان كانت أنجزت      ": المجلس الثوري، وقال  
كن القرار الرئاسي بتشكيل لجان الساحة قيـد عمـل لجـان            تنظيم الحركة والتحضير لعقد المؤتمرات، ل     

  .وأشار حلس إلى أن هناك تنسيقاً في العمل بين قيادات فتح في الضفة وغزة. "شراف الشرعيةاإل
  13/4/2007الحياة 

  
  خالفات داخل فتحتنفي وجودوأبو مازن كتائب االقصى تجدد دعمها لقرارات  .20

مجددة دعمها للرئيس محمود , وجود خالفات داخل حركة فتحقصى عدم كدت كتائب شهداء األأ :غزة
أن ما يدور من أنباء تتحدث عن وجود خالفات في حركة فتح هو عار عن "وقالت الكتائب  .عباس
ودعا بيان الكتائب  ". وأن الحركة واحدة موحدة تدعم قرارات قائدها العام الرئيس محمود عباس،الصحة

من القائد العام لإلسراع في إجراء انتخابات األقاليم في كافة محافظات كافة قيادات الحركة المكلفة 
  . لعقد المؤتمر العام ومواصلة العملية الديمقراطية داخل الحركة وصوالً،الوطن

 12/4/2007وكالة معاً 
  

   خالل اعتداء على سيارة شرطةأمين سر فتح السابق في رفحإصابة  .21
رز في حركة فتح، أمين سرها السابق في محافظة رفح، خـالل            أصيب محمود حسين، القيادي البا    : رفح

اعتداء مجموعة من المسلحين المجهولين على سيارة للشرطة كانت تقل سجناء جنائيين، وسط المحافظة،              
وأفاد عدد من شهود العيان، بأن حسين كان يسير صدفة في أحد شوارع المحافظـة، لحظـة                  .ليلة أمس 

 إصـابته   وصفت مصادر طبية  و .طالق نار كثيف، ما تسبب في إصابته      تعرض سيارة تابعة للشرطة إل    
  .بالمتوسطة

 13/4/2007األيام الفلسطينية 
  

  بينهم قيادي في سرايا القدسرام اهللا وجنينيعتقل مقاومين في االحتالل  .22
ن قوة من جيش االحتالل توغلـت فـي قلـب مدينـة رام اهللا               أ قالت مصادر فلسطينية     :رام اهللا، نابلس  

كما اقتحمت قـوة   .حاصرت أحد المنازل حيث اعتقلت المقاوم في كتائب شهداء األقصى ساري عرابي          و
ن القوة اعتقلـت    أ وذكرت مصادر محلية     ، آلية مخيم جنين وداهمت عشرات المنازل      20قوامها أكثر من    
الخليـل وآخـرين    وتم اعتقال شابين في      . الزيود القيادي في سرايا القدس     ءبهامن بينهم   ثالثة فلسطينيين   

  .على حاجز قلنديا جنوب رام اهللا
  13/4/2007الخليج اإلماراتية 

  
  المقاومة تتبنى قصف أهداف اسرائيلية بثمانية صواريخ .23

 مـسؤوليتها عـن   ، أمس،أعلنت كتائب شهداء األقصى  :  والوكاالت  يوسف الشايب وحامد جاد    -رام اهللا   
من جهتهـا أعلنـت      و ".ياسر" صواريخ من نوع     ةأربعقصف بلدة سديروت ومستوطنات النقب الغربي ب      

كتائب الشهيد جهاد جبريل الذراع العسكرية للجبهة الشعبية القيادة العامة مسؤوليتها عن إطالق أربعـة               
سرائيلي على الحدود الشرقية لمدينة خان      باتجاه موقع كيسوفيم العسكري اإل    " 1وعد  "صواريخ من طراز    

  .يونس جنوب قطاع غزة
  13/4/2007دنية الغد األر

  
  
  



  

  

 
 

  

            16 ص                                      690:                                 العدد13/4/2007الجمعة : التاريخ

  الملف الفلسطيني في صيداحول حركة لقاءات مكثفة  .24
ن الموضوع الفلسطيني في    أيبدو  : صيدا محمد صالح   نقالً عن مراسلها في      13/4/2007 السفير   نشرت

مخيمات صيدا، كأنه وضع على نار حامية، فيكاد ال يمر يوم إال وتسجل فيه حركة لقاءات واتـصاالت                  
. و مخيم عـين الحلـوة     أ فلسطينية، وساحة هذه اللقاءات إما مدينة صيدا         - و فلسطينية أة  لبنانية فلسطيني 

و الستيعاب حركة ما    أمر ما   أوبحسب المصادر المطلعة فإن هذه العجلة في تلك الحركة تحصل الحتواء            
  .قد تبصر النور في المرحلة المقبلة

تنظيم الشعبي الناصري، النائب أسـامة سـعد،        طار كان زيارة نادرة لرئيس ال     وآخر ما سجل في هذا اإل     
لمخيم عين الحلوة، خصصت لعقد لقاء موسع مع قيادة منظمة التحرير في صيدا والجنوب برئاسة خالـد                 

جل تعزيـز العالقـات     أجل مواكبة التطورات ومن     أاللقاءات ستكون متتالية من     "ن  أوأكد سعد   . عارف
تماعنا مع منظمة التحرير لدرس سبل تحصين الساحتين الفلسطينية         يأتي اج " :وقال. " اللبنانية -الفلسطينية  

  . "واللبنانية في هذه المرحلة الدقيقة، حتى ال تشكل المخيمات ثغرة في الجدار اللبناني
تحالف القوى الفلسطينية في منطقة صيدا أكد بعد زيـارة          :  أن صيدا من   13/4/2007 المستقبل   وأفادت

ب بهية الحريري في مجدليون، أن ال مصلحة للفلسطينيين في االنقسام اللبنـاني             لى النائ إقام بها وفد منه     
أو في االصطفاف هنا أو هناك، وأن التحالف على مسافة واحدة من جميع القوى والفاعليـات الـسياسية                  

  .الصيداوية ولن يتدخل في الشأن اللبناني
  

  اردانتشار كثيف للمنظمة وفتح في مخيمي البداوي والب: السفير .25
عقبت ظهور حركة فـتح     أالتطورات األمنية والتداعيات السياسية التي      : براهيمإ عمر   -  البارد ،البداوي

سالم في مخيم البارد، باإلضافة إلى أمور أخرى داخلية ومحلية وتتعلـق مباشـرة بترتيـب البيـت                  اإل
عاً من اهتمامات القيـادات     الفلسطيني وتنظيم العالقة مع محيطه اللبناني الرسمي، قضايا أخذت حيزاً واس          

وعقدت الفصائل لهذه الغاية اجتماعات برئاسة ممثل المنظمة        . الفلسطينية وتحديداً فصائل منظمة التحرير    
ثمرت عن تشكيل لواءين عسكريين فـي الـشمال         أبو العينين، و  أفي لبنان، عباس زكي، واللواء سلطان       

 عنصراً وضابطاً مـن فـصائل منظمـة         250،   مقاتل، يتوزعون على الشكل التالي     600قوامهما نحو   
.  عنصراً وضابطاً من الوحدات العسكرية التسع التابعة للحركة في الـشمال           370التحرير في الشمال، و   

ن محور اللقاءات والنقاشات التي دارت ركزت على الجانب األمني          ألى  إوأشارت مصادر مطلعة للسفير     
د مداوالت واقتراحات صدر قرار عن قيادة منظمـة التحريـر           والسياسي بشقيه اللبناني والفلسطيني، وبع    

 وتطـوير   ،وحركة فتح في لبنان يقضي بتشكيل لجنة عمل حركية لمعالجة أوضاع الحركة في الـشمال              
وفور استالمها لمهامهـا، عقـدت اللجنـة        . مختلف المهام المطلوبة منها وفي مقدمتها الموضوع األمني       

 عنـصراً   250 مشتركة من فصائل منظمة التحرير في الشمال قوامها          اجتماعاً قررت خالله تشكيل قوة    
ثمانيـة  :  مركـزاً  14ن يستحدث لها    أوضابطاً برئاسة المقدم سعيد حداري وبإشراف العقيد الونّة، على          

مراكز في مخيم البارد وستة مراكز في البداوي، كما تقرر تشكيل كتيبة عسكرية للحركة فـي الـشمال                  
 وتتموضع فـي ثمانيـة      ، ويتولى قيادتها الونّةً    عنصراً وضابطاً  370 وقوامها   "لكرامةكتيبة ا "تحت اسم   

ن اتصاالت تجري حالياً مـع فـصائل        أوضحت المصادر   أو. مواقع في البارد وستة مواقع في البداوي      
  .لى اتفاق يؤمن مشاركتها في القوةإنظمة للتوصل مالتحالف غير المنضوية في ال

  13/4/2007السفير 
  

  ةضمن صفقة شامل اسرائيل تريد تبادل أسرىط حملة اعالمية ضد مشعل، وس .26
مجلس األمـن القـومي     أن   : صالح النعامي   عن مراسلها  غزة من  13/4/2007 الشرق األوسط    ذكرت

اإلسرائيلي أوصى حكومة ايهود اولمرت بأن تربط بين صفقة تبادل االسرى وتعهد من حكومة الوحـدة                



  

  

 
 

  

            17 ص                                      690:                                 العدد13/4/2007الجمعة : التاريخ

 أن  ،وقالت صحيفة هآرتس، امس   . ق نار شامل على جميع حركات المقاومة      الفلسطينية بفرض وقف اطال   
اعضاء المجلس شددوا على عدم االكتفاء بإطالق سراح الجندي شليط، واالصرار على ان تكون الصفقة               

ويصر المجلس على أن تتم الصفقة على مراحل، يقاس في كل مرحلة مدى االلتزام بوقف اطالق                . شاملة
لكن الصحيفة لم تشر الـى إن كـان المجلـس           . ليه تنفذ اسرائيل التزامها في تلك المرحلة      النار، وبناء ع  

  . يوافق على المطلب الفلسطيني بسحب التهدئة الى الضفة الغربية
ايهود أولمرت فرض   أن   :وديع عواودة  القدس المحتلة عن   من 13/4/2007الخليج اإلماراتية    وأضافت

الجارية في الساحة اإلسرائيلية بشأن صفقة تبادل األسرى والقائمة التـي           تعتيماً على تفاصيل المناقشات     
، الذي أكد انه سيتـسلم الـرد اإلسـرائيلي          )الوفد األمني المقيم في غزة    (تسلمتها عبر الوسيط المصري     

تزال الحملة في أوساط الكيان، مستمرة ضد الصفقة، وعلى اكثر من صـعيد، فقـد              ال و األسبوع المقبل، 
ادر عسكرية ان انشقاقاً داخل حركة حماس يهدد الصفقة، كما ورد في صحيفة جيـروزاليم               زعمت مص 

 ان هدف رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مـشعل           ،بوست التي اضافت نقالً عن هذه المصادر      
هو السيطرة على منظمة التحرير الفلسطينية ليصبح ياسر عرفات المقبل والقائـد الفلـسطيني األعلـى،                

  ."ماكرة" محاولة "برغماتية مشعل"عتبرت أن وا
 في المائة من االسـرائيليين يؤيـدون        45ان  ” معاريف“وأظهر استطالع رأي أجري لمصلحة صحيفة       

ونقلت مصادر اعالمية عن مسؤول عسكري قوله ان الفلسطينيين          %.36صفقة األسرى مقابل معارضة     
  . كبيرةقدموا قائمة تتضمن اسماء تضع اسرائيل امام صعوبة

 صحيفة معاريف عن مسؤول أمني إسـرائيلي ان رفـع سـقف       هنقلت ما 13/4/2007 الحيـاة    وأوردت
وأضاف انه رغـم مـا   . "كان سابقا ألوانه"التوقعات من احتمال التوصل إلى صفقة في المستقبل القريب     

 ."قيقي في المفاوضات  إالّ أنه ال يمكن الحديث عن تقدم ح       "شهدته األيام األخيرة من نشاط في هذا المجال         
اولمرت وقادة األجهزة األمنية المختلفة إقرار الئحـة         ورأى المسؤول انه سيكون من الصعب جدا على       

أسماء مخربين من العيـار     "األسرى المطلوب اإلفراج عنهم، والتي قدمها الفلسطينيون إلسرائيل لشملها          
الحكومة وحده، بل هنـاك وزن لـرأي قـادة          وتابع ان القرار في هذا الملف ليس في يد رئيس           . "الثقيل

ويرى بعضهم استحالة اإلفراج عن عـدد مـن األسـرى           "أجهزة االستخبارات وسائر األجهزة األمنية،      
بتحريك بنية تحتية عسكرية فلسطينية في المناطق المحتلة لتنفيذ         " الن بعضهم يقوم     "المشمولين في القائمة  

  ."عمليات تفجير داخل إسرائيل
  

 بشرط عدم وصولها لحماس للسلطة مواالًأتحول س اسرائيل .27
 مصادر مطلعة قبل يومين من لقاء رئيس السلطة محمود عباس، هقالتما  13/4/2007 وكالة معا نقلت

ورئيس الوزراء االسرائيلي اولمرت، ان عباس يعلم ان اسرائيل لن تحول امواال للسلطة اال بانشاء الية 
ماس، موضحة ان الهدف من اللقاء هو الحفاظ على الحوار تضمن عدم وصول االموال لحركة ح

   .المتواصل بين الطرفين
 يناقش ه من المتوقع أنصحيفة يديعوت أفادت اليوم الجمعة أن أن 13/4/2007 موقع ايالف وأضاف

 ومناقشة مسألة 1967أيهود أولمرت العالقات بين الجانبين واالنسحاب إلى حدود عام  والرئيس عباس
 دون الدخول بقضية الالجئين الفلسطينيين، وأشارت الصحيفة إلى أن االجتماع سيعقد بسبب القدس،

تأخير إطالق سراح جلعاد شاليت بعد أن رفضت إسرائيل قائمة األسرى التي قدمتها حماس مقابل 
ومن المتوقع أن يكرر أولمرت على عباس أهمية استعمال الضغط على حماس لتقليل طلباتها  .تحريره

وأيضا سيطالب . كما تسميهم تل أبيب" ملطخة أيديهم بالدم"تحرير األسرى المتهمين بقتل إسرائيليين، ل
أيضا سيناقش االثنان  .أولمرت عباس بتحمل المسؤولية وتسريع اإلجراءات على األرض لتحرير شاليت

 غزة عبر حدود توسيع التهدئة بين الطرفين، وقف صواريخ القسام ووقف عمليات تهريب السالح إلى
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مصر، مقابل إيقاف إسرائيل لكامل عملياتها العسكرية ضد الفلسطينيين، كما سيضغط أولمرت نحو وقف 
 .تسلح حركة حماس في غزة

ويأتي هذا االجتماع في إطار المساعي التي بذلتها وزيرة الخارجية اإلميركية كوندليزا رايس التي زارت 
 أن األميركيين كانوا ، أمس الخميس،ادر في مكتب أولمرت قالترام اهللا وتل أبيب مؤخراً، ولكن مص
وتقول مصادر إسرائيلية أن أولمرت حتى اآلن يخطط إلبقاء  .غير مشتركين في إنشاء اجتماع األحد

األميركيين قريبين، في محاولة إليجاد مخرج إلسرائيل فيما يتعلق بتوقف العملية السلمية في ظل وجود 
 .  في السلطة الفلسطينيةحماس في سدة الحكم

 لوضع تصورات كاملة حول كيفية تنسيق نباإلضافة لقضايا إنسانية، عباس وأولمرت يخططا
اجتماعاتهما نصف الشهرية التي اتفق عليها أثناء زيارة رايس األخيرة للمنطقة، بحيث ستناقش في أثناء 

مستقبلية في المسائل مثل األمن المتبادل، هذه االجتماعات، العالقات بين إسرائيل والدولة الفلسطينية ال
كما تشمل المسائل األمنية التي تتضمن تأمين الحدود بين الدولتين، وعمق . والقانون، والتجارة والضريبة

وستكون . المنطقة المنزوعة السالح، والقوات التي سترسل قرب الحدود وخطوط االتصال بين الجانبين
 الرئيسية للنقاش، مثل مسألة محاكمة المواطنين وتسليمهما بين في الجانب القانوني، الموضوعات

