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   يجيز عمليات عسكرية محدودة بغزة رداً على صواريخ حماسأولمرت .1

أعلن مكتب رئيس الحكومة ايهود اولمـرت       : أسعد تلحمي  عن   الناصرةمن   26/4/2007 الحياة   ذكرت
في بيان أمس ان إسرائيل ال تعتزم تنفيذ عملية عسكرية واسعة في قطاع غزة رداً علـى قـصف بلـدة                     

وأضاف انه في ختام جلسة مشاورات طارئة عقـدها رئـيس           . ل من أمس  سديروت بعشرات القذائف أو   
الحكومة مع عدد من أركان حكومته وقادة األجهزة األمنية، تقرر إصـدار التعليمـات لقـوات الجـيش                  

وتضمن البيان  . المنتشرة حول القطاع بإحباط محاوالت الفلسطينيين خطف جنود إسرائيليين في المستقبل          
 إسرائيل لن تتردد في اتخاذ خطوات متشددة ضد كل من يحاول المس بسيادتها سواء               تهديداً واضحاً بأن  

  . بقصف بلداتها او محاوالت المس بجنودها أو بوسائل أخرى
وأفادت تقارير صحافية ان قادة األجهزة األمنية المختلفة قدموا في الجلسة تحليالتهم للتـصعيد األمنـي                

 حاولت خالل قصف سديروت تنفيذ عملية خطف جنود بغرض          الحاصل، وسط قناعتهم بأن حركة حماس     
ورأت المحافل السياسية واألمنية في هذه المحاولة نسخاً عن األسلوب الذي انتهجه حـزب اهللا          . المساومة

وأضافت التقارير ان المجتمعين حاولوا قراءة ما قامت به حماس          . الصيف الماضي يستوجب رداً صارماً    
 وعودة  "كسر التهدئة اإلستراتيجية  "هدئة مؤشراً الى سياسة جديدة تنوي اتباعها، أي         وما إذا كان خرقها الت    

  .الحركة إلى دائرة المواجهات مع إسرائيل، أم انه حدث محلي يتيح مواصلة التهدئة في القطاع
وقبل االجتماع، أعلن وزير الدفاع عمير بيرتس ان اسرائيل لن تمر مرور الكرام علـى قـصف بلـدة                   

لكننا لـن   "وأضاف ان إسرائيل تحتفظ لنفسها بحق الرد،        .  أول من أمس، واعتبره تصعيداً جدياً      سديروت
يخطئ من يعتقد انـه عنـدما       ": وأضاف. "نسمح بتكرار وضع نرد فيه بسرعة وتسّرع كما يتوقعون منا         

رائيل لن تميز   وزاد ان إس  . "ندرس سياستنا فإننا نتنازل عن الرد، بل اؤكد اننا سنعمل على تغيير الواقع            
ونقلـت  . "وعلينا أن نضع معادلة جديدة توجع هـذه الحركـة         "بين حماس السياسية و حماس العسكرية       

اإلذاعة اإلسرائيلية عن مسؤول سياسي كبير قوله إنه يحظر التحلي بضبط النفس إزاء محاولـة خطـف           
  .جنود ويجب التحرك لمنع محاوالت خطف أخرى وإطالق صواريخ

بنيامين نتانياهو، إلى فرض طوق أمني تام على القطاع لوضع حد للقذائف الصاروخية              دودعا زعيم ليكو  
وقال إنه يؤيد تنفيذ عملية عسكرية واسعة في حال لم يؤد الطوق إلـى النتـائج    . وإلسقاط حكومة حماس  

يم سـنيه   وقال نائب وزير الدفاع افـرا     . المرجوة، على أن يترك لقادة الجيش حق اختيار التوقيت المالئم         
لإلذاعة اإلسرائيلية قبل االجتماع إن إسرائيل تشعر بأنها حرة للقيام بأمور امتنعت عن القيام بهـا قبـل                  

من ... ال نريد تصعيداً، لكننا نريد القيام بكل ما هو ضروري لخفض مستوى اإلرهاب            ": وأضاف .أشهر
  ."يريد أن يضعنا تحت التجربة سيلقى ما يستحقه

ن اليمين المتشدد الحكومة إلى إطالق يد الجيش للقيام بعملية عـسكرية واسـعة فـي                وبينما دعا نواب م   
القطاع على غرار عملية السور الواقي الذي نفذها في الضفة الغربية قبل خمس سـنوات، دعـا وزراء                  

مرتـع خـصب   "ووصف بن اليعيزر قطاع غزة بأنـه  . "رد محدود" إلى االكتفاء بـ  "العمل"ونواب من   
ألن حـالً   "، لكنه دعا إلى التريث واختيار الـرد المناسـب           "ل أكبر وكر لإلرهاب في العالم     لإلرهاب ب 

وأضاف انه يؤيد التحاور مع الرئيس محمود عبـاس  . "عسكرياً لصناعة األسلحة في القطاع مسألة معقدة    
ام الجهـات   القيام بخطوة سياسية جريئة مثل تبني المبادرة العربية للسالم لسحب البساط من تحت أقـد              "و
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تـصعيد الـردود    "ونقلت صحف إسرائيلية عن جهات أمنية تقـديراتها باحتمـال           . "الفلسطينية المتطرفة 
  ."اإلسرائيلية، لكن ليس على نحو يؤدي إلى حصول تدهور شامل

 الـصحف االسـرائيلية     هقالت ما   : زهير اندراوس   عن الناصرةمن   26/4/2007 القدس العربي    وأوردت
يس هيئة االركان العامة في جيش االحتالل، الجنرال غابي اشكنازي، يعارض بشدة            الصادرة امس ان رئ   

 غرار عملية السور الواقي، ولكـن فـي المقابـل نقـل             ىقيام الجيش االسرائيلي باجتياح قطاع غزة عل      
المراسل العسكري في صحيفة معاريف عمير راببورت عن مسؤولين امنيين اسرائيليين قولهم ان قائـد               

 الجنوبية في جيش االحتالل الجنرال يوآف غاالنط، يؤيد وبشدة قيام الجيش باحتالل قطاع غزة،               المنطقة
ـ   ىالن هذا االجتياح من شانه ان يمنع حركة حماس والفصائل الفلسطينية االخر            ة تـسلحها   ل من مواص

 .وتعاظم قوتها وترسانتها العسكرية
اع غزة مـشابهة تمامـا للبنيـة        طة حماس في ق   وشددت المصادر علي ان البنية التحتية العسكرية لحرك       

اع غزة سيوقع الكثير مـن القتلـي فـي صـفوف            طالعسكرية لمنظمة حزب اهللا، وبالتالي فان اجتياح ق       
باالضافة الي ذلك، قالت المـصادر االسـرائيلية ان         .  الكثير من الخسائر في المعدات     ااالحتالل، وايض 

ي هذا الوقت بعملية االجتياح، ولكن هذا الوضع سيتغير في حال           العالم لن يفهم ولن يتفهم قيام اسرائيل ف       
 .ضد اهداف اسرائيلية) ميغا(قامت حماس بتنفيذ عملية عسكرية كبيرة 

 نقلت الصحيفة االسرائيلية عن مصادر في جهاز الشاباك قولها ان الهجوم الـصاروخي              ىمن ناحية اخر  
 ى داخل الحركة وداخل السلطة الوطنية الفلسطينية، عل        نابع من خالفات داخلية    ،الذي شنته حماس الثالثاء   

 ضرب المصالح االسرائيلية    ى ذلك، يزعم الشاباك ان االجتياح سيؤدي ال       ىعالوة عل . حد زعم المصادر  
في قطاع غزة، النه سيمنع اسرائيل من تزويد الفلسطينيين بالحاجيات االساسية، وبالتالي فان االجتيـاح               

 اسرائيل في المنطقة، وعليه فان الشاباك يعـارض معارضـة شـديدة قيـام               سيمس مسا سافرا بمصالح   
في سياق ذي صلة، قال المعلق في معاريف بن كاسبيت في مقـال تحـت               . اسرائيل باجتياح قطاع غزة   

 االنغام التي تعزفها حركة حماس، مشيرا الي        ىعنوان ال يوجد امامنا مفر، ان اسرائيل ترقص اليوم عل         
 ى دراية بان أي عمل اسرائيلي سيؤدي ال   ى علم وعل  ى من اسرائيل، النها عل    ى وال تخش  ان حماس ال تابه   

 ذلك، قال كاسبيت ان االجهزة االمنية االسـرائيلية ال تـستبعد            ىسور شليط، باالضافة ال   أقتل الجندي الم  
رات وحسب التقـدي   البتة ان تنجح حركة حماس في اسر حنود من االحتالل، وانها ستواصل محاوالتها،            

ـ          70 يصل تعداده الي      حماس االسرائيلية فان جيش    الجـيش   ى الف مسلح، االمـر الـذي يـصعب عل
االسرائيلي القيام بعملية عسكرية، ولكن بموازاة ذلك، اضاف المحلـل االسـرائيلي، انـه اذا واصـلت                 

كـن  اسرائيل سكوتها امام تعاظم قوة حماس العسكرية فان العملية العسكرية ستصبح صـعبة، ان لـم ت                
مستحيلة، وبالتالي يخلص الي القول ان الجيش ملزم اليوم قبل غد بالبدء بالعملية العسكرية، لكي ال يندم                 

 . حد تعبيرهىاالسرائيليون حين ال ينفع الندم، عل
الحكومة اإلسرائيلية، قدمت احتجاجا رسميا لألمم المتحـدة،        الى أن    25/4/2007 48 عرب وأشار موقع 

ونقلت إذاعة جيش االحتالل عن سفير إسرائيل فـي األمـم      .الثالثاء ة الفلسطينية على الهجمة الصاروخي  
لن تقف مكتوفة األيدي وحينمـا تـأتي        "المتحدة في قوله كلمة ألقاها في جلسة لمجلس األمن أن إسرائيل            

 ."الضربة ستكون موجعة
  

   الداخليةمشعل في القاهرة ويلتقي عباس غداً لبحث في مسألة التهدئة واستقالة وزير .2
 كشفت مـصادر فلـسطينية      : جيهان الحسيني  ،القاهرةنقالً عن مراسلتها في      26/4/2007الحياة  نشرت  

للحياة أن الرئيس عباس سيجتمع مع خالد مشعل في القاهرة غداً للبحث في قضايا عدة، مشيرة الـى أن                   
مصريين تمهيداً للقائـه  مشعل سيصل الى القاهرة خالل ساعات حيث سيبدأ نشاطه بلقاءات مع مسؤولين         

وقال المصدر إنه سيتناول تنظيم االمور الداخلية عموما ومسألة التهدئة واستقالة وزير الداخليـة،       . عباس
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واضـاف ان    .موضحاً أن مصر ستضغط على الرئيس عباس لمنح وزير الداخلية مزيداً من الصالحيات            
وضحت المصادر ان هناك ترتيبات منـذ       عباس ومشعل سيبحثان انضمام حماس الى منظمة التحرير، وا        

اكثر من اسبوع لجمع عباس وهنية، لكن استقالة وزير الداخلية واعالن الجناح العسكري لحماس انهـاء                
التزامه التهدئة، عجل االمور واصبح عقد هذا اللقاء أمرا ملحاً وضرورياً للغاية، باالضافة الـى تلـويح                 

ي غزة ما لم تتوقف صواريخ القسام وتلتزم حمـاس التهدئـة،            اسرائيل بأن هناك خطة لعملية عسكرية ف      
واعتبرت ان بداية   ". رغم عدم وجود حشود عسكرية، لكن يتوقع تنفيذ عملية اغتياالت         : "وقالت المصادر 

واوضـحت  . اطالق الصواريخ ومدافع الهاون على اسرائيل هي رسالة موجهة لكل من عباس وإسرائيل            
الداخلية حقه في صالحيات اكبر وتدعو عباس لتقليص صالحيات مدير          ان حماس تسعى الى منح وزير       

االمن رشيد ابو شباك لصالح وزير الداخلية، مشيرة الى أن قوى الشرطة ال تلتزم تعليمات القواسمي وال                 
واشارت الى أن هناك غضبة كبيرة داخل حماس لتعيين          .تقيم لها وزناً بينما تعمل ألف حساب ألبو شباك        

ن في مجلس االمن القومي من دون االلتفات لآلخرين، موضحة أن هناك قيادات داخل فـتح                محمد دحال 
تعارض هذا التعيين، خصوصا ان عباس منح االخير صالحيات واسعة، باالضافة للخالفات المتراكمـة              

ولفتت الى أن حماس تريد من عباس ترتيب االوضاع الداخليـة            .منذ سنوات بين دحالن وقيادات حماس     
حمـاس  "واوضحت ان    ".تريد أن تقول له لو لم تستجب لطلباتنا، فسنخرب الدنيا وعلينا وعلى اعدائنا            "و

، مشيرة الى الرسـالة التحذيريـة       "تسعى الى الحصول على مكسب سياسي على الصعيد الخارجي ايضاً         
ني خـالل   التي اعلنها هنية اول من امس، ومتوقعة أنه في حال لم يرفع الحصار على الشعب الفلـسطي                

شهر او شهرين ستواجه اسرائيل تصعيداً غير مسبوق، مشيرة الى أن اطالق صـواريخ القـسام هـو                  
  .الخطوة االولى التي ستتبعها خطوات مثل خطف جنود اسرائيليين

كشفت مصدر فلـسطيني    :  حكمت يوسف  ،غزةنقالً عن مراسلها في      26/4/2007وكالة سما   وأضافت  
ميس لمراسل وكالة سما ان مدير المخابرات المصرية اللواء عمـر سـليمان             في ديوان الرئاسة اليوم الخ    

 بضرورة االجتماع في القاهرة خالل اليـومين القـادمين          شعل كل من عباس وم    ىوجه رساله عاجله ال   
وذلك لبحث التدهور الخطير في االراضي الفلسطينية جراء التهديد االسرائيلي بالقيام بعمليـة عـسكرية               

وقال المصدر الذي رفض الكشف عن هويته ان اللواء سـليمان وجـه              . على قطاع غزة   واسعة النطاق 
رساله عاجله لعباس ومشعل عقب ان قامت اسرائيل بتوجيه رساله عاجله الي القيادة المصرية تـدعوها                
فيها الي الضغط على الفلسطينيين من أجل الوقف الفوري لعمليات اطالق الصواريخ الفلسطينية صـوب               

  .ات االسرائيلية واال ستقوم اسرائيل بعملية واسعة النطاق على قطاع غزةالبلد
  

  ثالثة أشهر يتم خاللها ترتيب الوضع الداخلي واال فسيعمد الى االستقالةهنية يمنح نفسه  .3
 نقلت مصادر فلسطينية في غزة عن رئيس الوزراء اسماعيل هنية قوله انه سيمنح              : فتحي صّباح  -غزة  

رصة ثالثة أشهر يتم خاللها ترتيب الوضع الداخلي ووضع حد لظاهرة االنفالت االمني             نفسه واآلخرين ف  
وكذلك فك الحصار، واال فسيعمد الى االستقالة من رئاسة الحكومة، وحتـى المطالبـة بحـل الـسلطة                  

  .الفلسطينية، مضيفا ان مشاورات ستتم في هذا الشأن في اطر حماس القيادية ومع حلفائها
  26/4/2007الحياة 

  
  الزهار ال يستبعد حل الحكومة والسلطة ويعتبر ان وزير الداخلية يتعرض لمؤامرة .4

اتهمت حركة حماس مـن      : رائد الفي  ،غزةنقالً عن مراسلها في      26/4/2007الخليج اإلماراتية   نشرت  
ياته، ، بالتآمر على وزير الداخلية هاني القواسمي، لسلب صـالح         "مافيات داخل األجهزة األمنية   "وصفتهم  

 .وعرقلة جهوده لتطبيق الخطة األمنية، كونهم لهم مصلحة في تفشي الفوضى ومظاهر الفلتـان األمنـي               
محمود الزهار إن وزير الداخلية السابق سعيد صيام تعرض للمؤامرة ذاتهـا،            .وقالت حماس على لسان د    
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ي وزارة الداخلية، الذي شارك     ودعا إلى إقالة الجهاز اإلداري ف      .وهو ما دفع القواسمي إلى تقديم استقالته      
في زراعة الفوضى والفساد، ما يستوجب ضخ دماء جديدة تؤمن باإلصالح، وتوفير الجـو والظـروف                

  .المالئمة لإلصالح
قـال محمـود     : عبدالرازق أبوجزر  ،غزةنقالً عن مراسلها في      26/4/2007القبس الكويتية   وأضافت  

إن اتفاق مكة   "جد العمري الكبير في غزة مساء الثالثاء        الزهار خالل ندوة سياسية نظمتها حماس في مس       
المكرمة رسخ مبدأ الشراكة السياسية على الساحة الفلسطينية حتى ال ينفرد قطب واحد بجميع المؤسسات               

االتفاقيات السابقة كما ورد في كتاب تكليف هنية لتـشكيل حكومـة            " احترام"وأكد ان    ".ومقدرات الشعب 
وأكـد ان   .  على االلتزام بهذه االتفاقات، بل فقط على التفهم للظروف واحترامهـا           الوحدة ال يجبر حماس   

وقال  .حماس حتى وهي على رأس الحكومة لم تتخل عن التجنيد والتسليح على الرغم من إعالنها التهدئة               
فهو إن من يقول انه يعترف بإسرائيل       "ان حركته لم ولن تتخلى عن المقاومة ولن تعترف بإسرائيل قائال            
 ".ليس من حماس، ومن يتنازل عن المقاومة فهو ليس من حماس

نفـى  :  لؤي حجـازي   ،غزةنقالً عن مراسلها في      25/4/2007الشبكة اإلعالمية الفلسطينية    وجاء في   
 أن يكون اتفاق مكة شبيه التفاق أوسلو الذي أتهمه بالتفريط بأرض فلسطين حين اعترف               محمود الزهار 

، مشيراً إلى أن إسرائيل اعترفـت       48ئيل على األراضي الفلسطينية المحتلة عام       بأحقية وجود دولة إسرا   
  .بمنظمة التحرير آنذاك كمفاوض عن الشعب الفلسطيني

 :وحول عالقة حماس وفتح، استهجن الزهار بشدة ما يزعمه البعض بأن حركته تنتهج خطى فتح قـائال                
.. ص ورؤيتها الخاصة القائمة على اإلصـالح      نحن نحترم رؤية ونهج فتح؛ لكن حماس لها نهجها الخا         "

  ".كما أن حماس تبدأ في إصالح اإلنسان ذاته ألنها تعتبره اللبنة األساسية المشَِكلة للمجتمع
وفيما يتعلق بقضية وزارة الصحة التي باتت مثار جدل بين الحركتين أعلن الزهار أن لجنة شكلت مـن                  

باسم نعيم للنظر في األمور العالقـة، وأن التـشريعي          .دوزير الصحة الحالي رضوان األخرس وسابقه       
  .سيكون رقيباً على مجريات األمور في حال استدعي تدخله

