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  52  :كاريكاتير
***  

  
  منية اسرائيلية حاسمة لبحث سبل الرد على المقاومة في غزةأمشاورات  .1

تعتبـر  : " الناطقة باسم رئيس الوزراء ايهـود اولمـرت        هقالتما   25/4/2007سطينية   األيام الفل  أوردت
مؤكداً بـأن   . اسرائيل اطالق الصواريخ من قبل حماس على مدن الجنوب في يوم االستقالل امرا خطيرا             

لن نسمح لحكومة حماس االرهابية التي اعلنت مسؤوليتها عن اطـالق الـصواريخ بتحديـد               " إسرائيل"
نواجـه االرهـابيين مـع      "واضافت ميري ايسين في تصريح لوكالة فـرانس بـرس            ".المنطقةمستقبل  

وردا على سؤال احتمال حصول عمليـة        ".االستمرار في محاولة اقامة الحوار مع الفلسطينيين المعتدلين       
ـ      ".كل االحتماالت تدرس االن   : "اسرائيلية واسعة النطاق في غزة قالت      رت وذكر راديو اسرائيل أن أولم

  .سيجتمع مع كبار مستشاريه االمنيين اليوم لدراسة الخيارات المتاحة أمامهم
وقال متحدث باسم الجيش     .وذكرت مصادر بالجيش لصحيفة هآرتس ان أي رد عسكري سيكون محدودا          

االسرائيلي ان ستة صواريخ على االقل أطلقت على اسرائيل امس وان اثنين منها سـقطا قـرب بلـدة                   
 امس بأن حمـاس  زوصرح شمعون بيري .ولم ترد اية تقارير عن وقوع خسائر بشرية . بيةاسرائيلية جنو 

  .لم تلتزم بوقف اطالق النار ما اضطر اسرائيل الى اللجوء الى الجيش
 موقع معاريف عن ضـابط القيـادة الجنوبيـة فـي الجـيش              هنقلما   24/4/2007 وكالة معا    ونشرت

 جلي ان عمليات القصف التي نفذتها حماس صـباح الثالثـاء            بعد أن اتضح بشكل   : أنه قال , االسرائيلي
  . كانت تهدف الى اسر جنود فاننا اقرب من أي وقت مضى من عملية قاسية جدا ضد قطاع غزة

 مصادر أمنية فلسطينية هذكرتالى ما : رائد الفي عن غزةمن  25/4/2007األخبار اللبنانية  ولفتت
ت السلطة الفلسطينية من أن إسرائيل قد تلجأ لعمليات قصف موثوقة مساء أمس أن دوالً غربية حذر

 إن "خبارألل"وقالت المصادر  .جوي محددة على قطاع غزة بدالً من العمل العسكري البري في القطاع
حذرت مكتب الرئيس عباس من أن إسرائيل قد تقدم على حرب جوية على ) لم تسمها(الدول الغربية 

لإلرهاب والتطرف الفلسطيني، وخصوصاً مواصلة "رئيس عباس ومعاونيه القطاع نتيجة عدم مكافحة ال
دعت أبو مازن إلى سرعة التحرك لدى "وبحسب المصادر نفسها، فإن الدول الغربية  ."حماس التسلح

لن تكون ) العملية(الواليات المتحدة ومصر للضغط على إسرائيل إليقاف أي عملية ستقوم بها، ألنها 
هناك تحركات مستمرة "وقال مصدر أمني فلسطيني لفرانس برس إن  ." الفلسطينيينسهلة بالنسبة إلى

لدبابات وآليات عسكرية إسرائيلية في محيط المناطق الحدودية، وخصوصاً في شرق قطاع غزة 
  ."وشماله

وزير الـدفاع عميـر     أن   :سمير حمتو، ووكاالت االنباء    عن   غزةمن   25/4/2007 الدستور   وجاء في 
وقال . د اجتماعا عاجال لقيادة االركان لدراسة سبل الرد على الهجمات الصاروخية الفلسطينية           بيريتس عق 

بيان صادر عن مكتب بيريتس ان الحكومة الفلسطينية الحالية لن تشكل حصانة لمنظمة مثل حماس فـي                 
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ي وعقد اولمرت ايضا مشاورات مع اعـضاء المجلـس الـوزار           .اشارة الى امكانية استهداف اعضائها    
  .المصغر لبحث سبل الرد على الهجمات الفلسطينية

نقلت عن مصادر أمنيـة وسياسـية أن        " هآرتس"صحيفة  ذكر أن    24/4/2007 48عرب من جهته موقع  
ردود "تعتقد أن الجيش اإلسرائيلي لن يقوم بحملة عسكرية واسعة على قطاع غـزة، وإنمـا سـيكتفي ب                 

سرائيل سوف تقدم احتجاجاً إلى مجلس األمـن فـي األمـم            وأفادت التقارير اإلسرائيلية أن إ     ".موضعية
تحذر المجتمع الدولي مـن تـدهور   "كما . المتحدة، في جلسة خاصة للمجلس لمناقشة الوضع في المنطقة       

صـوت  "وكان نائب وزير األمن، أفرايم سنيه، قد صرح في مقابلـة مـع إذاعـة         ".الوضع في المنطقة  
عسكرية واسعة في قطاع غـزة والـسيطرة مجـدداً علـى محـور              أنه يعارض القيام بعملية     " إسرائيل
أما الوزير رافي إيتان فقد قال إنه يجب على إسرائيل أال تكتفي بالسيطرة على المحور، وإنما                . فيالديلفي

التهديدات "وقال وزير ما يسمى ب    . على النقاط الحيوية التي تستخدم إلطالق الصواريخ في شمال القطاع         
ـ   ايجري تفسيره " سياسة ضبط النفس  "أفيغدور ليبرمان، إن ما أسماه      ،  "اإلستراتيجية  . ضـعف  ا على أنه

وبينما تناقلت وسائل اإلعالم اإلسرائيلية تصريحات رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، بأن خـرق       
نها عن مصادر أمنية إسرائيلية أ    " يديعوت أحرونوت "إطالق النار كان أمراً غير عادي ولن يتكرر، نقلت          

تتوقع أن يقوم الجيش بحشد قوات كبيرة على حدود قطاع غزة، وربما سيجري استعدادات إلمكانية القيام                
وادعت المصادر األمنية ذاتها أن قدرات حماس والمحفـزات الموجـودة            .بعمليات هجومية على القطاع   

س الليكـود، بنيـامين     وكان رئـي   .لدى عناصرها تشكل تهديداً جدياً يجب التعامل معه بالشكل المناسب         
نتانياهو، قد انضم إلى عدد من العناصر العسكرية في القيادة العسكرية لمنطقة الجنوب، وطالب أولمرت               

خالفاً لحرب لبنان الثانية، يجب على      "وقال نتانياهو   . بالعمل من أجل إزالة تهديد الصواريخ في الجنوب       
والمدنية قبل البدء بعملية عسكرية، بمـا فـي ذلـك           الحكومة التأكد من استكمال االستعدادات العسكرية       

 ".احتمال اشتعال الحرب في جبهات أخرى
  

  أسابيع ما لم يرفع الحصار خالل" قرار وطني"يلوح باتخاذ  هنية .2
 ظهرت ثاني أزمة تعصف بحكومة الوحدة الوطنية أمـس عنـدما            :غزةمن   25/4/2007الحياة  نشرت  

خـالل شـهر أو     "لم يفصح عن طبيعته     " قراراً وطنياً "خذ الحكومة   لوح رئيس الوزراء الفلسطيني بأن تت     
أمام قرار وطني خالل شهر أو شهرين ما        "هنية إن الحكومة الفلسطينية ستكون      اسماعيل  وقال   ".شهرين

 أثناء زيارتـه    ،وأضاف هنية  ".لم يتحمل المجتمع الدولي مسؤولياته برفع الحصار عن الشعب الفلسطيني         
الـشعب الفلـسطيني    " أن   ،عة في غزة أمس ولقائه وزير الزراعة محمد األغا ومديرها         مقر وزارة الزرا  

وصل إلى درجة عالية من تحمل المعاناة على صعيد ممارسات االحتالل التعسفية من جهة، والحـصار                
الـقرار الوطني سيكون محل اجماع وطني فلسطيني،       "واكد أن    ".الجائر المفروض عليه من جهة أخرى     

م مصلحة الشعب، بما في ذلك آلية الرد على التهديدات االسرائيلية للمدن والقـرى الفلـسطينية،                بما يخد 
، وواصل هنية الحديث بألم عـن معانـاة الفلـسطينيين،    "والتي كان آخرها التهديدات باجتياح قطاع غزة  

ر مـالي علـى     مشيراً إلى األزمة المالية الخانقة التي يعاني منها الشعب الفلسطيني جراء فرض حـصا             
 ولفت إلى مساعي الحكومة لرفع الحصار عن األموال المفروضة في القمة العربية األخيـرة،               .الحكومة

وكذلك جهات الدعم المالي التي يجب أن تحول إلى الشعب الفلسطيني من الخارج، إضافة إلى األمـوال                 
ب الفلسطيني منذ العام الماضـي      األموال المتراكمة المستحقة للشع   : "وقدر هنية  .التي تحتجزها اسرائيل  

وكشف هنية   ".بنحو بليون ونصف بليون دوالر، إلى جانب ما سبقها من استحقاقات قبل الحكومة العاشرة             
الحكومة أرسلت مع وزير المال سالم فياض رسائل عدة إلى المعنيين بـدفع مـستحقات               "النقاب عن أن    

رعايتهم الكريمة التفـاق    ) قدموا(فوا قمة الرياض و   الشعب الفلسطيني، بمن فيهم السعوديون الذين استضا      
 ".مكة بأن اتفاق مكة ال يمكن أن يصمد من دون االلتزام بدفع األموال التي تعتبر من مقومات صـموده                  
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 من دون أن يحدد موعـد       ،للفلسطينيين"  مليون دوالر  250لدى السعوديين توجه إيجابي بتحويل      : "وقال
  ".تحل جزءاً كبيراً من مشكلة رواتب الموظفين" شأن هذه األموال أن  معتبراً أن من.ارسال المبلغ

الحكومة مصممة على المضي قدماً في تنفيذ الخطة األمنيـة          "وفي ما يتعلق بالملف األمني، قال هنية ان         
خالل اجتماع الحكومة األسـبوعي     " قدروا"وأضاف أن الحكومة والوزراء      ".التي أقرتها وزارة الداخلية   

التي رفضناها شكالً، حيث أبدى الجميع      ) وزير الداخلية هاني القواسمي   (مضمون استقالة   " أمس   أول من 
وجدد القـول    ".من جنوب القطاع إلى شماله    ) تنفيذها(دعمه لتحقيق الهدف من وراء الخطة، التي سيبدأ         

 ؛اسمي وأسـبابها  إنه ينتظر عودة الرئيس عباس من جولته األوروبية الحالية كي يبحث معه استقالة القو             
القضاء تماماً على مظاهر الفوضى واالنفالت األمني،       "وأكد أهمية وضرورة     .كي يتم تذليل كل العقبات    

وعدم عودة الساحة الفلسطينية إلى مربع االقتتال، والحفاظ على الجبهة الداخلية موحـدة فـي مواجهـة                 
  ".االحتالل وحماية المقاومة الفلسطينية

هنيـة ان   اسماعيل  قال  :  أشرف الهور  ،غزةنقالً عن مراسلها في      25/4/2007 القدس العربي وأضافت  
 موقف ايجابي لكنه جوبـه      ى التهدئة وانها حصلت عل    ىحكومته بذلت جهوداً مع كافة فصائل للحفاظ عل       

. بتوسيع رقعه العدوان من قبل إسرائيل، الفتاً الي أن المشكلة ليست فلسطينية بل هي مشكلة إسـرائيلية                
 المجتمع الدولي الي تحمل مسؤوليته في كبح جماح العدوان بما في ذلك التهديدات اإلسرائيلية بتنفيذ                ودعا

 .عملية اجتياح لقطاع غزة
هنية أكد أن لدى الحكومة توجه جاد وحثيث        اسماعيل    إلى أن  غزةمن   24/4/2007وكالة معا   وأشارت  

إن قنـوات   "  والنسبة المحددة للجميع، وقـال     لاللتزام بموعد محدد لصرف الرواتب وتوحيد آلية الصرف       
الدعم بدأت تنفرج لدخول األموال، بما في ذلك الموقف األمريكي أصبح على وشك رفع يديه عن القيود                 

  ".المفروضة علينا، إال أن التعنت اإلسرائيلي ما زال على حاله ويضع العراقيل أمام ذلك اإلنفراج
 تتناسب مع متطلبات القطـاع  ،ألغا على أهمية إقرار ميزانية أكبرمحمد ا.من جانبه أكد وزير الزراعة د  
  .الزراعي والجمهور المستهدف

  
  في حال استمر إطالق الصواريخ  ينفي تهديد عباس بإلغاء لقائه بمشعلالرئاسةمكتب  .3

ال :  أن قالت مصادر بمكتب الـرئيس الفلـسطيني      : القاهرةمن   25/4/2007فراس برس   نشرت وكالة   
 هدد بالغاء لقائه مع  مشعل في حال استمر إطـالق الـصواريخ              عباسردد حول أن الرئيس     صحة لما ت  

  .على إسرائيل
قال في مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء         محمود عباس  إلى أن  25/4/2007الشرق القطرية   وأشارت  

ناشـد  أنتهز الفرصـة كـي أ     "وأضاف   ."ان انتهاك الهدنة حدث استثنائي لن يستمر      "االيطالي في روما    
 ".إسرائيل كي تظهر ضبطا ضروريا للنفس بحيث ال يتكرر هذا

وافقنا على هـذه    " قال عباس    :ستيفين براون ،  رومانقالً عن مراسلها في      25/4/2007رويترز  وأوردت  
اذا وقعت االنتهاكات فعلينا العمل بجـد       . الهدنة النكم ال تستطيعون اجراء محادثات وسط ضجيج المدافع        

  ." الى طبيعتها سريعاالعادة االوضاع
، انه ال يوجـد     الفلسطيني قال الرئيس    :رومامن   24/4/2007 وفا   -وكالة االنباء الفلسطينية  وأضافت  

 .أمامنا خيار آخر، غير خيار السالم، لذلك فقد عقدنا هدنة ألنه ال يمكن التفاوض تحت رصاص البنادق                
ا يقدمونه من مساعدات لـشعبنا الفلـسطيني،         شكره للحكومة االيطالية وللشعب االيطالي، لم      عباسوقدم  

ولدعم إيطاليا المستمر لعملية السالم في الشرق األوسط، والتي تقوم علـى أسـاس دولتـين فلـسطينية                  
لقد شكلنا حكومة وحدة وطنية وهنـاك تفعيـل لمبـادرة           : "وأضاف .وإسرائيلية تتعايشان جنباً إلى جنب    

لدول، وسيكون هناك من يتصل أيضاً بالحكومـة اإلسـرائيلية،          السالم العربية، إلرسال وفود إلى جميع ا      
، وهذا حوار يتم كل أسبوعين تقريباً، وسنتابعه بكل إخالص، مـن            أولمرتومن جهتنا بدأنا بالحوار مع      
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قدمنا شـكرنا لـرئيس     : "وقال ".أجل حل جميع القضايا، سواء كانت آنية أو قضايا تتعلق بالحل النهائي           
لى البيان، الذي صدر عن االتحاد األوروبي، والذي نعتبر أن فيه الكثير من النقـاط،        الوزراء اإليطالي ع  

  .، مطالباً بأن تكون هناك مساعدات دولية بشكل مباشر"التي يمكن أن نبني عليها للمستقبل
باس، والذي جاء في أوقات مفعمة باألمـل،        عمن جهته، عبر رئيس الوزراء اإليطالي، عن سعادته للقاء          

أنه يوجد اآلن حكومة وحدة فلسطينية، وموقف عربي موحد، يتمثل بالمبادرة العربية، واللقـاءات              حيث  
وأشار إلـى أن انتهـاك الهدنـة، يـشكل       .الدورية بين الرئيس عباس واولمرت، ونشاط أمريكي متجدد       

اإلسـرائيلي،  خطورة على عملية السالم، آمالً أن يكون ذلك أمرا استثنائيا، داعيا الى حل أزمة الجندي                
وأكد برودي أن موقف ايطاليا يتوافـق مـع الموقـف            .وإطالق الصحفي البريطاني في القريب العاجل     

لقد أكدت للرئيس أبو مازن استمرار االتحاد األوروبـي فـي           : "األوروبي وموقف اللجنة الرباعية، قائالً    
 يجب أن يرافق هذه المـسيرة،       ولفت في هذا الصدد، إلى أنه      ".دعمه، من أجل بدء مسيرة إحالل السالم      

عملية تحسين للظروف المعيشية للفلسطينيين، وأن ايطاليا ستستمر بأداء دورها في تقـديم المـساعدات               
  ".للشعب الفلسطيني

الرئيس عباس اجتمع امس، في رومـا        إلى أن    وكاالتنقالً عن ال   25/4/2007األيام الفلسطينية   ولفتت  
وجرى خالل االجتماع بحث مبادرة السالم العربيـة، إضـافة إلـى     .ليمع داليما وزير الخارجية االيطا  

  .موضوع حكومة الوحدة
وشـدد   .كما اجتمع عباس، امس، مع رئيس الجمهورية اإليطالية، وذلك في قصر الكويرينالي الرئاسـي             

الرئيس على ضرورة رفع الحصار، وإحياء عملية سالم ذات مغزى، تفضي إلى إقامة دولـة فلـسطينية      
  .واجتمع عباس، مع فاوستو برتونوتي، رئيس مجلس النواب اإليطالي .1967تقلة في حدود مس

مصادر أمنية فلسطينية    أن    رائد الفي  ،غزةنقالً عن مراسلها في      25/4/2007األخبار اللبنانية   وذكرت  
قـصف  موثوقة ذكرت أمس أن دوالً غربية حذرت السلطة الفلسطينية من أن إسرائيل قد تلجأ لعمليـات                 

قالت المصادر لألخبـار إن الـدول    و.جوي محددة على غزة بدالً من العمل العسكري البري في القطاع     
حذرت مكتب الرئيس الفلسطيني من أن إسرائيل قد تقدم على حـرب جويـة علـى                ) لم تسمها (الغربية  

لة حمـاس   لإلرهاب والتطرف الفلسطيني، وخصوصاً مواص    "القطاع نتيجة عدم مكافحة عباس ومعاونيه       
دعت أبو مازن إلى سرعة التحرك لدى الواليـات         "وبحسب المصادر نفسها، فإن الدول الغربية        ".التسلح

لن تكون سهلة بالنسبة    ) العملية(المتحدة ومصر للضغط على إسرائيل إليقاف أي عملية ستقوم بها، ألنها            
  ".إلى الفلسطينيين

  
   الفلسطينية تدعو الستمرار التهدئة الحكومة .4

 دعت  :كاالتعن الو و أنس عبد الرحمن  ،  غزةنقالً عن مراسلها في      25/4/2007الوطن القطرية   شرت  ن
وقال غازي حمد المتحدث باسم الحكومة       .حكومة الوحدة الفلسطينية امس الستئناف الهدنة في قطاع غزة        

حقـق المـصالح    في بيان إن الحكومة تؤكد رغبتها في استمرار الهدوء والحفاظ عليه على النحو الذي ي              
 .الوطنية للشعب الفلسطيني

حذر وزير االعالم   : وكاالتال سمير حمتو، و   ،غزةنقالً عن مراسلها في      25/4/2007الدستور  وأوردت  
مصطفى البرغوثي من مخاطر التهديدات االسرائيلية بتنفيذ عمليـات         .والمتحدث الرسمي باسم الحكومة د    

ياحات االسرائيلية في الضفة واالعتـداءات علـى القطـاع          اجتياح واسعة في قطاع غزة، وقال إن االجت       
 أطفال خالل شهر واحد مـن عمـر الحكومـة           3 شهيداً بينهم    23 اجتياحاً وخلفت    128والتي تجاوزت   

وناشـد   .واستخدام لغة التهديد تثير ردود فعل فلسطينية وتهدد بجر المنطقة الى دائـرة عنـف مـدمر                
ى إسرائيل لوقف اعتداءاتها والتجاوب مع مبادرة التهدئة الـشاملة          البرغوثي األطراف الدولية الضغط عل    

  .والمتبادلة والمتزامنة التي طرحها الفلسطينيون
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كشف نائب رئيس الوزراء عزام األحمـد، عـن         : من رام اهللا   25/4/2007الخليج اإلماراتية   وأضافت  
يث تكون شـاملة ومتبادلـة إال ان   وجود مساع فلسطينية حثيثة منذ عدة أسابيع من أجل تجديد التهدئة بح    

التهدئة منـذ شـهور     "وأضاف  . هذا األمر لم يتم، مؤكداً عدم وجود تهدئة حالياً حتى نقول انها انهارت            
   ."انتهت من قبل الطرفين وإسرائيل هي التي تتحمل المسؤولية

ان " :رنس برس قال صائب عريقات لوكالة ف     :الوكاالتنقالً عن    25/4/2007القبس الكويتية   وجاء في   
 وندعو العالم اللزام اسرائيل ولكن علينـا مـن          "التهدئة مصلحة وطنية عليا ويجب الحفاظ عليها وتثبيتها       

 ".جانبنا تثبيتها
  

  غزة تنفي وجود أنفاق لتهريب أسلحة متطورة وإيرانيين في الحكومة .5
يلية التي تتحدث عن وجود      نفى رئيس ديوان رئيس الوزراء الفلسطيني االدعاءات واألنباء اإلسرائ         :غزة

وأكـد ديـوان     ".أنفاق لتهريب األسلحة المتطورة لألراضي الفلسطينية ووجود إيرانيين في قطاع غـزة           
أن هذه االدعاءات تأتي في سياق سياسة إسرائيلية لخلق ذرائع للممارسة العدوان علـى              "رئاسة الوزراء   
  ".الشعب الفلسطيني

  25/4/2007فلسطين برس 
  

  التخلي عن المقاومة خطأ والكيان يواصل جرائمه: وميفاروق القد .6
قال فاروق القدومي انه من غير المنطقي الطلب من الحكومة الفلسطينية المحلية االعتراف بالكيان فـي                

وأكد  .وقت توجد فيه اتفاقيات اعتراف متبادل بين منظمة التحرير والكيان، لم تنفذ بل فعلت عكسها تمام               
 الفلسطينيون عن المقاومة في وقت يستمر فيه الكيان         ىمن الخطأ أن  يتخل    " :دن انه في ندوة نظمت في لن    

واعلن انه   .في سياسة احتالل االرض وبناء المستوطنات والقتل والقمع وعدم االستجابة لمبادرات السالم           
اح المئات مـن     مبادرات السالم الفلسطينية، فعليها اوال ان تطلق سر        ىاذا كان في نية الكيان االستجابة ال      

السجناء الفلسطينيين وان توقف االحتالل واالستيطان والقمع والقتل ضد الشعب الفلسطيني وان تعتـرف              
  . بالقرارات الدولية وتنفذها

مطالبا الرئيس عباس بضرورة عدم التركيز على مبادرات السالم وحدها دون االستعانة بالمقاومة كسبيل              
ظمة ال زالت الممثلة الوحيدة للشعب الفلسطيني المتواجـد فـي االرض            مشددا على ان المن    .لرد العدوان 

الفلسطينية وخارجها، وان مبادرات تجري العادة تعزيز وبناء دور هذه المنظمة وضم جميع االطـراف               
والجهات الفلسطينية إليها، وهذا أمر سيحدث برأيه في االشهر المقبلة، وستصبح حمـاس عـضوا فـي                 

كد ان حق العودة هو حق مقدس بالنسبة الي الفلسطينيين ويشكل اساسا صلبا بالنسبة              كما ا . المنظمة أيضا 
ـ        ىللتوصل الي السالم، والتخلي عنه سيؤدي ال        اعتبـار   ى فقدان االمل والثقة من جانب الفلسطينيين، وال

تعامـل  واعتبر القدومي بان كوندوليزا رايس ت      .المتحدثين باسم الشعب الفلسطيني متخلين عن المصداقية      
فهي تبدل المبالغ التي تتعهد بتقـديمها       .. مع قيادة السلطة الفلسطينية وكأنها تلعب علي طاولة لعب ورق         

ـ   ى علىالنشاء الجهاز االمني الفلسطيني والمساعدات االخر   الفلـسطينيين ان  ى هواها، واكـد بانـه عل
 ظل دولة او دولتين، وعنـدها       حقوقهم الكاملة في  ى   ان يحصلوا عل   لىيستمروا مقاتلين من اجل الحرية ا     

  .يخيم السالم
  25/4/2007فلسطين مباشر 

  
  هم أولمرت التطبيع مع العرب ورحيل القواسمي أو بقاؤه ليس الحل: ربهعبد  .7

اكد امين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ياسر عبد ربه للقدس العربي امس             : وليد عوض  -رام اهللا   
ات مع الفلسطينيين وان كل جهوده منصبة نحـو التطبيـع مـع العـالم               بان اولمرت ال يريد اية مفاوض     
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واضاف قـائال لـم     .  عبد ربه وجود مفاوضات سرية بين الجانبين الفلسطيني واالسرائيلي         ىونف. العربي
اسمع بهذا اطالقا، وانا اعتقد بان اولمرت ال يريد مفاوضات مع الفلسطينيين وكل همـه التطبيـع مـع                   

وتابع قائال ال يوجـد      .فلسطينيين، والعودة باالوضاع الي ما كانت عليه قبل عدة عقود         العرب واستثناء ال  
عند اسرائيل مشروع جدي للتفاوض مع الفلسطينيين، والموجود عندهم حاليا هـو اسـتغالل االوضـاع                

وبـشأن  . الراهنة في المنطقة والمأزق االمريكي في العراق للتهرب من اي اسـتحقاق مترتـب علـيهم               
 الدول االوروبيـة    ىيبات بان هناك مفاوضات سرية بين مسؤولين فلسطينيين واسرائيليين في احد          التسر

 .برعاية امريكية قال عبد ربه هذا الموضوع ال اساس له من الصحة، وهذا ذر للرماد في العيون
د ربـه،   وحول اعالن االجنحة المسلحة لفصائل المقاومة وخاصة كتائب القسام عن انهاء التهدئة قال عب             

 سياسة القتل والقتل الجماعي واالغتيال هدفها نـصب    ىعمليات التصعيد االسرائيلية التي بدأت بالعودة ال      
فخ للفلسطينيين من اجل اشعال الوضع من جديد وتطويق اية دعوات ترمي الستئناف العملية الـسياسية                

ـ       ضب ىمع قيادة السلطة والرئيس عباس، بذريعة ان السلطة غير قادرة عل            ىط الوضـع والـسيطرة عل
واعتبر عبد ربه اعالن فصائل المقاومة انهـاء التهدئـة بانهـا            . الفصائل، وهذا اسلوب اسرائيلي تقليدي    

واضاف قائال اعتقد ان اي مواقف وتصريحات ناريـة تـصدر عـن             . تنسجم مع التوجهات االسرائيلية   
اخ والجو في هذه المرحلة، خاصـة وان        الجانب الفلسطيني سترحب بها اسرائيل النها تريد مثل هذا المن         

اولمرت يحاول ان يسجل انتصارات عسكرية في الميدان، ويهرب من اي استحقاق سياسي يـدعو اليـه             
  .المجتمع الدولي بالتفاوض مع السلطة وقيادة منظمة التحرير

 عـدم منحـه      تقديم استقالته من منصبه بسبب     ىوحول اقدام وزير الداخلية الفلسطيني هاني القواسمي عل       
الصالحيات الكافية عن االجهزة االمنية النهاء الفلتان االمني وضبط االوضاع الداخلية اكد عبد ربه بان               
المشكلة ليست في بقاء وزير الداخلية او استقالته بل المشكلة بانه ال يوجد قرار سياسي فلسطيني النهـاء                  

وحـول مـن    . لسطيني وخاصة في قطاع غـزة     الفلتان االمني بحل الميليشيات المسلحة في المجتمع الف       
 تقديم اسـتقالته قـال عبـد ربـه          ىالمسؤولين عن تواصل الفلتان االمني الذي اجبر وزير الداخلية عل         

المسؤولون عن الفلتان االمني هم انفسهم الذين يطالبون وزير الداخلية بحماسة شديدة البقاء في موقعـه،                
واضاف .  الحل ىه ام رحل فهذه ليست المشكلة وال الطريق ال        ومضيفا سواء بقي وزير الداخلية في موقع      