الطرفين، وستتضمن المحادثات التجارية كذلك طرق نقل السلع بين الدولتين، وكيفية نق الضريبة 
وستعمل الطواقم المهنية من كال الجانبين على . وفرص التشغيل بين البلدين ستناقش أيضا. والدفعات

 .ات التي تصدر عن االجتماعاتمضمون وتنفيذ القرار
  

  اولمرت يقرر ازالة مواقع استيطانية .28
 ان وزير العدل فريدمان سيترأس اللجنة       ، امس ،ذكرت يديعوت احرنوت  :  كامل ابراهيم  -القدس المحتلة   

 وذلك في اعقاب قرار اولمرت استئناف نشاط اللجنـة          ،الوزارية الزالة المواقع االستيطانية غير القانونية     
ورفض وزير العدل   ،  تشكلت قبل نحو سنتين لتطبيق تقرير داليا ساسون الخالء المواقع االستيطانية          التي  

 الـى أن    ، أمـس  ،واشارت مصادر في محيط رئيس الوزراء االسـرائيلي       . التطرق الى هذا الموضوع   
ؤولة عن  التأخير في معالجة موضوع المواقع االستيطانية جاء بسبب الوزيرة تسيبي لفني، التي كانت مس             

وزارة العدل وحرصت على عدم المساس بهذه البطاطا الساخنة بدعوى أنها مسؤولة عن وزارة العـدل                
الى ذلك تبين من تقرير ساسون الذي رفع الى رئيس الوزراء السابق شارون انه               .حتى تعين وزير دائم   

منهـا اقيمـت بعـد اذار        24 مواقع استيطانية غير قانونية في ارجاء الضفة الغربية،          105يوجد اليوم   
 موقعـا   24وقالت مصادر صحفية اسرائيلية ان شارون كان تعهد الدارة بوش بازالة هـذه ال               . 2001

  .استيطانيا
  13/4/2007الرأي األردنية 

  
  مصادر أمنية إسرائيلية تدعي أن حماس تقدم الصواريخ للجهاد إلطالقها .29

من قبل حركة الجهـاد مـن       " غراد"م وصورايخ   ادعت مصادر أمنية إسرائيلية أن إطالق صواريخ القسا       
كما  .قطاع غزة باتجاه إسرائيل يأتي بتشجيع ومساعدة حركة حماس، باإلضافة إلى تزويدها بالصواريخ            

ادعت أن الحديث هو عن توجه استراتيجي من قبل حركة حماس، بموجبه تبقى منظمة واحدة على األقل                 
وبحسب المصادر ذاتها فـإن التعـاون        . وقف إطالق النار   تواصل العمليات، حتى في حال االتفاق على      

السري الحالي بين حماس والجهاد هو معقد، بسبب دور إيران التي تقيم عالقات مع منظمات فلـسطينية                 
كمـا ادعـت    . كما جاء أن قدرة حماس على إنتاج الصواريخ أكبر مما هي عليه لدى الجهـاد               .مختلفة

 للجهاد تتركز في قطاع غزة، في حين تبذل جهودهـا فـي إنتـاج               المصادر األمنية أن مساعدة حماس    
وبحسبها فقـد تـم     . الصواريخ في الضفة الغربية، إال أنها لم تنجح حتى اآلن في إنتاج صواريخ مماثلة             
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ضبط عدد من الصواريخ في بيت لحم ذات مدى قصير جداً، جرى التخطيط إلطالقها علـى مـستوطنة                  
  .قرب القدس" غيلو"

  13/4/2007 48عرب
  

  نائب بركة يتهم إسرائيل بإرهاب حراس المسجد األقصىال .30
طالب النائب محمد بركة، رئيس كتلة الجبهة الديمقراطية البرلمانية في رسالة بعث بها إلى عمير 

آفي ديختر، بإصدار األوامر لقوات االحتالل في محيط المسجد األقصى لوقف تنكيلهم برجال وبيرتس، 
إن الكثير من الشهادات تؤكد أن عناصر قوات االحتالل، إن كانوا : "وقال بركة، دالدين وحراس المسج

، يتعاملون بشكل استبدادي وفظ مع رجال الدين وحراس "حرس الحدود"من الجنود أو مما يسمى 
المسجد، وكان آخرها، يوم األربعاء الماضي، حين اعتدى عناصر االعتداء على أحد حراس المسجد، 

إن عناصر األمن يتعاملون بشكل مهين "وأضاف بركة في رسالته، ".  في باحات األقصىمحمود خطيب،
مع رجال دين كبار في السن عند بوابات األقصى، وحتى أن لكل منهم رقم وال يتم التداول بأسمائهم، 

وحذر بركة من أن ". كما كشف عن هذا مفتى القدس والديار المقدسة الشيخ محمد حسين، في وقت سابق
إلى نشر أجواء ترهيب تهميدا لمؤامرات جديدة تحال ضد "قوات االحتالل تسعى من خالل تصرفاتها 

األقصى والمقدسات في القدس المحتلة، ضمن مؤامرة عامة تحاك ضد المدينة بأسرها، وقسم كبير منها 
  .، حسب تعبيره"هو قيد التنفيذ

  12/4/207 قدس برس
  

  إلسرائيليين يشعرون باالستغاللمن جنود االحتياط ا % 30: استطالع .31
من جنود االحتياط في الجيش اإلسرائيلي % 30كشف استطالع للرأي أن : خلف خلف من رام اهللا

كما أوضح االستطالع الذي أجري قبيل حرب لبنان أن الجنود اإلسرائيليين عبروا . يشعرون باالستغالل
من الجنود االحتياطيين يشعرون % 60وبين االستطالع كذلك أن . عن استياءهم من ظروف الخدمة

بالفخر لخدمتهم في الجيش، ولكن مسؤول كبير في الجيش حذر من مغبة حالة اإلهمال التي يتعرض لها 
ويشار أن عدد الجنود  ".إذا لم نعامل الجنود بحق قد نفقدهم: "هؤالء الجنود، وأضاف المسؤول

 .2003عام % 39االحتياطيين الذين يشعرون بأنهم مستغلون كان 
  12/4/2007موقع ايالف 

  
  في الضفة بريطاني يبني بؤرة استيطانية يهودي  .32

 يعمل الثري البريطاني اليهودي سطاين على إقامة بؤرة استيطانية فوق أراضي الفلـسطينيين              :أي.بي.يو
 إن مستوطنين احتفلوا األسـبوع الماضـي        ، أمس ،وقالت صحيفة يديعوت أحرونوت   . في الضفة الغربية  

، بتمويـل  "جفعات هارئيل "انتهاء بناء بيت ثابت في بؤرة استيطانية في الضفة الغربية، يطلق عليها اسم              ب
  .من سطاين

  13/4/2007الخليج اإلماراتية 
  

   عاما لثالثة اسرائيليين نقلوا منفذ عملية نتانيا13السجن  .33
ين وجهت لهم تهمة نقل  عاما ضد ثالثة اسرائيلي13اصدرت محكمة تل ابيب امس حكما بالسجن لمدة 

وذكرت المحكمة في حكمها ان كفير ليفي من رامات غان وسيف عزام  ،2005منفذ عملية نتانيا عام 
 من الضفة الى داخل "مفجرا"من الطيبة وعبد ابو ماك من باقة الغربية ادينوا بالقتل غير العمد لنقلهم 

   .اسرائيل
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 . آخرون30ل فيها خمسة اسرائيليين واصيب  وقت2005يذكر ان عملية نتانيا وقعت في تموز 
13/4/2007الحياة الجديدة   

  
  من انفالت اليمين العنصري اإلسرائيلي شرعية وجودنا أقوى: بركةمحمد  .34

ـ    :  حسن مواسي  -الناصرة   ـ    " المستقبل"أكد النائب محمد بركة ل أقوى  "48ان شرعية وجود فلسطينيي ال
، وذلك في اطار الرد على الحملة التي يتعرض لها زميله النائب            اإلسرائيلي" من انفالت اليمين العنصري   

التجمع الـوطني   "عزمي بشارة، فيما قرر القضاء اإلسرائيلي تأجيل البت في الطلب الذي تقدم به حزب               
، والنائب جمال زحالقة إسـقاط      "هآرتس"و" فصل المقال "برئاسة عزمي بشارة، وصحيفتا     " الديموقراطي

وحذر بركة من توجهات انعزالية في صـفوف الجمـاهير           .ة التحقيق مع بشارة   حظر النشر حول قضي   
ضرورة إجراء حوار جدي ومعمق مع أوساط يهودية لضمها إلى نضالنا العادل ضد             "الفلسطينية، مؤكدا   

هذه الهجمة الفاشية، ألن ما يبدأ ضد العرب لن يتوقف عندهم، بل سيتوغل إلى قطاعات أخرى في داخل                  
سرائيلي، وهذا ما تدركه أوساط يهودية واسعة، نحن بحاجة إلى وقوفهـا إلـى جانبنـا فـي                  المجتمع اإل 
  ".معركتنا

  13/4/2007المستقبل 
  

  تحدث عن صفقة عرضها بشارة على السلطات اإلسرائيليةتيديعوت  .35
لم تنه عودة عائلة عضو الكنيست : أسامة العيسة من القدس عن المراسل 12/4/2007 موقع ايالف قال
زمي بشارة، إلى منزلها في مدينة حيفا، الجدال المحتدم حوله في الصحف اإلسرائيلية، ورغم أن ع

المكان الذي يوجد فيه بشارة اصبح سرا، ويرفض مقربوه تحديد مكانه، وتتبارى الصحف في التكهن 
ين حوله، إال أن صحيفة معاريف ذكرت بان بشارة وصل إلى فرنسا، وستكون محطته التالية البحر
أما  .للمشاركة في مؤتمر، ومن ثم سيجول إلى دول أخرى لمدة عشرة أيام، سيعود بعدها إلى إسرائيل

يديعوت احرنوت، فتحدثت عن صفقة عرضها بشارة على السلطات اإلسرائيلية، تضمن عودته ومزاولة 
التي ال تنشر عنها عمله كالمعتاد، في حين ال يتم إصدار حكما عليه بالسجن في القضية المتداولة ضده و

 .الصحف شيئا بسبب أمر قضائي بحظر النشر عنها
ووفقا لمصادر يديعوت احرنوت، فان إسرائيل رفضت الصفقة ألنها غير معنية أصال بعودة بشارة إلى 
البالد او نشاطه البرلماني، في حين يقول مقربون من بشارة بان وضعه الصحي حساس وال يسمح 

 صدر عليه حكما بالسجن، وقالت الصحيفة بان بشارة تلقى عرضا من قطر بمكوثه في االعتقال إذا
باإلقامة فيها، والعمل محلال للشؤون اإلسرائيلية في فضائية الجزيرة القطرية، مشيرة إلى أن بشارة تلقى 

  .تلميحا من السلطات األردنية بأنه ال يمكنه اإلقامة في األردن
بشارة، هاجم في أن : فراس خطيب عن مراسلها حيفا من 13/4/2007األخبار اللبنانية  ونقلت

كل "وقال لصحيفة . ، حملة التحريض ضده48تصريحات خاصة لوسائل إعالم عربية في أراضي الـ
فوجئتُ منذ أيام بحملة تحريض غير مسبوقة وغير مفهومة من كل وسائل اإلعالم العبرية، " "العرب

ة، ما لبثت أن تحولت إلى موجة تؤكد أنهم يعدون ألمر ومن مأجورين عرب من خدام المؤسسة الحاكم
أعلم أنه بدأ تحقيق ضدي وأنه ذو طابع أمني، وهنالك منع نشر عن طبيعة التهم "وأضاف بشارة  ."خطير

لكن بات واضحاً للجميع، من تصريحات الساسة اإلسرائيليين وما سرب لهم وللصحافة، . الموجهة إلي
نحن ندرس "وعن خطواته المستقبلية، قال بشارة،  .وأضيف إنني أنكرها جملة وتفصيالً. أنها تُهم أمنية

، قال بشارة عن موضوع "حديث الناس"وفي تصريحات لصحيفة  .خطواتنا حالياً، ولم نتخذ أي قرارات
لت صحيفة كما نق .لقد مهدتُ لالستقالة منذ فترة ألني استنفدتُ األدوات البرلمانية"استقالته من الكنيست 
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، وإعالنه عدم نيته ترك الدولة العبرية وبأنه "لن أكون الجئاً في أي دولة"معاريف أمس عن بشارة قوله 
  ."من أجل التعبير عن أفكاري"سيعود للصراع 

  
  الشرطة اإلسرائيلية تحقق حول شبهات تتعلق بأولمرت .36

يقات في قضية خصخصة بنـك      تستجوب الشرطة اإلسرائيلية رجلي أعمال في الخارج على صلة بالتحق         
وقـال متحـدث باسـم       . التي يجري التحقيق فيها مع رئيس الوزراء إيهود أولمرت         2005ليئومي عام   

ويقيم رجال األعمال اللذان وصفتهما أجهـزة اإلعـالم         . الشرطة انه ليس بمقدوره تأكيد أو نفي التقرير       
سبت صحيفة يديعوت أحرونوت التي أوردت      ون .بانهما صديقان ألولمرت في أستراليا والواليات المتحدة      

كان ضروريا من أجل صياغة صـورة  "النبأ الى مصدر في الشرطة قوله إن التحقيق مع رجلي االعمال   
  ."كاملة لقاعدة األدلة في التحقيق

  12/4/2007 48عرب
  

  التحقيق للمرة الرابعة مع وزير المالية هرشزون .37
الهـستدروت  "قيق للمرة الرابعة، حول عملية اختالس أموال        خضع وزير المالية، أفراهام هرشزون، للتح     

وقالت الـشرطة    .وأجري التحقيق مكاتب شرطة مكافحة الفساد المالي في اللد        ". نيلي"جمعية  "و" الوطنية
أنه حتى لو تبين أن روايته حول التحويالت المالية لحساباته صحيحة فذلك لن يزيل الشك عن دوره في                  

  . يعطي تفسيرا لكافة التحويالت المالية في حسابهعملية االختالس، وال
  12/4/2007 48عرب

  
  األسد رفض فتح جبهة خالل حرب تموز: أميركي سوري في اسرائيل .38

كشف رجل االعمـال االميركـي الـسوري        : أسعد تلحمي  عن   الناصرة من 13/4/2007 الحياة   ذكرت
نية اسرائيلية امس، ان الـرئيس بـشار        األصل ابراهيم سليمان، خالل حضوره جلسة خاصة للجنة برلما        

الماضي، كما طلب منـه     ) يوليو(رفض فتح جبهة مع اسرائيل خالل الحرب على لبنان في تموز            "االسد  
 يبحث عن سالم حقيقـي مـع الدولـة          "رجل سالم "مضيفاً ان االسد هو     . "مسؤولون لبنانيون وسوريون  

م السورية، ونقلت عنه اذاعة الجـيش االسـرائيلي         ودعا اسرائيل الى التجاوب مع مبادرة السال      . العبرية
  .قناعته بأن تحقيق السالم ممكن في غضون ستة شهور

وأكد ان  . وقال سليمان في المؤتمر الصحافي مراراً إنه ال يمثل النظام السوري في محادثاته في إسرائيل              
ها بقوة في حال تعرضت     سورية لن تبادر في كل األحوال إلى حرب مع إسرائيل، لكنها ستدافع عن نفس             

أعلـن انـه    "وتابع ان األسد يريد السالم مع إسرائيل و          ."آمل أال يحصل ذلك   ": لهجوم إسرائيلي، مضيفا  
زيارتي هنا مؤشر مقنع الى أن الـسالم بـين سـورية            . يرغب بأن يعترفوا به رجل سالم وأنا أصدقه       

سالم ممكن في غضون ستة شـهور اذا        ورأى ان تحقيق ال    ."وإسرائيل ممكن وينبغي العمل من أجل ذلك      
األسد ال يستطيع أن يـصنع      . يمكن حل كل القضايا اإلشكالية في محادثات هادئة       "أراد الطرفان ذلك، و     

... إنه بحاجة إلى شريك وهو بحاجة إلى أن تكون إسرائيل هي أيضا راغبة في السالم              ... السالم بمفرده 
المفاوضات انتهت،  "واضاف ان   . "ب مع مبادرة السالم السورية    وأنا أدعو الحكومة اإلسرائيلية إلى التجاو     

