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  قواته من المدن الفلسطينيةعباس سيطلب من اولمرت وضع آلية وجدول زمني النسحاب  .1

أكد مصدر فلسطيني للمنار أن اللقاء المرتقـب بـين الـرئيس            : 14/4/2007المنار الفلسطينية   نشرت  
ورئيس وزراء اسرائيل، لن تتمخض عنه نتائج كبيرة، أو خطوات فعليـة ملموسـة، وذلـك                 الفلسطيني

 وضع آلية وجدول    أولمرتسيطلب من   وقال المصدر للمنار أن عباس       .ألسباب داخلية اسرائيلية حزبية   
زمني لبدء انسحاب القوات االسرائيلية الى خارج المدن الفلسطينية، أي الى ما قبـل انـدالع انتفاضـة                  

ونقل مراسل المنار في واشـنطن       .األقصى، كذلك سيطلب من اولمرت تطبيق التسهيالت التي وعد بها         
في اطار رغبة كوندوليزا رايس لالبقاء على ما أسماه         عن مسؤول أمريكي كبير قوله، أن هذا اللقاء يأتي          

  .في العالقات الفلسطينية االسرائيلية) الدفء(بـ 
 كشف مصدر فلـسطيني     : حكمت يوسف  ،غزةنقالً عن مراسلها في      13/4/2007وكالة سما   وأضافت  

ـ     أولمرت لمراسل وكالة سما ان اللقاء المزمع عقده بين عباس و          ىرفيع المستو  ي القـدس    يوم االحـد ف
وقال المصدر ان المـسؤول االمريكـي سـيطلع        .سيحضره مسؤول أمني امريكي ارسل من قبل رايس       

عباس واولمرت على أهداف الرئيس االمريكي وما هي الخطط التي ينوي بوش تفعيلهـا فـي منطقـة                  
اللقـاء   انه من المحتمل ان يتنـاول        ىالشرق االوسط وعلى وجه التحديد االراضي الفلسطينية مشيرا ال        

 .العديد من قضايا الحل النهائي واقامة الدولة الفلسطينية
 ان  ، قال مسؤول فلسطيني كبير في مؤسسة الرئاسة الفلسطينية لمراسـل وكالـة سـما              ىمن جهة آخر  

 حيث أنه سيبحث وفقا لما قرر الـرئيس         ،االجتماع بين عباس واولمرت سيكون ذو طابع جدي وهام جدا         
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ع بحث سبل إحياء عملية سالم ذات مغزى تقود إلى إنهاء االحتالل اإلسـرائيلي              عباس تناوله في االجتما   
 وتنفيذ خارطة الطريق بما يشمل مبادرة الـسالم العربيـة واسـتكمال بـاقي               ،1967على أراضي عام    

وقال ان الرئيس سيركز على قضايا االستيطان والقدس والجدار مـن كـل              . مفاوضات الوضع  النهائي   
.  مشدداً على أهمية االستيطان ألن السالم واالستيطان متوازيان لن يلتقيـان           ،لقة بهذه القضية  الزوايا المتع 

واوضح بأنه من الصعب رفع      .وأشار إلى أن القضية  األبرز التي سيركز عليها الرئيس قضية األسرى           
شه مـن حالـة     سقف التوقعات النه من الصعب المراهنه على الحكومة االسرائيلية الحالية وذلك لما تعي            

اضطراب داخلي والمكانه القلقة التي يعيشها اولمرت نفسه حيث انه مكانته فـي الحكومـة االسـرائيلية                 
الحالية ضعيفه جدا وهذا ينعكس سالبا على االتفاقيات والعهود التي يتم االتفاق عليها خالل االجتماعـات                

 .الفلسطينية االسرائيلية
صائب  إلى أن  رائد الفي،غزةونقالً عن مراسلها في القدس من  14/4/2007األخبار اللبنانية  وأشارت

االجتماع، لكنه امتنع عن الخوض " على قمة جدول أعمال"عريقات قال إن قضايا األفق السياسي ستكون 
  .في أي تفاصيل

سيبدآن محادثات بشأن ما هو الشكل " وعباس أولمرتوقالت المتحدثة باسم أولمرت، ميري ايسين، إن 
نوع النظام القضائي والنظام "، مشيرة إلى أن ذلك يشمل "ذي يمكن ان تكون عليه الدولة الفلسطينيةال

وأضافت ايسين إن محادثات األحد ستجري في  .التي ستكون في هذه الدولة" االقتصادي ونظام الحكومة
 إلى أن عقد االجتماع مقر رئيس الوزراء في القدس، ال في مدينة أريحا مثلما اقترح الفلسطينيون، مشيرة

  ".محتمل"المقبل في أريحا أمر 
أكدت ان أولمرت   إسرائيل أنالوكاالتنقالً عن القدس ومن  14/4/2007القبس الكويتية وذكرت 

مستعد للبدء في مفاوضات مع الرئيس الفلسطيني األحد بشأن قضايا الدولة الفلسطينية المقبلة، لكن من 
وقال مكتب أولمرت إن القضايا الثالث الرئيسية للوضع النهائي،  .ادون التطرق للوضع النهائي له

 .المتمثلة بحدود الدولة الفلسطينية ووضع القدس ومصير الالجئين لن تكون في جدول أعمال االجتماع
وأبدى أولمرت استعداده فقط لمناقشة الهياكل القانونية واالقتصادية والحكومية للدولة الفلسطينية في 

  .المستقبل
 اً سياسي اًمصدرنقالً عن مراسلتها في القدس، آمال شحادة إلى أن           14/4/2007الخليج اإلماراتية   ولفتت  
 عباس هـو الحفـاظ علـى        - قال لإلذاعة اإلسرائيلية أمس ان الهدف من لقاء اولمرت        اً   كبير اًإسرائيلي

صدي لعمليـات إطـالق      بالت عباسوقال المصدر ان اولمرت سيطالب      . الحوار المتواصل بين الطرفين   
  . القذائف الصاروخية وتهريب السالح إلى قطاع غزة

يتوقع ان يبحـث اولمـرت      :  آدم سانتوس  ،القدسنقالً عن مراسلها في      13/4/2007رويترز  وجاء في   
 ليـست   توقالت إن قضية شلي   .  وسعت ايسين الى التقليل من التوقعات      ت،وعباس يوم االحد مصير شلي    

  ." بو مازن ان يحلهابالقضية التي يمكن ال
ولمرت أاستمرار رفض   الفلسطيني   اعتبر وزير االعالم     :بيت لحم  من   13/4/2007وكالة معا   وأوردت  

واضاف في تصريح لوكالة معا      .فيما يتعلق بقضايا الحل النهائي تاكيدا على عدم وجود شريك اسرائيلي          
ف اقامة الدولـة الفلـسطينية كاملـة        ان الرفض االسرائيلي يكشف محاوالت اسرائيل االلتفاف على هد        

ـ   ،السيادة مصطفى البرغوثي فـان    .وحسب د  .كالدولة ذات الحدود المؤقتة   " المشبوهة" بمشاريع وصفها ب
تلك المحاوالت تكشف ان الحكومة االسرائيلية اضعف من ان تتجاوب مع المبادرات الفلسطينية كحكومة              

 مشيرا انه وفي كل تلك االحوال فجميع        ،ادرة تبادل االسرى   وبرنامجها او المبادرة العربية او مب      ،الوحدة
 .  الكرات في الملعب االسرائيلي
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   اتهاالرئاسة الفلسطينية توقع اتفاقية مع دول أوروبية لتطوير الكادر البشري في مؤسس .2
 وقعت خمس دول اوروبية الجمعة في رام اهللا اتفاقية تقضي بان تمنح هـذه الـدول               :  اف ب  -رام اهللا   

وجرت مراسـم    . مليون دوالر لتطوير االدارة في مؤسسة الرئاسة الفلسطينية        5.2والمفوضية االوروبية   
وقـد وقعهـا عـن       .توقيع االتفاقية في مقر الرئيس الفلسطيني، حسبما ذكر مراسل وكالة فرانس برس           

د وايطاليـا   مؤسسة الرئاسة الفلسطينية رئيس الديوان رفيق الحسيني وممثلون عـن بريطانيـا والـسوي             
وقال الحسيني عقب توقيع االتفاقية ان هذه المنحة هي لتطوير العمل واالداء والنظم              .والنروج والدنمارك 

تطوير الـنظم واالداء فـي      ى  واضاف ان رئيس السلطة الفلسطينية يدعو باستمرار ال        .في مقر الرئاسة  
 من الرئاسة لتكون مؤسسة فاعلـة مـن         وقرر ان يبدأ تنفيذ دعوته هذه     .. المؤسسات الفلسطينية المختلفة  

وذكرت مـديرة مـشروع تنميـة        .مل ان تلحق بها المؤسسات الحكومية     أ ىحيث الشفافية والنجاعة عل   
  .القدرات والبناء في مؤسسة الرئاسة فارسين اغابيكان ان المشروع سينفذ خالل عامين

       14/4/2007القدس العربي 
  

 أراضيهاكة النواب خالل دخولهم ومغادرتهم  مصر لتسهيل حرن يدعوالفلسطينيون .3
 مشير المصري الحكومـة المـصرية       البرلمانيةمين سر الكتلة البرلمانية لحركة حماس       أدعا  : بيت لحم 

وكشف المصري في حـديث      .لى مصر إللعمل على تسهيل حركة النواب والمسؤولين الفلسطينيين من و        
ام للحصول على تاشيرات تمكنهم من زيارة مصر فيما         لوكالة معا عن اضطرار النواب لالنتظار عدة اي       

طالبنا االخوة المصريين مرارا ان     " واضاف قائال    .لم يتمكن اخرون من الحصول على تاشيرات الدخول       
يتجاوزوا المسالة االمنية في السماح للبرلمانيين بالدخول الى مصر او العودة منها في اي وقت واعتبـار   

حتى االن لم نتلق ردودا من االخوة المصريين ومـا زلنـا            " واضاف   ".االمنيذلك خارج اطار التنسيق     
محمود الزهار اضطرا لقضاء ليلة امس فـي العـريش   .وقال انه ود ".نعيش تحت رحمة الموافقة االمنية 

وذكر المصري ان النائب يحيى العبادسة تم        . اغلق المعبر من دون معرفة االسباب      يالن الجانب المصر  
 7ن مطار القاهرة الى معبر رفح وان النائبة هدى نعيم انتظرت االسبوع الماضي اكثـر مـن                  ترحيله م 

 .ساعات قبل ان يسمح لها بالمرور
ان الحكومة تلقت شكاوى عديدة     "  قال ،غازي حمد .من جهته وفي اتصال هاتفي بالناطق باسم الحكومة د        

 خالل سفرهم او عـودتهم الـى        ،صريعن صعوبات يواجهها المواطنون الفلسطينيون على الجانب الم       
ان الحكومة تجري اتصاالت مع المسؤولين المصريين من اجل حل تلك المسائل وتحـسين              "وقال   ".غزة

تلقينا وعودا من االخوة المصريين بتحسين االوضـاع        " واضاف لوكالة معا   ".ظروف السفر بشكل مريح   
 ".ومعالجة معاناة المسافرين

ت الكشف عن هويتها نماذج ممـا قالـت ان المـسافرين الـى مـصر                وكشفت مصادر فلسطينية رفض   
" انه يطلب من بعض المسؤولين والنواب االنتظار مـدة طويلـة فـي              "وقالت تلك المصادر     .يواجهونها
قبل السماح لهم بالدخول ومن ثم يتم ترحيلهم في سيارة مع شرطي تدفع له االجرة مـضاعفة                 " التخشيبة

القاهرة للسفر فيما يرحل بعض الشبان الى المعتقالت المـصرية مـن دون             من اجل الوصول الى مطار      
 ".اسباب واضحة

  13/4/2007وكالة معا 
  

 يحذر من اندالع انتفاضة ثالثةو.. وجه رسالة تضامنية مع بشارةيعاطف عدوان  .4
عزمي بشارة، بعـد الهجمـة      .وجه النائب عاطف عدوان، رسالة تضامنية مع د       :   جمال جمال   -القدس  

وعبر عدوان، عن استغرابه واستنكاره الـشديد        .لشرسة التي يتعرض لها في وسائل اإلعالم اإلسرائيلية       ا
المخالف لألعراف والقوانين الدولية ضد الشعب الفلسطيني كافة كما أدان ما           "من سلوك سلطات االحتالل     
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لالستقالته من منـصبه    تهدف إلى دفعه    "عزمي بشارة من مضايقات     .تقوم به الحكومة اإلسرائيلية ضد د     
بـشارة  .وأشاد عدوان بمواقف د    ".وإخراجه من الحلبة السياسية، وإخراجه مدفوعاً بالتهجير من فلسطين        

نحـن نـشد علـى يديـه       : "، وقال "كمناضل عنيد له نشاطات عديدة في خدمة قضيته وشعبه الفلسطيني         "
عزمـي ضـد الهجمـة      .يقف مع د  ونتضامن معه وندعو المجتمع الدولي الذي يدعي حقوق اإلنسان أن           

عدوان من اندالع انتفاضة فلسطينية ثالثة فـي حـال اسـتمرت            .وحذّر د  ".الصهيونية التي تحاك ضده   
يريد أن يصل إلى مرحلة     "العمليات الحربية اإلسرائيلية في األراضي الفلسطينية، مشيراً إلى أن االحتالل           

وأكد على أن تهديد االحتالل بـشن       ".  في ما هو قادم    يشعر فيها المجتمع الفلسطيني باإلحباط وعدم الثقة      
يأتي من أجل زعزعة الشأن الـداخلي الفلـسطيني للـضغط علـى الحكومـة        "عملية عسكرية في غزة     

عدوان أن يقدم الجيش اإلسرائيلي     .واستبعد د  ".تالفلسطينية، لدفعها للتدخل بشكل أقوى في موضوع شلي       
قطاع غزة على غرار العملية العسكرية الواسعة التي نفذتها فـي           على عملية عسكرية واسعة النطاق في       

إذا أقدم االحتالل على اجتياح قطاع غـزة، فإنـه          : "وأضاف". السور الواقي "الضفة الغربية تحت مسمى     
السياسة العسكرية اإلسرائيلية تؤكد أن الجيش يخسر في        "، مدلالً على قوله بأن      "سوف يتكبد خسائر كبيرة   

 ".لعسكرية المباشرةالمواجهات ا
  13/4/2007الدستور 

  
 عباس زكي يطالب بادراج اسم سمير القنطار ضمن صفقة التبادل مع اسرائيل .5

 ممثل منظمة التحرير في لبنان، بإدراج اسم األسير اللبناني سمير القنطار            ، طالب عباس زكي   :بيت لحم 
ورأى زكي أنه ال معنـى ألي       . ائيلالمعتقل في السجون اإلسرائيلية ضمن صفقة تبادل األسرى مع إسر         

صفقة تبادل لألسرى لن يكون فيها أسماء القادة والمناضلين وفي مقدمتهم من وصـفه بعميـد األسـرى                  
العرب سمير القنطار، معتبرا أن استثناء القنطار من أي صفقة تبادل، هو ضربة قاسية موجهة للمنظمـة      

ات، إلى المشاركة الفعالة في نشاطات يـوم األسـير          ودعا جميع القوى والفصائل والهيئ    . وكل مناضليها 
 .الفلسطيني والعربي

  14/4/2007وكالة معا 
  

  بو عمرو يستقبل المبعوث الصيني لعملية السالمزياد أ .6
سـن  "  المبعوث الصيني لعملية السالم      ،زياد أبو عمرو وزير الشؤون الخارجية امس      . استقبل د  :رام اهللا 
ونقل الـضيف تحيـات     . "يانغ ويجو " السفير الصيني لدى السلطة الوطنية      يرافقه وفد كبير يضم     " بيجان

وأكد عمق العالقات التاريخية الصينية الفلـسطينية واهتمـام         " لي تشاو "وتهاني وزير الخارجية الصيني     
وشـرح أبـو     .الحكومة الصينية بتطويرها، والدعم الصيني الدائم لعملية السالم للتوصل لحل الـدولتين           

ف تشكيل حكومة الوحدة وبرنامجها السياسي وقرارات القمة العربية األخيرة وآليات تنفيذها            عمرو ظرو 
وأكد أهميـة الـدور      .وتأكيدها مبادرة السالم العربية للتوصل الى سالم دائم وشامل وعادل في المنطقة           

  .الصيني وحرصنا على أعلى درجات التنسيق والمتابعة مع الحكومة الصينية بهذا الصدد
       14/4/2007لحياة الجديدة ا

  
  بالتمييز بين الموظفين الحكوميينهنيةالمكتب الحركي المركزي للوزارات يتهم  .7

 استنكر المكتب الحركي المركزي للوزارات والهيئات الحكومية التابع لحركة فتح ما قال إنه :رام اهللا
 في وزارة االتصاالت وتكنولوجيا نهج التمييز بين الموظفين الحكوميين بشكل عام، وخصوصاً ما جرى

واتهم عبد  .المعلومات خالل زيارة قام بها رئيس الوزراء اسماعيل هنية لمقر الوزارة مؤخراً في غزة
هنية بتجاهل الموظفين المحسوبين على فتح  ب الحركي في تصريح صحافيالمنعم حمدان أمين سر المكت
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س الوزراء بجولة على بعض المكاتب في الوزارة، ثم التقى خالل الزيارة قام رئي"   قائالً،خالل الزيارة
هذا "واعتبر  ".بموظفي الوزارة المنتمين لحماس، واستُبعد من اللقاء الموظفين المحسوبين على فتح

سابقة خطيرة شكلت صدمة كبيرة لكافة الموظفين الذين بنوا هذه الوزارة وعملوا فيها تحت " التصرف
 محمال مسؤولية ما - حسب قوله- ها، وهم اآلن يعملون رغم شح الرواتبمختلف الظروف حلوها ومر
إن مقر الوزارة المليء بالمسلحين الذين يتقاضون رواتبهم "وقال حمدان .حصل إلى حاشية الوزير

 ".ويحيطون بالوزير، جعل من الوزارة ثكنة عسكرية، مما شكل سوراً عازالً بين الموظفين والوزير
  13/4/2007وكالة معا 

  
  واثقون باجتياز الشعب اللبناني محنته :وزير الزراعة الفلسطيني يزور لحود والسنيورة .8

  اللبنانية سامة حمدان وعلي بركة، رئيس الجمهورية     أ يرافقه   ،زار وزير الزارعة الفلسطيني محمد اآلغا     
لـشعب الفلـسطيني    رئيس الفلسطيني ورئيس الحكومة الفلسطينية وتقدير ا      النقل اليه تحيات    واميل لحود،   

ونوه . للمواقف التي يتخذها والسيما في ما خص التمسك بحق العودة للشعب الفلسطيني ورفض التوطين             
اآلغا بالكلمة التي القاها لحود في القمة العربية في الرياض وما تضمنته من مواقف تعبر عن التمـسك                  

ذي يعيشه الشعب الفلـسطيني فـي ظـل         وعرض للواقع ال  . بالقضية الفلسطينية والقضايا العربية عموما    
الممارسات االسرائيلية العدوانية ضده، ولوضع الفلسطينيين في لبنان وعالقتهم مع المؤسسات الرسـمية             

، مركزا على اهمية العمل من اجل الحفاظ على القـضية           هنية و عباسوحمله لحود تحياته الى      .اللبنانية
تؤثر سلبا على حقوق الشعب الفلـسطيني وابرزهـا حـق           الفلسطينية ورفض التسويات المطروحة التي      

  .وشدد على ان المبادرة العربية للسالم هي كل ال يتجزأ. العودة
ونقلنا تمنيات الـشعب الفلـسطيني   "كد انه ابلغ لحود رسالة خاصة من الحكومة الفلسطينية       قد أ اما اآلغا ف  

وكلنا ثقة بأن الشعب اللبنـاني سـيتجاوز هـذه          . ودعائه بأن يتعافى لبنان من االزمة التي يمر بها حاليا         
المحنة قريبا جدا، كما تجاوز الشعب الفلسطيني محنته، وقام بتشكيل حكومة الوحدة التي ترسخت اليـوم                

كمـا زار الـوزير الفلـسطيني        ".جذورها في االرض، وستستمر ان شاء اهللا الى نهاية مدتها الدستورية          
  .فؤاد السنيورةيرافقه حمدان، رئيس مجلس الوزراء 

  14/4/2007المستقبل 
  

  قبل بوجود اي ظاهرة خارجة عن النسيج الفلسطيني أو اللبنانينلن : منظمةالفصائل  .9
ورأى امين سر   . زار امس وفد من فصائل المنظمة في صيدا النائب بهية الحريري           :جنوب لبنان / صيدا

حلة نستطيع االطمئنان فيها الى عـدم       أننا وصلنا الى مر   "فصائل منظمة التحرير في صيدا خالد عارف        
والفـصائل الفلـسطينية مجتمعـة، وطنيـة        . الجميع متوافقون "، مؤكدا ان    "امكان حدوث اي ثغرة أمنية    

واسالمية، وكل القوى اللبنانية الصيداوية في الجوار وشرق صيدا، ال تقبل في اي شكل مـن األشـكال                  
يني أو اللبناني، ولن تسمح بذلك لخـصوصية هـذه        بوجود اي ظاهرة خارجة عن النسيج الوطني الفلسط       

تتـويج هـذه    "وأمل في   ". المنطقة والمخيمات الفلسطينية في الجنوب ووضع المجتمع اللبناني بكل فئاته         
اللقاءات بلقاء قريب لكل الفاعليات الصيداوية والفلسطينية، بحيث يكون المدماك األخير فـي تحـصين               

والمدينة والجوار امام اي اختراق يحاول بعضهم نقله من مكـان الـى             المخيمات الفلسطينية في الجنوب     
فصائل المنظمة وقوى التحالف والقوى االسالمية متفقة بالكامل على عدم الـسماح ألي             "واكد ان   ". آخر

مجموعة بالعبث في الوضع األمني للمخيم، ومتفقة على عدم وجود اي مجموعة خارجة عـن النـسيج                 
هناك عمال حاليـاً    "، قال ان    "فتح االسالم "وعن ظاهرة   ".  مخيم عين الحلوة تحديدا    الوطني الفلسطيني في  

واألمـور  . في منطقة الشمال لتطويق هذه الحالة سياسياً وجماهيرياً، باالتفاق مع كل الفصائل الفلسطينية            
 ، وحرصـاء علـى عـدم      ...مسيطر عليها اآلن، ونحن متفقون على معالجة هذه الظاهرة بحكمة وروية          
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، ألننا مقتنعون بأن شعبنا الفلسطيني واهلنا في الجوار في          )نهر البارد (حدوث أي اشكال امني في المخيم       
  ".الشمال وكل الجهات المعنية قادرون على السيطرة على هذه الحالة وانهائها

  14/4/2007النهار 
  

  منظمة التحرير تنعى وديعه قدورة خرطبيل .10
ة التحرير الفلسطينية في لبنان عباس زكي عضو مجلس امناء المنتـدى            نعى ممثل اللجنة التنفيذية لمنظم    

وجاء في كتاب    .القومي العربي، مؤسسة االتحاد النسائي العربي ورئيسته الفخرية وديعه قدورة خرطبيل          
كان للفقيدة دور فعال في انشاء وتأسيس منظمة التحرير والمجلس الوطني الفلسطيني واكبت كل              : "النعي

  ". حتى وفاتها48نضال منذ عام مراحل ال
ان الـساحة   "واشار بيان النعي الـى      . المنتدى القومي عضو مجلس امنائه المرحومة خرطبيل      "كما نعى   

..  الفلسطيني في اصـعب الظـروف      -الوطنية عرفت في الفقيدة الكبيرة رمزاً للتواصل الشعبي اللبناني          
  ".وكانت رمزاً لاللتزام الوطني والعطاء القومي

  14/4/2007مستقبل ال
  

 حماس تنفي روايات الصحف اإلسرائيلية عن انشقاقات كبيرة داخل الحركة .11
 على صدر جمعة قالت صحيفة هآرتس العبرية الصادرة ال:القدس 13/4/2007 فلسطين برس أوردت