تؤدي حكومة الوحـدة    "محمود الزهار عن امله في ان       .عرب د أ :غزةمن   26/4/2007الحياة  وأوردت  
تبعد ان تكون المحاسـبة     ولم يس ". واجبها كما هو مطلوب منها، وإال ستكون عرضة للمساءلة والمحاسبة         

يمكن حتى حل السلطة    "وذهب الى ابعد من ذلك قائالً انه        ". اقالتها او حجب الثقة عنها برلمانياً     "في شكل   
  ".الفلسطينية كلها

بميثـاق  "بعض القيادات الفلسطينية    " بتالعب"وفي ما يتعلق بمنظمة التحرير، اعرب عن اسفه لما وصفه           
وقال انـه نتيجـة     ". ورها وتقزيمه واهمال المجلس الوطني منذ سنين عدة       المنظمة، عالوة على تحجيم د    

تفعيل المنظمة واعـادة    "ودعا الى   ". اصبح اكثر من ستة ماليين فلسطيني في الشتات ال ممثل لهم          "لذلك  
صوغ برنامجها ونظامها، او على االقل اعادته الى ما كان عليه قبل ان تتالعب به ايد خفية افرغته من                   

، في اشارة الى شطب بعض بنود الميثاق المتعلقـة باسـرائيل فـي الـدورة الحاديـة                  "ه وقيمته مضمون
  .1996للمجلس الوطني في غزة العام ) االخيرة(والعشرين 

  
  استقالة وزير الداخلية يعكس احترام الرجل لنفسه: جبريل الرجوب .5

فلسطينية، يعكس احترام الرجل لنفـسه،      استقالة وزير الداخلية ال   أن  ،   أكد اللواء جبريل الرجوب    :رام اهللا 
تعكـس المـأزق الـذي تعيـشه        "اعتبر أن استقالة وزير الداخلية      و. في يد أحد  " لعبة"ورفضه أن يكون    

هذا يتطلب وقفة إلخراج األمن من التجاذبات السياسية وإعادة صياغته وفـق            : "، وقال "المؤسسة األمنية 
". ومة تدعو لتنبيه مجموعة من األسس إلنقاذ المؤسسة       وهذه خطوة مبررة ومفه   . مهمات منصوصا عليها  

هذا الخالف ليس لـه     : "وجوابا على سؤال وجهته له قدس برس عن أفضل السبل لحل هذه األزمة، قال             
من حل إال أن يحسم بين مؤسستي الرئاسة والحكومة من خالل تشريع قوانين توحد األجهـزة األمنيـة                  
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الفصائل إلـى   ،  ودعا في تصريحات خاصة لقدس برس     . " السياسية وتحدد صالحياتها وإخضاعها للقيادة   
على الجانب الفلـسطيني أن يتـصرف بـأعلى درجـات           : "إدراك دقة المرحلة وخطورة الموقف، وقال     

المسؤولية لتجنيد المجتمع الدولي لمواجهة إسرائيل، وهذا يعني وضـوح أهـداف النـضال الفلـسطيني      
مـن  إسـرائيل    هو الطريق األقصر إلخـراج       ،التصعيد العسكري  "، معتبرا أن  "وأهدافه ومناطق تحركه  

وأشار إلى أنه ال يوجد قرار واضـح         ."حكومة الوحدة والمبادرة العربية   ، بعد تشكيل    المأزق الذي تعيشه  
ال أريد أن أتحدث باسم حماس في هذا الـشأن،          : "ومعلن من جانب حماس بإنهاء التهدئة في غزة، وقال        

هو أن تكون هناك تهدئة متبادلة تشمل االستيطان وغزة، وأن المعركـة يجـب أن               لكن ما أراه شخصيا     
 أن تكون لزيارته األخيرة إلى مصر أي        ،ونفى الرجوب  ".تكون فقط في المناطق المحتلة إلنهاء االحتالل      

  .عالقة ال من قريب وال من بعيد بصفقة األسرى التي كثر الحديث عنها
  25/4/2007 قدس برس

  
   عقد جلسة للتشريعي لالستماع لتجربته األمنية صيام يطلب .6

تقدم سعيد صيام رئيس كتلة حماس البرلمانية ووزير الداخلية سابقاً بطلـب إلـى              :  حمزة مشتهى  -غزة  
 .المجلس التشريعي يطلب فيه عقد جلسة خاصة لالستماع له في تجربته األمنية خالل الحكومة العاشـرة               

جلسة االسـتماع لـوزير     : "ات خاصة بالشبكة اإلعالمية الفلسطينية    صالح البردويل، في تصريح   .وقال د 
الداخلية السابق ستشمل الرد على كل االتهامات الباطلة التي وجهت إليه سابقاً والحقاً، سواء كـان ذلـك    

وجاء طلب صيام في معـرض المناقـشات         ".بشكل صريح أو باللمز أو من خالل بعض وسائل االعالم         
 يوم األربعاء، وأثناء نقاش تقرير لجنة الرقابة وحقوق اإلنسان الذي قُدم للمجلـس              خالل جلسة التشريعي  

وحسب البردويل، فإن صيام أكد انه على استعداد لتقديم الوثائق المساندة لكـل مـا سـيقدمه                  .التشريعي
أحمـد بحـر    .من المنتظر أن يقرر رئيس التشريعي باإلنابـة د        "وأضاف البردويل    .إلثبات وجهة نظره  

  ".موعداً لجلسة االستماع للنائب صيام الحقاً
  25/4/2007  الشبكة اإلعالمية الفلسطينية

  
  القواسمي يملك تفويضاً إلنجاز الخطة األمنية: السرطاويعلي  .7

 البروفيسور علي السرطاوي أن وزير الداخلية الفلـسطيني         الفلسطينيأكد وزير العدل    : خاص - رام اهللا 
 من الحكومة والرئاسة واألجهزة األمنية من أجل إنجاز خطته األمنية لفرض            أصبح يمتلك تفويضاً ودعماً   

إن سـوء   : وقال في تصريح خاص بالشبكة اإلعالمية الفلـسطينية        .النظام واألمن في الشارع الفلسطيني    
تفاهم نشأ بين وزير الداخلية هاني القواسمي وبعض األشخاص في أجهزة األمن وهو األمر الذي أعـاق                 

وبناء علـى ذلـك، أكـد     ".لوزير بصالحياته المسندة إليه، وحال دون البدء في تنفيذ الخطة األمنية        قيام ا 
وزير العدل أن الحكومة أعلنت دعمها الكامل لوزير الداخلية وستوفر له كل اإلمكانيات لذلك، كما أبدى                

لية في سبيل إنجاح الخطة     الرئيس عباس استعداده الكامل ألن تتعاون كل األجهزة األمنية مع وزير الداخ           
  .ووقف حالة الفلتان األمني غير المسبوقة

  25/4/2007 الشبكة اإلعالمية الفلسطينية
  

  البد من توفر شرطة قضائيةوالخطة األمنية بحاجة إلى إرادة سياسية : وزير العدل .8
ي وعشائري،   أكد علي السرطاوي، وزير العدل على ضرورة توفر إرادة سياسية وتوافق فصائل            :رام اهللا 

وشدد خالل مؤتمر صحافي على أن الرئيس عبـاس،          .إلنجاح الخطة األمنية التي أعدها وزير الداخلية      
وأشار السرطاوي، إلى أهمية أن تبنى الخطة األمنيـة علـى            .أبدى استعداده التام إلنجاح الخطة األمنية     

اً إلى ضرورة مشاركة األجهـزة      أسس تحقق األهداف السياسية للشعب الفلسطيني في إقامة دولته، منوه         
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ودعا إلى ضرورة تفعيل دور      .األمنية المختلفة في الخطة، وفقاً للقانون وبدون تضارب في الصالحيات         
النيابة العامة واستقالل القضاء الفلسطيني، مطالباً بتوفير شرطة قضائية، تضمن هيبة النيابة والمحـاكم              

وانتقد السرطاوي موقف إسـرائيل مـن المبـادرة          .ضاءوتعمل على تطبيق القرارات الصادرة عن الق      
 كانـت الـرد     ،العربية، مؤكدا أن حملة القتل واالغتياالت التي أودت بحياة أكثر من تـسعة مـواطنين              

  .اإلسرائيلي على المبادرة
    25/4/2007 وفا -وكالة االنباء الفلسطينية

  
  ن األمن لالسرائيليين حصول الفلسطينيين على استقاللهم لقاء ضما:السرطاويعلي  .9

كشف وزير العدل الفلسطيني علي الـسرطاوي عـن وجـود            : الخليج، وكاالت  - غزة، رام اهللا، نابلس   
استراتيجية فلسطينية يجري االعداد لها، تقضي بعرض حصول الفلسطينيين على استقاللهم لقاء ضـمان              

منطق جديد في معالجـة المـسار       األمن لالسرائيليين، مؤكدا ان هذا العرض يأتي في اطار البحث عن            
وقال السرطاوي إن نجاح هذه االستراتيجية يتطلب مـن          .السياسي المتعثر بين الجانبين منذ فترة طويلة      

إسرائيل وقف عدوانها وجرائمها في حين يتطلب من الفلسطينيين ترتيب أوضاعهم الداخلية وانهاء كـل               
  .مظاهر الفوضى والفلتان األمني

  26/4/2007ة الخليج اإلماراتي
  

   سيارة 50  الفلسطينيةسرائيل تسلم حرس الرئاسةا: هآرتس .10
 سـيارة   50 ذكرت صحيفة هآرتس أمس أن الحكومة اإلسرائيلية صادقت مؤخراً علـى تـسليم               :البيان

عسكرية لقوات حرس الرئاسة التابعة للرئيس الفلسطيني وذلك في إطار خطة تسليح األجهـزة األمنيـة                
جرى تسليم هذه السيارات للسلطة الفلسطينية، غيـر        "وأوضحت الصحيفة أنه    . لفلسطينيةالتابعة للرئاسة ا  

أن إسرائيل لم تصادق بعد على طلب السلطة تزويدها بعشر مركبات عسكرية محصنة من الرشاشـات                
تلـك المعـدات العـسكرية      "وأضـافت أن    ". الثقيلة كما رفضت تزويد قوات الرئاسة بهذه الرشاشـات        

ذ الخطة األمنية التي يعكف على إعدادها عدد من المسؤولين الفلسطينيين بقيـادة محمـد               ستخصص لتنفي 
  ". دحالن بالتنسيق مع المنسق األمني األميركي دايتون

  26/4/2007البيان 
  

   رئيس البرلمان االيطالي يلقي خطاباً هاماً أمام التشريعي الشهر القادم :حسن خريشة .11
النائب الثاني لرئيس التشريعي، أن رئيس البرلمـان االيطـالي سـيزور            حسن خريشة،   .أعلن د  رام اهللا   

وقال خريشة عقب    .األراضي الفلسطينية الشهر القادم، وسيلقي خطاباً هاماً تحت قبة البرلمان الفلسطيني          
لقائه بالقنصل االيطالي، إنه تسلم رسالة من رئيس البرلمان االيطالي أعرب فيها عـن رغبتـه بزيـارة                  

واعتبر خريشة، الزيارة تطوراً هاماً في كـسر         .ي وإلقاء خطاب هام في السابع من الشهر القادم        التشريع
وشدد على أنه ركز في لقائه بالقنصل االيطالي على الـصعوبات التـي              .الحصار وإنهاء العزلة الدولية   

اع والسماح لـه    يواجهها التشريعي في عمله، ومنع سلطات االحتالل النواب من التنقل بين الضفة والقط            
  . نائبا40ًبعقد جلساته في مكان واحد، إلى جانب اعتقال واختطاف إسرائيل ألكثر من 

    25/4/2007 وفا -وكالة االنباء الفلسطينية
  

  البديل لنجاح الحكومة هو انهيار السلطة برمتها : من ألمانياالبرغوثي مصطفى  .12
حكومة، وزيـر الخارجيـة     الحدث الرسمي باسم    مصطفى ألبرغوثي، وزير اإلعالم والمت    . أطلع د  :برلين

وأكد ألبرغـوثي للـوزير    . على األوضاع الصعبة التي تعيشها األراضي الفلسطينية     ، شتاينماير ،األلماني
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األلماني أن البديل لنجاح الحكومة هو انهيار الـسلطة برمتهـا وأن الحكومـة تمثـل تجـسيداً للخيـار         
امت بكل ما تستطيع لتقديم برنامج مـرن وفعـال وسلـسلة مـن        الديمقراطي للشعب الفلسطيني، وأنها ق    

المبادرات االيجابية التي لم تالق حتى اآلن أي استجابة من الجانب اإلسرائيلي، داعياً إلى ضرورة رفـع          
  .الحصار عن الحكومة والتعامل معها كفريق واحد وموحد

 قائم على أساس حل الدولتين هو الهـدف          أن قيام دولة فلسطينية مستقلة وسالم      ،من جهته، أكد شتاينماير   
الرئيس لعملية السالم، وأن ألمانيا واالتحاد األوروبي مهتمان بدعم احتياجات الشعب الفلسطيني في إطار              

  .موقف أوروبي متطور وموحد
وأكد البرغوثي وشتاينماير على أهمية إنجاح الجهود من اجل التهدئة ووقف التصعيد العسكري، وأنهمـا               

  .أهمية المبادرة العربية كأساس للسالم وضرورة إيجاد الوسائل السياسية لتفعيلهاناقشا 
لبرغوثي زيارته أللمانيا بلقاء موسع عقده في مبنى البرلمان األلماني مع عدد كبير من أعـضاء                اواختتم  

طر جـدار   البرلمان والمؤسسات األلمانية، وقدم شرحاً وافياً عن األوضاع في األراضي الفلسطينية ومخا           
الفصل العنصري، وأهمية إنجاح حكومة الوحدة وضرورة بذل الجهود إلنجاح التهدئة الشاملة والمتبادلة             

  .والمتزامنة
    25/4/2007 وفا -وكالة االنباء الفلسطينية

  
  سرائيلية تحاول التغطية على ضعفها عبر التصعيد العسكري الحكومة اال: وزير اإلعالم .13

مصطفى البرغوثي أن الحكومة بذلت وما      .عالم والمتحدث الرسمي باسم الحكومة د     اكد وزير اإل  : رام اهللا 
زالت تبذل جهودا من اجل الوصول إلى تهدئة شاملة ومتبادلة ومتزامنة وان إسرائيل هي التي لم تستجب                
لمبادرة التهدئة وقابلتها بمئة وثالثين عملية اغتيال واعتداء وسـعت مـن وراء ذلـك إلـى اسـتفزاز                   

وأشار البرغوثي في بيان إلـى أن قـرار الحكومـة            .لسطينيين نحو ردود فعل على تلك االعتداءات      الف
 .اإلسرائيلية بشن هجمات جديدة على قطاع غزة سيعقد الوضع القائم ويجر المنطقة إلى مخاطر كبيـرة               

ـ                 صعيد وقال إن حكومة اولمرت تحاول التغطية على ضعفها وعجزها عن أن تكون شريكا في السالم بت
وأضاف أن التهدئة لن تتحول إلى واقع ما لم تكن متبادلـة وان إسـرائيل           .األعمال العسكرية ضد شعبنا   

وأعرب عن أملـه     .تريد تهدئة من جانب واحد في حين تطلق العنان آللتها العسكرية في الضفة والقطاع             
رائيل بقبـول مبـدأ التبادليـة       في أن يقوم المجتمع الدولي بواجبه في منع التصعيد اإلسرائيلي وإقناع إس           

  .إلخراج المنطقة من دائرة العنف المدمر
  26/4/2007وكالة معا 

  
  سرائيلية تمارس التصعيد للتهرب من المبادرة العربيةالحكومة اال:  عباسمستشار .14

 أدان نمر حماد المستشار السياسي للرئيس محمود عباس، سياسة التصعيد التي تنتهجها قـوات               :رام اهللا 
حذرنا منذ وقت طويل بـأن ممارسـات قـوات          : "وقال حماد في تصريح له     تالل اإلسرائيلي حالياً،  االح

االحتالل من قتل واجتياحات واعتقاالت في الضفة الغربية بشكل خاص، إنما تستهدف إلـى اسـتدراج                
رة الـسالم   ردود فعل، لتكون غطاء لرغبة الحكومة اإلسرائيلية في التهرب من التعاطي بإيجابية مع مباد             

العربية، وإلضفاء شكوك حول جدوى اللقاءات التي يفترض أن تجرى مرتين في الشهر ما بين الرئيس                
أن التهدئة التي لم يحترمها الجانب اإلسرائيلي، تدعونا اليوم إلـى مطالبـة             "وأضاف   ."ولمرتأعباس، و 

لجانب اإلسرائيلي، للتوقف   المجتمع الدولي وبشكل خاص الواليات المتحدة إلى ممارسة ضغوطها على ا          
عن ممارساتها اإلجرامية والعدوانية، إذا ما كانت اإلدارة األمريكية جادة فعالً في توفير األجواء إلطالق               

  .عملية سالم جادة
    25/4/2007 وفا -وكالة االنباء الفلسطينية
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  البلدية وزير الحكم المحلي يبحث مع حنا ناصر اجراء المرحلة الخامسة من االنتخابات  .15

 اجتمع وزير الحكم المحلي، محمد البرغوثي، مع رئيس لجنة االنتخابات المركزية، حنا ناصر،              :رام اهللا 
 هيئة  62والتي تضم اكثر من     ) المرحلة الخامسة ( وناقش معه موضوع اجراء انتخابات المجالس البلدية        
في سبل اجـراء االنتخابـات فـي        وتم التباحث    .محلية، منها الخليل وطولكرم وغزة ورفح وبيت الهيا       

  :االشهر القادمة، فيما يخص الموعد واالمور الفنية واالدارية الجراءها، حيث تشمل
 نسمه ولم تجري فيها انتخابات في المراحل        1000ـفي القسم االول هيئات وبلديات عدد سكانها يفوق ال        

  .السابقة
  .لمحاكم العادة اجراء االنتخابات فيهاوفي القسم الثاني بلديات ومجالس صدر فيها قرارات من ا

  .القسم الثالث سيشمل استكمال لبعض المواقع التي كان فيها اشكاليات في بعض الصناديق
إن هذا التوجه يأتي انسجاما مع برنامج الحكومة الجديدة، والذي جرى التوافـق عليـه،               "وقال البرغوثي   

  ". االولى من عمر الحكومة اشهر6ـبأن تكون انتخابات المرحلة الخامسة في ال
  25/4/2007وكالة معا 

  
  ويفتتح معرضاً للتحف األثرية لغزة..  يبدأ زيارة رسمية الى سويسراعباس .16

ومـن   .، امس، إلى العاصمة السويسرية قادما من رومـا        الفلسطينيوصل الرئيس    :وكاالتال -جنيف  
م وزيرة الخارجية السويـسرية ورئيـسة       بينه  العديد من المسؤولين السويسريين،    عباسالمقرر ان يلتقي    