القرار السياسي بحل الميليشيات المسلحة لصالح أمن وطني غير حزبي لم يتخذ بعد مـن قبـل جميـع                   
 . االطراف المعنية، وذلك بهدف انهاء الفلتان االمني والفوضي الداخلية

  25/4/2007القدس العربي 
  

  السلطةيلي امريكي لبحث سبل وقف أعمال العنف في جتماع أمني فلسطيني اسرائا .8
كد مسؤول فلسطيني بارز في مؤسسة الرئاسة الفلسطينية اليوم االربعاء لمراسل           أ:  حكمت يوسف  -رام  

وكالة سما ان مسؤوليين أمنيين فلسطينيين واسرائيليين بمشاركة وفد أمني امريكي رفيع المستوي عقـدو               
مدينة اريحا لبحث سبل وقف حالة التوتر الشديد التي شهدتها االراضـي            اجتماع طارئ لمدة ساعتين في      

الفلسطينة والتهديد االسرائيلي بشن عملية عسكرية واسعة النطاق علـى قطـاع غـزة لوقـف اطـالق           
وقال المسؤول ان اللقاء كان      .الصواريخ الفلسطينية صوب البلدات االسرائيلية المحاذية لحدود قطاع غزة        

ا نظرا للتعنت االسرائيلي الذي خيم على االجتماع رغم مرونة الجانب الفلسطيني فـي              معقد وصعب جد  
واشار . كثير من القضايا والتي كان ابرزها الوقف الفوري للصواريخ الفلسطينية ومحاولة حماية التهدئة            

ـ               ىال ذلك متابعـة    ان الجانبين اتفقا على االستمرار في عقد اللقاءات بينهما لبحث العديد من القضايا وك
  .االحداث اليومية المتعلقة بالجانبين الفلسطيني واالسرائيلي

  25/4/2007وكالة سما 
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   تزود السلطة باجهزة لمنع تهريب السالحأمريكاو.. لقاءات أمنية فلسطينية اسرائيلية .9
 يوم الثالثـاء فـي تـصريحات خاصـة          ى كشف مسؤول فلسطيني رفيع المستو     : حكمت يوسف  - غزة

 عن لقاءات مكثفة يعقدها مسؤوليين أمنيين من الجانبين الفلسطيني واالسرائيلي في كل مـن               لمراسل سما 
مدينة القدس الشرقية ومدينة اريحا وذلك للبحث في عدة قـضايا امنيـة تتعلـق بالجـانبين الفلـسطيني                   

سالح من  واالسرائيلي وعلى وجه التحديد الحدود الفلسطينية المصرية وما نزعمه اسرائيل من تهريب لل            
 قطاع غزة عبر االنفاق التي تربط مدينة رفح بالجانب المصري والتي يتم عن طريقها تهريب                ىمصر ال 

وقالت المسؤول ان اللقـاءات جـاءت        . قطاع غزة حسب زعمها    ىكميات كبيرة من السالح والذخيرة ال     
   .عقب اللقاء االخير الذي جمع الرئيس عباس واولمرت في القدس

لنقاب عن استعداد االدارة االمريكية بتزويد السلطة الفلسطينية وقوات حرس الحـدود            وكشف المسؤول ا  
المصري بالعديد من االمكانيات والتقنيات الحديثة التي تسهل عملهم في وقف هذا الظاهرة وكذلك تمويل               
عملية شراء ونشر أجهزة ووسائل مراقبة وكشف الكترونية متطورة بشكل مكثف على طـول الحـدود                

واوضـح   .مصرية الفلسطينية في رفح لوقف عمليات تهريب االسلحة والذخيرة الى داخل قطاع غـزة             ال
المسؤول بان اسرائيل ابدت تجاوبها مع هذه القضية النها تعتبرها في صالحها ومن شانها وقف عمليـة                 

لسطينية فـي    استعداد اسرائيل للتعاون المشترك مع السلطة الف       ى قطاع غزة مشيرا ال    ىتهريب السالح ال  
  .منع ووقف هذه الظاهرة متوقعا ان يحدث تعاونا ثالثيا مصريا فلسطينييا اسرائيلييا في هذا المجال

  24/4/2007وكالة سما 
  

 أن يكون هناك مفاوضات سرية لبحث تفاصيل الحل النهائيعزام األحمد ينفي  .10
عزام األحمد فـي    الفلسطيني  وزراء  نفى نائب رئيس ال   : "الخليج" - غزة، رام اهللا، القدس المحتلة، نابلس     

حديث للخليج أن يكون هناك مفاوضات سرية بين الفلسطينيين واالسـرائيليين لبحـث تفاصـيل الحـل                 
أنا أؤكد انه ال صحة لهذه األخبار وعدم وجود أية مفاوضات سرية اطالقاً وكلهـا               "وقال األحمد    .النهائي

  ".تسريبات لذر الرماد في العيون ليس أكثر من ذلك
  25/4/2007الخليج اإلماراتية 

  
   يحذّر من اجتياح صهيوني دموي لغزة يكون أكثر إجراماً عدوانالنائب  .11

 البرلمانية، من خطورة التهديدات الـصهيونية بتنفيـذ         حماس حذر النائب عاطف عدوان، من كتلة        :غزة
 جديدة ستكون نتائجهـا     يخطط لعملية عسكرية دموية   "عملية عسكرية في قطاع غزة، مؤكداً أن االحتالل         

وتوقع عدوان، أن تتعرض بلدة بيت حانون لهجمة صهيونية شرسة،          ". كارثية على المواطنين وممتلكاتهم   
قد تطال عشرات المنازل والمؤسسات، وتدمر البنية التحتية فيها، وشدد علـى أن االحـتالل يواصـل                 

 تخوفه من أن تتعرض البلدة لعمليـة        تعزيزاته العسكرية على األطراف الشرقية من البلدة، وأعرب عن        
سيتميز هذا االجتياح، إن حـدث،      : "تكون أكثر إجراماً وفتكاً من االجتياحات السابقة، وأضاف       "عسكرية  

وتوقع وزير شؤون   ". بوحشية صهيونية وخطوات إجرامية غير مسبوقة وستطال البشر والحجر والشجر         
عمل على تصفية أكبر عدد من المقـاومين الفلـسطينيين،          سي"الالجئين الفلسطينيين السابق بأن االحتالل      

  ". وخاصة الذين يتهمهم بإطالق الصواريخ صوب المستعمرات الصهيونية
  25/4/2007المركز الفلسطيني لإلعالم 

  
  سرائيلية تقوض أية فرصة لجهود السالمالجرائم اال: منصوررياض  .12

دى األمم المتحدة، أن الجـرائم واالجتياحـات        رياض منصور، مراقب فلسطين الدائم ل     . أكد د  :نيويورك
وحمالت االعتقال اإلسرائيلية ضد أبناء شعبنا الفلسطيني، باإلضافة إلى الحشود العسكرية حـول قطـاع          
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ولفت في رسائل متطابقة إلى األمـين العـام لألمـم            .غزة، تشكل تهديداً واضحاً بعدوان واسع النطاق      
الجمعية العامة، حول التطورات في األراضي الفلسطينية، إلى أن         المتحدة، ورئيس مجلس األمن، ورئيس      

 .هذه الممارسات اإلسرائيلية، تؤكد مرة أخرى أن إسرائيل عازمة على تصعيد الموقـف علـى األرض               
وأضاف بأن إسرائيل بهذه األفعال، تقّوض أية فرصة لجهود السالم، بما فيها الجهود العربيـة والدوليـة        

  . إلي وضع المبادرة العربية حّيز التنفيذاألخيرة، والهادفة
    24/4/2007 وفا -وكالة االنباء الفلسطينية

  
   للمشاركة في اجتماعات وزراء خارجيتهاأبو عمروأوروبا وعدت بدعوة : نزالجمال  .13

 أكد جمال نزال أن جولة الرئيس عباس األوروبية، أذابت قدرا ال يستهان به من الجليد األوروبي                 :روما
وقال جمال نزال الذي يرافق الرئيس عباس في جولته فـي تـصريحات مكتوبـة                .حكومة الوحدة تجاه  

إن جهود الرئيس تأتي في سياق شرح اتفاق مكة وتقديمـه لألوروبيـين             : " روما منأرسلها لقدس برس    
فقـد  "وبحسب نزال  ".1988كرؤية سالم فلسطينية جماعية نشترك فيها مع حماس للمرة األولى منذ عام       

". وعد األوروبيون بدعوة وزير الخارجية الفلسطيني للمشاركة باجتماعات وزراء الخارجية األوروبيـين           
أن وجود وزير الخارجية في وفد الرئيس واجتماعه بعدد كبير من المسؤولين األوروبيين هـو               "واعتبر  

  ."من أبرز شواهد نجاح مجهود الرئيس في تسويق الحكومة الفلسطينية كشريك
 24/4/2007 سقدس بر

  
  يجب استغالل الفرصة السانحة للمضي قدماً في عملية السالم :األحمدعزام  .14

أكّد عزام األحمد نائب رئيس الوزراء على ضرورة استغالل الفرصة السانحة للمضي قدماً في              : رام اهللا 
ض ستقضي على   عملية السالم قبل فوات األوان، مشدداً على أن اإلجراءات اإلسرائيلية الحالية على األر            

جاء ذلك في تصريحات للصحفيين عقب       .فرصة قيام دولة فلسطينية مستقلة وقابلة للحياة إذا ما استمّرت         
  .استقباله أمين عام وزارة الخارجّية الدنماركّية، والوفد المرافق له

مـة الوحـدة    من ناحيته اعتبر أمين عام وزارة الخارجّية الدنماركّية اتفاق مكة والبرنامج السياسي لحكو            
خطوةً كبيرةً ومهمةً للغاية إلى األمام، وتقّدما أساسياً في التعامل مع شروط اللجنـة الرباعيـة الدولّيـة،                  

وشدد المـسؤول الـدنماركي علـى        .مشدداً على أهمية إيجاد إطار دولي فاعل للعمل والحراك السياسي         
ضرورة االنتقال من األقوال والتـصريحات      ضرورة أن يلتزم الجانبان الفلسطيني واإلسرائيلي بالتهدئة و       

  .إلى األفعال سواء على الصعيد الميداني أو السياسي والمفاوضات
    24/4/2007 وفا -وكالة االنباء الفلسطينية

  
  تم االتفاق على تطبيع العالقات المالية مع االوروبيين  : فياض .15

ول من كل شهر سيشهد بـشكل مؤقـت          أعلن سالم فياض وزير المالية الفلسطيني أن األسبوع األ         :غزة
ومنتظم دفع نصف راتب لكل الفئات بما فيها مـوظفي القطـاع العـام والعـسكريين وأسـر الـشهداء         

وأوضـح    .والمتقاعدين واألسرى والسفارات مشيراً إلى أن النظام اآلني في دفع الرواتب انتهى ولألبـد             
ا لحين توفر األموال الالزمة للسداد الكامـل        في حديث لـصوت فلسطين أن هذه اآللية سيستمر العمل به         

أما بالنسبة للرواتب المستحقة قال فياض إنه سيتم سدادها وفق آلية مرتبطـة بحجـم                .للرواتب كل شهر  
التمويل حيث تم االتفاق مع األوروبيين على زيادة المساعدات المالية واستمرار صرف ما هو قـائم أي                 

وأشار إلى أنه تم االتفاق مع األوروبيين        .ودة إلى الوضع الطبيعي   السلف بشكل تدريجي ومؤقت حتى الع     
وأوضح أن تطبيع    .على تطبيع العالقات المالية مع الوزارة والتعامل مباشرةً معها والتنسيق الكامل معها           

العالقات المالية سيتم من خالل السماح للخبير والقيم الفنِّي األوروبي بـإجراء االتـصاالت مـع وزارة                 
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وفيما يتعلق بـالقيود األمريكيـة علـى         .لمالية، الفتاً إلى أّن اللقاءات في هذا الصدد بدأت هذا األسبوع          ا
إنّها الزالت قائمة، نتيجةً للوضع السياسي، موضحاً في هـذا الـصدد أّن هنـاك               "التحويالت للبنوك قال    

لَن عنهـا والخـوض فـي       صيغة آخذةً بالتبلور تهدف إلى رفع القيود المفروضة وعندما تكتمـل سـيع            
 وهـي قيـد     2007إن وزارة المالية تعمل على إعداد موازنتين، األولى لعـام           : وقال فياض  ."تفاصيلها

 وسيبدأ العمل بها خالل أسبوع وهـذه تحتـاج          2008المراجعة لتقديمها للمجلس التشريعي والثانية للعام       
ية في ختام تصريحه أن الوضع المالي صـعب  وأكد وزير المال .لجهد كبير للغاية وهي مرهونة بالتمويل   

جداً وأن أعباء وزارة المالية ليست فقط رواتب الموظفين وإنما هناك استحقاقات مالية لجهات أخرى مثل                
  .موازنات الوزارات والسفارات وغيرها

  25/4/2007وكالة سما 
  

  مقنعة األحمد باالستقالة غيرعزام مبررات تلويح  :بحرأحمد  .16
أحمد بحر، أن مبررات تلويح رئيس كتلة فتح البرلمانيـة          .ل رئيس المجلس التشريعي باإلنابة د     قا: خاص

عزام األحمد لالستقالة غير مقنعة رغم أن هذا شأنه، معتبراً أن االتهامات الجزاف إلدارة المجلس بعـدم                 
ص وأوضح بحر فـي حـديث خـا        .قدرتها على إدارة جلسات المجلس بشكل صحيح ليست في محلها         

بفلسطين مباشر، أن الجلسة جرت اليوم بشكل عادي جداً، وأن ما حدث هو أن كتلتـي فـتح وحمـاس                    
وبحضور الجبهة الشعبية توافقتا على أن يكون هناك جلسة أخرى األسبوع القادم، مشيراً أن لـم يكـن                  

از على الهواء   هناك أي تعطيل من تحت الطاولة، مضيفاًَ أن الجلسة كانت علنية وبثت عبر شاشات التلف              
  .مباشرة

بحر، ويـنص   .يذكر أن المجلس قبل االقتراح الذي قدم من عدد من النواب في قطاع غزة والذي قرأه د                
على إبقاء هذه الجلسة الجارية بجدولها المطروح، وعقد جلسة األسبوع القادم بجـدول أعمـال مطـول                 

أن يكون الخالف غير مقتصراً علـى       ورجح بحر    .وتكون الجلسة مفتوحة حتى االنتهاء من هذا الجدول       
 الكتل البرلمانية فيما بينها، بقدر ما أنه خالف داخلي بين أعضاء كتلة فتح البرلمانية الذين لم يرق لهـم                  

تصويت نواب كتلتهم في غزة، مشيراً أن اإلختالف والتباين وارد بـين األعـضاء واليجـوز تحميـل                  
هجن بحر تصريحات األحمد بـأن جلـسات التـشريعي    واست .المسئولية لآلخرين عن نتيجة أي تصويت 

وحول  ".الماضيتين من ذاكرة األحمد    4-17،  3-17وأين ذهبت جلسة    "معطلة منذ سبعة أشهر، متسائالً      
عدم اجتماع المجلس في مكان واحد يسبب إشكاالت كبيرة وإربكات في عمله، قال بحر أن ذلك صحيح،                 

ك في إدارة الجلسة، ولكن جميعنا  يعرف الظروف الخارجة          حيث  أن ذلك الشك  يحدث نوع من اإلربا         
عن إرادة المجلس بعد إلتئامه في قاعة واحد بسبب الظروف األمنية التي يفرضها اإلحتالل بين الـضفة                 

  . وغزة
وكانت وكالة األنباء الفلسطينية نقلت عن األحمد قوله على هامش الجلسة، أن إدارة المجلس غير قـادرة                 

لسات المجلس بشكل صحيح، وأن عدم اجتماع المجلس في مكان واحد يـسبب إشـكاالت               على إدارة ج  
كبيرة وإربكات في عمله، وهدد باالستقالة من عضويته في التشريعي في حال تواصل حالة الشلل التـي                 

ورأى األحمد أن التصويت ضد أن يقوم المجلس بالدور المطلوب منه، وأن تبقـى جلـساته                 .يعاني منها 
 لخدمة الناخبين، هو بمثابة تأكيد على حالة الشلل التي يعاني منها المجلس التشريعي، مشيراً إلى                مفتوحة

  .الحاجة لوقفة جدية والحديث بصراحة حول المطلوب من المجلس في المرحلة الحالية
  25/4/2007فلسطين مباشر 
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  لنصر يقر تشكيل لجنة لتقصي الحقائق حول أسباب وقوع كارثة أم االتشريعي .17
أقر المجلس التشريعي في جلسته التي انعقدت أمس، تقرير لجنة األراضي ومواجهة             :كتب فايز أبو عون   

االستيطان والجدار، التي يترأسها النائب عن كتلة فتح وليد عساف، حول جدار الفصل العنصري وقرار               
ة المصادر الطبيعية والطاقـة،  مكتب سجل األضرار التابع لألمين العام لألمم المتحدة، كما أقر تقرير لجن   

كارثة أحواض الصرف الصحي    "أيمن دراغمة، حول    .التي يترأسها النائب عن كتلة التغيير واإلصالح د       
   ".في شمال غزة

 25/4/2007األيام الفلسطينية 
  

 يدخل مرحلة الموت السريري" التشريعي الفلسطيني... " إخباريتقرير .18
في المجلس التشريعي الفلسطيني ومراقبون محليون ان المؤسـسة         قال نواب   :  منتصر حمدان  -رام اهللا   

التشريعية الفلسطينية باتت في مهب الريح، وتنتظر االعالن الرسمي عن فشل المجلس في مهامه الرقابية               
ألعمال الحكومة ومحاسبتها مؤكدين ان استمرار هذا الوضع سوف يعجل باتجاه اعالن حـل المجلـس                

وأكد عدد من النواب في الكتل البرلمانية، في احاديث منفصلة للخليج            .يعية جديدة والدعوة النتخابات تشر  
خالل جلسة المجلس امس، التي عقدت في رام اهللا وغزة، ان المؤسسة التشريعية تسير الى المجهول في                 

ورغم نجاح هيئة رئاسة المجلس في عقـد         .ظل تعطيل عمل المؤسسة وعدم قدرتها على القيام بمهامها        
لجلسة امس، إال ان الجلسة شهدت جدال ساخنا بين النواب المحسوبين على حركتي فتح وحماس خاصة                ا

عندما جرى التصويت على اقتراح يقضي باعتبار جلسات المجلس مفتوحة للتغلب على مـسألة تعطيـل                
ب المجلس، اال ان المفارقة التي وقعت عند التصويت تمثلت في دعم نواب فتح في قطـاع غـزة لنـوا                   

حماس في موقفهم المعارض لتبني هذا القرار االمر الذي دفع رئيس كتلة فتح في المجلس عزام االحمـد                  
ودعا  .الى وصف ذلك باالصطفاف وتحويل الخالفات ما بين فتح وحماس الى خالفات بين غزة والضفة              

ابات تشريعية جديدة وقال    عن كتلة البديل، الى العمل باتجاه اجراء انتخ       " ابو ليلى "النائب قيس عبد الكريم     
ومن جانبه اكد النائب مهيب عواد عن فتح، ان حالة           ".لقد آن االوآن إلعادة االمانة الى جمهور الناخبين       "

المجلس الراهنة باتت تستدعي اتخاذ خطوات عملية النقاذه من حالة الترهل القائمة، مؤكدا وجود تفكيـر                
لقد جـرى   ) "حماس(ايمن ضراغمة عن    . وقال النائب د   .وابجدي باالستقالة الجماعية لعدد كبير من الن      

التصويت خالل الجلسة على االقتراح الداعي الى تأجيل طرح موضوع فتح جلسات التـشريعي حتـى                
وأكثر ما يدلل على عمق أزمة المؤسسة التشريعية هو حديث النائبـة             ".الجلسة المقبلة يوم االثنين المقبل    

يسلم "ي خاطبت النائب الثاني لرئيس المجلس وهي تغادر قاعة المجلس قائلة            عن فتح، جهاد ابو زنيد الت     
طالب عوض ان الجلـسة المقبلـة سـتكون         .وقال الخبير القانوني د    ".رأسك من ورا المجلس التشريعي    

حاسمة فاذا غاب النواب عن حضور الجلسة فان على مؤسسات المجتمع المـدني واالحـزاب مطالبـة                 
حياته الدستورية بما فيها اعالن حل المجلس والدعوة الـى انتخابـات تـشريعية              الرئيس باستخدام صال  

  .ورئاسية
  25/4/2007الخليج اإلماراتية 

  
  وال بد من انضمام حماس والجهاد.. جميعالمنظمة التحرير هي الخيمة التي تأوي : قريع .19

ي تأوي جميع الفلسطينيين، وبدونها     إن منظمة التحرير هي الخيمة الفلسطينية الت      :  قال أحمد قريع   :رام اهللا 
فإن القضية الفلسطينية سوف تعاني من خلل كبير، مشدداً على أّن الحرص على هذه المنظمة وعلى هذه                 

تلفزيون فلسطين، إلى أنّه يتوجب علـى       "وأشار قريع خالل مقابلٍة مع       .الخيمة هو قضية وطنية وأساسية    
 وأبناء شعبنا أن يحافظوا على المنظمة، وأن يعملـوا علـى            جميع القوى والفصائل والشخصيات الوطنية    

إن الباب مفتوح للجميع ولذلك إن عملية تفعيـل         : وقال. تفعيلها وأن تبقى الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا      
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هو عملية تنشيط دورهـا وإعطائهـا الـصالحيات واإلمكانيـات الالزمـة             : المنظمة لها وجهان األول   
في سؤال حول معارضة حمـاس       . هو ضم الفصائل وتحديداً حركتي حماس والجهاد       :لتطويرها، والثاني 

والجهاد للبرنامج السياسي للمنظمة، أشار قريع إلى أنه ال أحد يستطيع أن يستبق نتائج الحـوار، فكـل                  
شيء سيكون مطروحاً على طاولة الحوار، والحوار لن يلتزم برأي طرف واحد وإنما تؤخـذ محـصلة                 

  .نى توافق جميع األطراف على البرنامج السياسيالحوار، بمع
    24/4/2007 وفا -وكالة االنباء الفلسطينية

  
  الطيراوي يطالب باتخاذ قرارات صارمة النهاء الفلتان االمني ورفع الغطاء التنظيمي .20

 قال العميد توفيق الطيراوي رئيس المخابرات العامة في الضفة وغزة ان الحصار المفـروض               :رام اهللا 
لى االراضي الفلسطينية شكل بنية تحتية لعصابات االجرام التي تتغطى في الكثير من االحيان بـبعض                ع

التنظيمات التي تدعي المقاومة، من خالل تبرير حمل البعض للسالح واستخدامه ضد قضايا داخلية مـن                
امنية ال يمكـن    واضاف ان اية خطة      .اغتياالت وغير ذلك والتلمص من السمألة بحجة انه سالح مقاومة         

لها ان تنجح مالم تعالج جذور المشكلة خاصة فيما يتعلق بادخال اطنان من المتفجرات الستخدامها ضـد                 
المصالح الفلسطينية اضافة لعدم سيطرة التنظيمات في الكثير من الحاالت مسليحها الذين اصبحو يملـون               

ت نفسه باصالح المؤسسة االمنيـة      وطالب في الوق   .القرارت ويجرون التظيمات لمواقف تتعارض معها     
وربط الطيراوي نجـاح    . وطالب ايضا القيادات السياسية للعمل والمشاركة الفعالة في اصالح االوضاع         

الخطة االمنية بشكل اساسي باتفاق حماس وفتح على دعم هذه الخطة بـشكل اساسـي علـى ان يقـوم                    
جميعنا يتحمل جزء من المسؤولية تجاه      : "وقال .التنظيمين برفع الغطاء عن المخالفين والمطلوبين للعدالة      

انها لم تتحدث عـن مـصير القـوة         " ، وانتقد الخطة االمنية التي قدمها وزير الداخلية بالقول          "هذا االمر 
التنفيذية وال عن اطنان المتفجرات التي يتم تهريبها لالستعمال الدخلي وال عن الذين تدخل اليهم وغالبيتها           

ت مقرات االنترنت وغير ذلك من المرافق المدنية ، اضافة لتصنيع الـسالح ونـشره               استخدم في تفجيرا  
وانتقد ابضا فتح وحماس اللتين يشكالن القوة العسكرية االكبر          ".بشكل اصبح يشكل جوهر الفلتان االمني     

ن فليس باستطاعة فتح او حماس السيطرة او معارضة رغبات بعض المسلحين في التنظيمين والذي             : "وقال
 ".تمردو في الكثير من الحاالت على قيادتهم التنظيمية والسياسة االمر الذي يؤجج ايضا الفلتان االمنـي               

وتطرق الطيراوي لقضية التكفيريين في غزة والذين انطالقا من هذا الفكر التكفيـري كفـروا ضـابط                 
ة االمنية لوضع حد لهـؤالء      االمر الذي لم تقف عنده الخط     "المخابرات بعلوشه وقاموا بقتل اوالده الثالث       

  ".الذين يتم تغطيتهم من بعض التنظيمات
وفي موضوع اخر كشف الطيراوي ان جهاز المخابرات واالجهزة االمنية االخرى تعرضـت للتهديـد               

الذين منعو في الكثير من الحاالت بيع االراضي والعقارات لالسرائيليين في           " والضغط واعتقال ضباطها    
التـي  " مؤكدا ان المصلحة الوطنية العليا ال يمكن تجاوزها من قبل االجهزة االمنية              " العديد من المناطق  

  " .تفخر بقيامها بادوار كهذه 
وفي نهاية اللقاء كشف الطيراوي عن اكاديمية اقامتها المخابرات في اريحا تضاهي قاعـات التـدريس                

  .لمجاالتوالتأهيل فيها الجامعات الفلسطينية وكذلك التعبئة في كافة ا
  24/4/2007فلسطين برس 

  
  بسام الصالحي يدعو كافة الفصائل واالحزاب الى تنفيذ الخطة االمنية .21

دعا وزير الثقافة الفلسطيني بسام الصالحي الى ضرورة وجود ارادة سياسية من قبل جميع : رام اهللا
منية، محذرا من فشل الفصائل واالحزاب الفلسطينية سيما حركتي فتح وحماس من اجل تنفيذ الخطة اال

يجب : وقال الصالحي في تصريح خاص لقناة العالم االخبارية .الخطة اذا ما استمرت االوضاع السابقة
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ان تكون لدى فتح وحماس ارادة سياسية لتنفيذ الخطة االمنية ومن دون ذلك سندور في دوامٍة جربناها 
السبب هو رغبته بكسب اكبر :  للحكومة قالوحول سبب تقديم وزير الداخلية الفلسطيني استقالته .سابقا

قدر ممكن من االمكانيات لتنفيذ الخطة االمنية بدعم كافة االطراف الرسمية والسياسية واالهلية وتوفير 
وحول  .االمكانيات الملموسة من اجل تنفيذ الخطة، الفتا في الوقت نفسه الى رفض الحكومة استقالته

العائق هو موضوعي حتى اآلن، واالجهزة االمنية بحاجة :  الصالحيمعوقات تطبيق الخطة االمنية قال
الى قناعة حقيقية وانضباط فعلي لتنفيذ متطلبات الخطة، محمال بعض االطراف السياسية المسؤولية في 

 .الفلتان والفشل االمني
  25/4/2007البراق موقع 

  
  الصحفي المخطوف في غزة في صحة جيدة: األحمدعزام  .22

ال نائب رئيس الوزراء الفلسطيني عزام االحمد في بيان يوم الثالثاء ان مراسل هيئة االذاعـة                 ق :رام اهللا 
والتقى عـزام االحمـد      ."صحة جيدة "البريطانية بي بي سي المخطوف في غزة منذ الشهر الماضي في            

اطـالق  بالقنصل العام البريطاني ريتشارد ميكبيس لمناقشة حالة جونستون والجهود التي تبذل لـضمان              
وقال مكتب االحمد ان المعلومات المتوفرة لديه توضح ان جونستون فـي صـحة جيـدة وان                  .سراحه

الحكومة تقوم بالتنسيق الكامل مع الرئاسة وجميع االجهزة االمنية بمتابعـة الجهـود المكثفـة المبذولـة                 
  .الطالق سراح جونستون واعادته سالما الى وطنه وعائلته وعمله