 اندلع في صفوف حركة حماس ضد حكومة الوحدة الوطنية في قطاع اً علنياًتمرد"صفحتها األولى أن 
 مسلح 200 إلى 150قامت مجموعة تضم "ونقلت الصحيفة عن مصادر فلسطينية قولها أنه أمس  ".غزة

 والقوة التنفيذية التابعة لحماس بمسيرة احتجاج في مخيم جباليا )كتائب القسام(من الذراع العسكري 
وأوضحت  ."لالجئين شمال قطاع غزة باتجاه مدينة غزة للتظاهر ضد إقامة حكومة الوحدة الفلسطينية

 وهذه هي المرة األولى التي تنطلق فيها مجموعة ،الصحيفة أن من قاد المجموعة المنشقة نشطاء كبار
يحظون أغلب الظن " نيالمتمرد"مضيفة أن  . ضد قرارات قيادة حماس السياسيةفي حركة حماس علناً

 موضحة أن .يعوا غيرهما لن يط وقد أعلنوا بأنه من اآلن فصاعداً،بتأييد محمود الزهار وسعيد صيام
 لصفقة غلب الظن قائمة السجناء التي نشرت في وسائل اإلعالم استعداداًأهو " لتمردل" آخر اًهناك سبب"
يعتقدون بأن القائمة شكلها مقربو السجناء المرشحين للتحرير، مثل " المتمردين" حيث أن بعض ،ليتاش

ت الصحيفة عن لقاء جمع أول أمس نزار ريان، تحدثو ".محمد سنوار، الذي يوجد شقيقه يحيى في القائمة
. ولكن اللقاء انتهى بحدث إطالق نار بجوار بيته" المتمردين"المسؤول في القيادة السياسية مع بعض 

نشطاء متطرفين من "وأضافت أنه وبالتوازي يقول مسؤولون في مكتب رئيس السلطة محمود عباس أن 
 ،التابعة للحرس الثوري اإليراني" القدس" معسكرات لقوات حماس في القطاع يجتازون تدريبات في

ن النشطاء تلقوا األموال من إيران لتمويل التيار المتطرف الذي تتعزز قوته أويقول هؤالء المسؤولون 
 وأشارت المصادر إلى أن أعضاء كبار في الذراع العسكري من الجناح المتطرف قرروا ،في حماس

 ."العودة لتنفيذ العمليات
حركـة حمـاس     : أن غزة أشرف الهور   عن مراسلها في     14/4/2007 القدس العربي    في المقابل، نقلت  

 تدرب أفراد كتائب القسام علي أيدي الحـرس الثـوري            حماس نفت الجمعة ما نقلته صحيفة هآرتس بأن      
ريحات حركة في حديث مع القدس العربي أن هـذه التـص        ال أحد قادة    ىخليل أبو ليل  . دواعتبر   .اإليراني

وأكد  . بث وتلفيق األكاذيب ضد الفصائل الفلسطينية      ىتأتي من خالل دأب وسائل اإلعالم اإلسرائيلية عل       
 وجـود العديـد مـن       ىلإ تدريباتها العسكرية داخل األراضي الفلسطينية، منوهاً        ىأن كتائب القسام تتلق   

لكـن   . األراضي اإليرانية  ىلإ التعقيدات المرورية التي تحيل دون وصول أفراد الجهاز المسلح لحركته         
 إذا ما أتيحت الفرصة     :وقال.  أوضح أن حماس ال تعارض فكرة التدريب العسكري في الخارج          ىأبو ليل 
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لكتائب القسام للذهاب للتدريب سواء في إيران أو غيرها من البلدان في الخارج فإننا لن نعـارض هـذه                   
كمـا   .أرقي وسائل التدريب ضد الهجمة الصهيونية      من أجل أن يعود هؤالء المتدربون مزودين ب        ،الفكرة

 :وقال . وجود أي انشقاق في جناح حركته المسلح بسبب الدخول في حكومة الوحدة مع فتح              ى أبو ليل  ىنف
 وهي ملزمـة لكافـة أبنـاء        ، بين الجميع ومن خالل مؤسسات الحركة      ىقرارات الحركة أخذت بالشور   

  .يحماس سواء في الجناح السياسي أو العسكر
: سامي سعيد و رائد الفي ورام اهللا عن مراسليهاغزة أفادت من 13/4/2007 األخبار اللبنانية وكانت

ن انشقاقاً داخل حماس يهدد التوصل الى أ لصحيفة جيروزاليم بوست،  اسرائيليةادعت مصادر عسكرية
س انشقت إلى ثالث وذكرت الصحيفة أن المؤسسة العسكرية اإلسرائيلية تقدر أن حما. صفقة التبادل

السيطرة على "األولى يقودها خالد مشعل، الذي يهدف، بحسب مصادر عسكرية، إلى : مجموعات رئيسية
وأضافت المصادر  ."منظمة التحرير الفلسطينية ليصبح ياسر عرفات المقبل والقائد الفلسطيني األعلى

، وإنه في الحقيقة لم يتخّل "ماكرةخطة "لى براغماتي كانت جزءاً من إنفسها إن محاولة مشعل للتحول 
والمجموعة الثانية تمثل رأس حربة الثورة داخل حماس،  .عن آرائه المتطرفة المناهضة إلسرائيل

بو أويقودها، بحسب الصحيفة نفسها، سعيد صيام ومحمود الزهار والناطق السابق باسم الحركة سامي 
لوزراء إسماعيل هنية ومشعل بخيانة ناخبي وأشارت الصحيفة إلى أن هؤالء يتهمون رئيس ا. زهري

 ويخشون من أن هنية ومشعل مستعدان للتضحية ،الحركة بالموافقة على ائتالف حكومي مع حركة فتح
المجموعة الثالثة هي "وقالت المصادر اإلسرائيلية إن  .يديولوجيا حماس من أجل االحتفاظ بمركزيهماأب

 التي وضعت الئحة األسرى التي طالب الفلسطينيون بإطالقهم في األكثر تشدداً وتعتقد إسرائيل أنها هي
 حماس في "رئيس أركان"وتتمركز هذه المجموعة في قطاع غزة ويقودها . "مقابل اإلفراج عن شاليط

  .حمد الجعبريأقطاع غزة 
  

  سرايا القدس تنفي تزودها بالصواريخ من حماس .12
 ما نقلته وسائل اإلعالم االسرائيلية عن مـصادر         ،قدس نفى أبو أحمد الناطق الرسمي باسم سرايا ال        :غزة

فـي تـصريح    " أبو أحمد "وقال   .سرايا تتزود بصواريخ محلية من حركة حماس      الن  أ  عن أمنية عسكرية 
 ونجحت  ،ن السرايا لديها مخزون كبير من الصواريخ التي تصنعها وحدة الهندسة والتصنيع           إ ":صحفي له 

 المزدوجة والمطورة عن الكاتيوشا وقذائف المورتر التي صـنعتها          في تطوير أجيال جديدة كالصواريخ    
السرايا تزود أجنحة عسكرية    "على أن   " أبو أحمد "وشدد   ".مؤخراً السرايا وبإمكانها ضرب بلدة سديروت     

فاعلة على األرض بصواريخ مطورة من المصنعة على أيدي مجاهدي وحدة الهندسة والتصنيع التابعـة               
  ".للسرايا

  14/4/2007الجديدة الحياة 
  

 يجب إعادة االعتبار لدور الالجئين في الخارج عبر إعادة بناء المنظمة: مشعل .13
شدد خالد مشعل على ضرورة أن يستعيد الالجئون الفلسطينيون دورهم في النضال الستعادة : دمشق

 الضفة الغربية ال يمكن أن تُختزل القضية الوطنية الفلسطينية في ":الحقوق الوطنية المغتصبة، وقال
وقطاع غزة، فهناك ستة ماليين الجئ فلسطيني يعيشون في دول الشتات بانتظار العودة إلى ديارهم 

في مسجد معاذ بن  وأضاف مشعل خالل كلمة ألقاها الجمعة". 1948وقراهم التي هجروا منها قسراً عام 
هناك جناحين لطائر "جمعة، أن جبل بمخيم السبينة لالجئين الفلسطينيين جنوب دمشق، عقب صالة ال

، مشيراً إلى "جناح الداخل وجناح الخارج، وال يمكن للطائر أن يحلّق إال بجناحين: النضال الفلسطيني
المؤامرات الصهيونية واألمريكية التي حاولت عقب توقيع اتفاق أوسلو حصر القضية الفلسطينية في 

ور الالجئين الفلسطينيين في الخارج، من خالل إعادة يجب إعادة االعتبار لد ":وتابع. الضفة والقطاع
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وأعاد مشعل التشديد على ضرورة تعزيز الوحدة ". بناء منظمة التحرير الفلسطينية وتفعيل مؤسساتها
 .الوطنية وترسيخ اللحمة الداخلية في صفوف الشعب الفلسطيني

  13/4/2007المركز الفلسطيني لإلعالم 
  

 فعيل المنظمةالزهار في دمشق تحضيراً لت .14
ن وزير الخارجية الفلسطيني الخميس، أ ،قالت مصادر فلسطينية مطلعة للدستور: جمال جمال -القدس 

  بتفعيل منظمة التحريرالسابق محمود الزهار يعقد سلسلة اجتماعات مهمة في دمشق تتعلق خصوصاً
لتي يجريها الزهار تتعلق ن االجتماعات اأ" وتابعت المصادر التي فضلت عدم ذكر اسمها .الفلسطينية

 ."بقرارات وتفاهمات مكة المكرمة واتفاق القاهرة، وخاصة الشق المتعلق بتفعيل منظمة التحرير
  13/4/2007الدستور 

  
  مقاتل فلسطيني ينتظرون ساعة الصفر لمحاصرة فتح اإلسالم600: القبس .15

ثل المنظمة في لبنان عباس زكي خير الذي جمع بين ممن اللقاء األأقال مصدر فلسطيني للقبس  :بيروت
ن  أل،لى مسألة التخلص من ذلك التنظيم المستحدثإبو العينين تطرق أومسؤول حركة فتح اللواء سلطان 

نهاء إ من المخيم، باتت تفترض  فتياناً"شرائه"تصرفاته، وفي ضوء ارتباطه بجريمة عين علق ومحاولة 
االجتماع الذي تقرر فيه تشكيل لواءين في الشمال وكان ممثلون عن الفصائل قد حضروا  .ذلك الوضع

 ين تتموضع في مخيمأوسيرأس القوة المشتركة المقدم سعيد حدادي، على  . مقاتل600يضمان نحو 
ذا لم تنجح االتصاالت إسالم نهر البارد والبداوي، وذلك بانتظار ساعة الصفر لمحاصرة تنظيم فتح اإل

لى إقرب ألى حصول تباين في الرأي، هو إتردد معلومات تشير ، ومع الراهنة لحل المسألة سلمياً
 .االنقسام داخل التنظيم، حول التعاطي مع تلك االتصاالت

  14/4/2007القبس الكويتية 
  

   يزور الجماعة والبزري في صيدا القوى الفلسطينيةوفد تحالف .16
لقوى الفلسطينية في منطقـة     طار جولته على فاعليات صيدا وقواها السياسية، زار وفد من تحالف ا           إفي  

سالمية في المدينة والتقى المسؤول السياسي للجماعة في الجنوب بـسام حمـود،             صيدا مقر الجماعة اإل   
حيث جرى البحث في الشأن الفلسطيني عموماً والعالقات اللبنانية الفلسطينية في صيدا ومخيماتها بـشكل            

بـو  أوتحدث ممثل حركة حمـاس      . الرحمن البزري والتقى وفد التحالف رئيس بلدية المدينة عبد         .خاص
ن الهدف من الزيارة هو التأكيد إلخواننا اللبنانيين الحيادية االيجابية بعـدم            إ ":حمد فضل باسم الوفد فقال    أ

  ."التدخل بالشأن اللبناني من جهة الفلسطينيين
  14/4/2007المستقبل 

  
 ار البيضاءالديمقراطية تدين األعمال اإلرهابية في الجزائر والد .17

استنكر مصدر مسؤول في الجبهة الديمقراطية التفجيرات اإلرهابية التي وقعت في الجزائر : عمان
مس عن تضامن الجبهة أوعبر المصدر في تصريح صحفي . العاصمة، والدار البيضاء في المغرب

 .الديمقراطية والشعب الفلسطيني مع أسر الضحايا األبرياء
  14/4/2007الدستور 
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  فتح حركة موحدة ال تقبل القسمة على اثنين: مستشار اإلعالمي لدحالنال .18
عضو سابق في وال المستشار اإلعالمي للنائب محمد دحالن ، استهجن عبد السالم أبو عسكر:القدس

 ما يتم الترويج له من انقسامات داخل الحركة، واعتبر أن ذلك مجانبة للصواب ال تخدم إال ،حركة فتح
 في تصريحات خاصة لقدس  أبو عسكروأكد .ي الذي ال يريد وحدة حركة فتح كما قالالعدو الصهيون

برس أن ما يجري الترويج له من أن هناك أجنحة تريد اختطاف حركة فتح أو جرها إلى الهاوية ليست 
 ال أرى أي تيارات داخل حركة فتح وال أجنحة، وباإلمكان العودة إلى: "وقال .إال أقاويل ال عالقة لها
 يدرك أن ، من قواعدها ألفا250ً يوم أن أحيت فتح ذكرى انطالقتها بحضور ،الوراء ثالثة أشهر فقط

ورفض أبو عسكر الحديث عن  ".فتح ليست منقسمة إال في أذهان من يتحدث عن هذا االنقسام ويروج له
ا أصال ألن فتح ال مقولة الجماعات ال أقبله: "وجود جماعات داخل فتح تابعة لهذا الشخص أو ذاك، وقال

: وانتقد أبو عسكر تنامي الصوت الذي يتحدث عن شرخ داخل حركة فتح، وقال ".تقبل القسمة على اثنين
، ألن المتخوف  صهيونياًنشر الغسيل الوسخ والحديث عن محاور داخل حركة فتح ال يخدم إال هدفاً"

دات القيادي أحمد حلس الموجهة إلى انتقاأبو عسكر ورفض ". الوحيد من وحدة فتح هو العدو الصهيوني
 لجان الساحة كان اقتراحاً: " أمام إعادة اللحمة لحركة فتح، وقالتشكيل لجان الساحة واعتبارها عائقاً

صوت عليه أعضاء المجلس الثوري قبل شهرين من أجل ترتيب العمل التنظيمي، وقد عملت منذ ذلك 
أقاليم في غزة، فدورها إيجابي، وكان بإمكان المعترضين الحين على إعادة إجراء االنتخابات في ثالثة 

 -واستهجن أبو عسكر الحديث عن تيار إسرائيلي ". أن يقولوا رأيهم في الداخل كما أشرت إلى ذلك
   .أمريكي داخل حركة فتح يتزعمه دحالن

  13/4/2007قدس برس 
  

  نعباس يتجه لحسم الصراع الداخلي في فتح لصالح دحال: تحليل إخباري .19
يأمل الرئيس الفلسطيني محمود عباس بإنتاج أجـواء ضـاغطة علـي غريمـه          : بسام البدارين  -عمان  

جتمـاع مؤجـل    ا عقد   ىوخصمه السياسي والرجل الثاني في حركة فتح فاروق القدومي قبيل العمل عل           
    عباس ان، عبر سلسلة قرارات ومراسيم رئاسية وتنظيمية أصدرها مكتب          للجنة المركزية للحركة في عم

جندة ما زالت غير واضحة المعالم      أولتنفيذ   . بهدف خلق أجواء إستقطاب مسالمة داخل حركة فتح        مؤخراً
 لما تسميه مصادر القدس العربي بخلخلة تنظيمية واسعة النطاق في محيط             خطط عباس جيداً   ، اآلن ىحت

 أبرز منظريهـا هـاني       بإعفاء القيادي المخضرم في الحركة وأحد      ستصدر قراراً ا حيث   ،وبؤرة الحركة 
الحسن من موقعه الحركي الهام كمفوض للتعبئة والتنظيم في الحركة داخل فلسطين، ونقل صالحيات هذا               

ويقول .  وظيفة كبير المستشارين في مكتبه الرئاسي      ىلإونقل عباس هاني الحسن     . حمد قريع أ ىلإالموقع  
 مؤسسة اللجنة المركزية تم إبعـاده بحكـم         ن الحسن الذي تحمله الكوادر مسؤولية عجز      أخبراء الحركة ب  

وظيفته الجديدة عن مواقع النفوذ التي تجهز وتعزز لخصمه القوي محمد دحالن، فيمـا يجعـل وجـود                  
ـ إمام دحالن الذي يهـتم عبـاس بإحـضاره          أ وسهولة   الحسن في مكتب الرئاسة األحوال أكثر يسراً        ىل

 وهو دور يقاومه بشدة هـذه األيـام         ،لب هذا الحضور  ن وظيفته الجديدة تتط   أإجتماعات التنفيذية بدعوي    
  .الرجل الثاني في الحركة وأمين سرها الشرعي فاروق القدومي

نتقد هذه القرارات في عدة     اوبطبيعة الحال ال تعجب قرارات عباس ومناقالته األخيرة هاني الحسن الذي            
ـ   ع ىلإ، حيث توجه    ر للنظ مناسبات وعبر عن حرده بطريقة الفتة جداً        محاضـرة بجمعيـة     ىمان وألق

 عنـدما تحـدث عـن ضـرورة         ،الشؤون الدولية طرح خاللها مفاجأة من العيار الثقيل للسلطة ولعباس         
 لتوحيد المستقبل األردني الفلـسطيني المـشترك،        اإلسراع بتشكيل هيئة شعبية غير حكومية تضع أساساً       

 رئيس الوزراء األسـبق     ن وأيدها فوراً   سمع نخبة من السياسيين األردنيي     ىوهي دعوة قيلت في عمان عل     
ـ إوبهذه الدعوة التي تخلط أرواق عباس كما يقول المحللون يعود هاني الحـسن     .عبد السالم المجالي    ىل
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 وهـو موقـع     ،ن أبعده الرئيس عن موقعه التنظيمي كمفوض لشؤون التعبئة والتنظيم         أواجهة الحدث بعد    
  .بين جميع الوظائف الداخليةنه األكثر أهمية وخطورة أيعرف الفتحاويون 

  حيث اتهـم فلـسطينياً     ، نغمته القديمة ومن عمان تحديداً     ىلإومن خالل دعوته العلنية يعود هاني الحسن        
 في عمـان     علناً نه لم يظهر متحدثاً   أ ب  علماً ،نه يمثل الخط األردني في الحركة والمنظمة      ألسنوات طويلة ب  

ـ    انها رسالة   أ ىيث المضمون عل  فسرت من ح  هناك   ومحاضرته   ،تامنذ عدة سنو    ىحتجاج صـاخبة عل
ن الدعوة لتشكيل هيئـة     أ و  خصوصاً ،عباس ال يلتقطها إال المعنيون من حيث التوقيت والمكان والزمان         

شعبية مشتركة لبحث مستقبل العالقة خطوة سياسية ال تطمح بها الحكومة األردنية تصدر هذه المرة عن                
ال عباس مع هاني الحسن عبد اهللا اإلفرنجي مسؤول التعبئة والتنظيم           وأق .كبير مستشاري مكتب الرئاسة   

ن بأي عمـل    خير اآل  وال يقوم األ   ،نتخابات األخيرة  مسؤولية الفشل في اال    يضاًأفي قطاع غزة الذي حمله      
ن خلط عبـاس ألوراق مـسؤولي التعبئـة         أ مع مالحظة جانبية تفيد ب     .من أي نوع في اإلطار الوظيفي     

 مسؤول للتعبئة والتنظـيم فـي       ىلحركة تم في الواقع بدون أي تنسيق من أي نوع مع أعل           والتنظيم في ا  
 ، رتبة لشؤون التنظيم والموجـود فـي تـونس   ى وهو أبو ماهر غنيم المفوض األعل ،المعادلة الفلسطينية 

 بالعزل السياسي والصالحياتي والمالي الذي يمارسه الرئيس ضـد الـدائرة الـسياسية وفـاروق                متأثراً
  .القدومي

  للرغبة الرئاسية، علمـاً جتماعات التنفيذية تنفيذاًولم يحسم بعد بالمقابل أمر تأكيد حضور العقيد دحالن ال  
 حيث تعهد بعض كبار قادة فتح ممن درج دحـالن           ،ن األمر يشكل ساحة صراع خلفية لألحداث حالياً       أب
 من الحديث عن نيته عدم ترشيح نفسه        تهامهم بالوقوف ضد هذا التوجه، أما عباس فقد أكثر مؤخراً         ا ىعل

  .ستراحةنه تعب ويرغب في االأ ىلإ لوالية ثانية مشيراً
ـ     أويتحدث عباس عن محاوالت لترتيب البيت الداخلي لحركة فتح وقد كلف              ىبو العالء بهذا التنسيق عل

قـد  أمل ان يتواصل الرجل مع أبو غنيم والقدومي في تونس، حيث تحدث الرئيس عن رغبتـه فـي ع                  
جتماع بـين    رئاسة اال  ىن تعطل في عمان بسبب خالف عل      أجتماع مؤجل للجنة المركزية للحركة سبق       ا

  . حيث غادر األول آنذاك عمان غاضباً،عباس والقدومي
 تعزيـز دور    ىن الرجل يعمل عل   أنطباع الداخلي ب  وتعزز مناقالت وتعيينات ومراسيم عباس األخيرة اال      

ـ      ،وإبعاد قدماء الحركة وحرسها القديم قـدر اإلمكـان         ،الحرس الجديد بقيادة دحالن     ى مـع العمـل عل
 كما يقول مسؤول بارز في الحركـة لـضبط           تمهيداً ،الشخصيات المعتدلة من طراز قريع وعباس زكي      

اإليقاع الداخلي وحسم معركة الصراع الداخلي لصالح تيار عباس بعـد مسلـسل إرهـاق المـشاغبين                 
 بعدما   بوقف الدعم المالي، خصوصاً     وأحياناً ، بالقرارات التنظيمية المربكة   اً أحيان ،والمشاكسين والمعطلين 

  . لقوات حركة فتح عاماً الئحية تسميه قائداًى فتوىحصل الرئيس عل
 14/4/2007القدس العربي 

  
  !برؤية أميركية... "لجنة المبادرة العربية"أولمرت يفاوض  .20

ن إيهود أ مسؤولون اسرائيليون أمس هقالما : ارس عبد القادر ف عنغزة من 14/4/2007 عكاظ ذكرت
أولمرت يفكر في الدخول في محادثات تدعمها الواليات المتحدة مع مجموعة عمل تابعة للجامعة العربية 

وقال مسؤول اسرائيلي . قد تحاول التفاوض بشأن اتفاق شامل على أساس مبدأ األرض مقابل السالم
اتصاالت " قيد البحث النشط وإن هناك "خيار" مع مجموعة العمل مطلع على المداوالت إن المحادثات

وقال مسؤول اسرائيلي آخر إن التأييد يتزايد داخل الحكومة .  جرت للمتابعة بعد قمة الرياض"مبدئية
االسرائيلية للموافقة على المحادثات مع مجموعة العمل وإن أولمرت خطط التخاذ قرار نهائي قبل 

ورفض المسؤولون . ة لجنة مبادرة السالم العربية المقرر عقده االربعاء بالقاهرةاجتماع وزراء خارجي
  . وامتنع مكتب أولمرت عن التعليق،االسرائيليون نشر اسمائهم بسبب عدم اتخاذ قرار نهائي بعد
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أن اجتماع اللجنة : خالد محمود رمضان عن مراسلها القاهرة في 14/4/2007 األخبار اللبنانية وعلمت
 دولة، هي مصر والسعودية واألردن وسوريا وفلسطين ولبنان والبحرين 13ربية ستشارك فيه الع

والمغرب واليمن وقطر وتونس والجزائر والسودان، باإلضافة إلى األمين العام لجامعة الدول العربية 
 ما يتصل سبل تفعيل وتنفيذ قرارات القمة العربية في"وستناقش اللجنة، خالل االجتماع،  .عمرو موسى