االتحاد خالل زيارته، كما سيفتتح اليوم الخميس، معرضاً حول القطع األثرية من قطاع غزة، التي تؤكد                
  .وجود تراث تاريخي غني لهذه المنطقة، كما قال المنظمون السويسريون

غـزة  "إن المعرض يثبت أن     :  انطوان هالديمان الخبير في متحف الفن والتاريخ في جنيف         -وقال مارك   
إن المعرض يشمل   : وأضاف ".ال تشكل نقطة سوداء عالقة بين اإلرث التاريخي لكل من مصر واسرائيل           

والقطع تشمل جراراً فخارية تعـود       . قطعة اثرية ويعتبر األول من نوعه على هذا المستوى         530حوالي  
 من دائرة آثار الـسلطة الفلـسطينية ومـن           سنة، وقطع فسيفساء تعود للحقبة البيزنطية نقلت       5500الى  

وتشكل المبادرة التي قام بها متحف جنيف والـسلطة الفلـسطينية    . فلسطيني من هواة جمع القطع األثرية     
والمعهد اإلنجيلي الفرنسي لآلثار في القدس جزءا من جهد إلقامة متحف في غزة تحت رعاية اليونسكو،                

في موقع المرفأ القديم سيقدم لسكان غزة امكانية مواكبة التطـور           واعتبر هالديمان أن اقامة متحف أثري       
لكن القطع   .وعبر هالديمان عن أمله في أن يتيح المعرض للزوار االطالع على كل الحضارات             .الثقافي

وقـال   .االثرية من الحضارات اليهودية القديمة التي تواجدت في غزة ايضا لن تعـرض فـي جنيـف                
واوضح أن مجلس بلدية جنيـف الـذي         ".هودية موجودة في المتاحف االسرائيلية    كل القطع الي  "هالديمان  

يتولى ادارة المتحف كان يهدف الى جمع كل الجوانب في هذا المعرض، وتم االتصال بعلمـاء اآلثـار                  
  .االسرائيليين، لكن الفلسطينيين فضلوا تنظيمه من دونهم

 26/4/2007األيام الفلسطينية 
  

   غزةطالب بتدمير أنفاق تنجاة أبو بكر  نائبال و..لتان األمنيالتشريعي يناقش الف .17
عقد المجلس التشريعي جلسة لمناقشة حالة الفلتان األمني التي تشهدها األراضـي            : بالل غيث  -  رام اهللا 

وعرض فيصل أبو شهال رئيس لجنة الرقابة وحقوق اإلنسان في بداية الجلسة، تقرير لجنتـه                .الفلسطينية
ت األمني في مناطق السلطة، مشيرا إلى تصاعد حاالت الفلتان األمني، ولفت التقريـر إلـى     حول اإلنفال 

وجود تقاعس واضح من قبل األجهزة االمنية في اداء عملها وحفظ األمن والنظام العام الذي ينـاط بهـا                 
دياد النعرات  حسب القانون، وأن هناك حالة من العنف العائلي والتي تحدث بين الفينة واالخرى، وإلى از              
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وأكد النائب أبو شهال ان لجنة الرقابة وحقوق اإلنسان ترى أن أسباب هذه الفوضـى والفلتـان،                  .العائلية
هي الوضع االقتصادي الصعب الذي يحياه المواطن الفلسطيني، وإلى ضعف السلطة القـضائية وعـدم               

عات الحزبية والفئويـة، وتقـاعس      ورأى التقرير أن الصرا    .تطبيق قراراتها، ما أدى إلى تعزيز الفلتان      
األجهزة األمنية عن القيام بواجباتها لعدم توفر حماية لها، ولم ينسى التقرير أن يحمل االحتالل جزء من                 

وفي نهاية التقريـر أوصـت اللجنـة         .المسؤولية بعد تدميره مقرات األجهزة األمنية واعتقال عناصرها       
وابط ومعايير تحدد العالقة بينهما، ودعا التقرير إلـى         بمزيد من الحوار بين الفصائل ووضع أسس وض       

إيقاف التصعيد والتراشق اإلعالمي، والعمل على الحد من االستقطاب السياسي الموجود فـي الـشارع               
وطالبت اللجنة باإلسراع في     .الفلسطيني، والعمل على نشر ثقافة الحرية والديمقراطية واإلخاء والتسامح        

ياة الحزبية، وتحريم ظاهرة التلثيم داخل المجتمع الفلـسطيني، ورفـع الغطـاء             إصدار قانون تنظيم الح   
التنظيمي والعائلي عن أي عضو يرتكب مخالفة قانونية أو تعديا، وتفعيل سيادة القانون وإعـادة الهيبـة                 

ن للقضاء والتأكيد على استقالليته وبنائه على أسس سليمة وأن يسارع المجلس التشريعي إلقرار القـواني              
ودعا التقرير إلـى تخـصيص شـرطة         .المؤحدة بهدف تنظيم المنظومة القانونية في جميع المحافظات       

قضائية لتوفير الحماية للقضاء والقضاة والمحاكم وتنفيذ قراراتهم، ومطالبة السلطة التنفيذية باإلسرع في             
وكما طالب   .ني في التشريعي  تشكيل المحكمة الدستورية وفقا للقانون، وتشكيل لجنة برلمانية للحوار الوط         

التقرير بضبط سالح الفصائل والمقاومة على أن يحرم استعماله داخل المجتمع الفلسطيني وعم ظهـوره               
داخل المدن والقرى والتجمعات السكنية، وضبط حيازة السالح الشخصي بوجوب ترخيصه مـن وزارة              

طـوات الـشرطة يجـب تقديمـه        الداخلية حسب القانون، وأن كل موظف مدني او عسكري يتصدى لخ          
وأوصى التقرير بعدم تسيس األجهزة األمنية أو االنتماء الحزبي والفئوي والعائلي وبإلزام كافة              .للمحاكمة

الفصائل بعدم تعدي اختصاصاتها، وأوصى بإعادة تأهيل األجهزة األمنية وتطبيق مبدأ قانون الدوران في              
الب التقرير الحكومة بإيجاد حلول مالئمة لإلشـكاليات التـي          وط .المناصب العليا لقادة لألجهزة األمنية    

  .نجمت عن حالة الفلتان، ومطالبة مجلس األمن القومي بتقديم خطته لضبط الفلتان األمني
قدمت مداخالت عديدة من عدد كبير من النواب حول التقرير أبرزها من النائبة نجاة أبو بكر التي طالبت                  

  .ود في قطاع غزة، والتي أغرقت القطاع بالسالح والمواد الممنوعةبتدمير كافة األنفاق الموج
وانتقد النائب جمال أبو الرب تأخر عرض التقرير حتى اليوم خصوصا أنه جرى إعـداده قبـل ثمانيـة                   
أشهر، وأضاف أن التقرير ال يعرض الصورة الحقيقية التي يمر بها شعبنا، متسائال كيف يمكن الحد من                 

  .ي ظل قيام وزير الداخلية بتهريب أحد المطلوبين للقضاء ضمن وفده المسافر إلى مصرالفلتان األمني ف
    25/4/2007 وفا -وكالة االنباء الفلسطينية

  
  لغي االتفاقية الموقعة مع نقابة الموظفين يبصرف نصف راتب  فياضتصريح : زكارنة .18

سالم فياض وزيـر    .مومية، أن تصريح د    قال بسام زكارنة رئيس نقابة العاملين في الوظيفة الع         :رام اهللا 
المالية، بشأن صرف نصف راتب بداية كل شهر، هو إلغاء لالتفاقية الموقعة مع نقابة المـوظفين مـن                  

وأوضح في بيان له، أن االتفاقية نصت على انتظام دفع الرواتب ودفع المـستحقات علـى                 .طرف واحد 
 مبيناً أن هذا التصريح ال يتطرق لالتفاقية ولم يتم          اربع دفعات تنتهي في الخامس عشر من الشهر القادم،        

وتساءل، كيف يتحدث وزير المالية عن نصف راتب وهو يعلم أن علـى الموظـف                .بالتنسيق مع النقابة  
وناشد زكارنة، الحكومة بأن تضع خطه كاملة يشترك فيها الجميع لمواجهة األزمة بحيـث ال                .التزامات

وطالـب   .في مواجهة األزمة بل كل شـرائح المجتمـع ومؤسـساتة          يبقى الموظف وحده رأس الحربة      
التشريعي لالجتماع وبشكل فوري لمناقشة قضية الرواتب، داعياً الرئيس عباس للتدخل بـشكل مباشـر               

  .وعاجل لحل هذه االزمة الخطيرة
  25/4/2007 وفا -وكالة االنباء الفلسطينية
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  وفاة النائب عن فتح مجيد األغا إثر مرض عضال  .19

من مدينة خان يونس، فجر اليـوم       " مجيد"توفي النائب عن حركة فتح، سفيان عبد اهللا األغا          : خان يونس 
 بعد إصابته بمرض عـضال لـم        ،، في أحدى المستشفيات األردنية    )عاما60(الخميس، عن عمر يناهز     

مي في مـصر    ويعد األغا من الرعيل األول في الحركة، وشارك في تأسيس العمل التنظي            .يمهله طويالًَ 
مع هايل عبد الحميد أبو الهول، وساهم في بناء جهاز المخابرات باالشتراك مع صالح خلف أبـو إيـاد                   

قاد جهاز الخدمة الخاصة الذي     .  وعمل ركنا لالستخبارات العسكرية الفلسطينية في سوريا ولبنان        ،1968
راحل أبو عمار فـي الزيـارات        ورافق ال  ،كانت مهمته التدريب النوعي في المجالين العسكري واألمني       

 وعمل مستشاراً لـه     ،الميدانية للثورة الفيتنامية والصين وكوريا واالتحاد السوفيتي وكثير من أنحاء العالم          
كما ساهم األغا في التدريب والتخطيط لعدد من العمليات النوعية للمقاومـة            . للشؤون األمنية والمعلومات  

  . 1978 المغربي ومنها عملية فندق سافوي وعملية دالل
  26/4/2007وكالة معا 

  
  حماس تنفي ربط التصعيد الميداني بالحصار الدولي .20

نائب رئيس المكتب السياسي لحماس موسى نقالً عن الوكاالت أن  26/4/2007االتحاد االماراتية ذكرت 
  .أبو مرزوق حمل إسرائيل مسؤولية انهيار التهدئة

نفت حركة حماس أن تكون قد ربطت : غزة من 26/4/2007 الشرق األوسط من جهة أخرى، أوردت
بين عمليات المقاومة الميدانية، التي تستهدف جيش االحتالل اإلسرائيلي، وبين المواقف السياسية، خاصة 

ال يوجد أي ربط بين "وقال إسماعيل رضوان الناطق باسم حماس إنه . المطالبة برفع الحصار الدولي
لوضع الميداني وانتهاكات االحتالل من جهة، وبين المواقف والقضايا عمليات المقاومة المرتبطة با

رد كتائب القسام وفصائل المقاومة، جاء في سياق الرد " :وأضاف رضوان. "السياسية من جهة أخرى
الطبيعي على جرائم االحتالل، وليس له أي ارتباط في الجانب السياسي والمطالبة برفع الحصار 

وحول تهديدات قيادة جيش االحتالل بشن  ."لمفروض على الشعب الفلسطينيالسياسي واالقتصادي ا
ال نستبعد أي عدوان لالحتالل، سواء في الضفة أو " :عملية واسعة النطاق على قطاع غزة، قال رضوان

 ."غزة، لكننا نشدد على أن هذه العمليات لن تجلب له األمن، ولن تفلح في إطالق جنديه األسير
في حال  ما قاله رضوان من أنه  أشرف الهور عن مراسلها غزة من26/4/2007لعربي  القدس انقلتو

توقف عدوان االحتالل الشامل وكافة عملياته اإلجرامية يمكن لفصائل المقاومة أن تدرس الخيارات 
 .المناسبة بما فيها مصلحة الشعب الفلسطيني ووفق قرار وطني شامل

  
  ينيين سوى المواجهةال خيار أمام الفلسط: المصريمشير  .21

ن المنظمات الفلسطينية أقال النائب عن حركة حماس مشير المصري إليالف :  سمية درويش-غزة 
 بأنه ال خيار أمام المجموعات على أهبة االستعداد لمواجهة أي هجوم إسرائيلي على قطاع غزة، مؤكداً
 . والرد علي أي اعتداء إسرائيليالمقاتلة سوى الدفاع عن الشعب الفلسطيني، وفتح سبل كل الخيارات

تصريحات بنيامين بن أليعزر وزير البنى التحتية اإلسرائيلية، والتي هدد فيها باقتحام أن ويرى المصري 
ن االحتالل أ إلى ن كانت األخطر، منوهاًإغزة واعتقال رئيس الوزراء الفلسطيني، ليست جديدة، و

ه على سؤال إن كانت حماس تسعى لجلب رفيق لجلعاد وفي رد .اإلسرائيلي يغامر بمثل هذه المواقف
  ن كل الطرق الدبلوماسية أنه أكد أن هذا األمر منوط باألجنحة العسكرية، غير أشاليط قال المصري 
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فشلت باإلفراج عن األسرى والمعتقلين في سجون االحتالل اإلسرائيلي، ومن حق المنظمات الفلسطينية 
  .ج عنهم، بما فيها الخطفإتباع طرق جديدة تؤمن اإلفرا

  25/4/2007موقع إيالف 
  

   صاروخ في كل ساعة100قادرون على إطالق : كتائب القسام .22
ليست " أكدت كتائب القسام أن الصواريخ التي أطلقتها الثالثاء على المستعمرات الصهيونية :غزة

ث باسمها أبو عبيدة، إن وقالت على لسان المتحد ".الصواريخ ذات المدى األبعد التي تمتلكها الكتائب
رسالة بسيطة للعدو الصهيوني بأننا ال زلنا في الميدان وأن لدينا أوراقاً قوية يمكن "انت فقط كالصواريخ 
وستستخدم بإذن اهللا تعالى في الوقت "، مؤكداً أن لدى كتائب القسام صواريخ أبعد مدى، "أن نستخدمها

 أبو عبيدة ىونف. "ق مائة صاروخ خالل الساعة الوحدةقادرة على إطال"كتائب ال أن أضافو". المناسب
أن تكون عمليات إطالق الصواريخ األخيرة من قطاع غزة على المستعمرات المحيطة بالقطاع كانت 

وحذر الكيان الصهيوني من اإلقدام على اجتياح . تهدف للتغطية علي تنفيذ عملية خطف لجنود صهاينة
أبو عبيدة وطالب  ".وسائل جديدة ومفاجآت للتصدي ألي عدوان "قطاع غزة، مؤكداً أن لدى القسام

رئيس محمود عباس واللواء برهان حماد رئيس الوفد األمني المصري بوقف دعواتهم لفصائل المقاومة ال
  ". إن تلك التصريحات ال يحترمها العالم لذلك ال يجب تكرارها: "بوقف إطالق الصواريخ، قائالً

  25/4/2007عالم المركز الفلسطيني لإل
  

  عباس عبر صواريخ القسام فلسطيني يتهم حماس بابتزاز مصدر .23
اتهم مصدر فلسطيني مطلع حركة حماس بابتزاز الرئيس محمود عباس مع قرب :  فراس برس- القاهرة

وأوضح المصدر الذي فضل عدم الكشف عن هويته في  .اللقاء الذي يجمعه بخالد مشعل في القاهرة
 فراس اإلعالمية، أن حماس أقدمت على ما وصفه بفبركة موضوع استقالة وزير تصريح خاص بشبكة

الداخلية وإنهاء التهدئة مع إسرائيل من خالل العودة إلى إطالق الصواريخ صوب البلدات اإلسرائيلية، 
وأكد  .من أجل الضغط على الرئيس عباس ودفعه لتقديم تنازالت خاصة في ملف منظمة التحرير

ماس التي أعلنت مؤخراً عدم التزامها بالتهدئة، كانت معنية بتوجيه رسالة قوية لعباس من المصدر أن ح
خالل دفعه إلى تقديم تنازالت وعروض جديدة على حماس لدخول المنظمة مقابل العودة من جديد إلى 

حماس تراهن على موت ودمار الشعب الفلسطيني من أجل ضمان حصة أكبر في ": التهدئة، قائالً
اسي منظمة التحرير، ألن هدف العودة من جديد إلطالق صواريخها ليس إسرائيل وإنما مساومة كر

 سبب كالمه إلى  المصدرأرجعو .، على حد قوله"عباس على المقاعد التي ستمنح لحماس في المنظمة
ر ليس من المنطقي أن تطلق العشرات من الصواريخ والقذائف في يوم واحد، دون أن تحقق خسائ" أنه

  ."بشرية أو أضرار مادية في الجانب اإلسرائيلي
  26/4/2007عين على فلسطين 

  
   إستراتيجية لدى حماساالحتاللجنود المزيد من أسر :  ليلةأبوخليل  .24

حركة بأسر جنود ال خليل أبو ليلة، أن النية لدى .ي حركة حماس، دف يقيادالأكد : فلسطين مباشر
أن األخيرة وعلى لسان قادتها قالت بشكل إلى ، الفتاً "جيةينها إستراتليست مجرد تهديد بقدر ما أ"صهاينة 

ستقوم بعمليات أسر للجنود، من أجل الغاية السامية والعادلة في تحرير أسرانا األبطال من "علني بأنها 
أن إبقاء االحتالل على أسرانا في "تصال هاتفي لفلسطين مباشر اوقال أبو ليلة في  ".سجون االحتالل

ون االحتالل، سيكلفه المزيد من عمليات األسر لجنوده، ولن تهدأ نار شوقنا لحرية أسرانا، إال سج
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لم يستبعد أبو ليلة ما أعلن عنه الكيان الصهيوني مؤخراً بأن حماس و، "بتبييض جميع السجون الصهيونية
  .قامت بتنفيذ محاوالت خطف، في حين لم يؤكد ذلك طالما أنه هدف معلن لحركته

  26/4/2007ن على فلسطين عي
  

  حمر بزيارة جلعاد شاليط ترفض السماح للصليب األحماس .25
 في تصريحات صحفية له أن  حماسمتحدث باسم حركةالقال فوزي برهوم :  وكاالت- فلسطين مباشر

  ".حمر الدولي لزيارة شاليط للصليب األحماس رفضت طلباً"
  25/4/2007عين على فلسطين 

  
  القسام متأثراً بجروح في االشتباكات الداخلية كتائب من قيادي وفاة .26

 أحد قادتها الميدانيين، توفي أمس في ، كتائب القسام في بيان لها أن حسن صيامقالت: كتب فايز أبوعون
مستشفى ابن الهيثم في األردن، متأثراً بجروحه الخطيرة التي كان ُأصيب بها في الرابع من شباط 

  .)ةفي غز (الماضي بنيران مسلحين
 26/4/2007األيام الفلسطينية 

  
  برصاص مسلحين في بيت الهيا اغتيال حاولة قياديين من كتائب األقصى من منجاه .27

من محاولة اغتيال تعرضا لها بالقرب  األربعاء،  نجا اثنان من قياديي كتائب شهداء األقصى،:بيت الهيا
إقليم حركة فتح بشدة في بيان له المحاولة وأدان  .من المدرسة األمريكية في بيت الهيا، شمال قطاع غزة