عملنـا  ": وتابع ."ولم يبق سوى نقاط ثانوية يمكن معالجتها خالل لقاءين او ثالثة، السالم بات ممكناً االن              
  ."انتهى، وعلى المسؤولين االسرائيليين والسوريين اآلن ان يحلوا خالفاتهم، لقد زودناهم خريطة للسالم

 في الجلسة، كما استخف     "مشاركته التاريخية "ل مكتب رئيس الحكومة ووزارة الخارجية الضيف و         وتجاه
كانـت  "رئيس الحكومة ايهود اولمرت بسليمان حين قال إن المحادثات التي أجراها األخير مـع ليئـل                 

  ."الهاذي"، ووصفه بالرجل "محادثات أجراها سليمان مع نفسه
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 الفعل االسرائيلية على التقرير الذي قدمه سليمان للجنة، فمن جهة أشار            في الوقت نفسه، تضاربت ردود    
النائب العمالي داني ياتوم إلى ان المفاوضات السرية جرت من دون تفويض وبال تنسيق مـع الجهـات                  

كما لوح النائب يسرائيل كاتس بعريضة موقعة من اكثر من نصف النـواب فـي               . اإلسرائيلية المسؤولة 
ض االنسحاب الكامل من الجوالن، وطلب من سليمان أن ينقل هذه الرسالة الـى الـرئيس                الكنيست ترف 

  .السوري
.  لضحايا المحرقة ووضع إكلـيالً مـن الـورد         "ياد فاشيم "وكان سليمان زار فور وصوله إلى إسرائيل        

 وأفادت صحيفة معاريف ان سليمان طلب تمكينه من زيارة األسرى الـسوريين األمنيـين، لكـن قـادة                 
لئالّ تثير هذه اللفتـة االنـسانية غـضب         "األجهزة األمنية والمستوى السياسي يميلون إلى رفض الطلب         

وأفادت صحيفة هآرتس امس ان سليمان أطلع اللجنة البرلمانية علـى عالقاتـه مـع القيـادة                  ."واشنطن
ه على اتصال دائـم     السورية وعلى قرار االسد تعيين جنرال سوري لمتابعة الملف اإلسرائيلي، مضيفاً ان           

  . مع الجنرال
النائب مـن حـزب     الى أن   :  نظير مجلي   عن مراسلها  تل أبيب  من 13/4/2007 الشرق األوسط    ولفتت

العمل، داني ياتوم، الرئيس السابق لجهاز الموساد، كشف انه تقدم قبل بضعة أسابيع بعرض على القيادة                
ئيل وسورية حول امكانية التوصل الى اتفـاق        السورية لفتح مفاوضات مباشرة وسرية بين حكومتي اسرا       

   .لكن دمشق رفضت العرض وقالت انها معنية بمفاوضات علنية فقط. سالم
  

  قمنا بعمليات في فرنسا إلحباط المشروع النووي العراقي: الموساد .39
 عن ان الموساد قام بعمليات عسكرية داخل االراضـي          ، امس ،كشف النقاب :  زهير اندراوس  -الناصرة  

وقالـت   .1981رنسية قبل قيام سالح الطيران االسرائيلي بتفجير المفاعل النـووي العراقـي العـام               الف
 الكشف عن حيثيات العملية االسرائيلية، وذلك       ى يوافق قادة الموساد عل    ى انه للمرة االول   ، امس ،معاريف

وقال رئيس الموساد   ،  هفي فيلم وثائقي اعده صحافي اسرائيلي، وسيقوم التلفزيون االسرائيلي الرسمي ببث          
انذاك ناحوم ادموني، ان هذه العملية هي اكبر عملية عسكرية نوعية قام بتنفيذها الموسـاد فـي القـرن                   

نير تويب، ان عناصر الموساد قامت      ) تموز(وكشف ادموني في سياق حديثه لمعد ومنتج الفيلم          .العشرين
يام الفرنسيين بتزويـد العـراقيين بالمعـدات        قبل قصف المفاعل بعمليات داخل االراضي الفرنسية قبل ق        

  .الالزمة القامة المفاعل النووي
  13/4/2007القدس العربي 

  
  تحسن طفيف في حالة شارون الصحية .40

نقل تقرير تلفزيوني عن عمري نجل ارييل شارون قوله ان الحالة الصحية لشارون تحسنت بشكل طفيف                
 .تطاع االجابة على عدد من االسئلة بتشديد طفيف ليـده         ونقل التقرير عن نجل شارون قوله انه اس        .جدا

  .ورفضت متحدثة باسم المستشفى الذي يرقد فيه شارون التعليق على حالته الصحية
  12/4/2007رويترز 

  
    في لبنانحملة لالعتراف بفاقدي األوراق الثبوتية من الفلسطينيين .41

اية ومساعدة فاقدي األوراق الثبوتية مـن       لجنة المتابعة لحم  أن  : بيروت من   13/4/2007 الحياة   نشرت
  مؤتمر صحفي عقدته، بمقر نقابة الـصحافيين اللبنـانيين،          خالل الالجئين الفلسطينيين في لبنان، طالبت    

يعيشون ظروفاً قاسية نتيجة عدم االعتـراف       و آالف شخص    5بحقوق هذه الفئة التي يتجاوز عددها الـ        
  .بوضعهم القانوني
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 لجنة المتابعة أكدت ان التدابير التي تسعى الى تحقيقها بالتفاهم مع            أن: 13/4/2007 المستقبل   وأضافت
 اسوة بحاالت مماثلـة     ، في سجالت وزارة الداخلية    هذه الفئة الدولة اللبنانية تتمثّل في اتخاذ قرار بتسجيل        

حلـول لهـم،     بطاقات اقامة موقتة صالحة للتجديد ريثما يتم إيجاد          هممنحوتمت تسوية اوضاعها سابقا،     
ضرورة تعاون السلطات اللبنانية مع منظمة التحرير من اجل االتصال مع السلطات الرسمية             إضافة إلى   

 إليجاد تسوية ألوضاع االشخاص الـذين يحملـون اوراقـا         ،في الدول المضيفة المعنية كاالردن ومصر     
  .ثبوتية من هذه الدول

العضو في برلمان االتحاد أن : كمال شعيتولها  نقال عن مراس13/4/2007 األخبار اللبنانية وأوردت
عن خجلها لعدم إيجاد حل لدى حضورها المؤتمر بشكل مفاجيء،   عبرتاألوروبي لويزا مورغانتيني

 أمام هم سنة على نكبتهم، مؤكدة إثارة وضع60لالجئين الفلسطينيين وإعطائهم حقوقهم بعد مرور 
 تهتم لوكالةأن ا، أكد مدير األونروا في لبنان فيما .ألوروبيالسلطات اللبنانية وأمام برلمان االتحاد ا

 مع جمعيات األمم المتحدة المعنية هبجدية بموضوع فاقدي األوراق الثبوتية، وال سيما األطفال، وتتابع
ممثل المفوضية العليا في األمم المتحدة ومن جهته أشار . ومنظمة التحرير، ورئيس الوزراء اللبناني

 ان المفوضية ال تُعنى بالجئي الشرق األدنى، ما يكون صورة غير واضحة عن ، إلىئينلشؤون الالج
وضع الفلسطينيين في لبنان، غير أنه أكّد أن أول الحقوق التي يجب أن يتمتع بها كل إنسان، هي 

فلسطينيين وأشار إلى عوائق عمالنية تقف أمام الحلول المتبعة حالياً كانضمام فئة من ال. األوراق الثبوتية
أبدى  في حين .تحت جناح منظمة ما وفئة ثانية تحت جناح أخرى، ولكل منهما طريقة عمل وتنظيم

. عباس زكي تفاجؤه بعدم اهتمام المفوضية العليا لشؤون الالجئين بأوضاع الفلسطينيين في الشرق األدنى
  التحريران مكتب منظمة وذكروأوضح أن الوضع الفلسطيني هو استثنائي معقد في عالقته مع لبنان، 

 وثيقة تعريف، مؤكداً التدقيق في الجذور العائلية للمتقدمين خوفاً من متسللين 1863 هأصدر منذ افتتاح
دراسة للمجلس الدنماركي لالجئين  يشار في هذا السياق إلى أن .الى الهوية الفلسطينية واإلضرار بها

وهم ممن لم ، 3000وا أوراقهم الثبوتية يبلغ نحو بأن عدد الفلسطينيين في لبنان، الذين فقدقالت 
  .يستطيعوا تجديد جوازات سفر أو وثائق كانت في حوزتهم ألسباب سياسية أو نزاعات مسلحة

  
  مسؤولية استمرار اختطاف جونستونوتحميلها  الفلسطينية  السياسية واألمنيةقيادةللادانة  .42

 هجوما على القيادة وا شن،نين وصحفييمثقفن وي مسؤولأن :غزةمن 12/4/2007وكالة معا أوردت 
 وحملوها ، بعد مرور شهر على اختطاف الصحفي البريطاني في غزة الفلسطينية،السياسية واالمنية

 ان األجهزة األمنية أخفقت في كبح جماح ، فتحمنوقال عبد الحكيم عوض  .مسؤولية استمرار اختطافه
 مطالبا بضرورة بذل الجهود لالفراج ، الشعب الفلسطينيالفوضى والفلتان وحماية أخالق وتراث ونضال

 جميع الفصائل بتحمل مسؤولياتها د حركة الجهامن طالب خضر حبيب  في حين.عن الصحفي البريطاني
واصفا عملية االختطاف بالعار وبالعملية غير المسؤولية التي تسئ للشعب الفلسطيني ه، في سبيل إطالق

ن فقد حملت وزير الداخلية واالجهزة االمنية مسؤولية عدم االفراج عنه من اما نقابة الصحفيي .وجهاده
وصف تيسير محيسن عضو اللجنة الوطنية إلطالق سراح جونستون ما يجري في  و.ايدي الخاطفين

  .غزة باختطاف لإلرادة الفلسطينية وللمشروع الوطني برمته
لجنة حمايـة الـصحفيين     أن  : غزةن   م 13/4/2007 صوت الحق والحرية      مراسل  غسان الشامي  وذكر

 جابت شوارع مدينة غزة وتمركزت عند مقار األجهـزة األمنيـة،            ،الفلسطينيين نظمت مسيرة سيارات   
 .موجهين رسالة تناشد بضرورة التحرك من اجل اإلفراج عن الصحفي المختطف
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  الميليشيات العائلية في غزة تزيد من وطأة الفلتان االمني: تقرير .43
منذ اشهر عدة تدور حـرب جديـدة فـي          أنه و :  غزة  من 13/4/2007 الحياة    مراسل  صباح  فتحي ذكر

 فيمـا   ، بحياة عشرات الفلسطينيين حتـى اآلن      تالشارع الفلسطيني تخفت حيناً وتشتعل احياناً أخرى اود       
ثل في  تتمهي  و .تبدو السلطة الفلسطينية عاجزة عن القيام بأي دور لوقفها وال تحرك ساكناً ضد مرتكبيها             

اشتباكات مسلحة عنيفة بين عائالت كبيرة في قطاع غزة تمتلك المال واالفراد وبالتـالي القـدرة علـى                  
تشكيل ميليشيا او جيش صغير مسلح يصل عدد افراده احيانا الى اكثر من عديد بعض االجهزة االمنيـة                  

 .الى نحـو مئـة    يصل  يرة  عدد ضحايا االشتباكات العائلية في السنوات الثالث االخ       ، مما جعل    الرسمية
ويالحظ ان المشاكل بين العائالت الكبيرة في مدن القطاع وقراه الرئيسة او داخل العائلة الواحـدة تقـع                  
احياناً ألسباب تافهة جداً، لكن سرعان ما تتحول الى اشتباكات مسلحة يختلط فيها سالح العائلة مع سالح                 

توحد ابناء بعض العائالت من المنتمـين       قد  و .زة االمنية التنظيم او الفصيل السياسي، وكذلك سالح االجه      
الى حركتي فتح وحماس واالجهزة االمنية في مرات قليلة ضد االعداء من عائالت اخرى، فـي وقـت                  

  .كانت العالقة بين الحركتين تشهد توتراً شديداً واقتتاالً داخلياً مريراً
، خالل اشتباكات مـسلحة عنيفـة        قتال سطينيينأن فل : رفح من   13/4/2007 األيام الفلسطينية    وأوردت

سادت عقب الحادثة حالـة مـن        وقد   . شمال محافظة رفح    عيد، اندلعت أمس بين عدة أطراف من عائلة      
التوتر الشديد في مختلف أنحاء المحافظة، حيث شوهد عشرات المسلحين من العائلة يـستقلون سـيارات        

  .ويجوبون الشوارع
  

  ال يزال يستخدم الفلسطينيين كدروع بشرية  االسرائيليجيش االحتالل .44
التقطت عدسة ناشط دولي جنود االحتالل وهم يستخدمون فتيين فلـسطينيين كـدروع بـشرية لحمايـة                 

بيت أحد ناشـطي كتائـب      ل خالل محاصرتهم مركبتهم العسكرية من رشقات الحجارة في مدينة نابلس،         
أنه كان شاهداً على عدد من المرات التي قام فيهـا           كما أفاد الناشط نفسه      . بهدف اعتقاله  شهداء األقصى 

وفي المقابـل، ولكـون      .جنود االحتالل باستخدام الفلسطينيين كدروع بشرية، وخاصة في البلدة القديمة         
ـ االمحكمة العليا كانت قد أصدرت أمراً يقضي بمنع استخدام الفلسطينيين كدروع بشرية،               النـاطق   ىدع

  .التحقيقبلسان الجيش أن الموضوع قيد 
  12/4/2007 48عرب

  
    ان تشمل صفقة التبادل ابناءهمعباس نناشدويأهالي أسرى القدس  .45

 ، في ساحة مقر الرئاسة برام اهللاهم أكد أهالي أسرى القدس خالل اعتصام: إبراهيم أبو كامش-رام اهللا 
 صفقة دون ال  متساوون مع غيرهم من األسرى من الضفة وقطاع غزة، مشددين على أنهأبنائهمأن 

 الفلسطينيين ىسراال إلى جانب جميع  عنهم أوال، األولوية الوطنية تقتضي اإلفراجهم، ألنإطالق سراح
  .والعرب

  13/4/2007الحياة الجديدة 
  

   في إجراء عملية زرع كلى إلنقاذ حياة أسير فلسطيني اسرائيليةمماطلة .46
 ألسير فلسطيني محكوم عليه بالمؤبد منذ        في إجراء عملية زرع كلية      االسرائيلية تماطل مصلحة السجون  

  ته سنوات على وجود متبرع مناسب إلنقاذ حيا4يعاني من فشل كلوي، رغم مرور أكثر من ، و93العام 
  12/4/2007 48عرب
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  كتلة حماس البرلمانية في الخليلمكتب ويقتحم عتقل مواطنين ياالحتالل  .47
نين من الخليل، بعد احتجازهما على معبر الكرامة اثناء         اعتقلت قوات االحتالل االسرائيلي، مواط    : الخليل

مـن   و .نقلتهما الى معسكر اعتقال في مستوطنة كفار عتصيون جنوبي بيت لحم          ثم  عودتهما من االردن،    
جهة اخرى، دهمت قوات االحتالل، بعد منتصف الليلة قبل الماضية، مكتب نواب التغييـر واالصـالح                

عمليـة الـدهم،   واعتبرت الكتلـة  ،  من المكتب اسوب وجميع الملفات  اجهزة الح ، حيث صودرت    بالخليل
 . ومديره في وقت سـابق     13جزءاً من خطة اسرائيلية لتقويض نشاطات المكتب بعد اعتقال النواب الـ            

اشارت مصادر اسرائيلية الى ان مداهمة روضة زهرة االسالم التابعة للجمعيـة الخيريـة              إلى ذلك فقد    
  .درة العديد من محتوياتها والملفات الخاصة بعملهااالسالمية، شملت مصا

  13/4/2007األيام الفلسطينية 
  

  األقصىالمسجد عتداءات على حراس صالح يحذر من استمرار االرائد الشيخ  .48
 حذر الشيخ رائد صالح من استهداف حراس المسجد االقصى كمقدمة للمس            : محمد أبو خضير   -القدس  

 ان تلغي   ها خَوّل عن الذي  متسائال   ،رد تحفظاته على تقرير لجنة اليونسكو     وس. بالمسجد ومصلياته ومرافقة  
كمـا  .  او ان تثبت سيادة او شرعية للمؤسسة االحتاللية االسرائيلية         ،صفة االحتالل عن المسجد األقصى    