  24/4/2007رويترز 
  

  نسعى لتطويق حادث نهر البارد : في لبنانمنظمة التحرير الفلسطينية .23
بثت وسائل االعالم في سـياق      " :أصدرت ممثلية منظمة التحرير الفلسطينية في لبنان امس بياناً جاء فيه          

تغطيتها للحادث الذي وقع عند حاجز الجيش اللبناني امام مدخل مخيم نهر البارد، خبر اعتقـال الجـيش        
ة اشخاص، احدهم فلسطيني الجنسية على صلة بحادث اطالق النار واالشتباك مـع جنـود الجـيش                 ثالث

  .اللبناني
يهمنا في منظمة التحرير الفلسطينية ان نوضح ان الفلسطيني الذي اوقفه الجيش اللبناني هو سائق سيارة                

الصابة بالغة في بلـدة     الى مستوصف المخيم اثر تعرضها      . د. االسعاف التي كانت تنقل الطفلة سارة ع      
 .وان السائق كان يقوم بمهمة انسانية النقاذ حياة الطفلة المصابة         . المنية اثناء قيام احدى الجرافات بعملها     

ونؤكد ان منظمة التحرير الفلسطينية وكل الفصائل قد بذلت كل جهد ممكن لتجاوز ابعاد هـذا الحـادث                  
توفيت بسبب اصابتها البالغة اثناء نقلها الى مـستوصف         الناتج من رد فعل غاضب من شقيقي الفتاة التي          

ونؤكد ان جهودنا مستمرة لتطويق ذيول هذا الحادث الناجم عن االجـراءات االمنيـة المـشددة                 .المخيم
المفروضة من الجيش اللبناني، وذلك حرصاً منا على امن المخيم والجوار وعلى الدور الوطني للجـيش                

  ".عبةاللبناني في هذه الظروف الص
  25/4/2007النهار 

  
  فصائل المقاومة دخلت مرحلة جديدة مع االحتالل: مفوزي برهو .24

أبو عبيدة المتحدث باسم كتائب  أن فتحي صّباح نقالً عن مراسلها  غزة من25/4/2007 الحياة أفادت
 جديدة مع لكتروني بأن تكون أي تهدئةعالمية الفلسطينية اإلالقسام طالب في مقابلة مع موقع الشبكة اإل

الكرة اآلن في الملعب الصهيوني في أي تهدئة قادمة ألنه "، معتبراً أن "مشروطة من الطرفين"االحتالل 
  ".ثبت أن االحتالل هو الذي يخرق التهدئة دوماً ويتجاوزها
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أبو عبيدة قال في مقابلة مع      أن  نضال المغربي   نقالً عن مراسلها    غزة   من   25/4/2007 رويترز   وذكرت
 أضـاف و .نه ال يوجد تنسيق بين االجنحة العسكرية لحماس والحكومة أو السلطة          ألجزيرة الفضائية   قناة ا 

طالق سراح سـجناء    إسرائيل على   إجبار  سرائيليين إل  ستحاول أسر مزيد من الجنود اإل       القسام ن كتائب أ
  .فلسطينيين
لوكالـة   قـال    بو عبيـدة   أ  من غزة ونقالً عن الوكاالت إلى أن       25/4/2007 األيام الفلسطينية    وأشارت

نهى أالتهدئة باتت غير موجودة وبحكم المنتهية بسبب عدم التزام العدو الصهيوني، العدو             : "فرانس برس 
خـرى منهـا    أن يكون في جعبة كتائب القـسام عمليـات          أستبعد  أال   ":بو عبيدة أضاف  أو ".والًأالتهدئة  

  ".سرائيلي والخيارات مفتوحة للرد على العدوان اإل،االستشهادية
من جهته، قال فوزي برهوم الناطق باسم حركة حماس، إن قوات االحتالل هـي التـي أنهـت الهدنـة                    

 وقال برهوم في حديث لأليام إن ما فعلتـه كتائـب          . الجزئية التي التزمت بها الفصائل منذ خمسة أشهر       
 بماليين  ي المدعوم أميركياً   وفصائل المقاومة يأتي في سياسة الرد الطبيعي على العدوان اإلسرائيل          القسام

ن حماس وفصائل المقاومة دخلت مرحلة جديـدة        أوكان برهوم أكد في تصريحات صحافية        .الدوالرات
وأعلن استعداد حماس لدفع ثمن باهظ مـن أجـل           .مع االحتالل، تتمثل في ردعه بأشكال المقاومة كافة       

ورفض  .ي والدعم األميركي لالحتالل   األسرى والشهداء، خاصة في ظل الصمت العربي والتواطؤ الدول        
 ذلـك   برهوم فكرة أن رد حماس الميداني قد يصعد الموقف ويقود إلى تكثيف إسرائيل لهجماتها، مرجعاً              

وفي إجابته عن سؤال حول ما إذا كـان هنـاك            .إلى عدم حاجة االحتالل لمبررات في استمرار جرائمه       
حن اآلن توحدنا، وسنظل ندافع عن الـوطن حتـى          ن: توقيت لوقف إطالق صواريخ القسام، قال برهوم      

  .نضع العالم أمام مسؤولياته
  

  إذا تعسر الحل السياسي ال بد من العودة إلى المقاومة: حمدانأسامة  .25
أكد أسامة حمدان : فلسطين اآلنموقع   نقالً عنغزة من 25/4/2007 عين على فلسطين جاء في نشرة

 بين المستويين السياسي والعسكري في الحركة،  كامالًاًامأن هناك انسج ممثل حركة حماس في لبنان
 ولهذا يجب أن ال  يظن ،ن الجهد العسكري يخدمإإن الجهد السياسي إذا لم يخدم الهدف الوطني ف" :وقال

 المسارين يكمالن  بل إن كال، وأن هناك أزمة بين المسار السياسي والعسكريحد أن هناك تناقضاًأ
 حمدان إن رد فعل العدو اإلسرائيلي على التهدئة التي التزمت بها الفصائل كان وقال ."بعضهما البعض

.  األمر الذي استوجب رد فعل طبيعي من قبل الفصائل... من العدوان واالغتياالت وتهويد القدسمزيداً
ية في يجابإإن الصبر على الخروقات في الفترة السابقة نقطة " :وتابع حمدان في تصريحات لقناة الجزيرة

صالح المقاومة في فلسطين التي أعطت الجهد السياسي فرصته وقطعت الفرصة على كل من يقول أن 
 . إلى أن الجهود السياسية فشلت في تحقيق ما يريده الفلسطينيون، الفتاً"المقاومة تعرقل الجهود السياسية

ذا تعسر إنه أ ، مؤكداً"ائيليذا ما استمر العدوان اإلسرإهذا هو رد أولي ستتبعه ردود أخرى " :أضافو
على السياسيين " :وتابع  . العودة إلى حماية الشعب الفلسطيني من خالل المقاومةنالحل السياسي ال بد م

ن يضغط على أما إن على العالم ألى تهدئة قد انتهت وإأن يقولوا بوضوح أن كل محاوالت الوصول 
  . "عن نفسهلدفاع لن الشعب الفلسطيني سيبادر إاالحتالل أو 

 الرئيس عمر كرامي في منزله في بيروتبعد لقائه قال  إلى أن حمدان 25/4/2007المستقبل وأشارت 
ن المقاومة لن تقبل باستمرار االعتداءات االسرائيلية وتقف إ" : القوى الفلسطينيةلف وفد من تحاضمن

ن يهدأ ألى الفلسطيني إن يطلب أن  وال يمك،ن تكون متبادلة من الجانبينأوالتهدئة يجب . مكتوفة اليدين
  ."فيما يواصل العدو الصهيوني جرائمه ضد شعبنا
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  حماس تسعى لمقايضة الهدنة برفع الحصار: تحليل .26
 ن في حركةومسؤولأعرب :  محمد يونس نقالً عن مراسلهارام اهللا من 25/4/2007 الحياة أوردت
لى العمل العسكري وسيلة للضغط على إن عن اعتقادهم بأن حماس وجدت في العودة و ومراقبحماس

وقال فوزي برهوم الناطق باسم  .جل رفع الحصار المالي عن الحكومة التي تقودهاأالمجتمع الدولي من 
العالم لم يقف عند مسؤولياته تجاه رفع الحصار الخانق عن شعبنا، لذا اختارت حماس ": الحركة للحياة

 وللجم االحتالل الذي لم يتوقف عن ،والًأمام مسؤولياته أعالم ن تتكلم من خالل المقاومة لوضع هذا الأ
مامنا خيار سوى الدفاع أميركي وأوروبي، لذا لم يعد أوهناك تواطؤ ... ارتكاب الجرائم بحق شعبنا ثانياً

وقال مسؤول .  في شأن وجهتها القادمة داخلياًوتشهد حماس منذ التوقيع على اتفاق مكة جدالً". نفسناأعن 
سرائيل إبدتها حماس والمواقف التي قوبلت بها من أن الجدل يتركز على المرونة التي أر في الحركة كبي

لقد . ن ال مرونة وال تنازالت أخرى بعد اتفاق مكةأاالتجاه السائد في الحركة هو "ن أضاف أو. والغرب
  ."ن يقدم ما عليهأقدمنا ما علينا وعلى العالم 

قبل أيام صرح خالد : عال عطا اهللا نقالً عن مراسلته غزةمن  24/4/2007ون الين أإسالم ونشر موقع 
 ذلك بأن حماس مشعل بأن لدى الحركة خيارات عديدة ستستخدمها في الوقت والزمان المناسبين، مبرراً

. ..ال يمكنها السكوت أمام ما يجري على الساحة الفلسطينية، سواء كان عجز حكومة الوحدة عن اإلنجاز
بدأت الحركة  24/4/2007ومع فجر الثالثاء . رار الحصار االقتصادي على الشعب الفلسطينيأو استم

 بالهدنة السارية مع إسرائيل منذ في استخدام أول خياراتها بإعالن جناحها العسكري أنه لم يعد ملتزماً
دم التزام الدولة  على ع وقصف كتائب القسام عدة مستوطنات إسرائيلية بالصواريخ، رداً،نوفمبر الماضي

غير أن محللين سياسيين رأوا في تصريحات إلسالم  .العبرية بهذه الهدنة، بحسب ناطق باسم الحركة
 بأكثر من رسالة إلى األطراف الداخلية والعربية نت أن لجوء الحركة لهذا الخيار يبعث أيضاً.أون الين

 إنجاز تقدم في مجال إرساء األمن وتوحيد والدولية، في مقدمتها حكومة الوحدة التي ال تزال عاجزة عن
األجهزة األمنية ورفع الحصار االقتصادي، مفادها أن كل الخيارات بما فيها خيار المقاومة سيكون 

  . أمام حماس في حال إذا استمر الوضع على ما هو عليهمفتوحاً
  

   فصائلللجان المقاومة تدعو إلى تشكيل غرفة عمليات مشتركة ل .27
 دعت لجان المقاومة الشعبية إلى تشكيل غرفة عمليات مشتركة بين فصائل المقاومة :ار خاص مد–غزة 

 أبو مجاهد الناطق باسم  وقال.في ظل أجواء التهديد والتصعيد الصهيوني بالعدوان على قطاع غزة
ئل ال بد أن نشكل جبهة مقاومة موحدة من قبل األجنحة العسكرية للفصا" :في تصريح لشبكة مدار لجانال

الفلسطينية، لنجمع الخبرة الموجودة لدى األجنحة العسكرية ونؤلم هذا العدو الغاصب ونكبده أكبر 
  ".خسائر

  25/4/2007عين على فلسطين 
  

  هي من عطلت عمل وزير الداخلية قادة األجهزة األمنيةمافيات : المصريمشير  .28
إسرائيل عي، مشير المصري، وأحد نوابها في المجلس التشريقيادي في حركة حماس الحّمل : غزة

مسؤولية انهيار التهدئة التي كانت شبه قائمة بين الفلسطينيين واإلسرائيليين، من خالل تصعيده العسكري 
، وأكد المصري في تصريحات خاصة لقدس برس أن التهدئة انتهت عملياً .الميداني في الضفة والقطاع

تغلها الرتكاب حماقات عسكرية بحق الشعب الفلسطيني، العدو الصهيوني لم يلتزم بهذه التهدئة واس"ألن 
 للدفاع عن نفسها وعن الشعب لذلك فمن حق كل قوى المقاومة الفلسطينية أن تقوم بما تراه مناسباً

ال أفق للمسار السياسي بين الفلسطينيين واإلسرائيليين على خلفية ما تقوم به : "أضافو ".الفلسطيني
 قادة الدول العربية إلى مطالباً، "لى األرض واستمرار في االستيطانإسرائيل من عدوان عسكري ع
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: تابع إلى إسرائيل للترويج للمبادرة العربية للسالم، و" أردني-مصري "العدول عن قرار إرسال وفد 
المبادرة العربية للسالم قبرها العدو الصهيوني منذ اليوم األول إلعالنها في قمة بيروت العربية عام "

واعتبر المصري أن هدف إسرائيل األساسي من  ".وبالتالي فال جدوى من إرسال الوفد العربي... 2002
ليس إال ترجمة عملية لمطلبها القائم على "استقبال الوفد العربي فيما إذا أقدمت الدول العربية على إرساله 

  ."فرض التطبيع أوالً
، واتهمهم بمحاولة "قادة األجهزة األمنيةداخل في بمافيات "من أسماهم  على صعيد آخر انتقد المصري 

أعتقد أن المشكلة : "تعطيل وزير الداخلية هاني القواسمي من القيام بدوره في تنفيذ الخطة األمنية، وقال
األمنية هي الملف األخطر على الدوام في الساحة الفلسطينية، وهي قضية لألسف ال تزال كما منذ 

 للوزراء أيام الرئيس الراحل ياسر  محمود عباس يوم كان رئيساًسنوات، حين فرضت على الرئيس
عرفات أن يستقيل، بسبب وجود مافيات من قادة األجهزة األمنية يصرون على عدم تنفيذ أوامر وزير 

داخل حركة فتح من أن استقالة وزير  سياسيةإعالمية وما تداولته أوساط  المصريواستهجن  ".الداخلية
هذه االتهامات ليست إال محاولة للتهرب من المسؤولية : "سيق لها بينه وبين حماس، وقالالداخلية تم التن

 في النيل لها ومحاوالت فاشلة لقادة األجهزة األمنية الذين ينتمون كلهم ،حركة فتحالبعض في من قبل 
  ".من حماس

  24/4/2007 قدس برس
  

 مسؤولي حماس ى علحماس والوفد األمني المصري ينفيان فرض مصر قيوداً .29
نفت كل من حركة حماس والوفد األمني المصري المتواجد في المناطق :  أشرف الهور-غزة 

 حركة ىالفلسطينية أمس صحة التقارير التي تحدثت عن قيام السلطات المصرية بفرض قيود عل
 باسم  صالح البردويل الناطق.واعتبر د .المسؤولين المنتمين لحماس لدي عبورهم لألراضي المصرية

وقال إن األخبار  .كتلة حماس البرلمانية في تصريحات صحافية أن تلك األخبار مجرد إشاعات إسرائيلية
التي تتوارد دائماً من الطرف الصهيوني هي أخبار غير موثوق بها إطالقاًَ، وهي محاولة لتسميم العالقة 

ماني من حركة حماس بزيارة  قيام وفد برلىلإما بين الطرف الفلسطيني والطرف المصري، مشيراً 
 كانت األجواء إيجابية جداً وكان هناك تفاهم أكبر حول عملية تنسيق :وقال .القاهرة األسبوع الماضي

 .عبور المسؤولين، ولم نسمع عن أي شرط من الشروط التي تحدثت عنها وسائل اإلعالم الصهيونية
 إسماعيل محفوظ . مجلس الوزراء ود محمد عوض أمين عام.وحول إعاقة السلطات المصرية مرور د

التشريعي المجلس  أن الزيارة األخيرة ألعضاء من ىلإوكيل وزارة المالية مؤخراً، أشار البردويل 
 عبروا لنا عن أسفهم ألي :لمصر تم خاللها مناقشة الموضوع مع قيادة المخابرات المصرية، وقال

 .أحداث من هذا النوع ووعدوا أال تتكرر الحادثة 
 أن يكون قد سلم أي قائمة شروط  غزة اللواء برهان حماد رئيس الوفد األمني المصري فيىذلك نفك

 في  حمادوقال اللواء . األراضي المصرية أو المرور منهاىلإتتعلق بدخول مسؤولي حركة حماس 
 تصريح صحافي إن مصر ال تفرق في المعاملة بين حماس وفتح أو أي فصيل أو حزب أو تيار سياسي

وأوضح أنه  .فلسطيني، كما أنها ال تفرق بين أبناء الشعب الفلسطيني كأفراد أياً كان انتماؤهم السياسي
نه يتم إبالنسبة ألعضاء الحكومة والمسؤولين الفلسطينيين أو الذين يحملون جوازات سفر دبلوماسية ف

ون المرافقون لهؤالء  يك مصر وخروجهم منها دون أية مشاكل، إال أنه أحياناًىلإتسهيل دخولهم 
 أن السلطات ىلإولفت  .المسؤولين مسجلة عليهم بعض المالحظات التي تتطلب التأكد والتدقيق فيها

 . معبر رفح من أجل تكريس ودعم سبل الراحة للفلسطينيينى تسهيل اإلجراءات علالمصرية تدرس حالياً
  25/4/2007القدس العربي 
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  ب إليه بتخليه عن حق العودةحماس تطالب أبو مازن بتوضيح ما نس .30
 توضيح محمود عباسطالب إسماعيل رضوان الناطق باسم حركة حماس الرئيس :  فلسطين اآلن–غزة 

موقفه إزاء ما نسب إليه في وسائل اإلعالم الصهيونية حول تخليه عن حق العودة وقبوله بأن فلسطين 
  .أرض للمحتل اإلسرائيلي

  25/4/2007عين على فلسطين 
  

  د تطالب بوقف االتصاالت مع إسرائيل وتحذر من أي تنسيق أمني معهاالجها .31
 طالبت حركة الجهاد اإلسالمي رئاسة السلطة الفلسطينية بعدم إجراء أي لقاءات سرية أو علنية مع :غزة

 ".تمتهن كرامة الشعب الفلسطيني، وال تقدم له شيئاً"القادة اإلسرائيليين، واصفة تلك اللقاءات بأنها 
حركة في بيان لها بشدة من عودة أي شكل من أشكال التنسيق األمني اإلقليمي وغير اإلقليمي، الت وحذر

وحملت الحركة إسرائيل ". ذلك سيشكل نكسة للعالقات الوطنية التي تربط شعبنا مع محيطه"وقالت إن 
اومة، مشيدة بما كما أيدت جهود فصائل وأجنحة المق. ولية عن أي اعتداء يقع في حق الفلسطينيينؤالمس

ودعا البيان، إلى  ".بالتفافها وتمترسها بخيار الجهاد والمقاومة، ورفضها لمشاريع التسوية"وصفته 
بكافة الوسائل واإلمكانات، بما فيها إطالق الصواريخ "االستمرار في الرد على العمليات اإلسرائيلية 

 أن ال تألوا جهداً في سبيل تطوير قدراتها كافة فصائل المقاومة"، كما دعا "والقذائف على المستوطنات
  ". ووسائلها القتالية إليالم االحتالل ومستوطنيه

  24/4/2007 قدس برس
  

  ولمرتأقيادي في حزب الشعب يطالب أبو مازن بوقف اللقاءات الدورية مع  .32
 طالب عضو اللجنة المركزية لحزب الشعب خالد منصور، الرئيس محمود عباس أن يعلن :طولكرم

 على تواصل الجرائم ولمرت، رداًأيهود إبخطوة احتجاجية عن وقف االجتماعات الدورية مع و
 وذلك كي يفهم حكام دولة االحتالل أن الحديث عن السالم ال يمكن ...اإلسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني

لى  وصلت نسخة منه إ،وأضاف منصور في تصريح مكتوب. أن يستقيم مع ارتكاب المجازر والجرائم
 مشيراً  ثقة جماهيرها بها،قدس برس، أن خطوة من هذا القبيل تقوم بها القيادة الفلسطينية ستعزز حتماً

 بعد يوم نتيجة عجز السلطة عن إخراج الشعب من أزماته المستفحلة، وفشلها إلى أن تلك الثقة تتآكل يوماً
 تخاذ القيادة الفلسطينية موقفاًوأكد منصور أن عدم ا .في فك الحصار ووقف مسلسل الفوضى والفلتان

 من الجرائم التي تقوم بها قوات االحتالل يجعلها فاقدة ألهليتها، وعديمة الجدوى في نظر  حازماًعملياً
  .أوساط واسعة من شعبها

  24/4/2007 قدس برس
  

  كانت تخطط لها حماسىإسرائيل تؤكد إحباط عملية خطف جنود كبر .33
 الجيش اإلسرائيلي ان قوات الجيش بالتعاون مع سالح الجو أحبطوا ذكر راديو: غزة  من أشرف الهور

فجر الثالثاء محاولة من كتائب القسام الختطاف جنود إسرائيليين بالقرب من الحدود اإلسرائيلية مع 
 ى أن القصف المكثف الذي نفذته كتائب القسام أمس كان يهدف الىوأشارت المصادر ال .قطاع غزة

سرائيلي لعمليات القصف لتقوم مجموعات مسلحة من القسام بتنفيذ عملية اختطاف توجيه االهتمام اإل
 . بعيدة عن القصف وبعيدة كذلك عن أجهزة الرصد اإلسرائيليى في منطقة أخرىكبر

  25/4/2007القدس العربي 
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  الفلسطيني" الضعف"بيريز يلقي باللوم في انهيار الهدنة على  .34
ون بيريز باللوم على ضعف القيادة واالنقسامات بين الفصائل الفلـسطينية           ألقى شمع : من الستير مكدونالد  

وفي مقابلة مع رويترز قال السياسي المخضرم إن الدولة اليهودية تكافح            .هدنة في قطاع غزة   الفي انهيار   
لة من أجل التوصل الى سالم نهائي مع جيرانها العرب وأن العالقات االقتصادية الجديدة قد تكون قوة فعا                

وأضـاف بخـصوص    ،  "لم يلتزموا بوقف اطالق النار الذي تعهـدوا بـه         "وقال بيريز    .من أجل التغيير  
وقـال إن   ."لم يكن أمامنا من خيار سوى منعهـا  "الهجمات االسرائيلية التي أسفرت عن مقتل فلسطينيين        

لنار مـن تلقـاء   الكل يطلق ا... ضعف االمن"احدى المشكالت التي تواجه التفاوض مع الفلسطينيين هي       
دون . يجب أن يفرضوا النظام على قواتهم االمنية      "وأردف يقول    ."وهو ما يخلق وضعا ال يحتمل     .. نفسه

ذلك ليس هناك أي فرصة الي شيء جاد النه اذا كان لديك جيوش كثيرة وال جيش وحكومات كثيرة وال                   
  ."فال يمكنك حقا التفاوض أو السيطرة على الوضع.. حكومة

ز ان اسرائيل مستعدة الجراء محادثات مع مفاوضي جامعة الدول العربية المتوقع أن يقومـوا               وقال بيري 
 لكن لكون المحادثات مقصورة على مصر واالردن شبه بيريز تلك         ،بزيارة لمناقشة مبادرة السالم العربية    

ان العربيـة الـسنية     وأشار بيريز الى بواعث القلق لدى البلد       ".فرقة موسيقية بدون قائد   "المحادثات بأنها   
الطموح الفارسي لحكم الـشرق     "بشأن صعود الشيعة في العراق وبرنامج ايران النووي وما وصفه بأنه            

ورأى بيريز أيضا أن تجدد الحرب ال مع حزب اهللا           .كأسباب لتغير العالقات في أنحاء المنطقة     " االوسط
تقد أن االطراف ال تزال تلعق جراحهـا وال         أع"وقال  . اللبناني غير مرجح فيما يبدو في المستقبل القريب       

 بعد نـشر     أولمرت رفض بيريز الحديث عن سقوط حكومة      و ."تزال ذكريات ما حدث في لبنان حاضرة      
قد يمر رئيس الوزراء بوقت عصيب للغاية لكنه يقـود          "وقال   .تقرير رسمي عن الحرب االسبوع المقبل     

ال أرى أي حزب في البرلمان حريص على اجراء         ... عهائتالفا عريضا وأعتقد أن بامكانه البقاء في موق       
  ."انتخابات جديدة

  24/4/2007رويترز 
  

  الحملة االسرائيلية ستكون اكثر قسوة في األيام المقبلة: سعيد نفاع .35
 وهو من أبرز الرافضين للخدمة العـسكرية        ،قال المحامي سعيد نفاع   :  رامي منصور  - الدستور   -يافا  

 سيكون فـي    - رفض الخدمة العسكرية     -لى العرب الدروز ومن أوائلهم، بأن       التي تفرضها اسرائيل ع   
 والتجمع  48عن الحملة االسرائيلية ضد فلسطينيي      " الدستور"وفي حديثه ل   .سلم أولويات عمله البرلماني   

معالم الحملة المقبلة باتت واضحة، فعلى ضوء ما جـرى          : "بشارة ، قال  . الوطني الديمقراطي ورئيسه د   
سابيع األخيرة والحملة الشعواء التي شنت على بشارة والتجمع الوطني، تأكد لنـا ان هنـاك ارادة                 في اال 

مبيتة ومبرمجة لضرب فلسطينيي الداخل وتوجهاتهم الوطنية، وقد عبر عنها رئيس المخـابرات العامـة               
سبق، يعقوب بيـري،    االسرائيلية، الذي اعتبرنا خطراً استراتيجياً، وكما قال رئيس المخابرات العامة اال          

كل ذلك يضعنا أم تصور ثابت بأن الحملة ستكون اكثر قـسوة            . بأنه يجب إجتثاث ظاهرة عزمي بشارة     
في األيام المقبلة، خصوصاً بعد أن يرفع حظر النشر، ونحن اكثر المعنيين برفعه لوضع الصورة أمـام                 

  ".الرأي العام وباألساس أمام اهلنا في الداخل والخارج
  25/4/2007الدستور 

  
  واالحتالل يحرسهم" حومش"آالف المستوطنين يتظاهرون فوق أنقاض  .36

" حومش"تظاهر آالف المستوطنين االسرائيليين واعتصموا أمس فوق أنقاض مستوطنة           :غازي بني عودة  
وجاءت خطوة المستوطنين هذه ضمن     ،  2005التي أخلتها الحكومة اإلسرائيلية في الثالث من أيلول عام          

حركات باشرها المستوطنون مؤخرا إلعادة االستيطان من جديد في األماكن ذاتها التي سـحبت              سلسلة ت 
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واستبق الجيش االسرائيلي تظاهرة المستوطنين بفرض إجراءات        .الحكومة اإلسرائيلية المستوطنين منها   
ثنـاء  ضد سكان المنطقة الفلسطينيين كي يضمن توفير جميع التسهيالت وسبل الحمايـة للمـستوطنين ا              

  .تحركهم وتظاهرهم وسط مجموعة من القرى الفلسطينية
 25/4/2007األيام الفلسطينية 

  
  "حرب الصيف"إسرائيل تنتظر إشارة رئيس أركانها لشن : السياسة الكويتية .37

كشف ديبلوماسي خليجي في االمم المتحدة في نيويورك النقاب امس عن ان             : كتب حميد غريافي   -لندن  
لوماسية االسرائيلية في المنظمة الدولية هنا تبعث على القلق من امكانية كبيرة في وقوع              اجواء البعثة الديب  

حرب واسعة بين اسرائيل وسورية في منتصف الصيف المقبل سيكون البقاع اللبناني ومناطق واسعة من               
ات وجـود تحـضير   "ونقل الديبلوماسي عن تلك االجواء       .الضفة الغربية وقطاع غزة اجزاء من وقودها      

 االسرائيلية علـى طـول خطـوط        - العربية   1973واستعدادات عسكرية شبيهة باستعدادات حرب عام       
التماس الحدودية بين الدولة العبرية وكل من سورية وحزب اهللا وحركتي حماس والجهاد االسالمي قـد                
تكون حولت عواصم دول االطراف المتنازعة هذه الى خطوط اماميـة للجبهـات بوجـود ترسـانات                 
صاروخية في ايدي كل تلك االطراف وباتت الخطط العربية ترتسم علـى أسـاس سـقوط سـتراتيجية                  

  ."الخطوط الخلفية الدفاعية القديمة المتعارف عليها بسبب وقوعها االن في مجاالت الصواريخ
وقادتـه  اننا نشكر حسن نصر اهللا      ": ونسب الى احد ديبلوماسيي البعثة االسرائيلية في االمم المتحدة قوله         