وقالت الحركة في بيانها إن محاولة  .غاآكتائب راشد أبو عجينة، ورامي الالتي استهدفت القياديين في 
االغتيال نفذتها مجموعة، وصفتهم بالعمالء، بينما كان القياديان يمران بسيارتهما بالقرب من المدرسة، 

العمالء والخونة الذين "وتوعدت الحركة، في بيانها بمالحقة  .ق النارحيث تعرضا وبشكل مفاجئ إلطال
  ."يستهدفون المناضلين من أبناء شعبنا

  25/4/2007 وفا -وكالة األنباء الفلسطينية
  

  "الفئة الظالمية"فتح لن تستسلم أمام جرائم :  مقدادماهر .28
ن تستسلم أمام الجرائم التي ترتكبها  قال المتحدث اإلعالمي باسم فتح، ماهر مقداد، إن الحركة ل:غزة

لسنا دعاة فتنة وال قتل وال ": أضاف خالل مهرجان لتكريم أسر ضحايا االنفالت األمني ."الفئة الظالمية"
ضرب للوحدة الوطنية، لكننا لسنا ضعفاء وسنثبت على هذه األرض الطاهرة، ولن نسمح باستمرار 

المقاومة أصبحت ليس لها "ورأى مقداد أن  ." أي اعتبارعمليات القتل بحق المناضلين والشرفاء تحت
مضمون على أرض الواقع ألنها أعّدت أصالً لمواجهة االحتالل، لكن صوبت البنادق والقذائف إلى 

  ."صدور الشعب لقتل الشرفاء والمناضلين
نا الذين ننسى دماء شهدائ حن لنن": من جهته، قال رئيس منظمة الشبيبة الفتحاوية عبد الحكيم عوض

سقطوا على أيدي فئة أرادت أن تحول هذه األرض الطيبة إلى صومال جديد ومكان يضرب فيه المثل 
 ".بالفوضى

  26/4/2007األخبار اللبنانية 
  

  سرىسير حتى تنفيذ مطالب األ حركة فتح يطالبون بإغالق كافة فروع نادي األسرىأ .29
غالق كافة إ ب، نسخة منه)معاً( في بيان وصلت ،سرائيليةسرى حركة فتح في السجون اإلأطالب : الخليل

سرى ورئيس نادي وزير األبيان وطالب ال .سير الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزةفروع نادي األ
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 غالق مكاتبهم فوراًإسير في جميع مناطق الوطن بسرى ونادي األسير ومديري وموظفي وزارة األاأل
وامره بصرف أصدار إبو مازن بأسرى الرئيس وطالب األ .لب السابقةوتعليق الدوام حتى يتم تنفيذ المطا
سرى وصرف الراتب الشهري في حينه، وصرف مبلغ الثمانمائة  لألكافة المستحقات المتراكمة سابقاً

وامر سرى، وتوجيه األاأللى كافة إيقاف، وصرف الكنتينة الشهرية شيكل التي تم وقفها منذ تاريخ اإل
يقافها، وصرف إالمحررين في وظائف السلطة المختلفة وصرف مستحقاتهم التي تم سرى باستيعاب األ

 .كمل وجهأسرى على سير للقيام بواجبه تجاه األالميزانيات المستحقة الالزمة لتغطية مصاريف نادي األ
جهزة أيقاف التفريغات والتوظيف في إخير بيقاف العمل بقراره األإسرى رئيس الوزراء بوناشد األ

  .لطة والحكومةالس
  25/4/2007وكالة معاً 

  
   في نهر البارد فتحهاجمي" سالمأنصار فتح اإل"بيان باسم  .30

عالمية تسلط على مخيم نهر البارد نتيجة استحداث مراكز عسكرية في داخله ضواء اإلعادت األ :عكار
دثت خمسة مواقع طرافه ومداخله الرئيسية لعدد من الفصائل، السيما منها حركة فتح التي استحأوعلى 
لى إضافة سالم التي استحدثت موقعين عند طرفي المخيم الشمالي والجنوبي، باإل وحركة فتح اإل،جديدة

منية المشتركة و اللجنة األأن القوة ألى إوتشير مصادر فلسطينية متابعة  .ساساًأمراكزها الثالثة القائمة 
تظر تشكيلها لتضم عناصر من مختلف الفصائل  وكان المن،التي جرى الحديث عنها لم تشكل حتى اليوم

من داخل المخيم والحد من توسع امتداد فتح االسالم فتح لتتولى حفظ األ الفلسطينية، وفي طليعتها
ثنين في اإل - حدطار البيانات والتصريحات والتصريحات المضادة وزع ليل األإوفي . والتضييق عليها

حمل بشدة على قيادة فتح وجاء " سالم في لبناننصار فتح اإلأ"م مخيمي البارد والبداوي بيان موقع باس
مر لن يخيفنا وال تصريحات قائدهم العسكري ومسؤولهم السياسي وال مرشدهم وقائدهم هذا األ": فيه

ن ننهي وجودهم برمشة عين أ ونحن قادرون على ،رهابناإتستطيع ) بما يخططون ويدبرون(المتورط 
غدقت فتح من االموال لتأسيس الكتائب والمواقع، فهي في نظرنا أ الحياة، ومهما ننا نفضل الشهادة علىأل

  ".كزبد البحر
  26/4/2007النهار 

  
  خالل خمس سنوات  وشامالا دائمتوقع سالماأولمرت ي .31

قال إيهود أولمرت في كلمة له أمام المؤتمر اليهودي العالمي المنعقد فـي مدينـة القـدس أن الحكومـة               
ضد إسرائيل بعدم اتخاذها خطوات ملموسـة لمنـع عمليـات إطـالق             " العنف"جع أعمال   الفلسطينية تش 

الصواريخ ضد المدن والبلدات اإلسرائيلية المحاذية لقطاع غزة، وأكد أن حكومته لن تصمت طويال على               
، وعلى الصعيد السياسي زعم أولمرت أن إسرائيل ستتوصل الى سالم دائم وشامل مـع               "الهجمات"هذه  
طينيين ومعظم الدول العربية خالل فترة ال تزيد عن الخمس سنوات، داعيا الستثمار الشراكة مـع                الفلس

ورحب أولمرت بمبادرة السالم العربيـة التـي دعـت قمـة             .الرئيس محمود عباس لتحقيق هذه الرؤية     
تباحث حول  الرياض األخيرة الى إعادة تفعيلها، وزعم أن إسرائيل مستعدة للجلوس مع القادة العرب و ال              

  .هذه المبادرة، لكنه لم يعلن في الوقت نفسه قبوله الكامل بالمبادرة من عدمه
  25/4/2007فلسطين برس 

  
  بن اليعازر يهدد باعتقال هنية رداً على خطف أي جندي إسرائيلي .32

هدد وزير البنية التحتية بنيامين بن اليعازر، مساء أمـس، باعتقـال رئـيس الـوزراء                : ا.ب. د -غزة  
ونقلـت   .سطيني إسماعيل هنية، في حال أقدمت حركة  حماس على خطف جنود إسرائيليين مجـدداً              الفل
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يتوجب على حماس أن تدرك جيداً أنه إذا سولت لهـا نفـسها             : "اإلذاعة اإلسرائيلية عن بن اليعازر قوله     
ل هنيـة   اختطاف جندي إسرائيلي آخر، فإن الجيش لن يتردد في دخول قطاع غزة واقتحام منزل إسماعي              

إن إسرائيل تحاول التحلي إلى أقصى حد ممكن بضبط النفس بوجـه            : "وقال بن اليعازر    ". وإخراجه منه 
إن بالده تتحلى بهـذا الـصبر علـى أمـل أن يفهـم              : "وأضاف ".االعتداءات الفلسطينية بقذائف القسام   

 وتتـرك موعـد   الفلسطينيون أنها تمتلك وسائل أخرى، وتتحلى بما هو ضروري من صبر وطول نفس،            
قال غازي حمـد النـاطق باسـم رئاسـة     ، ورداً على هذه التصريحات ".الرد وطبيعته إلى قرار الجيش   

وبلطجـة، وسـبق أن هـددت        هذا استخفاف بالعقول، وهذه هي سياسة عصابات      : "الوزراء الفلسطينية 
تهديد ال يثني رئيس    وزراء الحكومة ورئيس الوزراء، وهذا نوع من التضخيم في قدراتها، وال          ) إسرائيل(

  ".الوزراء عن ممارسة نشاطه كالمعتاد
 26/4/2007األيام الفلسطينية 

  
  آيزنكوت يكذّب رواية أولمرت للحرب .33

كشف رئيس شعبة العمليات في الجيش اإلسرائيلي خالل حرب لبنان الثانية وقائد المنطقة             : حلمي موسى 
 مع حشد من الطالب الثانويين، بقوله إن ما كـان            النقاب امس خالل لقاء    ،الشمالية حاليا غادي آيزنكوت   

وتتسم هذه المعلومات   . مخططاً في الحرب هو أربعة إلى ستة أيام وان كل ما جرى بعد ذلك هو ارتجال               
. بأهمية قصوى، في ضوء تصريحات رئيس الحكومة إيهود أولمرت عن التخطيط للحرب قبـل شـهور   

، أقدم آيزنكوت على عرض روايته أمام طالب ثانويين فـي           وفي إشارة لم يستحسنها الساسة في إسرائيل      
واضطر المتحدث باسم الجيش اإلسـرائيلي إلـى طـرد          . نهاريا قبل أيام من نشر تقرير لجنة فينوغراد       

الصحافيين من المكان بعد عشر دقائق من بدء المحاضرة، بعدما شعر أن أقوال آيزنكوت ستثير عاصفة                
نذ اليوم األول للحرب كان معلوماً أنه ليس بوسع عملية عـسكرية إعـادة              وقال آيزنكوت إنه م    . سياسية

وقال آيزنكوت إنه في يوم أسر الجنديين عرض الجيش على الحكومة تنفيذ عمليـة          . الجنديين المخطوفين 
 عن طريق إرغام الجيش اللبناني      1559من ستة أهداف، في مقدمها ضرب بنية حزب اهللا وتنفيذ القرار            

أمر العمليات األول خطط ألربعـة      "وشدد آيزنكوت على أن      .سؤولية ما يجري على الحدود    على تحمل م  
وتم دفـع ثمـن     . حتى ستة أيام قتال، لكن األمر تطور إلى حرب موضع خالف ونتائجها موضع خالف             

  . "كما أن حجم التسليح الذي استخدم في الحرب لم يسبق له مثيل. باهظ في الحرب
  26/4/2007السفير 

  
   االثنين"فينوغراد"تقرير : رائيل تحبس أنفاسهاإس .34

وفي . تحبس إسرائيل أنفاسها بانتظار صدور التقرير األولي للجنة فينوغراد االثنين المقبل: محمد بدير
إطار التحسب واالستعداد للهزة األرضية التي يتوقع أن يحدثها التقرير، أشارت تقارير إعالمية إسرائيلية 

. ل جهوداً استباقية مكثفة تهدف إلى تليين رد الفعل الشعبي في أعقاب نشر التقريرإلى أن أولمرت يبذ
وتتضمن هذه الجهود حملة واسعة من العالقات العامة، تشمل االتصال بشخصيات أكاديمية واقتصادية 

وترتكز هذه الحملة على إقناع هذه . وسياسية بارزة، بوصفها ذات تأثير على بلورة الرأي العام
خصيات بأن أولمرت هو الوحيد القادر والراغب في إطالق مبادرة سياسية تفتح أفق التسوية أمام الش

إسرائيل مع العالم العربي، فيما البديل المحتمل له في سدة الحكم، أي رئيس حزب الليكود بنيامين 
 نشر التقرير، وعشية.نتنياهو، سيسد هذا األفق ويعيد إسرائيل إلى حالة النزاع المستحكم مع محيطها

شنت صحيفة هآرتس، بقلم واحد من أبرز كتابها، عوزي بنزيمان، هجوماً عنيفاً على أولمرت داعية إياه 
ال يدرك حتى اآلن "وقال بنزيمان إن أولمرت . إلى االستقالة بغض النظر عن خالصات تقرير فينوغراد

يخطئ حين "، مضيفاً إنه "م الشخصيأنه وفريقه الحاكم فقدوا شرعية إدارة شؤون الدولة بسبب سلوكه
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فمصيره لن يحسم من خالل لجنة فينوغراد، بل . يقوم بتشخيص الواقع من وراء العدسة القانونية وحدها
صحيح أن الحكومة تتمتع بغالبية ائتالفية حتى اآلن، إال ... من خالل مكانته ومكانة حكومته األخالقية
ت الحالي وسرعان ما ستنهار ألنها معلقة على قشة من الناحية أنها ليست أكثر من جسم فني فقط في الوق

  ."األخالقية
  26/4/2007األخبار اللبنانية 

  
  يوصي بفتح تحقيق حول اولمرتإسرائيلمراقب الدولة في  .35

اوصي مراقب الدولة االسرائيلي بفتح تحقيق جنائي بحق رئيس الوزراء ايهود : اف ب -القدس المحتلة
وجاء في بيان اصدره مكتب . ية فساد اثناء توليه منصبا وزاريا قبل اربع سنواتاولمرت في اطار قض

 الكنيست واالشخاص المعنيين تقريرا فيما يشتبه ىالمراقب مايكل ليندشتراوس ان مراقب الدولة قدم ال
ت واتهم المراقب اولمر .بانه تضارب للمصالح في نشاطات اولمرت اثناء عمله وزيرا للتجارة والصناعة
 اقامة مصنع في جنوب ىبمحاولة دعم مصالح شريك عمل سابق بمنحه امواال من الدولة لمساعدته عل

وقال مكتب المراقب ان التحقيق كشف عن شبهات بنشاطات جنائية، وقدم المراقب نتائج . اسرائيل
ال الدولة قد وجاء في تقرير المراقب ان حوالي عشرة ماليين دوالر من امو . المدعي العامىالتحقيق ال

 .اال ان الشركة لم تؤسس مطلقا. تكون قدمت النشاء شركة سيليكات لصنع االطارات
  26/4/2007القدس العربي 

  
  "حزب اهللا"نشر بنود من التحقيق مع بشارة تتهمه بمساعدة  .36

سمحت محكمة الصلح اإلسرائيلية في بيتح تكفا بنشر تفاصيل جزئية من           :  حسن مواسي  -القدس المحتلة   
إن التحقيـق   "لف التحقيق مع النائب المستقيل من الكنيست عزمي بشارة، وقالت قاضية في المحكمـة               م

: يتمحور حول شبهات بتنفيذ مخالفات ضد امن الدولة والشبهات األساسية التي يسمح بنشرها، مـا يلـي                
 ومخالفـات   وإيصال معلومات للعدو واالتصال مع عميل أجنبي      ) حزب اهللا (مساعدة العدو خالل الحرب     
ويتضح من التحقيقات األولية ان هذه الشبهات نفذت خالل حـرب تمـوز              . لقانون منع تبييض األموال   

ونقلـت   ".تحت طائلة اإلنذار  "على لبنان في الصيف الماضي، حيث تم التحقيق مع بشارة مرتين            ) يوليو(
ارة الذي قدم استقالته االحد     عن مصدر في الشرطة اإلسرائيلية انه يشتبه في ان بش         " فرانس برس "وكالة  

زود حزب اهللا معلومات خالل حرب لبنان الثانية وتلقى ماال          "الماضي الى السفارة االسرائيلية في القاهرة       
يشتبه في انه خـرق ايـضا       "لهذا الغرض، و  " اتصل بعميل عدو  "، وان ثمة شكوكا في انه       "في مقابل ذلك  

قالت االذاعة االسرائيلية، نقال عن مصادر، ان الشرطة        و ".حظر تمويل مؤسسة ارهابية وبتبييض اموال     
وذكـرت اإلذاعـة ان     . ستعتقل بشارة في حال عودته الى اسرائيل كونه لم يعد يتمتع بحصانة برلمانية            

  .استقالة بشارة دخلت حيز التنفيذ بعد ظهر أمس
ليـه األجهـزة األمنيـة      القطرية أمس، التهم التـي توجههـا إ       " الجزيرة"ونفى بشارة في مقابلة مع قناة       

هذه األجهزة قد حولت تحليالته السياسية ومحادثاته الشخصية مـع          "اإلسرائيلية جملة وتفصيال، مبينا أن      
  ".العالم العربي وعالقاته بالمثقفين تهماً أمنية، وحولتها إلى إعطاء معلومات للعدو

 األولى للعالم الغربي تزعم أن الفكـر        االتهامات الملفقة تهدف إلى توجيه رسالتين،     "وأشار بشارة إلى أن     
الديموقراطي ودولة المواطنين وما يطرحه هو مجرد غطاء لمخالفات أمنية، أما الرسالة الثانيـة فهـي                

ـ    القضية هـي   "وأكد أن    ".، بهدف تخويفهم من الخطاب الذي يطرحه التجمع       48موجهة إلى فلسطينيي ال
  ". ف التي تكمن وراء هذه الحملةقضية سياسية محضة، وأن شخصنتها يخفي األهدا

الشاباك يستطيع تلفيق ملف ضد إي مواطن، إذا ما تـم           "النائب جمال زحالقة    " التجمع"وقال رئيس حزب    
  التنصت على هواتفه على مدار الساعة، والملف ضد بشارة، هو ملف سياسي يتضمن تهما أمنية خطيرة، 
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اقفه السياسية، والرأي العام اإلسرائيلي قد أدانه حتـى         وجاء بدوافع إيديولوجية، وعزمي يحاكم بسبب مو      

  .قبل نشر تفاصيل التحقيق والشبهات
  26/4/2007المستقبل 

  
   في تصريحات سياسيين إسرائيليينهالعداء لبشارة ولنهج .37

بعد اإلعالن عن رفع حظر النشر بشكل جزئي حول اتهامات أجهزة األمن اإلسرائيلية للدكتور عزمـي                
. عقال لدى غالة اليمين اإلسرائيلي وأطلقت التصريحات المعادية لبشارة ولنهجه يمنة ويسارا           بشارة فلت ال  

الشبهات ضد بشارة تثبت أنه دخل إلى       " رئيس كتلة المفدال، عضو الكنيست زبولزن أورليف عقب قائال          
ض علـى   على الجهات المسؤولة أن تلقي القب     . كنيست إسرائيل أحصنة طروادة وتستخدم كطابور خامس      

 "طـابور خـامس   " و "خـائن "". بشارة في أي مكان يحاول أن يختبئ به، وأن تقدمه للقضاء في إسرائيل            
  ..  هي بعض ما جاء في تصريحات السياسيين اإلسرائيليين وإليكم التتمة"حصان طروادة"و