إن كانت ستجرؤ على إدانة اسرائيل التي تجاهلت توصياتها بوقف الهدم فـي بـاب المغاربـة،                 تساءل  
 األردن بـصفته    ،الى ذلك طالبت مؤسسة األقصى    . بة بفرض عقوبات على المؤسسة االسرائيلية     لمطالوا

الراعي الرسمي للمسجد األقصى التدخل السريع لحماية حراس المـسجد مـن االعتـداءات المتكـررة                
 مـن وحراس  هؤالء ال  أن عدداً من     أضافتو. همبحقوالمتصاعدة التي يرتكبها افراد الشرطة االسرائيلية       

بينهم الذين صدرت بحقهم أحكام اسرائيلية تمنعهم من دخول األقصى سينظمون اليوم اعتصاماً احتجاجياً              
  .أمام باب األسباط

  13/4/2007القدس الفلسطينية 
  

   من أجل االقصىمضيفي الشيخ رائد صالح والمعتصمينلإجراءات استفزازية إسرائيلية  .49
 يستضيفون  نسرائيلية باقتحام أحد بيوت آل الحلواني الذي      قامت عناصر من الشرطة اإل    : محمود ابو عطا  

المعتصمين وعلى رأسهم الشيخ رائد صالح منذ أكثر من شهر على سقف بيوتهم في حي وادي الجوز،                 
صالح االلتقاء بأكثر من سبعة أشخاص في مكان عام في          الشيخ  منع  ب محكمة الصلح في القدس      قراربعد  
 عـن   صاحب المنزل توجيه أسئلة استفزازية ل   و ،نه من األطفال والنساء   ترويع ساكي ب حيث قامت . القدس

 .قامت بتحرير مخالفات سير للمركبات المتوقفة بجانب وقبالة موقع االعتصامكما موقع االعتصام، 
  12/4/2007صوت الحق والحرية 

  
  الغربيةاالحتالل يفرض المزيد من الحواجز شمال الضفة  .50

صل قوات االحتالل التنكيل بالمواطنين على الحواجز التي تقيمها على          توا: رامي دعيبس وعلي سمودي   
وكانت قد أقامت العديد مـن الحـواجز الطيـارة           .طرقات شمال الضفة الغربية لتزيد من معاناة السكان       

ـ               تمنـع   ياإلضافية لحواجزها المقامة على الطرقات الرئيسية والفرعية بحجة اإلنـذارات الـساخنة ك
ال الضفة الغربية وخاصة محافظة جنين من اجتياز حواجزها الثابتة وسط الضفة إلـى             المواطنين من شم  

شهد مخيم جنين اشتباكات مسلحة عنيفة بين المقاتلين الفلسطينين وقـوات            ومن جهة أخرى فقد      .جنوبها
 دورية وبلدوزرين، حيث شنت حمـالت دهـم واسـعة           20االحتالل التي توغلت فيه معززة بأكثر من        

  .خاللها عدد من المواطنيناعتقلت 
  12/4/2007 48عرب
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    الفلسطينياتيتعمد تفتيش المنقباتاالسرائيلي حاجز حواره  .51

ن المجندات اإلسرائيليات المتواجدات على حاجز حواره       أ ، ذكر شهود فلسطينيون أمس    : الوكاالت -غزة  
ن المجنـدات   أ اهنقالت إحـد   التيو.  يتعمدن تفتيش النساء المنقبات أثناء عبورهن للحاجز       ،قضاء نابلس 

بشكل استفزازي  ، والطلب منها    تفتيشها ل أجبرن كل امرأة منقبة أن تدخل إلى غرفة خاصة قرب الحاجز          
 بحيث تكون المجندة خارج الغرفة وتلقي األوامـر         ،أن تكشف عن وجهها، ومن ثم رفع ثيابها عن بطنها         

  . من خالل فتحة صغيرة موجودة في باب الغرفة الصغيرة
  13/4/2007لبيان اإلماراتية ا

  
  يناقش سبل فك اضراب القطاع الصحي ومطالب الموظفين  الفلسطينينائب رئيس الوزراء .52

 ،اجتمع عزام االحمد برئيس اتحاد النقابات المهنية ورئيس نقابة العاملين في الوظيفة العمومية: رام اهللا
وقال زكارنة ان االجتماع كان  .كل عاموتم النقاش حول اضراب القطاع الصحي ومطالب الموظفين بش

 ستحافظ على حقوق ، والتأكيد على أنها التزام الحكومة باالتفاقيات الموقعةاألحمد حيث اكد ،ايجابيا جدا
 ابلغهم كما . للتحرك لتوفير الرواتبئها فرصةالموظفين وفق قانون الخدمة المدنية مطالبا النقابات باعطا

رواتبهم سوف تصرف   وان،ف.ت.للمتقاعدين ممن خدموا في م% 75ـبان الحكومة اعتمدت ال
 ،هدفه تحقيق مطالب الموظفين يشار إلى أنه تم التأكيد على أن االضراب .كالمعتاد مع رواتب الموظفين

 .ليس ضد الحكومة الحالية او السابقه او ابناء الشعب الفلسطينيأنه و
  12/4/2007وكالة معا 

  
  في غزة ضد العنف األسري  توقيعنصف مليونحملة الل انطالقة مبشرة .53

 أن عدد   ،أعلن محمد الناطور، من المركز الفلسطيني للديمقراطية وحل النزاعات        :  عيسى سعد اهللا   -غزة  
 . ألف توقيـع خـالل أسـبوعين       300الموقعين على حملة النصف مليون توقيع ضد العنف األسري بلغ           

وتأتي الحملة في ظل تزايد العنف       .بحلول الشهر الجاري  وتوقع أن يصل عدد التواقيع إلى نصف مليون         
  .األسري بسبب تردي األوضاع االقتصادية واألمنية، ونتيجة ممارسات االحتالل واالقتتال الداخلي

  13/4/2007األيام الفلسطينية 
  

  مهرجان الخس يحيي تراث قرية ارطاس الفلسطينية: تقرير .54
نيون في األراضي الفلسطينية المحتلة مناسبات ومواسم إلحيـاء          يبتدع الفلسطي  :الضفة الغربية  -ارطاس  

وفي قرية ارطاس التي تعني باللغة العربية جنة اهللا المقفلة لما تتمتع بـه مـن                 .تراثهم الثقافي والشعبي  
 ابتدع مواطنوها مهرجانا لنبات الخس الذي تـشتهر بزراعاتـه           ،الواقعة جنوب بيت لحم   وجمال طبيعي   

وزيـر  ، بحـضور    نداء الجذور  أقيم المهرجان هذا العام تحت عنوان     قد   و ، من كل عام   ويقام في نيسان  
أعلـن  كما  . كل قرية أن تخلق لها مهرجانا يعكس تراث هذا الشعب األصيل          الذي دعا   الثقافة الفلسطيني   

ل تراث الشعبي الفلسطيني المنقـو    العن توجه وزارته لتشكيل لجنة وطنية فلسطينية عليا للمحافظة على           
  .وغيرالمنقول

  12/4/2007رويترز 
  

  إلى الحل تمهيداً لالنتخابات المجالس البلدية األردنية .55
تتخذ الحكومة االردنية، االسبوع المقبل، قرارا بحل المجالس البلدية، وتعيين لجان مؤقتة إلدارة : عمان

 نصف عدد اعضاء  بلدية، باستثناء العاصمة التي يحكمها نظام خاص يجيز تعيين عمدتها وانتخاب97
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تموز / مجلسها، وفق استحقاق قانوني بات نافذا، يمهد إلجراء االنتخابات في النصف الثاني من يوليو
ويميز القانون الجديد الناظم لعملية االقتراع انتخاب رئيس وأعضاء المجلس البلدي انتخابا . المقبل

 150 عاما، ما يتيح المجال أمام 18 الى 19مباشرا، وفي يوم واحد، فضال عن خفض سن الناخب من 
  .ألف شاب وشابة للمشاركة فيها

  13/4/2007الخليج اإلماراتية 
  

  الئحة اتهام لثالثة خططوا لتفجير مصنع يستورد لحوما اسرائيلية .56
اصدر مدعي عام امن الدولة الئحة اتهام بحق ثالثة اشخاص بينهم شقيقان، قالت :  موفق كمال-عمان 

ا جميعا لتفجير مصنع في منطقة المقابلين يتردد عليه صاحب شركة يستورد لحوم الالئحة انهم خططو
واسند المدعي تهم المؤامرة بقصد القيام بأعمال . الحبش االسرائيلي، وذلك جراء خسارة مالية لحقت بهم

وقبض على المشتكى ). قنابل مولوتوف اضافة الى مبيد حشري(ارهابية وحيازة وتصنيع مواد حارقة 
  .يهم  لدى دخولهم المصنع وبحوزتهم المضبوطاتعل

  13/4/2007الغد األردنية 
  

  السنيورة يكرر الدعوة إلى رفع سيف التسييس عن المحكمة الدولية .57
دعا رئيس الحكومة اللبنانية فؤاد السنيورة المعارضة الى رفع سيف التسييس عن المحكمة : بيروت

وجاءت هذه . يبقى هناك من يرتكب الجرائم كما يحلو لهالدولية، مشددا على ضرورة اقرارها لكي ال 
. الدعوة فيما كانت االتصاالت تتكثف بين قيادات المعارضة تحضيرا للخطوات المقبلة بعد تعثر الحوار

وافاد انه نقل اليه . وامس، زار السفير الروسي في بيروت سيرغي بوكين رئيس مجلس النواب نبيه بري
و موقف مبدئي يتلخص باننا في روسيا نؤيد كل الجهود المبذولة لبنانيا من وه"موقف روسيا المعروف 

- اجل االقرار الدستوري للوثائق المتعلقة بتشكيل المحكمة ذات الطابع الدولي على اساس الوفاق اللبناني
وفي الوقت نفسه، كان السفير المصري حسين ضرار يؤكد ان االمين العام لجامعة ". اللبناني الواسع

  ".اال اذا تحركت المبادرة العربية"لدول العربية عمرو موسى لن يعود الى بيروت ا
   13/4/2007الشرق األوسط 

  
  قاسم تحدث عن حركة تسلح بتسهيل من االجهزة المحسوبة على السنيورة : حزب اهللا .58

مضمون ان صحيفة غارديان البريطانية تصرفت ب" العالقات اإلعالمية في حزب اهللا"اعتبرت : بيروت
. كالم نائب األمين العام للحزب الشيخ نعيم قاسم، ما أدى الى معنى آخر غير المقصود في مسألتين

وأوضحت في بيان ان التصرف حصل في ذكر أسماء األجهزة التي تدعم الميليشيات والحديث عن 
 كل انحيازها في حين ان النص الحرفي يشير الى وجود حركة تسلح كبرى عند قوى السلطة وان

المعلومات تؤكد ان أحزاب السلطة تتسلح في المناطق والقرى وهذه نقطة خطيرة الن السالح الداخلي 
في يد الناس هو سالح فتنة منبهاً من هذا األمر كثيراً وان كل التقارير الغربية واللبنانية تؤكد حملة 

حكومة فؤاد السنيورة وبتسهيالت التسلح الميليشيوية عند قوى السلطة وبالتأكيد هذا يحصل بعلم رئيس ال
اما التصرف الثاني في . من األجهزة المحسوبة عليه، واعتبر ان هذا المسار خطأ وال يحل المشكلة

حديث الشيخ قاسم فيتعلق كما ذكر البيان بعدم استبعاده مواجهة جديدة مع إسرائيل، والصحيح ان الشيخ 
ئيلية أو ال، لكن اعتقد بأن وضع الجيش اإلسرائيلي ال نستطيع ان نجزم بحصول حرب إسرا: "قاسم قال

يحتاج الى فترة طويلة لكي يرمم مع ذلك يجب ان نبقي في حساباتنا احتماالت المغامرة او متطلبات 
  ".المصالح األميركية التي تدفع إسرائيل الى مثل هذه األخطار

  13/4/2007الحياة 
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  متري يدعو أوروبا للضغط على إسرائيل  .59

ير الخارجية بالوكالة طارق متري امام وفد اوروبي اهمية ان تمارس اوروبا ضغطها على اكد وز
  . 1701كما اكد اهمية التطبيق الكامل للقرار. اسرائيل للتجاوب مع مبادرة السالم العربية

  13/4/2007السفير 
  

  العالقة بين حزب اهللا والقاعدة .60
ثمة شكوك عامة في بعض أوساط مجتمع : ريبيون انترناشنال هيرالد ت-بالل صعب، بروس أو رايدل 

االستخبارات في واشنطن بأن حزب اهللا والقاعدة قد تعاونا في الماضي على الرغم من الخالفات بينهما، 
وبأنهما يستمران في التعاون في نشاطات ذات صلة بالجهاد ضد الواليات المتحدة ومصالحها في الوطن 

لوصول الى معلومات استخباراتية موثوقة، فإنه ال يمكن دحض بدون ا. وفي الخارج على حد سواء
وال يمكن انكار احتمال ان واحدا او اكثر من اعضاء . المزاعم المذكورة وغيرها بشكل مستقل وببساطة

غير أنه يمكن . حزب اهللا ربما يكون قد اجتمع في حياته مع زعيم او مقاتل من الشبكة الكونية للقاعدة
اض بان لحزب اهللا والقاعدة عالقة عملية متينة او عالقة استراتيجية، وانهما يتعاونان الطعن في االفتر

  .في مسائل تتعلق بالجهاد الكوني لوجود خالفات بينهما
   13/4/2007الغد األردنية 

  
  السفير الروسي يبلغ بري تأييده اقراراً دستورياً للمحكمة .61

كين بعد لقائه رئيس المجلس النيابي نبيه بري تأييد جدد السفير الروسي لدى لبنان سيرجي بو: بيروت
: وقال في تصريح.بلده لكل الجهود المبذولة لبنانيا من اجل اإلقرار الدستوري لمشروع المحكمة الدولية

وعن تصريح ". إن روسيا ال ترى إمكانية بديلة لتسوية النزاع السياسي اللبناني اال من خالل الحوار"
إنه يعبر : "خارجية في البرلمان الروسي الذي انتقد المعارضة اللبنانية قال بوكينرئيس لجنة الشؤون ال

". عن موقف البرلمان الروسي وهو يعكس االهتمام والقلق الروسي من األوضاع الراهنة في لبنان
وأوضح بوكين أن روسيا مع جميع شركائها ستستمر في التحرك والتشاور في مجلس األمن حول 

  .1701 الرئاسي المتعلق بتنفيذ القرار مضمون البيان
  13/4/2007الحياة 

 
  اتصاالت بعيدة عن األضواء إلحياء اجتماعات بري والحريري  .62

كشفت مصادر دبلوماسية عربية في العاصمة اللبنانية بيروت عن أن اتصاالت :  علي بردى- بيروت 
ألزمة السياسية اللبنانية من خالل إعادة هادئة بعيدة من األضواء تجري استعداداً لكسر حلقة الجمود في ا

. الحوار بين رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري ورئيس كتلة المستقبل النائب سعد الحريري
وأوضحت المصادر العربية أن حركة االتصاالت تهدف إلى إبقاء الساحة بعيدة عن أي انهيار سياسي 

إلى الفوضى خالل سنوات الحرب، فضالً عن تداخل نفوذ شامل قد يؤدي إلى إرباكات أمنية تعيد البالد 
وتوقعت . القوى في المنطقة على الساحة الداخلية ما يزيد في تعقيد األمور ويجعل الحلول صعبة جداً

توصل بري والحريري إلى تفاهم على عناوين مشتركة تشكل مدخالً للتفاهم على بنود الحل التي أعده 
 العربية عمرو موسى استباقاً لمعاودة الحوار سواء حول طاولة الحوار في األمين العام لجامعة الدول

في غضون ذلك، أكد وزير الزراعة . بيروت أو دعوة األطراف اللبنانية إلى العاصمة السعودية الرياض
وأضاف أن على اللبنانيين معارضة . المستقيل طالل الساحلي أن بري لم يتأخر يوماً عن أي مبادرة