بطرح وترويج المبادرة العربية للسالم على األطراف المعنية واإلقليمية واللجنة الرباعية واألعضاء 
وضع آليات لتنفيذ المبادرة العربية ودعوة مجلس األمن إلى "وستبحث  ."الدائمين في مجلس األمن الدولي

إضافة إلى إمكان الدعوة إلى عقد مؤتمر اعتبار المبادرة أساساً للتفاوض بين الدول العربية وإسرائيل، 
وفي هذا السياق، أعلن وزير الخارجية المصري أبو الغيط أن  ."دولي إلحياء عملية السالم في المنطقة

نائب مساعد وزيرة الخارجية األميركية ديفيد ساترفيلد سيزور مصر إلجراء مناقشات حول الوضع في 
ألميركي، الذي سيزور إسرائيل واألراضي الفلسطينية المحتلة  أن المبعوث ا"األخبار"وعلمت  .المنطقة

أيضاً، سيضع الجانب المصري في صورة مشروع أميركي جديد إلطالق عملية السالم في منطقة الشرق 
المشروع "وقالت مصادر دبلوماسية غربية وثيقة الصلة بالسفارة األميركية في القاهرة إن  .األوسط

بل هو مجموعة تصورات تستهدف بها واشنطن المساعدة في تلميع صورة األميركي ليس متكامالً، 
، في مقابل حرمان حركة حماس من تحقيق المزيد من النجاح برئاسة عباسوسمعة السلطة الفلسطينية 

األفكار األميركية تعتقد بضرورة السعي لعقد شراكة بين "واشارت المصادر الى أن  ."اإلقليمي والداخلي
 ."سطينية وإسرائيل من اجل تقليص نفوذ حماسالحكومة الفل

  
  إسرائيل تعرقل صفقة تبادل األسرى عبر تصنيفها للمعتقلين .21

عبد الرؤوف و وائل بنات، ، عنغزة، رام اهللا، القدس المحتلة من  14/4/2007 الوطن السعودية قالت
 أسيرا 450اج عن مصادر إسرائيلية أكدت أمس أن الحكومة رفضت قائمة حماس لإلفرأن : أرناؤوط

وزعمت المصادر أن حماس ضخمت القائمة بإضافة . في السجون اإلسرائيلية مقابل تحرير جلعاد شاليت
كبار العسكريين المسؤولين عن قتل عشرات من اإلسرائيليين، لذلك لن تحرر إسرائيل الكثير من الذين 

وزارة الدفاع تؤكد أن قائمة مصادر في "وقالت صحيفة هآرتس أمس إن . شاركوا في قتل المدنيين
منذ "وأضافت ". المعتقلين التي قدمتها حماس تبدو غير مقبولة ألنها تتضمن أسماء قتلوا إسرائيليين

سنوات كان هناك نقاش مكثف في المؤسسة األمنية حول إمكانية اإلفراج عن النائب مروان البرغوثي 
سؤولين الكبار اإلفراج عنه ولكن بما أن اسمه الذي يوجد اسمه أيضا على القائمة، وأيد عدد من الم

يظهر إلى جانب اسم عدد من كبار نشطاء حماس واألمين العام للجبهة الشعبية أحمد سعدات، فإن 
إسرائيل تواجه صعوبة في المناورة ما بين الرئيس الفلسطيني " وأضافت". اإلفراج عنه يبدو مستبعدا

ة مرات في الماضي أنه سيدعم بوادر إيجابية مثل اإلفراج محمود عباس وحماس، فقد أعلن أولمرت عد
عن معتقلين لتعزيز موقع عباس ولكن إذا ما أفرجت عن عدد من مسلحي حركة فتح على حساب رجال 

أما صحيفة معاريف فقالت إن مكتب رئيس ". حماس، التي تحتجز الجندي، فإنها قد تخرب الصفقة
وجود قائمة سجناء، وذلك في ختام مداوالت أمنية بمشاركة الوزراء اعترف ألول مرة بشكل رسمي ب

وزير الدفاع عمير بيرتس، ورئيس المخابرات يوفال ديسكن رئيس الموساد مئير دغان، وكذلك المنسق 
وشددت على أن هذه بداية . الخاص لرئيس الوزراء لشؤون تحرير الجنود المخطوفين عوفر ديكل

  ".االتصاالت وليست نهايتها
النائب عامي أيالون، أقوى المرشـحين      أن  : أسعد تلحمي  عن   الناصرة من 14/4/2007 الحياة   توأضاف

 فـي   "ملطخة أياديهم بالـدماء   "لمنصب رئيس حزب العمل، قال إنه ال يعارض إطالق أسرى فلسطينيين            
 مـروان   ، ملمحاً إلى تأييده اإلفراج عـن      "طريق اإلرهاب "حال اقتنع جهاز الشاباك بأنهم لن يعودوا إلى         
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 وفقاً للتعريف الحرفي، مضيفاً     "قاتالً أياديه ملطخة بالدماء   "وقال انه ال يمكن اعتبار البرغوثي       . البرغوثي
  . ضد إسرائيل"بقيادة إرهاب"انه لم يسجن على خلفية قتله إسرائيليين، إنما دين 

  
 ال تقللوا من قدر سورية عسكرياً: مسؤولون استخباراتيون إسرائيليون  .22

، وقالوا ان "غير المسبوق"سؤولون في وزارة الدفاع االسرائيلية من بناء القدرة العسكرية السورية حذّر م
وجاء  .الفوز في حرب مع الجارة الشمال شرقية السرائيل لن يكون بالسهولة التي يتصورها البعض

لة حول السالم تحذير المسؤولين االسرائيليين في وقت كان الكنيست يستمع فيه الى سيناريوهات محتم
وذكرت صحيفة جيروزالم بوست، أمس، أنه عقب الحرب الثانية على لبنان في الصيف . مع دمشق

الماضي، الحظ المسؤولون االستخباراتيون العسكريون في الجيش تغييراً داخل الجيش السوري، حيث 
وتضيف الصحيفة أن ، "اهللاستقوت بالنجاح المفاجئ الذي حققه مقاتلو حزب "تعتبر القيادة السورية أنها 

دمشق تعتقد اليوم أن في استطاعتها استخدام تكتيكات حزب اهللا في أي مواجهة مستقبلية مع اسرائيل "
وذكر أحد كبار ، "وربما الحاق هزيمة بالجيش الذي كان يقال يوماً من األيام أنه ال يمكن هزيمته

ا نعتقد لسنوات طويلة أن جيش الدفاع متفوق على كن": المسؤولين في وزارة الدفاع االسرائيلية للصحيفة
  ".لكن بعد الحرب على لبنان، نعلم أن هذا التقييم غير دقيق. الجيش السوري

  14/4/2007الراي العام الكويتية 
  

  وزير المالية االسرائيلي يقدم على االستقالة عما قريب  .23
شزون أن يقدم األخير على االستقالة من رجحت مصادر مقربة من وزير المالية االسرائيلي أبراهام هير

 .منصبه عما قريب بسبب الشبهات الحائمة حوله في قضية إختالس أموال من إتحاد العمال الوطني
ونقلت صحيفة يديعوت أحرونوت عن مصدر قضائي كبير أن األدلة التي تم جمعها حتى اآلن ضد 

حالة عدم إعالن وزير المالية عن إعتزاله وأضافت الصحيفة إنه في . الوزير هيرشزون خطيرة للغاية
مهام منصبه فإن المستشار القانوني للحكومة سيتوجه اليه بطلب بعد عيد االستقالل المصادف بعد حوالي 

 .اسبوعين ليطلب منه االستقالة من منصبه طوعا
 13/4/2007وكالة سما 

  
  خالفات داخل لجنة فينوغراد حول حجم ما ينشر من الشهادات  .24

وقد طلب رئيس اللجنة القاضي     .  يوم أمس، وبشكل رسمي، الخالفات بين أعضاء لجنة فينوغراد         ظهرت
بيـرتس ورئـيس    وإلياهو فينوغراد من المحكمة العليا السماح بتأجيل نشر شهادات كل مـن أولمـرت               

 هنـاك   وشدد أمام المحكمة العليا على أن     . األركان السابق دان حلوتس إلى ما بعد نشر التقرير المرحلي         
فائدة من التريث، ملمحا إلى أن التقرير المرحلي للجنة الذي سيصدر في النصف الثـاني مـن الـشهر                   

وفي التماس مستعجل، طلبت النيابة العامة من المحكمـة العليـا           . الحالي، سيستعيد ثقة الجمهور باللجنة    
 .ر مصيري وبالغ األهمية   توسيع هيئة المحكمة التي تبحث في قضية نشر الشهادات على اعتبار أن األم            

وقالت . وأثار موقف القاضي فينوغراد والنيابة العامة ردود فعل في أوساط سياسية وقضائية في إسرائيل             
  . "ليس هناك أي مبرر قانوني للتأجيل"عضو الكنيست زهافا غالئون إنه 

  14/4/2007السفير 
  

  ال بقضية فسادخلفاً لسلفه الذي استق تعيين مفتش جديد للشرطة اإلسرائيلية .25
 صدقت لجنة تعيين المسؤولين اإلسرائيليين في المناصب الكبيرة أمس على تعيين قائد منطقـة               :ي ب ا  

وسط إسرائيل في الشرطة دافيد كوهين مفتشا عاما للشرطة اإلسرائيلية خلفا لموشيه كرادي الذي استقال               
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ن وزير األمن الداخلي اإلسـرائيلي      وكا .في أعقاب تقرير لجنة تحقيق في أعمال فساد في سلك الشرطة          
أفي ديختر قد رشح مفوض سلطة السجون يعقوب غانوت لمنصب المفتش العام إال أنه واجه معارضـة                 

  . عاما في أعمال فساد وبرأته بسبب عدم وجود أدلة كافية إلدانته13بسبب خضوع غانوت لمحاكمة قبل 
  14/4/2007المستقبل 

  
  ةمغادرال بنصحته جهزة روسية أصحفية تذكر أن أنباء وخطط للرد  يعزمي بشارة .26

 عزمي بشارة، انه سيرد بالتفصيل على كل ما نشرته عنه هقال ما 14/4/2007 الشرق األوسط نقلت
واعلن بشارة الموجود خارج اسرائيل، في مقابلة اذاعية، انه . وسائل االعالم خالل االسبوع المنصرم

، مشيرا الى ان اسرائيل لن تستطيع التعامل مع التحدي "الجديدةقوانين اللعبة  "يفكر بالعودة في ضوء
لكنه ال يفصح متى يخطط للعودة مؤكدا انه لن تكون في . الذي يشكله ليهوديتها وموقفها الصهيوني

، مجددا نيته "الشمس"غضون االيام القليلة المقبلة، واكد بشارة في المقابلة التي اجرتها معه اذاعة 
منصبه كعضو كنيست، مشيرا الى ان زمالءه في الحزب يعارضون الفكرة الن االستقالة باالستقالة من 

وذكر بشارة في المقابلة ان الفلسطينيين هم  .من شأنها ان تحرمه من الحصانة النيابية التي يتمتع بها
انهم يريدون منا ان نتصرف وكأننا ضيوف على ارضنا، ونثبت "واضاف . اصحاب االرض االصليون

وسنعمل . نحن الفلسطينيون العرب اوالد هذه االرض. ال، نحن لسنا على ما يرام.. م أننا على ما يرامله
 ."كل ما من شأنه ان يكون صحيحا لمقاومة االحتالل والقمع

 أخبار صحفية إن بشارة، غادر إسرائيل قبل أسابيع بعدما أبلغه هقالت ما 13/4/2007 نوفوستي وأوردت
وقال مصدر دبلوماسي  .ة الروسية أن جهاز الشاباك يجري التحقيقات بشأن نشاطهأحد األجهزة الخاص
وعما إذا . الموسكوفية إن كل المعلومات عن عزمي بشارة محاطة بالسرية" غازيتا"إسرائيلي لصحيفة 

للروس "كان ألية أجهزة خاصة روسية دخل في هذا الشأن أجاب المصدر بقوله إن معلومات مفادها أن 
 . غير موجودة" قضية بشارةصلة ب

  
   48كنيست زكور يدعو أولمرت لإلفراج عن أسرى أراضي عام العضو  .27

، 48دعا عضو الكنيست عباس زكور، أيهود أولمرت إلى الموافقة على اإلفراج عن أسرى أراضي عام                
م إسرائيل  إنه يرى أن الوقت حان ألن تقو      : قائالً،  الذين وردت أسماؤهم ضمن قائمة صفقة تبادل األسرى       

وحكومتها بفتح صفحة جديدة مع األقلية العربية، بحيث توافق بدون أية شروط على اإلفراج عن أسـرى         
  . العرب المشمولين ضمن قائمة صفقة التبادل48أراضي عام 

    13/4/2007 وفا -وكالة االنباء الفلسطينية
  

  الجيش االسرائيلي يوقف قائداً استخدم فلسطينييْن دروعاً بشرية .28
ذكر مكتب المتحدث بإسم الجيش االسرائيلي امس ان الجيش فـصل بـصورة             : أسوشييتدبرس –القدس  

مؤقتة قائد عملية عسكرية قام خاللها جنود اسرائيليون باجبار شابين فلسطينيين بالضفة الغربية الوقـوف          
قطت لهذه الحادثـة فـي      وتعتبر المشاهد التي الت    .أمام مركبتهم لحمايتها من الحجارة التي القاها السكان       

نابلس يوم األربعاء الماضي هي دليل آخر يقترح ان الجيش االسرائيلي يواصل استخدام دروع بـشرية                
 . والذي حظر هذه الممارسـة     2005في انتهاك للقانون الدولي ولقرار المحكمة العليا االسرائيلية من عام           

 يائير نافيه أمر بالوقف المؤقت لقائد المهمة عن         ان قائد القيادة الوسطى الميجر جنرال     ،  وقال بيان الجيش  
واعتبر وزيـر االعـالم مـصطفى        .جميع النشاط العملياتي، باالضافة الى التحقيق المستمر في المسألة        

إنهم يتعـاملون مـع     : وأوضح البرغوثي  .البرغوثي الفصل المؤقت لقائد المهمة مجرد تحريف للحقائق       
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 ان المشكلة ممنهجة وقد استمر الجنود في هذه الممارسة على الرغم            األمر وكأنه حادثة منفردة، وأضاف    
  .من قرار المحكمة

  14/4/2007القدس الفلسطينية 
  

  ضابط عمليات في حرس الحدود االسرائيلي متهم بالتجسس وتهريب المخدرات .29
ء قدمت وحدة التحقيق مع رجال الشرطة ماحاش التابعـة لـوزارة القـضا            :  زهير اندراوس  -الناصرة  

، ضـابط   ) عامـا  33(االسرائيلية الئحة إتهام الي المحكمة المركزية في بئر السبع، ضد بادي بيـسان              
 طول الحدود اإلسرائيلية المصرية، بتهمة التجسس الخطير        ىعمليات في حرس الحدود رامون الناشط عل      

نـاء الطائفـة    وجاء في الئحة اإلتهام التي قدمت ضد الضابط بيسان، وهو مـن اب            . وتهريب المخدرات 
العربية الدرزية ويسكن في قرية جث في الجليل الغربي، أن المتهم نقل معلومات سـرية عـن حركـة                   

 القري العربية غير المعترف بها في       ىالجنود ورجال وحدة حرس الحدود، الي سالم أبو رويس، من إحد          
   . إسرائيلىالنقب، وذلك ليعينه في تهريب المخدرات من مصر ال

  14/4/2007ربي القدس الع
  

  للتوسع وااللتفاف على القانون) الكرفانات(المستوطنون يستخدمون  .30
 في محاولة لاللتفاف على القانون الذي يلزم المستوطنين الحصول على مصادقة            : امال شحادة  -الناصرة  

مجلـس  وزارة الدفاع لتوسيع المواقع االستيطانية المدرجة في قائمة المستوطنات غير القانونية، يكرس             
 جهوده لنقل اجزاء بيوت متنقلة ونصبها في اطراف مختلفة من المواقع االسـتيطانية              "يشاع"المستوطنات  

 انه سيواصل هذا النشاط قائال      "يشاع"واعلن مجلس    .وربطها بالبنى التحتية وفرض حقائق على االرض      
بنسيج الحياة والنمو الطبيعي    في بيان له في ضوء االوامر المتشددة التي تخلق السخافة في كل ما يتعلق               

هذا هو  . في المستوطنات فاننا نضطر الى ايجاد طرق اخرى للحرص على تعزيز وترسيخ المستوطنات            
ال يدور الحديث عن استفزاز أو تحدي بل محاولة للتصدي للنمو الطبيعـي             . دورنا ومن أجل هذا انتخبنا    

  .في المستوطنات القائمة والمصادق عليها
  14/4/2007ية الرأي األردن

  
 مستوطنو الخليل يخططون لشراء المزيد من المنازل .31

 كشفت صحيفة جيروزاليم بوست االسرائيلية ان مستوطنين اسرائيليين ينوون شراء :أ. ش.  أ-غزة 
منازل اضافية في الخليل لتوسيع حجم وامالك الطائفة اليهودية في هذه المدينة وذلك عن طريق دعم 

ين يهود يمينيين، ونقلت الصحيفة في تقرير اوردته امس عن مسؤولين عسكريين نقدي مقدم من اميركي
) نيويورك وشيكاغو وميامي(قولهم انهم على علم بأن عددا من اليهود اليمينيين في الواليات المتحدة 

يساعدون في تمويل شراء منازل يملكها فلسطينيون في الخليل، مضيفة انه عقب اكمال عمليات البيع، 
وقال المسؤولون انهم ال  . اليهود االميركيين سيمولون ايضا سفر البائع واسرته الى الخارجفإن

   .يستطيعون منع المستوطنين من شراء بيوت في الخليل رغم علمهم بتلك الخطط
  14/4/2007األخبار اللبنانية 

  
  االقتصاد الروسي يشكل عقبة على طريق هجرة اليهود الروس إلى إسرائيل .32

 ألف شخص لهم الحق في الهجرة إلى 700ومات وزارة االستيعاب اإلسرائيلية فإن نحو حسب معل
المناخ "أن " زئيف بويم"وزير الويرى  .إسرائيل ال يزالون يعيشون في االتحاد السوفيتي السابق
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نه ولهذا فإ. الذي تمت تهيئته في روسيا يشكل عقبة تعرقل تهجير اليهود الروس إلى إسرائيل" االقتصادي
 . يعتزم إقناع الحكومة اإلسرائيلية بتهيئة ظروف أفضل مما يتمتع بها اليهود في روسيا

  13/4/2007نوفوستي 
  

 تل أبيب ترفض استقبال زوجة مهاجر يهودي إيراني مسلمة .33
رفضت السلطات االسرائيلية السماح لزوجة مهاجر ايراني يهودي بالدخول الى أراضيها ألنها مسلمة 

يراني سيتجند قريبا في الجيش اإلمهاجر ال"وذكرت صحيفة هآرتس أمس، أن ، "ةألسباب أمني"و
  ".االسرائيلي وأن سبب هروبه من ايران هو رفضه التجند في الجيش االيراني

  14/4/2007الراي العام الكويتية 
  

  تستهدف شريحة تطالب بعودة الحق إلى أصحابهالهجمة على بشارة : عطااهللا حنا .34
تعقيبا على الهجمة المهووسـة التـي       تضامنه مع عزمي بشارة      المطران عطاهللا حنا،     لنأع: رازي نجار 

 هذه الحملة، كسابقاتها، ال تستهدف بشارة وحده، وإنما تـستهدف           وأعتبر أن  .يتعرض لها وحزب التجمع   
، حابه التي تطالب بإنهاء االحتالل وعودة الحق السليب إلى أص          الفلسطيني شعبالشريحة كبيرة من أبناء     

 وتمنى في هذا الـسياق      .إلى ترهيب وتخويف المثقفين والمفكّرين المبدعين العرب في هذه البالد         إضافة  
من كافة األحزاب والحركات السياسية أن تأخذ موقفًا واضحا من المسألة، ال سيما وأن هذه الحملة لـن                  

  .يكون أحد بمنأى عنها مستقبالً
  13/4/2007 48عرب

  
  بشارة والحركة الوطنيةعزمي لناصرة لصد الحملة ضد لجنة شعبية في ا .35

 لفروعه في المـدن والقـرى        الوطني الديموقراطي  تتواصل اإلجتماعات والنشاطات التي ينظمها التجمع     
، للتصدي لحملة التحريض والتآمر على الحركة الوطنيـة، وعلـى           48االراضي المحتلة عام  العربية في   

وفي هذا اإلطار عقدت أمـس قيـادة فـرع           .مر الحزب بشكل خاص   المواطنين عموماً، وتحضيراً لمؤت   
عدة قرارات منها المباشرة في تشكيل لجنة شعبية لمواجهـة الحملـة          فيه  الناصرة إجتماعاً طارئاًً إتخذت     

وفي سياق ذي صلة، عقد في مقّـر         .القادمة، والمساهمة في حملة التواقيع للدخول في نقابة الهستدروت        
 الناصرة إجتماع للهيئة القيادية المصغرة إلتحاد الشباب الوطني الديمقراطي، بهدف           الحزب المركزي في  

تنظـيم   حيث تقـرر     .إستنفار الشبيبة للتصدي لحملة المالحقة الجديدة واإلستعداد للقيام بالدور المطلوب         
  .نشاطات تثقيفية وتعبوية لمواجهة السياسة اإلسرائيلية العنصرية

  13/4/2007 48عرب
  

     حساب ابنائهم ى على معتقلين فلسطينيين يخشون ان تتم صفقة تبادل االسراهالي .36
عبر اهالي عدد من المعتقلين الفلسطينيين عن خشيتهم من ان تتم صفقة تبـادل    :  اف ب  -الضفة الغربية   

 الفلـسطينية   ىوزارة شؤون االسر   وفي هذا السياق تجدر االشارة إلى أن         . حساب ابنائهم  ى، عل ىاالسر
ـ  عدد المعتقلين الفلسطينيين الذي امضوا اكثر من عشرين عاما في الـسجون االسـرائيلية                تقدر  76 بـ

تقدر عـدد المعتقلـين      كما أنها    . معتقال 25 عاما يبلغ    25معتقال في حين ان عدد الذين امضوا اكثر من          
  . الفلسطينيين في السجون االسرائيلية بأكثر من احد عشر الفا

  14/4/2007القدس العربي 
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  أسرة فلسطينية ربت إسرائيلياً فاعتقل أحد أبنائها  .37
 دفعته الحاجة   افلسطينيمزارعا   تتلخص في أن     ،يتداول الفلسطينيون بمرارة كبيرة هذه األيام قصة واقعية       

العالقة بين عائلـة المـستوطن وبـين         اسرائيلي، لتتعمق مع مرور األيام       إلى العمل في ارض مستوطن    
ولـم   من قبل المـزارع الفلـسطيني،        طفال المستوطن أ االهتمام ورعاية    ، لتمتد وتشمل  العائلة الفلسطينية 

، ليأتي  تنقطع خيوط العالقة االجتماعية بين العائلتين إال بعد أن مزق جدار الفصل األرض وفرق األبناء              
ـ  يقف مع مجموعة من الجنود حضروا كي يعتقلوا نج          فيه الفلسطيني بنجل صديقه اليهودي      فوجئ يوم ه ل

  . األكبر
  14/4/2007البيان اإلماراتية 

  
  ادارة سجن شطه تعزل اسيرا فلسطينيا بعد خطبة جمعة وصفتها بالتحريضية  .38

ذكرت مصادر اسرائيلية ان ادارة سجن شطة عزلت احد االسرى الفلسطينين واودعتـه             :  معا -بيت لحم 
دعا الـى الجهـاد     ، وذلك بعد أن     الزنازين بعد ان القى خطبة صالة جمعة وصفتها االدارة بالتحريضية         

  . االمر الذي اجبر السجانين على التدخل ووقف الصالة،ومقاومة اسرائيل والواليات المتحدة
  14/4/2007عين على فلسطين   