بشارة . مشكلةعزمي بشارة هو ليس المشكلة بل النافذة لل       : "يسرائيل بيتينون بيانا، قال فيه    "وأصدر حزب   
فـي  " يسرائيل بيتينـوا  "لقد حاولت   . ورفاقه تجاوزوا منذ مدة الحدود، ولكن الدولة خبأت رأسها بالرمل         

الماضي منع دخول حصان طروادة إلى مبنى الكنيست ويمكن تصور أي أضرار كان يمكن منعها ألمن                
يثبت أن بـشارة لـم      " نشر التهم    أن) ليكود(وقال عضو الكنيست، غلعاد إردان    ". الدولة لو أن موقفنا قبل    

  ".ويجب التعامل معه اليوم كخارج عن القانون هارب. يكن لديه يوما والء لدولة إسرائيل 
يجب أن توجه الكنيست االتهامات إلى نفسها ألنهـا سـمحت           ) "كديما(وقال عضو الكنيست عتنئيل شنلر    

التـساهل مـع    . ن يكون ممثـل جمهـور     لنفسها المبيت مع العدو، وبأنها توافق لخائن من نوع بشارة أ          
أدعو رئيسة الكنيست إلـى سـحب       . األحزاب العربية ومع ممثليها في التنافس للكنيست تلقت كرتا أحمر         
وفي هـذا الـشأن توجـه عـضو          ."كافة الحقوق المستحقة لبشارة ومخالفته على تلك التي حصل عليها         

بـشكل  "بـشارة   .  المستحقات المالية لــ د     الكنيست أورليف إلى مدير عام الكنيست، بطلب تجميد دفع        
  ."فوري

وقـال  ،  "اليوم تكشف الوجه الحقيقي لكبير خـائني إسـرائيل        ): "كديما(وقال عضو الكنيست يوآل حسون    
 .في كل دولة سوية يقدم عزمي بشارة للقضاء بتهمة الخيانة         ) المتقاعدون(عضو الكنيست يتسحاتك غالنتي   

تبين أن بشارة دبابة طروادة، الذي وجه بندقيتـه         : "يعكوف مرغي وقال رئيس كتلة شاس في الكنيست،       
وقـال عـضو الكنيـست ران        ".إلى سكان إسرائيل وكل ذلك بهيئة مثقف تتأسس على الحقد والـدمار           

أدعو بشارة إلى التواجـد فـي       . الشبهات ضد بشارة من العيار الثقيل، وتبدو خطيرة       ): "ميرتس(كوهين
  ".ئلة الصعبة باللغة العبرية كما كان يتقنها على منبر الكنيستٍإسرائيل وإعطاء أجوبة لألس

  25/4/2007 48عرب
  

   عاما99ً إسرائيلي بتأجير الجوالن من سوريا اقتراح .38
مقترح إلى  وهو رئيس سابق لجهاز الشاباك،،  قدم عامي إيالون:  عبد الرؤوف أرناؤوط،رام اهللا

ا لوزراء إسرائيل في المستقبل فإنه سيسعى إلى اتفاق عناصر في حزب العمل، أنه في حال انتخابه رئيس
مع سوريا بموجبه يعيد الجوالن إلى سوريا ولكن مقابل موافقة سوريا على تأجير مرتفعات الجوالن إلى 

إن موقف إيالون بشأن الجوالن هو أبعد إلى اليمين : "وقالت مصادر في الحزب . عاما99إسرائيل لمدة 
يديعوت "وأضافت مصادر لصحيفة . أبعد إلى اليسار من بنيامين نتنياهوو من موقف إيهود باراك

  أن تأجير الجوالن ال يعني التنازل عنها وإنما العكس واالعتقاد السائد هو أن خطة ايالون إنما " أحرونوت
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ل بأنه قد تكون هناك قيادة مختلفة وأن األمور يمكن أن تدار بشك) لإلسرائيليين(تريد نقل رسالة أمل 
  .مختلف

  26/4/2007الوطن السعودية 
  

  ن وكميات من الذخيرة قرب الحدود مع قطاع غزةان مهجورتادبابت .39
قال الجيش االسرائيلي ان جنوده عثروا مؤخرا على دبابتين مهجورتين بالقرب من الحدود مـع قطـاع                 

) ميركافـا ( من طراز    ان هاتين الدبابتين  "ونقلت االذاعة االسرائيلية عن متحدث باسم الجيش قوله          .غزة
واوضح المتحدث   ".وجدتا بالقرب من احد مواقع الجيش القريب من قطاع غزة وقد بدا انهما مهجورتين             

ان كميات من الذخيرة وجدت في الدبابتين في حين اعتبر مسؤولون كبار في الجيش ان هـذا الحـادث                   
  .خطير واستثنائي وسيجري التحقيق في مالبساته

 26/4/2007وكالة سما 
  

  حريق ينشب في مخيم لالجئين الفلسطينيين على حدود سوريا والعراق .40
ن حريقا شب في مخيم لالجئين الفلـسطينيين        ، أ قالت المفوضية العليا لشؤون الالجئين في سوريا      : دمشق

يبـرز   الفتا إلى أن ذلـك       . الجئا 70في مركز التنف على الحدود السورية العراقية مما ادى الى اصابة            
المخيم يحـوي حـوالي      جدير بالذكر أن     .لنقل هؤالء الالجئين الى مكان اخر اكثر امنا ومالءمة        الحاجة  

فيما .  الجئ اغلبيتهم من االطفال والنساء والشيوخ الذين هربوا من العراق بعد الغزو االمريكي له              400
 . شخص1200يقدر عدد الالجئين الفلسطينيين المنتشرين على الحدود السورية العراقية بنحو 

  25/4/2007رويترز 
  

 لمذبحة حضارية القدس تتعرض: التميمي .41
، أدان الشيخ تيسير التميمي قيام قوات االحتالل بهدم مبنى المجلس اإلسالمي األعلى في القـدس               :نابلس

  .تتعرض لمذبحة حضارية وعملية تطهير عرقيالتي أعتبر أنها 
  26/4/2007الخليج اإلماراتية 

  
  مأمن اهللا بالقدس مقبرة طالب بوقف الحفريات اإلسرائيلية في الهيئة اإلسالمية ت .42

طالبت الهيئة اإلسالمية العليا، ومجلس األوقاف اإلسالمي في القدس، كافة المؤسـسات الدوليـة              : القدس
وشددت علـى    .مأمن اهللا في القدس   مقبرة  واإلقليمية والمحلية العمل على وقف الحفريات اإلسرائيلية في         

  كما ذكرت أن   .مدينةال بدورها في الحفاظ على التراث العربي واإلسالمي واإلنساني في           اهضرورة قيام 
باعتداء آخر على سور القدس في منطقة باب الحديد ومحاولـة           بدأت  ما يسمى بدائرة اآلثار اإلسرائيلية      

  . وصبغه بالصبغة اإلسرائيليةهتغيير معالم
  25/4/2007 وفا -وكالة االنباء الفلسطينية 

  
  رواتبال بسبب يهددون بالعودة لالضراب الشامل والمفتوح الفلسطينيون المعلمون .43

 واتحادهم العام امس من قاعة المجلس التشريعي برام          الفلسطينيون  هدد المعلمون  :نائل موسى  -رام اهللا   
تـرم  اهللا بالعودة قريباً الى االضراب الشامل والمفتوح، ما لم تبادر الحكومة الى صـرف رواتـبهم وتح                

 من شل العملية التربوية في مدارس الحكومـة بمـا         هموحذر متحدثون باسم   .االتفاق المبرم بين الجانبين   
ووقعت مشادات كالمية بين     .فيها امتحان الثانوية العامة الذي بقي مستثنى من االجراءات النقابية السابقة          

االضراب والذي ترافق مع اعالن رئيس      المعلمين الذين احتلوا مقاعد النواب بعدما اتهمهم نائب بتسييس          
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المجلس عن رفع  اعمال الجلسة لمدة نصف ساعة وهو اجراء رأى فيه المعلمون محاولة لالمتناع عـن                  
وعد حسن خريشة المعلمين بمناقشة قضية الرواتب والسعي اليجاد حـل           من جهته   و .االستماع لمطالبهم 

مؤكداً موقف المجلس فـي دعـم    . شريعي جلسة مفتوحة  مع الحكومة خالل االسبوع المقبل عندما يبدأ الت       
  .قضايا المعلمين وحقهم في النضال النقابي من اجل حقوقهم

  26/4/2007الحياة الجديدة 
  

   فوزا ساحقا في انتخابات مجلس طلبة جامعة بيت لحم تحققفتح كتلة  .44
التي جرت بمشاركة حققت كتلة فتح فوزا ساحقا في انتخابات مجلس طلبة جامعة بيت لحم :بيت لحم

 مقاعد حصلت 8 مقابل ، مقعدا31 مقعدا من مجموع المقاعد البالغ 16وحصدت ،  طالبا وطالبة1834
عليها كتلة وطن اليسارية المشكلة من تحالف الجبهتيين الشعبية والديمقراطية اضافة الى حزب الشعب 

من جهته  و.ما حركة الجهادومقعديين حصدته، مقاعد 5 ، في حين حصلت كتلة حماس علىالفلسطيني
ستعمل ، التي نتائج تعتبر مؤشرا على إلتفاف الشارع الفلسطيني حول فتحال فهمي الزعارير أن أعتبر

  .بكل جهدها بإتجاه إنجاح التجارب الديمقراطية في الحركة الطالبية لتعزيز دمقرطة المجتمع الفلسطيني
  25/4/2007وكالة معا 

  
  سي في غزة.بي. باالفراج عن مراسل بيمتهطالبواصلون مصحفيون يال .45

حـدود غـزة   معبر ايريز علـى    تظاهر العشرات من الصحفيين االجانب والفلسطينيين عند         :معبر اريز 
نائب رئيس قسم    وقد أكد    . يوما 45مخطوف منذ   الللمطالبة باالفراج عن صحفي هيئة االذاعة البريطانية        

  .هى المعلومات المؤكدة حول مصير الونفتقري وا ما زالهم انهيئة،االخبار بال
  25/4/2007رويترز 

  
   آخرينطفلين وامرأة وإصابة خمسةالفلتان األمني يودي بحياة : غزة .46

، بينهم طفالن، وامرأة،    فلسطينيينأكدت مصادر طبية وأمنية بدير البلح، مقتل أربعة         : كتب فايز أبوعون  
إلى ذلك، قام، أمـس،      . غزة ار منفصلة بقطاع  ، بينهم ثالثة أطفال في حوادث إطالق ن       آخرين 5وإصابة  

 لم يكن موجوداً فيها ساعة وقـوع        الذي الفلسطيني،مسلحون مجهولون، بسرقة سيارة تابعة للنائب العام        
  .الحادث

  26/4/2007األيام الفلسطينية 
  

  الفلسطينياألسوأ من حيث الفلتان األمني هو الربع األول من العام الجاري : تقرير .47
 أن الربع األول من العام الجاري يعتبر أسوا فتـرات الفلتـان             ، مركز الميزان لحقوق اإلنسان    أفاد :غزة

وضح أن حصيلة الضحايا الذين سقطوا بـين         وأ .األمني الذي تشهده األراضي الفلسطينية منذ عدة أعوام       
وضـح أن   وأ . قتيالً 147 شخصاً، بينهم    1065قتيل وجريح خالل األشهر الثالث األولى من العام بلغت          

أبرز التقرير انتشار أعمال الجريمة     قد  و .حصيلة بلغت حوالي نصف حصيلة العام المنصرم بأكمله       هذه ال 
على نطاق غير مسبوق، كما تواصل استهداف المنشآت العامة والخاصة من قبل مجموعـات مـسلحة                

 على  ، فتح وحماس  تصاعد المواجهات المسلحة، بين حركتي    إلى جانب   كما ركز    .وخارجين عن القانون  
جرائم القتل المبهمة، وخص بالذكر جرائم قتل النساء التي تكررت على نحو غير مسبوق من جهة عدد                 

ولفت إلى أنها جـرائم ال تحظـى         .القتيالت اللواتي سقطن في يوم واحد، أو الجهات التي تقف وراءها          
ر السلطة في مواجهة الفلتان األمنـي،       وحول دو  .بكثير من االهتمام لجهة متابعة التحقيقات في مالبساتها       

لفت إلى لجوء مراكز الشرطة إلى تحويل بعض القضايا التـي  كما . أشار إلى أنه لم يتجاوز التصريحات     
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فـي   يـسهم ممـا   تصلها إلى اإلدارة العامة لشئون العشائر، على الرغم من أنها ليست جهة اختصاص،              
  . من إضعاف الجهاز القضائي ودور النيابة العامةتعزيز دور المخاتير والوجهاء، ويساهم في مزيد

  25/4/2007 قدس برس
  

  تضخمالجرائم الشرف في فلسطين نحو : تقرير .48
 حالة قتل لفتيات ونـساء، بـين        48ما مجموعه   هناك  تشير اإلحصاءات إلى أن     :  بديعة زيدان  -رام اهللا   

، أمـا    في فلـسطين   لفية الشرف  حالة وثقت رسمياً على أنها قتل على خ        32، إضافة إلى    2006 و 2004
 .بقية الحاالت فسجل بعضها على أنه قضاء وقدر، اذ كان السبب غامـضاً، ولـم تُكـشف المالبـسات                  

 سنة، ومعظمهن في العقد الثاني والثالث من العمر، فيما اثنتـان            55 و 15وراوحت أعمار الضحايا بين     
 هو االرتفاع في عدد جرائم الشرف الذي        والالفت .منهن دون الثامنة عشرة، ومثلهما فوق سن الخمسين       

 في سنة، في حين كان عدد الضحايا في قطاع غزة أعلى منه فـي الـضفة                 23 جريمة إلى    14قفز من   
والعدد في القرى أكبر بكثير منه في المدن ومخيمات الالجئين، بينما كانت النسبة األكبـر مـن                 . الغربية

هـذه  ومن األسباب المهمة الرتفاع عدد       . العلمي المتدني  الضحايا من غير المتعلمات أو ذوات التحصيل      
وتؤكد مصادر فـي التحقيـق   . جرائم، غياب الدعم القانوني لحقوق النساء والفتيات في الحماية واألمان         ال

القـانون  الفتة إلى أن    الجنائي في الشرطة الفلسطينية، أن المشكلة تكمن في القوانين، وليس في تطبيقها،             
ال توجد قوانين تعالج    ، حيث   1960لضفة الغربية هو قانون العقوبات األردني الصادر في         المعمول به با  

أما في قطاع غزة فقانون العقوبـات الفلـسطيني         . أنه خضع للتعديل في األردن    رغم  العنف ضد المرأة،    
حق رف  تل على خلفية الش   ا الق يعطي،  1930المعمول به، والذي يعود إلى حقبة االنتداب البريطاني، في          

تسعى منظمات نسوية، ومؤسسات حقوق اإلنسان في       في هذا السياق    و . من عذر مخفف للعقوبة    االستفادة
األراضي الفلسطينية، إلى الضغط على صانعي القرار، لتغيير هذه النصوص القانونية، واعتبـار هـذا               

من جهته  و .رائم القتل النوع من الجرائم، جرائم قتل تنطبق عليها األحكام التي تسري على غيرها من ج             
يؤكد الشيخ تيسير التميمي، أن القتل على خلفية الشرف، جريمة تخالف الشريعة اإلسالمية، مشيراً إلـى                

  .جرائم تندرج في إطار العادات واألخالق المذمومة، التي يجب اإلقالع عنهاهذه الأن 
  26/4/2007الحياة 

  
  رائيلي محتمللمواجهة اجتياح إستحضرون يالفلسطينيون في غزة  .49

 بتخزين كميات وفيرة من حليـب األطفـال         وا انشغل فلسطينيين من ال  ا كبير اعدد أن   :كتب عيسى سعد اهللا   
إلـى   .واألدوية والـمواد التموينية، بموازاة تحضير جيش االحتالل لتنفيذ عمل عسكري في قطاع غزة            

كثفت الزوارق الحربية   كما  ع،  ذلك كثفت طائرات حربية واستطالعية أخرى من تحليقها في سماء القطا          
  .منعت الصيادين من االقترابواإلسرائيلية من نشاطاها وتحركاتها على سواحل شاطئ شمال غزة، 

  26/4/2007األيام الفلسطينية 
  

   بذرائع أمنية ليوم االربعاء زيارات السجوناالحتالل يلغي .50
ن في نابلس، بعد مواجهات بين جيش       أعلنت مصادر احتاللية عن إصابة جنديين إسرائيليي      : رامي دعيبس 

فيما أخلت قوات   . مدينة والمخيمات المحيطة بها   ال داخل   هاالحتالل وشبان المقاومة الفلسطينية أثناء توغل     
االحتالل العشرات من المستوطنين من خرائب مستوطنة حومش، بعد أن عادوا إليهـا لالحتفـال بمـا                 

غت سلطات االحتالل زيارة كافة السجون التي كانـت مقـررة   أل إلى ذلك فقد  .يسمونه قيام دولة إسرائيل   
  . بذرائع أمنية االربعاءليوم

  25/4/2007 48عرب
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  في نابلس باتجاه طالبات مدارس  اسرائيليةقنابل صوت .51

كمـا  ،   صوب طالبات وأطفال مدارس حوارة     يةاطلقت قوات االحتالل قبل ظهر امس قنابل صوت       : نابلس
ؤوسهن ورؤوس تالميذ المدارس االخرين الذين كانوا يغادرون مدارسهم         اطلقوا الرصاص الحي فوق ر    

  .بعد منع التجوال مما تسبب باثارة حالة من الهلع والذعر في صفوفهم
 26/4/2007الحياة الجديدة 

  
   من غزة مستقلةصحيفة يومية يستعدون إلصدار أول فلسطينيونصحفيون  .52

لث من أيار المقبل، أول صحيفة يومية مستقلة تـصدر          تنطلق بشكل رسمي في الثا    من المقرر أن     :غزة
ستعبر عن الرأي   ها  فإنمصطفى الصواف   ها  رئيس تحرير   وبحسب .من قطاع غزة، وتحمل اسم فلسطين     

والرأي اآلخر، وأنها ستكون إضافة جديدة للمجتمع الفلسطيني، وستعمل على معالجة الهم الفلسطيني من              
  .لين إلى الجمهور أيضاؤوين ونقل هموم المسلؤوخالل حمل رأي الجمهور إلى المس

  25/4/2007 قدس برس
  

   في خان يونس وحدة سكنية120بدء المرحلة األولى من المشروع الياباني لبناء  .53
 وحدة سكنية كمرحلـة     48أعلن محافظ خان يونس، عن بدء التنفيذ في بناء          :  أيمن أبو ليلة   -خان يونس   

 الذين دمرت قوات االحـتالل   فلسطينيين وحدة سكنية لل   120ببناء  أولى ضمن المشروع الياباني، الخاص      
  .منازلهم خالل االنتفاضة، من خالل برنامج األمم الـمتحدة اإلنمائي

  26/4/2007األيام الفلسطينية 
  

   بروايتين مختلفتين   48ناشطون فلسطينيون ويهود يحيون حرب : تقرير .54
عه جمعت مؤسسة يهودية مواطنين يهودا وآخرين عربـا         في لقاء فريد من نو    : الناصرة - وديع عواودة 