أما في القصر الرئاسي اللبناني فكان . أن يأخذوا عبرة مما حصل وأن يكون هناك مجال للتالقيومواالة 
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للرئيس إميل لحود موقف غاضب، إذ شدد على أنه ال يعتبر المراسيم التي تصدر من دون توقيعه نافذة 
جراءات يلزمه أو تؤسس ألي نتائج قانونية، الفتاً إلى أنه أصبح في حل تام من أي مهل أو أصول أو إ

الدستور بها في معرض تعامله مع مقررات صادرة عن سلطة لم تعد تتمتع بالشرعية الدستورية، في 
وفي هذا السياق، توقعت المصادر الدبلوماسية العربية . إشارة إلى مجلس الوزراء برئاسة فؤاد السنيورة

 الدولي لمحاكمة قتلة رئيس أن ال يتخذ مجلس األمن أي خطوة في شأن مشروع المحكمة ذات الطابع
الوزراء األسبق رفيق الحريري قبل المؤتمر وقبل زيارة األمين العام لألمم المتحدة بان كي مون 

  . لسوريا
   13/4/2007البيان اإلماراتية 

  
  بري يخشى انفالت األمور من عقالها ومن يد الجميع .63

ال يوجد افق حل في المدى القريب اعلن عضو كتلة نواب حزب اهللا حسين الحاج حسن انه : بيروت 
،ورأت ان اي نقاش لمسودة المحكمة ذات الطابع الدولي 11+19العاجل الن المواالة رفضت صيغة  

. وانها تتهرب من قانون االنتخاب وارسلت عريضتها الى مجلس االمن ما زاد في حدة التأزم, غير وارد
باالضافة الى وسائل , مطروح بشكل جديواوضح الحاج حسن ان موضوع استقالة نواب المعارضة 

وقال ان العماد ميشال عون مرشح كفؤ لرئاسة , ديمقراطية اخرى هي قيد البحث مع قيادات المعارضة
على صعيد متصل رد مسؤول العالقات . الجمهورية لكن لم ينضج شيء حتى اليوم في هذا الموضوع

لصحافي االخير لرئيس الهيئة التنفيذية للقوات  نواف الموسوي على المؤتمر ا"حزب اهللا»الدولية في 
واتهمه بالسعي للسيطرة على القرار المسيحي كمرحلة للوصول الى هدف اقامة , اللبنانية سمير جعجع

من جهته اعرب رئيس مجلس النواب نبيه بري عن قلقه من االحتقان السياسي . اسرائيل الثانية في لبنان
بنان بعد انسداد افق الحوار وابدى خشيته من ان يؤدي الشحن الراهن الى والنفسي واالمني المتفاهم في ل

  . انفالت االمور من عقالها ومن يد الجميع
  13/4/2007السياسة الكويتية 

  
  إقرار المحكمة بالفصل السابع يعني حرباً أهلية ومحاولة للتوطين: لحود .64

ذات الطابع الدولي على أساس الفصل السابع أكد الرئيس اللبناني اميل لحود ان إقرار المحكمة : بيروت
يعني حرباً أهلية في لبنان ألن ذلك يعتبر افتعاالً لمشكلة داخلية تستفيد منها اسرائيل التي ستستغل تنازع 

  .اللبنانيين مع بعضهم البعض ليتم تمرير مؤامرة التوطين والنيل من سالح المقاومة وقلب األوضاع
  13/4/2007الحياة 

  
  في أي ظرف يمكن ان يقطع عالقاته مع نظام دمشق : ية اللبنانية تسأل نصراهللاألكثر .65

سألت األكثرية , في أول رد فعل على زيارة المفاوض السوري إبراهيم سليمان إلى اسرائيل: بيروت 
م اللبنانية األمين العام لحزب اهللا  حسن نصر اهللا في أي ظروف يمكن لحزب اهللا ان يقطع عالقاته بالنظا

لفتنا، اليوم، تأكيد المفاوض : "وقال وزير الشباب والرياضة أحمد فتفت في تصريح له، أمس ؟السوري
استعداد النظام , السوري إبراهيم سليمان أمام الكنيست االسرائيلي في القدس الشريف المحتل المغتصب

ريون واالسرائيليون في السوري لقطع عالقاته بحزب اهللا في حال اقرار ما توصل إليه المفاوضون السو
العام الماضي واعتزازه أمام مستضيفيه الصهاينة األعداء ان الرئيس بشار األسد رفض خالل عدوان 
تموز الماضي استغاثة لبنانية لفتح جبهة ثانية في وجه المعتدي االسرائيلي تخفف عن لبنان الدمار والدم 

 من دون دليل والمدانين من دون حق المثول من وبصفتنا من المتهمين سلفاً .والدموع والجوع والحصار
قبل المحاكم االلهية الجاهزة الصدار احكامها خالفاً لكل حقيقة او واقع او منطق بالخيانة والعمالة 
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نلتمس من سماحة االمين العام لحزب اهللا السيد حسن نصر اهللا ان يعلن على المأل بدوره في اي , والتآمر
او على األقل ان يتوقف عن رفع آيات ,  يقطع عالقاته مع النظام السوريظروف يمكن لحزب اهللا ان

  ".الشكر والوفاء والوالء لهذا النظام ورئيسه
  13/4/2007السياسة الكويتية 

  
  حيال المفاوضات بين سوريا واسرائيل" حزب اهللا"الكتلة الوطنية اللبنانية تستغرب صمت  .66

رابه حيال صمت حزب اهللا حيال المفاوضات الجارية بين النظام أبدى حزب الكتلة الوطنية اللبنانية استغ
ورأى ان امتناع رئيس مجلس النواب نبيه بري عن فتح أبواب المجلس النيابي لعقد . السوري واسرائيل

جلسة ادى الى احالة مشروع المحكمة على مجلس االمن الدولي مما يؤدي الى اصدارها وفقا للفصل 
  .السابع

  13/4/2007النهار 
  

  مصر تطالب اسرائيل بقبول المبادرة العربية كما هي .67
طالب الرئيس المصري حسني مبارك اسرائيل، يوم الخميس، بقبول مبادرة السالم العربية : االسكندرية

وأضاف أن طلب تعديل المباردة من قبل مسؤولين اسرائيليين . كما هي وقال ان لها أيضا حرية أال تقبلها
هم يريدون تعديل المبادرة . يستطيع أن يعدل المبادرة) من العرب(أعتقد أن أحدا يحمل مراوغة وال "

  .لاللتفاف حول حق الالجئين في العودة
  12/4/2007رويترز 

  
   السعودية تتوسط في حل قضّية الصحافي ألن جونستون  .68

لى على السماح الليلة قبل الماضية، أن إسرائيل وافقت للمرة األو زعمت مصادر لالحتالل،: الوكاالت
بدخول رجل أمن سعودي كبير، لم تسمه، عبر معبر رفح الحدودي جنوب قطاع غزة للمساعدة في حل 

ولم يصدر أي تعليق رسمي من السلطة الفلسطينية على هذا . قضية الصحافي البريطاني ألن جونستون
 على موافقة الحكومة الموضوع، في حين ان المصادر اإلسرائيلية أكدت أن وسيطا أمنيا سعوديا حصل

  . اإلسرائيلية للدخول إلى غزة بهدف التوسط في قضية جونستون
   13/4/2007البيان اإلماراتية 

  
  الدنمارك ستواصل جهودها لرفع المعاناة عن الفلسطينيين  .69

شارك راسموس كريستنسن، نائب سفير مملكة الدنمارك لدى السلطة الوطنية في           :  محمد بالص  -جنين  
، حـول الـسياسة الخارجيـة       "شمس" نظمها مركز حقوق اإلنسان والمشاركة الديمقراطية        ورشة عمل، 

وتحدث كريستنسن عن موقف حكومة الـدنمارك       . لالتحاد األوروبي والدنمارك تجاه القضية الفلسطينية     
من تشكيل حكومة الوحدة الوطنية، التي رحب بها، واعتبرها خيار الشعب الفلسطيني، متمنيـاً أن تقـوم                 
الحكومة بالمهام الملقاة على عاتقها في تحقيق األمن للمواطن الفلسطيني، وفي فـك العزلـة الـسياسية                 

وأكد أن هناك رغبة أكيدة لدى الدنمارك واالتحاد األوروبي في مساعدة الشعب الفلسطيني مـن               . والمالية
نيـة أجـرت العديـد مـن        أجل إقامة دولته المستقلة، مشيراً إلى أن سفارة الدنمارك لدى الـسلطة الوط            

االجتماعات واالتصاالت مع بعض الوزراء في الحكومة الجديدة، وذلـك بهـدف نقـاش القـضايا ذات                 
وقال إن حكومة الدنمارك تبدل جهوداً حثيثة من أجل رفع المعاناة عـن             . االهتمام المشترك بين الطرفين   

كومة اإلسرائيلية بااللتزام باالتفاقيـات     الشعب الفلسطيني، وتسهيل حياته اليومية، من خالل مطالبتها الح        
ونوه إلى موقف حكومته الرافض لالستيطان ومصادرة األراضـي فـي           . الموقعة مع الجانب الفلسطيني   
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الضفة الغربية، معتبراً الجلوس على مائدة المفاوضات بين األطراف كافة الخيار األمثل لحل الـصراع               
  .الشرعية الدولية ذات الصلةالعربي اإلسرائيلي، استناداً إلى قرارات 

، إن الهدف من اللقاء     "شمس"بدوره، قال عمر رحال، مدير مركز حقوق اإلنسان والمشاركة الديمقراطية           
هو االستماع والحوار والنقاش مع كريستنسن، حول السياسة الخارجية للدنمارك واالتحاد األوروبي تجاه             

  .القضية الفلسطينية
تهم، بنقل رسالة إلى الحكومة الدنماركية مفادهـا أنـه آن األوان لالتحـاد      وطالب المشاركون في توصيا   

األوروبي، أن يتخذ قرارا يلزم إسرائيل باالنسحاب من األراضي المحتلة، وتمكين الشعب الفلسطيني من              
ودعوا الحكومة الدنمركية إلى االعتراف الفوري بالحكومة الفلسطينية، والتعامل مع جميـع            . إقامة دولته 

أعضائها دون تمييز، مطالبين في ذات الوقت، الجميع باحترام الديانات والرسل، وعدم اإلساءة إلـى أي                
دين أو نبي تحت أي مسمى أو استناد إلى حرية الرأي والتعبير، مجمعين على أن الرموز الدينية جزء ال                   

  .يتجزأ من العقيدة
  13/4/2007األيام الفلسطينية 

  
  وح لمكتب منظمة التحرير للعمل في واشنطنبوش يمدد التصريح الممن .70

أعلن البيت األبيض أن الرئيس جورج بوش مدد، األربعاء، ولستة أشهر التصريح            : ب.ف. ا - واشنطن
وأعلن بـوش فـي    .تحدةمنظمة التحرير الفلسطينية لإلبقاء على مكتبها مفتوحاً في الواليات ال       ممنوح ل مال

كوندوليزا رايس، تمديد رفع القيود عن مكتب منظمـة التحريـر           مذكرة الى وزيرة الخارجية األميركية      
وقال مسؤول كبيـر     .ذكرةموقد نشر البيت األبيض ال     .تحدةمالفلسطينية وعن إنفاق أموال في الواليات ال      

إبقاء الواليـات   "في اإلدارة األميركية، إن تحقيق هدف دفع عملية السالم قدماً في الشرق األوسط يتطلب               
واضاف، أن ممثلية منظمة التحرير      ".لتزمة السالم م عالقاتها واتصاالتها مع كل األطراف ال      تحدة على مال

قناة اتصال مفيدة مع رئيس منظمة التحريـر الفلـسطينية، ورئـيس الـسلطة              "الفلسطينية في واشنطن    
نـع مكتـب منظمـة      م يصدر البيت األبيض هذا القـرار ل       ملو ل "وأوضح أنه    ".الفلسطينية محمود عباس  

صارف األميركية تجميد أموال منظمة التحرير      مالتحرير الفلسطينية من العمل في واشنطن، ولطلب من ال        
وذكر مع ذلك، أن مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن ليس سفارة، وال يتمتع أبداً                ".الفلسطينية

  .بأية حصانة او امتيازات تتمتع بها ممثلية دبلوماسية
 13/4/2007 األيام الفلسطينية

 
  النروج على استعداد الستئناف المساعدة المباشرة للفلسطينيين    .71

اعلنت النروج، البلد الغربي الوحيد الذي طبع عالقاته مع الحكومة الفلسطينية الجديدة،            :  اف ب  -اوسلو  
علن وزيـر   استعدادها الستئناف مساعدتها المباشرة للسلطة الفلسطينية فور رفع اخر العقبات الفنية كما ا            

وقال يوناس غار ستوير، اثر اجتماع مع وزير المالية الفلسطيني سالم فياض            . خارجيتها، امس الخميس  
في اوسلو، بمجرد ان يقول الوزير ان الوضع انجلى سنكون على استعداد الستئناف مـساعدتنا الماليـة                 

رة التي علقت العام الماضي بعد      واوضح الوزيران ان هذه المساعدات المباش     . المباشرة للسلطة الفلسطينية  
تولي حركة حماس الحكومة الفلسطينية، ستستأنف عندما تنتهي السلطة الفلـسطينية مـن وضـع آليـة                 
مصرفية لتلقيها، وقد فشل فياض، خالل زيارته الى بروكسل االربعاء، في الحصول على تعهد مماثـل                

  .ر حماس منظمة ارهابيةمن االتحاد االوروبي الذي، اسوة بالواليات المحدة، يعتب
    13/4/2007القدس العربي 
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   لرسم استراتيجية الشرق األوسط قريباً" إسرائيل"جيتس في  .72
أفادت صحيفة هآرتس، أمس، بأن وزير الدفاع األمريكي روبرت جيتس سيزور إسـرائيل،             : أي.بي.يو

ن جهازي األمن األمريكـي     األسبوع المقبل، لبحث الوضع االستراتيجي في الشرق األوسط والعالقات بي         
 إبريل الحالي وسـيلتقي     / نيسان 17وبحسب هآرتس، فإن جيتس سيحضر إلى إسرائيل في         . واإلسرائيلي

ونقلت هآرتس عن مصادر أمريكية قولهـا إن جيـتس          . رئيس الوزراء أولمرت ووزير الحرب بيرتس     
إسرائيل ئل التكتيكية وخبرات    اق وفي الوسا  سيبحث في موقف نظرائه اإلسرائيليين حيال الوضع في العر        

كمـا  .  التي يتم تفجيرها ضد القوات األمريكية في العـراق         "العبوات الناسفة الموقوتة  "ضد ما وصف ب     
بعدما ) إف.إس. جي(سيبحث طلب إسرائيل المشاركة في مشروع بناء الطائرة القتالية األمريكية الحديثة            

كذلك سيتم بحث معارضة إسـرائيل بيـع   .  بين الجانبيناستبعدت إسرائيل عنه في أعقاب األزمة األمنية      
  .الواليات المتحدة أسلحة متطورة للسعودية ودول عربية أخرى

 13/4/2007الخليج اإلماراتية 
  

  القنصل السياسي البريطاني يعرب عن قلقه من استمرار اختطاف جونستون .73
ريطانية، الدائرة السياسية واالعـالم     اعرب روس الن القنصل السياسي في القنصلية الب       : القدس المحتلة  

امس، عن قلق القنصلية من استمرار اختطاف الن جونستون، مراسل قناة بي بي سي البريطانيـة، بعـد        
وقال في لقاء مع عدد من الـصحفيين عقـد فـي فنـدق              . مرور شهر على هذه العملية في قطاع غزة       

رئيس محمود عباس وحتـى اصـغر مـواطن او          نقدر جهود السلطة الفلسطينية بدءا من ال      "االمبسادور،  
مسؤول فيها على عملهم ومحاوالتهم الدؤوبة لالفراج عن جونستون، الصحفي المعروف بمهنيته العاليـة    

وأعلن الن موقف بالده الذي يعتبر تشكيل هذه        ". وكونه صديقا للشعب الفلسطيني وخاصة في قطاع غزة       
ان ترى نجاح هذه الحكومة واستمرار تحركها واقترابها من         الحكومة خطوة ايجابية ولكن بريطانيا تريد       

وقال ان اهتمام حكومته في هذه الفترة هو استمرار دعم الشعب الفلسطيني مـن              . مبادئ الرباعية الدولية  
واشار الى ان هناك نقاشا جادا يجري االن مع شركائنا في االتحاد االوروبي مـن               . خالل اآللية المؤقتة  