الميدانيين من لبنانيين وايرانيين وسوريين لكشفهم لنا حقيقة قوتهم العسكرية واقصى ما يمكن ان يفعلـوه                
ان : وقال الديبلوماسي االسرائيلي   ."بصواريخهم وقذائفهم المضادة لآلليات وبشبكات مراقباتهم وتجسسهم      

وقوع حرب مـع    " الماضي قبل استقالته     القيامة التي قامت على دان حالوتس عندما قدر في شهر اكتوبر          "
وانما بسبب  , بسبب خطأ في حساباته أو ان ما اعلنه مجرد تكهنات         ) القيامة( لم تكن    "سورية هذا الصيف  

كشفه ما يمكن ان يشكل اخطر االسرار العسكرية التي تخطط لها تل ابيب لشن هذه الحرب فعـالً مـع                    
  ." الذي اعتبر حالوتس انه هتك سريته"فاجأةالم"حفاظها على المبادرة او ما تسمى بعنصر 

ان اسرائيل هـي االخـرى ال       ":  عن زميله االسرائيلي في االمم المتحدة قوله        الخليجي ونقل الديبلوماسي 
 وان الجيش االسـرائيلي مـازال يعـيش         ،تريد الحرب لكن المشكلة ان حرب تموز الماضي لم تنته بعد          

وتـابع   .لتحضيرات وتصحيح االخطاء والحشد وجمع المعلومات     اجواءها ساعة بساعة عبر التدريبات وا     
انها هدنة موقتة تحدث في حروب كثيرة وستسقط هذه الهدنة متى اعطى رئيس االركان الجنـرال                : قائال

واعرب الديبلوماسي العبري عن اعتقـاد المحللـين         ."اشكنازي القادة السياسيين واالمنيين اشارة الهجوم     
 اي ان عواصـم     "ستكون حرب عواصم  "يين والغربيين ان اي حرب ستقع بعد االن         العسكريين االسرائيل 

  ."الدول المشاركة فيها مثل تل ابيب وبيروت ودمشق ستتحمل النصيب االكبر من الدمار والتهجير
  25/4/2007السياسة الكويتية 

  
  !مليون شخص في إسرائيل يعجزون عن شراء األدوية .38

في إسرائيل أن ال أقل مـن مليـون         " أطباء من أجل حقوق اإلنسان    "ة  كشف تقرير جديد لمنظم   : المحرر
شخص اضطروا للتنازل عن شراء األدوية وتلقي خدمات عالجية بسبب عجزهم عن دفع الرسوم علـى                

، ولكن على ما يبدو فإن      2005ويؤكد التقرير أن هذه اإلحصائيات تتعلق بالعام         .الرغم من أنها مخفضة   
ويقول التقريـر إن الغالبيـة       .، بعد ظهور تقرير الفقر    2006تى في العام الماضي     شيئا لم يتغير فيها ح    

الساحقة من هؤالء هم من الفلسطينيين، خاصة بين العشائر البدوية في منطقة النقب، حيث نسب الفقـر                 
تضاعف جميع نسب الفقر في مختلف القطاعات، ثم يأتي الفلسطينيون في القدس المحتلـة، الـذين يـتم                  
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وفي الدرجـة الثالثـة يـأتي العمـال         . م ضمن اإلحصائيات اإلسرائيلية بفعل قانون الضم للمدينة       شمله
  .األجانب

  23/4/2007المشهد االسرائيلي 
  

  !في إسرائيل... النازيون الجدد .39
 في السنوات األخيرة ظهرت على جدران العديد من المدارس والمعابد اليهودية فـي إسـرائيل                :أ ف ب  

 ,2005اخطر هذه الحوادث كان في أيار من العـام          . عقوف وشعارات معادية للسامية   رسوم للصليب الم  
وفي الـشهر ذاتـه،     . عندما تعرض كنيس بتاح تكفا للسلب والتخريب وغطي بشعارات معادية للسامية          

اعتقلت الشرطة العسكرية جنديا روسي األصل على ذارعة وشم للصليب المعقوف ويقـول انـه يكـره                 
 بقليل أدين عسكري آخر بإنشاء أول موقع انترنت للنازية الجديدة في إسـرائيل يتـضمن                بعدها. اليهود

ومن أهـداف الموقـع     .  ألدولف هتلر وصورة له وهو يؤدي التحية النازية        "كفاحي"مقتطفات من كتاب    
قافـة  تذكير الروس المقيمين في إسرائيل وتوعيتهم بالث      "اإلسرائيلي اليميني المتطرف الوحيد في إسرائيل       

الوطنية الروسية وبعث الشعور باالنتماء الوطني للتصدي ألي شكل من أشكال تحويـل الـروس إلـى                 
 الذي يقدم المساعدة لضحايا األعمال المعادية للسامية في إسرائيل          "دمير"ويرى مسؤول مركز    . "اليهودية

ي السابق وصلوا إلـى     زلمان جيليشنسكي أن معظم هذه الحوادث من فعل مهاجرين من االتحاد السوفيات           
 مليون هاجروا   1.3إسرائيل في التسعينيات، فيما تشير وزارة االستيعاب اإلسرائيلية إلى أنه من بين نحو              

ويلفـت  .  ألـف غيـر يهـودي      300من الجمهوريات السوفياتية منذ مطلع التسعينيات، ثمة أكثر مـن           
هناك مجموعة  "يل سنوياً، موضحاً أن      حادث معاد للسامية في إسرائ     500جيليشنسكي إلى وقوع أكثر من      

وإجماال يوجد المئـات مـن      . من عشرات المناهضين للسامية في كل واحدة من المدن االسرائيلية تقريبا          
وفيما تؤكد السلطات االسرائيلية، من شرطة ووزارتي العدل والداخلية، أنها          . "النازيين الجدد في إسرائيل   

  .  للسامية، فإن جيليشنسكي يتهمها بالسكوت عن هذه الظاهرةال تملك أي أرقام لألفعال المعادية
 25/4/2007السفير 

  
  قوات االحتالل تقصف بيت حانون بالمدفعية والرشاشات الثقيلة .40

 بقذائف المدفعية والرشاشات الثقيلة، مناطق      يومقصفت قوات االحتالل مساء الثالثاء وفجر ال      : ألفت حداد 
 أخلت قـوات األمـن       في حين  .دون أن يبلغ عن وقوع إصابات     ،  زةفي بلدة بيت حانون شمال قطاع غ      

الفلسطيني مساء أمس مواقعها في المناطق الشمالية من قطاع غزة، بعد تحذيرات إسرائيلية بقصف تلـك                
  .المقرات

  25/4/2007 48عرب
  

 ؤكدون في ذكرى النكبة عدم التنازل عن حق العودة ي48وفلسطيني .41
، في مسيرة العودة العاشرة إلى قريـة        48األراضي المحتلة عام    طينيي  شارك اآلالف من فلس   : طولكرم

ـ         ،  اللجون المهجرة  واختتمـت   . للنكبـة  59والتي نظمتها لجنة الدفاع عن المهجرين بمناسبة الذكرى الـ
أن المـسيرة هـي     ،  48رئيس لجنة المتابعة العليا لشؤون عـرب        أعتبر فيه    ،المسيرة بمهرجان خطابي  

مـن   والتي يشنها ،وتطرق إلى حملة التحريض ضد الوسط العربي وقيادته. وطنالفي   للتأكيد على الحق  
في سياق كالمـه علـى عـدم     وأكد .الفاشيون والعنصريون في الحكومة اإلسرائيلية وخارجهاوصفهم 
   . لمواطنيها العربتهاوا عدعن حقيقةعلى الحكومة اإلسرائيلية أن تجيب أن  و،عن حق العودةالتنازل 
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  إن كان ذلك    وتساءلت ،عن أسفها للنكبة   ، متضامنة ،باسم مجموعات يهودية   جهتها عبرت المتحدثة     ومن
   . في مظاهرات كثيرة ولكن شيئا لم يتغيروا شارك، الفتة إلى أنهميكفي

  24/4/2007 قدس برس
  

  إسرائيل فشلت في محو النكبة من ذاكرة األجيال الفلسطينية: مؤسسة حقوقية .42
، أنه في اليوم 48مؤسسة العربية لحقوق اإلنسان في األراضي الفلسطينية المحتلة عام قالت ال :طولكرم
 اقتالع أكثر من ثلثي الشعب الفلسطيني من أراضيهم ، تمعن قيام دولة إسرائيلفيه  أعلن الذي

 على إلستيالء وا، قرية عربية، من خالل ارتكاب المجازر والترهيب والتخويف531ومصادرتها وتهجير
. من األراضي% 92 مليون دونم، أو ما يساوي 18.6اضيهم وأمالكهم التي بلغت مساحتها حوالي أر
مباشر،  من القرى التي هجرت كانت بسبب عمل عسكري% 89يظهر من الملفات اإلسرائيلية، أن و

 فقط كانت بسبب هجرة اختيارية، فيما ارتكبت العصابات %2، كانت بسبب الحرب النفسية، و%10وأن 
وأوضحت أن أكثر . أهمها مجزرة دير ياسين والطنطورةكان ، 48 مجزرة خالل أحداث 35لصهيونية ا

إلى الجئين خارج الوطن وداخله، يعيش إلى اليوم أكثر من ثلثهم تحولوا من الشعب الفلسطيني % 85من 
لية أنه وبالرغم من عمأوضح بيان المؤسسة،  و.في مخيمات لالجئين في أصعب الظروف وأحلكها

يعيشون في الضفة الغربية وقطاع غزة وداخل ما يسمى من الفلسطينيين % 46 ما زال ،التشريد
في دول العالم المختلفة، يعيشون % 12 في حين أنفي الدول العربية المجاورة، % 42بإسرائيل، و

ا اتهمت المؤسسة الدولة العبرية وخصوصا أجهزتهفي هذا السياق و .نصفهم في دول عربية أخرى
األمنية وحتى التعليمية، بمحاولة محو آثار هذا الجرح من الذاكرة الجماعية لفلسطينيي الداخل، إذ 
فرضت االحتفاالت ومباهج الفرح ورفعت األعالم اإلسرائيلية في المدارس ومراكز القرى والمدن 

بر وبعزيمة أقوى،  إال أن هذه المحاوالت فشلت، حيث يتمسك الجيل الثالث للنكبة بعنفوان أك.العربية
  .حتى من تلك التي عّبر عنها الجيل األول، بالعودة إلى البيت والقرية والوطن

  24/4/2007 قدس برس
  

  يؤكد على أن ال حل إال بعودة الالجئين 48يفلسطيني لاستطالع .43
م  أجراه مركز مدى الكرمل أنّه،48أراضيبّين استطالع لرأي الفلسطينيين في :  أسعد تلحمي-الناصرة 

وقال . بغالبيتهم العظمى ينظرون إلى حّل مسألة الالجئين وفق أسس العدل، ال من منطلقات ميزان القوة
الحق بالعودة إلى داخل إسرائيل، ئهم ّن الحد األدنى المقبول لديهم كحل لقضّية الالجئين هو إعطا، أ70%

، قضّية تقع على إسرائيلهذه ال ن مسؤولّية حّل، أ%75وقال  .أو منحهم االختيار بين العودة والتعويض
إّن حل قضية ، %51وقال . أن إسرائيل هي الجهة المسؤولة عن تعويض الالجئين% 86أعلن كما 

القيادات العربّية في % 81 دعا، فيما المهجرين في وطنهم يجب أن يتحقق بعودتهم إلى قراهم األصلية
من المستطلعين، % 57رأى إلى ذلك فقد . ئيسياًإسرائيل إلى أن تجعل من قضية المهجرين موضوعا ر

  .أّن حّل القضية الفلسطينية ينبغي أن يشمل حالّ لقضية المهجرين
  25/4/2007الحياة 

  
  جمعيات استيطانية تسعى الى ابتالع عقارات وامالك ارثوذكسية : عطا اهللا حنا .44

عن فحوى لقاء عقد مع البطريـرك       كشف المطران عطا اهللا حنا، النقاب       :  جمال جمال  -القدس المحتلة   
االرثوذكسي ثيوفولوس األول، كان قد شدد فيه على ضرورة اتخاذ إجراءات سريعة وقويـة وواضـحة                
بهدف ابطال الصفقات سواء في باب الخليل أو منطقة مار يوحنا، واوضح ان هناك عمالً هاماً يجب ان                  
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عـدم  مؤكـدا    .ية واالردن حول هذه المـسألة      على اتصال مع المسؤولين في السلطة الفلسطين       ه وان ،يتم
وأكـد أن   .  امام اي اهمال أو تقصير فيما يتعلق بالعقارات التي يجب ان تعـود الـى الكنيـسة                 السكوت

كمـا  . ن على عروبة القدس بكل ما فيها من مقدسات ومؤسـسات       يالمسيحيين العرب األرثوذكس حريص   
سعى وبقوة الى ابتالع عقارات ارثوذكسية، وخاصة في        اشار الى ان هناك جمعيات استيطانية إسرائيلية ت       

  .باب الخليل وغيرها من المواقع ، امعاناً في تهويد المدينة المقدسة
  25/4/2007الدستور 

  
   التاريخية في القدس يهدمون بناية المجلس اإلسالمي األعلىاإلسرائيليون .45

رافات اإلسرائيلية باشرت بهدم بناية كشفت مؤسسة األقصى، النقاب عن أن الج :هسليم تاي - الناصرة
م، 1929 عام تشُيدوالتي  في القدس، ا إسالميا حضارياالمجلس اإلسالمي األعلى، والتي تعتبر معلم

مؤسسة أنه بعد استكمال الوأوضحت  .قع على بعد عشرات األمتار من السور الغربي للبلدة القديمةتو
دا إلضافة وتشييد مبان وشقق عليها، على غرار الطراز  سيتم حفر المنطقة عميقا، تمهي،عملية الهدم

المعماري الغربي الحديث، حيث ستكون ملكيتها ألثرياء من يهود العالم، خاصة من األمريكيين 
 لمشاريع تهويد القدس، وممن يرغبون بامتالك شقق فاخرة،  واألوروبيين، ممن عرف عنهم تمويلهم
 .م إقامة شعائرهم الدينية اليهودية، براحة وتواصل سريع ودائمقريبة من حائط البراق، حتى يتسنى له

 ألف دوالر 20 إلى 15كما علم أن سعر المتر المربع الواحد من الشقق التي ستنجز سيصل ثمنه ما بين 
  .أمريكي

  24/4/2007 قدس برس 
  

   احتجاجا على الفلتان االمنيجثة ابنهابتقتحم المجلس التشريعي فلسطينية  عائلة .46
 مقـر  واالعشرات من عائلة أبو شرخ اقتحمأن  :غزة من 24/4/2007 عين على فلسطين    ء في نشرة  جا

 واوطالب .المجلس التشريعي في مدينة غزة حاملين جثة أحد أبنائهم الذي قتل برصاص مسلحين أول أمس              
ني والفوضى  قتلة والقصاص منهم مرددين الشعارات المستنكرة الستمرار حالة الفلتان األم         البالكشف عن   

  .في األراضي الفلسطينية
ماجد أبو شـمالة،    ،   جميل المجدالوي  وابأن الن  :25/4/2007 األيام الفلسطينية     في كتب فايز أبوعون  و

  على تبني المجلس كافة مطالب العائلة العادلة، ورفع الغطاء العائلي والتنظيمي عـن             واوخليل الحية، أكد  
  .، والقصاص منهمالجناة

 بمسؤوليتها الكاملة عن قتل      اعترفت جماعة جيش اإلسالم  أن  : غزة من   24/4/2007عا  وكالة م وذكرت  
حادثـة  ال اهللا بتحمل المسؤولية الكاملة عن       دتعاه، وأكدت أنها    وقع بطريق الخطأ  الذي  حسن أبو شرخ    
 كمـا  . على مدار تواجدها في قطـاع غـزة  ته مثمنة الدور الجهادي واالجتماعي لعائل     ا،وما يترتب عليه  

  . نفيذ شرع اهللا في مرتكب هذا الحادث بعد أن تتضح مالبساتهبتتعهدت 
 

   منذ بداية العام الحالي األمني الفلسطيني ضحية للفلتان63: يمركز حقوق .47
حذر مركز رام اهللا لدراسات حقوق اإلنسان من خطورة استمرار أعمال القتـل واسـتهداف               : محافظات

لحكومة بكل مكوناتها للتحرك الفوري والجاد للعمل علـى وقفهـا،           ودعا ا . المؤسسات التعليمية والثقافية  
. كما دعا الفصائل لرفع الغطاء عن مرتكبـي هـذه االعتـداءات            .وتقديم الفاعلين إلى محاكمات عادلة    

طالب العائالت الفلسطينية المتقاتلة بالكف عن أعمال الثأر، وإعطاء الفرصـة لتطبيـق القـانون فـي                 و
، العام الجاري شهد تصعيداً خطيراً في أعمال القتل والقتل المتبـادل          أن  واوضح   .الحصول على الحقوق  

شـار إلـى    كما أ .  نساء في قطاع غزة    7 أطفال و  4 مواطناً، من بينهم     63ما يزيد عن      سقط من جرائه    
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تكرار أعمال الخطف والخطف المتبادل بين الفصائل والعائالت الفلسطينية، فضالً عن أعمال الخطـف              
يزال محتجـزاً لـدى     الذي ال    بي بي سي  لا خطف مراسل إذاعة     هاالت رعايا أجانب، وكان آخر    التي ط 
  .خاطفيه

  25/4/2007القدس الفلسطينية 
  

  االحتالل يمنع األسرى من إخراج أعمال يدوية خاصة باألقصى .48
تعلـق  كشف ان مصلحة السجون االسرائيلية قامت مؤخرا بإجراءات تضييقية على األسرى فيما ي      : نابلس

نها تقـوم   أ كما من خالل منعهم من اخراجها خارج السجن،         ،تتعلق بالمسجد األقصى  التي  بأشغالهم الفنية   
  . لذلكبمنع إدخال بعض المواد التي يحتاجها األسرى

  25/4/2007الخليج اإلماراتية 
  

   ينظم مهرجاناً رداً على الحملة ضد فلسطينيي الداخل الديموقراطيالتجمع .49
 رداً   الناصرة، فيالذي سيقام   لوطني الديمقراطي، إلى المشاركة في المهرجان الشعبي الكبير         دعا التجمع ا  

 .على الحملة السلطوية ضد الفلسطينيين في الداخل عامة، والقوى الوطنية وعزمي بشارة، بشكل خـاص             
 وأكد على أن الحملة األخيرة ضد بشارة هي جزء من هجمة شاملة ومنظمة تهدف إلى ضـرب البعـد                  

الوطني في العمل السياسي العربي في البالد، وخاصة بعد تقرير الشاباك الذي وصف العرب بأنهم خطر                
  .استراتيجي على يهودية الدولة

  24/4/2007 48عرب
  

    في البقاع اللبناني   نائب مفوض األونروا يتفقّد أوضاع الفلسطينيين .50
فـي لبنـان العديـد مـن          العـام  هاوسط ومدير زار نائب المفوض العام لألونروا في الشرق األ       : البقاع

 والتقيا اللجان الشعبية الفلسطينية في البقاع األوسـط،          في لبنان  المؤسسات التي تهتم بأوضاع الفلسطينيين    
 األوضاع االجتماعية والتربويـة والـصحية لالجئـين          حيث تم البحث ومتابعة    .ل في بعلبك  فومخيم وي 

 على زيادة عـدد المـنح الدراسـية المخصـصة للطـالب             مدير العام الأكد  وقد  . الفلسطينيين في البقاع  
الجامعيين، وكشف عن هبة مادية بقيمة ثالثة ماليين يورو مقدمة من االتحاد األوروبي واليابان لمساعدة               

  .الالجئين في المجاالت كافة ال سيما التربوية
  25/4/2007المستقبل 

  
  ينقوات االحتالل تشدد من حصارها في محافظة جن .51

شددت قوات االحتالل من حصارها وعدوانها في محافظة جنين لليوم الثاني على التوالي،             : رامي دعيبس 
، والتـي   حيث فرضت عددا من الحواجز االحتاللية، إضافة إلى المقامة على طرقات المحافظة المختلفة            

  .تجبر خاللها المواطنين على االنتظار لساعات طويلة دون السماح لهم بالمرور
  24/4/2007 48عرب

  
  الخليلمحافظة  مواطنين خالل مداهمات في 5قوات االحتالل تعتقل  .52

 مواطنين على األقل، وذلك     5اعتقلت قوات االحتالل اإلسرائيلي، فجر أمس والليلة قبل الماضية          : الخليل
يبة مـن    فيما ذكرت مصادر من قرية التوانة، القر       .خالل عمليات دهم في الخليل وبلدتي دورا والسموع       

مستوطنة معون، أن العشرات من المستوطنين حاولوا اقتحام القرية أثناء تجمعات احتفالية لمناسبة ذكرى              
من جانبها، أشارت مصادر نادي األسير، بالخليل، أمس، إلى ان عمليات االعتقال التـي               و .قيام اسرائيل 
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 60 الجاري نحـو     الشهرمنذ بداية   تواصلها قوات االحتالل بصورة يومية في المدينة والمحافظة، طالت          
 مواطن من   300 إلى أن االعتقاالت طالت منذ بداية العام الجاري ما يزيد على             الفتةمواطناً على األقل،    

  .المحافظة
  25/4/2007األيام الفلسطينية 

  
  القضاء سلك إضراب الموظفين ال يشمل : زكارنة .53

أعلن رئيس نقابة العاملين في الوظيفة العمومية، أن اإلضراب الذي أعلنت عنه النقابة ال يشمل               : رام اهللا 
طالب رئيس مجلس القـضاء      إال أنه    .استقالليه خاصة ويجب على الجميع احترامها     ، حيث أن له     القضاء

  .، وكذلك الترقيات والتعيينات، وبموازنات مستقلةالسلكاألعلى بتوفير رواتب موظفي 
  24/4/2007 وفا -كالة االنباء الفلسطينيةو

  
  استطالع رأي يظهر تأييد ورضى الفلسطينيين من تشكيل حكومة الوحدة .54

أظهر استطالع للرأي، أجرته الهيئة العامة لالستعالمات، تأييد ورضى الفلسطينيين لتشكيل حكومة            : غزة
 للخروج من المأزق الفلـسطيني       كان أفضل خيار   هامن المشاركين أن تشكيل    % 65.8قال  حيث  الوحدة،  
أن اتفاق مكـة وتـشكيل حكومـة        % 55.3، فيما اعتقد    هاعن رضاهم لتشكيل  % 65.9وأعرب   .الراهن

أن مفاوضات تشكيل الحكومة، تمحورت     % 50رأى  فيما  . الوحدة شكًل أرضية لوحدة وطنية استراتيجية     
 كمـا بينـت     .لوحدة وطنية إلى ا لوصول  حول ا ا تمحورت   أنه% 37.8في حين أعتبر    حول الحصص،   

أن محاربـة الفلتـان   % 36.6حكومة أكثر من سنة، كما رأى تبقى هذه ال  ، أن   توقعوا% 31.2 النتائج أن 
أن هنـاك    من جهة أخرى،     %65.8واعتبر   .هااألمني وفرض القانون، يجب أن يكون من أولويات عمل        

أن هناك أطرافـاً وتيـارات      % 53.1رأى  في حين   أطرافاً وتيارات داخلية، تحاول إجهاض اتفاق مكة،        
توقعات من حكومة الوحدة، رأى     الوحول   .تفاق من خارج حركتي فتح وحماس     الداخلية تحاول إجهاض ا   

قادرة على وقف   % 40.3أنها ستكسر الحصار االقتصادي والمالي بدرجة متوسطة، فيما وجدها          % 45.3
أنها قادرة على التغيير واإلصالح     % 47.3بر  فرض النظام والقانون بدرجة متوسطة، بينما اعت      واالقتتال  

عن عدم رضاهم عن أسلوب محمود عباس،       % 37.9أعرب  من جهة أخرى    و .الشامل بدرجة منخفضة  
أكد  في حين    .نيراضكانوا  % 25.1رضاهم إلى حد ما، و    % 31.5في إدارة الوضع الفلسطيني، فيما أكد       

 أنهم سيدلون بأصواتهم لمرشح من فـتح،        ،جريتممن سيشاركون في االنتخابات الرئاسية إذا أ      % 41.8
ممن سيشاركون في االنتخابات التشريعية إذا أجريت أنهم سيدلون بأصواتهم لمرشحين           % 40.7فيما أكد   
بالـسيئ مقارنـة مـع      أداؤها  % 46.8قيم  فقد  وفيما يتعلق بأداء حكومة حماس السابقة،        . أيضا من فتح 

اجتياحاً إسرائيلياً لقطاع غـزة، فيمـا اعتبـر         % 56.4توقع   على صعيد آخر  و .الحكومات التي سبقتها  
احتلت صدارة   يشار إلى أن فتح      .أن نتائج القمة العربية في الرياض، جاءت على قدر توقعاتهم         % 44.3

  %.20.9، فيما حصلت حماس على %38.1التنظيمات السياسية خالل االستطالع، حيث حصلت على 
  24/4/2007فلسطين برس 

  
  تقسيم القدس الى مناطق فسيفسائية وراء تردي اوضاعها االقتصادية   : رأحمد شقي .55

 عن تقسيم سـلطات     ، القدس في كشف رئيس اتحاد نقابات عمال فلسطين        : جمال جمال  -القدس المحتلة   
محافظة الى خمس مناطق معزولة عن بعضها البعض األمر الذي تسبب في انخفاض مستوى              الاالحتالل  

 تتعدى في مناطق معينـه فـي    نسبتهابان، والتي قدر رتفاع نسبة البطالة بشكل كبيرالدخل بشكل عام وا  
 ان العمـال    فيما أشار في سياق آخر إلى     %. 40ـبيد انها في مناطق اخرى ال تتجاوز ال       ،  %60القدس  
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تحاد يعجـز   الن ا أ  من جهة أخرى،   اكدقد  و. تحكم بهم الهستدروت  يالفلسطينيين في القدس داخل الجدار      
  . مهمة السلطة والحكومة، الفتا إلى أن ذلك حل مشكلة البطالةعن

  25/4/2007الدستور 
  

  ة الفلسطينيةاالقتصاديتؤكد استعدادها لدعم المؤسسات  اتركي .56
الــملحق  بالقـدس،   فـي   التقى رئيس اتحاد الغرف التجارية الصناعية الزراعية الفلـسطينية،          : القدس

أبدى الجانب  في حين   الوضع االقتصادي واالجتماعي في فلسطين،       على   هالتجاري التركي الجديد، واطلع   
  .التركي استعداد تركيا الدائم لدعم الشعب الفلسطيني والـمؤسسات الفلسطينية

  25/4/2007األيام الفلسطينية 
  

   في غزةانطالق فعاليات المؤتمر الدولي للتمريض في الجامعة اإلسالمية .57
 رئيس اللجنة    حيث أكد   بغزة أمس أعمال المؤتمر الدولي للتمريض،      انطلقت في الجامعة اإلسالمية   : غزة

مهنة في فلسطين تكتسب أهمية خاصة مستمدة من طبيعة الظروف التي تعمل فيهـا              هذه ال التحضيرية أن   
مهنة في فلسطين والوطن العربي والعالم للوقوف       الفرق التمريض، وأوضح  أن المؤتمر يبحث في واقع          

 يشار إلى أن بحثا قدم خالل الجلـسة االولـى         . مجالهذا ال العلمية والتكنولوجية في    على آخر التطورات    
أكـدت  قـد   و. من الممرضين لم يحصلوا على دورة تدريبية في االتصال والتواصل         % 68,6كشف أن   

  .موضوع ضمن منهاج كليات التمريض بغزةهذا الالدراسة على ضرورة دمج 
  25/4/2007الحياة الجديدة 

  
     إنفراج قريب في العالقات األردنية القطرية : دي المجاليعبد الها .58

قال عبد الهادي المجالي رئيس مجلس النواب ورئيس اإلتحاد البرلماني :  محمد خير الفرح-الدوحة 
العربي عقب لقائه أمير قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني في الدوحة، أمس، إنه لمس من أمير قطر كل 

ير العالقات التي تربط قطر واألردن، الفتا الى أن سياسة األردن تتمثل من حرص على تعزيز وتطو
  . حيث المبدأ في أن تكون عالقاته مع جميع الدول العربية جيدة ومتنامية وصحية