في مدينة الناصرة إلحياء ذكرى النكبة الفلسطينية، وتم خالل االجتمـاع عـرض متبـادل للـروايتين                 
الدكتور يئير باومل المحاضر في قسم التـاريخ        وقد أكد   . 48التاريخيتين الفلسطينية واإلسرائيلية لحرب     

 ،صعوبة تحقيق الموازنة في عرض الروايتين الفلسطينية واإلسـرائيلية        بجامعة حيفا في محاضرته على      
 .الفتا إلى كون الواقع بذاته غير متوازن في إشارة لوقائع النكبة ومالبساتها ومسؤولية الصهيونية فيهـا               

وتطرق للخوف المعشش في نفوس اليهود في إسرائيل من التهديدات المحيطة بهم ومن المواطنين العرب               
الد، الفتا إلى أن المجتمع اإلسرائيلي ال يزال مسكونا بهاجس القلق الحقيقي من أن دولته لن تـدوم   في الب 
من جهتها احتجت   و.  وأن المؤسسة األمنية تستغل هذا الخوف لتكرس وصايتها على اإلسرائيليين          ،عمرا

تهجير وبين األلـم    الناشطة عطاف عوض في مداخلتها على المفاضلة بين الوجع الفلسطيني الناجم عن ال            
. اليهودي الناتج عن فقدان األقارب خالل الحروب المتعاقبة، مؤكدة أن ذلك يساوي بين الضحية والجالد              

. شددت على أنه البد من التمييز بين من اختار العدوان والحرب وبين من فرضـها عليـه فرضـا                  كما  
 هو استبداد وظلم    48 مع فلسطينيي     لكن ما يحصل   ،ورأت أن لكل إنسان الحق في العيش الكريم والحرية        

من جانب إسرائيل التي تطالبهم صباح مساء بالخروج عن جلدهم بمطالبتهم بـالوالء لهـا ولرموزهـا                 
 إن هدف اللقاء هو محاولة      ،حول إمكانية التوفيق بين النكبة واالستقالل قال أحد المشاركين         و .الصهيونية

 التاريخية بأسلوب مختلف يقوم على الحوار والتعبيـر بـصدق           إقناع اليهود باإلصغاء للرواية الفلسطينية    
  .وهدوء عن الوجع الملم بالفلسطينيين

  24/4/2007الجزيرة نت 
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   خالل الربع األخير من العام الماضي الفلسطينيتراجع قيمة الناتج المحلي اإلجمالي .55
 تراجعاً في قيمة الناتج     ،أظهرت مؤشرات احصائية حول األداء الكلي لالقتصاد الوطني        :كتب حامد جاد  

مقارنة مع الربع الثالـث     % 11.6المحلي االجمالي لألراضي الفلسطينية في نهاية العام الـماضي بنسبة          
اسـتناداً  % 21.2 تراجعاً بنسبة    2005سجل مقارنة مع الربع الـمناظر له من عام         فيما  . من العام ذاته  

بنـسبة  أيضا   من الناتج المحلي االجمالي      فس الفترة  لن  تراجع نصيب الفرد   كما .1997الى سنته األساس    
 2005تقدر نسبة التراجع مقارنة مع الربع الرابع من العـام  في حين  ،   مقارنة مع العام الماضي    12.4%
ن معدل نسبة   أ،   في هذا السياق    منسق السجالت في الجهاز الـمركزي لالحصاء      أوضحو %.23.8بنحو  

، فيما بلغ عدد العاملين في األراضي       %24ي نهاية العام الـماضي بنحو      البطالة بين القوى العاملة قدر ف     
  غزة ونوه الى أن نسبة األفراد الواقعين خارج القوى العاملة في قطاع           . ألف عامل  666الفلسطينية نحو   

  %.64بلغت نحو 
  26/4/2007األيام الفلسطينية 

  
  ارحموا األطفال من القتل بفلسطين: وزير الصحة الفلسطيني .56

ن األوضاع الصحية في قطاع غزة تزداد تدهورا        أ،   الفلسطيني قال وزير الصحة  : سمية درويش من غزة   
بسبب الحصار واإلغالق اإلسرائيلي، ومنع المساعدات والدعم للـشعب الفلـسطيني وتـأخر الرواتـب               

 الفلـسطيني   ناشد جميع أبناء الشعب    كما   . الوضع ليس بحاجة للمزيد من التدهور      الفتا إلى أن  للموظفين،  
وكافة القوى الوطنية واإلسالمية إلى التعاون من أجل المحافظة على صحة وأرواح أطفال وأبناء الشعب               

  .ن ما يحدث من مسلسل قتل وعبث بالسالح كارثة على الجميع التصدي لهاأالفلسطيني، موضحا 
  25/4/2007موقع ايالف 

  
   بنيران إسرائيلية تفوز بجائزة في دبيت استشهدةصورة طفل .57

مصور وكالة فرانس   ، حيث فاز    وزع نادي دبي للصحافة امس جوائز الصحافة العربية       : ا ف ب   - دبي
عن صورة التقطها اثناء تشييع طفلة فلسطينية قتلت خالل توغل للقوات االسرائيلية            بجائزة  برس في غزة    

صورة سجلت مشهدا مـؤثرا مـن       الاعتبرت لجنة التحكيم ان     و .في القطاع ووزعتها الوكالة عبر العالم     
  .المأساة الفلسطينية اليومية، ونجحت في نقلها

  26/4/2007الغد األردنية 
  

   حول البيئة واالستيطان في الضفة الغربيةاحصائيتقرير  .58
ن في  أظهرت مؤشرات أعدها الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني حول واقع البيئة واالستيطا          : الخليل

 تجمعاً فـي محافظـة      83 تجمعاً سكانياً، بينها     84، انعدام وجود شبكات للمياه في        الغربية جنوب الضفة 
 من التجمعات السكانية في المنطقة على المياه بواسطة دائرة مياه الـضفة، بينمـا               52 ويحصل   الخليل،
فإن دمة التيار الكهربائي،    وفيما يتصل بخ   . بواسطة شركة ميكوروت االسرائيلية    يها تجمعاً عل  34يحصل  

 تتزود بالكهرباء بواسطة الشركة القطريـة اإلسـرائيلية،         ، جميعها في محافظة الخليل    ، تجمعاً سكانياً  84
وبّينت المؤشرات المتعلقة بالصرف     . تجمعاً بالتيار بواسطة شركة كهرباء محافظة القدس       42بينما يتزود   

جمعات بالمنطقة تتصل بشبكة الصرف، بينما يستخدم       فقط من عدد الت   % 7الصحي في جنوب الضفة أن      
وفـي مجـال     . تجمعاً بالمنطقة الحفر االمتصاصية للتخلص مـن الميـاه العادمـة           168المواطنون في   

االستيطان أظهرت مؤشرات استعرضها رئيس قسم احصاءات استعماالت األراضي واالسـتيطان فـي             
 مستوطنة حتى نهايـة     32نوب الضفة وصل الى     جهاز االحصاء المركزي، أن عدد المستوطنات في ج       
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 144من بين   ،   مستوطنة في محافظة بيت لحم     13 مستوطنة في محافظة الخليل، و     19، منها   2005العام  
 عدد المستوطنين في المنطقة حتى      وصل، فيما   2005مستوطنة في األراضي الفلسطينية حتى نهاية العام        

 هايقيم في التي   مستوطناً يقيمون في الضفة والقدس       451441  مستوطنين من بين   58505نهاية العام ذاته    
إلى ذلك أشارت المعطيات، الى وجود مباٍن ومنشآت اسـتيطانية بمـساحة بلغـت               . مستوطناً 246843

 كيلومتراً مربعاً في جنوب الضفة حتى نهاية آب من العـام            29 كيلومتراً مربعاً، منها نحو      187حوالي  
2005.  

  26/4/2007 األيام الفلسطينية
  

 عبدالسالم المجالي يدعو االسرائيليين الى التجاوب مع المبادرة العربية  .59
دعا رئيس الجمعية االردنية للشؤون الدولية الدكتور عبد السالم المجالي االسرائيليين الى : القاهرة

واقامة السالم التجاوب مع مبادرة السالم العربية وتنفيذها على ارض الواقع لتحقيق التعايش مع العرب 
وقال في محاضرة القاها في المجلس المصري للشؤون الخارجية، الليلة الماضية، ان المبادرة . الكامل

العربية، مهمة وتمثل الضوء الذي يظهر في نهاية النفق وتساعد على سرعة تنفيذ اإللتزام الدولي بقيام 
وقال انه زار . رائيلية في الوقت ذاتهواكد المجالي ان السالم مصلحة اميركية واس. دولة فلسطينية

إسرائيل قبل ايام والتقى مع الكثير من الفعاليات والقوى اإلسرائيلية حيث لمس استعدادا للسالم في 
  .إسرائيل اكثر من اي وقت مضى، وقال ان هذا الوقت مناسب وانهم مهيئون بالفعل لقبول السالم

  25/4/2007وكالة األنباء األردنية بترا 
  

  اتهامنا بالتشيع السياسي يهدف إلى خلق رأي عام مضاد : ادات إسالمية أردنيةقي .60
في " االخوان المسلمين" الذراع السياسي لجماعة "جبهة العمل االسالمي"اكد امين عام حزب : عمان

االردن زكي بني ارشيد ان هناك غيابا لالرادة الحقيقية لالصالح السياسي والتحول الديمقراطي ينعكس 
 خالل اصدار التشريعات والقوانين المقيدة للحريات مشيراً الى ان السياسة االردنية تمارس شكال من من

واعتبر نائب المراقب العام لجماعة  .الديكور الديمقراطي وأنها في الواقع تمارس االحكام العرفية
صالح السياسي في في االردن جميل ابو بكر انه ال يوجد اي افق في عملية اال" االخوان المسلمين"

االردن هذا االصالح الذي هو مقدمة لالصالح الشامل الذي يحقق المشاركة الشعبية الواسعة ويعكس 
وقال ابو  .القوى الشعبية واالجتماعية والسياسية في صنع القرار والمؤسسات وبخاصة في مجلس النواب

جد تشيع ال سياسي وال مذهبي وانما بكر انه بعد التحقيق في صفوف الجماعة خرجنا بنتيجة انه ال يو
يراد اشغال الحركة االسالمية واثارة بعض التساؤالت حولها وتوظيف هذه المقوالت في خدمة مرحلة 
 .سياسية معينة وايضاً ربما للضغط على الحركة االسالمية لالستجابة لموقف معين أو التجاه معين

 برنامج معين وهو التعبئة ضد بعض الدول في واضاف ان هناك محاولة لتوظيف موقف الحركة لصالح
مؤكداً ان الحركة ترفض مثل هذه المنهجية في التعامل وتحدد موقفها على ضوء مرجعياتها , المنطقة

   .الفكرية ورؤاها السياسية والمصالح العليا للوطن واالمة
  26/4/2007السياسة الكويتية 

  
  البرلمانية والبلدية  حول مشاركة المواطنين في االنتخاباتاستطالع .61

اشار استطالع لقياس الرأي العام األردني حول مشاركة المواطنين في االنتخابات البرلمانية : عمان
وتناول االستطالع محاور تمثلت بمدى . والبلدية إلى تراجع فكرة االنتخاب على أساس االنتماء العشائري

   والبرلمانية، ومعايير انتخاب المرشح للبرلمان والبلدية إقبال المواطنين األردنيين على االنتخابات البلدية
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النسائية وانتخاب المرأة لمجلس النواب ) الكوتا(من وجهة نظر المواطن، واالتجاهات العامة نحو 
  .والمجالس البلدية، والموقف من قانون انتخاب الصوت الواحد

  25/4/2007وكالة األنباء األردنية بترا 
  

  خمس نقاط لنزع سالح المقاومة والفلسطينيينمذكرة من : قنديل .62
كشف النائب السابق ناصر قنديل في مؤتمر صحافي عقده امس عن مذكرة من خمس نقاط ترتبط بالنقاط                 
السبع وضعها بولتون والرسن، وتقضي بنزع سالح المقاومة والسالح الفلسطيني ووضع مزارع شـبعا              

وقـال ان هـذه المـذكرة       . السورية قبة الحدود اللبنانية  تحت وصاية االندوف وتوطين الفلسطينيين ومرا     
 وتقدم لتنفذ في تقريـر االمـين        مايو/  بعد تقصي الحقائق في ايار     يونيو/ ستكون قيد التداول في حزيران    

وقال قنديل ان هذه المعلومات ليست مستندة الى مصدر واحد          . يوليو/ العام لالمم المتحدة في نهاية تموز     
يجري :  زاوية واحدة كاشفاً عن تقرير ألحد المراكز الدولية في نيويورك يقول ما يلي             او الى مقاربة من   

التداول في مكتب تيري رود الرسن بالتحضير بعد انتهاء بعثة تقصي الحقائق، التي يزمع مجلس االمن                
 تفـاهم    لتوقيع مـذكرة   1701 السورية، ومستقبل تطبيق القرار    -ايفادها للتحقق من وضع الحدود اللبنانية     

تنفيذية بين االمم المتحدة على مستوى االمانة العامة والحكومة اللبنانية، تحت عنوان خارطـة طريـق                
وكشف ان مسؤوال أكثريا طلب تجميـد مفاوضـات         .  وسائر القرارات ذات الصلة    1701لتطبيق القرار   

 وتوقع ان يـدعو رئـيس   .األسرى ألن سمير القنطار سيكون زعيماً وطنياً ودرزياً ال ينازع بين الشباب   
  . الجمهورية الستشارات نيابية لتأليف حكومة جديدة بمن حضر من النواب

  26/4/2007السفير 
  

  إلى الجرائم التي تنظر فيها المحكمة الدوليةرشيد كرامي ضم ملف ب المطالبة .63
: وقال الرئيس عمر كرامي اثر استقباله امس رئيس الحزب السوري القومي االجتمـاعي علـي قانـص                

سمعنا رئيس الهيئة التنفيذية للقوات اللبنانية سمير جعجع يصرح بانه فخور باالحكام التي صدرت عليه،               
اي انه فخور بقتل رشيد كرامي، وهذا جعلنا نقرر بعد التشاور مع حلفائنا تقديم مذكرة الى مجلس االمن                  

فالعدالة ال تتجزأ،   . حكمة الدولية  رشيد كرامي الى الجرائم التي ستنظر فيها الم        لتطالب بضم ملف اغتيا   
 .ورشيد كرامي كان رئيسا لمجلس الوزراء حين قتل في وضح النهار وكان فـي مروحيـة عـسكرية                 

سنجري في االيام المقبلة مشاورات في هذا الموضوع، وسيوقع المذكرة عـدد مـن النـواب                : واضاف
  ."والشخصيات اللبنانية وتسلم الى ممثل االمم المتحدة في لبنان

  26/4/2007النهار 
  

  تحت الفصل السابععريضة جديدة لألكثرية تطلب إقرار المحكمة في مجلس األمن .64
عريضة نيابية من االكثرية "كشف عضو كتلة المستقبل النيابية، النائب وليد عيدو امس، ان : بيروت

السابقة عريضة تؤكد حضرنا في االيام ": وقال. "جاهزة لالرسال الى االمم المتحدة واصبحت شبه منتهية
ما كانت قد ذهبت اليه العريضة السابقة من اننا حاولنا استنفاد كل الوسائل القرار المحكمة في االطر 

واليوم سنعاود التأكيد على ذلك ونقول ونطالب . وابلغنا االمم المتحدة في وقت سابق بذلك. الدستورية
  ". نعم،ة تحت الفصل السابعبصوت واضح جلي وال لبس فيه اننا نريد اقرار المحكم

 26/4/2007الشرق األوسط 
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  لبنانيةحل األزمة الل هشابين وخوجة يواصل مساعيال بتطويق حادث اختطاف اتطالبم .65
 على سارعت جميع القيادات السياسية واألمنية إلى محاولة تطويق ردات الفعل : حسن عبداهللا-بيروت

 في البرلمان اللبناني زعيم تيار المستقبل النائب سعد وحث رئيس األكثرية. حادثة اختطاف الشابين
بدوره ركز بري مساعيه . الحريري كافة القيادات على تطويق الحادث والمساعدة على إطالق الشابين

واهتمامه على عملية الخطف موجها بالعمل على كشف الفاعلين وحل المشكلة محذرا من فلتان األمور 
لت حركة أمل في بيان إن الخطف في هذا التوقيت أمر مشبوه ويندرج وقا. وخروجها من يد األطراف

واستنكر حزب اهللا عملية الخطف واعتبرها أمرا خطيرا داعيا إلى التعاون مع ، في إطار خلق فتنة
وعلم أن القوى األمنية  .األجهزة األمنية لكشف مالبساتها واعتقال المجرمين ومعاقبتهم أيا كان انتماؤهم

ة مداهمات وعمليات تعقب في بيروت وضواحيها بحثا عن المخطوفين وذكر أنه جرى قامت بسلس
 .توقيف أحد األشخاص
يذكر أن السفير السعودي عبدالعزيز خوجة قام بزيارة بري بعد أن كان قد التقى وعلى صعيد السياسة 

في نجاح المساعي وصرح خوجة بأنه يأمل . أول من أمس الرئيس السنيورة وعدداً من المراجع الدينية
وأكد خوجة أن السعودية مستمرة في مساعيها . للخروج من األزمة واصفا أجواء اللقاء ببري بالممتازة
  .وأنها تتكل على وفاق اللبنانيين قبل القيام بأي مبادرة

  26/4/2007الوطن السعودية 
  

   لوحدةشروط حكومة ا و األمم المتحدةإلىالمعارضة رفضت تسليم المزارع احزاب من  .66
المشاركة في المعارضة عنـد تـصريحات رئـيس         " لقاء االحزاب والقوى والشخصيات الوطنية    "توقف  

الحكومة فؤاد السنيورة خصوصا حديثه عن حكومة الوحدة الوطنية المبنية على برنامج النقاط السبع وما               
الم انما يراد منه ذر الرماد      هذا الك "اتفق عليه في جلسات الحوار، ورأى اثر اجتماع لجنة المتابعة فيه ان             

في العيون، ذلك ان من يريد حكومة وحدة وطنية تقوم على الشراكة الحقيقية ال يملي شـروطا ويطلـق                   
النار على الحوار بقرار اميركي ويعطل المبادرات العربية ويفرط بالسيادة الوطنية ويطعن المقاومة فـي          

المتحدة وان موقتا، بدال من االصرار على تحريرهـا         ظهرها ويوافق على تسليم مزارع شبعا الى االمم         
   .كاملة واعادتها الى السيادة اللبنانية

  26/4/2007النهار 
  

  مساع لتأمين مساعدة سعودية لعين الحلوة : الحريريبهية  .67
 عرض وفد من اللجان الشعبية الفلسطينية في قوى التحالف الفلسطينية في منطقة صـيدا ومخـيم                 :صيدا