  
  اسبوعية االحتجاجات ضد الجدارمواجهات وإصابات واعتقاالت في  .39

الضفة الغربية، مواجهات واشتباكات  شهدت أمس قرية جورة الشمعة جنوب مدينة بيت لحم في :رام اهللا
عنيفة بين متظاهرين فلسطينيين وقوات االحتالل اإلسرائيلي، في إطار االحتجاجات األسبوعية التي 

شارك  وقد .أوقعت أربع إصابات بين الفلسطينيين، ينظمها أهالي القرية ضد بناء جدار الفصل العنصري
وفي قرية بلعين،  .نشطاء حركة السالم اإلسرائيليةفي المسيرة العشرات من المتطوعين األجانب و

 صحافيين، في التظاهرة األسبوعية التي يقيمها أصحاب األراضي التي 3أصيب أربعة فلسطينيين، بينهم 
، اعتداء قوات االحتالل على  من جهته وزير اإلعالم الفلسطينيعتبرا في حين .تصادرها اسرائيل

ابة واعتقال عدد من المواطنين والصحافيين يؤكد مدى الخروق التي التظاهرة رغم طابعها السلمي وإص
  .تقوم بها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني األعزل

  14/4/2007األخبار اللبنانية 
  

   في الضفة الغربية اسرئيليةتوغالت في عدد من المناطق وحملة اعتقاالت .40
 وبلـدات   ىعدد مـن قـر     احتاللية في  بعد توغالت    فلسطينيا 13اعتقلت قوات االحتالل    : رامي دعيبس 

 وآخر من العوجا في محافظة أريحا، قبل        ،كما اعتقلت أحد المواطنين من مدينة الخليل       . رام اهللا  محافظة
في سياق آخر توغلت داخـل       و .أن تعاود انسحابها إلى خارج التجمعات السكنية في المحافظات المختلفة         

وسط حملة إطالق للنيران المكثف، تخللتها اشتباكات عنيفـة،         أحياء مدينة نابلس والمخيمات المحيطة بها       
  .فلسطيني شابأصيب خاللها 

  13/4/2007 48عرب
  

  إصابة فلسطينيتين بجروح خطيرة ومواجهات في جينين وقلقيلية .41
 مخططي عمليـة  ألحدهدمت قوات االحتالل فجر اليوم، منزالً في مدينة قلقيلية بحجة انه           : رامي دعيبس 
 في حين أصيبت فلسطينيتان أثناء توغل لجيش االحـتالل داخـل            ،أثناء عيد الفصح اليهودي   كانت ستنفذ   

حيـث أعلنـت    ،  أحياء المدينة، فيما دارت اشتباكات في مخيم جنين بين شبان المقاومة وجيش االحتالل            
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 فـي  سرايا القدس وكتائب األقصى مسؤوليتهما عن استهداف جرافة احتاللية كانت ترافق قوات االحتالل        
  .منطقة الساحة في المخيم، وكذلك إحدى دوريات االحتالل

  14/4/2007 48عرب
  

  رئيس بلدية غزة يحذر من كارثة بيئية محدقة بغزة نتيجة استمرار إضراب الموظفين .42
 التـدخل العاجـل     ،ناشد ماجد أبو رمضان كافة الجهات المحلية والعربية واإلسـالمية والدوليـة           : غزة

ديات وخاصة بلدية غزة من خطر االنهيار التام نتيجة تفاقم األزمة الماليـة الطاحنـة               والفوري إلنقاذ البل  
 عن دفع رواتب موظفيها منـذ عـدة   هاالتي تعصف بالبلديات منذ عدة سنوات والتي قوضت قدرة معظم    

 ،حذر من كارثة بيئية محدقة بمدينة غـزة        كما   .هاشهور وقوضت كافة أشكال التطوير الفني واإلداري ل       
 نتيجة تراكم آالف األطنان من النفايـات الـصلبة فـي             الفلسطيني، شعباللتي تضم بين جنباتها سدس      ا

هـذه  استهجن عدم تجاوب أي جهة لغاية اآلن مع         قد  و .ضرابالمختلف مناطق المدينة جراء استمرار إ     
موظفي بلدية  قيام بأي مسعى للمساهمة في إنهاء هذا اإلضراب، موضحاً أن قيمة رواتب             القضية وعدم   ال

 في  ، ألف مواطن تبلغ مليون دوالر شهرياً      600غزة الذين يقدمون الخدمات األساسية اليومية ألكثر من         
 مليون دوالر شهرياً لموظفيها في القطاعين المـدني والعـسكري،           170حين تدفع السلطة ما يزيد على       

 مليون  3.5اع غزة ال تزيد على       بلدية في الضفة وقط    400مضيفاً ان رواتب موظفي البلديات ألكثر من        
  .من قيمة رواتب موظفي السلطة% 2,5دوالر أي بنسبة ال تزيد عن 

  14/4/2007الحياة الجديدة 
  

  لجميع المدارس الحكومية   شامالااضرابالفلسطينيين تعلن االمانة العامة التحاد المعلمين  .43
 ، اضرابا شامال في كافة المدارس الحكوميةين الفلسطيني اعلنت االمانة العامة التحاد المعلمين:رام اهللا

االمين العام   ومن جهة أخرى، قال. احتجاجا على عدم صرف الرواتب،يومي السبت واالربعاء القادمين
لالتحاد ان جمعية نقابة المعلمين ال تمثل المعلمين وال يحق لها الدعوة لالضراب والمطالبة بحقوق 

انشئت من قبل الحكومة وحماس ، ترخيصها من وزارة الداخليةالمعلمين كونها جمعية خيريه حسب 
 علما انها تطالب بدفعة للمعلمين الجدد وتخصيص المنحة القطرية لصالح ،لضرب وحدة المعلمين

جميع المعلمين لعدم االلتفات  في هذا السياق ودعا . وهذه المطالب التزمت بها الحكومة اصال،المعلمين
  .يمثل جميع االطياف وليس حزبا واحداالذي  للدعوات من غير االتحاد

  13/4/2007وكالة معا  
  

  اختطاف رئيس النيابة العامة من قبل مجهولين وتفجير محل لالشرطة برفح .44
 اختطف من قبل مسلحين ينتمـون الحـدى         ، قال مصدر مطلع ان رئيس النيابة العامة وائل زقوت         :غزة

 العمليـة ان المعلومات االولية تشير الى ان رغم ضة، في ظروف ما زالت غام    ،  العائالت في قطاع غزة   
 خاصة وان الخاطفين    ، السابق في نيابة أمن الدولة     المختطفكون لتصفية حسابات قديمة تتعلق بعمل       تقد  

 فجر مسلحون مجهولون أمس محال      من جهة أخرى  و .لم يتقدموا بأي مطالب تذكر مقابل  اطالق سراحه        
  .ح ما ادى الى احتراقهرففي لبيع االشرطة الغنائية 

  14/4/2007الحياة الجديدة 
  

  لقسريا بين فك العنصرية وشبح الترحيل ونعيش ي في كنداينعشرات الفلسطيني: تقرير .45
، المئات مـن الالجئـين      2001أحداث الحادي عشر من سبتمبر في العام        تداعيات  طالت  : خالد بركات 

دد شبح االعتقال والطرد عشرات الطلبة والـشباب         حيث يته  ،الفلسطينيين في كندا وخاصة في مونتريال     
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. لقسري في لبنان  ا ومعظمهم قدموا إلى كندا من مخيمات اللجوء         ،الفلسطيني وبعض العائالت الفلسطينية   
ب ال يعني خسارة مقعد دراسي في جامعة أو وظيفة تسند األهل وحسب، بل يعني               البالنسبة للط واإلبعاد  

 في بلد أوروبي أو في أمريكـا الـشمالية          هاتي تعتمد على وجود أحد أفراد     أيضا ضياع مستقبل العائلة ال    
بدل توفير الحماية لالجئين الفلسطينيين وضـمان        و .بحسب ما أفاد أحدهم   باعتباره مصدر الدخل الوحيد     

حقهم في العودة إلى وطنهم، وحقهم اإلنساني في الرعاية والعمل، تعتمد السلطة الكندية سياسـة هجينـه                 
ية تستجلبها من عصر الظلمات ومحاكم التفتيش وتستأسد على الالجئـين مـن كـل قوميـات                 وعنصر

المبعد الفلسطيني مـن كنـدا هـي غالبـا الـسجون             أول جهة تستضيف   فيما   .وتجمعات الجنوب الفقير  
 يعبروا إلى كندا عن طريق نقاط العبور الحدودية مع الواليـات  يينألمريكية، ذلك الن معظم الغير قانون   ا

تشترط سلطات السجون األمريكية توفير عشرة أالف دوالر كفالة مالية إلطالق سراح            في حين   المتحدة،  
 حتى يخرج من سجونها وترحله إلـى البلـد          ،المعتقل والمخالف والمهاجر الغير شرعي والغير قانوني      

  ! وقد يجد نفسه في سجون أمريكية هناك،األصلي
 الالجئين في مونتريال من خالل نشاطات التحالف ضـد إبعـاد            ورغم المظاهرات الدورية التي ينظمها    

ال أن  ، إ الالجئين الفلسطينيين ولجان التضامن ومنظمة ال احد غير قانوني وغيرها من القـوى واللجـان              
السلطة الكندية تمعن في سياسة إبعاد الالجئين الفلسطينيين والعرب األمر الذي يستدعي وقفة جدية مـن                

 وتجـدر   .ة الفلسطينية والعربية وأصدقاء الشعب الفلسطيني في البرلمـان الكنـدي          كل مؤسسات الجالي  
حيـث   إلـى المخيمـات،      همتـرحلي االشارة أن البعض يزايد على الراغبين بالعيش في كندا ويرفضون           

ال احد يتخلى عن حقه في العودة، ولو كان         إال أن أولئك يؤكدون أن       عن حق العودة،     ا تخلي يعتبرون ذلك 
  .ون العيش فقطريدي هم، لكنهوم في عمرخر يآ

ورغم معرفة الحكومة الكندية بالحالة المزرية والصعبة للوضع اإلنساني والمعيشي لالجئين           يشار إلى أنه    
 وبالرغم من توثيق ما تمارسه سلطات       ، وفي لبنان ومخيمات اللجوء بشكل خاص      ،الفلسطينيين بشكل عام  

 بحق الالجئين من سياسات عنصرية      ،اللبنانية خاصة  و لطات العربية االحتالل اإلسرائيلي في الداخل والس    
منهجية، تتجاهل كندا الوضع الخاص لالجئين الفلسطينيين وخاصة الذين ولدوا خارج وطنهم ومن حقهم              

فال تطالب بعودتهم وال تعطيهم إقامة أو توفر لهم الحماية القانونيـة واإلنـسانية ولـو                . أن يعودوا إليه  
هي مطالب وحقوق مشروعة بحسب القوانين والمعاهدات الدولية التي وقعـت عليهـا كنـدا                و ،المؤقتة

  .وتدعي االلتزام بها
  13/4/2007 48عرب

  
 منظمة التحرير الفلسطينيةلرئيس  أول عكا تحيي ذكرى .46

أحمـد   نظمت مؤسسة األسوار في عكا ندوة تكريميـة وفـاء لـذكرى           :  وديع عواودة  -القدس المحتلة   
 أكد المؤرخ مـصطفى   وفي هذا السياق   .خللتها محاضرات عن سيرته وانجازاته وفقرات فنّية      الشقيري، ت 

 حيث كان والده قد أبعد من عكا على يد السلطان عبد الحميـد              اللبنانية، أن الشقيري ولد في تبنين       ،كبها
  .الثاني لمشاركته في حركة تركيا الفتاة

  14/4/2007الخليج اإلماراتية 
  

  ي يوجه دعوات لشخصيات فلسطينية وأميركية وإسرائيلية لبحث عملية السالم العاهل االردن .47
وجه العاهل االردني عبداهللا الثاني دعوة لرئيسة الكنيست اإلسرائيلي داليا يتسيك وعدد من نشطاء : عمان

عدد من وسيسبق هذا اللقاء زيارات ل. ه نهاية األسبوع المقبلئالسالم اإلسرائيليين لزيارة المملكة ولقا
ه وبحث سبل إحياء ئالشخصيات السياسية الفلسطينية إضافة إلى مجموعات سياسية أميركية للمملكة للقا
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عملية السالم وفقا لمبادرة السالم العربية التي تشكل إطارا مناسبا الستئناف التفاوض بين الفلسطينيين 
  .واإلسرائيليين

 13/4/2007  بتراوكالة األنباء األردنية
  

  لمجالي لتشكيل حزبعبدالهادي ا جديدة لمبادرة .48
 كشفت مصادر حزبية متطابقة ان مبادرة رئيس مجلس النواب عبد الهادي المجالي :ماجد توبة - عمان

لتوحيد االحزاب الوسطية في حزب واحد وصلت الى طريق مسدود، ما دفع المجالي الى التراجع عن 
ان المجالي عاد   ان مصدرا مقربا من المجالي أفاداال. عقد أي لقاء جديد باألحزاب، كما كان مقررا

ليفتح حوارات مع شخصيات سياسية ونيابية، لتشكيل حزب جديد، مع استبعاده لألحزاب الوسطية 
  .القائمة

   14/4/2007الغد األردنية 
  

 إسرائيل خرقت القانون الدولي في حربها على لبنان: األمم المتحدة .49
لالنباء عن راديكا كوماراسوامي المبعوثة الدولية لشؤون االطفال فـي          ) اب(نقلت وكالة   : جوزيف حرب 

اغسطس عنـدما سـتلتقي    - االزمات قولها انها سوف تناقش تصرفات الدولة العبرية خالل حرب يوليو
: واوضحت عقب زيارتها الى لبنـان قائلـة       . اعضاء حكومتها خالل جولتها المقررة في الشرق االوسط       

وهي الحاجة الحترام حقوق المدنيين والتمييز بين المقـاتلين والمـدنيين           . اضحة جدا اعتقد ان الرسالة و   
وقالت انها صدمت من حجم الدمار الذي شاهدته في بلدة بنت جبيل في جنوب لبنان ومدى انعكاسه على                  

واكدت ان جوانب متعددة من العدوان االسرائيلي ضد لبنان تبدو انهـا خرقـت القـانون                . االطفال فيها 
  .االنساني الدولي

  14/4/2007عكاظ 
  

  تعديالت جديدة على المشروع الفرنسي إلى مجلس األمن .50
 على أحدث التعديالت التي أدخلت على مشروع البيان الرئاسي الذي تقدمت            "األخبار"حصلت  : نيويورك

تطبيق القرار  به فرنسا، مدعومة من الواليات المتحدة األميركية وبريطانيا، إلى مجلس األمن، والمتعلق ب            
نعيد نشر هـذه الفقـرات مـع إدخـال           .13 و 12،  10،  8: واقتصرت التعديالت على الفقرات   . 1701

  .التعديالت ضمن هاللين في كل فقرة طرأ عليها تغيير
يعرب مجلس األمن، في هذا اإلطار، عن قلقه الصريح تجاه ازدياد التقارير عن تهريب األسلحة عبر                . 8

ويرحب بتـصميم الحكومـة     ). 2006 (1701ورية، األمر الذي يعتبر انتهاكاً للقرار       الحدود اللبنانية الس  
ويأخـذ  (اللبنانية واإلجراءات التي اتخذتها لمنع مثل هذه النشاطات لتطبيق القرارات المتعلقة بهذا األمر،              

اتخاذ تـدابير   الحكومة إلى   ) لهذه(، ويكرر دعوته    )علماً بأن الحكومة السورية أعلنت أنها اتخذت تدابير       
  .إضافية لتعزيز مراقبة الحدود

وإيـران،  ) ودوالً إقليمية أخرى  (يحثّ المجلس جميع الدول األعضاء في المنطقة، وبخاصة سوريا          . 10
بالكامل لتنفيذ الحصار   ) 2006 (1701 من القرار    15على اتخاذ جميع التدابير الضرورية لتطبيق الفقرة        

اذ خطوات حسية إضافية لتحقيق األهداف المطروحة في هذا المقطـع،       على األسلحة، ويعبر عن نيته اتخ     
  .بعد تلقّي توصيات األمين العام

يمتدح مجلس األمن الخطوات المتخذة من جانب الحكومة اللبنانية الحتكار اسـتخدام القـوة علـى                . 12
ويكـرر  أرضها، ويلحظ بقلق نشاطات عناصر مسلحة غير مرخص لها خارج منطقة عمل اليونيفيـل،               

ويعرب عن قلقه العميق حيـال      . دعوته إلى نزع سالح جميع الميليشيات والمجموعات المسلحة في لبنان         
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التصاريح التي أدلى بها األمين العام لحزب اهللا، وبخاصة في ما يتعلق بضبط السلطات اللبنانية شـاحنة                 
 واضحاً لهـذه النـشاطات،      ، ويؤكد أن هذه التصاريح تمثل اعترافاً      2007 شباط   8محملة باألسلحة في    

  ).2006 (1701األمر الذي يمثّل انتهاكاً للقرار 
ويؤكد مجدداً أنه يجب أال يكون هناك بيع أو تزويد للسالح والمواد ذات الصلة إلى لبنان إال المخولة من                   

 مسلحة  يعبر مجلس األمن عن القلق بما يخص أي ادعاء بإعادة تسلح جماعات           . (جانب الحكومة اللبنانية  
وميليشيات لبنانية وغير لبنانية، ويجدد التأكيد على وجوب عدم حصول أي بيع أو تزويد بالسالح والعتاد                

  ).إلى لبنان باستثناء ما ترخص به الحكومة اللبنانية
يعرب مجلس األمن عن قلقه العميق حيال وجود أعداد هائلة من القنابل غير المنفجرة في جنـوب                 . 13

نابل عنقودية، وعن حزنه لمقتل وجرح العشرات من المدنيين بسبب األلغام منـذ انتهـاء               لبنان، ومنها ق  
في هذا اإلطار طلب األمين العام من إسرائيل تقديم معلومات مفصلة إلى األمم المتحـدة               ) يدعم(و. القتال

   .عن استخدام القنابل العنقودية في جنوب لبنان
  14/4/2007األخبار اللبنانية 

  
  صلح معهاالاذا انسحبت اسرائيل من شبعا فلماذا : ادةطراد حم .51

 الموقف الـسوري هـو كبقيـة        ان: امس" صوت لبنان "قال الوزير المستقيل طراد حمادة في حديث الى         
 1967االنظمة العربية وكموقف السلطة الفلسطينية وسائر االنظمة العربية المعنية بنتائج حـرب الــ               

واحتالل االراضي العربية من العدو الصهيوني وقد خاضت سوريا حروبا للتحرير كمـا حـصل عـام                 
لماذا ممنـوع   : سئل و .ر واضح ، وهي تدخل مفاوضات من اجل تحرير ارضها المحتلة، فهذا ام          1973

ان لبنان ليس معنيا، وما جرى فيه ان هناك مقاومـة عملـت             : أجابفعلى لبنان ان يخوص مفاوضات؟      
ولو ان لدينا كما السوريين والمصريين جيشا يصل الى نصف مليون عنصر            . على تحرير ارضه المحتلة   

وعن وحدة المسارين التـي      .ختلف االمر وعندنا موازنة وقدرة على التوازن االستراتيجي مع اسرائيل ال        
لنا مصلحة في التضامن العربي مع سـوريا ومـع غيرهـا ولكـن اذا     : "ترددت لفترة طويلة قال حمادة 

  ".انسحبت اسرائيل من مزارع شبعا فلماذا على لبنان ان يقيم صلحا معها
  14/4/2007النهار 

  
  ورية لتشكيل المحكمة الدوليةبان كي مون يدعو السنيورة إلى اتخاذ اإلجراءات الدست .52

اعتبر األمين العام لالمم المتحدة بان كي مون انه على الحكومة اللبنانية أن تتخذ               : أحمد األسعد  -بيروت  
اإلجراءات الدستورية لتشكيل المحكمة الخاصة بجريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري، من خالل الحوار             

الوقت عينه، أن الحكومة اللبنانية ومجلس االمن الدولي محبطان         وتشجيع المصالحة الوطنية، معتبراً في      
إن تشكيل المحكمة هو جزء من تنفيـذ        : جراء التأخير، وقال بان كي خالل مؤتمٍر صحفي في نيويورك         

إن المنظمة الدولية اتخذت كل الخطوات من خالل التوقيع على هذه           : قرار مجلس االمن الدولي، واضاف    
كان طلب من أعضاء مجلس االمن وقف إنشاء هذه المحكمة تحت الفصل السابع فـي               وعما إذا    .الوثيقة

إنه لم يتم البحث بعد في كيفية التقدم بقضية المحكمة الخاصة بما في ذلك التطـرق                : الوقت الحالي، قال  
  .الى الفصل السابع، وهو ال يزال يدرس الرسائل والطلبات من الحكومة اللبنانية

  14/4/2007الوطن العمانية 
  

 اللبنانيون استعادوا ذكرى اندالع الحرب األهلية بصور القتلى والدمار .53
 لم يحل المطر الصباحي دون مشاركة اللبنانيين الراغبين فـي احيـاء ذكـرى               :  ابراهيم الرز  -بيروت

كـي ال   ... تذكّر«، والذكرى حملت عنوان     1975نيسان عام   /  ابريل 13الحرب االهلية التي اندلعت في      
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وأفاد المنظمون ان هدف تحـركهم  . ، واحياها عدد من الجمعيات االهلية ومنظمات المجتمع المدني        »دتعا
هذا هو ابراز رفض اللبنانيين العودة الى هذه التجربة األليمة التي دفعوا ثمنها غاليا، دما وخسائر ماديـة         

 .وسنوات ضائعة من اعمارهم وطموحاتهم ومستقبل ابنائهم
 14/4/2007الشرق األوسط 

 
   على قاعدة برنامج متكامل 13+17السنيورة يجّدد اقتراح صيغة  .54

فؤاد السنيورة للحياة أنه طرح اقتراحاً جدياً لتجاوز األزمة حـول           اللبنانية  قالت مصادر رئيس الحكومة     
 للمعارضـة   13 لألكثريـة و   17 وزيراً ضمن صيغة     11الحكومة، يقضي بإعطاء المعارضة أكثر من       

دة االتفاق على برنامج سياسي متكامل للحكومة، يتناول التوافق على كل القضايا السياسية             ولكن على قاع  
الخالفية، ويقضي بتكريس التفاهم على المحكمة وعلى النقاط السبع للحكومة التي أقرتها، إبان الحـرب               

ب والـسلم   يوليو الماضي، وعلى موضوع سالح المقاومة وقرار الحر       / االسرائيلية على لبنان في تموز    
، واالتفاق على تنفيذ االصالحات االقتصادية التي تتيح للبنان اإلفادة من تعهـدات             1701وتطبيق القرار   

وذكرت المصادر ذاتها ان وزير الشباب والرياضة أحمد فتفـت           .3 الدول المانحة له في مؤتمر باريس     
 الذي ما زال يعتبره حالً جيداً من        كان طرح هذا االقتراح األسبوع الماضي، بعد التداول به مع السنيورة          

  .جانب األكثرية
  14/4/2007الحياة 

  
  ذوو المعتقلين اللبنانيين في سوريا يطالبون بتحقيق دولي .55

بمناسبة مرور عامين على بدء اعتصامهم، دعت لجنة أهالي المعتقلين في السجون السورية اليـوم إلـى        
بالمأساة التي يعيشونها إزاء فقدان أبنائهم منذ أكثر من         وإعادة التذكير   في وسط بيروت    التجمع في الخيمة    

من جهته طالـب مقـرر       .عقدين من الزمن، دون معرفة مصيرهم أو حتى مكان احتجازهم أو مقابرهم           
لجنة حقوق اإلنسان النائب غسان مخيبر، في تصريحات للجزيرة نت، بتشكيل لجنة دولية للتحقيق فـي                

واعتبر أن الكشف   . السجون السورية، ألنها تشكل جريمة ضد اإلنسانية      قضية المخطوفين والمفقودين في     
ولفـت   .عن مصير المعتقلين مسؤولية الدولة اللبنانية بمختلف سلطاتها التنفيذية والتشريعية والقـضائية           