وفي موضوع آخر حول األسرى األردنيين الذين ما زالوا محتجزين لدى إسرائيل، أكد المجالي قرب 
، الفتا "سيعودون الى وطنهم قريبا"ردنيين المحتجزين لدى إسرائيل، وقال اإلفراج عن جميع األسرى األ

الى أن عددهم ال يزيد عن ستة، مشيرا الى أن هناك إتصاالت أردنية أجريت مع الجانب اإلسرائيلي 
  .حول هذا الموضوع في اآلونة األخيرة

  25/4/2007الدستور 
  

   إسالميون يعارضون المشاركة في االنتخابات   .59
كشف االمين العام لحزب جبهة العمل اإلسالمي زكي بني ارشيد عن وجود تيار داخل الحزب :  ب اي

: واضاف. يعارض المشاركة في االنتخابات البرلمانية المقبلة المتوقع اجراؤها قبل نهاية العام الحالي
إلسالمية جزء هذا التيار ينطلق من نظرية تقول ان المقاطعة قد تكون مجدية خاصة وان الحركة ا"

اساسي ومؤثر في الحالة السياسية في البالد وبالتالي فان مقاطعتها لالنتخابات في الظرف السياسي 
  ".الراهن حتماً ستترك اثرا

  25/4/2007المستقبل 
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  الطعن بدستورية قانون األحزابونقرر حزبا ي24 .60
قانون " طعن في دستوريةال" حزبا سياسيا، معارضا ووسطيا، أمس، 24قرر :  ماجد توبة-عمان 

مخالفا للدستور، ومعيقا "، أمام محكمة العدل العليا باعتباره 2007األحزاب السياسية المعدل لعام 
حسب الناطق باسم أحزاب المعارضة، األمين العام للحزب " للمشاركة السياسية التي يضمنها الدستور

حزاب، مساء أمس، في مقر حزب العهد  جاء ذلك في اجتماع عقدته هذه األ.الشيوعي منير حمارنة
ثمة خالفا وتباينا في وجهات نظر فقهاء القانون حول جدوى "وحسب حزبيين، فإن  .وبحثت فيه القانون

إمكانية الطعن استنادا لسوابق "، حيث يؤيد فريق "وإمكانية الطعن قضائيا بدستورية قانون األحزاب
سب النظام القضائي األردني، الذي يفتقد للمحكمة قضائية، في حين يرى فريق آخر أنه ال يمكن ح

   ".الدستورية، الطعن في دستورية قانون غير مؤقت، مر بجميع مراحله الدستورية
ينتقد "من جانب آخر، قررت األحزاب المجتمعة أمس، حسب حمارنة، إصدار بيان سياسي باسمها جميعا 

ويشجب بشدة إصدار قانون األحزاب بصورته التراجع عن الحريات العامة، وعن اإلصالح السياسي، 
  .الحالية، الذي يعيق العمل السياسي والحزبي

  25/4/2007الغد االردنية 
  

   أخبرتها عن نتائج حفرها" ترانس غلوبال"سلطة المصادر الطبيعة تنفي أن شركة  .61
" السبيل"ت عليه أكد مدير سلطة المصادر الدكتور ماهر حجازين نفيه المطلق لما حصل: تامر الصمادي 

من حصتها لصالح % 80من معلومات تفيد بأن السلطة مارست الضغط على الشركة كي تتنازل عن 
حصلت على معلومات أخرى تؤكد أن الشركة أنشئت قبل شهرين " السبيل"شركة بروستي، مع العلم أن 

أنها " السبيل"ا علمت فقط، وأن أول عملية تنقيب ستباشر بها هي عملية التنقيب في البحر الميت، كم
 ".ترانس غلوبال"ستقوم بإكمال عمليات الحفر التي ابتدأت بها شركة 

بخصوص " ترانس غلوبال"من جهة أخرى جدد حجازين نفيه أيضا ألي تبليغات وجهت إليه من قبل 
  .اكتشافاتها

  24/4/2007السبيل االردنية 
  

  إسرائيل وحزب اهللا يستعدان لصفقة أسرى في الصيف    .62
كشفت مصادر سياسية أن الوسيط األلماني بين إسرائيل وحزب اهللا في ملف تبادل األسرى وهو               : بيروت

 .مسؤول استخباراتي يدعى ماير، موجود حالياً في المنطقة ويتنقل سراً بين القـدس المحتلـة وبيـروت                
ي ومن الجانـب    وذكرت المصادر أن المفاوض الرئيسي عن الجانب اللبناني هو رئيس البرلمان نبيه بر            

 وأشارت المصادر إلى أن الوسـيط اصـطدم         .اإلسرائيلي عوفر ديكل منسق قضية األسرى والمفقودين      
 هي رفض إسرائيل دفع أي ثمن مقابل إشارة من حزب اهللا            ،بعقدة بعد قطع شوط طويل في المفاوضات      

ج عن عدد مـن األسـرى        فيما طلب حزب اهللا مقابل هذه اإلشارة اإلفرا        .بشأن حياة الجنديين األسيرين   
 وتوقعت المصادر أن تعقد صـفقة متكاملـة بـشأن ملـف             .اللبنانيين بينهم عميد األسرى سمير القنطار     

األسرى في أواخر الصيف، مشيرة إلى أن المفاوضات دخلت مرحلة تحديد األسماء واألعـداد وتـشمل                
  .أسرى من سوريا واألردن وفلسطين

  25/4/2007االتحاد االماراتية 
  

  ود الفيصل يخشى فوضى في لبنان إذا شكّل لحود حكومة قبل نهاية عهدهسع .63
دعا وزير الخارجية السعودي األمير سعود الفيصل الزعامات العربية واألوروبية          :  عرفان رشيد  -روما  

وقـال  . إلى اليقظة إزاء احتماالت اشتعال الوضع مجدداً في المنطقة، محذّراً من انهيار الوضع في لبنان              
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سيشكل ) "اميل لحود (أن الرئيس اللبناني     االيطالية نُشر أمس،  " ال ريببليكا "وار أجرته معه صحيفة     في ح 
بعد أربعة أو خمسة شهور، أي قبل انتهاء واليته بوقت قصير، حكومة أخرى ما يجعل من لبنـان بلـداً                    

يفرض علـى   "ضع  ، وقال ان هذا الو    "بحكومتين ومن دون رئيس للجمهورية، ما سيعني الفوضى الكاملة        
في إمكـان   "واعتبر الوزير السعودي أن      ".الدولية تمتين الحزام العازل بين إسرائيل ولبنان      " يونيفيل"قوة  

وشدد على أهمية لبنـان فـي الفـضاء         . "سورية أن تلعب دوراً حيوياً في مساعدة لبنان على االستقرار         
 يثير عداء إسرائيل ألن وجود لبنان يدحض        ربما كان هذا بالذات ما     "العربي والشرق أوسطي، معتبراً أن    

  ".فكرة وجود الدولة القائمة على العرق أو الدين فحسب
  25/4/2007الحياة 

  
  سكانر وكاميرات لضبط الحدود مع سورية: لبنان .64

كثفت الحكومة اللبنانية جهودها لتعزيز عملية المراقبة على الحدود البرية مـع سـورية، بعـد                : بيروت
س االمن القاضي بارسال بعثة مراقبة مستقلة الى الحدود لتقـويم اجـراءات مراقبـة               صدور قرار مجل  

الحدود بالتعاون مع السلطات اللبنانية، على خلفية المعلومات التي تلقاها المجلس عن تهريب اسلحة غير               
 علـى   واستقدمت للغاية معدات تقنية حديثة من بينها سبع آالت سكانر لوضعها          . شرعية عبر هذه الحدود   

المعابر الشرعية بين البلدين بهدف مراقبة وتفتيش كل ما يمر من شاحنات وسيارات عبر الحدود منعـاً                 
 الى ان ادارة الجمارك دّربت      "وكالة االنباء المركزية  "وأشارت مصادر وزارية لـ      .ألي عمليات تهريب  
بة ناجحة مماثلة فـي مرفـأ       عناصرها على استخدام آالت السكانر الجديدة بعد تجر        فريقاً متخصصاً من  

ولفتت المـصادر  . بيروت، اما على المعابر غير الشرعية فسيصار الى استخدام كاميرات وابراج مراقبة    
وأكد وزير المـال جهـاد       .الى ان المانيا قدمت قسماً من اآلالت فيما اشترت الحكومة قسماً من الصين            

  .أزعور ان التفتيش بالسكانر سيبدأ خالل أيام
  25/4/2007 الحياة

  
  نمو االقتصاد اللبناني يتراجع وتفاقم الهجرة والبطالة .65

كشف التقرير السنوي لغرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان، إشارات مقلقة              :بيروت
حول االقتصاد اللبناني، وخاصة بعد عملية التدمير الممنهجة خالل العدوان االسرائيلي الصيف الماضـي   

نان، وتدمير معظم القطاعات الصناعية والزراعية، والبنى التحتية، وما رافقها من تعطيل لموسـم         على لب 
، أن العدوان اإلسرائيلي    2006وأظهر التقرير السنوي للعام     . االصطياف، وللقطاعات السياحية والفندقية   

في العـام   % 4-لى   إ 2005يوليو من العام الماضي أدى إلى تراجع النمو من صفر في العام             / في تموز 
 في المائة، استناداً إلى المؤشرات االقتصادية في النـصف          6بعد أن كان مقدراً له أن يزيد على         . 2006

 والعدوان اإلسرائيلي في    2005كما أوضح التقرير أن األحداث األمنية في العام         . األول من العام الفائت   
 الهجرة التي لم تقتصر على أصحاب المهن بـل           أدت إلى تفاقم أزمة البطالة وتنامي ظاهرة       2006 العام

  .الكفاءات العلمية العالية  بتعدتها إلى أصحا
  25/4/2007الخليج اإلماراتية 

  
    يطلق مبادرةالسنيورةو.. حادث خطف يفتح خط اإلتصال بين جنبالط وبري .66

ام حكومة جديدة ال    اطلق رئيس مجلس الوزراء فؤاد السنيورة امس مبادرة، بأن اقترح برنامجاً يؤسس لقي            
تثير حصة المعارضة فيها مشكلة، وذلك غداة محادثات اجراها في القاهرة مع الرئيس المصري حـسني                

ـ      .مبارك واالمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى        ، "النهار"وهدف مبادرته، كما قالت اوساطه ل
ل استعداد جدي لالكثرية لتأليف الحكومة      الخروج من الحلقة المفرغة الناجمة عن تعامل المعارضة مع او         
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 – 19 والتي تتنازل فيها االكثرية عن الثلث زائد واحد بطرح معادلة            1 – 10 – 19على اساس معادلة    
واوضح السنيورة، الذي اعلن مبادرته لدى اسـتقباله امـس الـسفير             . التي رفضتها االكثرية رفضاً    11

ان كل المخـارج    "رة رئيس مجلس النواب نبيه بري اليوم،        السعودي عبد العزيز خوجة الذي يعتزم زيا      
االتفاق على السياسات المبنية على تعهد اللتـزام        "واضاف ان المطلوب    . هي بايجاد حكومة وحدة وطنية    

جدول زمني لتنفيذ ما اتفق عليه في هيئة الحوار وفي النقاط السبع، وبالتالي ال تعود هناك مـشكلة فـي                    
  ".موضوع العدد

 وهما مـن سـكان      ، بدت االزمة السياسية عالقة، حصل تطور امني تمثل في اختفاء الشاب وفتى            وفيما
وطى المصيطبة اول من امس، وتبين الحقاً انهما مخطوفان على خلفية مقتل الشاب عدنان شمص فـي                 

 وقد وجدت السيارة التي كـان المخطوفـان       .  كانون الثاني الماضي في منطقة جامعة بيروت العربية        25
وسارع رئيس الحزب التقدمي االشتراكي النائب وليد جنـبالط الـى االتـصال              .فيها، في منطقة الشياح   

برئيس مجلس النواب نبيه بري للمرة االولى منذ فترة طويلة بسبب االزمة السياسية، من اجل معالجـة                 
وزير االعالم غـازي    كذلك اتصل   . ، كما قالت اوساط متابعة    "تداركاً للفتنة "الموقف واطالق المخطوفين    

ان حزب اهللا لم يكن بعيداً عن هذه االتـصاالت،    " النهار"وعلمت   .العريضي بالرئيس بري للغرض عينه    
وحتى ساعة متقدمة من الليل لم يكن قد         .فيما انهمكت قيادتا الجيش وقوى االمن الداخلي بمتابعة الحادث        

  .ظهر أي تطور جديد على هذا الصعيد
  25/4/2007النهار 

  
  المقاومة حاجة وطنية يجب احتضانها:  وحزب اهللالجماعة اإلسالمية .67

حذر مسؤول منطقة الجنوب في حزب اهللا الشيخ نبيل قاووق فريق المواالة من االسـتمرار باسـتفزاز                 
كالم قاووق جاء خالل زيارته مقر الجماعة االسالمية في صـيدا علـى             . المعارضة اللبنانية والمقاومة  

لقد تم التأكيد على عمق العالقة بـين حـزب اهللا           : واثر الزيارة قال الشيخ قاووق    . برأس وفد من الحز   
والجماعة االسالمية والتأكيد على مشروعية سالح المقاومة وعلى تعزيز الوحدة االسالمية في مواجهـة              
المشروع االميركي الذي ال يستثني احدا الن المشروع االميركي يستهدف كـل الـشيعة وكـل الـسنة،          

رئيس المكتب السياسي للجماعة االسالمية في       قالو. أميركا ليس لها من حليف في المنطقة إال اسرائيل        و
تداولنا في ما يمكن ان تقوم به بعض القوى االساسية فـي لبنـان مـن       : لبنان الدكتور علي الشيخ عمار    

ة بمـا فيهـا   محاوالت لتقريب وجهات النظر بهدف التوصل الى توافق حول مختلـف االمـور المثـار      
ونحن نؤكد بحضور االخوة في حزب اهللا أن المقاومـة          . االنتخابات الرئاسية وقانون االنتخابات النيابية    

وسالح المقاومة هما من األمور التي ينبغي ان تحتضن، خاصة اننا في مواجهـة دائمـة مـع الكيـان                    
استهداف خـارجي اال بوجـود      الصهيوني الغاصب وان المجتمع اللبناني ال يمكن ان يحمي ذاته من اي             

واحتضان هذه المقاومة ووحدة المجتمع اللبناني بما يؤدي الى تحصين هذه الـساحة فـي مواجهـة اي                  
هناك بعض المالحظات التي تمتلكها المعارضة حيال النظـام         : ورداً على سؤال قال   . استهداف خارجي 

ن تأتي هذه المحكمة لمـصلحة كـشف        االساسي للمحكمة، وال بد من ان تؤخذ بعين االعتبار من اجل ا           
  . الجريمة وحماية لبنان من اي اختراق

  25/4/2007السفير 
  

  عن خطوة في حزيرانة يمواقف حول االنسحاب من شبعا ومعلومات حكوم .68
كشف عضو كتلة المستقبل، النائب عمار حوري، عن وجود معلومات لدى الحكومة اللبنانية بأن حزيران               

. ابية هامة باتجاه ترسيم الحدود في منطقة مزارع شبعا من قبل االمم المتحـدة             المقبل سيشهد خطوة ايج   
هذا الترسيم سوف يجعلنا أقرب بكثير لتنفيذ نقطة هامة من البنود السبعة التي طرحها الـرئيس                "وقال ان   



  

  

 
 

  

            32 ص                                      702:                      العدد           25/4/2007اإلربعاء : التاريخ

زارع،  والمتعلقة بترسيم الجزء اللبناني من هذه الم       1701فؤاد السنيورة والتي اصبحت جزءاً من القرار        
وبالتالي سيتمكن اصحابها من استعمالها وينحسر عنها االحتالل االسرائيلي بانتظار ترسيم هذه الحـدود              

من جهته، اعتبر عضو كتلة التحرير والتنمية،       . "بين لبنان وسوريا رسمياً حتى يستعيد لبنان كامل سيادته        
ل االسرائيلي من مزارع شبعا فـي       المعلومات الحكومية حول انسحاب االحتال    "النائب غازي زعيتر، ان     

وقال ان الحقيقة مختلفة على ارض الواقع       . "حزيران المقبل ربما يكون مصدرها بولتون وفيلتمان وايمييه       
هذا الكالم ربما   "ولفت الى ان    . والتجربة مع هذا العدو في ما خص قرارات مجلس االمن الدولي معروفة           

ائب رئيس المجلس النيـابي الـسابق، ايلـي الفرزلـي، ان            ورأى ن . "مواقع اخرى  يكون لالستثمار في  
االنسحاب االسرائيلي عن اي متر مربع من االراضي اللبنانية هو امر مطلوب بصرف النظر عن كيفية                
اتمامه ان عبر االمم المتحدة او اي مؤسسة اخرى، وهو نتيجة من نتائج صمود اللبنانيين ومـن نتـائج                   

 االنسحاب االسرائيلي من المزارع سيتم ألن المناخ الدولي قائم علـى نـزع              مبدياً اعتقاده ان  . المقاومة
سالح المقاومة، وبالتالي يحاول نزع المبررات التي من اجلها وجد سالح المقاومة وأحد المبررات هـو                

ورأى ان االمـم    . االحتالل باالضافة الى تبادل االسرى والضمانات الدولية بعدم االعتداء علـى لبنـان            
  . تحدة ستسلك هذا المسلك وستنسحب اسرائيل من مزارع شبعا وهذا بفضل المقاومة بال شكالم

  25/4/2007السفير 
  

 بان كي مون يطلب نفوذ االسد من اجل المحكمة الدولية وسوريا تؤكد لبنانية شبعا .69
 فـي    األمين العام لألمم المتحدة بان كي مون خالل مؤتمر صحفي          قال : ووكاالت  هدى سالمة  -دمشق  
 على مشروع المحكمـة     "طلبت من األسد استخدام نفوذه من اجل ان يتوصل اللبنانيون الى اتفاق           "دمشق  

الدور المهم الذي يمكن ان تلعبه االمم المتحـدة فـي شـأن القـضايا               "وأكد األسد   . ذات الطابع الدولي  
أن موضوع  ،  مصادر مطلعة وأكدت  . "سوريا مع كل ما يتوافق عليه اللبنانيون      "، الفتا الى ان     "المطروحة

مزارع شبعا طرح في المباحثات مع بان كي مون وجددت التزام سوريا بالرسالة التي وجهتها حكومتها                
وحول موضوع نـشر     .الى الحكومة اللبنانية والتي تضمنت اعترافاً سورياً واضحاً بلبنانية هذه المزارع          

هناك فريق فني بحت مصغر سيقوم بجولـة        : مصادرعلى الحدود السورية اللبنانية قالت ال     "يونيفيل"قوات  
على الجانب اللبناني من الحدود لدراسة احتياجات لبنان الفنية لتعزيز الرقابة على الحدود ومنع التهريب،               

مؤكدة أن المباحثات في هذا الشأن      ) اي قوات دولية  (" يونيفيل"ونفت المصادر مناقشة أي شيء على انه        
  .لى وجود فريق فني مصغر يقوم بعملية مسح داخل االراضي اللبنانيةاقتصرت مع بان كي مون ع

  25/4/2007الشرق القطرية 
  

  مصدر فرنسي يتوقع إقرار المحكمة في مجلس األمن خالل أسبوعين .70
توقع مصدر فرنسي رفيع المستوى ان يقدم مساعد األمين العام لألمم المتحدة            : ن رندة تقي الدي   –باريس  

وقال المصدر ان ميشال الحـظ      . نيكوال ميشال تقريره عن زيارته لبنان االثنين المقبل       للشؤون القانونية   
عدم إمكان التوصل الى اتفاق بين األطراف المختلفين في لبنان على إقرار مشروع المحكمة ذات الطابع                

لخلق "ه  وأضاف ان . الدولي لمحاكمة المتهمين باغتيال الرئيس رفيق الحريري في مجلس النواب اللبناني          
ظروف مواتية لمصلحة األمن والسالم ينبغي وضع الفصل السابع الذي ال يعني أي تدخل عـسكري او                 

  .وتوقع المصدر إقرار المشروع في غضون األسبوعين المقبلين. "استخدام للقوة
  25/4/2007الحياة 
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   عمرو موسى يهاجم محاوالت فرض ديمقراطيات خارجية .71
ن أمين عام جامعة الدول العربية عمرو موسى هجوما عنيفا على الدول ش: طارق عبداهللا - الدوحة

األوروبية وأمريكا بسبب محاوالتها فرض نظريات ديمقراطية ظاهرها الرحمة وباطنها العذاب، 
واستنكر تذرع الواليات . مستشهدا في ذلك عدم االعتراف بنتائج الديمقراطية في االنتخابات الفلسطينية

بريطانيا بالديمقراطية في الوقت الذي تقوم فيه بغزو العراق واحتالله، وتتخذ قرارات المتحدة ومعها 
  .خاطئة أدت في النهاية الى مذابح وحروب أهلية في العراق

واتهم رئيس وزراء لبنان األسبق سليم الحص الدول الكبرى بازدواجية المعايير والكيل بمكيالين، حيث 
ن تأتي قوى غير راضية عنها بطريقة الديمقراطية ترفض هذه الدول تطالب بتطبيق الديمقراطية، وحي

  .تلك الديمقراطية
  25/4/2007الخليج اإلماراتية 

  
  أحمد أبو الغيط يدعو للتمسك بإتفاق الهدنة .72

استنكر وزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط، أمس الثالثاء، العمليات االسرائيلية : أ.ب. د-القاهرة 
وأدان أبو الغيط هذه العمليات .  فلسطينيين9راضي الفلسطينية التي أسفرت عن استشهاد األخيرة في األ

خاصة في الوقت الذي تعقد فيه لقاءات دورية بين الرئيس الفلسطيني محمود عباس ورئيس الوزراء 
على االسرائيلي إيهود أولمرت لتقريب المواقف والتباحث حول االفق السياسي وبعد تأكيد قمة الرياض 

وطالب أبو الغيط جميع االطراف بتحمل المسؤولية وعدم تصعيد الموقف بما . مبادرة السالم العربية
يضر بفرص التفاهم بين الطرفين مؤكداً ضرورة الوقف الفوري لهذه العمليات والتمسك باتفاق التهدئة 

 السالم والمتربصين للجانب وداعيا الجانب الفلسطيني إلى عدم االقدام على أي أعمال يستفيد منها أعداء
الفلسطيني مثل إطالق الصواريخ والتي تؤدي إلى إعطاء ذريعة للطرف االسرائيلي للقيام بأعمال 

  .عدوانية ضد الشعب الفلسطيني
 25/4/2007الشرق القطرية 

 
  ضبط النفسالوفد األمني المصري يدعو الفصائل الفلسطينية إلى  .73

 غزة، اليوم، كافة فصائل فيالوفد األمني المصري المتواجد دعا اللواء برهان حماد رئيس : غزة
المقاومة الفلسطينية إلى ضرورة وسرعة ضبط النفس والتوقف عن إطالق الصواريخ باتجاه إسرائيل، 

وحث اللواء برهان جمال  .والتي تستغلها كذريعة لشن عدوان عسكري قد يصل إلى اجتياح قطاع غزة
فصائل المقاومة الفلسطينية وفي مقدمتها حركات حماس وفتح والجهاد حماد، في تصريح صحفي، كافة 

اإلسالمي، والجبهتين الشعبية والديمقراطية، واللجان الشعبية، على العودة إلى التهدئة، لتجنيب قطاع غزة 
  .أية عمليات عسكرية، قد تقدم عليها إسرائيل ضد أبناء الشعب الفلسطيني األعزل
  24/4/2007 وفا -نيةوكالة االنباء الفلسطي

  
  تقديم لقاء الوفد األمني مع الفصائل الفلسطينية إلى الليلة بدالً من غٍد نظراً لخطورة الوضع  .74

قالت مصادر في الوفد األمني المصري المتواجد في قطاع غزة، أن اللواء برهان جمال حماد، : غزة
وأوضحت .  الليلة، بدالً من يوم غٍدرئيس الوفد قرر تقديم موعد اللقاء مع الفصائل الفلسطينية إلى

المصادر أن تقديم موعد اللقاء، جاء نظراً لخطورة األوضاع وتفاقمها، ولمحاولة تدارك الموقف المتوتر 
الناجم عن انهيار التهدئة بين الجانبين الفلسطيني واإلسرائيلي، والذي بلغ ذروته اليوم، عقب إطالق 

  .مستعمرات اإلسرائيلية المحاذية لقطاع غزةعشرات الصواريخ والقذائف باتجاه ال



  

  

 
 

  

            34 ص                                      702:                      العدد           25/4/2007اإلربعاء : التاريخ

وفى الوقت نفسه، دعا رئيس الوفد األمني المصري الحكومة اإلسرائيلية، بضبط النفس وعدم إشعال 
الموقف أو تصعيده عسكرياً، محذراً من أن أية عمليات حربية إسرائيلية، على قطاع غزة، سيكون لها 

  .نطقة بأسرهاانعكاسات خطيرة، وعواقب وخيمة على الم
    25/4/2007 وفا -وكالة االنباء الفلسطينية

  
 اتصاالت سرية بين سوريا وإسرائيل والتفاوض العلني خط أحمر .75

محمد مجاهد نائب رئيس المركز القومي لدراسات الشرق األوسط وجود .أكد د: سمية عبدالرازق
يعد سببا في عدم تجاوبها لتحريك اتصاالت سرية بين سوريا وإسرائيل ولكن ضعف الحكومة اإلسرائيلية 

التفاوض مع سوريا اضافة إلى الموقف األمريكي تجاه سوريا الذي يجعل اقدام إسرائيل على التفاوض 
خطا أحمر ولكن ستظل الحكومة اإلسرائيلية بغض النظر عن هويتها تمتلك القدرة على تحديد ايقاع 

لمختلفة وادارتها بما يحقق االستفادة من التعامل مع وتوقيت العملية التفاوضية علي المسارات العربية ا
   . المسار اآلخرىاحدها لتطوير التعامل عل

  25/4/2007الجمهورية المصرية 
  

   برفض حضور احتفال إسرائيل نائب مصري يطالب .76
 طالب النائب من جماعة اإلخوان المسلمين في مجلس الشعب المصري ماهر عقل برفض دعوة :القاهرة
تأسيس " اإلسرائيلية في محافظة االسكندرية للمسؤولين الرسميين لحضور االحتفال بما يسمى القنصلية
وقال أمام لجنة العالقات الخارجية في مجلس الشعب إن هذه . أيار المقبل/ في الثاني من مايو" إسرائيل

ن مذبحة قتل إسرائيل ع” الدعوة تمثل استفزازاً لمشاعر المصريين، لتزامنها مع إذاعة الفيلم اإلسرائيلي
، فضالً عن كشف المخابرات المصرية عن 1967 حزيران /أسرى مصريين في أثناء حرب يونيو

 .قضايا تجسس لحساب إسرائيل
 25/4/2007الخليج اإلماراتية 

  
  بالقاهرة منتصف الشهر القادم " الدولية والعربية"اجتماع الرباعيتين  .77

كشفت مصادر دبلوماسية مصرية رفيعة المستوى عن  :ب. ف.  أ ربيع شاهين،-لقاهرة، لوكسمبورغ ا
مشاورات واتصاالت تجري للترتيب لعقد اجتماع لوزراء خارجية أطراف الرباعيتين الدولية والعربية 

  . بالقاهرة، وقالت إنه من المنتظر أن يعقد منتصف الشهر القادم
  25/4/2007الشرق القطرية 

  
    قية كامب ديفيد  جاسوس سالم بعد إتفا67مصر تحصد  .78

، جاسوس سالم، وحسب 67منذ اتفاقية السالم تم ضبط العديد من شبكات التجسس االسرائيلية : القاهرة
من جرائم التهريب وتزوير العمالت في مصر ارتكبها اسرائيليون، في حين % 86التقارير األمنية فإن 

.  قضية457 آالف و4 سنوات، نحو 10بلغت أعداد قضايا المخدرات المتهم فيها اسرائيليون خالل 
عصمت زين الدين، مؤسس قسم الهندسة النووية بجامعة اإلسكندرية والذي تخرج فيه المهندس . ويؤكد د

على % 100الوالياتً المتحدة األمريكية أحكمت قبضتها بنسبة "سيد محمد صابر المتهم بالجاسوسية، أن 
 لدينا شيء نُخفيه، وهو ما يفسر سماح اإلدارة األمريكية أي عمْل نووي في مصر، بالرغم من أنه ليس