، مع النائب بهية الحريري في منزلها في مجدليون، أوضاع الالجئين الفلسطينيين االنـسانية              عين الحلوة 
فيما وضعت الحريري اعضاء الوفد، الذي ترأسه امين        . االنمائية والحياتية والمعيشية في مخيمات صيدا     

 مـع مـدير عـام       السر العام للجان الشعبية في مخيمات لبنان عبد المقدح، في أجواء اللقاء الذي عقدته             
أن هناك مساعي واتصاالت، يقـوم فيهـا        "ونقل المقدح عن الحريري     . النروا في لبنان ريتشارد كوك    ا

 ألـف دوالر    800 مليـون و   7النائب سعد الحريري مع المملكة العربية السعودية، من اجل رصد مبلغ            
وقال المقدح  . "اتية وحياتية لمخيم عين الحلوة، عن طريق صندوق التنمية السعودي لمشاريع انمائية وخدم          

كلجان شعبية فلسطينية لمسنا خالل اللقاء الذي عقدناه مع كوك أنه ال توجد أية مبـالغ مرصـودة مـن                    "
  . "األونروا لبناء المشاريع التي تقع ضمن نطاق عملها في لبنان

  26/4/2007السفير 
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  الحكومة الفلسطينية    يحذر من موجة التصعيد في لبنان ويحيي لجماعة اإلسالميةبيان ل .68
حذّر المسؤول السياسي للجماعة اإلسالمية في الجنوب بسام حمود بعد لقائه وفداً طالبياً مـن األجـواء                 

وأضاف يجب على فريقي األزمـة       .المحتقنة التي تعيشها البالد في ظل هذه الموجة الجديدة من التصعيد          
  ...د للتنازل عن بعض الشعارات والمواقفأن يعودوا إلى الحوار الصادق والبنّاء مع االستعدا

وختم أننا رغم كل المآسي التي نعيشها ال يمكننا إال أن نتطلع إلى فلسطين وما يجري مـن اعتـداءات                    
صهيونية وجرائم بحق أهلنا الفلسطينيين في الضفة وغزة والتهديدات المتكررة باجتياح المـدن والقـرى               

ية على موقفها المشرف مع شعبها ومقاومته في وجه العدوان داعيـاً             وحّيا الحكومة الفلسطين   ..الفلسطينية
فصائل المقاومة إلى عدم التهاون مع العدو الصهيوني ألن التجارب أثبتت أن الدبلوماسية والمفاوضـات               

  .ال توقف عدواً
 25/4/2007صيدا في 

  
  الوفد المصري يوضح إلسرائيل أن فصائل المقاومة ملتزمة بالتهدئة .69

 ،أكد الوفد األمني المصري رفيع المستوى برئاسة اللواء برهان جمال حماد خالل اجتماعه: ادألفت حد
 مع الجانب االسرائيلي على ضرورة أن تتحلى اسرائيل بضبط النفس وأن ال تقوم ،فجر اليوم الخميس

ار بشن عمليات عسكرية ضد قطاع غزة مشيرا الى أن الفصائل الفلسطينية ستلتزم بوقف وعدم تكر
وطلب الوفد االمني المصري من الجانب االسرائيلي عدم  .اطالق الصواريخ تجاه االراضي االسرائيلية

استهداف المواطنين الفلسطينيين ووقف العمليات العسكرية في الضفة الغربية، مؤكدا على أهمية 
عمل على ادخال وضرورة فتح المعابر الفلسطينية بما يخفف االعباء عن المواطنين الفلسطينيين وال

وأطلع الوفد االمني المصري الجانب االسرائيلي على نتائج  .العمال الفلسطينيين للعمل داخل اسرائيل
وأكد  .اجتماعه مع ممثلي الفصائل الفلسطينية مؤكدا التزامهم بالعودة الى التهدئة وعدم خرقها مرة أخرى

 طالبت بعدم الفصل أبدا بين الضفة الغربية الوفد االمني للجانب االسرائيلي أن الفصائل الفلسطينية
وقطاع غزة وأنهم يعتبرون أي هجوم أو عمليات عسكرية ضد الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية 

  .عدوانا على أبناء الشعب الفلسطيني بقطاع غزة
رى ونوه المصدر المقرب من الوفد االمنى المصرى بأن الوفد سيعود الى قطاع غزة لالجتماع مرة أخ

مع قادة الفصائل الفلسطينية لتثبيت وقف اطالق الصواريخ تجاه االراضي االسرائيلية وتأكيد االلتزام 
  .بالتهدئة

  26/4/2007 48عرب
 

  اجتماع مصري أوروبي لبدء تصدير المنتجات الفلسطينية عبر معبر رفح .70
اد االوروبي سيلتقي قال مسؤول مصري بمعبر رفح الحدودي، يوم االربعاء، أن وفدا من االتح: رفح

خالل االسبوع المقبل بمسؤولين بالمعبر من الجانب المصري لالتفاق على تطوير المعبر وتجهيزه بما 
  .يسمح باستقبال الصادرات الفلسطينية وتصديرها الى الخارج عبر مصر

ينية في وأضاف ان ذلك يأتي في اطار االتفاق الذي تم توقيعه بين الحكومة المصرية والسلطة الفلسط
 والذي يتضمن تصدير المنتجات الفلسطينية عبر معبر رفح الى مصر ومن ثم الى 2006اذار / مارس

  .دول العالم االوروبي والعربي عبر الموانئ والمطارات
 25/4/2007رويترز 
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  دعوة وفد نيابي إسرائيلي إلندونيسيا تثير سخط اإلندونيسيين    .71
المجلس الشعبي االستشاري الدكتور هدايت نور واحد إن دعوة وفد  قال رئيس :محمود العدم -تا جاكر

الكنيست لزيارة إندونيسيا، حتى وإن كان من منظمة دولية وليس من جهة إندونيسية، يعتبر استهتارا 
  .بمشاعر ماليين اإلندونيسيين الذين يرفضون إقامة أي نوع من العالقات مع الكيان الصهيوني

وهو من حزب النضال ، س البرلمان اإلندونيسي سوترجو سوريوجورتنومن جانبه دعا نائب رئي
 إلى فرض عزلة ،الديمقراطي أكبر أحزاب المعارضة الذي تتزعمه الرئيسية السابقة ميغاوتي سوكارنو

دولية على أعضاء الكنيست اإلسرائيلي احتجاجا على األعمال العدوانية التي تنفذها إسرائيل ضد 
  . نها اعتقال رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني الدكتور عزيز دويك وزمالئهالفلسطينيين ومن ضم

وشهدت شوارع جاكرتا عدة مسيرات واعتصامات احتجاجية أمام وزارة العدل وحقوق اإلنسان طالب 
  .مئات المشاركين فيها الوزارة بعدم منح تأشيرات للوفد اإلسرائيلي

   25/4/2007الجزيرة نت 
  

  راح األسرى السوريينمطالبة بإطالق س .72
طالب أهالي األسرى السوريين في سجون االحتالل اإلسرائيلي األمم المتحدة بالتحرك لمساندة : دمشق

األسرى السوريين من اجل وقف اإلجرام اإلسرائيلي بحقهم، ورفع الضغوط التي يتعرضون لها والعمل 
 المتحدة تسلمها ممثله في دمشق ضرورة وأكدوا في رسالة إلى األمين العام لألمم. على إطالق سراحهم

التدخل العاجل للحد من معاناة األسرى إلنقاذ حياتهم من الموت البطئ، وتحقيق الحرية الكاملة لألسرى 
وإلغاء اإلجراء التعسفي في وضع الحاجز الزجاجي في غرفة الزيارة والسماح بدخول األطباء لمعالجة 

 والسماح للمفوض السامي لحقوق اإلنسان بزيارة األسرى األسرى الذين يعانون من أمراض خطيرة
  .لالطالع على أوضاعهم

  26/4/2007الخليج اإلماراتية 
  

   يحرم العالقات االقتصادية مع إسرائيلاألزهر يصادر كتاباً .73
 بمـصادرة كتـاب     اصدر مجمع البحوث االسالمية برئاسة شيخ االزهر قـراراً        :  فتحي خطاب  -القاهرة

 ويتناول العالقات التجاريـة بـين مـصر         ، للدكتور اشرف محمد دوابة    "منظور اسالمي من  .. الكويز  "
ويرى المؤلف ان العالقات االقتصادية بين مصر واسرائيل في الوقت الراهن حرام شرعا وال              .واسرائيل
 ويؤكد على ضرورة وقف التعاون مع االعداء الذين يحتلون االرض ويبيـدون أخـضر االمـة                 ،تجوز

 .مما يعني ان الحكومة المصرية تعتبر آثمة شرعا ان هي استمرت في الوفاء باتفاقيـة الكـويز                ويابسها  
 بأن التعاون االقتصادي مع اسرائيل وفقا       "من منظور اسالمي  .. الكويز  "محمد دوابة في كتاب     . ويقول د 

 قضوا نحـبهم  نيلما جاء في اتفاقية الكويز يعتبر جريمة مع سبق االصرار والترصد في حق الشهداء الذ 
 وهي جريمة في حق كل االسر العربيـة الـذين شـردتهم اسـرائيل               ،تحت دبابات االحتالل االسرائيلي   

 صلى اهللا عليـه     -وان وقف التعامل بهذه االتفاقية هو اضعف االيمان الوارد في قوله             .وبحماية امريكية 
 االسـالمية ان الكتـاب يطالـب        وجاء في تقرير مجمع البحوث     ."من رأى منكم منكرا فليغيره    " –وسلم  

بتحريم التعامل مع غير المسلمين اقتصاديا وان المؤلف استند ألدلة من القرآن الكريم واالحاديث النبوية               
 وبذلك خالف مبدأ اسالميا اصيال هو وجوب الوفاء بالمعاهدات وااللتزامات           ،في غير موضعها الصحيح   

  .واوصى التقرير بمصادرة الكتاب.. عة التعاقدية التي تترتب على االتفاقيات الموق
    26/4/2007العرب اليوم 
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  السالم يحقق إلسرائيل األمن والتطبيع: المرشح الديمقراطي األمريكي أوباما .74
دعا مرشح الحزب الديمقراطي في االنتخابات الرئاسية االمريكيـة بـاراك اوبامـا             : ترجمة محمد بشير  

 للمساعدة على تحريك عملية السالم واخراجهـا مـن الطريـق            الواليات المتحدة الضغط على إسرائيل    
ونسبت صحيفة جيروزليم بوست االسرائيلية الى اوباما قوله ان الدولة العبرية           . المسدود والجمود الحالي  

التخسر أي شيء عندما تحقق السالم مع جيرانها العرب، بل العكس هو الصحيح، ستحصل على مكاسب               
واضاف المرشح الـديمقراطي أنـه يـستطيع إبـالغ          . عالقات مع الدول العربية   ومزايا األمن وتطبيع ال   

اسرائيل بأن تقول انه مايزال من الممكن لنا السماح لمزيد من مجرد استمرار حالة الخـوف واالنقـسام                  
وطالب الواليات المتحدة ان تلعب دور الوسيط النزيه فـي الـصراع العربـي              . والتوترات في المنطقة  

  . في هذه المنطقة التي تهددها المخاطراالسرائيلي
  26/4/2007عكاظ 

  
  رايس تلتقي الشهر المقبل قادة إسرائيليين وفلسطينيين .75

اعلن الناطق باسم وزيرة الخارجية االميركية، ان كوندوليزا رايس ستزور الشرق االوسط الشهر المقبل 
وقال شون ماكورماك، اول من امس،  .وستجري محادثات مع عدد من القادة االسرائيليين والفلسطينيين

ان رايس ستقوم بهذه الزيارة في منتصف مايو الستكشاف امكانية المضي قدما بحثا عن السالم في 
. كذلك ستزور رايس روسيا في اطار جولتها الشرق اوسطية وستلتقي نظيرها سيرغي الفروف. المنطقة

  .ولم يكشف ماكورماك اي تفاصيل اضافية حول هذه الزيارة
 26/4/2007لراي الكويتية ا

  
  رئيس جمهورية سريالنكا يهنئ السيد اسماعيل هنية بتوليه رئاسة الوزراء  .76

 تلقى السيد إسماعيل هنية رئيس الوزراء، اليوم، برقية تهنئة من الرئيس ماهنـدا راجاباكـسة                :كولومبو
 جديـد كـرئيس لمجلـس       رئيس جمهورية سريالنكا الديمقراطية االشتراكية بمناسبة تسلمه مهامه مـن         

وأعرب السيد راجاباكسة في برقيته، عن تهانيه الحارة وتحياته القلبية للسيد هنية، معرباً عـن                .الوزراء
 أن تشهد عالقات الصداقة بين سريالنكا وفلسطين مزيداً من التعزيز خالل فترة توليه هذا المنـصب    هأمل

موفور الصحة والعافية ومزيداً من التقدم واالزدهـار        لتخدم المصالح المشتركة لشعبي البلدين، وتمنى له        
ومازالت سريالنكا تواصل دعمها ومساندتها لشعبنا الفلسطيني في قضيته العادلة، كما            .لشعبنا الفلسطيني 

تترأس في األمم المتحدة لجنة التحقيق في الممارسات اإلسرائيلية ضد شعبنا وتتمتع بعضوية فاعلة فـى                
   .التي طالما ساندت شعبناحركة عدم االنحياز 

   25/4/2007 وفا -وكالة االنباء الفلسطينية
  

  الشريعة اإلسالمية رجال الشرطة البريطانية سيدرسون  .77
قدم أكاديميون من معهد الدراسات العربية واإلسالمية في جامعة إكسيتير البريطانية تجربة جديدة  :لندن 

وذلك موجهةً لألفراد من قوات الشرطة البريطانية، تمثلت في طرح مساقات خاصةُ تعرف باإلسالم و
هم ، وطبقاً لقول المشرفين على تلك التجربة فإن المستهدفين من هذه المقررات .ألول مرة في بريطانيا

اإلسالمية،  تزودهم بمعلومات تتناول العقيدة والتشريعاتس ، حيث أنهاالمحققون من كبار ضباط الشرطة
عة الشعائر الدينية التي يمارسها الفرد المسلم، كما و تتضمن زيارات ميدانية إلى باإلضافة إلى تفسير طبي

على التعامل بشكل مناسب مع  األمر الذي سيساعدهم .المساجد وتنظيم لقاءات مع األفراد من روادها
أفراد المسلمين، والذين قد يتسببوا بحوادث اعتداء أو يكونوا ضحايا لها كما هو الحال بالنسبة لبقية 
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 على األمور التي تحمل سمة القدسية عند المسلمين، إلى جانب همكما ويتوقع أن يتم إطالع. المجتمع
  .ر معلومات حول طريقة تشييع الموتى ودفنهم في اإلسالميتوف

  25/4/2007 قدس برس
  

  رفض زيارة إسرائيل الذي حاخامهميهود اليمن يختارون حاخاما جديدا بعد وفاة  .78
 حاخاما لهم بعد إعالن وفاة حاخامهم األكبر يعيش ، يحيى يعيش بن يحيى،ر اليهود اليمنيوناختا: صنعاء

رفض بعدها زيارتها أو و ، زيارة الكيان اإلسرائيلي إال مرة واحدة،لحاخام المتوفىلولم يسبق  .بن يحيى
  .السماح ألبنائه بالسفر إليها

  25/4/2007 قدس برس
  

    ربية قريباً؟ هل تقتحم إسرائيل الجامعة الع .79
  صالح الدين حافظ

هل تقتحم اسرائيل رواق الجامعة العربية قريبا، في ظل التطـورات           : فاجأني صديق عزيز بتساؤل مثير    
  ... قلت له، ان السؤال صادم، لكن االحتمال قائم.... ؟!الجارية

العربية األخيرة فـي    قلت له، ان التطورات المتسارعة، منذ القمة        .. ... قال أعطني مزيدا من االفصاح    
الرياض، توحي بأن العرب قرروا اتخاذ خطوات غير مسبوقة، لتحريك المبادرة العربيـة التـي سـبق                 

 في قمة بيروت، وذلك بعد سنوات من النوم والركود، فـي ظـل تجاهـل اميركـي     2002طرحها عام  
  . ورفض اسرائيلي للمبادرة

وملتبس حول إعادة طرح المبادرة، وها نحـن نـسمع          ان الفضاء العربي يزدحم هذه األيام بحديث ملغز         
منظومة جديدة من األلفاظ، مثل تحريك وتفعيل وترويج وتسويق المبـادرة، ومثـل التمـسك بالمبـادئ                 

 وإقامـة الدولـة الفلـسطينية المـستقلة         1967,استعادة االرض العربية المحتلة عام      (الرئيسية للمبادرة   
 .، مقابل االعتراف العربي والتطبيع مـع اسـرائيل        )الفلسطينيينوالتوصل لحل جذري لقضية الالجئين      

. والواضح ان غموضا ال يزال قائما حول حقيقة ما تم االتفاق عليه في كواليس قمة الرياض بهذا الـشأن    
هل تم التمسك فعال بالمبادرة كاملة ومبادئها كلها، أم تم تعديلها والتخفيف من شروطها، بحجـة إغـراء                  

وإذا كان ذلك قد حدث فعال، فهل السبب        ... !لها، وبشعار اعادة التسويق والتفعيل والترويج     اسرائيل بقبو 
هو االستجابة للضغط االميركي العنيف والرفض االسرائيلي البات، طلبا للتعديل، وخصوصا ان الطرفين             

ينيين تطبيقـا    ومبدأ إعادة الالجئين الفلـسط     1967رفضا بصورة علنية مبدأ العودة تماما الى حدود عام          
وبالمقابل فإننا ننام ونصحو على تصريحات علنية، خصوصا من األمين العامة للجامعة            .... !لحق العودة 

العربية، ومن وزراء خارجية عرب مهمين مثل وزير الخارجية المصري ووزير الخارجية الـسعودي،              
  . ائيل المبادرة العربية، وال تطبيع اصال قبل ان تقبل اسر"ال تطبيع مجانيا مع اسرائيل"بأنه 

بينما يرد رئيس وزراء اسرائيل، بأن في المبادرة عناصر ايجابية، يمكن السرائيل ان تفـتح محادثـات                 
بل ان الحديث عن قرب استقبال اسرائيل       ... حولها مع الجامعة العربية، وهي مستعدة ألن تبدأ ذلك فورا         

 في الدوائر السياسية واالعالمية، على أسـاس ان  لمسؤولين عرب غير عاديين، صار حديثا متداوال بقوة 
مباحثات مباشرة مع دول عربية كانت ممتنعة من قبل، فاتحة بابـا للتطبيـع              ... ذلك هو الطريق األوحد   

  . حتى لو كان ضيقا في البداية
لي لم يعد الخالف إذاً على المبدأ، بقدر ما أصبح الخالف على الشكل، ولم يعد الحديث عن حوار اسرائي                 