واوضح .  عنه نقاش وحوار مع وزارة المالية الفلسطينية وشركاء بريطانيا في الرباعية           المتوقع ان يسفر  
نتطلع الى االستماع لنتائج زيارة سالم فياض وزير المالية الفلسطيني الـى بروكـسل ونقاشـاته مـع                  "

  ".المفوضية االوروبية
  13/4/2007الحياة الجديدة 

  
  ستونبان كي مون يدعو الى االفراج عن الصحفي جون .74

أن امين عام االمم المتحدة بأن : ب.ف. ا-رام اهللا، غزة، نيويورك   13/4/2007 الحياة الجديدة ذكرت
الن جونستون المخطوف منذ " سي.بي.بي"كي مون دعا الى االفراج فورا ودون شروط على مراسل الـ

صحفيين عن واعرب بان كي مون لل. شهر في قطاع غزة ووعد ببذل كل ما في وسعه لالفراج عنه
حرية الصحافة يجب ان تكون "وشدد على ان ". قلقه من استمرار احتجاز المراسل بعد شهر من خطفه"

وقال ". االمل في ان يفرج خاطفو الصحفي عنه فورا ودون شروط"معربا عن " محمية من حيث المبدأ
  ".سأبذل كل ما في وسعي كأمين عام لهذا الغرض"

مـارك   )سـي .بي.بي( المدير العام لهيئة االذاعة البريطانية       أن :م اهللا را 12/4/2007رويترز   وجاء في 
. باالمس التقيت بالرئيس عبـاس     "، في مؤتمر صحفي في رام اهللا بالضفة الغربية المحتلة          قال، طومسون

أكـد لـي ان     "وأضـاف أن عبـاس       ."وقال لي ان لديه أدلة موثوق منها على ان أالن في أمان وبخير            
كما عقـد والـد      ."نية تتابع قضية أالن بصورة تامة وتعمل على حلها بأسرع ما يمكن           السلطات الفلسطي 

ووالدة جونستون مؤتمرا صحفيا في العاصمة البريطانية لندن بمناسبة مرور شهر على اختطاف ابـنهم               
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ال "وقال جراهام جونستون االب وهو يقرأ من رسالة موجهة البنـه             .ودعا االثنان الطالق سراحه فورا    
عرف ما اذا كنت سترى هذا لكني شعرت بالحاجة الن أبلغك بمدى االلم واالسف الذي نشعر به جميعا                  أ

  ."لخطفك
من فضلكم فكروا فيما يفعل هذا بأسـرتي        . انتم لديكم أسر  . أود أن أقول شيئا لمن يحتجزونك     "واستطرد  

ذي اضـطرتا الـى تحملـه       بما في ذلك وعلى وجه الخصوص القلق العميق العميق لوالدة أالن وأخته ال            
  ."طوال هذه االسابيع

  
  "المحرقة"الفاتيكان يقاطع احتفاالت  .75

المحرقـة  " المشاركة في احتفاالت الكيان بذكرى ما يسمى         "إسرائيل"رفض ممثل الفاتيكان في     : ب.ف.ا
 ."ييناإلسـرائيل "، وذلك دفاعاً عن ذكرى البابا السابق بيوس الثاني عشر، مما اثار صدمة بين               "اليهودية

وقال ممثل الفاتيكان في الكيان، المونسنيور انطونيو فرانكو لوكالة انباء االساقفة االيطاليين، إنه يـتحفظ               
 لضحايا المحرقة اليهودية، للبابا بيـوس الثـاني عـشر، رأس           "نصب ياد فاشيم  "على كيفية اظهار ادارة     

 ورؤية كيفية   "ياد فاشيم "عجني الذهاب الى    يز: وأضاف. الكنيسة الكاثوليكية خالل الحرب العالمية الثانية     
 "صـدمتها وخيبـة املهـا   "، أمس، عن   "نصب ياد فاشيم  "واعربت ادارة   . اظهار البابا بيوس الثاني عشر    

 والتي تبدأ اعتبارا    "المحرقة"، المشاركة في االحتفاالت الحياء ذكرى       "إسرائيل"لرفض ممثل الفاتيكان في     
 مشاركة ممثل الفاتيكان في االحتفال أمر يناقض تصريحات البابا الذي           وقالت إن عدم  . من بعد غد األحد   

  ."لياد فاشيم"كان شدد على أهمية ذكرى المحرقة والضحايا خالل زيارته 
  13/4/2007الخليج اإلماراتية 

  
   "اإلسرائيلي"ولوبان يندد بجدار العار  روايال ترحب بالمبادرة العربية .76

ية للرئاسة الفرنسية سيغولين روايال بالمبادرة العربية للتـسوية مـع           رحبت المرشحة االشتراك  : ب.ف.أ
فرنسا ال يسعها إال ان تـدعم هـذه         " اللبنانية إن    "ال ريفو دو ليبان   "، وقالت في مقابلة مع مجلة       "اسرائيل"

ية على  أريد اإلشادة بقدرة الدبلوماسية السعود    "أضافت   ."المبادرة التي تستند إلى معايير الشرعية الدولية      
التعبئة والتوصل الى تحريك دينامية عربية موالية لها بعد خمسة اعوام من المصادقة على هذه الخطـة                 

  ."في قمة بيروت العربية
من جانبه، اعتبر مرشح الجبهة الوطنية جان ماري لوبان للمجلة نفسها ان المرشـح اليمينـي نيكـوال                  

 خالل العـدوان    "إسرائيل"وزي أعلن انه صديق     ، مذكرا بأن سارك   "يشكل خطرا على فرنسا   "ساركوزي  
فضيحة جدار العار الذي تبنيـه      "وأشار زعيم اليمين المتطرف الفرنسي إلى       . على لبنان الصيف الماضي   

، مـشددا   "من حق الشعب الفلسطيني أن يستعيد وطنه ودولته       "وقال  . " في األراضي الفلسطينية   "إسرائيل"
  ." بإبادة الفلسطينيينالسياسي الوحيد الذي ندد"على انه 

 13/4/2007الخليج اإلماراتية 
 

  جبهتان متقابلتان: العاهل األردني والرئيس األميركي .77
  أسعد عبد الرحمن.د

بطباعة الخطاب التاريخي الذي ألقاه الملك عبداهللا الثاني أمـام          "أوصى الرئيس الفلسطيني محمود عباس      
ائق المهمة واألساسية للـسلطة الوطنيـة الفلـسطينية،         الكونجرس األميركي في كتيب، واعتباره من الوث      

وتوزيعه على كافة مؤسسات ودوائر السلطة الوطنية وأجهزتها المدنية والعسكرية، وعلـى الجامعـات              
والمدارس الفلسطينية وعلى المؤسسات والهيئات والمنظمات األهلية، لتمكـين كافـة شـرائح الـشعب               

وفي الحقيقة، فإن خطـاب العاهـل       ". الحتفاظ به تقديراً ألهميته   الفلسطيني من االطالع على الخطاب وا     
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وهـي  (حيال السياسات األميركية في العالم العربـي        " جبهة االعتدال العربي  "األردني يمثل وجهة نظر     
، التي باتت واشنطن تـدرك أنـه ال         )الجبهة المعول عليها للتأثير عربياً ودولياً في نطاق التسوية السلمية         

لمساعدتها في التخليص من كوارثها والويالت التي جرتها على المنطقـة، وجلبـت الـسخط               غنى عنها   
  . العارم على سياسات الواليات المتحدة

". عملية سلمية تعطي نتائج هذا العـام      "دعوته الملحة إلى    : ومن بين أمور عديدة مهمة ركز عليها الملك       
مشاكل المنطقة التي تزداد احتقانـاً، حيـث قـدم          ولقد جاء الخطاب ضمن الجهود العربية إليجاد حلول ل        

العاهل األردني أفكاراً تجاه إحالل السالم العالمي، معتبراً أن األساس هو تحقيق السالم العادل للـشعب                
الفلسطيني وإقامة دولته المستقلة، واضعاً الواليات المتحدة أمام مـسؤولياتها التاريخيـة تجـاه القـضية                

على إسرائيل لاللتزام بتحقيق الـسالم      ) إيجاباً أو سلباً  (الدولة صاحبة التأثير األكبر     الفلسطينية باعتبارها   
فـرغم  : ولقد أطنب مراقبون كثيرون في توضيح كون العاهل األردني قدم رؤية مقنعة           . أو التنصل منه  

واء الشرق  أهمية العراق وما يجري على أراضيه، تبقى القضية الفلسطينية القضية الرئيسية التي تعكر أج             
منبع االنقسام في المنطقة وسبب االستياء واإلحباط، هو التنكر للعدالـة           "األوسط بأكمله، مؤكداً على أن      

تلك هي القضية الرئيسية التي تولد عواقب قاسـية لمنطقتنـا           : "وخلص إلى القول  ". والسالم في فلسطين  
تأخير، بعد أن تناول محاور شخـصت       ، مكرراً إلحاحه على ضرورة إحالل السالم اآلن ودون          "ولعالمنا

لقد أدرك  ! ولكن لماذا اآلن ودون تأخير؟    . الواقع، وما سيؤول إليه من عواقب نتيجة تأخير إحالل السالم         
الملك خطورة الحال الذي تعيشه المنطقة والتغيرات الجذرية الطارئة، فشدد في مخاطبته الكونجرس على              

القية األميركية بوضوح، وال شيء يمكن أن يالمس شباب العالم          ال شيء يمكن أن يؤكد الرؤية األخ      "أنه  
بشكل مباشر، أكثر من قيام قيادتكم لعملية سلمية تعطي نتائج ليس في العام المقبل، وال بعد خمس سنين،                  

، بمعنى أن على واشنطن أن تعمل على فكرة قيام الدولتين، التي تبناها الرئيس بوش علـى                 "بل هذا العام  
  !  وليس غداً–اآلن  –ن اآل: قاعدة

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

األول مـن أبريـل     (في  " هآرتس"ية في صحيفة    مراسل الشؤون العرب  ) تسفي برئيل (إسرائيل، كما يقول    
أيهود أولمرت  . قد وضعت الفرصة مرة أخرى أمام الرهينة الطوعية وصدت للمرة الثانية أيضاً           ) "2007

مستعد كما يقول للتفاوض مع السعودية، ولكن استعداده يبدو مثل هز رأس مجامل فـي مواجهـة لفتـة                   
أن الثمن المطلوب من إسرائيل أعلى مما تصوره المبـادرة           "في" برئيل"وتكمن المشكلة بنظر    ". مزعجة

العربية، ذلك ألن األمر ال يتعلق فقط باالنسحاب من المناطق حتى حدود حزيران، أو إيجاد حل متفـق                  
التنـازل عـن شـعار      ) ال سمح اهللا  (المسألة تدور حول تبني تصور جديد يشمل        . عليه لمشكلة الالجئين  

هنا، إذن تكمـن  "! ألعداء المريح والمتجذر إلى حد كبير في نفوس اإلسرائيليينالشعب الصغير المحاط با   
وفي هذا السياق،   . الدولة الصهيونية عن اإلقدام على تسوية تاريخية وعادلة       " عجز"المشكلة األساس، أي    

وقبل ترسخ الموقف الرسمي العربي المعتدل، نجح الفلسطينيون بإقامة حكومة وحـدة وطنيـة، أزالـت                
" اللجنـة الرباعيـة  "، وباشر الرئيس عباس بإقناع أعضاء "حماس"و" فتح"اطر اندالع حرب أهلية بين  مخ

لقد دفعت هذه التطورات قيادة حركـة       . إسرائيل بقبول مبادرة السالم   " إقناع"باالعتراف بتلك الحكومة، و   
. تبـار نوايـا إسـرائيل     ، ربما رغماً عنها، لتكييف مواقفها مع الواقـع واخ         "حماس"المقاومة اإلسالمية   

تدرك، ومن ورائها الرئيس عباس والعرب، أنه إذا رفضت إسـرائيل االعتـراف بحكومـة               " حماس"فـ
الواليات ) وربما عدم رغبة  (الوحدة وردت مبادرة الجامعة العربية، فإن األسرة الدولية ستدرك عدم قدرة            

وعندها كمـا يقـول     .  في إدارة الصراع   المتحدة مجدداً في إزاحة إسرائيل عن نهجها التقليدي المعروف        
): 2007األول مـن أبريـل      (في  " هآرتس"لبحوث السالم في    " تامي شتاينمتس "مدير مركز   " أفرايم لفي "
 الدينية، دون أن يكـون ممكنـاً        -سيكون بوسع حماس العودة إلى حضن إيران والى هويتها اإلسالمية         "
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ن إسرائيل هي من يرفض السالم مـن بـاب الرؤيـة            كذلك، يكون العرب قد نجحوا في إثبات أ       ". لومها
االستعمارية اإلسرائيلية في القدس المحتلـة      "/ االستيطانية"الديموغرافية والتطهير العرقي لضمان الكتل      

  . والضفة الغربية، وتحويل جدار الفصل العنصري حدوداً نهائية إلسرائيل
المتصهينة والمتأسرلة بشأن القـضية     " المحافظة "شخصياً، لستُ متأكداً إلى أين تتجه إدارة بوش وجبهته        

ففي كل مرة يتقدم العرب خطوة تجاه       ! طبعاً إن كان ذلك يعوزها    (الفلسطينية، لكن على واشنطن االنتباه      
والالجئـين  " االسـتيطان / "السالم مع إسرائيل، تماطل األخيرة وتزيد الءاتها خاصة ما يتعلق باالستعمار      

 ضعف األمم المتحدة وعجزها عن تفعيل قرارات الشرعية الدولية الخاصـة            والقدس، وكل ذلك في ظل    
وعلى الرغم من تعهد الواليات المتحدة بجعل إسرائيل تتوقـف عـن إقامـة              . بفلسطين والدول العربية  

في الضفة، ناهيك عن سحب قواتها المحتلة إلى المواقع التي كانت فيهـا قبـل انتفاضـة                 " المستوطنات"
لـم  ) لم يبقَ منها سوى سبعة أشهر     ( بوش بإقامة دولة فلسطين في غضون ثالثة أعوام          األقصى، وتعهد 

 اإلسرائيلي، ضمن جدول أعمال الدبلوماسية األميركية، إال بعـد أن           -توضع تسوية الصراع الفلسطيني   
تعثر وال تزال اإلدارة األميركية ت    . واشنطن حاجتها للعرب إليجاد مخرج مشرف لها في العراق        " أدركت"

فالمواقف األميركية، رغم وعود بوش والزيارات      . في اتخاذ سياسة غير منحازة تجاه القضية الفلسطينية       
أمـا الموقـف    .  مجرد شراء وقت للسياسة التوسعية اإلسرائيلية      -عملياً–المكوكية لوزيرة خارجيته، هي     

ص فـي إدراك الجميـع أن       العربي والفلسطيني، الذي تتجاهله الواليات المتحدة بشكل مـستفز، فيـتلخ          
. تطورات األوضاع اإلقليمية والدولية والفلسطينية قبل كل شيء، باتت توفر فرصاً البد من اسـتثمارها              

الصهيونيين والمتصهينين لن تقبـل بمبـادرة الـسالم         " المحافظين"ومع ذلك، فإن إسرائيل وجبهتها مع       
ومـن هنـا، جـاءت      ! قامت بإمالء إرادتها  العربية، إال إذا هي أعادت صياغتها، وأفرغت مضمونها، و        

للكونجرس األميركي كي يتحرك اليـوم قبـل        ) نيابة عن كل المعتدلين العرب    (مخاطبة العاهل األردني    
  ! الوقت سيف إن لم تقطعه قطعك: الغد، ولسان حاله يقول

  13/4/2007االتحاد االماراتية 
 

  خرافة السالح الفلسطيني في لبنان .78
  سليمان عباسي 

 طائفة مما يعكس نظاماّ بالكاد يجد توازنه هو الـسبب الحقيقـي             17بنان بنسيجه الطائفي الذي يضم      إن ل 
والجوهري إلقامة تلك الحواجز ومنذ البدايات بين لبنان والجئيه الفلسطينيين، فرغم الوجود الفلـسطيني              

بشكل آو آخر بحل قضية     القسري في لبنان بفعل االحتالل اإلسرائيلي لألرض الفلسطينية وارتباطه أالن           
 فإن الحمـالت اإلعالميـة   194الالجئين الفلسطينيين وفقاّ لقرارات الشرعية الدولية وعلى رأسها القرار       