مخيبر إلى أن ذوي المعتقلين يطالبون الحكومة اللبنانية بالمساواة في التعامل مع قضيتهم كما تتعامل مع                
  .غيرها، فهم يشهدون اهتمامها بالتحقيق في جريمة اغتيال رفيق الحريري، بينما ال تعير قضيتهم باال

   13/4/2007الجزيرة نت 
  

  لبنان متمسك بانسحاب إسرائيل الكامل من مزارع شبعا: لحود .56
م  رأى رئيس الجمهورية اميل لحود أن تمسك القمة العربية في الرياض ببنـود مبـادرة الـسال                 :وطنية

العربية يقطع الطريق أمام المحاوالت االسرائيلية المتكررة لمنع حق العودة، وإذ أكد أن اسرائيل ال تنفّذ                
 معتبراً أن الموقف    ، كامالً أكد أن لبنان متمسك بانسحاب اسرائيل بالكامل من مزارع شبعا           1701القرار  

ليين عن موافقتهم على تسلم االمم المتحدة       االسرائيلي في هذا الشأن ملتبس ألن اعالن المسؤولين اإلسرائي        
اعتبر لحود ان تمسك القمة العربية فـي الريـاض           كما   ..المزارع يخفي تمسكهم باستثمار الثروة المائية     

ببنودها كلها يقطع الطريق امام المحاوالت االسرائيلية المتكررة لمنع الفلسطينيين من العودة الى ارضهم              
  . اسرائيلوفرض الحل الذي يخدم مصالح

  14/4/2007األخبار اللبنانية 
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  بنانفي لقادة التضاعف مراقبة الهواتف والتجسس على  .57
كشفت اوساط استخبارية المانية في بروكسل عبر تقرير مفصل الى شعبة مكافحة             :حميد غريافي -لندن   

مازالت في مواقعها   االرهاب في منسقية االتحاد االوروبي، النقاب عن ان اجهزة امنية وعسكرية لبنانية             
 خالل السنوات العشر الماضية من دون ان تتمكن حكومة االكثرية الحاكمة            ونالتي وضعها فيها السوري   

من زحزحتها من تلك المواقع حتى اآلن، استعادت نشاطها الرقـابي علـى شـبكات الهـاتف الـسلكي                   
ثل اسـبانيا والمانيـا وفرنـسا       والالسلكي والنقال بوساطة معدات متطورة استقدمتها من دول اوروبية م         

 آذار وللقيادات الروحيـة     14وبريطانيا، لمراقبة نحو مليون هاتف عائدة لمنازل ومكاتب ومؤسسات قادة           
مثل بكركي ودار االفتاء السنية ومشيخة عقل الدروز ومطرانيتـي الـروم االرثـوذكس والكاثوليـك،                

ون الشيعة لحزب اهللا وحركة أمل، اضافة       والحزاب ومجموعات من مختلف الطوائف بما فيها المعارض       
الى مختلف المؤسسات االقتصادية والمصرفية والرابطات الدينية واالجتماعيـة واالتحـادات والنقابـات         

 ديبلوماسي لبناني في بروكسل ان الرقابات       ، امس ،"السياسة"وقال التقرير الذي نقل محتواه الى        .العمالية
 تشمل القيادات الحليفة لسورية وايران نفسها مثل قيـادات حـزب اهللا             الجديدة على الهواتف واالتصاالت   

وحركة امل والتيار العوني والحزب القومي السوري والفصائل الفلسطينية داخـل وخـارج المخيمـات               
ومجموعات سلفية، فيما يمتلك حزب اهللا بدوره شبكة متطورة لمراقبة الهواتف واالتصاالت واالجتماعات            

ة تشمل عمليات التنصت على رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة واعضائها كمـا تـشمل              السرية والعلني 
قيادات الجيش في اليرزة والمناطق اللبنانية كافة بما فيها قيادات االستخبارات واالمن الـداخلي وادارات               

واكـد   .همالمطار والمرافئ والمعابر الحدودية الجوية والبرية والمائية كلها، ورؤساء االحزاب وقيـادات           
 .التقرير ان وزارة االتصاالت اللبنانية ووزيرها وكبار معاونيه، واقعون هم ايضا تحت تلك المراقبـات              

يوليو مع اسـرائيل    / ونوه التقرير بأحد خطابات االمين العام لحزب اهللا حسن نصراهللا بعيد حرب تموز            
 تثبت عالقتهم باطالة أمـد تلـك        الذي اعلن فيه على المأل انه يمتلك تسجيالت شخصية لرئيس الحكومة          

ونسب التقرير الى معلومـات حـصل        .الحرب وبتشجيع اسرائيل على القضاء المبرم على هذا الحزب        
عليها من جماعات قريبة من حركة امل قولها ان كل قطاعات الجيش المنتشرة في جنوب لبنان واقعـة                  

رقابة القوات الدوليـة فـي الجنـوب        تحت مظلة شبكة رقابات حزب اهللا وسورية وايران، وان اجهزة           
اللبناني كثيرا ما تصاب بالتشويش والتعمية وهو ما اثار لغطا قويا في فبراير الماضي بين قيـادة هـذه                   
القوات وقيادة حزب اهللا، بعدما تمكنت هذه االخيرة من التقاط وتسجيل مختلف االتصاالت التي تجريهـا                

  .ي وبالحكومة اللبنانية على حد سواءقيادة القوات الدولية بالجانب االسرائيل
  14/4/2007السياسة الكويتية 

  
  إخوان مصر مع إقامة دولة ثنائية القومية في فلسطين .58

قال عبد المنعم أبو الفتوح القيادي في اإلخوان المسلمين في مصر ان الجماعة تؤيد تأسيس دولة علمانية 
وقال ابو الفتوح الذي يشغل منصب . اإلسرائيلي-ثنائية القومية في فلسطين كحل نهائي للصراع العربي

عضو مكتب اإلرشاد، أعلى سلطة تنفيذية داخل الجماعة، ان موقف اإلخوان المسلمين من القضية 
الفلسطينية هو أننا لسنا ضد اليهود وهدفنا ليس القضاء على اليهود ال في داخل فلسطين وال خارج 

 .فلسطين
  14/4/2007 الخليج اإلماراتية 

  
  تسلّل سوري إلى الجوالن المحتل يستنفر عسكر إسرائيل .59

قام شاب سوري بالتسلّل إلى الجوالن السوري المحتل، مما استنفر قوات كبيرة من عسكر إسرائيل ما 
وادعت . الذي اقتحم حرمة السيادة اإلسرائيلية)  عاما24(لبثت أن ألقت القبض على الشاب السوري 
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لي مع الشاب بين أنه يعاني من مشاكل صحية وأن غرضه من التسلّل هو جهات أمنية أن التحقيق األو
  . لتلقّي العالج

  13/4/2007 48عرب
  

  مصر تعتقل سعوديا على الحدود مع اسرائيل .60
قالت مصادر أمنية مصرية بشمال سيناء، يوم الجمعة، إن أجهزة االمن المصرية اعتقلت، : العريش

ع اسرائيل كان يحاول اجتياز االسالك الشائكة التي تفصل بين مساء الجمعة، سعوديا على الحدود م
وقال مصدر طلب عدم نشر اسمه، أن السعودي يدعى عبد . الجانبين في اتجاه االراضي االسرائيلية

وأضاف أن هذه هي المرة االولى التي يتم فيها ضبط خليجي ).  عاما32(الوداد عبد العليم الدوسري 
وتابع أن تحقيقات موسعة قد بدأت مع السعودي الذي ضبط مترجال في . ئيليحاول التسلل الى اسرا

وقال انه تم اخطار السفارة السعودية . المنطقة الحدودية التي يصعب الوصول اليها اال بمعاونة بدو سيناء
وله بالقاهرة وان التحقيقات ال زالت مستمرة معه لمعرفة االسباب الحقيقة وراء محاولة تسلله وكيفية وص

  .الى المنطقة الحدودية مترجال
  13/4/2007رويترز 

  
   الجتماع لجنة المبادرة لقاءات عربية تمهيداً .61

قالت مصادر مصرية وفلسطينية متطابقة في القاهرة، أمس، إن عددا من االجتماعات يجري حالياً بشكل 
ربية والدول األعضاء في ثنائي وثالثي على مستوى كبار المسؤولين باألمانة العامة لجامعة الدول الع

لجنة المبادرة العربية للتوصل إلى تصور مبدئي حول ما يمكن أن يخرج به اجتماع لجنة المبادرة التي 
وأكدت . ستجتمع بمقر الجامعة العربية على المستوى الوزاري في الثامن عشر من الشهر الجاري

لغت إلى األطراف العربية وبخاصة المصادر أن الجانب الفلسطيني شدد في رسائل شفوية عديدة أب
القاهرة على الرغبة في أال تجري أية عاصمة عربية عضو في اللجنة الخاصة بمبادرة السالم اتصاالت 
مع إسرائيل عدا الجهات الثالث المقترح أسماؤها فلسطينيا على أساس أن أي اتصاالت من قبل أي دولة 

وأشارت  .ي بالتحرك نحو التطبيع المبكر بل والمجانيعربية أخرى ستمثل امتثاالً للمطلب اإلسرائيل
المصادر في هذا الصدد إلى تعليمات واضحة تلقتها الخارجية المصرية من مؤسسة الرئاسة تتعلق 
برفض أي توجه لعقد اجتماع يجمع الرباعية الدولية والرباعية العربية مع الجانب اإلسرائيلي 

  .في شرم الشيخوالفلسطيني خالل االجتماعات القادمة 
  14/4/2007الخليج اإلماراتية 

  
  امريكا تأمل في اجراء محادثات سالم مهمة بالشرق االوسط خالل الصيف .62

قال مسؤولون أمريكيون إن بامكان االسرائيليين والفلـسطينيين        :  من ارشد محمد، سو بليمنج     -واشنطن  
إلى اعتقادهم بأن احراز تقدم ممكـن       البدء في استكشاف قضايا السالم الجوهرية هذا الصيف في اشارة           

وقال مسؤول رفيع بوزارة الخارجية االمريكية، إن وزيرة الخارجية كونـدوليزا           . رغم العقبات الضخمة  
رايس تنوي زيارة الشرق االوسط مرة كل شهر تقريبا لمناقشة رغبة ادارة بوش في دعم عملية الـسالم                  

ف مسؤولون أمريكيون كبـار، خـالل مقـابالت هـذا           واعتر. خالل العامين األخيرين لها في السلطة     
االسبوع، بالتحدي المتمثل في حمل زعيمين على قدر من الضعف الـسياسي همـا رئـيس الـوزراء                  

كما . االسرائيلي ايهود اولمرت والرئيس الفلسطيني محمود عباس على المشاركة بجدية في عملية السالم            
لسعودية تبدأ في االنخراط مع اسرائيل في خطوة ربما توفر          أكدوا رغبتهم في أن يروا دوال عربية مثل ا        

وقال مـسؤول كبيـر     . غطاء سياسيا للفلسطينيين لقبول حلول وسط اذا بدأت اي مفاوضات سالم حقيقية           
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ربما يمكن بلوغ تلك النقطة خـالل       . لم نصل إلى هذه المرحلة بعد     "بوزارة الخارجية االمريكية لرويترز     
أعتقد أنها يجب ان تتحقق مـن خـالل جهـود يبـذلها            "وأضاف  ." مة بحلول الصيف  االشهر القليلة القاد  

  ." االسرائيليون والفلسطينيون وكذلك العرب
  13/4/2007رويترز 

  
  المفّوضّية األوروبّية ملتزمة بتعهُّدها بدعم الحكومة الفلسطينية  .63

وضة العالقات الخارجيـة باالتحـاد      عن بنيتا فيريرو فالدنر مف    " أنباء األمم المتحدة  "نقل مركز   : نيويورك
األوروبي قولها، في مؤتمٍر صحفي الليلة الماضية بالمقر الدائم لألمم المتحدة عقب اجتماعها مع الـسيد                

إن مبادرة السالم العربية، وتشكيل حكومـة الوحـدة الوطنيـة           : بان كي مون األمين العام لألمم المتحدة      
بين الرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء اإلسرائيلي، أعطت دفعةً جديدةً          الفلسطينية، واللقاءات الدورية    

إن المفوضية األوروبية ملتزمة بتعهدها بدعم الحكومة       "وأضافت قائلة   . لعملية السالم في الشرق األوسط    
فياض، الفلسطينية، وقد تحدثت مع األمين العام مون عن لقائي األخير مع وزير المالية الفلسطيني، سالم                

وأكّدت فالدنر استمرار تقديم المساعدات للـشعب       ". الذي يؤمن بضرورة إحالل السالم بالوسائل السلمية      
  .الفلسطيني عبر اآللية الدولية المؤقّتة إلى أن تصبح وزارة المالية مهيأة لتلقّي المساعدات حسب قولها

    14/4/2007 وفا -وكالة االنباء الفلسطينية
  

   تُؤيِّد اضطالع االتحاد األوروبي بدور فاعل في عملية السالمسلوفاكيا .64
عبرت سلوفاكيا اليوم، عن تأييدها الضطالع االتحاد األوروبي بدور فاعـل فـي العمليـة               : براتيسالفا

وقال النـاطق   . السلمية بالشرق األوسط، مشيرةً إلى أن أوروبا تمتلك مقومات جيدة للعب مثل هذا الدور             
إن سلوفاكيا في ظل تمتُّعها بعضوية      : ارجية السلوفاكية يان شكودا في تصريٍح له الليلة الماضية        باسم الخ 

مجلس األمن الدولي تعي حجم المسؤولية الملقاة عليها تجاه حل األوضاع القائمة في الشرق األوسط لهذا                
وأشار .  العملية السلمية في المنطقة    تعمل بكامل إمكاناتها الدبلوماسية للمساهمة في إضفاء الديناميكية على        

الناطق السلوفاكي إلى أن سلوفاكيا تهتم أيضاً بإحياء الحوار األوروبي العربي القائم على الثقة والشراكة               
  .المتبادلة

    14/4/2007 وفا -وكالة االنباء الفلسطينية
  

    طينيين تدعو االتحاد االوروبي الى استئناف مساعداته للفلسمنظمة بريطانية  .65
االتحـاد االوروبـي، امـس، الـى        " اوكسفام"دعت المنظمة البريطانية غير الحكومية      :  ا ف ب   -لندن  

واكد جيريمي  . 2006استئناف مساعدته الى الفلسطينيين الغارقين في الفقر المدقع منذ تعليقها في نيسان             
 للـسلطة الفلـسطينية هـو مرحلـة         استئناف المساعدة الدولية  "هوبس مدير اوكسفام الدولية في بيان ان        

". المزيد من المعاناة ولضمان حل عادل ودائم يستند الى القـوانين الدوليـة            ) السكان(ضرورية لتجنيب   
على وزراء الخارجية االوروبيين ان ال يفوتوا فرصة اعادة ثقـة الفلـسطينيين فـي االتحـاد                 "واضاف  

ينبغي تقديم المساعدات الدولية من دون اي       "وبس  وقال ه ". االوروبي خالل اجتماعهم المقبل في بروكسل     
ان تعليـق   "واضـاف   ". تحيز على اساس الحاجة اليها وليس باعتبارها اداة سياسية لتغيير سياسة حكومة           

المساعدات والعائدات الضريبية في انتهاك لالتفاقات الدولية، ليس طريقة الئقة او فعالة للوصـول الـى                
واعتبر ان تعليق المساعدات لم يؤد      ". لم يؤت تعليق المساعدات ثماره    ) حديدات(وفي هذه الحالة    . االهداف

اال الى اجبار االسر الفلسطينية على االستدانة وحرمانها من الحصول على الرعاية الطبية ومنع اطفالها               
  .من الذهاب الى المدارس
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مس تقلصت مداخيلها منذ    واجرت المنظمة البريطانية دراسة اظهرت ان اربع اسر فلسطينية من اصل خ           
علقت المساعدات الدولية للحكومة الفلسطينية اثر وصول حركة حماس الى السلطة العام الماضـي، وان               

واجرى المركز الفلسطيني   . مداخيل اكثر من نصف االسر الفلسطينية انخفضت الى ما يزيد عن النصف           
  .االراضي الفلسطينية اسرة في 667للرأي العام هذه الدراسة لحساب المنظمة وشملت 

 14/4/2007الدستور 
  

  بحل اإلشكال الحقوقي لمواطنيها في األراضي الفلسطينية" إسرائيل"موسكو تطالب  .66
قالت وزارة الخارجية الروسية، أمس، إنها تأمل بأن تلتزم إسرائيل بالوعود التي قطعتها علـى               : موسكو

اضي الفلـسطينية وأضـافت أن معلومـات        نفسها بخصوص الوضع القانوني للمواطنين الروس في األر       
الـساكنون  ) زوجات وأبناء الفلسطينيين  (وردت إليها، أشارت إلى صعوبات يعاني منها مواطنون روس          

وأكدت المصادر ان الروسيات المتزوجات مـن فلـسطينيين          .بشكل دائم في الضفة الغربية وقطاع غزة      
إلى األراضي الفلسطينية أصبحن مقطوعـات      درسوا في الجامعات الروسية وبعد سفرهن مع أزواجهن         

عن ذويهن وال يزال وضعهن القانوني غير واضح وغير محدد وقد توقفت السلطات اإلسـرائيلية عـن                 
  .تنظيم األوراق الثبوتية الالزمة متذرعة بتدهور األوضاع األمنية

  14/4/2007الخليج اإلماراتية 
  

  اختتام أعمال مؤتمر القدس في مدريد  .67
 مؤتمر حول مدينة القدس والذي دعت إليه بعثة الجامعة العربيـة            ، مساء اليوم في مدريد    ،ختتما: مدريد

وانعقـد   .لدى اسبانيا بالتعاون مع المركز الثقافي اإلسالمي ومؤسسة فجر والمؤتمر العام لبيت المقـدس             
وفي  .الحتاللمدينة القدس تحت ا   : ابريل الحالي تحت عنوان   /  نيسان 13 و 12المؤتمر على مدار يومي     

نهاية المؤتمر أطلق المجتمعون نداء استغاثة للمجتمع الدولي ولكل قواه المحبة للـسالم والتعـايش بـين                 
أنقذوا القدس والشعب   (األديان والتي ترغب في االستقرار والهدوء واألمن في منطقة الشرق األوسط بان             

 العربية واالسبانية ومن أبنـاء الجاليـة   وشارك في المؤتمر عديد الشخصيات ).الفلسطيني وإال ستندمون 
العربية والمسلمة والشخصيات االسبانية وسفراء وممثلي السفارات والبعثات العربية واإلسالمية المعتمدة           

  .لدى اسبانيا وقد انعقد المؤتمر في مقر المركز الثقافي اإلسالمي في مدريد العاصمة
   13/4/2007 وفا -وكالة االنباء الفلسطينية

  
  يصيب أطفاله بمرض الصفيرة تلوث مياه الشرب في تجمع القاسمية للالجئين الفلسطينيين .68

برزت في االونة االخيرة مخاطر تلوث مياه الشرب في تجمع القاسمية لالجئين الفلسطينيين حيث اصيب               
ولم يجد المرضى الرعاية الـصحية الالزمـة، حيـث انتـشر            . عدد كبير من االطفال بمرض الصفيرة     

  . كلها من االطفال.  حالة مرضية30مرض بسرعة  الى ان بلغ عدد المصابين حوالي ال
  تجمع القاسمية باختصار

 في لبنان الجنوبي، الى الـشمال مـن         1948يقع تجمع القاسمية الذي يرجع تاريخ تأسيسه الى نكبة عام           
 الشمال جسر   صور ومن -مدينة صورحيث يحده من الشرق برج رحال، ومن الغرب طريق عام صيدا             

 نسمة إضافة الى  بعض العائالت التي لجـأت          5000يبلغ عدد سكانه    . القاسمية  ومن الجنوب البرغلية    
  ..وهو يضم في معظمه عائالت تنحدر من اصل قبلي كالهيب، الحمدون. اليه اثناء الحرب االهلية

التي توقفت بفعـل قلـة      يعاني تجمع القاسمية من نقص في البنى التحتية السيما شبكة الصرف الصحي             
ويتقاسـم تجمـع القاسـمية      . الصيانة، واقتصار توفر مياه الشرب على خزان واحد وذلك لتعطل االخر          

المشاكل نفسها التي تعاني منها معظم مخيمات وتجمعات الشتات في لبنان كاالفتقار للطرق المعبدة، قلـة                
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اما فيما يتعلق بـالعمران يطغـى       .  الكهربائي االستفادة من المياه الصالحة للشرب وانقطاع متكرر للتيار       
حضور بيوت الزنك او اآلجر  وتتوسع المنازل عاموديا بفعل ضيق المـساحة وذلـك بـسبب الزيـادة                   
المطردة لعدد السكان، ولعدم السماح للالجئين الفلسطينيين بالتملك او التوسع االفقي من جهة اخرى لـذا                

زقة ضيقة مما يحجب اشعة الشمس والهواء الالزمان لحياة صحية          نجد بأن االبنية متراصة تفصل بينها أ      
اإلثنـين  (وفيما يخص المرافق الصحية توجد عيادة صحية تعمل يومين فقط خالل االسـبوع              . و سليمة 
  .مع غياب تام لخدمات الصحة البيئية  سواء على صعيد جمع النفايات او رش المبيدات) والخميس

 تجمـع مـن التجمعـات    45من التجمعات وليس من المخيمات وهذا حـال  والعتبار ان تجمع القاسمية   
الفلسطينية نجد بأن االنروا ال يوجد لها مكتب على غرار باقي المخيمات، وبالتـالي ال تحظـى بكامـل                   

ويعمل معظم سكان المخيمات في االعمال الموسـمية الزراعيـة او           . خدمات االنروا المقدمة للمخيمات   
  .اعمال المياومة

اجه سكان تجمع القاسمية مشاكل عديدة تجعل الفقر المزمن والمرض الذي اصبح بالنسبة لهم ولالغلبية               يو
ومما زاد الطين بلة هو االنـذار المواجـه     .  من الالجئين الفلسطينيين ترفا ال يقدرون على تحمل تكاليفه        

بنية منذ عشرات السنين،    علما انها م  . لحوالي مئة منزل بضرورة اخالئها النها تقع ضمن امالك خاصة         
ولم يجد سكان البيوت من يعالج مشكلتهم، ال الدولة اللبنانية وال االنـروا وال              . اي منذ عمر التجمع نفسه    
  .2007 ايار 15ويأتي موعد مراجعة المحكمة في . حتى القوى الفلسطيينية

  ":الصفيرة"تلوث مياه الشرب يصيب اطفال القاسمية بمرض 
ي منطقة  صور علي عزام هناك انه تم رصد عدد من الحاالت المرضـية لالفـراد                 افاد مندوب شاهد ف   

 سنة اصيبوا بمرض الصفيرة المعدي اذ تم        12 الى   2,5وهم جميعا من االطفال تتراوح اعمارهم ما بين         
 حالة من   19 )من طفل واحد الى سبعة ضمن العائلة الواحدة       ( عائلة   15 حالة يتوزعون على     30تسجيل  
  . حالة من االناث11 الذكور و االطفال

 حالة مرضـية بـالمرض      16 وبحسب مندوبنا الذي زار المكان وعاين الحاالت المرضية، فقد  تسببت            
ولم يتم التأكد من حالتين، وقيـل بأنهـا         .   حالة بسبب انتقال العدوى    12و.  نتيجة المياه الملوثة مباشرة   

  . 2007بسبب الصواريخ االسرائيلية اثناء عدوان تموز 
 اماكن لتلقي العالج حيـث اسـتقبل        6 قد توزعت على     30ومن الجدير بالذكر ان الحاالت المرضية ال        

 حالة مرضية من ضمنها حالة واحدة فقط تم تحويلها لتلقي العالج  على نفقـة                12مستشفى غسان حمود    
 حاالت  8ا، بينما تلقت    االنروا،  اضافة لحالتين عولجتا على عاتق ضمان االنروا الخاص بالعاملين لديه           