  .لمصر بعمل برنامج نووي سلمي
وفى نفس السياق طالب عزب مصطفى، عضو الكتلة البرلمانية لنواب اإلخوان المسلمين، بتجميد اتفاقية 

 هناك التزاّم كامب ديفيد، مؤكدا في طلب إحاطة لرئيس مجلس الوزراء ولوزير الخارجية، أنه لم يكن
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من قًبل الكيان الصهيوني بمعاهدة كامب ديفيد ومحاوالته المستمرة الختراق المؤسسة العسكرية 
  .المصرية، والتجسس على الدولة

  25/4/2007الدستور 
  

  بابا الفاتيكان ناقش مع عباس الموقف الداخلي الفلسطيني .79
أن البابا بنديكت السادس عـشر بابـا   : تن فيل ستيوار  نقالً ع الفاتيكان  من   24/4/2007رويترز  ذكرت  

وقال وزير  . الفاتيكان ناقش والرئيس الفلسطيني محمود عباس، يوم الثالثاء، الصراع الفلسطيني الداخلي          
عبرنا عن أمنيتنا وأملنا فـي ان       "خارجية الفاتيكان تارسيسيو بيرتوني الذي عقد لقاء منفصال مع عباس           

السابيع واالشهر االخيرة ثمارها حتى لو كانت االحداث التي وقعت          تؤتي المبادرات التي طرحت خالل ا     
وقبل بدء اللقاء   ." خالل االيام الماضية توحي كالمعتاد بخالف ذلك في االرض المقدسة والشرق االوسط           

نأمل في أن نـتمكن مـن حـل هـذه           "المغلق بين عباس والبابا سمع الصحفيون عباس وهو يقول للبابا           
ويؤيد الفاتيكان حق الفلسطينيين في اقامة دولتهم كما يؤيد حق اسرائيل في العيش             ." كمالمشكالت بمساعدت 

وتلقى البابا دعوات من السلطة الفلسطينية ومن اسرائيل لزيارة مزارات االرض المقدسـة لكـن               . بأمان
  .بنديكت قال انه يود لو عم السالم المنطقة حتى يقوم بتلك الزيارة

أن الرئيس عبـاس اجتمـع مـع    : وكاالتنقالً عن الروما  من   25/4/2007ينية  األيام الفلسط وجاء في   
. المونسيور دومينيـك مـامبرتي    " وزير الخارجية "الكاردينال تارسيسيو برتوني سكرتير دولة الفاتيكان و      

تقديره للتحرك الذي يـساعد فيـه       "ابدى الفاتيكان   " الودية"وخالل هذه المباحثات التي وصفها البيان بـ        
وعلى االثـر صـرح     ". مجتمع الدولي والرامي الى احياء عملية السالم بين االسرائيليين والفلسطينيين         ال

المبادرات العديدة المقدمة من دول عربية ومن اللجنة        "الكاردينال برتوني للصحافيين بأن البيان يشير الى        
". ئيس السلطة الوطنية الفلسطينية   الرباعية وال سيما الستئناف اللقاءات بين رئيس الوزراء االسرائيلي ور         

ال سيما الصعوبات التي يعانيها     "و" الوضع الداخلي الفلسطيني  "واوضح البيان ان المباحثات تناولت ايضا       
اعربنا عن املنا في توفير     : "وقال الكاردينال برتوني  . الفلسطيني" الكاثوليك وحجم مساهمتهم في المجتمع    

مهـد  "هـي   " االراضي المقدسـة  "مشددا على ان    " دتها لتفادي هجرتها  الحماية للجاليات المسيحية ومساع   
كما شدد على اهمية االعمال االجتماعية التي تقوم بها الكنيسة الكاثوليكيـة فـي االراضـي                ". المسيحية

  ".من طلبة المدارس الكاثوليكية مسلمون% 95"الفلسطينية مشيرا الى ان 
  

 رائيلقلق دولي حيال إنهاء حماس الهدنة مع إس .80
أن االدارة االميركية دعت، امس، الفلسطينيين الى عدم        : الوكاالتنقالً عن    25/4/2007النهار  جاء في   

التخلي عن التهدئة التي أمكن التوصل اليها في تشرين الثاني من العام الماضي مـع اسـرائيل، بعـدما                   
وشددت على ان   . سرائيليةاطلقت حركة المقاومة االسالمية حماس عشرات الصواريخ على االراضي اال         

والحظ الناطق باسـم وزارة الخارجيـة       . الطريق الى فلسطين دولة مستقلة يمر بالتفاوض وليس بالعنف        
، استمرت حركة حماس في     2006االميركية شون ماكورماك انه منذ تطبيق هذه الهدنة في تشرين الثاني          

اياً تكن التدابير المتخذة فـي      : "صحافيينوقال لل . اطالق الصواريخ على اسرائيل انطالقا من قطاع غزة       
اطار هذه الهدنة، تبقى القضية الرئيسية ان على الفلسطينيين ان يقرروا ما اذا كانوا يريدون انشاء دولـة                  

الطريق الى فلسطين يمر بالتفاوض وليس باللجوء الى العنـف او بـدعم             "واضاف ان   ". فلسطينية أم ال؟  
  ". العنف واالرهاب

أن الخارجية االيطالية قالت، في بيـان،  : ب.ف. أ نقالًروما  من   25/4/2007ام الفلسطينية   األيوأوردت  
ابدى قلقه لالنعكاسات السلبية الخطيرة في حال انهاء الهدنة في غزة التي تم التزامهـا حتـى                 "ان داليما   

  ".االن، رغم انها كانت هشة للغاية
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رجية في االتحاد االوروبي خـافيير سـوالنا، خـالل          وفي لوكسمبورغ، قال الممثل االعلى للسياسة الخا      
مؤتمر صحافي، ادعو الطرفين الى اظهار اداء بناء لمواصلة الدينامية االيجابية التي تمثلت في تـشكيل                

اال يشكل ذلك نهاية    "، آمال   "خبر سيئ للغاية  "ووصف اعالن انهاء الهدنة بأنه      . حكومة الوحدة الفلسطينية  
  ".االعتدال لفترة طويلةعملية اتاحت السالم و

اذا تأكـدت   : "وفي باريس، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية جان باتيست ماتيي للـصحافيين            
واضاف ان بـاريس    ". تصريحات الجناح العسكري لحماس حول انهاء الهدنة فستكون طبعا مقلقة للغاية          

بل على العكس الحفـاظ علـى الهدنـة         عدم الدخول في دوامة عنف جديدة       "تدعو حماس واسرائيل الى     
ندين عمليات الجـيش    "وتابع ماتيي   ". المعلنة في غزة والعمل على توسيعها سريعا لتشمل الضفة الغربية         

  ".االسرائيلي التي اسفرت عن تسعة قتلى كما ندين اطالق الصواريخ على االراضي االسرائيلية
  

   الفلسطينية النرويج تدعو إلقامة عالقات اقتصادية مع الحكومة .81
دعا السيد يوناس غيهر ستويري، وزير الخارجّية النرويجي، دول االتحاد األوروبي والواليـات             : أوسلو

وقـال  . المتحدة، إلى إقامة عالقات اقتصادية مع الحكومة الفلسطينية، وذلك لدعم وتطـوير مؤّسـساتها             
في العاصـمة   " الناتو" األطلسي   ستويري، في تصريٍح صحفي مساء أمس قبيل اجتماع لدول حلف شمال          

النرويجّية أوسلو، إّن السياسة، التي اتُِبعت خالل الشهر الماضي، والتي شهدت اتـصاالت دولّيـة مـع                 
وأشار إلى أّن هناك الكثير من التطـورات  . حكومة الوحدة الوطنية الفلسطينية الجديدة بدأت تُؤتي ثمارها    

لحة الفلسطينية من خالل حكومة الوحدة الوطنية، وتحسن الوضـع          اإليجابّية التي حدثت مؤخّراً، كالمصا    
ودعا الدول المانحة إلى تقديم األموال      . األمني، باإلضافة إلى المبادرة العربية للسالم في الشرق األوسط        

ن إلى الفلسطينيين، محذِّراً من احتمال انهيار المؤّسسات الرسمّية الفلسطينية في حال لم يـتمكّن المـانحو    
التقليديون لألراضي الفلسطينية، من الحصول على نظام ثابـت إليـصال المـساعدات المادّيـة إلـى                 

أّن هناك حاجة لرؤية خطوات من االتحاد األوروبـي والواليـات المتحـدة، التـي               : وتابع. الفلسطينيين
  .بإمكانها فتح المزيد من القنوات لتطبيع العالقات االقتصادية مع الفلسطينيين

    25/4/2007 وفا -لة االنباء الفلسطينيةوكا
  

  ضد السوريين في الجوالن موفد دولي يؤكد التمييز .82
أكد ممثل منظمة العمل الدولية ورئيس لجنة تقصي الحقائق في الجوالن السوري المحتل فريدرك              : دمشق

وطنين فـي الجـوالن     بوتلر، أن هناك تمييزاً واضحاً في الحياة االجتماعية واالقتصادية بين اليهود المست           
والسوريين األصليين، وخصوصاً في مجاالت استخدامات األراضي وموارد الحياة وغيرها من المـوارد             

ودعا بوتلر في مباحثاته فـي سـوريا إلـى           . الطبيعية األخرى، ما ينعكس سلباً على اإلنتاج الزراعي       
ن في الجوالن المحتـل، وقـال إن        ضرورة تجاوب المجتمع الدولي لتغيير الواقع السيئ للعمال السوريي        

جميع اآلليات الموجودة حالياً غير كافية لتغيير الواقع الحـالي للمـواطنين الـسوريين مـن النـواحي                  
وأشار تقرير لوزارة الشؤون االجتماعية والعمل السورية إلى األوضـاع          . االقتصادية واالجتماعية هناك  

أهمها حرمان العمال العرب السوريين من حقهـم فـي          العامة للعمال العرب السوريين في الجوالن، من        
يجدون صعوبة بالغة   ..) أطباء ومهندسون ( فحاملو الشهادات العليا وخريجو الجامعات السوريون         العمل،

  .في إيجاد األعمال المالئمة لمؤهالتهم العلمية، ما يضطرهم للعمل في مهن كالعتالة والتنظيفات
  25/4/2007الخليج اإلماراتية 
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  مسؤوالن ُأَمميَّان يتفقَّدان مخيَّم الجليل في بعلبك  .83
ريتشارد كوك، يرافقـه    " األونروا"تفقَّد المدير العام لمنظمات غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين         : بعلبك

المفوض العام لشؤون الالجئين فيليب دوغرندي، مخيم الجليل لالجئين الفلسطينيين فـي مدينـة بعلبـك                
وعقد المسؤوالن اُألمِميان اجتماع عمٍل مع رئيس بلدية المدينة محسن الجمال، فـي حـضور               . ةاللبنانّي

قائمقام بعلبك عمر ياسين، وتداول المجتمعون في شؤون وشجون المدينة اإلنمائي، ال سيما بعـد حـرب     
 الزيارة وما ستتضمنه    أهمّية"وتحدث ريتشارد كوك عن     . تموز وما ألحقتها من أضرار في البنية التحتية       

لقد حصلنا على وعود بالتمويل من أجـل        : من برامج عمل إنمائّية ومساعدات من الجهات المانحة، وقال        
تحسين البنى التحتية وما تلحظه من عمليات صرف صحي وشبكات مياه ومساكن، وهذا جزء من خطة                

، أشّدد على تعاونكم واسـتمرار هـذا        "االونروا"ستطبق في أسرع وقت ممكن في منطقة البقاع، وبإسم          
التعاون من أجل تحسين وضع الفلسطينيين، من تربية وتعليم وبناء مدارس ومساكن في مخـيم الجليـل،        

نحن بحاجة إلى مزيٍد من الدعم والتفـاهم وأي         : وأضاف قائالً . واألشهر المقبلة ستكون حافلة بالمشاريع    
بدوره تحّدث المفـوض    ". دة اللبنانيين في المناطق المحيطة    مساعدة للفلسطينيين سوف تُفضي إلى مساع     

وجود ما يجمع الشعوب في منطقـة محـيط البحـر           "العام لشؤون الالجئين فيليب دوغرندي، فأكَّد على        
 عاماً ونحن نقدم الخدمات للفلسطينيين حتى يتم التوصل إلى حل عادل            57منذ  : وقال. األبيض المتوسط 

معاناة الشعب الفلسطيني الشريك،    "وتحدث رئيس بلدية بعلبك محسن الجّمال عن        ". دةمن قبل األمم المتح   
تعاون البلدية مع برنامج األمم المتحـدة علـى         "، وعن   "الذي تحّمل سلبّية آثار العدوان على مدينة بعلبك       

م بالتجهيز  صعيد البنى التحتية، وما قدمته من توسيع وشق واستمالك لطريق وادي السيل وهي تقوم اليو              
  ".والتزفيت واإلنارة

    24/4/2007 وفا -وكالة االنباء الفلسطينية
  

 مديرا الشؤون الفلسطينية واألونروا يبحثان سبل تحسين خدمات الالجئين  .84
بحث مدير عام دائرة الشؤون الفلسطينية المهندس وجيه عزايزة ومدير عمليات وكالـة الغـوث               : عمان

ن شيلدون بيترمان، خالل لقائهما الدوري في مبنى الوكالة اليوم، سبل تحسين            في األرد " األونروا"الدولية  
وتطوير مستوى الخدمات التي تقدمها األونروا لالجئين الفلسطينيين فـي مجـاالت الـصحة والتعلـيم                

وقال عزايزة أنه تم خالل االجتماع التأكيد علـى ضـرورة النهـوض بمـستوى               . والشؤون االجتماعية 
تقدمها األونروا من خالل ترتيب زيارات ميدانية للمخيمات لمدراء البـرامج فـي وكالـة               الخدمات التي   

الغوث ومدراء المديريات المعنيين في دائرة الشؤون الفلسطينية لالطالع على مستوى الخدمات المقدمـة              
وأعرب بيترمان عـن تقـديره لمـستوى        . لالجئين على أرض الواقع ودراسة سبل تعزيزها وتطويرها       

تعاون والتنسيق المستمرين بين الجانبين في سبيل تلبية احتياجات الالجئين الفلسطينيين مـن الخـدمات               ال
  .الصحية والتعليمية واالجتماعية

  24/4/2007وكالة األنباء األردنية بترا 
 

  اتصاالت ولقاءات لمعالجة اإلشكاالت في الساحة اإلسالمية ومواجهة الفتنة المذهبية .85
 الساحة اإلسالمية سلسلة تحركات من أجـل فـتح قنـوات الحـوار بـين القـوى                  شهدت: قاسم قصير 

والشخصيات اإلسالمية في لبنان وبعض الدول العربية للتخفيف من حدة االحتقان سواء علـى الـصعيد                
وفي هذا اإلطار، عقـدت سلـسلة لقـاءات          . الشيعية -السياسي أو على صعيد األجواء المذهبية السنّية        

كمـا جـرت   .  فتحي يكن وكل من الشيخ يوسف القرضاوي والشيخ فيصل المولوي         دكتورالحوارية بين   
اتصاالت ولقاءات بعيداً من األضواء بين المسؤولين في حزب اهللا والسّيد محمد حسين فضل اهللا وعـدد                 

تي قـام   كما ان الزيارة ال    .من المسؤولين في االتحاد العلمائي للعلماء المسلمين وقيادة الجماعة اإلسالمية         
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بها خاتمي الى مصر وعقده سلسلة لقاءات مع المسؤولين المصريين وعلمـاء األزهـر توصـلت الـى                 
 واعادة صدور مجلة رسالة االسالم التي       ،ضرورة اعادة العمل في مجمع التقريب بين المذاهب االسالمية        

  .كانت منبراً للحوار االسالمي والدفاع عن الوحدة
  25/4/2007المستقبل 

  
  التركيةغُل للرئاسة عدالة والتنمية يرشح عبد اهللا حزب ال .86

حسم رجب طيب اردوغان أمس، جدالً استمر شهوراً حول نيته الترشح للرئاسة التركية، بإعالنه              : أنقرة
وضـعت المعارضـة    في حين   . ان حزب العدالة والتنمية، قرر ترشيح عبداهللا غل لالنتخابات الرئاسية         

، بتعهدها مقاطعة جلسات االنتخابات والطعن بشرعيتها اذا قل عدد          ذلكطريق  العلمانية العقبة األولى في     
 نائبـاً فـي البرلمـان       353 علماً ان حزب العدالة يتمثل بغالبية        ،367البالغ  حضورها عن ثلثي النواب     

رأت األوساط العلمانية في هذا الترشيح تكراراً للعبة تبـادل األدوار بـين             وقد  .  مقعداً 550المؤلف من   
، على تأكيد احترامه لقيم الجمهورية العلمانية، مدافعاً فـي           من جهته   حرص غل   في حين  .رفيقي الدرب 

  .الوقت ذاته عن قرار زوجته ارتداء الحجاب لتصبح للمرة األولى السيدة األولى المحجبة في تركيا
  25/4/2007الحياة 

  
  سالميالمسلمون يعتقدون أن امريكا تسعى الضعاف العالم اال: استطالع .87

من المصريين والباكستانيين واالندونيسيين والمغاربة     % 70أظهر استطالع للرأي ان أكثر من       : نيويورك
يعتقـدون  % 40أن أكثر من    ، كما   يعتقدون أن الواليات المتحدة تسعى الضعاف وتقسيم العالم االسالمي        

فقط % 12 في حين أن     .رهابان ذلك هو الهدف االساسي للحرب التي تقودها الواليات المتحدة على اال           
% 30ن حـوالي     كما بينت النتائج أ    .يعتقدون ان هدف واشنطن هو حماية الواليات المتحدة من الهجمات         

قـالوا إن   % 60لكـن    .يوافقون على الهجمات على القوات االمريكية في العراق وافغانستان والخلـيج          
عن اعتقادهم بأن الهجمـات علـى       % 67بر   ع ، فيما التفجيرات االنتحارية ليس لها مبرر على االطالق      

عبر اكثر من نصف االشخاص الذين شملهم االستطالع عن اعتقادهم          قد  و .المدنيين تتعارض مع االسالم   
قـد   و ،بأن أهداف القاعدة تتضمن تحقيق تطبيق صارم الحكام الشريعة اسالمية في كل البلدان المـسلمة              

 عـن   المستطلعينعبر أكثر من نصف     من جهة أخرى    و .موافقتهم على ذلك الهدف   % 70أبدى اكثر من    
، %60 في حين أبدى حـوالي       ،اعتقادهم بان الواليات المتحدة تحاول نشر المسيحية في الشرق االوسط         

  .اعتقادا بأن بين اهداف واشنطن الحفاظ على السيطرة على موارد النفط في الشرق االوسط
  24/4/2007رويترز 

  
   العنف الطائفي في العراق خالل ثالثة اشهر الجئاً فلسطينياً ضحية96 .88

وضع مركز الزيتونة لحقوق االنسان تقريرا حول يوميات ومعاناة الالجئـين الفلـسطينيين فـي               : بغداد
العراق ابرز فيه عدد ضحايا القتل الطائفي الذي طال الالجئين الفلسطينيين حث فيه المسؤولين العراقيين               

  .وكذلك كل الجهات المعنية ومؤسسات حقوق اإلنسان, والفلسطينيين لتحمل مسؤولياتهم
  :شهر كانون الثاني

استشهاد ليث محمد عبد الخالق العزايزة في منطقـة  , استشهاد سامر جبريل اليازوري في منطقة الغزالية      
  . األعظمية
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السالم استشهاد سمير عبد الكريم عبد      , استشهاد احمد زين الدين سعيد أبو زمق مهجر في منطقة الحرية          
 دوالر الستالم جثته من الطب العدلي النـه         500استشهاد جمال فيصل ودفع رشوة بقيمة     , في الزعفرانية 

  استشهاد عادل صابر أبو خريط في منطقة البتاوين , فلسطيني
, اغتيال عائلة فلسطينية باكملها في منطقة االسكان والتي تتكون من خالد وبهاء الدين أوالد فتحي وأمهـم          

د حسام علي الطالع ومحمد علي الطالع على ايدي قـوات الحـرس الـوطني العراقـي فـي                   استشها
اصـابة أم   , استشهاد أسامة جمال زهدي ملحم في مخيم الوليد بسبب سوء األوضاع الجوية           , المنصورية

سلطان بجروح اثر حادث عرضي تدهورت صحتها ولم يستطع أوالدها أخذها للمستـشفى خوفـاً مـن                 
  .  عاما يسكن منطقة الحبيبية في بغداد45ختطاف يوسف عبد اهللا يبلغ من العمر ا,  المليشيات

اختطاف الفلسطيني أنور عبد الفتاح     ,  من مكان عمله في منطقة الكرادة     " أبو عمر "اختطاف مراد محمود    
اختطاف دريد سامي مرتـضى فـي       , اختطاف وليد خالد صادق في منطقة الدورة      ,   من منطقة الكرادة  

اختطاف , اختطاف عبد الحكيم النيص في الدورة من قبل القوات العراقية         , ة من قبل القوات العراقية    الدور
  محمد عماد عبد الباقي في البلديات

نجاح عبد نافع وصباح عبد نافع وعمـار        :  فلسطينيا  في يوم واحد في منطقة البلديات وهم         27اختطاف  
ومصطفى سامي مهيوب ومؤيـد عـساف وحـسين         رائد عبد نافع وسالم فيصل ومحمد سامي مهيوب         

برماوي ومحمد عيدي ولؤي محمد عيدي وعدي محمد عيدي وفراس محمد عيدي ويوسف وجيه وخالد               
  . فهيد وجميل فهيد وزهير سمرة ومحمد زهير

اختطاف سمرة ويحيى محمود ملحم وفيصل الدوايمة واشرف فيصل وخالد فيصل وعمار فيصل وسمير              
  . محمد

اختطاف كل  , اختطاف أيمن من منطقة حي العامل     , شخصاً في يوم واحد في منطقة األمين       13اختطاف  
  , من قيس عباس زبن وعبد اهللا نبيل عباس زبن على طريق الدورة

  :شهر شباط
استشهاد حسين علي عقاب وجرح فلسطينيين آخرين       , استشهاد عالء حسين الشلبي في منطقة األعظمية        

  ي الصدريةبانفجار قرب مطعم جمال ف
استشهاد , استشهاد وائل احمد محمد عبد القادر األسعد في الطوبجي        , استشهاد فيصل حسن أحمد الحميدي    

استشهاد موفق عبد الغني حـردان      , استشهاد سعيد لطفي الشلبي   , أيمن بهاء الدين المرزوقي في البلديات     
, استشهاد احمد درويـش   , الكاظماستشهاد أنور احمد يوسف شعبان امام حسينية في         , على طريق سامراء  

اختطـاف  ,  اختطاف محمد حسين مناع في اليوسـفية      , اختطاف صالح سعيد محمود في منطقة اليوسفية      
, في البلـديات  " أبو عبدون "اختطاف المحامي إبراهيم صالح     , كمال توفيق مصطفى في منطقة الطوبجي     

  ,   اختطاف طارق وليد أحمد من سكنة منطقة الطوبجي
  :رشهر آذا

استشهاد عمـر حـسين     , استشهاد الكاتب واألديب الفلسطيني أحمد مصطفى الرباحي في ساحة الفردوس         
استشهادعلي حـسين صـيدم     , استشهاد حامد الحانوتي في الطوبجي    ,  عاما في منطقة الغزالية    34صادق  

  "زأبو عبد العزي"استشهاد جمال عبد الغني الحردان , في مخيم الوليد الحدودي" أبو رامي"
  استشهاد الفلسطيني أحمد يوسف محمد عثمان في حي البياع 

اختطـاف إبـراهيم    , اختطاف خليل عبد الرحمن   ,  عاما في الموصل   45استشهاد هناء مصطفى الطنيب     
اختطـاف  , اختطاف توفيق محمد كامـل    , اختطاف غسان إبراهيم حسين   ,  عاما 70عياش يبلغ من العمر     

اختطـاف  , مصاب بالقلب "  عاما 14"اختطاف هيثم إياد الماضي     , ةاختطاف رأفت سري  , محمد خالد احمد  
اختطـاف  , اختطاف جمال خليل عبد الرحمن    , اختطاف مهدي خليل عبد الرحمن    , لطفي مصطفى الشيخ  

  اختطاف غسان إبراهيم حسين العواجا, إبراهيم عياش
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, صطفى لطفـي  اختطاف صالح م  , اختطاف إبراهيم مصطفى عياش   , اختطاف جمال محمد كامل شاهين    
اختطاف محمود عبـد الفتـاح سـعيد        , اختطاف مهند إبراهيم الدسوقي   , اختطاف محمد خالد أحمد محمد    

اختطاف كمـال ربحـي أسـعد       , اختطاف درويش محمد  , اختطاف محمد إبراهيم احمد عيسى    , الحردان
تـادة المـصري    من قبل القوات العراقية واطلقوا عليه ابو ق       , اعتقال محمود حمد كمال الماضي    , محمود

  ".زعيم تنظيم القاعدة"
    25/4/2007العرب اليوم 

  
  الوضع الذي تمر به حركة فتح غير مسبوق ويحتاج لمعالجات غير مسبوقة: حلس .89

يحمل " غير مسبوق"شهدت مدينة غزة الثالثاء الماضي مؤتمراً وصف بأنه :  محمد الصواف-غزة 
، بقيادة القيادي البارز في "فتح"ير الوطني الفلسطيني لكوادر وأعضاء من حركة التحر" رسالتنا"عنوان 

اتهم فيه قيادات في الحركة بالعمل على خطفها وتحويلها لشركات خاصة، " أبو ماهر"الحركة أحمد حلس 
  .معلناً عن البدء في أول خطوة تصحيحية في الحركة لحماية فتح وأبنائها ومشروعها

داخل حركة فتح ومسبباتها أجرت " بالحركة التصحيحية"مراقبون ووقوفا على هذه الخطوة التي وصفها ال
، داخل مكتبه في مقر مرجعية "أبوماهر" حوار مطوالً مع القيادي في حركة فتح أحمد حلس " السبيل"

  :حركة فتح بمدينة غزة، وفيما يلي نص الحوار كامال
، ما هي الرسالة التي أردتم الذي عقدتموه في غزة مؤخرا وصف بغير المسبوق" رسالتنا" مؤتمر *

  إيصالها ولمن بالضبط؟
ربما الوضع الذي تمر به حركة فتح هو أيضا غير مسبوق وبالتالي هو يحتاج إلى معالجات غير  -

مسبوقة بعد ما أصاب الحركة من تراجع في شعبيتها وحالة ضعف وعدم احترام األطر القيادية 
لحركة والعمل من أجل عودتها إلى حضن جماهيرها التي والتنظيمية، فكان ال بد من تصويب أداء ا

  .احتضنتها منذ االنطالقة األولى
الرسالة موجهة لقيادة الحركة وأطر الحركة وأبناء الحركة، وأيضا موجهة ألبناء الشعب الفلسطيني الذين 

ل لهم إن نقو. يعتقدون أن حركة فتح يمكن أن تنحرف عن األهداف والمبادئ التي انطلقت من أجلها
حركة فتح رغم ما أصابها من هزات إال أنها قادرة على أن تحافظ على خطها الثوري والوطني وأنها ال 
يمكن أن تكون خيارا غير وطني، وبالتالي حركة فتح صاحبة مشروع وطني وما زال هذا المشروع لم 

 المؤتمر أن نتصالح مع نحن أردنا في هذا. يتحقق ولم ينجز وبالتالي أهداف الحركة ما زالت قائمة
حركتنا ال أن ننفصل عنها ألننا نعتقد أن الحركة كانت على صواب وأن الخطأ كان في ممارسات أبناء 
وأعضاء الحركة وبالتالي إما أن نجذب الحركة باتجاه مشاريعنا وإما أن نعترف لهذه الحركة بأننا نحن 

ملتزمين بأهدافها ومبادئها وأطرها وهذه هي مجمل نحن قررنا العودة إلى حركتنا . من أخطأ ونعود إليها
رسالة الحركة، نحن ال نريد أن نكون حالة خروج، بالعكس نحن حالة انصهار مع هذه الحركة والتزام 

  .بها ال يمكن أن نسمح ألنفسنا وال لغيرنا بتشكيل حالة قسمة في هذه الحركة
  راً؟ لكن أال تعتقدون أن تحرككم اآلن جاء متأخراً كثي*
نعم، نحن نعترف بأن الحركة كانت بحاجة إلى رفع الصوت منذ فترة طويلة ولكن كان هناك أسباب ال  -