المضللة وتصريحات بعض السياسيين اللبنانيين عبر الترويج بان الوجود الفلسطيني والسالح الفلـسطيني      
 وإرهاب فكري هدفه األساسي التشهير بالفلسطينيين       يلغي وجود لبنان كدولة ذات سيادة ما هو إال تضليل         

وإظهارهم أمام الرأي العام اللبناني والدولي بأنهم محتلون للبنان ومـدججون باألسـلحة مـن طـائرات            
ودبابات وصواريخ عابرة للقارات قد يستخدمونها لمأرب تهدد االستقرار العالمي و تصوير المخيمـات              

عاماّ وبكل ما فيها من فقر ومعاناة وقهر وإهدار لحقوق اإلنسان بأنها            60نذ  الفلسطينية المعزولة إنسانيا م   
  .  جزر خارجه عن الشرعية اللبنانية

الى اليوم بأن السالح الفلسطيني الخفيف تحـت القـانون          1990إن تصريحات القادة الفلسطينيين منذ عام       
العتبارات سياسية لبنانية أكثر منها أمنيـة       وليس فوق القانون لم تستطع تضييق الهوة الفلسطينية اللبنانية          

  :لم تعد خافية على أحد ولتوضيح الصورة أكثر البد من تفنيد المخاوف اللبنانية المزعومة
 إن التخوف اللبناني من مسألة التوطين على األرض اللبنانية إنما أصبح خلف التاريخ على اعتبار إن                 -1

ية هذه المسألة التي ترفض جملة وتفصيالّ مسألة التوطين لـيس           الفلسطينيين قد أوضحوا بكثير من الشفاف     
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في لبنان فحسب وإنما في أي بقعة قد تكون بديالّ عن وطنهم وهو ما أكده القادة الفلسطينيين وما أكدتـه                    
  .كافة المؤسسات الفلسطينية والشعبية وكافة أطياف الفعل السياسي الفلسطيني

الفلسطيني في لبنان وانسداد األفق لحل فلسطيني قريب يضمن لهـم            إن التخوف اللبناني من الوجود       -2
حق العودة قد يحفزهم إلى القيام بعمليات عسكرية تؤثر على أمن لبنان وتعيد دوامة العنف إليه عبر قيام                  
إسرائيل باعتداءات انتقامية في حال حدوث أي فعل عسكري فلسطيني من الجنوب أصبح خلف التـاريخ                

ن إسرائيل لم تتلق أي ضربات عسكرية فلسطينية من الجنوب منذ سنوات طويلة جدا وذلك               أيضاً بدليل أ  
آو لبنانياّ بحكم احتكار حزب اهللا      )) اتفاق أوسلو وتداعياته  ((لعدم تناسب ظروف العمل العسكري فلسطينياً       

  .اللبناني بشكل أساسي للعمل العسكري على الحدود اللبنانية اإلسرائيلية
ف اللبناني ومفاده بان سورية والتي أخرجت عنوة من لبنان قررت االنتقام بـاللجوء إلـى                 إن التخو  -3

حلفائها من الفلسطينيين للمشاغبة على الوضع اللبناني واالستعداد في مرحلة الحقة لتفجير حرب شوارع              
ن الخطاب  تستعيد بدايات الحرب األهلية وتؤسس السترجاع توابعها وتفاصيلها هو األبعد عن المنطق ال            

السوري المعلن والمعروف والتجاوب الفلسطيني معه حول تشجيع الوحدة الوطنيـة والتـسليم بـشرعية               
السلطة الوطنية الفلسطينية والتزام التهدئة ينسحب على الساحة اللبنانية ويستبعد أي خطـة للتفجيـر آو                

عية يتيح االستنتاج إن السير في هذا       التوتير خصوصاّ إن التجربة الفلسطينية في لبنان بلغت حداّ من الواق          
  .االتجاه يعني كارثة جديدة على الفلسطينيين قبل سواهم

إن التعبئة السياسية اللبنانية ضد الالجئين الفلسطينيين التي هي أقرب إلى الحملة العدائية التي شنت على                
يتواجد السالح  ((ك بالسالح   الفلسطينيين عشية الحرب األهلية قبل اكثر من ثالثين سنة هو األدعى للتمس           

فالذاكرة الفلسطينية الزالت تختـزن     ))  مخيماّ في لبنان   12الفلسطيني الخفيف في مخيمان فقط من أصل        
  فلـسطيني بـين طفـل        3500 التي قامت بها الميليشيات اللبنانية بذبح        1982مجازر صبرا وشاتيالعام  

مما أدى إلـى    )) حرب المخيمات  ((1985في عام   وامرأة وشيخ والتجربة المرة التي عاشها الفلسطينيين        
  . فلسطيني في مختلف أصقاع األرض10000تهجير 

بال شك انه هنالك تفهم فلسطيني لبعض المخاوف اللبنانية التي ال تستدعي تلـك العاصـفة اإلعالميـة                  
مـن يقـود    المدمرة التي تستخدم مسألة الوجود والسالح الفلسطيني إستخداماً سياسياً واضحاّ لمـصلحة             

السياسة في لبنان اآلن فتحويل بعض األخطاء المعترف بها فلسطينياً إلى خطايا هو الذي يعمـق الهـوة                  
  .الفلسطينية اللبنانية ويحول تلك العاصفة إلى إعصار مدمر لمحيطه وذو أثار جانبية خطيرة

فلسطيني القسري في   إن تجاوز المخاوف من كال الطرفين وإلغاء نظرية الخوف والتخويف من الوجود ال            
لبنان هو الحل األمثل لعالج تلك العقدة السياسية المستحكمة في أسس النظام السياسي اللبناني، فاآلمر لم                
يعد مسلياّ ولم يعد يخدم أي غرض سياسي أو أمني طبعاّ فقـد أن األوان لـسحب موضـوع الوجـود                     

كلما احتدم الخالف بين الطوائف اللبنانيـة       الفلسطيني والسالح الفلسطيني من التداول وعدم التعاطي معه         
المتصارعة وذلك تمهيداً للدخول في مرحلة جديدة قوامها الفهم والتفهم لزرع عامـل الطمأنينـة لكـال                 
الطرفين وللوصول إلي نظام مؤقت متفق عليه للوجود الفلسطيني بما ال يؤثر على كينونة لبنان ومستقبله                

  .رامة وإنسانية كباقي شعوب األرضويمكّن الفلسطينيين من العيش بك
  13/4/2007الحقائق  

   
  لتكريس الصراع".. النهج الحربجي"إسرائيل تتشبث بـ  .79

  ميرون بنفنستي
الساذجون وحدهم توقعوا رداً إسرائيلياً إيجابياً على المبادرة العربية التي تقترح التطبيع مقابل االنسحاب              

  .وحل مشكلة الالجئين
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، وليس فقط في    1949ت السالم يميز رد الحكومات االسرائيلية كلها تقريبا منذ العام           التحفظ على اقتراحا  
عندما يتحفظ ايهود اولمرت اآلن على مبادرة السالم        ". المناطق" واحتالل   1967السنوات التي تلت العام     

زل عن أية   أنا ضد التنا  : "العربية انما يسير في أعقاب موشيه ديان الذي قال قبل نصف قرن من الزمان             
  ".مساحة كانت، واذا أراد العرب الحرب بسبب ذلك فلن أعارض

حكومات اسرائيل أظهرت على الدوام حماستها للعمليات البحرية، وتباطأت في ضبط نفسها والبحث عن              
من الممكن بكل سهولة ايجاد الذرائع دائما لشن العمليات الهجومية مدعين أننـا قـد               . التسويات والحلول 

" حـرب الالخيـار   "و" الحرب التي فُرضت علينا   "شعارات  . للهجوم وأننا في موقف دفاعي فقط     تعرضنا  
والتشبث بالكنوز االقليمية التي تم الحصول عليها في الحـروب          " المناطق"تخفي من ورائها نهج احتالل      

  .السابقة
لمهيمنة تقـول ان عـداء      االيديولوجيا ا . هناك ايضا بنية تحتية ايديولوجية للخوف من المبادرات السلمية        

العرب هو وضع دائم، وانهم يفتقدون بصورة جذرية الى االستعداد للنظر السرائيل ككيان شرعي، وأن               
الطابع العنيف للمنطقة ال يسمح بالتوصل الى السالم الحقيقي وانما يمكّن في أحسن االحوال من التوصل                

الرؤية التي تـستخف باحتمـاالت   . رائيل ضعيفةالى هدنة سرعان ما تُخترق عندما يشعر األعداء أن اس   
تحقيق السالم برزت مرة اخرى عندما لم يثر الرد الرسمي السلمي على المبادرة العربية الـسعودية أي                 

  .رد احتجاجي تقريبا، باستثناء مجموعة صغيرة من نشطاء السالم
غضب الجمهـور علـى   : منةالتكريسية المز" حرب الالخيار"هناك دليل واضح وصارخ على تأثير نهج    

وعلوية قوة الـردع    " تكوي وعي العدو  " االنتصار في عملية عسكرية      -القادة الفاشلين في مهماتهم العليا      
هم ال يمتثلون لحكم الشعب ليس بسبب شروعهم في حرب لبنان الثانية، وانما بسبب عـدم                . االسرائيلية

  .باقية وقائمة" قوة الردع" بأن واعطاء الجمهور شعورا" تلقين العدو درسا"نجاحهم في 
الدافعية في معاقبة القادة ال تنبع من االخفاقات في ادارة الحرب فقط، وانما ألن سـلوكهم وأداءهـم قـد                    
كشف الفجوة القائمة في الجمهور بين نزعة الجنراالت المتغطرسين للحرب وبين فقدان الدافعية وعـدم               

" الالخيار"رفض التنازل عن الحياة الجيدة في ظل حروب          -القدرة على تنفيذ المهمة، وعلى الخصوص       
كشف هذه الفجوة مسألة ال تُغتفر، النه اذا كان الوضع على هذا النحو، فكيف يمكـن                . المزعومة األبدية 

  .التي تنفي أي احتمالية للحوار والتفاوض" الحرب من اجل بقائنا ذاته"المواظبة على وضعية 
. د صنع لنا معجزة عندما كشف ما كشفه اآلن، وليس بعـد ثـالث سـنوات               رئيس الوزراء قال ان اهللا ق     
ولكن من األجدر به أن يتطرق بالفعل الى االمور التي كُشفت فعال خـالل              . قصده كان تعاظم قوة العدو    

هناك . القديمة وأصبح يتطلع الى حياة طبيعية     " تقاليد المعركة "الجمهور االسرائيلي مّل أسطورة     : الحرب
حدث خالل الخمسين عاما الماضية، والجمهور لم يعد يخشى من خصخصة األمن وتحويله الى              شيء ما   

القائد الذي يجرؤ سيكتشف أن ما يحول دون التطبيع ليس الصراع وانما عكس ذلك              . مسألة عادية طبيعية  
  .تماما

  "هآرتس"عن 
 13/4/2007األيام الفلسطينية 

  
  أخرى للردع اإلسرائيليخضوع إسرائيل لحماس ضربة .. تحرير سجناء .80

  زئيف شيف
 الفلسطيني، تقف اسرائيل أمام مسألة هـل تجتـاز خطوطـا            -مرة أخرى في تاريخ النزاع االسرائيلي       

 األمنية تتردد هل تحرير مئات من سجناء        -القيادة السياسية   . ؟"االرهاب"حمراء في حربها العسيرة ضد      
مخطوف جلعاد شاليت يضمن أال تـستأنف أعمـال         ومنظمات فلسطينية اخرى مقابل الجندي ال     " حماس"

فلسطينيين حكموا بـسبب    " ارهابيين"الخطف ضد الجنود والمدنيين االسرائيليين بعد الصفقة؟ هل تحرير          
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وأعمال قتل أودت بحياة عشرات االسرائيليين سيمنعهم من القيام بأعمال مشابهة           " انتحارية"تنفيذ عمليات   
حرية قبل قضاء محكومياتهم وباحساس ان تحريرهم فرض كنتيجة لعمـل           بعد تحريرهم؟ خروجهم الى ال    

  . عنيف من شأنه أن يشجعهم على العودة لتنفيذ جرائم اخرى
واضـح أن اسـرائيل     . قائمة السجناء الفلسطينيين الذين نقلوا الى اسرائيل قاسية ومتطرفة في مطالبهـا           

يف تعيد شاليت دون أن تتحلل من المعايير        ستضطر الى اجتياز خطوط في هذه الصفقة، والمسألة هي ك         
فـي هـذا    " حمـاس "ليس السرائيل مفر غير ادارة مفاوضات مع        . ؟"االرهاب"الحيوية في الحرب ضد     

وعليه، من االفضل االمتناع عن تصريحات الغرور التي يطلقها لزعماء بأن اسرائيل لن تتفاوض              . الشأن
  . ت في الماضي في جهودها لتحرير االسرىعلى أعمال خطف ولن تكرر االخطاء التي ارتكب

  . صفقة جبريل وصفقة اعادة الحنان تننباوم نموذجان سيئان ومن االفضل اال نرى فيهما سابقتين ملزمتين
قلق عائلة شاليت على ابنهم عنصر مهم في االعتبارات، مثلما هناك واجب لبذل الجهود القصوى العادة                

  . ولكن توجد ايضا اصوات اخرى في أوساط العائالت. يدانيةجندي سقط في األسر اثناء عملية م
هز الرأي العام في اسرائيل، وتعزيز مكانتهـا بـين          : مصلحة مزدوجة في تحرير السجناء    " حماس"لـ  

وكلمـا  . تسعى الى االثبات لعائالت السجناء بأنها تحرص على تحريـرهم         " حماس. "الجمهور الفلسطيني 
  . ضرر مكانة أبو مازنزاد انجازها لدى الجمهور تت

في موضوع قائمة السجناء سيشكل مسا شديدا بالردع االسرائيلي في حربه           " حماس"خضوع اسرائيل لـ    
وهذا يتناسب والمفهوم الذي نشأ لدى بعض الدول العربية         ". االرهاب"وسيشجع منظمات   " االرهاب"ضد  

  .الحاق الهزيمة باسرائيلفي أنه بهذه الطريقة فقط، وليس بحرب الجيوش النظامية، يمكن 
الساعين الى المس   " االرهابيين"الخطر هو أن خطوة جارفة وشاملة في موضوع السجناء ستقلص تخوف            

فسيقول هؤالء انه رغم خطر القيام بعملية ضد اسرائيل، ال ينبغي الخوف من العقـاب اذا                . باالسرائيليين
  . ل اسرائيليين مخطوفينكان سيستبدل بعد وقت غير بعيد وسيحرر من السجن مقاب

 المشبوهون بالتخطيط الدخال سيارة متفجرة الى تـل         19مثل هذه الرسالة قد يصل اليها المعتقلون الـ         
وهذا . السائق هو فلسطيني يحمل بطاقة هوية زرقاء في اطار جمع شمل العائالت           . أبيب في ليل الفصح   

اسرائيليين يوجدون في السجن بـسبب أعمـال        يفيد مرة اخرى بأنه ال ينبغي الموافقة على ادراج عرب           
  . في قائمة المرشحين للتحرير، اال اذا تخلوا عن جنسياتهم وانتقلوا الى غزة أو الضفة" ارهابية"

فـاذا كـان    . يعزز المدعين بأنه من المجدي افـراغ الـسجون        " حماس"يمكن االدعاء بأن قبول مطالب      
هذه حجة نظريـة ـــ      . ن االفضل تحريرهم جميعهم   احتجازهم سيؤدي الى المزيد من االختطاف، فم      
واذا ما خضعت اسرائيل في موضوع واحد، فان مـن          . واضح أنه ستطرح مطالب اخرى مقابل الرهائن      

  . مقابل تحرير سجناء) مثل مزارع شبعا في الحدود الشمالية(شأنها أن تكون مطالبة باخالء مناطق 
هذه ليست مفاوضات في نهاية حـرب، عنـدما         . شاليتعلى تحرير   " حماس"ال مفر من المفاوضات مع      

أعضاء مجلس االمن القـومي     . هذه مفاوضات فيما ال تزال الحرب في ذروتها       . يعود االسرى الى دولهم   
مثال، لـيس فقـط اسـتبدال شـاليت         . محقون بزعمهم بأن على الصفقة أن تكون في اطار خطوة أوسع          