 فـي  2 حاالت لدى المستشفى الحكومي وحالتـان    5العناية الالزمة في عيادات خاصة، في حين رصدت         
 واحـدة   1 عولجتا بالتداور بين االنروا والمستشفى الحكومي وحالة         2مستشفى جبل عامل اضافة لحالتين    

 منها حصلوا على العالج  على       27 حالة مرضية    30اذن  .  فقط في مجمع حمزة الطبي في مخيم البص       
 ثمنمائـة   850000 ستون الفآ كحد ادنى الـى        60000تراوحت تكاليف العالج ما بين      .  نفقتهم الخاصة 

ل . ل 4320000وخمسون الفا في الحدود القصوى لتصل تكاليف عالج هذا المرض الى ما مجموعـه               
وهنا يبدو جليا بـأن الظـروف       .  همالالطفال ال ذنب لهم  بها سوى انهم يعانون الفقر، التهميش، واال           

البيئية التي يعيشها سكان هذا التجمع قد وفرت العديد من المقومات التي ساهمت في حصول مثل هـذه                  
  .ومن الممكن انتشار المرض مجددا بسبب توفر الظروف الموضوعية النتشاره. المشكلة

  :ومن ابرز اسباب هذه المشكلة
  .نياالكتظاظ السكاني و العمرا. 1
  . نقص في التوعية الصحية الالزمة. 2
  .عدم السعي لتوفير  المياه السليمة للشرب. 3
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  .غياب البنية التحتية الالزمة لنقل مياه الشرب. 4
  :التوصيات

  .ضرورة الكشف على خزانات المياه الموجودة هناك بشكل دوري من قبل الجهات المعنية •
  .ؤالء الذين اصابتهم المرض نتيجة التهميش والفقرضرورة تحمل االنروا مسؤوليتها تجاه ه •
  .ضرورة تأهيل و اصالح البنى التحتية المهترئة في تجمع القاسمية للحد من اصابة االبرياء باالمراض •

مرض معد جدآ وينتقل بسهولة من انسان الى اخر لذا ينصح بعـزل مـستلزمات المـصاب                 : الصفيرة
وهناك نوعين من الصفيرة الفيزيولوجية وتظهر مع الـوالدة          .االصحاءكاالغطية مثال عن  افراد العائلة       

والمرضية وهي االخطر اذ انهـا تـسبب        . وهي بسيطة اذا ما تم التيقن بها ومعالجتها بطريقة صحيحة         
صمم او مشاكل في النمو كـل  , عدوى بين االفراد اطفال في الغالب وقد تؤدي الى شلل او تلف في المخ  

  .توفر العالج المناسب والفوري والبيئة المناسبة لذلكذلك في حال لم ي
ومن اهم المسببات لهذا المرض االطعمه او المياه الملوثة، انتقالها عبر نقل الدم من شخص مريض بهـا           

  .الى اخر سليم، سبب وراثي من االم، وجود جرثومة في الكبد او البنكرياس
 4/2007 )شاهد(المؤسسة الفلسطينية لحقوق االنسان 

  
  ! مدينة األنفاق الفلسطينيةىزيارة مثيرة إل .69

تلك المدينة .  مدينة األنفاق في غزةىقامت الراية األسبوعية بزيارة مثيرة ال : حازم بعلوشة-غزة 
. دليلنا إليها كان شخص اسمه أحمد. السرية التي تضم شبكة من األنفاق تربط بين شطري مدينة رفح

ر األنفاق كان دافعه البحث عن لقمة العيش، بعدما حرم من الوصول إلي عندما امتهن احمد، التهريب عب
عمله داخل الخط األخضر، كآالف عمال قطاع غزة، عقب اندالع انتفاضة األقصي في األراضي 

 .الفلسطينية
لكن اليوم، يعتبر أحمد واحداً من كبار التجار المهربين في مدينة األنفاق، التي تضم شبكة من األنفاق 

 .رضية التي تربط بين شطري مدينة رفح الفلسطينية والمصرية عبر الحدود، جنوب قطاع غزةاأل
 أن أقنعه شقيقه األكبر ى فرداً، إل11وظل أحمد من دون عمل يوفر منه لقمة العيش ألسرته المكونة من 

 . القطاعىمحمود، بالعمل معه في إدارة نفق أرضي للتهريب من وإل
 اإلجراءات األمنية المكثفة ىلذين يعملون في قنوات التهريب األنفاق التحايل علويحاول الفلسطينيون ا

من خالل ابتكار أساليب جديدة إلنجاح عمليات ) إسرائيل ومصر والسلطة الفلسطينية(من الثالثي األمني 
 .التهريب

ر، ومخدرات، ويستخدم الفلسطينيون االنفاق أفضل استخدام في تهريب البضائع، ومواد تموينية وسجائ
 تهريب ى وصل األمر إلى الجانب األوسع واألكثر دراً للمال وهو السالح والذخيرة، حتىباإلضافة إل

 .البشر، خصوصاً المطلوبين لالحتالل اإلسرائيلي
اإلجراءات األمنية التي تفرضها السلطات المصرية ضد األنفاق ىإن التحايل عل):  عاما41ً(وقال أحمد 

 .  قناة تحت الحدود تربط بين مدينة رفح الفلسطينية وقرينتها المصريةبات أصعب من حفر
 الشريط ىويضيف ممازحاً، تخيل أن عمليات التهريب كانت أسهل إبان سيطرة قوات االحتالل عل

 .الحدودي قبل انسحابها عن القطاع
ن يبذل الجهد الكافي  الجانب المصري الذي لم يكىفي السابق كان األمر سهالً عل: ويفسر حديثه قائالً

 الحدود، أما اليوم فالوضع مختلف تماماً، ىلمحاربة األنفاق، نتيجة للتحركات العسكرية اإلسرائيلية عل
 ىألن حفر األنفاق من الجانب الفلسطيني أصبح سهالً بعد زوال االحتالل، لكن أن تصل بالنفق إل

 .  المخاطرةىاألراضي المصرية فان األمر يحتاج إل
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قوات االحتالل االسرائيلي حرباً شرسة ضد أنفاق التهريب قبل انسحابها من القطاع صيف العام وشنت 
 . الشريط الحدودي، لتعقيد عمليات حفر األنفاقى، ودمرت أحياء سكنية بأكلمها عل2005

وفي ظل إجراءات األمن المصرية لمحاربة األنفاق وعدم تعاون سكان المنازل المصرية المحاذية 
 ىوأشار أحمد إل. ط الحدودي مع أصحاب األنفاق؛ ابتدع الفلسطينيون طرقاً جديدة في هذا المجالللشري

 الحقول الزراعية، ىأن األنفاق أصبحت تمتد لمئات األمتار داخل األراضي المصرية بحيث تصل إل
عين النفق  للمتعاونين معهم من المصريين لتحديد ى األعلىوعندها يقوم أصحاب النفق برفع أنبوب إل

 . مكانه
 فتح عين النفق في الجانب المصري في ساعات الليل، بحيث ىوبحسب أحمد فإن المهربين، يلجأون إل

تكون البضائع المتفق عليها موجودة بالقرب من مكان عين النفق، ويتم استخدامها لمرات قليلة ثم يتم 
 .إغالقها أو تركها

مله في هذه المهنة، بإدارة نفق واحد، بل أصبح مشهوراً ولم يكتف أحمد خالل السنوات الماضية من ع
 .بحفر األنفاق لغيره، مقابل أمواالً كبيرة لم يكشف عنها

 أن حفر النفق الواحد ىوكانت الصحف اإلسرائيلية نشرت قبل بضعة أيام معلومات استخبارية تشير إل
 .وياً مليون دوالر سن2 صاحبه مبلغ ى ألف دوالر، ويدخل عل30يكلف نحو 

 
وقال أحمد إن معظم األنفاق التي قام بحفرها كان أصحابها يستخدمونها لمرة واحدة، خصوصاً في 

إن العمل في األنفاق يشهد تطوراً ملحوظاً باستمرار، وهناك يومياً : وزاد. السنوات األخيرة لالنتفاضة
رية، غير أنه رفض الكشف  اإلجراءات األمنية المشددة من قبل السلطات المصىطرق جديدة للتغلب عل

 .عنها
 بعد إنشاء الشريط الحدودي الذي فرق بين العائالت الفلسطينية بين 1982وظهر أول نفق للتهريب عام 

 الحدود للمرة ىونشرت مصر آالف الجنود عل. شطري مدينة رفح، عقب انسحاب إسرائيل من سيناء
برية في الربع األخير من القرن الماضي، لحماية األولي منذ توقيعها اتفاقية كامب ديفيد مع الدولة الع

وتتولي قوات األمن الوطني الفلسطيني مسؤولية حماية . الحدود عقب االنسحاب االسرائيلي من غزة
 قرية ى كيلو متراً، من ساحل البحر غرباً، وحت13 طول ىالحدود من الجهة الفلسطينية، الممتدة عل

 . ثالثة محاورىئب منتشرة علالدهينية شرقاً، من خالل ثالثة كتا
 الجانب المصري من الحدود، وتقوم ىوفي المقابل، تفرض السلطات المصرية إجراءات صارمة عل
 ىوقال أحمد، الذي يمتلك منزالً يطل عل. بضخ المياه وإلقاء قنابل الغاز السامة في األنفاق التي تكتشفها

م للغاز داخل األنفاق خالل العام الماضي، بينما أفاد إن عدداً من الشبان قتلوا نتيجة استنشاقه: الحدود
 تجلط في الدم ويسبب ىطبيب فلسطيني رفض الكشف عن هويته أن هذا الغاز يؤدي عند استنشاقه إل

 . الوفاة في غالب االحوال
وتطورت غايات األنفاق منذ الثمانينات، من استخدامها ألغراض انسانية وتبادل الزيارت بين العائلة 

 نوع محدد من البضاعة سواء مشروعة أو ى عمليات التهريب الكبيرة التي ال تقتصر علىواحدة، إلال
 . تهريب البشرىوحت.. غيرها

 أن أصحابها يعملون ى أن معظم األنفاق الحالية تستخدم ألهداف ربحية فقط، الفتاً إلىوأشار أحمد إل
ماء بعض األفراد الذين أصبحوا في يوم وليلة من  تهريب األشياء التي توفر لهم األموال، معدداً أسىعل

 .األثرياء
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إن األنفاق استخدمت في البداية لتهريب السجائر والحشيش والذهب وقطع السيارات، مضيفاً إنه : وقال
، استخدمت األنفاق في تهريب األسلحة والمطاردين 1987 أواخر ىبعد اندالع االنتفاضة األول
 . رائيلالفلسطينيين المطلوبين إلس

وتستخدم الفصائل الفلسطينية االنفاق المنتشرة في مدينتي رفح الفلسطينية والمصرية من أجل تهريب 
كميات كبيرة من السالح والذخائر ألجنحتها العسكرية، باإلضافة إلي تهريب مطارديها والمطلوبين 

 .لالحتالل اإلسرائيلي عبرها
الوقت كان ال يتعدي الثالثين متراً، وكان يتم حفرها من  في ذلك ىوبحسب أحمد فإن طول األنفاق األول

 . جانبي الحدودىالجانبين، ويربط كل نفق بين منزلين متقابلين عل
 بدأت األجهزة األمنية في محاربة األنفاق، في إطار التنسيق 1994ومع قدوم السلطة الفلسطينية عام 

 . األمني مع إسرائيل
ت قوات االحتالل بتدمير آالف المنازل المحاذية للشريط الحدودي، وبعد اندالع انتفاضة األقصي قام

 متر بحسب 1000 ى إل700األمر الذي زاد من طول هذه األنفاق، حيث بلغ طول النفق حالياً ما بين 
 .العاملين في هذا المجال

لجانب  اى منزالً عل2346وقالت تقارير صدرت عن مراكز حقوقية فلسطينية أن قوات االحتالل دمرت 
 . االنسحاب من غزة، في إطار حربها ضد االنفاقىالفلسطيني من الحدود منذ اندالع االنتفاضة وحت

إن تدمير المنازل وتوسيع المسافة بين جانبي الحدود لم يدمر مدينة األنفاق، التي تضم : ويقول أحمد
 . قدما40 ى إل15عشرات األنفاق بعمق يصل ما بين 

سرائيليين في تقليص عدد األنفاق، ال سيما التي كان يتم حفرها من الجانب غير أن مصر ساهمت مع اإل
المصري، ووفقاً ألحمد فإن القوات المصرية قامت بحمالت واسعة داخل منازل سكان الفلسطينيين في 

 . مدينة رفح المصرية لتدمير األنفاق هناك
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  غزل تحت منضدة التفاوض ةحماس والواليات المتحدة األمريكي .70

  عرفة جمال محمد
تحدده تل أبيـب    ) حماس(إذا كانت هناك حقيقة تؤكد أن الموقف األمريكي من حركة المقاومة اإلسالمية             

 نائبـاً   43(أو الكـونغرس    )  وزيراً ومسؤوالً وسـفيراً    23(مباشرة أو عبر اللوبي اليهودي في اإلدارة        
إدارة (هدف تحسين صورة أمريكا في العالم عبر الخارجية األمريكية          ، فهناك حقيقة أخرى تست    )وسيناتوراً

  . ، تقول إن تضرر المصالح األمريكية في العالم نتيجة االرتباط بالمصالح اإلسرائيلية)الدبلوماسية العامة
، "طـرف مفـاوض   " و "حكومة" و "تيار شعبي "وألن حماس لم تعد فقط رقماً في المعادلة الفلسطينية، بل           

أصبح التفاوض معها من قبل األمريكيين ليس ترفاً أو مجرد تنازل، بقدر            ..  أخيراً "مة وحدة وطنية  حكو"و
ما أصبح أمراً واقعاً تفرضه المصلحة األمريكية قبل أي شيء، بصرف النظر عن الضغوط المكثفة التي                

  .تبدو للعيان على السطح
ت األمريكية المتعاقبة، منذ ظهـور الحركـة        من هنا يمكن فهم تسلسل دائرة الحوار بين حماس واإلدارا         

بقوة على مسرح األحداث السياسية في ثمانينات القرن الماضي، حتى شاركت في االنتخابـات البلديـة                
 ألول مرة في التاريخ الفلسطيني، وإدراك أنـه رغـم           -غير حكومات فتح  -فالتشريعية، وشكلت حكومة    

 يجري مـا بـين      "غزل"لفلسطيني بالحصار؛ هناك    رفض االعتراف األمريكي بحماس وعقاب الشعب ا      
 األخير في الموقف األوروبـي بـشأن        "االنقالب"الحين واآلخر قد تتصاعد وتيرته مستقبالً، خاصة بعد         

  .التعامل مع وزراء حماس في حكومة الوحدة الوطنية بعيداً عن الالءات األمريكية
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  مؤشر العالقات صعوداً وهبوطاً
 األمريكي مع حماس بدأ في الثمانينات بشكل سري، كنوع من استطالع وجهـات              يمكن القول إن الحوار   

، لكنه تراجع   )48فلسطين  (النظر، وظل يتذبذب مع تصاعد وخفوت عمليات حماس داخل الخط األخضر            
 مباشرة، ووضع حماس على الئحة اإلرهاب األمريكية، ثـم          2001 أيلول   11بشكل كبير عقب هجمات     
  .د حماس السياسي وتشكيلها الحكومةعاد للتواصل مع صعو

ومع أن من الطبيعي أن ينفي مسؤولو الطرفين مثل هذه الحوارات أو أن يقوما بإجرائها بشكل مباشـر،                  
وإنما عن طريق طرف ثالث تحت غطاء أنهم أكاديميون أو باحثون، فالعائد الناتج من هـذه الحـوارات                  

وبشكل عام يمكن    .في تفهم كل طرف لمطالب الطرف اآلخر      غير المباشر كان متبادالً ومفيداً على األقل        
  :تصنيف مراحل الحوار األمريكي الرئيسية مع حماس ألربع مراحل

  مرحلة المطاردة: األولى
بدأت هذه المرحلة منذ أوائل التسعينات مع صعود أسهم حماس كحركة مقاومة، وشـهدت تطابقـاً بـين         

الحركة التي اشتهرت بالقيام بعمليات مؤلمة خلفـت عـشرات          الموقف األمريكي واإلسرائيلي في معاداة      
القتلى اإلسرائيليين في عمليات تفجير استشهادية متتالية، حيث لم تشهد هـذه الفتـرة هجومـاً أمريكيـاً                  
دبلوماسياً فقط على حماس، بل تضييقاً داخلياً ظهر في اعتقال موسى أبو مرزوق عضو المكتب السياسي                

في أمريكا، واتهامه بالضلوع في عمليات إرهابية قبـل طـرده إلـى             ) 1995عام  (لحركة حماس حينئذ    
  .األردن ومنه إلى سوريا

اتهامـات بالتـآمر    ) 2004آب  (كذلك شهدت هذه الفترة توجيه وزير العدل األمريكي جون أشـكروفت            
ستعملت في  تورطهم بعمليات غسل أموال ا    "لـ  ) حماس(لثالثة من عناصر من حركة المقاومة اإلسالمية        

  ."تنفيذ عمليات إرهابية في إسرائيل
  مرحلة التواصل: الثانية

وهذه بدأت مع تصاعد دور حماس في ضرب العمق اإلسرائيلي في عهد رابين، وظهور حماس كـرقم                 
صعب قوي على الساحة الفلسطينية ينافس حركة فتح، وتوالي الدراسات الصادرة عن مراكـز بحـوث                

دارة األمريكية تشير الى ضرورة التواصل مع حماس لفهم طبيعـة تفكيرهـا،             أمريكية تابعة ألجهزة اإل   
والسعي القتناعها بوقف الهجمات على تل أبيب، واالنخراط في العملية السلمية مع حركة فـتح، وهـذه                 

  .المرحلة كانت متقطعة وال تحمل تاريخاً متصالً بذاتها
  مرحلة القطيعة: الثالثة

 وصعود شارون واعتبار حماس حركة إرهابية، وتطابق وجهتـي          2001ول  وقد بدأت عقب تفجيرات أيل    
النظر األمريكية واإلسرائيلية بشأن التعامل مع الحركة ومطاردة قادتها وأنصارها، واعتبارها خطراً مثل             
تنظيم القاعدة تماماً، وإعطاء شارون الضوء األخضر الجتياح الضفة الغربية وأجزاء من غزة، بعـدما                

ن خطر حماس كالخطر الذي واجه أمريكا في هجمات أيلـول، وطـوردت حمـاس ماليـاً                 صور شارو 
  .واستخباراتياً وسياسياً

وقد استمرت هذه المرحلة حتى مشاركة حماس في انتخابات البلديات وفوزها فيها، وإعالنها المـشاركة               
ي السلطة الفلسطينية بأنهـا     في انتخابات البرلمان الفلسطيني، ومن أبرز ثمراتها تهديد الكونغرس األمريك         

بالمـشاركة فـي االنتخابـات      ) حماس(تخاطر بفقدان الدعم والمساعدة المالية األمريكية إذا سمحت لـ          "
، الذي جاء كأغرب تهديد يصدر عن القـوة األولـى فـي العـالم التـي تـروج للحريـات                     "التشريعية

 الرئيس الفلسطيني محمود عبـاس، أن       - في قرار تبناه أغلبية نواب الكونغرس      -والديمقراطية، وتحث   
  ."المنظمات اإلرهابية"يعلن قبل االنتخابات المقبلة أنه ينوي حل 

 من لجنة العالقـات الدوليـة فـي    "توم النتوس"كما قال النائب الديمقراطي     -وألن واشنطن كانت تتوقع     
فلسطيني المكون مـن   على ربع مقاعد المجلس التشريعي ال"حماس" أن تسيطر   -مجلس النواب األمريكي  
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 مقعداً على األقل في االنتخابات، وتشارك بنسبة الربع في الحكومة، فقد جاء اكتساح حماس لهـذه                 132
من المقاعد وتشكيلها الحكومة صدمة غير متوقعة لدى واشـنطن أنهـت            % 60االنتخابات وفوزها بـ    

الحمـساوية والرضـوخ   ) ة فلسطينحكوم(عملياً مرحلة القطيعة، وبدأت مرحلة التفكير في التواصل مع       
  .لألمر الواقع

وقد حدث نفس األمر مع األوروبيين، فبعدما قال خافيير سوالنا منسق السياسات الخارجية في االتحـاد                
األوروبي إن االتحاد الذي يقدم أكبر قدر من المعونة للسلطة الفلسطينية قد يوقـف المعونـة إذا فـازت                   

بعد صدمة اكتساح   -عاد  . في انتخابات المجلس التشريعي الفلسطينية    ) حماس(حركة المقاومة اإلسالمية    
  . لتغيير لهجة الخطاب ومطالبة حماس باالعتراف بإسرائيل لرفع الحصار-حماس للبرلمان

  مرحلة التعامل مع األمر الواقع: الرابعة
، وبلغت أوجهـا    2006هذه المرحلة بدأت عملياً منذ تولت حماس تشكيل الحكومة الفلسطينية مطلع عام             

 في المجلس التشريعي الفلسطيني في الـضفة        "حماس"الناطق باسم قائمة      - حينما كشف    2006في شباط   
محاوالت أمريكية إلجراء اتصاالت مع الحركة بطرق غيـر         "النقاب عما قال إنه     ) خالد سليمان (الغربية  
  ."مباشرة

اط حكومة حماس، بل على العكس كانت هناك         لم يتبلور باتجاه إسق    -بناء على ذلك  -فالموقف األمريكي   
، حتى  "سيغمار"محاوالت أمريكية لالتصال بالحركة من خالل مدير معهد العالقات األمريكية الخارجية،            

يغازلون حماس  "إن األمريكيين على خالف مواقفهم المعلنة       : أن الناطق باسم حماس قال تعليقاً على ذلك       
  ."من تحت الطاولة
رحلة الممتدة حتى اآلن أن األمريكيين واألوروبيين بات ينتظر كل واحد منهم ماذا سيفعل              ومشكلة هذه الم  

دقيقة تماماً، حسبما جرى مع حركة فتح والرئيس        ) إن المسألة مسألة وقت   (اآلخر، بحيث أصبحت مقولة     
  .الفلسطيني السابق عرفات، وأن الحوار العلني قادم ال محالة

بعد حكومة منفردة ثم تشكيلها حكومة وحدة      - الطرف األمريكي أن حماس      وما قد يزيد الضغوط هنا على     
 أضحت تمثل حالة عربية يتواصل معها كل األطراف في الحكومات العربية وفـي العـالم، وال                 -وطنية

يمكن تجاهلها، كما أن المبادرة السعودية بشأن استضافة تشكيل حكومة الوحدة الوطنية ومشاركة حماس              
  . قمة الرياض العربية أواخر آذار الماضي، جعلت حماس أمراً واقعاً يجب التعامل معه في-ألول مرة-

بجانب -الحمساوي لدائرة الضوء أن أطرافاً أوروبية       / أيضاً يزيد من احتماالت خروج الحوار األمريكي      
ـ               -روسيا   ل  بدأت تخترق هذا الحظر األمريكي على الحكومة الفلسطينية، فضالً عن ظهور توجـه داخ

الواليات المتحدة نفسها يقوده مسؤولون سابقون يدعون إلعالء مصالح أمريكا على أية مصالح أخـرى               
والفصل بينها وبين مصالح إسرائيل التي يقودها اللوبي اليهودي، وهو تيار يقوده الرئيس األسبق كارتر               

ستيفن والت، وجـون    وليام فولبرت، وتشارلز بيرسي، وجورج بول، وأساتذة جامعات مثل          : ونواب مثل 
  .ميرشهايمر

 -خاصة عقب استقبالها خالد مشعل رئيس المكتب السياسي لحماس ألول مـرة           -فروسيا أصبحت تدعو    
ووقـف  ) حمـاس (إلى تخفيف الضغوط عن السلطة الفلسطينية التي تقودها حركة المقاومة اإلسـالمية             