من أهم هذه األسباب حالة االقتتال التي . يمكن أن نتجاهلها وراء تأخر هذا التحرك لكوادر حركة فتح
ن نشكل سببا إضافياً إلضعاف سادت في المناطق الفلسطينية بعد االنتخابات التشريعية، نحن ال يمكن أ

ندرك أن هناك مشكلة داخلية تحتاج إلى معالجة ولكن . الحركة التي كانت تستهدف في الفترة الماضية
كان أيضا هناك تحد آخر موجه ضد الحركة، وما كان يمكن أن نفتح الموضوع الداخلي في الوقت الذي 

  .تتعرض فيه الحركة لتحديات خارجية
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 باستطاعتكم تصحيح مسار الحركة، خاصةً أن هناك من يرى أن القيادات التي  هل تعتقدون أن*
  اتهمتموها هي التي تملك المال، ومن بيده المال صوته أعلى وأقوى؟

نحن أبناء حركة فتح التي انطلقت وهي ال تملك إال اإلرادة، انطلقت وهي ال تملك ال السالح وال المال  -
  .لتواجه واقعاً كله يعمل بالحسابات لغير صالح هذه الحركة والثورةوال العالقات العامة، وجاءت 

 
ولكن إرادة الثوار استطاعت أن تخلق أمرا واقعا اضطر الجميع للتعامل معه، نحن أبناء هذه الثقافة 
وبالتالي نحن لم نوجه تحركنا بمواجهة أفراد ألن رسالتنا أكبر من ذلك بكثير، نحن نرى أن أي شخص 

موضوع تحركنا هو إصالح الحركة .  موقعه هو أصغر بكثير من أن يكون موضوع تحركنامهما كان
بشكل عام، وبالتالي حينما تصلح الحركة يمكن لكل الشواهد أن تصبح منفصلة أو بعيدة عن الحركة أو 

نحن ال نخشى العدو اإلسرائيلي، بكل الحسابات ال يوجد مقارنة بين ما . غير مؤثرة في هذه الحركة
نملك وما يملك العدو ولكن رغم ذلك لم نستسلم لهذه المعادلة، وبالتالي ففي وضعنا الداخلي أمامنا 
تحديات كبيرة ولكن نحن نريد أن ننحاز للحقيقة ومصلحة شعبنا ولدينا االستعداد لكي ندفع كل األثمان 

  .التي يتطلبها هذا الموقف
ف الحركة، وتحويلها إلى أجندات خاصة ومجرد  خالل المؤتمر اتهمتم قيادات في حركة فتح بخط*

  شيكات، هل لك أن تحدد لنا من هي هذه القيادات بالضبط؟
نحن نتناول كل البرامج التي أرادت أن تتظلل بهذه الحركة . رسالتنا أكبر من أن تتناول أسماء محددة -

دة الوطنية الفلسطينية خط وتسحب الحركة لوجهات بعيدة عن فكرها وأهدافها وبرامجها، ونقول إن الوح
حينما يعتقد أي كان أن التناقض االستراتيجي هو في الوضع الداخلي وأن . أحمر، هذا مبدأ الحركة

  .التناقض مع االحتالل هو تناقض ثانوي فنحن نختلف معه، ونعتبر أن هذه مشاريع بعيدة عن حركة فتح
   وهل يوجد في فتح من يعتقد بهذا االعتقاد؟*
هناك من يعتقد أن أية إشكاليات مع االحتالل يمكن أن تناقش على طاولة الحوار، وأن أي خالف نعم،  -

إن التناقض : في فتح نحن نقول العكس. في الوضع الداخلي ال بد أن يحسم عبر استخدام السالح
أيضا . لحواراالستراتيجي هو مع االحتالل وإن التناقضات الثانوية في الساحة الداخلية يمكن أن تعالج با

نحن نقول إن تحالفنا كحركة فتح هو مع أمتنا العربية واإلسالمية، وهناك من يعتقد أن تحالفنا هو فقط 
.. مع أمريكا ومع أوروبا وأن العالم العربي واإلسالمي لن يشكل لنا ال اليوم وال في المستقبل أي غطاء

ح إلى حركتهم على أساسه، نحن نريد أن هذا انحراف عما أرادته حركة فتح وعما انتمى كل أبناء فت
  .نعود بالبوصلة إلى وضعها الطبيعي

خاصة أنك قلت إن هناك تقارير رفعت إلى أبو مازن لمنع ..  الرئيس أبو مازن أين يقع فيما يجري*
  المؤتمر؟

الرئيس أبو مازن هو الرئيس الشرعي للشعب الفلسطيني وفقا النتخابات شرعية نحترمها ونحترم  -
وإن كل ما نطالب به الرئيس فقط هو أن . نتائجها، وهو أيضا على رأس اللجنة المركزية لحركة فتح

نحن نرى أنه . ينحاز إلى مصالح الحركة وأن يقدم ما من شأنه أن يبعد كل المخاطر عن هذه الحركة
يده شرعية وفي هذا الموقع يجب أن يكون حكَما بين أبناء الحركة حينما يختلفون، حكما يملك في 

نحن نطالب األخ أبو مازن باعتباره رأسا . وأيضا هناك نظام يجب أن نحتكم إليه ال وفقا لألهواء. الموقع
للحركة مثلما نطالب اللجنة المركزية والمجلس الثوري، بأن يكون الحكم بيننا حينما نختلف النظام 

  .األساسي لحركة فتح
  فه؟ هل هناك من يحاول أن يجذب أبو مازن لص*
الجميع من حقه أن يسعى، نحن نسعى إلى أن يكون أبو مازن في صفنا وغيرنا يسعى كذلك، ولكن  -

  .موقع أبو مازن يفرض عليه أن يكون حكما ومنحازا للحركة وليس ألشخاص
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 هناك من يعتقد أن محمد دحالن هو من تقصد في المؤتمر؟ هل هو كذلك؟ وكيف هي عالقتك *
  بدحالن؟

أن يسقط ما قلنا على أي اسم فهذا ال يعنينا، ولكن كما ذكرت نحن رسالتنا أكبر من أن تتناول من أراد  -
محمد دحالن لم يقل إنه هو المقصود ونحن لم نذكر اسمه في هذا المؤتمر، ولكن نحن . أسماء محدده

  .نقصد كل من ينطبق عليه ما أوردناه في رسالتنا
  لة التي أردتم إيصالها؟هل وصلت الرسا..  بالعودة للمؤتمر*
هذه الرسالة بصراحة ال أقول تفاجئنا بحجم االستجابة لها، بل أقول نحن سعداء بكل التفاعالت التي  -

هناك إحساس لدى الغالبية العظمى من أبناء الحركة بأن : تمت بعد ذلك ألن هناك نوعين من التفاعالت
 أهدافها ومنطلقاتها إال أنها سرعان ما تعود إلى حركتهم تعود لهم وأنه مهما ابتعدت هذه الحركة عن

وهناك تفاعل من نوع آخر؛ هناك من جن جنونهم قلقاً من هذا التحرك الفتحاوي وهذا . جادة الصواب
يدلل على أن المخطئين يخشون من كلمة الحقيقة مثلما أن المخلصين لحركتهم يكونون فخورين بأي 

  .تحرك يعيد الوضع إلى جادة الصواب
   لكن هل من اتصاالت جرت معكم بعد هذه الخطوة من أجل ثنيكم عن المواصلة؟*
كل االتصاالت والحوارات التي تمت هي في الجانب اإليجابي الذي يشجع والذي يدعم ويعتز بما  -

جرى، أما األصوات التي تخشى وترفض وتحتج على ما جرى فهي أصوات لم تستطع حتى هذه اللحظة 
سها وإنما تتحدث إما بأسماء وهمية أو بأشكال خفية، وهذا يجعلنا نثق بأن الحقيقة ال أن تعبر عن نف

من أراد أن يفند لنا رسالتنا ومن أراد أن يسجل مالحظات . يستطيع أن يرفضها إال مخطئ أو منحرف
 على على رسالتنا فنحن سنكون غاية في السعادة أن يتقدم لنا حتى من نختلف معهم بأن رسالتنا تشتمل

مخاطر وإشكاالت، ليتنا نسمع من أي من المنتقدين مالحظات على رسالتنا، ولكن كل من يعتز بهذه 
  .الرسالة عبر عن دعمه وتأكيده على ما جاء في هذه الرسالة

   قلتم إن رسالتكم البداية؛ ما هي الخطوات األخرى؟*
المجموعة أكبر مما كنا نعتقد، ولكن هي البداية هي أن من قام بهذه الخطوة هم مجموعة، ولو أن هذه  -

مجموعة من كوادر الحركة، وما نسعى له هو أن تكون هذه رسالة كل أبناء حركة فتح وكل المخلصين 
كل ما من شأنه أن يوصلنا . والحريصين على وحدة الحركة وقوتها وعلى استمرارها بمشروعها الوطني

، وسنضع ألنفسنا برنامجا للتحرك ينسجم مع الشرعية إلى أن تصبح هذه رسالة حركتنا وشعبنا سنسلكه
سنعمل من خالل اللجنة المركزية وسنعمل من خالل . الحركية ال يكون خارجا على األطر الحركية

المجلس الثوري ولجان األقاليم والمناطق وكل األطر الحركية ولن نشكل إطاراً بديالً عن أي من هذه 
  .األطر الشرعية

   أن يتطور ذلك إلى حدوث انشقاق في حركة فتح؟ أال تخشون من*
هذا التحرك هو أبعد من أن يسعى لالنشقاق، على العكس هو أكثر حرصاً على وحدة الحركة،  -

االنشقاق دائما له مقدمات، من توجد لديهم دوافع االنشقاق عبروا عن أنفسهم في أكثر من مناسبة، مرة 
لمركزية والتشكيك في القائد ياسر عرفات والتجرؤ عليه وهو في في التشكيك باألطر الشرعية واللجنة ا

أبو عمار حوصر أيضاً بالتشويه والتشكيك، اللجنة المركزية كان يشكك فيها أيضاً، مسيرات . حصاره
انطلقت لتحرق صور ودمى للجنة المركزية، من مارس هذا السلوك االنشقاقي ممكن أن نخشى أن يشكل 

ن كانوا دائما الحريصين على وحدة الحركة وعلى احترام أطرها القيادية والشرعية حالة انشقاقية، لكن م
  .ال يمكن أن يخشى أحد من أن يشكلوا حالة انشقاقية

   من المسؤول عن تأجيل عقد المؤتمر السادس لحركة فتح؟*
دة، ليس هروباً من ال يوجد أسماء محد.. اإلجراءات التي تأتي لتضع العقبات في مسيرة البناء التنظيمي -

على سبيل المثال ..ذكر أسماء، ألنه ال يجرؤ اسم أن يقف علنا ليعطل، لكن هناك إجراءات تعطل 
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المجلس الثوري وزع أعضاء المجلس الثوري في لجان لإلشراف على البناء التنظيمي، والتأطير، وعقد 
وعقدت مؤتمرات في مناطق المؤتمرات وصوال لعقد المؤتمر العام، وبدأت لجان اإلشراف تعمل، 

حينما تكلف جهة أخرى للبناء والتأطير وعقد المؤتمرات، هناك حالة . القطاع وعقدت مؤتمرات األقاليم
تنازع من الجهة التي تشرف، من الجهة المسئولة، أنا باعتقادي أن هذه اإلجراءات هي تعطيل لعقد 

  .المؤتمر
   لكن من الجهة التي تضع هذه اإلجراءات؟*
هناك قرار صدر باسم الرئيس أبو مازن، وهناك جهات نحن ال نعرفها ولو كنا نعرفها لقلنا على  -

رؤوس األشهاد إنها تقف وراء هذا العمل، نحن ندرك أن جهات دفعت وزينت أن هذا اإلجراء يمكن أن 
  .يكون مفيدا لصالح الحركة

   ذلك يعني أن هناك قوى صاحبة نفوذ لدى أبو مازن؟*
 ال ننفي ذلك، نحن أحيانا نؤثر في موقف الرئيس أبو مازن وغيرنا بالتأكيد يؤثر، لكن هناك من نحن -

يؤثر إيجابا وهناك من يؤثر سلبا، أبو مازن ال يستطيع أن يكون مطالً على تفاصيل الحياة التنظيمية 
زء من هذه بشكل كامل ألنه يفترض أن هناك جهات هي التي تقدم النصح وترفع التقارير، هناك ج

  .النصائح هي نصائح خاطئة وجزء من هذه التقارير هي تقارير مضللة
 أشرتم خالل كلمتكم في المؤتمر إلى أن هناك دول تدعم أشخاصا في حركة فتح، هل هناك دول *

  معنية بتقوية أشخاص على حساب أشخاص في الحركة؟
أراد لحركة فتح أن تستبدل كل تحالفاتها التي بالتأكيد، هذا ليست اختراعا وليس أمرا مخفيا، هناك من  -

بنتها في مرحلة الثورة، والتي نسجت عالقات قوية مع كل حركات التحرر في العالم في أمريكا الالتينية 
كثير .. وآسيا وكل األماكن، فتحت لهم معسكرات التدريب وسلحتهم ومولتهم، وكانت بالنسبة لهم حاضنة

طاعت أن تبني دوال وأنظمة وحينما جاء الوقت لتستفيد حركة فتح من من هذه الثورات انتصرت واست
هذه التحالفات التي بدأناها على . هذه التحالفات أردنا أن نستبدل هذه التحالفات بتحالفات من نوع جديد

مدار عمر الثورة هي تحالفات مبدئية، التحالفات التي نبنيها اآلن هي تحالفات مشروطة تدعمنا هذه 
ولكن إذا غيرنا بعملية .. إن وافقنا على أمور خاصة، إن التزمنا بخط معين هم يرسمونهالدول 

ديمقراطية تنكفئ عنا هذه الدول وبالتالي هناك تحالفات، حتى مساعداتها ال تأتي وفقا لمتطلبات الشعب 
ة التطبيع، هي على سبيل المثال دول تدعم عملي.. الفلسطيني وإنما وفقا لمتطلبات الدول الداعمة نفسها

تدعم برنامج هي قررته وارتأته، نحن نريد ممن يؤمن بأنه يريد أن يدعم فتح كما تريد فتح فليكن وليس 
فتح هي التي تحدد، ما هي المجاالت التي تحتاج إلى الدعم فيها، من أراد أن يدعم . كما يريدون هم

ينما نطلب من أمة عربية أن تدعم فليدعم، نحن ال نحمل أحدا جمائل ولكن أيضا ال نشعر بالنقص ح
الشعب الفلسطيني وحركة فتح ألننا كما قلنا دائما وكما يقولون هم، إن الشعب الفلسطيني في خط الدفاع 

  .األول مدافعا عن شرف األمة ومقدساتها وأيضا عن مصالحها
ن استهدافكم  قلتم خالل المؤتمر إن هناك من سيحاول أن يشوه صورتكم ويستهدفكم، أال تخشون م*

  وكل الشخصيات التي ستقود هذه الحركة التصحيحية؟
نحن حينما انتمينا لحركة فتح قبلنا التحدي في اللحظة التي قبلنا أن ننتمي إلى حركة تحرر وطني  -

قبلنا التحدي وما دمنا في هذه الحركة فنحن نقبل التحدي، .. حددت أهدافها ومبادئها وأساليبها في النضال
نشعر بأن قناعتنا اهتزت ال يبقى مبرر لوجودنا في حركة ثورية، إذن الخشية مصطلح ال نعرفه يوم أن 

  .وال نتعامل معه والخوف ال يوجد متسع من الوقت لنفكر فيه
من خالل وجوده كمفوض عام للتعبئة والتوجيه، يحاول أن " أبو عالء" سبق أن قلت إن أحمد قريع *

   الحركة، كيف تقيم أداء أبوالعالء؟يصلح من القرارات الخاطئة في



  

  

 
 

  

            44 ص                                      702:                      العدد           25/4/2007اإلربعاء : التاريخ

بالنسبة ألبو العالء هو كُلف من قبل اللجنة المركزية بأن يكون مفوضا للتعبئة والتنظيم في الوطن،  -
مهمته األساسية أن يبني األطر المسئولة عن إنجاز هذه المهمة، ولكن كيف له أن يبدأ في العمل وقد 

لذلك أنا باعتقادي أنه ستكون أمامه مهمة ..  خارج النظام؟وضعت في طريقه عقبات وأطر بشكل مسبق
  .صعبة وجادة نتمنى له أن ينجح في تجاوزها

   إذن هذه األطر المستحدثة هي التفاف على األطر الشرعية للحركة؟*
  .نعم في تقديري هي التفاف وتجعل من مهمة أبوعالء مهمة صعبة -
اخل حركة فتح، كيف ستكون طبيعة المرحلة داخل  في حال عدم التوصل إلى إصالح حقيقي د*

  الحركة؟
نحن ال نضع هذه الفرضية وال نتعايش معها، نحن نؤمن بأن تصويب حركة فتح أمر وارد، هناك  -

صعوبات ولكن ال قوة تستطيع أن تمنع تصويب الحركة، ألن هذه الحركة خلفها تاريخ طويل وأمامها 
ن تمنع هذه الحركة من أن تسير باتجاه التصويب وتصحيح األداء أو مستقبل واعد، وال يمكن ألي قوة أ

  .تعوقها
  24/4/2007السبيل االردنية 

 
  إستقالة وزير الداخلية الفلسطيني  .90

  شاكر الجوهري 
هذا السؤال وجهته للدكتور مصطفى البرغوثي، وزير إعالم حكومة الوحـدة            ؟..هل ستصمد في الوزارة   

دة أيام فقط، على هامش مشاركته في الملتقى اإلعالمي العربي الذي انعقد فـي              الوطنية الفلسطينية قبل ع   
  :وقد أسست سؤالي الذي لم يكن عابرا، على حقيقتين. عمان
على مواصلة العمل مستخدمة كل األساليب الستعادة كامل الـسلطة          " فتح"اعتزام وتصميم حركة    : األولى

  .في األراضي الفلسطينية، التي ال تزال محتلة
هـي  " فـتح "صرح ملمحـا إلـى أن       " فتح"و" حماس"أن البرغوثي يوم كان يتوسط بين حركتي        : الثانية

  .المسؤولة عن تعطيل التوافق على تشكيل حكومة الوحدة الوطنية
وهو ما يعني إقراره ضمنياً بوجـود       . البرغوثي أجاب على سؤالي مؤكدا أنه سيظل صامدا حتى النهاية         

ولهذا، فقد كان واضحا تصريحه األخير بشأن استقالة        .  الصمود في مواجهتها   منغصات يرى أنها تستحق   
هاني القواسمي وزير الداخلية في أن الحكومة في كليتها رفضت استقالته، وهي تقف إلى جانبه مـؤازرة            

ـ                ة إياه في تنفيذه للخطة األمنية التي وضعها بهدف مواجهة الفلتان، وإتباع جميع األجهزة األمنية لمرجعي
  .واحدة

لم يحدد البرغوثي الجهة المسؤولة عن الفلتان األمني، لكن كالمه كان أكثر من كاف وهو يـربط بـين                   
ضرورة إتباع جميع األجهزة األمنية لمرجعية واحدة، وضرورة إطالق سراح ألن جونـستون مراسـل               

) حماس(واإلصالح  إذاعة لندن المختطف منذ أكثر من شهر في غزة، ويضيف إلى ذلك أن كتلة التغيير                
الذي ال يجيز الجمع بـين عـضوية الـسلطة          ) الدستور(مصرة على عدم جواز خرق القانون األساسي        

التشريعية، وتولي مهام وظيفية تنفيذية، كما هو الحال بالنسبة لمحمد دحالن، المعين من قبـل الـرئيس                 
لمجلس األمن القومي، وهـو     محمود عباس مستشارا لشؤون األمن القومي، وسكرتيرا بصالحيات كاملة          

  ..!األمر الذي قال إنه سيتم البت فيه في اجتماع منتظر بين إسماعيل هنية رئيس الوزراء وعباس
المسؤولية عن الفلتان األمني ال يحتاج تحديد الجهة المسؤولة عنها إلى كبير عناء، يكفي فقط التذكير بأن                 

 السابق ياسر عرفات، وقادة األجهزة األمنية الذين        محمود عباس كان نفسه يحمل هذه المسؤولية للرئيس       
وكان عباس يرى أن الحل األوحد لهذا الفلتان يكمن فقط في إلحاق هذه األجهزة              . كانوا يتبعون له مباشرة   

  .برئيس الوزراء ووزير الداخلية، وكف يد الرئيس عن أن يظل مرجعية يومية لهذه األجهزة
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ن سنتين، تولى طوال هذه المدة عباس نفسه منصب الرئيس، وقد           اآلن، مضى على رحيل عرفات أكثر م      
في اإلنتخابات التشريعية، وتكليفها بتشكيل الحكومـة، إعـادة ربـط           " حماس"كان أول ما فعله لدى فوز       

  ..!األجهزة األمنية بشخصه هو هذه المرة، كونه الرئيس
زة، وحالة الفلتان الكلي المصدرة من      العلة أيها السادة تكمن إذا في شخص الرئيس، وشخوص قادة األجه          

إلى عموم الجسد الفلسطيني، باعتبارها المدخل البديل لصناديق اإلقتراع، الذي يراهن           " فتح"داخل حركة   
  ..!عليه الستعادة سلطة قرر الناخبون أن هذه الحركة غير أهل لها

  :ف سياسية محددة، تتلخص فيعباس يعرف بالتأكيد هذه الحقيقة ألنه الرجل الذي ينتجها لتحقيق أهدا
  ..!استمرار الفلتان األمني كي يواصل المجتمع الدولي محاصرة حكومة الوحدة الوطنية الفلسطينية

فعباس يعرف أن المجتمع الدولي، أو الدول المانحة، وبعبارة أكثـر وضـوحا، أن الواليـات المتحـدة                  
تيجي، وتقبل بها على المدى بـالغ القـصر         األميركية ترفض حكومة الوحدة الوطنية على المدى اإلسترا       

  .فقط
  :واشنطن تقبل بحكومة الوحدة الوطنية على المدى بالغ القصر باعتبارها مجرد مدخل يحقق لها مرحليا

  .عن الوزارات السيادية، خاصة وزارات الخارجية والداخلية والمالية" حماس"إقصاء وزراء . -1
  .الحكومةعن أن تمثل وتشكل كل " حماس" إزاحة -2
وسياساتها ومواقفها، وكذلك وزراء    " حماس" خطوة على طريق إزاحة رئيس هذه الحكومة كونه يمثل           -3
  .اآلخرين في هذه الحكومة" حماس"

، وهي الهيمنة التي يضمنها مواصلة اعتقال إسرائيل        "فتح" تشكيل حكومة جديدة بقيادة، وتحت هيمنة        -4
وهذا يعيدنا إلى التصريح المبكر لعزام األحمد       . جلس التشريعي في الم " حماس" عضواً من ممثلي     41لـ  

باتت هي التي تمثـل     " حماس"باعتقال إسرائيل لنواب    " فتح"البرلمانية، الذي قال فيه إن      " فتح"رئيس كتلة   
  ..!األغلبية

ي، فال  يحولون حاليا دون انعقاد المجلس التشريع     " فتح"ذلك أن نواب    .. ال شطط في هذا اإلستنتاج أبدا      -5
، ليحولوا دون مناقشة المجلـس التـشريعي        "حماس"يوفرون له النصاب القانوني، مستغلين اعتقال نواب        

  .للمخالفة الدستورية التي يمثلها تعييهن دحالن في منصب أمني رفيع
وترفض واشنطن حكومة الوحدة الوطنية الفلسطينية على المدى البعيد، وحتى المتوسـط، ألن حكومـة               

فاألمـة ال    ..منفردة" فتح"ة فلسطينية ال يمكن أن توافق على التنازالت التي يمكن أن تقدمها             وحدة وطني 
  ..!يمكن أن تجمع على ضاللة

إلى اإلنفراد بالحكومة، مع إمكانية الحفاظ علـى وجـود بعـض            " فتح"واشنطن وإسرائيل تريدان عودة     
ومة، ووضع تنظيمي مهلهل، وأجهزة أمنيـة       الصغار، ألنها هي المؤهلة الوحيدة، قيادة، وحك      " دناديشها"

وهذه وصفة مجربة منذ أيـام ياسـر        . مخترقة، ألن توافق على اشتراطات وإمالءات واشنطن وإسرائيل       
على تبني  " فتح"الذي يتنافس فيه قادة     ..عرفات، وستكون التجربة أكثر من مغرية في عهد محمود عباس         

" الخيار األردنـي  "اني الحسن مؤخرا، بإعالنه تبنيه شعار       الشعارات والطروحات اإلسرائيلية، كما فعل ه     
لصاحبه شيمون بيريس، وهو الذي طرح نفسه طوال سنوات ما بعد أوسلو، معارضا لهذا اإلتفاق، حتى                
تأتي اللحظة المناسبة ليستعيد دوره المختطف، كونه أول من باشر التفاوض السري مع إسـرائيل، فـال                 

  ..!ر منهيحق لغيره اختطاف هذا الدو
رفض في كامب   ) رحمه اهللا (فإننا، يجب أن نضع في اإلعتبار أن عرفات         " فتح"بالطبع حين نتحدث عن     

ديفيد أن يقدم كل التنازالت التي طلبت منه، فجيء له بالسم على أيدي بعض الرفاق، الذين كان يقـربهم                   
فكان أن خلعوه من الحيـاة      ..! لأو الجزم التي يخوض بها وحل التفاوض مع إسرائي        " الكوندم"باعتبارهم  

  ..!!قبل أن يخلعهم من رجليه
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ممثلة فـي كتائـب     ..المقاومة..الشعبية" فتح"الرسمية، ال   " فتح"فإنما نعني   " فتح"كما أننا حين نتحدث عن      
  "..!!يعقوب"شهداء األقصى الحقيقية، ال المزيفة التي شكلها محمد دحالن، لغاية في نفس 

ن أن تتوقف المراهنة على دورها النضالي الشريف في مواصلة التصدي للصهاينة            الحقيقية ال يمك  " فتح"
  .ما غيره" يعقوب"من أبناء 

وما يترتب على هذا الفهم والرؤية للواقع السياسي الفلسطيني هو حث جميع الشركاء في حكومة الوحدة                
هذا الوزير هي الخطوة األولى     الوطنية الفلسطينية على ضرورة اسناد زميلهم وزير الداخلية، آلن اطاحة           

على طريق كر بقية حبات سبحة حكومة الوحدة الوطنية، وكذلك سبحة التنازالت فـي األرض، وحـق                 
العودة، وتلميع شعار دولة واحدة لشعبين، باعتبارها مدخالً لتبليع الفلسطينيين إدامة اإلحتالل اإلسرائيلي،             

 إلى معانـاة التمييـز      - الذي يفترض أنه مؤقت      -إلحتالل  وانتقال فلسطينيي الضفة والقطاع من معاناة ا      
  .1948العنصري الدائم، الذي يعاني منه عرب 
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 رأي الشرق
ال شك ان اسرائيل هى . انتهت الهدنة بين اسرائيل والفلسطينيين لينفتح الباب مجددا على كل االحتماالت

لضغوط إلجبار المقاومة على انهاء الهدنة االخيرة، فهى التى رفضت المبادرة التى مارست كل ا
العربية، وهى التى وجدت نفسها فى موقف ال تحسد عليه بعد التوصل الى اتفاق بين القوى الفلسطينية 
على الحكومة الجديدة التى شكلها محمود هنية بعد اتفاق مكة وهى ايضا التى سعت الى استئناف 

 .  ضد اهداف فلسطينية تحت حجج واهيةالضربات
ربما كان الهدف االسرائيلى االكثر وضوحا منذ االعالن عن اتفاق مكة، هو السعى من جديد إلى اشعال 
نار الفتنة بين الفصائل الفلسطينية وعندما لم تجد اى متنفس فى هذا االتجاه صعدت حملتها االنتقامية، 

فلسطينى سيكون هو العنصر الحاسم فى عودة نشاط الفصائل من وهى تدرك جيدا ان الشعور الوطنى ال
 . جديد، لتسقط معها الهدنة

وهذا هو المناخ الذى يمكن من خالله ان تعمل اسرائيل، فهى ال يسعدها ان ترى فصائل المقاومة على 
فلسطينى اتفاق، كما ال يسعدها بالتأكيد ان ترى نفسها وهى جالسة على طاولة المفاوضات مع الطرف ال