الجهـاد  "فرض على كل المنظمات الفلسطينية بمـا فيهـا         بأن ت " حماس"بسجناء، بل وأيضا تعهد حكومة      
تحرير سجناء على مراحل سيقرر اذا كان هـذا االلتـزام           . االلتزام بوقف اطالق النار الكامل    " االسالمي

  . سينفذ، رغم أنه لم ينفذ حتى اليوم
  "هآرتس"عن 

 13/4/2007األيام الفلسطينية 
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  !إلى أين؟.. وزارة اإلعالم الفلسطينية .81
  ؤمن بسيسو م

قد يكون تكرار الحديث عن دور وزارة اإلعالم الفلسطينية في إنضاج خطاب وفعل إعالمي فلـسطيني                
متميز ممجوجا من وجهة نظر البعض، أو أمرا خارج السياق على أقل تقدير انطالقا من الوضـع بـالغ              

  .الحقيقيةالترهل واالرتكاس الذي بلغته الوزارة بعيدا عن مهامها الطبيعية ووظائفها 
منشور على رؤوس   " غسيلها"ليس صعبا استقراء حال الوزارة وتقييم أدائها ودورها المهني، فالمؤكد أن            

األشهاد، ويستطيع أدنى الفلسطينيين فهما وثقافة إعطاء رأي صائب أو وجهة نظر دقيقة منهـا دون أي                 
  !!خرعناء، إال أن ذلك كله شيء واستكشاف واقع الوزارة من داخلها شيء آ

أدواء الوزارة وأمراضها أصعب من أن توصف، ومستوى االنحدار الذي تستحثّه ال يخفى علـى أحـد،                 
غيـر  "يرتاده الـزوار المـضطرين      " متحف"وقد ال يمر وقت طويل قبل أن تتحول الوزارة إلى مجرد            

لفـشل  ، أو هيكل خرب يصبح عبئا على السلطة الفلسطينية ككل، ويشكل نموذجـا صـارخا ل               "المعجبين
  .الوظيفي المعاصر

لم يعد حال الوزارة على ما كان عليه قبل تولي الحكومة العاشرة المنـصرفة مهامهـا، فقـد تراكمـت                    
أمراض أخرى فوق أمراضها التقليدية المزمنة، وبات الجمود والتقاعس يقتـرن عـضويا لـدى عديـد                 

  .رد في كثير من األحيانالمتنفذين بالمناكفة السياسية التي أخذت أشكاال حادة وبالغة التم
تزخر وزارة اإلعالم بطاقات إعالمية كبيرة، ويحفل هيكلها الوظيفي بعناوين كبيرة لمهام وظيفية بالغـة               
األهمية والحساسية، لكن ذلك يبقى سائحا في إطاره النظري المجرد وال يرتبط بـأي أجنـدة عمليـة أو                   

  .ترجمة تنفيذية
 الوزير الجديد ومدى قدرته على انتشال الـوزارة مـن وهـدتها             قد يكون صعبا الحكم مبكرا على أداء      

السحيقة، فال زال المشوار في بدايته، وال ريب أن رؤى ومخططات اإلصالح يجب أن تتأسـس علـى                  
بحث معمق وتفكير دقيق قادر على بلورة خطة محكمـة ذات سـمت واقعـي قابـل للتطبيـق، إال أن                     

و مشجعة حتى اآلن، وال تبشر بانطالقة حقيقية نحو آفاق مـستقبلية            المؤشرات األولية للعهد الجديد ال تبد     
  .واعدة

أكثر ما يخشاه الغيورين على حال هذه المؤسسة الوطنية أن تتحول إلى جزأين منفصلين عمليا، يتمثـل                 
األول في شخص الوزير الذي يتمتع بقدرات ومواهب شخصية ديناميكية قادرة على وضعه فـي دائـرة                 

 اإلعالمي، فيما يتمثل الثاني في هيكل الوزارة ككل، المعطل بقرار ذاتـي داخلـي غيـر                 الفعل والحدث 
  .مفهوم

من السطحية بمكان االعتقاد أن حّل اإلشكاليات المزمنة التي تعصف بوزارة اإلعالم يكمن فـي وضـع                 
 أساسا تتركز   خطة ما مهما بلغت رصانتها ودقة بنودها ومراحلها وعمق المهام المناطة بها، وأن المشكلة             

في الجانب النظري فحسب، فما يجب أن يدركه الجميع أن غياب إرادة العمل واإلنتاج هي أم الباليا التي                  
  .أحالت الوزارة إلى اسم بال مضمون، وحالة هالمية دون أي تأثير مهني أو وطني

فـاذ اإلجـراءات    إن توصيف العالج لهذا الداء المزمن ليس صعبا، وال يحتاج سوى إلى قرار حاسم بإن              
اإلدارية، مهنيا وقانونيا، على الجميع دون استثناء، وإعمال مبدأ المحاسبة الصارمة التي ال يـشوبها أي                
تهاون مع كل المقصرين والمخالفين والمتجاوزين والمتمردين الذين استمرأوا الدعة، وباتـت الـوزارة              

  .موئال لمصالحهم الذاتية وطموحاتهم الشخصية
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التعاطي مع أي داء مزمن إلى خطوات صعبة وإجراءات صارمة لضمان بتـره واستئـصاله،               قد يحتاج   
ولربما استلزم األمر بعض العمليات الجراحية الخاصة، واستخدام أسلوب الكي فـي بعـض األحيـان،                

  .كإجراء ال غنى عنه لسالمة الجسم وضمان استمرار الحياة
  !!هو حل صعب، ومما يبدو فال حل سواه

  13/4/2007ئق الحقا 
  

 الخطة األمنية المنشودة .82
  وليد العوض

يوم السبت السابع من نيسان بحثت حكومة الوحدة الوطنية الوضع األمني المتردي الذي تشهده األراضي               
الفلسطينية بشكل عام وقطاع غزة بشكل خاص نتيجة استمرار حالة الفلتـان وتفـشي حالـة الفوضـى                  

 حركتي فتح وحماس تحت أسماء وأشكال مختلفة وأمام هذه الحالـة            واستمرار حالة الخطف والتقاتل بين    
التي لم تعد تطاق ناقشت الحكومة على مدار أكثر من أربع ساعات الخطة األمنية التـي قـدمها وزيـر                    

وال أبالغ إن قلت بأن الشعب الفلسطيني الذي طالما اكتوى بنار الفوضـى             . الداخلية في الحكومة الجديدة   
 بفارغ الصبر ما يمكن أن يتمخض عنه ذلك االجتماع من نتائج علها تضع بعـضا مـن                  والفلتان انتظر 

لكن شيئاً من هذا القبيـل لـم        . النقاط على الحروف وتعيد األمل بتوفير األمن المفقود للوطن والمواطن         
  .يحدث وقررت حكومتنا الرشيدة عقد اجتماع آخر لمناقشة ذلك يوم السبت في الرابع عشر من نيسان

في موازاة هذا التردد حصد الفلتان األمني خالل األسبوع المنصرم أرواح العديد من المـواطنين وقـد                 و
أتت نيرانه الملتهبة على أربعة ضحايا خالل يوم واحد في محافظة خان يونس وأصيب عشرات الجرحى                

ت عناصر  في شمال قطاع غزة ووسطها وجنوبها وامتدت نار الفوضى إلى محافظة نابلس حيث استهدف             
الشرطة هذه المرة ناهيك عن استمرار وقوع عشرات األحداث من سلب ونهب واعتداء على الممتلكـات       

  . الخاصة والعامة التي تندرج في هذا اإلطار
وبالعودة للخطة األمنية المنشودة يالحظ المتابع لألمر لفحوى ما طرح منها على طاولة الحكومة وتناقلته               

ءت بعبارات محكمة الصياغة تسهب في وصف الحالة األمنية التي تعيشها البالد            وسائل اإلعالم بأنها جا   
وتئن منها العباد، وتنطلق للتنفيذ وفق ما أشارت له بعض التقارير اإلعالمية المـصورة مـن األسـواق                  

ن وبسطات البائعين وضبط حالة السير وإنهاء المخالفات البسيطة التي ال اقلل من أهميتها لكن يبدو لي أ                
المواطن البسيط لجأ إليها نتيجة ضيق الحال، ونظرا لذلك فقد وجد المواطنون فيما رشـح مـن الخطـة                   
األمنية سبيالً للتندر بالقول أن المواطن البسيط مطالب بأن يدفع ثمن الفوضى والفلتان من أمنه الشخصي                

  !!! وحياة أبناءه، ويدفع أيضاً ثمن إنهاء هذه الحالة من لقمة خبزهم 
 ذلك يدفعني مجدداً لقول ما سبق وأشرت إليه أكثر من مرة بأن معيار نجاح حكومة الوحدة الوطنيـة                   إن

يتوقف على الصعيد الداخلي على حل لمسألتين األولى تتمثل في القدرة على إنهاء حالة الفوضى والفلتان                
ية دون حدود إلـى أن      األمني ووضع حد لظاهرة انتشار المسلحين وسيادة حالة الفوضى المسلحة المتفش          

وصلت لمرحلة تبدو وكأنها سيادتها فوق سيادة القانون، والثانية تتمثل في قدرة الحكومة على تأمين لقمة                
ولذلك فإن المطلـوب    . الخبز للمواطنين الذين يئنون تحت وطأة حالة اقتصادية لم يعد من الممكن تحملها            

مناقشة الخطة األمنية مغادرة حالة التردد والمماطلـة        من حكومة الوحدة وخالل اجتماعها القادم المقرر ل       
وإرضاء بعض المجموعات وأمراء الفلتان واالبتعاد عن العموميات والوصف التي سئمها المواطن وبات             
يتطلع إلى خطوات ملموسة يستشعرها خالل حياته اليومية وهذا يتطلب من الحكومة إقرار خطة أمنيـة                

ر سياسي جريء يخلع أسنان أسماك القرش ويضع حداً لحيتان الفوضـى            إلى قرا : حازمة وحاسمة تستند  
  . والفلتان الذين يتخذون من حياة الناس والئم سهلة على موائدهم
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ومن خالل متابعتي للشأن العام يمكن أن أشير بتواضع شديد إلى أن ما ينتظره المواطنين من أية خطـة                   
  :أمنية يتمثل بالتالي

را واضحاً ال لبس فيه يقضي بحل المليشيات المسلحة التي حظيت في ظروف              أن تأخذ الحكومة قرا    -1
نظراً لما أثاره وما زال تـشكيل       ) القوة التنفيذية والقوة الخاصة   ( معينة بغطاء رسمي واخص هنا بالذكر     

هاتين القوتين من حالة جدل في الشارع الفلسطيني الذي يعتبرـ وهو على حق ـ بـأن األولـى تتبـع     
اس والثانية تتبع لحركة فتح، على أن يتم دمج هاتين القوتين وتوزيـع أفرادهـا علـى كافـة          لحركة حم 

األجهزة األمنية الرسمية المنصوص عليها في القانون و يراعي هذا الدمج حقـوق المنتـسبين لهـاتين                 
  .القوتين وتسوية أوضاعهم حسب قانون الخدمة

للتفاهم بشأن المقاومة وسالحها وأماكن عملها، وبعد        إجراء حوار جدي مع الفصائل الفلسطينية كافة         -2
ذلك السيطرة على الميلشيات المسلحة التي تستخدم إسم المقاومة في غير موقعه وموضعه، ومنعها مـن                
التدخل في الشأن الداخلي وان يقتصر دور مجموعات المقاومة على مقاومة االحتالل، ويتم االتفاق على               

لغطاء السياسي واألمني عن أي أو مجموعة تتـدخل فـي الـشأن الـداخلي               القوى السياسية على رفع ا    
  .وتستخدم سالح المقاومة لالستعراض

 تنفيذ قانون الخدمة العسكرية بما يضمن إعادة بناءالمؤسسة األمنية على أسس مهنيـة بعيـدة عـن                  -3
 من قانون الخدمة    90 المادة   إن ذلك يتم فقط بتطبيق    . الفئوية والحزبية وبما يعيد للمؤسسة هيبتها ومكانتها      

التي تحظر على الضباط أثناء الخدمة العسكرية إبداء الرأي السياسي أو االشتغال بالسياسة أو االنتمـاء                
لألحزاب والهيئات أو الجمعيات أو المنظمات ذات األهداف السياسية، كما تحظر عليهم االشتراك في أية               

سية، و تحظر أية مشاركة في اجتماعات حزبيـة أو أي           اضطرابات أو مظاهرات مناهضة للسلطة السيا     
 بالنسبة لضباط الصف والجنـود      169كذلك األمر تطبيق المادة     .دعاية انتخابية أو اجتماعات لنقد السلطة     

  .التي تحدد األسس والضوابط لعملهم والتي ال تختلف عن تلك المتعلقة بالضباط
ونظام دوامها وافتقارها لمراكز اإليواء التـي دمرهـا          أن تلحظ الخطة األمنية وضع القوات الحالي         -4

االحتالل معظمها في نية عكست رغبته في القضاء على بنية قوات األمن الفلسطيني و منعها من القيـام                  
بدورها في توفير األمن للمواطن ، إن انعدام مراكز اإليواء هذه وعدم توفير الوسـائل الالزمـة لعمـل                   

ديد منهم ينتشرون بأسلحتهم في الشوارع مع كل ما يوفر ذلك مـن مظـاهر               منتسبي األجهزة يجعل الع   
للفوضى واإلرباك األمني ، لذلك على الخطة أن تلحظ أهمية تأمين مراكز إيواء ووسائل عمل للقـوات                 

  .وفقاً لما هو معمول به لدى جيوش دول العالم
جموعات المـسلحة مـن خـارج        أن تقرر الحكومة في خطتها األمنية سحب جميع المسلحين والم          - 5

األجهزة األمنية من الشوارع وان تتولى الشرطة المدنية مسؤولية األمن الداخلي وتنتشر لضبط األمن في               
الشوارع وهي وحدها تقوم بإجراء المخالفات وأن ال تتدخل أي قوه أمنية لمعالجة أي إشكال إال بطلـب                  

أمر النائب العام وتلتزم بالقواعد المنصوص عليها       منها وتحت إمرتها ، على أن تتصرف وفق القانون وب         
  .الستخدام السالح

 على الحكومة أن تباشر فوراً ودون تردد في إجراء مصالحة وطنية شاملة إلنهاء ذيـول األحـداث                  -6
المؤسفة التي ذهب ضحيتها عشرات المواطنين، خاصة وأن انعدام إجراءها سيترك الباب مفتوحا علـى               

 حاالت الثأر المتبادل واستمرار حالة الفوضى والفلتان، وفـي هـذا اإلطـار فـإن                مصراعيه الستمرار 
المصالحة المنشودة يجب أن تسوي األمور بين العائالت التي ثكلت أبنائها، ولكنها يجب أن ال تكون بأي                 

غطـاء  وبعد االنتهاء من ذلك يرفـع ال      . حال من األحوال بديالً عن القانون ليأخذ مجراه وتطبيق العدالة         
السياسي واألمني عن أية مجموعات أو عائالت تنقض ما يتم االتفاق عليه، وعلى الشرطة القيام بدورها                

إن ذلك يتطلب دون شك إتخاذ خطوات جدية في جهاز القضاء والحفاظ على نزاهته واستقالليته               . حينذاك
ا لفـرض سـيادة القـانون       وفرض هيبته وتفعيل دور المحاكم والنظر في كافة القضايا المطروحة أمامه          
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وردع المخالفين وفي الختام أقول البد من التأكيد على أن نجاح أية خطة أمنيـة يتطلـب فـي حالتنـا                     
الفلسطينية أقصى درجات التعاون والتكامل بين مؤسستي الرئاسة والحكومة واإلسراع في تشكيل مجلس             

ون وزير الداخلية مسؤوال عن كافة األجهزة       األمن القومي وتوحيد األجهزة األمنية بقيادة واحدة بحيث يك        
  . األمنية أمام مجلس الوزراء وأمام الرئيس بصفته القائد األعلى لقوات األمن الوطني

نـرى الـذئب    (وبغير ذلك سيبقى الوضع األمني على حاله من التردي وسينطبق على حالنا المثل القائل               
  ). ونبحث عن أثره

  13/4/2007أمين 
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