يلبي الفلسطينيون الشروط التي وضعتها     الحظر على المساعدات الذي تدعو له الواليات المتحدة، إلى أن           
  .القوى الغربية

كما أن االتحاد األوروبي بدأ يخترق هذا الحظر بطرق مختلفة، منها الخرق السياسي الذي ظهـر فـي                  
زيارة وزير خارجية النرويج لغزة ولقائه رئيس الوزراء إسماعيل هنية، إذ إن األوروبيين باتوا يؤيدون               

 األمريكي بالمقاطعة والحصار، ويرون أن حكومة الوحـدة الفلـسطينية حـل             في ما يبدو تخفيف النهج    
 عـضواً   27إن وزراء خارجية االتحاد المكون مـن        : معقول، حتى أن مسؤوالً باالتحاد األوروبي قال      

  ."كأساً نصف ممتلئة بدالً من نصف فارغة" باعتباره "اتفاق مكة"يميلون للنظر إلى 
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  !رؤى متضاربة.. هدف الحوار
وهذا التعامل مع األمر الواقع جاء بعدما وجدت واشنطن نفسها في مأزق بين مطالبتهـا بالديمقراطيـة                 

 "المعتـدلين " سياسي لتحالفهـا مـع     "ثمن"ورفضها لنتائجها، وفي مأزق آخر برغبتها الموازنة بين تقديم          
  .العرب، مقابل وقوفهم معها ضد الخطر اإليراني

إن الواليات المتحدة تدرك اليـوم أن       ": "محمود الزهار " في حركة حماس     ويعزز هذا قول القيادي البارز    
. "اعتبار اإلسالم عدواً كلفها وسيكلفها الكثير بعد أن انطلقت دون عقل لتحقيق أحالم المسيحية الصهيونية              

إن الحركة ضد حوار يقوم على أنصاف الحلـول أو البراغماتيـة            ": إال أنه يشير لعقبة في الحوار بقوله      
، معتبراً أن أي حـديث      "على الطريقة األمريكية التي تريد فرض األمر الواقع ومصادرة الحقوق العربية          

  .عن الحوار ال يعني فتح قناة مثل قناة أوسلو على سبيل المثال
طبيعـة  "بعبارة أخرى، لو قلنا إن فكرة الحوار بين أمريكا وحماس لم تعد هي المشكلة، فيمكن القول إن                  

فالمسؤولون األمريكيون يتحدثون عن أنه ال مـشكلة لـدى          . حوار أصبحت تمثل عقبة أخرى     ال "وأهداف
واشنطن في الحوار مع حماس وحزب اهللا إذا ألقيا السالح واعترفا بالدولة العبرية وتخليا عن أهـدافهما                 

  .الدينية، ويتحدثون عن حوار على غرار أوسلو يتضمن تنازالت فلسطينية جديدة
ل حماس إن غرضها ليس الحوار لمجرد الحوار، وإنها ال تريد حوارات براغماتيـة علـى            وبالمقابل تقو 

الدين هو مرجعنا، وليس البراغماتية أو أنـصاف الحلـول،          ": شاكلة أوسلو، ويوضح الزهار ذلك بقوله     
والحوار في ذاته ليس هدفنا ولكن مضمون الحوار، لذلك ال توجد مـضامين مطروحـة غيـر إجـالء                   

وهذا يكفينا في هذه الفترة، أما قضية إلقاء السالح فردنا واضح، من سيوقف اعتداءات العـدو                المواقف،  
  ."إن سالحنا هو للدفاع عن النفس، والمشكلة في االحتالل، وهذا هو العنوان! اإلسرائيلي علينا؟

 كقنـوات   ال توجد عناوين يمكن الحديث عنها؛ لذلك يجب أال يظن البعض أننا نفتح قنـوات              "ويؤكد أنه   
أوسلو، ونحن ال نلتقي مع أمريكا في أي موقف يتعلق بالقضية الفلسطينية أو العدوان األمريكـي علـى                  

  ."العراق وأفغانستان وتدخلها السافر في السودان
وربما كانت هذه اإلشكالية هي سر عدم الشروع في حوار علني أو سري مع اإلدارة األمريكية وقصره                 

نحـن مارسـنا    "): المتحدث باسم حمـاس   (رى، فحسبما يقول مشير المصري      على مندوبين وأطراف أخ   
دورنا في الحوار والتواصل مع أوروبا وأمريكا وهذا ما أعلناه، فقد تم االتصال بأوروبيين وبرلمـانيين                
وكانت هناك جلسات مع أمريكيين في بيروت بحضور أسامة حمدان وحزب اهللا، فهؤالء األمريكيون هم               

 يمثلون اإلدارة األمريكية، وليس هناك ما نخفيه، فلنـا اسـتراتيجيات واضـحة ونـسعى                أكاديميون وال 
  ."لتحقيقها أمام أنظار العالم

 رهناً بارتبـاط الموقـف      - رغم عقده في أوقات متفاوتة وبأشكال مختلفة غير مباشرة           -الحوار سيظل   
ى الجانب العربـي، فـضالً عـن        األمريكي بالمصالح اإلسرائيلية من جهة، وموازنتها مع مصالحها عل        

تصاعد دور حماس السياسي كقائدة للموقف الفلسطيني مستقبالً، وأوراق الضغط التي تملكها حمـاس أو               
  }.الحكومات العربية من جهة ثالثة

  13/4/2007األمان اللبنانية 
 

 مسؤولية األمن الفلسطيني  .71
 إبراهيم أبراش.د

لسطيني بالخجل بعد أن كان القطاع فخـر الفلـسطينيين          ال شك بأن ما يجري في قطاع غزة يشعر كل ف          
طوال عقود من النضال والمواجهة الساخنة مع االحتالل، هذا التوصيف السلبي ال يعود فقط لحالة الفقر                
والبطالة وانهيار القيم المجتمعية وال بسبب انهيار أو شلل مؤسسات السلطة، وال بسبب غيـاب القـانون                 

سكرة العبثية للمجتمع وال بسبب فساد النخبة ونهج االرتزاق الثـوري والجهـادي             والنظام، وال بسبب الع   
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الذي استمرأته جماعات مسلحة طوال السنوات الماضية وخصوصا سنوات االنتفاضة وال بسبب خطـف              
 ...الصحافيين األجانب وال بسبب االقتتال الدامي الذي عايشته حواري وشوارع غزة قبل لقاء مكة

ه األمور تحدث في قطاع غزة المنطقة الوحيدة التي يحكمها الفلسطينيون نسبيا ما آل إليـه               بل الن كل هذ   
الوضع في غزة دفع العالم إلي التشكيك بقدرة الفلسطينيين علي حكم غزة أو حتي توفير الحد األدني من                  

وغزة بل حتي عقالنية    الحياة الكريمة لساكنيها وبالتالي التشكيك بأهليتهم لحكم دولة ذات سيادة في الضفة             
إن خطورة األوضاع في مناطق السلطة وخصوصا في القطاع تكمن أيضا فيما ال تجرؤ              . مطالبتهم بذلك 

القيادات السياسية علي البوح به وهي انهيار مؤسسة السلطة الوطنية التي راهنا عليهـا لتكـون سـلطة                  
يات والتنظيمات وتجار السالح والمخدرات،     مؤِسسة لدولتنا العتيدة، ليحل محلها سلطات العائالت والمليش       

دون إنكار الجهود التي بذلها المخلصون في مراكز القرار إلصالح حال البلد إال أن الواقع يقـول بـأن                   
األمور ازدادت سوءا وتعقدا، فكأنه ال يكفي المواطن والوطن ما يعانيه من فقر وانفالت سياسي وانغالق                

لمعمم ليكسر ما تبقي من قوة في ظهر المواطن وليطرح تساؤالت كبيـرة             أفق المستقبل، فجاء االنفالت ا    
فهل ما يسمي باالنفالت األمني هو انفالت أفراد عاديين؟ أم هناك عالقة ما بين االنفالت األمني                : وعميقة

واالنفالت والفساد السياسي؟ هل يمكن الفصل بين حدوث االنفالت وبين محاوالت فرض وصاية علـي               
فلسطيني تحت ذريعة عجز السلطة عن الحفاظ علي األمن؟ هل المسؤولية تقع علي المـواطن               الشعب ال 

المنفلت أم علي القوي السياسية التي أوجدت خالفاتها التربة الخصبة لتَفلًَت المواطن من كـل مرجعيـة                 
ل خطـة  وطنية؟ وبالتالي فهل أن ما يجري هو مجرد انفالت امني يمكن أن يحل في ثالثة أشهر من خال   

أمنية لوزارة الداخلية؟ أم أن األمر يتعلق بتهديد لألمن القومي بأبعاده السياسية واالجتماعية واالقتصادية              
 قبل األمنية؟ 

ـ                   ىما يجري يؤكد بأن االنفالت موجه ومخطط له بطريقة مباشر أو غير مباشر من جهات خارجية وعل
 رأسها ضرب وإفشال المشروع الـوطني، وإن        ىلرأسها إسرائيل لتحقيق أهداف سياسية إستراتيجية وع      

 نظرتنا لألمور، فنقول بان ال سياسة تخلو        ىكان البعض يعتبر قولنا هذا نوعا من هيمنة فكر المؤامرة عل          
من تآمر وإسرائيل ليست من الغباء لتتركنا مطلقي الحرية في التصرف بما بيدنا مـن ارض وسـتكون                  

 ذلـك   ىالعمالء ودعم كل عناصر الفساد والرذيلة، وما يساعدها عل        غبية أكثر إن لم تحاول زرع وطننا ب       
 .هو التداخل بيننا وبين إسرائيل المفروض بالجغرافيا والسياسة واالقتصاد وباالتفاقات الموقعة

 سابق لالنتخابـات  ى تشكيل حكومة الوحدة الوطنية وحت    ىما يسمي باالنفالت األمني سابق في وجوده عل       
 وضـع حـد لالنفـالت       ى، كان عجز الحكومات المتعاقبة عل     2006) يناير(ن الثاني   التشريعية في كانو  

 ما يزيد عن سبعين ألف من أفراد األجهـزة األمنيـة، الن             ىاألمني مفهوما بالرغم من كونها توفرت عل      
األمر لم يكن مجرد انفالت امني داخلي بل اختراق امني بمفهوم األمن القومي وانفالت سياسي ناتج عن                 

 لم تكن معنيـة بوجـود   ى خارج المؤسسات الرسمية للسلطة وهذه القوى أخرىود حركة حماس وقو وج
سلطة وطنية قوية، فسياساتها قصيرة النظر أحدثت حالة تقاطع مع السياسة اإلسرائيلية التي تسعي لنفس               

طنيـة،  إال إنه يفترض تغير األمور مع وجود حكومـة الوحـدة الو           . الهدف وسياسة ممارسي االنفالت   
ولكـن النجـاح مـشروط بتعامـل        .  أساس وثيقة الوفاق الوطني    ىوخصوصا أن هذه الحكومة بنيت عل     

الت امني وسياسي يهدد األمن القومي والمشروع       ع في سياقه الحقيقي، أي انـه انف      الحكومة مع الموضو  
 القومي وكـل    الوطني وبالتالي فمعالجته ليست من اختصاص وزارة الداخلية فقط بل أيضا مجلس األمن            

 .  قاعدة الشراكة السياسية وتفاهمات وثيقة الوفاق الوطنيىالوزارات وعل
عندما نقول بان األمر يخص األمن القومي فذلك الن هناك تداخال ما بين سالح المقاومة الحقيقية وسالح                 

ن نفصل بـين    األجهزة األمنية الملتزمة باتفاقات أوسلو وسالح الخطف وسالح العائالت، كما ال يمكن أ            
إسـرائيل  (االنفالت بأدوات داخلية واالنفالت بأدوات خارجية أو داخلية تتلقي األوامـر مـن الخـارج                

، وما يسمي باالنفالت األمني غير منفصل عن تداعيات االحتالل والحصار وهو أيـضا غيـر                )وغيرها
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يمكن التعامـل مـع      داخل الحزب أو الفصيل الواحد، أيضا كيف         ىمنفصل عن الصراعات الحزبية وحت    
الموضوع بوسائل أمنية بمعزل عن تفعيل دور القانون والجهاز القضائي؟ في ظل هذه التداخالت فوزارة               

إسـتراتيجية ال تـرتبط     الداخلية وخطتها األمنية يفترض أن تكون أداة إلستراتيجية قومية لألمن القومي،          
د الحكومـة أو وزارة الداخليـة ولكـن    بأشخاص الحكومة أو عمرها، وهذا ليس نزعا للصالحيات من ي       

 .إدراكا منا لعمق المشكلة وتعقدها
لكل ذلك يمكن القول بأن القدرة علي المعالجة الصحيحة لما يسمي باالنفالت األمني هو اكبر من قـدرة                  
وزارة الداخلية لوحدها أو الحكومة لوحدها، ولن يكون للخطة كبير حظ بالنجاح إن كانت بأدوات أمنيـة                 

 نجاح الخطة مرهون بوجود إرادة وطنية وتكاثف كل الجهود وبمداخل سياسـية وقانونيـة تمهـد                 فقط،
للمعالجات األمنية العسكرية، وفي هذا السياق تأتي أهمية تضافر جهود مجلس األمن القومي مع جهـود                

 .وزارة الداخلية وكل القوي السياسية التي تملك ميليشيات مسلحة
 14/4/2007القدس العربي 

  
  !! كم كنت ُأحبكم يا حماس.. بصراحة  .72

  منذر أرشيد 
  ..تصدقوا أو ال تصدقوا كنت أحبكم

  ...نعم أنا ابن فتح والتي اعتز بها كاعتزازي بأني فلسطيني
ففتح هي سيدة الماضي العريق والذي حمل شرف النهوض الوطني الفلـسطيني وكنـت شـامخاً بهـا                  

.. جنود مجهولين منهم من قضى نحبه ومنهم مـن ينتظـر          وبرجالها من خالل قادة كبار شهداء عظام و       
ِإنَّا فَتَحنَا  {هكذا ولهذا كنت فخوراً بتاريخي النضالي الذي بدأ معها منذ أن أعلنت نفسها مع اآلية الكريمة                 

إلى أن كان ما كان ، وكانت سلطة وأجهزة وتداعيات رمت بظاللها فغيبـت كثيـراً مـن                  }لَك فَتْحا مِبينًا  
ي بفعل مغرضين انتهازيين وصوليين فتهت بين الماضي والحاضر أبحث عن نفسي فمـا عـدت                الماض

أجدها ال بل أصبحت هزيالً أمام سلوك البعض وأحاول لعلني أعيد شيئاً ولكن غلب طبع البعض ممـن                  
قطفوا ثمار سنوات النضال لرواد أوائل زرعوا شجرة الحرية ورووها بدمائهم الزكية فكبـرت فتـسلقها                

لمتسلقون واعتلوا فروعها وبدأوا يقذفون بثمارها على كل من هب ودب فأظهروا صورة غير الصورة               ا
وشوهوا صفحاتها المشرقة وسودوا صورتها الزاهية رغم نشوء جيل جديد من الشباب المقـاوم الـذي                

  ."كتائب األقصى"أطلق عنفوان المارد من جديد وكانت 
طأ وكتبت عن فساد الفاسدين في حركتنا وسلطتنا حتى أن الـبعض            كتبت منتقداً كل فتحاوي رأيت أنه أخ      

شكك في إنتمائي الحركي وما غير هذا من توجهي رغم الترغيب والترهيب وكنت أقول قناعـاتي دون                 
  ..ضوابط 

صورة النقاء والفضيلة والعنفـوان     .. أحببتكم يا حماس وأنا أرى فيكم صورتنا التي غُيبت بفعل فاعلين            
ى رجال منكم في جنين ونابلس ورام اهللا وشهدت مصرع الشهيد البطل يحيى عياش وعنـاد           تعرفت عل ..

تعرفت على البطل جمال أبو الهيجاء والشيخ خالد وغيرهم من القادة في جنين             .. شبابكم المؤمن المجاهد  
ـ .. والشهيد جمال منصور وإخوانه في نابلس وغيرهم حيث التقيت بعشرات منكم في سجن بيت لحم               و أب

وكنت أزورهم باستمرار بحكم عملي هناك رغم كـل االنتقـادات           ..طلعت والحاج عطا أبو حمزة ووو       
  !!وحتى الشكاوي التي كانت تتواصل

أجلس معهم داخل غرفهم في السجن واستمع إلى شكاويهم ومالحظاتهم التي لم أتوانى في أن اعرضـها                 
رني اهللا مما توفر من عون وخاصـة فـي فـصل            وأقدم لهم ما قد   .. للرئيس الراحل أبو عمار في حينها     

وفي يوم وقبل العيد سألت الرئيس الراحل لماذا يسجن هؤالء األخوة وما المـانع بـأن                , الشتاء القارص   
  قال نحن نحبسهم !! يقضوا العيد عند عائالتهم؟
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ه يتبـع سياسـة    لحمايتهم وال تكن عاطفياً فتكون سبباً في قتلهم، وصدق الرجل حيث قال اإلسرائيليون أن             
وكم قتل منكم من    .. الباب الدوار فكنتم ضيوفاً معززين مكرمين تذهبون لزيارة عائالتكم والعدو يتربص            

  !!أخوة أثناء خروجهم وتواجدهم خارج المعتقل
, كتبت مقاالت كثيرة تحدثت بها عنكم عن مجاهديكم وشهدائكم ألني اعتبرهم جـزء منـي كفلـسطيني                  

دارت األيام يا حماس وبعد قطيعـة سياسـية         .. نقد حتى قيل أني حمساوي الهوى       وتحملت كثيراً من ال   
بينكم وبين فتح تخللها الكثير من التداعيات والشد والجذب إلى أن وصلت األمور إلى حد التناحر والتقاتل                 

لسلطة وعلى  وسفك الدماء والتي ال يعرف مواطننا الفلسطيني سبباً لها إال سبباً واحداً وهو التزاحم على ا               
قتل وتـدمير وترويـع     .. الصالحيات والقرار ناهيك عن العمالء الجبناء الذين وجدوا مستنقعاً ألهوائهم         

ال .. قيل أنها تشكلت مـن مقـاومين مجاهـدين           "قوة تنفيذية ".. البيوت اآلمنة بأطفالها ونسائها وشيوخها    
الد وأقيمت الدولـة وعاصـمتها القـدس        فانتهى الجهاد وكفى اهللا المؤمنين القتال ، وتحررت الب        .. بأس

ال ادري  .. وانتهت أسطورة من البحر إلى النهر وما عادت فلسطين ارض إسالمية وال وقف عقائـدي                
ربما ان فتح أخطأت منذ عقود وحماس لم تدرك خطأ فتح الذي كان يعتبر خيانة مـن وجهـة نظرهـا                     

  !!!لخيانيفاعترفت أنها تأخرت عشر سنوات عن االنضمام لهذا لخطأ ا
  !!!وال نريد هنا أن نختلف على جنس المالئكة بقدر ما نريد أن نفهم ما جرى ويجري هذه األيام

, هل حماس المقدسة هي الفئة المنصورة من بين ثالث وسبعين فرقة ذكرها الرسول صلى اهللا عليه وسلم                
بـذنب  " اتعربش" كذلك حتى    ويا ليتها .. وإذا كانت كذلك وحسب قول قادتها كحركة ربانية، وسأسلم بهذا         

هل  ..بقرة في حظيرة حمساوي أي كان فأنا أحب المنصورين، وهنا أطرح تساؤالت لكل أخ في حماس               
  !!!هل القتل العشوائي مباح في اإلسالم؟.. يا إخوتنا الربانيين المقدسين

  !!!هل التخويف والترويع والتخوين والتكفير مباح في اإلسالم؟
  !!!ن حساب وال عقاب أقرته الشريعة ؟هل تمرير الجرائم دو

  !!!ماذا عن كل الجرائم السابقة وماذا عن أرواح الناس منهم أطفال ثالثة؟
وهل الـشرع يبـيح إخفـاء المجـرمين         !! لماذا لم يعلن عنهم؟   ..ألم يقل صيام أنه يعرفهم      !! من قتلهم؟ 

  !!!والمفسدين في األرض ؟
  !!!نهم بالنسبة لنا مجرمين ولو كانوا أبطاالً في الماضيوإذا كانوا من فتح فنحن نطالب بكشفهم أل

وفي عهد الراحل أبو عمـار تـم إعـدام          !! أين تقديم المجرمين والخونة والعمالء للقضاء ومحاكمتهم؟      
  ...عشرات من القتلة والخونة منهم ضباط من حركة فتح واحدهم برتبة عقيد 

ين كما كنتم في الماضي بينما يجتاح ويقتل أبناء شعبنا          هل مهادنة األعداء وعدم مساندة إخوانكم المجاهد      
هل كان هذا في الماضي فرضاً شـرعياً واليـوم تغيـرت فـروض              .. من المقاومين من الجهاد وفتح      

  !!!!الشرع؟
وانـتم كنـتم    !!! هل السلطة والحكومة أهم من حياة واستقرار الشعب المغلوب على أمره وأي سـلطة؟             

هل أصبحت اآلن سلطة أوسلو     ..ن ذكرها وكنتم تسمونها سلطة أوسلو الخيانية        تتهكمون عليها وتقرفون م   
  !!!الوطنية؟

  !!!عشرات األسئلة يا إخوتنا في حماس؟..هل وهل وهل 
ال اصدق عندما كنتم تتهمون موسى عرفات الذي كنا نتهمه نحن أيضاً بالفساد وهو فتحاوي كبير وهـو                  

التنظيمية وقمنا بمظاهرات صاخبة نطالب الرئيس بمحاكمته رغم        اآلن في دار الحق ولم تأخذنا العصبية        
أنه كان ابن أخته، وهناك أكثر من شخص كانت فتح وجماهيرها تقف أمام سلوكهم وفسادهم وكنا نطالب                 

  !!!أين الحمساويين المجاهدين أين هم لماذا ال يخرجوا عن صمتهم؟.. بمحاكمتهم
كيف يخرج سعيد صيام دون أي      ..ا القتلة اكشفوا الخونة والعمالء    ويقولوا كفى كفى أوقفوا المهزلة اكشفو     

مسائلة وقد شهد عصره أضعاف ما شهدته عشر سنوات مضت من الفساد المالي واإلداري في عهد فتح                 
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وعلى افتراض أن سعيد صيام بريئـا       .. ولكن دون سفك دماء اللهم من حوادث شاذة رفضناها بكل قوة            
  !!!سأبارك له ببراءته ولكن من يقرر؟ونتمنى أن يكون بريئاً و

  !!!هل المتهم هو الذي يحاكم ويصدر الحكم على نفسه؟
أي ..ويخرج علينا بمقابلة صحفية يضع اإلدعاء والدفاع ويصدر الحكم ليقول أنا بريء من كـل الـتهم                

ـ                   ن مهزلة هذه يا إخواننا في حماس ومئات الضحايا والجرائم ارتكبت بعهده وأمـام سـمعه وبـصره م
  !!؟"القوة التنفيذية"مجموعات من 

  !!! من المجاهدين؟"التنفيذية"هل فعالً ..ومع احترامي لمجاهدي القسام 
أنا ال اصدق ، وكيف ُأصدق ونحن نرى من كنا نسمع عنهم أنهم يقاتلون في سبيل اهللا يرضـون عمـل                     

أعمال ال يـصدقها العقـل    ..  وال أقول جلهم     "التنفيذية"العصابات التي يقوم بها بعض أفراد ومجموعات        
والمنطق ناهيك عن الدين واهللا ، إنني لست من دعاة فتنه وال من موقدي نارها ولكن أمام كل ما جـرى                     

  !!!!ويجري أال يحق لي أن أتساءل؟
  !!أين ذهبتم بحماس؟.. وسؤال كبير كبير كبير

  !!! أين حماس التي كنت أحب؟
  !!!ي فلسطين وفي العالم العربي واإلسالمي؟أين حماس التي خفقت لها قلوب الماليين ف

أين سيذهب رصيدكم الذي بناه الشهداء يحيـى عيـاش          .. كيف باهللا عليكم لو عرف العالم تلك المصائب       
  !!!والشيخ ياسين والرنتيسي وأبو شنب وآالف األبطال؟