كان هناك اتفاق من قبل على وقف العنف متبادل في شرم الشيخ ما بين . الستئناف حديث السالم
الجانبين، لكن الجانب االسرائيلي لم يلتزم وعاود التوغل في الضفة وغزة غير عابئ بردود الفعل التى 

ن هناك اى لوم غربى او واآلن نرى نفس السياسة تتكرر بفجاجة، دون ان يكو. يرى انه يمكن احتواؤها
وفى المقابل ينصب كل الغضب العالمى والعقوبات على اى رد .. دولى بالطبع على تصرفات اسرائيل

 . فعل فلسطينى، وكأن المطلوب هو ان يتعرض الجانب العربى للقتل المنظم يوميا حتى دون ان يدين
 تماما انه ال يوجد وقف عنف من طرف ان الجانب االسرائيلي مطالب باحترام التعهدات وتنفيذها ليدرك

واذا ما استمرت السياسات االسرائيلية في االستيطان والجدران واالقتحامات .. من واحد بل من الجانبين
 . واالعتقاالت فالتهدئة هى فقط في خطر ولكن ايضا امن اسرائيل من الداخل

ويجب ان . م السالم الذى تم تسويقهالفلسطينيون يدركون انهم لم يحصلوا على اى شيء يذكر مقابل وه
تكون اصابع المقاومين الفلسطينيين على الزناد واي انتهاك اسرائيلي اليمكن ان يقبل بتكتيف االيدي 
والصمت بل كل الخيارات مفتوحة امام المقاومة، وعلى اسرائيل التى تحاول ان تفرض خياراتها على 

 . الجميع، ان تتحمل ايضا العواقب
  25/4/2007طرية الشرق الق
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  العد العكسي لعمر الحكومة  .92
  أحمد مجدالني . د

مستغرب الحديث عن بدء العد العكسي لعمر الحكومة البرلمانية الجديدة، خاصة انـه لـم               قد يكون من ال   
يمض على تشكلها وتسلمها لمهامها أربعون يوما، وقد يكون هذا االستنتاج ضربا من ضروب التعجل او                

تأنية لألحداث التي تجري، او انه يقع في دائرة التشاؤم المفرط من مدى قـدرتها علـى                 القراءة غير الم  
تحمل المسؤولية واإلقالع في برنامجها الذي ستجري مساءلتها عليه، من قبل الشعب الفلسطيني وقـواه               

تغييبهم و /بسبب غيابهم، او  ) المجلس التشريعي (المجتمعية الحية التي تقع خارج دائرة ممثلي الشعب أي          
المقصود ألسباب لم تعد خافية على أحد رغم اتفاق مكة الذي يفترض خلوص النوايا هـذه إذا خلـصت                   

  .فعالً
ما أثار هذا الموضوع رغم التقديرات المتباينة عن عمر الحكومة ومدى استمراريتها بعد ان فقدت زخـم     

قالته لرئيس الوزراء، ومن ثم تعليـق       انطالقتها االولى، هو ما أشيع وتأكد عن تقديم وزير الداخلية الست          
هذه االستقالة لمدة معينة لحين عودة الرئيس من جولته األوروبية بحسب الناطق باسم رئيس الحكومـة،                
وبصرف النظر عن األسباب المعلنة والتي سربت، او المخفية من وراء هذه االستقالة، فإنها فـي واقـع                  

 الحكومة ووزير الداخلية عن معالجة أهم استحقاق يواجه         األمر تعكس عجزا تكشف للقاصي والداني قبل      
هذه الحكومة وهو استحقاق الملف األمني الداخلي الذي تزايد تدهوراً وعنفاً بعيد تشكل الحكومة وبـدأت                
استهدافات جديدة ألهداف معينة، وذات صبغة ثقافية محددة تبرز بعد ان توالت فصول الخطـف، ومـا                 

  .لبريطاني منذ ما قبل تشكل الحكومة ولغاية اآلنزالت متواصلة للصحافي ا
التبرير المقدم بأن الوزير ال يستطيع السيطرة على جهاز امني وان ذلك يعطل تطبيق خطته األمنية هـو                 
من قبيل البحث عن الذرائع والمبررات، الن المشكلة في االنهيار األمني وليس الفلتان، ليست فقط فـي                 

نية للقرار السياسي رغم أهمية ذلك في تنفيذ أية خطة، وإنمـا فـي معالجـة                انضباط قادة األجهزة األم   
الميلشيات المسلحة أياً كان لونها وطابعها والجهات التي تحميها وتوفر التمويل والدعم واإلسناد والغطاء              

ة واتخـاذ   وبالتالي قد ال يكون مفيدا في هذه الحالة تجهيل المعلوم، وإخفاء األسباب الحقيقي            . السياسي لها 
الذرائع لالختباء وراءها لتبرير العجز والقصور، إما لعدم توفر اإلرادة الـسياسية، او لعـدم وجودهـا                 

  . أصالً
المواطن الفلسطيني علق اآلمال الكبيرة على حكومة االئتالف البرلماني، واعتقد ان الشراكة السياسية قد              

زالت تسبب له قلقـا علـى حياتـه ومـستقبله، وإذا            توقف حالة الفلتان واالنهيار األمني التي كانت وما         
بالشراكة ال تعير اهتماما للقضايا الرئيسية للجمهور بقدر ما تعير اهتماما أكثر لنتائج عمل لجنة الشراكة                
السياسية التي تنتج توافقا على اقتسام ما تبقى من كعكة السلطة وتقاسم الوظيفـة العموميـة وتحويلهـا                  

 ما كان من إنجاز يسجل لغاية اآلن لهذه الحكومة فإنه إنجاز المحاصصة هـذا               وإذا. لمحاصصة سياسية 
  . الذي عبر عنه بالتوافق على عشرات القرارات اإلدارية والتعيينات المعلقة منذ عهد الحكومة السابقة

لكن إذا كان االستحقاق األمني الداخلي ومدى نجاح الحكومة في تحقيق خطوات ملموسة فيه، هـو احـد         
معايير المهمة لتقييم عمل الحكومة، فإن هناك ملفين ال يقالن أهمية مازاال لغاية اآلن قيد العمل ولـيس                  ال

من الحكمة التعجل في إصدار أحكام نهائية حتى يتبين مدى نجاعة الجهود السياسية والدبلوماسية التـي                
القتصادي، ورغم ان المحصلة    يبذلها الرئيس وعديد من وزراء الحكومة لفك العزلة السياسية والحصار ا          

األولية لهذه الجوالت غير مشجعة كثيرا، فإن إعطاء فرصة اكبر للتحرك العربـي الـذي اقـره وزراء                  
خارجية الدول العربية األسبوع الماضي ان يضيف للتحرك الرسمي الفلسطيني بعداً جديداً لفـك العزلـة         

جاح فيه مـن التخفيـف مـن حـدة األزمـة      والحصار االقتصادي والذي من شأنه ان يسهم في حال الن   
االقتصادية، واالجتماعية المتفاقمة والتي بدأ التعبير عنها بالعودة لسالح االضرابات من قبـل مـوظفي               

  . الوظيفة العمومية في أكثر القطاعات حيوية وتأثيرا على حياة ومستقبل المواطنين الفلسطينيين
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ة الثالث يشكل معايير متداخلة ومترابطة يمكن على أساسها         وبدون شك فإن النجاح في هذه المهام الرئيس       
الحكم على نجاح الحكومة في تحقيق تقدم وإنجاز، وعدم اإلنجاز في أي منها او جميعها يـضع عالمـة                   
استفهام على الجدوى من بقاء الحكومة نظريا، لكن بقاء الحكومة او رحيلها رغم عدم إنجاز أي من هذه                  

ى ما يبدو بذلك، إذ قد يرتبط بعوامل دولية وإقليمية، إلى جانب حسابات داخليـة               المهام ليس له صلة عل    
ترتبط بالخيارات البديلة عن انهيارها او تفككها، وال يبدو ان هناك خيارا ديمقراطيا آخر ومتوافقا عليـه                 

  قد بدأ بالتبلور ليشكل بديال يحتكم إليه للخروج من األزمة في حال تفجرها مجدداً
 25/4/2007الفلسطينية األيام 
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  علي جرادات 
ِمن نافلة القول تأكيد أن الواقع الفلسطيني يعاني أزمة عميقة، تعصف بجميع مكوناته ومستوياته، وتحتاج               
معالجتها إلى إدراك الحركة السياسية الفلسطينية بشقيها الرسمي والشعبي، للتحوالت العميقة التي عصفت             

وهي التحـوالت   . ع الفلسطيني على مدار السنوات الست الماضية، وخالل العام المنصرم تحديدا          بالوض
  .خارجي أساساً وداخلي أيضا، دون إغفال ما بين العاملين ِمن ترابط: الناجمة عن عاملين

إن عدم إدراك مغزى هذه التحوالت واستخالص المطلوب تجاهها، على صعيد البرنـامج والممارسـة،               
، بمعزل عن النوايا، إلى المراوحة في المكان، وتحّول األزمة إلى حالة مستعصية يصعب التنبؤ               سيفضي

  .بنتائجها بالمعنيين السياسي واالجتماعي
وتشكيل الحكومة الحادية عشرة للسلطة الفلسطينية، بارقة أمل للنهوض الوطني علـى            " اتفاق مكة "شكل  

خارجي لم يكن، ولن يكون مرهونا باإلرادة الوطنية ورغباتها         الصعيد الداخلي على األقل، ألن التحدي ال      
فقط، ولن يكون النجاح فيه إال صعبا ومريراً وتدرجاً، غير أن االنطباعات األولية حـول تطبيـق هـذا                   
االتفاق على الصعيد الداخلي ال تبعث على التفاؤل، وال تشجع على القول إن األمـور تـسير باالتجـاه                   

  :شير على ذلك ِبـويمكن التأ. الصحيح
استمرار حالة الفوضى والفلتان األمني، وفي قطاع غزة تحديداً، بل واتخاذها مظاهر جديدة، هـي،          : أوالً

معنى الفصائلي، إال أنها تشي بدالالت جـد خطـرة، وتنـذر            خلي بال وإن كانت دون مخاطر االقتتال الدا     
ار عمليات القتل واالختطاف التـي يخـتلط   ففضال عن استمر. بمستقبل مرعب إذا لم يتم تداركها ووأدها   

فيها العائلي بالحزبي، فإن عمليات التعرض لمقاهي اإلنترنت والمكتبات والمدارس والمؤسسات الثقافيـة             
والتراثية، تشير إلى أن تفكيراً تكفيرياً آخذاً في التبلور في صيغ منظمة مسلحة، يشير إلى ذلـك طبيعـة                   

 ما أشيع عن اشتراط خاطفي الصحافي البريطاني جونستون إطـالق           المؤسسات المستهدفة، عالوة على   
وال يقلل خطر هذه الظـاهرة بالنتيجـة        . سراحه باإلفراج عن بعض عناصر تنظيم القاعدة في بريطانيا        

ويجري تشغيلها تحت هذا المسمى على يـد أجهـزة          " مفبركة"احتمال أن تكون الجهات التي تقف خلفها        
و احتمال وارد ويجب عدم استبعاده على أية حال، أو أنها جهات تتوالد فعال داخل               األمن اإلسرائيلية، وه  

النسيج السياسي واالجتماعي الفلسطيني الداخلي، ووجدت فيما جرى ِمن اقتتال داخلي وفوضى عارمـة              
ـ               ا تربة خصبة للتفريخ والوالدة، وهذا احتمال وارد أيضا، ووارد كذلك احتمال تشابك العاملين وتالقيهم

واستطرادا، فإن تقـديم وزيـر      . معانيظاهرة الجهنمية والكارثية بكل ال    بوعي أو بجهالة في توليد هذه ال      
ملف األمني ال تـسير فـي االتجـاه         ا، يشير إلى أن معالجة ال     الداخلية لالستقالة، وبغض النظر عن مآله     

رض ِمن قلـة تعـاون       األ الصحيح، وأن البون شاسع هنا بين التخطيط على الورق وبين ما يجري على            
وهو األمر الذي يشي باسـتمرار      . مختلفة مع وزير الداخلية، وتوفير سبل نجاح مهمته الشاقة        األطراف ال 

  . مليشيات الفصائليةزة األمنية مع التعقيد تداخل عمل األجه
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ـ         جلسات المجلس التشريعي، الذي ل     استمرار عدم انتظام  : ثانياً وى م يلتئم بسبب عدم اكتمال النـصاب س
م ينعقد لمـرتين    ول. سطينيمرتين األولى للتصويت على الثقة بالحكومة، والثانية بمناسبة يوم األسير الفل          

وهذا أيضا أمـر    . ماضييلها ولعدة مرات منذ آب العام ال      في جلسة عادية هي الجلسة التاسعة التي تم تأج        
التشريعي والرقابي على السلطة    مؤسسة  نه يشي بتعطيل مبيت لدور هذه ال      جد مزعج، وال يبشر بخير، أل     

وال يبرر تغييب دور هذه المؤسسة خشية       . التنفيذية وأجهزتها، ويعكس استخفافا بالصوت االنتخابي وثقته      
إن استمرار هـذا الحـال      . نواب هذا الفريق السياسي أو ذاك أن يأتي تصويت المجلس على غير هواهم            

 بغض النظر عن النوايا الطيبة أو الفئوية بدقة أكثـر،           سيقود إلى رهن إرادة المجلس بإجراءات االحتالل      
بل إن ِمن شأن ذلك أن يشجع االحتالل على ممارسة الـمزيد ِمن اإلجراءات ضد النواب ما دامت تفعل                  

أما سـفر النـواب     . فعلها في شلِّ هذه المؤسسة التي يجب عدم السماح بإخضاعها إال لإلرادة الفلسطينية            
لنصاب في كل مرة، فعذر أقبح ِمن ذنب، فولع النواب بالسفر حد أن يسافر أكثـر                كتفسير لعدم اكتمال ا   

أفقر ِمـن فـأر     "، وإضافة إلى تكاليفه الـمالية فيما خزينة السلطة         )آذار مثال (ِمن ثلثهم في نفس الوقت      
 ، فإنه يغفل أن دور النواب األساسي هو معالجة الوضع الداخلي، وأنـه يكفـي للتعامـل مـع                  "الكنيسة

الموضوع الخارجي ما تقوم به المؤسسات التنفيذية، وال نظن أن سفر النواب أضاف شيئا جوهريا على                
  .معنيين بالملف الخارجي وتحدياتهحكومة الحصاد مؤسسة الرئاسة ووزراء ال

لبطالـة  استمرار التسابق الفئوي على إثقال موازنة السلطة بتوظيفات حزبية إضافية تتجاهـل أن ا             : ثالثا
، وأن السياسة المالية للسلطة التي كانـت تخـصص          $ مليار 1ر2مديونية  وال% 64والفقر  % 50زت  ناه
، بما يتـرك الهـوامش لإلنفـاق        %90-87، تخصص اليوم    2000-1995لإلنفاق الجاري بين    % 74

التطويري، ويجعل الحديث عن خطة تنموية لبناء اقتصاد إنتاجي استثماري بتدرج، حديثا بـال رصـيد،                
عن ما يفضي إليه كل ذلك ِمن عودة القطاعات المختلفة إلى اإلضراب عن العمل كما كان عليـه                  ناهيك  

  .الحال قبل شهور
بـصرف النظـر عـن      (استمرار التباطؤ وعدم التوصل إلى تكتيك وطني موحد ومجمع عليـه،            : رابعاً
ـ           )وجهته سكرية واسـعة، وهـو     ، لكيفية التعامل مع احتمال تصعيد االعتداءات اإلسرائيلية إلى عملية ع

احتمال وارد في غزة بالتحديد، وما يجري ِمن جرائم حرب في شمال الضفة وغزة يرجح وقوعه بمعزل                 
واألكثر غرابـة أن ال يقـود التـصعيد العـسكري اإلسـرائيلي             . عن سؤال متى؟؟؟ وكيف بالضبط؟؟؟    

ي، األمر الذي يشير إلى أن      واحتماالت توسيعه إلى وقف المسلسل العبثي لمظاهر الفوضى والفلتان األمن         
  .محللين والمراقبين تفاؤالًمما يتخيلها أكثر ال" أسخم"زمة األ

استمرار حالة المراوحة في المكان على صعيد الملف األهم، أي ملف منظمة التحرير الفلسطينية              : خامساً
ي هذا الملف يعكـس     ومعلوم أن عدم التقدم ف    . وإعادة تفعيلها وتطويرها وضم من ال يزال خارجها إليها        

  .نفسه على ما سبق ذكره ِمن ملفات
، بل هي حقيقة، ما يؤكد أنه دون تقـدم حقيقـي فـي              "تقتحم القالع ِمن داخلها   : "ليست حكمة فقط القول   

معالجة سبب األزمة الداخلي، سيبقى نصل الطاقة الوطنية مثلوماً في مواجهة التحديات الخارجية، ومـا               
  .يها فرصة ذهبية للّعِب على أوتار الوضع الداخلي المتعب والمنقسمأكثرها وأضخمها، بل ويعط

، أن الطرف اآلخر هو من يتحمل       "حماس"و" فتح"قد يقول كل طرف، خاصة طرفي االستقطاب الكبيرين         
المسؤولية عن عدم اإلقالع والمراوحة في المكان، غير أن هذا المنطق ال يفيد، وال يضيف سوى إعادتنا                 

م أر فيه سـابقا، ولـن       ، وهو المنطق الذي ل    "مطلقة لآلخر األبلسة ال "و" لتقديس المطلق للذات  ا"إلى منطق   
أرى فيه اليوم أو الحقا إال واحداً ِمن األسباب الداخلية لألزمة واستمرارها، ألنه منطق تجريدي ال يرى                 

  ). ربما (صاحبه غير ما في عين اآلخر ِمن قشة، ويتغاضى عن رؤية ما في عينه هو ِمن عموٍد
بطبيعة الحال، فإن لكل طرف الحق في صياغة خطابه وممارسته بالطريقة التي يراها، لكن ما ال يجوز                 
تجاهله وطنيا، هو أن مصاعب فك الحصار الظالم، وتحفز الدبابات اإلسرائيلية في شمال غزة وبطـشها                
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تها، وهذا ما ال يمكن لـه أن        في شمال الضفة، تفرض على الجميع مغادرة اجترار الذات واستمراء فئوي          
مناورات الداخلية المعيقة لتصليب    خدام ما تم االتفاق في مكة في ال       يكون إال بكفِّ أطراف بعينها عن است      

الشرط الوطني الداخلي، ومغادرة عقلية التربص الخفي في التعامل مع هذا االتفاق، وعلـى الجميـع أن                 
 اإلدارة األميركيـة الـذي يعطـي الـدبابات والطـائرات      يقتنع أكثر أنه يكفي كاهل شعبنا أثقال تربص   

  .اإلسرائيلية فرصتها لتوسيع نطاق تربصها بالمناطق الفلسطينية عموماً، وبغزة خصوصاً
 25/4/2007األيام الفلسطينية 
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  حلمي موسى
وأكثـرت الـصحف   . ى التاسعة والخمسين إلنشائها وفق التقـويم العبـري  احتفلت إسرائيل أمس بالذكر  

اإلسرائيلية من استذكار محطات تاريخية، حاولت من خاللها الربط بين ما كان وما هو كائن اليوم فـي                  
وأشار العديد من الكتاب إلى أن أية نظرة للواقع اإلسرائيلي تقود إلى اإلرباك، ألن              . المشروع الصهيوني 

  . قائم يخالف كل التوقعات بل المنطق السليمما هو 
، هذا اإلحساس بعد أن عـرض ألوجـه         "يديعوت أحرونوت "وقد لخص سيفر بلوتسكر، في مقالة له في         

أخيرا، لو أن أحداً ما قال لنا قبل عشر سنين انه في غضون عقد من الزمان سننتقل هنا               "وكتب  . التناقض
ومن الجنون إلى االكتئاب وعودة عليهما، ورغم ذلك لن نـشعر           مرات عديدة من االكتئاب إلى الجنون،       

بأي دوار، أو اشمئزاز أو ضغط في الصدر، وسنتماثل مع البالد المفعمة بالتناقضات هذه أكثر مـن أي                  
  ". وقت مضى، فماذا كنا سنقول له؟

بـت تحـت   فكت. أمس األول حاولت من جانبها عرض جانب آخر من المشاعر" هآرتس"كما أن افتتاحية    
تلك كانت األحاسيس المنتشرة التي     . نفوراً، خيبة أمل عميقة وهلعاً    "إن هناك   " عين على صهيون  "عنوان  

ـ        وال معنى لتخفيف حدتها عند االحتفال بيوم الذكرى ويوم          59,جرفت الجمهور في إسرائيل في عامها ال
 أو ربمـا    -لالحتالل، قـادت    حكومة جديدة، برئاسة حركة سياسية جديدة تعهدت بوضع حد          . االستقالل

 من جيش مغرور وصدئ إلى هزيمة أليمة، مخيبة لآلمال ومحملة بالمخاطر فـي حـرب            -األدق قيدت   
  ". ضد حزب اهللا
االلكتروني عمد إلى تناول هذه المسألة من زاوية أخرى، فاختار ثالث شخـصيات             " يديعوت"ولكن موقع   

وقد عكست ذلك في تقرير بعنوان      . ين الحلم والواقع   ليعرض عبرها الفارق ب    1948من أبناء جيل حرب     
وكان الحديث في هذا التقرير، الذي أعدته ميتال تسور، مع رجال           ". ليست هذه هي الدولة التي حلمنا بها      "

وكـان األول أوري    . الهاغاناه، األيتـسل وليحـي    : قاتلوا في صفوف المنظمات اليهودية في ذلك الحين       
اما، والذي عمل في الصحافة والسياسة ومن أجل الـسالم مـع الفلـسطينيين               ع 83أفنيري البالغ اليوم    

 83(، وهو شاعر وأديب، فيما أن الثالث هو حاييم غوري           ) عاما 84(والثاني هو أهرون أمير     . والعرب
  . وهو شاعر وصحافي وروائي) عاما

ة، ولكن هـذه الدولـة      ويعتبر أفنيري أن استقالل إسرائيل مضمون تماما في مواجهة األخطار الخارجي          
والدولة التي نعـيش    . فالتعفن شاع في أغلب منظومات الحياة في إسرائيل       "تعاني من خطر داخلي كبير،      

وقد تبددت تماما مشاعر المسؤولية، التبادليـة،       . فيها اليوم ال تشبه أبدا الدولة التي حلمنا بها عند إقامتها          
  ". يم لكل من أصابه القدراالعتراف بأن واجب الدولة هو ضمان العيش الكر

ويشدد أمير على أنه ليس هناك مكان للمقارنة بين قدرات إسرائيل العسكرية والتكنولوجيـة والعلميـة،                
 كيلومتر، وبالتالي ال يخشى على إسرائيل هو اآلخـر          1500وبين قدرات األعداء المحتملين على مسافة       

. اس العام الذي بات يستند إلى سلّم قيم مزيف        من مخاطر خارجية، لكنه يرى أن الخطر يكمن في اإلحس         
  . وأشار إلى االنتقال في حياة الناس من األفكار االشتراكية إلى الحياة الرأسمالية
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ويقول حاييم غوري إن أبناء جيله لم يكونوا يظنون أن الحياة ستكون هكذا، كانوا يؤمنون بأنها سـتكون                  
زاز، وليس صدفة أن أية حكومة بعد اغتيال اسحق رابين          وأشار إلى أن إسرائيل تعيش حالة اهت      . أفضل

  . وتحدث عن األشياء الفظيعة التي تكشف جروح المجتمع اإلسرائيلي. لم تكمل واليتها
ويقـول أفنيـري إن     . وأجمع الثالثة على أن الفوارق االجتماعية في إسرائيل مصدر كل خطر حقيقـي            

لد غربي، وأن إظهار الفوارق يتم اليوم من دون خجـل،           الفوارق في إسرائيل أكبر من الفوارق في أي ب        
  . وهذا ما سيدفع الشبان إلى المغادرة بحثا عن أماكن أفضل

وقال أمير إن الفوارق هي في األصل من صنع السلطة الحاكمة، فهذه السلطة هي من سـمحت لثمـاني                   
 المالية التي عليهـا أن      وأوضح أن هذه هي سلطة وزارة     . عشرة عائلة بالسيطرة على مفاصل االقتصاد     

إحساس بالبلبلة، بانعدام التخطيط السلطوي     "وركز غوري على وجود     . تقلص سيطرة البنوك ورأس المال    
  ". وبالتدهور األخالقي في المجتمع

وقال أمير إن الحديث عن الفساد دائم، ولكن مـا          . والحظ الثالثة أن العام األخير كان عام سطوة الفساد        
وشدد على أن االتزان السلطوي يتطلب شن حـرب أو حملـة            . ج إلى حملة لمواجهته   يجري حاليا يحتا  

واعتبر غوري أن ما سوف تكشف عنه المحاكم من قضايا فساد أكبر ممـا يظـن،                . صليبية على الفساد  
وقال أفنيري، الذي كثيرا ما كـشفت       . فالقادة بدال من أن يشكلوا قدوة هم من باتوا يتورطون في العيوب           

قضايا فساد في الماضي، إن فساد الماضي ال يقـارن بفـساد            " هعوالم هزه " التي رأس تحريرها     المجلة
وأشار إلى أن الصلة بـين      . وفي نظره لم يعد الفساد مجرد قضايا بل غدا حالة عامة في القمة            . الحاضر

  . رأس المال والسلطة واإلعالم تحول إلى ظاهرة عامة
ما هي األخالق؟ إنها اليوم كلمة      "لقيم واألخالق تتغير، وهو يقول      ويرفض أفنيري ما يصفه البعض بأن ا      

وكان التكافل أحـد    . في أيامنا بدأت في التشكل ثقافة عبرية جميلة، فيها البراءة والتضامن المتبادل           . فظة
لقد عاش الناس أحيانا علـى حافـة        . وكان هو المقوم الثاني في أهميته بعد الوجود القومي        . أسس الثقافة 

وكان كل واحـد يحـصل علـى        . جوع، وعملوا بأشغال شاقة، ألنهم آمنوا بأنهم ينتجون مجتمعا مثاليا         ال
  ". حاجته للعيش الكريم

اآلن هو مجتمـع شخـصاني،      "وأشار غوري إلى أن المجتمع في الماضي كان مجتمع شراكة إنسانية، و           
اللغة العبرية،  : ألساس كان عندنا  وكصبي، فإن ا  . مجتمع فوارق طبقية غير محتمل، هو األشد بعد أميركا        

غير أن اللغة التي تحولت إلى القواميس صارت من جانب آخر لغة الكثير            . العمل العبري واألمن العبري   
  ". من الفواصل الثقافية

  وماذا بعد؟ 
وهذه هـزة   . خصوصا بعد حرب لبنان الثانية، خلق هزة      "يرى غوري أن ما جرى في الشهور األخيرة و        

. ك التي أعقبت حرب يوم الغفران، ولكن الغضب واإلحباط يتواصالن وثمة يأس هنا وهنـاك              ال تشبه تل  
وهنا ينبغي التمييز بين األيام القاسـية       . ولكن من هو في عمري يحاول أن يرى األمور بمنظار تاريخي          

 للفساد، أمـور    األمور القبيحة . والسوء يفكك ... نحن اآلن في أيام السوء وليس أيام الشدة       . واأليام السيئة 
ومع ذلك هناك أمور رائعـة      . مريعة حيث تخضع نصف الحكومة للتحقيق، وعلى رأسها رئيس الحكومة         

من المؤلم أنهم في المـدارس يقـرأون الـشعر وال           . العلم، الطب، هناك تطور في المسرح     : في الدولة 
. م أيضا ينقلـون اآلمـال     والحظ غوري أن اإلسرائيليين ينقلون السالح من جيل لجيل، ولكنه         ". يفهمونه

  . واعتبر أنه ال يستطيع في نهاية عمره أن يكون يائسا
لـيس  "وقـال   . أما أمير فرأى وجوب التطلع نحو األفق، ألنه من دون أفق ال معنى حتى لألشياء القائمة               

وأنا آمل أن صغر المطامح التي تسوقها السلطة لنا سـوف تـدفعنا ألن              . لدى حكام الدولة اآلن أي أفق     
  ". نقرر تبني أعمال كبيرة
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. أغلب هؤالء بقـوا هنـا  "وخلص أفنيري إلى أنه ال يقول انه لم يعد هناك أناس طيبون في إسرائيل، إن            
  ". ولكننا ببساطة ال نراهم

 25/4/2007السفير 
  

  :كاريكاتير .95
  

  
  25/4/2007الغد األردنية 