انا وبما امثل من    هل القول أن كل االدعاءات ضدكم ما هي إال تساوق مع الحملة المعادية ضدكم ، وهل                 
ضمير فلسطيني ومتحدث بضمير الغالبية الصامتة ممن انتخبوكم وال أقول الحمساويين ال بل أقول مـن                

  الفتحاويين الذين انتخبوكم ومن غيرهم من احبوكم أو كرهوا ممارسات بعض الفاسدين في فتح
  !!!هل نحن من جوقة األعداء؟

القريب وال أقول أني أكرهكم اليوم ، ولكن أنـا مقهـور            أتمنى يا حماس يا من كنت أحب حتى الماضي          
أتمنى أن تعودوا إلى رشدكم قبل فوات األوان وتخرجوا من بين صفوفكم كل غث وكـل                .. منكم وعليكم 

  .كفى باهللا عليكم ال تقتلوا الحلم.. وكفى .. فساد وكل مجرم وقاتل وخائن 
ألن فتح التي أغـضبني     .. يني والحمد هللا أنني فتحاوي    الحمد هللا أنني مسلم والحمد هللا أني فلسط       .. أخيراً

فتح التي افتخر أنهـا     ) فتح(بعض من انتحلوا اسمها وشوهوا تاريخها سيرحلوا مهما طال الزمن وستبقى            
ما زالت تقاتل العدو ولم تتلهى بقتال إجرامي داخلي رغم كل ما أصابها من ضـيم، وسـتعود حركـة                    

وأتمنـى أن  ) والدة(واألم الفلـسطينية    .. ألن فتح أم فلسطينية أصيلة    ) ..فتح(التحرير الوطني الفلسطيني    
  .كما كانت وتلتقي مع فتح النقية الطاهرة) حماس(تعود 
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  ماجد عزام

عتقد كثيرون فإن هـذه     وعلى عكس ما ي   . يفترض أن يكون العمل العربي المشترك قد دخل مرحلة جديدة         
المرحلة لم تبدأ مع القمة العربية األخيرة التي عقدت في نهاية شهر آذار الماضي في الرياض، بـل إن                   

فبراير الماضي عندما تم التوصل إلى اتفاق       /االنطالقة الحقيقية لتلك المرحلة تكرست في بداية شهر شباط        
 برعاية وإشراف من الملك     -ية ورئاسة الوزراء     رئاسة السلطة الفلسطين   -مكة بين حركتي حماس وفتح      

  . عبد اهللا بن عبد العزيز وبمساعدة ومشاركة فاعلة من دول عربية مهمة ومؤثرة مثل مصر وسورية
األرضية الفكرية والسياسية للمرحلة الجديدة تتضمن مبادرة العرب إلى أخذ مصيرهم بأيـديهم وإنهـاء               

 الذي أعطى لإلدارة األميركية بالتصرف في المنطقة كما يحلو لها           - المباشر أو غير المباشر      -التوكيل  
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 في العراق وظهور أخطار     - مستمرة   -األمر الذي أدى إلى حلول الكارثة والمأساة واندالع حرب أهلية           
  . جدية وحقيقية النتقالها إلى ساحات عربية أخرى مثل فلسطين ولبنان

 مكة كذلك في المساعي الحثيثة والجدية إلنهاء األزمة فـي           المزاج الجديد الذي عبر عن نفسه في اتفاق       
لبنان وطبع أجواء القمة العربية األخيرة، توج بالقرار األهم الذي توافق عليه القادة العـرب والخـاص                 

 من دون أي تعـديل      2002بإعادة تفعيل المبادرة العربية للسالم التي صدرت عن قمة بيروت في العام             
واعتبارها مبادرة أو خطة متكاملة للحل والسالم العادل والشامل في هـذه المنطقـة              ألي بند من بنودها     
  . الحساسة من العالم

 ال يبدو سهال كما يعتقد البعض ودونه عراقيل وصعوبات هائلـة            - تفعيل المبادرة العربية     -هذا األمر   
لعربية الحالية، وبمعنى أوضح    منها أنه من المستحيل القيام بعمل جدي لتفعيل المبادرة في ظل األجواء ا            

ما لم يتم العمل على حل المشاكل ووأد الفتن في البؤر الساخنة مثل العراق ولبنان والسودان ـ إلى حـد   
ما الصومال ـ فلن يكون باإلمكان وسيصبح من قبيل الترف والمبالغة الحديث عـن تفعيـل المبـادرة     

ولحل هـذه  . تشتعل بدرجات ومستويات مختلفة ومتباينة وإحالل السالم في فلسطين بينما المنطقة بكاملها        
 بمعزل عن لجنة تفعيل المبادرة تبين جوهر تقرير         - أوال عربية نشطة     -المشاكل ال بد من تشكيل خلية       

 ومعها المصالح   -لجنة بيكر هاملتون الذي وضع تصورات إلنقاذ اإلدارة األميركية الحالية من ورطتها             
راق وعموم المنطقة أي إطالق ورشات عمل وحـوار مـع القـوى األساسـية       في الع  -األميركية ككل   

والرئيسية والمؤثرة لوضع التصورات والحلول للمشاكل واألزمات السالفة الذكر من دون أي استثناءات             
ومع استبعاد نهائي لسياسة العزل والتهميش والحصار لصالح سياسة التقـارب واالسـتقرار واالنفتـاح               

عدة واضحة سيخدم الجميع والفوضى بالالاستقرار ستعود بالـضرر والخـسارة علـى             والحوار على قا  
  . الجميع أيضا

إذا ما تحقق ذلك فيمكن عندها التفرغ إلعادة تفعيل المبادرة العربية واالنطالق من أرضية صلبة ترتكـز      
  . ينهعلى تفاهم وانسجام عربيين وإقليميين يؤكدان أن تفعيل المبادرة ال يستهدف أحدا بع

تأجيج الصراعات بين المحورات وتكريس محور المعتدلين مقابل المتطرفين وهي الذهنية التي أدت إلى              
اشتعال المنطقة، ويفترض أن يكون مجرد الرغبة في تفعيل المبادرة جزءا من ذهنيـة مـضادة ولـيس                  

لسطينية والشعب الفلسطيني   العكس، وبعد تهيئة األجواء اإلقليمية فال بد من عمل مباشر باتجاه السلطة الف            
بشكل عام فال بد من تنفيذ القرارات التي توافق عليها القادة العرب بشفافية ونزاهة وأمانة واالعتـراف                 

 المفـروض علـى     "الظـالم "بحكومة الوحدة الوطنية والتعامل معها دون تمييز واستثناء ورفع الحصار           
وإضافة إلى ذلك ال بد من      . ة االقتصادية المباشرة له   الشعب الفلسطيني واستئناف تقديم المساعدات المالي     

 والتي أعـادت كـل القمـم        2000التنفيذ الفوري لقرار القمة العربية االستثنائية في القاهرة خريف عام           
 مليـون دوالر    55الالحقة التأكيد عليها والخاص بتقديم مساعدة شهرية لموازنة السلطة الفلسطينية بمبلغ            

 من السذاجة تصور أن يقوم العرب أو لجنة تفعيل المبادرة بعمل جـدي دون تنفيـذ                 وأعتقد أنه . شهريا
القرارات التي اتخذها العرب أنفسهم ومن دون الضغط الجدي على المجتمع الـدولي والغـرب تحديـدا                 

  . لتنفيذها أو على االقل لتفهمها
وضوح عن مهلـة ثالثـة      رئيس الوزراء الفلسطيني اسماعيل هنية تحدث األسبوع الماضي بصراحة و         

أشهر لرفع الحصار وأكد على أن الفلسطينيين أو نخبتهم السياسية والحزبية قاموا بكل ما هـو مطلـوب                  
 بينهم،  "أدنى"منهم من حيث تشكيل حكومة وحدة وطنية والتفاهم على برنامج سياسي يمثل قاسما مشتركا               

درون إلى استخالص العبر والتصرف وفق مـا        وعلى اآلخرين القيام بدورهم، وإال فإن الفلسطينيين سيبا       
تمليه عليهم مصالحهم الوطنية وهو التحذير الذي فهمه عاموس يدلين مسؤول االسـتخبارات العـسكرية               
االسرائيلية على التحديد باندالع انتفاضة ثالثة واستئناف العمليات العسكرية بوتيرة أشـد وأقـسى ضـد                

  . اسرائيل
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ال يمكن تصور أي تفعيل جدي للمبادرة دون ضغط عربي حقيقي عليها مـع           وفي ما يتعلق بهذه األخيرة      
التنبه من أفخاخها ومناوراتها والضغط عليها لإلفراج عن األموال الفلسطينية المحتجزة لديها وللرد إيجابا              

ة على الفلسطينيين باالستعداد لتوسيع الهدنة إلى الضفة الغربية شرط أن تكون متزامنة ومتبادلة وشـامل              
والتجاوب مع الوساطات المصرية من أجل التوصل إلى صفقة تبادل أسرى فلسطينية ـ اسرائيلية عادلة  

أما الحذر فيتناول األفخاخ والمناورات االسرائيلية تجاه المبـادرة،         . هذا في ما يتعلق بالضغط    . ومتوازنة
هم بالمبادرة الـسعودية    فمن حيث الشكل يصر إيهود أولمرت ومسؤولون اسرائيليون آخرون على ترحيب          

وليس العربية والخطاب ليس مجرد زلة لسان حيث تصر الحكومة االسرائيلة على النقاش والحوار حول               
 أثناء حوار مـع الـصحافي األميركـي      2002المبادرة السعودية التي طرحها الملك السعودي في شباط         

 مقابل التطبيع مـع     1967ن يونيو    حزيرا 5توماس فريدمان، التي تضمنت معادلة االنسحاب إلى حدود         
حل عادل ومتفق عليه لمشكلة الالجئين فيما تم إضافة عبارة رفض كافة أشكال التوطين لالجئـين إلـى                  
النص الرسمي للمبادرة التي صدرت عن قمة بيروت، وهي العبارة التي تصر الحكومة االسرائيلية على               

  .  افرغ ما يصفونها بالمبادرة السعودية من محتواهارفضها، وأنها بمثابة البند الملغوم والمفخخ الذي
النوايا أو المناورات االسرائيلية تتبدى كذلك من الحوار الذي أجراه رئيس الحكومة إيهود أولمرت مـع                

 نشرت الصحافة االسرائيلية مقتطفات منه األحد األول من نيسان، الذي أشـار فيـه إلـى                 "تايمز"مجلة  
ووظيفـة هـذا    .  المبـادرة  "عرض"ليمي مع الدول العربية المعتدلة من أجل        استعداده لحضور مؤتمر إق   

المؤتمر بحسب أولمرت هي الشروع في جملة من الخطوات السليمة والمسؤولة والحذرة نحـو إمكانيـة                
التفاوض، أي أن أولمرت ينظر للمبادرة السعودية بوصفها خطوة لإلثبات أن اسرائيل ليـست المـشكلة                

حل ضمن معسكر المعتدلين في مواجهة معسكر المتطـرفين والمـؤتمر اإلقليمـي أو              وإنما جزء من ال   
  . التطبيع، هو فقط لقاء من أجل الحوار نحو إمكانية التفاوض

لماذا يحتاج أولمرت إلـى مـؤتمرات       ) 2/4/2007( مستغربا   "48عرب  "مسؤول فلسطينيني قال لموقع     
ها فليجتمع أوال مع الفلسطينيين لتنفيذها، فهي تتنـاول         وزيارات؟ الخطة السعودية واضحة، وإذا كان يقبل      

القضية الفلسطينية وإذا ما أراد اللقاء مع السعوديين والعرب فال بد من أن يعلن قبول المبادرة العربيـة                  
  . كاملة

عموما وباختصار، فإن التفعيل العربي الحقيقي للمبادرة ال بد من أن يلحظ مجمل المعطيات السالفة الذكر                
ما فيها الموقف الفلسطيني الواضح والموحد، علما بأن طريقة تفعيل المبادرة تنبئ عن حقيقية المرحلـة                ب

وإذا ما كنا نتجه فعال نحو مرحلة جديدة ترتكز على أخذ العـرب             . التي يمر بها العمل العربي المشترك     
الوة الروح أو قيام العـرب      مصيرهم بأيديهم وانتزاع المبادرة من اآلخرين أم أن األمر ال يعدو كونه ح            

بنصيبهم في سيناريو مرسوم خارجيا وأجنبيا ويختلف فقط في التكتيك واألسلوب مع السياسات الكارثيـة               
والعدوانية التي نرى نتائجها اآلن في المنطقة الممتدة من العراق إلى السودان والصومال مرورا طبعـا                

  . بفلسطين وسوريا ولبنان
  14/4/2007السفير 

 
  غ القيادة في إسرائيلفرا .74

  عبد الوهاب المسيري. د
إن إسـرائيل   "نقالً عن أحد كبار الدبلوماسـيين اإلسـرائيليين         " جريجوري ليفي "يقول الكاتب اإلسرائيلي    

يسودها جو عام من اإلحباط، ناتج عن عدة أمور من بينها، وربما من أهمها، إحساس اإلسرائيليين بـأن                  
طاعات السياسية واالقتصادية المختلفة، كما أنهم أدركوا أن الحرب األخيـرة           الفساد قد انتشر في كافة الق     

، وأن رئيس األركان الذي اختاره شارون ترك منصبه إثر فـضيحة الحـرب              "كانت مثالً للفشل الذريع   
وأنه لم يحدث أي تقدم في الصراع العربي اإلسرائيلي، فقد أصبحت غزة في أيـدي               . األخيرة على لبنان  
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يتباهى بانتصاره في لبنان، في حين فقدت القيادة العسكرية         " حزب اهللا "، ومازال   "حماس"أسها  حكومة تر 
اإلسرائيلية معنوياتها، واألدهى من ذلك أن العالم يشهد ميالد دولة إيرانية قوية يتوقـع أن تلعـب دوراً                  

  . إقليمياً بارزاً في المنطقة
عن قادتهم الـذين    " غير راضين "من اإلسرائيليين   % 78وقد أشارت نتائج إحدى استطالعات الرأي أن        

مـن  % 68وأوضح االسـتطالع أن   . تورطوا في الفساد، والذين تستحوذ عليهم األنانية وتنقصهم الخبرة        
وقد تحدث أحد كبار رجـال      . اإلسرائيليين يعتقدون أن القادة الحاليين أسوأ من قادة إسرائيل في الماضي          

بر عن تخوفه من المستقبل الذي ال يحمل في ثناياه أية بشائر بإمكانية وجود              وع" فراغ القيادة "الدولة، عن   
" شـلومو جازيـت   "وقد صرح   ). http://www.salon.com) ( اإللكتروني salonموقع  (قيادة رشيدة   

، أنه مطلوب زعامة جديدة تعيد شـعب        )2007 مارس 6رئيس شعبة االستخبارات السابق، في معاريف       (
ال يتحدث عما هو قائم بل عمـا يجـب أن           " شلومو جازيت "ومن المالحظ أن    .  المنسية إسرائيل إلى القيم  

يعبر عنـه   " عما يجب أن يكون   "نفس الحديث    ".بخيبة األمل في زعماء هذا الجيل     "يكون، فالجميع يشعر    
من الواجب على مواطني إسـرائيل االحتجـاج إزاء         "إلى أن   ) 2007 أبريل   1معاريف  " (يوفال ألبشين "

ويالحظ أن كال المقالين يشعر بقدر مـن        ". ة الفساد حولهم ال أن يغرقوا في صمتهم وعجزهم ويأسهم         كثر
سياسة أولمرت وضعفه كرئيس للوزراء حولت الدولة إلى        "وفي مقال بعنوان    ". فراغ القيادة "اليأس بسبب   

ـ  "بقلم  " بضاعة تُباع بكافة المجاالت اقتصادياً واجتماعياً وسياسياً        أبريـل   10هـآرتس   " (لرنحميا شترس
، عبر عن التفاؤل الالمحدود     )وهذا كان قبل سنة فقط    (يقول الكاتب إنه في بداية والية أولمرت        ). 2007

هو لـم   . ولكنه دخل اآلن في حفرة عميقة، واتخذ موقفاً دفاعياً شامالً         . وطرح مشاريعه وتوجهاته عالنية   
وإنما يحاول تمرير يوم أو أسبوع مـن        .  والخطوات يعد يدافع عن مبادئه، أو يبادر إلى طرح المشاريع        

هو يعرف أنه ال يملك قوة سياسية أو تأثيراً شخصياً يمكّنه من تحديـد االتجـاه                . أجل الحفاظ على البقاء   
  ". والتغيير وقيادة األمور واتخاذ قرارات صعبة

دولة إسرائيل خيب اآلمـال     جيل الخلفاء في    "كثيراً، ففي مقال بعنوان     " يوئيل ماركوس "وال يختلف موقف  
 مـارس   13هـآرتس   " (وعودة نتنياهو ستعتبر تكراراً لمشاعر الخيبة التي تسبب بها قبل ثماني سنوات           

وجيـل  "ويجيب بأن األمر واضـح للغايـة        " لماذا فقد الجمهور ثقة قائده؟    ": "ماركوس"، يتساءل   )2007
د كلمـا ازدادت المراهنـات والـشعارات     حجـم اإلخفاقـات ازدا    . الورثة خيب اآلمال واحداً تلو اآلخر     

، أحد أواخر جيل االسـتقالل، وعـد بتـشكيل          "شمعون بيريس "، الذي هزم    "بنيامين نتنياهو . "المرفوعة
إال أنه زرع بـذور الكراهيـة       . حكومة امتياز وتعيين وزراء خبراء في المجاالت المختلفة وما إلى ذلك          

  . ائح، وبعد ثالث سنوات هزم علىيد إيهود باراكواالنقسام وتورط في سلسلة من القضايا والفض
 في المائة في االستطالعات، وهو يعتبر ناشطاً        2بتأييد مخجل يبلغ    " أولمرت"في هذه األيام،حيث يحظى     (

سياسياً فطناً وحاذقاً، إال أنه أثبت أنه ليس مجبوالً من الطينة القيادية عنـدما أصـبح رئيـساً للـوزراء                    
لمنصب في الزمن المستقطع تحت لقب امتداد شارون متعهداً بمواصلة دربه، لـيس             لقد شغل ا  . بالصدفة

إال أن حرب لبنان الثانية أنزلته إلى الدرك األسـفل مـن شـعبية              . لفك االرتباط وإنما لالنطواء الحقيقي    
رئيس الوزراء في كل األزمنة، األمر الذي يبرهن علىأن الشعب ليس محبطاً منه فقط، بل إنه غاضـب         

  ). في منصب وزير الدفاع" عمير بيرتس"من أدائه، بما في ذلك تعيينه الهزلي لـ
المـسؤول عـن    " (مركز دراسات األمن القومي في جامعة حيفا      "، رئيس   "غابي بن دور  "أما البروفيسور   

، فقد دعا بصورة مباشرة إلى استبدال القيادة الحالية في إسـرائيل، ال علـى               ")مؤشرات مؤتمر هرتسليا  "
لفية ما تمثله من أيديولوجيا، وإنما بسبب مواصفاتها السيئة، وألن الشعب اإلسـرائيلي يـستحق قيـادة               خ

المجتمع الصحي فـي مقـدوره أن       . المجتمع صحي لكن القيادة والنخب مريضة     "ثم يضيف   . أفضل منها 
أزمة ". (يادتهينبت من بين صفوفه قيادة صحية، لكن المجتمع المريض ليس في وسعه أن يرمم نفسه وق               

  ). 2007 يناير 25أنطوان شلحت، المشهد اإلسرائيلي .../ القيادة تتفاعل
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يعلق اإلسرائيليون آمـالهم    "مثالً بأحد أهم الشخصيات المرشحة في مقال بعنوان         " جدعون ليفي "ويضرب  
، فيبـين أن الـتمعن فـي        )2007 مارس   18هآرتس  " (مرة أخرى على جنرال وهذه المرة عامي أيلون       

مـن  . ومواقفه في السنوات األخيرة يظهر صورة محيرة إن لم تكن مضطربة          " عامي إيلون "تصريحات  
قال قبل عدة سنوات أنه لن يتوجه إلى السياسة أصبح اليوم مرشحاً لرئاسة الوزراء، ومن قال لـصحيفة                  

في التوصل  معاريف قبل ثالث سنوات أن من المحظور وصول اليسار إلى الحكم، وأن اليسار لن ينجح                
حـسب  –إلى تسوية مع الفلسطينيين، ألن الليكود وحده هو القادر على إخالء المستوطنات، فالمستوطنون            

لكنه هـو   .  قد أحرزوا النصر للدولة، ولذا يكن لهم احتراماً عميقاً ويعتبرهم طليعة الصهيونية            -تصوره
الذي قال قبل سـنة إن      " أيلون. " ألف مستوطن  60أنا سأقوم بإخالء    : نفسه قال لصحيفة هآرتس قبل سنة     

جدير قطعياً بأن يكون رئيساً للوزراء، ألنه يمتلك كافة المزايا للقيادة الوطنية، وقدرة غير              " عمير بيرتس "
من قبل  (عادية للصمود في مواقف الضغط، تحول إلى عدو لدود له قبل الحرب وفور عدم تعيينه وزيراً                 

رد من خالل مستـشارته     " أيلون"مع حكومة الوحدة الفلسطينية؟     وما هو موقفه من المفاوضات      )."بيرتس
ليـست  " حمـاس "المنتخب جماهيرياً، وكـأن     " أبومازن"اإلعالمية بأنه يتوجب التطلع إلى التفاوض مع        

  . منتخبة من الجمهور الفلسطيني
رصد كـذلك   مقال متميز، فهو ال يكتفي برصد ظاهرة فراغ القيادة وحسب، وإنما ي           " جدعون ليفي "ومقال  

فيقـول إن   . حالة التخبط والحيرة وانعدام الهدف والغاية التي تسم المجتمع اإلسرائيلي في الوقت الحاضر            
مـرة  . في استطالعات الرأي يدل على ضياعنا ووضعنا أكثر مما يدل على وضـعه هـو      " أيلون"نجاح  

، علىغرار مجريـات  "باكالشا"أخرى يتجسد األمل الوحيد القادم علىصورة جنرال ورئيس سابق لجهاز           
كمـا أنـه    ". أيلون المسدود هذا  "لن نصل إلى مسافة بعيدة إذا سرنا في طريق          . األمور في العالم الثالث   

الذي يحمل شهادة تدجين الحيوانات ال يكتفي بتدجين الثدييات         " أيلون"يحاول أن يصل لألسباب فيقول إنه       
يقوم بطمس معالم مواقفه في     " أيلون"رجل الضفدع الغامض    . المائية، وإنما يريد تدجين الفلسطينيين أيضاً     

لقد صرح قائالً إنه البد من      . موقعه على شبكة االنترنت، لدرجة ال يمكن فيها فهم االتجاه الذي يسير فيه            
وأمس أوغل في مواقفه هـذه      . البدء من خالل رؤية تفصل بين السيادة السياسية والسيطرة على األرض          

صنع السالم، ولم ينبس خـالل      " أيلون"هكذا يريد   . م بإخالء أي تجمع سكاني في الجوالن      قائالً إنه لن يقو   
ذلك ببنت شفة حول وحشية االحتالل في المناطق وحقوق اإلنسان أو المقاطعة الفاضحة المفروضة على               

وهذا هو مربط الفرس، إسرائيل دولة محتلـة ألرض ال يتوقـف أصـحابها عـن                ". الشعب الفلسطيني 
ومة، وبدالً من رؤية الحقيقة العارية تقوم بالبطش بهم بكل األسلحة التي لديها، ولكـن ال توجـد أي            المقا

  . واهللا أعلم. مؤشرات على أنهم ينوون االستسالم
  14/4/2007االتحاد االماراتية 
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  صل في بلعين أمسجندي لالحتالل يصوب رشاشه باتجاه مقعد فلسطيني خالل تظاهرة ضد جدار الف

  14/4/2007السفير 