مع مصر واألردن بحكم اقامة عالقات كاملة معهما، لكن الحديث عن دول مثل الـسعودية واالمـارات،                 
العضوين المكملين للرباعية العربية، بل ان الطموح االسرائيلي اصبح يتحدث عن حوار مـع الجامعـة                

المنشأ والهدف، نشطت   العربية ذاتها ككيان ممثل لمجموع الدول العربية، ومنظمة اقليمية عربية الطابع و           
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وال يخفى على أحد ان حالـة مـن الغمـوض           ... !في مجابهة اسرائيل طوال عقود مضت وربما انتهت       
المتعمد، هي السائدة اآلن، على األقل من الجانب العربي، الذي ال يفصح عن الحقيقة، بـل هـو يعتمـد        

صياغة العبارات وتلـوين الكلمـات      حجب المعلومات األساسية، ويلجأ من باب التمويه ربما، الى اعادة           
  . وطرح صياغات غير محددة المعالم، مثل الترويج والتسويق والتفعيل

وأظن ان األمر بدأ في التغير والقبول، منذ فترة سابقة، العادة هيكلة فكرة تفعيل المبادرة العربية بعد ان                  
يرة الخارجية االميركية، قبـل     أصابها الجمود، وقد ظهر ذلك واضحا منذ أن أعلنت كوندليسا رايس وز           

شهور، ان المبادرة العربية ال تحمل اي آلية للعمل والتطبيق، وهكذا بدأ التحرك على اكثر مـن طريـق        
  . عربي وأميركي واسرائيلي، بحثا عن اآللية المطلوبة

ترحيب أميركي بالمبادرة، بعد طول تجاهل، بشرط وضع آلية عملية، وإعادة طرحهـا بـصورة اكثـر                 
وترحيب جزئي اسرائيلي بالعناصر االيجابية فيها مع استمرار رفض صارخ لمبـدأين            . راء السرائيل إغ

ثم حركة عربية على نار هادئة، استوت في قمة الرياض، التي أفرزت لنا صـيغة جديـدة،                 . من مبادئها 
دة تـسويقها او    هي التمسك بالمبادرة من حيث المبدأ، لكّن العمل والتحرك العربيين الرسميين بدآ إلعـا             

  !! إعادة تزويقها، ربما بالتخلي عن بعض شروطها
فجأة تشكلت الرباعية العربية، من مصر والسعودية واالمارات واألردن، وفجـأة نـشطت الدبلوماسـية               
االميركية مع هذه الرباعية، وسط احتجاجات من دول عربية اخرى على احتكار هذه الرباعية للتـداول                

ومـن ثـم بـدأت       ...راع العربي االسرائيلي، وفي قلبه القـضية الفلـسطينية        حول قضية العرب، الص   
محاوالت، ال تزال جارية، الضافة سوريا وفلسطين ولبنان، الى الرباعية العربية، باعتبارهـا دوال لهـا                

  .. ارض تحتلها اسرائيل، لكن المحاوالت ما زالت عاجزة وقاصرة حتى اآلن
 المشكلة  "لجنة مبادرة السالم العربية   "تكليف لجنة عربية جديدة هي      وأظن ان خروج قمة الرياض بقرار       

وفي حين كلفـت هـذه      ...  دولة، كان الحل للخالف حول احتكار الرباعية العربية لألمر برمته          13من  
اللجنة الموسعة قبل أيام في اجتماعها بمقر الجامعة، مصر واألردن ببحث اعادة طرح وترويج المبـادرة   

بحكم العالقات القائمة، فإنها كلفت آخرين من أعضائها باالتصال بالرباعية الدولية وبأميركا            مع اسرائيل،   
واألمم المتحدة خصوصا، على أمل الحصول على اعتراف اسرائيلي بهذه المبادرة الى جانـب مباركـة                

ليلة، وفي أعقـاب    هنا، يأتي االعالن المفاجئ لزيارة العاهل االردني السرائيل بعد أيام ق          . اميركية اساسا 
  ... تصريحات له مثيرة للجدل، مستعيدا زيارة الرئيس السادات قبل نحو ثالثين عاما للقدس

اسرائيل تقفز الى األمام بخطـوة  : والى أن يحدث ذلك، فإننا أمام مراوغة حقيقية من جانب كل االطراف     
ميركا تضغط بكل قوتها، والعرب     استباقية، حين تتحدث عن حوار مباشر مع الجامعة العربية ولجانها، وأ          

منفتحون اكثر من اي وقت مضى لفتح األبواب والنوافذ، بصرف النظر عن إلحاح التصريحات العربيـة   
  ... الرسمية، القائلة انه ال تطبيع وال اتصاالت مع اسرائيل، قبل إعالن موافقتها على المبادرة

ة، بينما هي دخلت او توشـك ان تـدخل،          والواضح ان جميع االطراف دخلت حرب التصريحات العلني       
حرب المحادثات الخلفية والسرية، فكل من يتلقى خدمات وكاالت االنباء والصحف ومواقـع االنترنـت،               
يقرأ حديثا فياضا عن تفكيك االصرار والعناد العربي السابق، وعن المرونة والواقعية الجديدة التي يبديها               

ن الالجئين الفلسطينيين حيث هم، في سوريا ولبنـان واألردن          العرب، وعن مشروع إعادة توطين ماليي     
قدرت في بعـض    (ومصر والخليج وبالد الغرب االوروبي االميركي، مقابل رصد ميزانية مالية ضخمة            

إلقامة مشروعات جديدة لهؤالء الالجئين في بالدهم الجديدة، وهي         ) مصادر االنباء بنحو مئة مليار دوالر     
  ...  بإسهامات دولية، لكن العبء األكبر منها يقع على كاهل الدول النفطية الغنيةميزانية يقولون انها

وبقدر ما تخطت السياسة العربية الرسمية، خطوطا كانت حمراء محظورا تجاوزها، سـبق ان أقرتهـا                
قرارات عربية ودولية، بقدر ما وضعت اسرائيل خطوطا حمراء ال تريد ان تتجاوزها، خصوصا في ما                
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 وبالتخلي عـن    1967بحق عودة الالجئين، وبالجالء عن كل األراضي التي احتلتها خالل عدوان            يتعلق  
  . القدس وتفكيكت المستوطنات

هنا تضغط أميركا بقوة وتبتز االطراف العربية بعنف، لتخفيف الشروط والمحاذير والمحظورات وبقبول             
ي حق عودة الالجئين وفـي العـودة لحـدود          الحلول الوسط، التي تقبل بها اسرائيل، مثل الغاء التشدد ف         

1967.   
 االسرائيلي، بقدر مـا ان      -والضغط االميركي الشديد هذا ليس هدفه حال شامال عادال للصراع العربي            

هدفه نقل بؤرة الصراع في المنطقة، وتغيير بوصلة العرب، من مواجهة اسرائيل، الى مواجهة ايـران،                
 والتي اقتنعت بها بعض الدول العربية، وراح يروجها بشدة فريـق            ترويجا للمقولة التي أصبحت شائعة،    

المتأمركين والمطبعين العرب، وخالصتها ان الخطر األكبر على العرب، لم يعد قادما من اسرائيل، لكنه               
  !! قادم من ايران بمشروعها النووي الطموح

 طرحه منـذ سـنوات طويلـة،        اآلن، في ظل كل هذه التطورات، علينا ان نتذكر المشروع القديم الذي           
شيمون بيريز، ونعني مشروع الشرق األوسط الجديد، الذي يبشر باألمن واالسـتقرار واالزدهـار فـي                
المنطقة، القائم على تحالف بين المال النفطي العربي، واأليدي العاملة العربية الرخيصة، والكفاءة العلمية              

  . والتكنولوجية االسرائيلية
 ان مبدأ هاما من مبادئ مشروع بيريز، يقوم على توسيع المنظومة االقليمية، لتضم              علينا ان نذكر ايضا   

 1945الدول العربية واسرائيل وربما تركيا، كبديل لمنظومة الجامعة العربية، التي فشلت منذ قيامها عام               
عد مقصورة  في تحقيق اي انجاز، سواء في الحرب او في التنمية او في الديموقراطية، وهذه مقوالت لم ت                

  !!  بل صرنا نقرأها ونسمعها من عرب كثيرين"بيريز"على صاحبها االصلي 
أخشى القول اننا ننزلق بنعومة نحو هذه الخطوة، من دون ان نحسب جيدا المكاسب والخسائر، في قضية                 

وهو انزالق تزوقه وتلونه وتروجه وتسوقه وقائع تجري فـي الخفـاء، وسـط غيـاب             . قومية مصيرية 
كـل التـصريحات    ) مرة اخـرى  (ت حقيقية أمامنا عن طبيعتها وأساليبها وهدفها النهائي، برغم          معلوما

  . الحماسية النافية ألي تطبيع او حوار مع اسرائيل، من دون حل عادل شامل للصراع المزمن
وحين تغيب المعلومات عن قصد، وننزلق خطوة خطوة، رغبة في نفض اليد وإبراء الذمة، تحت ضغط                

  . في موازين القوى، فإننا نجري نحو االنتحار ال نحو السالمالخلل 
  : يقول المتنبي: خير الكالم

  . بين طعن القنا وخفق البنود      عش عزيزا أو مت وأنت كريم
  26/4/2007السفير 

  
  !!حل آخر.. يبدو أن حماس لديها .80

      عدنان سليم أبو هليل
يد أو التبريد في المواجهات يستطيع أن يرصد استراتيجية         الذي يتابع الملف الفلسطيني ومجرياته والتصع     

 عليـه   هو ادعاء الرغبة في السالم والبكـاء      : الصهاينة ضد الفلسطينيين في ثالثة خطوط أساسية؛ األول       
 وتفاعلوا مع هذه الدعوى أحجم الصهاينة وتباعدوا تحت         ، الفلسطينيون  أي حتى إذا أنصت الطرف اآلخر    

العمل على كسر الذاكرة الفلسطينية تجـاه       : دوها صنعوها أو ادعوها، والخط الثاني     ذرائع كثيرة إن لم يج    
إنجازات المقاومة ليتقرر في العقول والوجدان أن المقاومة ال تحرز حقا وال تحقق كسبا وال تجر إال إلى                  

ونها وثالثـة   هو تفريق الفلسطينيين بين فئة يفاوضونها وأخرى يقاتل       : المزيد من الخسارات، والخط الثالث    
   . يسكتون عليها بما يثير الحساسيات ويفقد الثقة بين الفصائل واالتجاهات

هذه التكتيكات تلتقي كلها في استراتيجية واحدة هي تقطيع الزمن واالستفادة مـن التباينـات الفلـسطينية            
ني الكبير وممـا  المترتبة على ذلك إلبقاء االحتالل واستمرار التهويد وصوال الستكمال المشروع الصهيو        
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يؤسف له هنا هو أن بعض الفلسطينيين ومعهم بعض العرب وفي األغلب لـيس ينقـصهم اإلخـالص                  
) الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحـسنون صـنعا            (والوطنية الصادقة ولكنهم من     

ألعداء أمـتهم أقـول    وبعض آخر بالطبع متساوقون مع االحتالل لذاته وهم يجرجرون ميراثا من الوالء             
هذا البعض يغرقون في التكتيك والتفاعل مع األحداث في غفلة أو إغفال للسياق كله فيعلقون في مفاعيل                 
السياسة الصهيونية وتدور بهم كما يدور الحمار بالرحى ويعطون بذلك للعدو فرصا متكـررة لتحقيـق                

لتوظيف تباينات المواقف والرؤى وهو آمن      استراتيجيته هذه وفرصا للتنقل بين التصعيد والتهدئة وفرصا         
من يصدق أن العدو    ) والعرب( من الفلسطينيين    - لألسف   -د السيطرة على المسارات، فوجدنا      من أن يفق  

يريد السالم، وأن التسوية ممكنة وهؤالء يسقطون تجارب عشرات السنين من الفشل والتعثر ويجربـون               
الميسر الذي يغلب على ظنه أن خسارته قد تكون آخـر           المجرب ألف مرة وألف ألف كرة وهم كالعب         

من ) والعرب(الخسارات ثم يعود لمصرعه من جديد ويخسر المزيد بعد المزيد، ووجدنا من الفلسطينيين              
انهزمت ذاكرته وانكسرت ثقافة الممانعة لديه فصدق أن المقاومة ال تأتي بخير فأنكرهـا ضـمنيا وروج               

حيانا أثقلها باالشتراطات وأغرقها باإلشاعات ونصب نفسه منظرا لها قيما          ضدها وإن لم يستطع إنكارها أ     
عليها ووصل ببعض هؤالء أن يتآمر عليها وينسق مع العدو ضدها وصار نقيضا لها فكريا وعمليـا وال                  
يعدم هؤالء الحجة أحيانا من خطأ هنا أو انفالت هناك يسوقون به موقفهم، ووجـدنا مـن الفلـسطينيين                   

ووجـدنا فـي    .. من يتساوق مع التفرقة ومن هو على استعداد للسير إلى آخر المدى في ذلك             ) والعرب(
وقت واحد ويوم واحد صورة الضحية األشالء الممزقة والدماء المسفوحة المحمول على األعناق لمثـواه               

 -األخير وصورة الذين يستجمون ويأنسون في صحبة اليهود في رحالت بحرية، ورأينا سـفير مـصر                 
 ومعه كما يقول سفراء آخرون يحتفلون بميالد دولة الشر والعدوان الـصهيوني             -دولة العربية الكبرى    ال

وهو نفس يوم نكبة فلسطين وذكريات مجازر إبادة القرى الفلسطينية وتشريدها وهزيمة الجيوش العربية              
 وقصد التـشديد بمعنـى      دولة جاّرة بتشديد الراء وال أدري هل أراد الجوار        ) إسرائيل(وسمعناه يقول إن    

   !!أنها جّرت العرب لما تريد أم عجز لغوي وأنه أراد جارة بالتخفيف من الجوار
وأنا أقـول   .. ثم يسوقون الحجج والذرائع   ! قد يقال ما باإلمكان أفضل مما كان فما المطلوب والحال هذه؟          

مل وما البديل إذا كان العـدو       لو افترضنا العجز أو التعاجز وقررناه كنتيجة أو كسبب لما يجري فما الع            
 إنهم يستعدون للحرب وإنهم يتوقعون األسوا في        - قبل يومين في احتفاالتهم بميالد الكيان الشؤم         -يقول  

وأنا لن أزيد على هذه التوقعات وحينئذ من حقنا كشعوب وكمثقفين أن نتـساءل              .. السنوات القليلة القادمة  
حطوا (نا العتيدة ليوم كريهة وسداد ثغر؟ أم يا ترى سيقولون لنا            أين نحن من هذا كله؟ وماذا أعدت أنظمت       

 الـذي أصـبح     - عفوا الدولي    -؟ أم سيراهنون على مجلس األمن األمريكي        ..)رؤوسكم بين الرؤوس  
وكالة تابعة للبيت األبيض؟ أو يراهنون على نكتة ما يسمى بالرأي العام العالمي ووهم ما يطلقون عليـه                  

    ؟ الصداقات الدولية
فباإلمكان الكثير حتى وهـي     ) لو كانت تريد النقا والزين    (فهل بقي لدى األنظمة شيء تقوله؟ وأقول نعم         

وواقعية وعقالنية ومنطقية واستراتيجية سالم ومراعاة الرأي العام        (في وضعها الحالي من تفرق وصغار       
ل التأثير على معادلة الوضع     وحتى لو كانت أضعف مما هي عليه بكثير، أما كيف؟ فمن خال           ..) العالمي

الداخلي الصهيوني وعلى رواج زعمائهم الذي يرتبط كثيرا بقدرتهم على إبقاء أمـل الـسالم وإمكانيـة                 
التطبيع واالندماج مع الجوار وفق ما قرره بن غوريون كأساس للمشروع الصهيوني وهذه قضية تؤرقهم               

لمهاجرين لكيانهم من ناحية أخرى، وإذن فبقليـل        من ناحية وتحمل بعدا استراتيجيا لجلب المستوطنين وا       
على األقل يمكن فعل    ) الحرد النسوي (من التمنع فقط وبالتوقف عن توفير الفرص والبدائل، وبشيء من           

الكثير، ولنتذكر أن وزيرة خارجية أمريكا طلبت من األنظمة العربية أن تمد يدها إلنقاذ أولمـرت مـن                  
ألهم هو هل ستستثمر األنظمة هذه اإلمكانية؟ أو هل فكرت أو تفكر فيـه          ورطته الداخلية؟ ولكن السؤال ا    

   مجرد تفكير؟ 
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آخر القول يبدو أن حماس لديها حل آخر وتداخل آخر فهي إذ تنهي التهدئة اليوم إنما تعيد ترتيب معادلة                   
رص أمـام   السيف أصدق إنباء من الكتب وهي تضع الجميع من العدو إلى حلفائه إلى من يقدمون له الف                

الحقيقة؛ حقيقة أن التمادي في العدوان على الفلسطينيين واختراق التهدئة لن يبقى من طرف واحد ولـن                 
يبقى فرصة بيد العدو يستعملها وقتما يشاء؛ حقيقة أن الدخول للحكومة ال يمنع ولن يمنع المقاومة والقدرة             

هيهم الفتات، حقيقة أنه ليس مقبـوال وال        على المصادمة فليس كل الناس تبطرهم النعمة وال كل الناس يل          
ممكنا أن تصبح التهدئة خيارا استراتيجيا إذا كان السالم كله بما له وما عليه ال يصلح لذلك، حقيقة أنـه                    
ليس ممكنا أن تنخرط األمة في إسعاف أولمرت أو مدارأة نتنياهو فليذهب أولمرت للجحيم وليأت نتنياهو                

لياتهم، حقيقة أن شمس المقاومة كلما ارتفعت انخفضت في مقابلها حلكة           وليقف الجميع على حدود مسؤو    
المؤامرة وكلما اشتدت حرارتها أحرقت بذور الفتنة السوداء التي أرادوها هم، حقيقة أن إنهـاء التهدئـة                 
ينهي الخالفات الداخلية الفلسطينية ويغلق الطريق أمام برويز مشرف وبراويز أخرى غيره قد يفكـرون               

ناس توكل جاج وناس تقع في      (تطبيع ويتوصلون له على ظهر الفلسطينيين، حقيقة أن أنه ال يجوز            في ال 
  .فلينحرج المتخاذلون الذين يبحثون عن دور أمام الكاميرات أو ظهور وراء الميكروفونان) السياج

  26/4/2007الشرق القطرية 
  

  انقاذ لحماس .. انهيار الهدنة .81
   عبد الباري عطوان

قصفها الصاروخي للمـستوطنات االسـرائيلية      ) حماس(هدنة، واستئناف كتائب عز الدين القسام       انهيار ال 
شمال قطاع غزة امر متوقع، بل انه تأخر كثيرا، اكثر من الالزم، الن الطـرف االسـرائيلي، وبعـض                   

ل بالشعب  الجهات الفلسطينية المتواطئة معه، استغال هذه الهدنة من اجل الحاق اكبر قدر ممكن من االذال              
الهدنـة   .الفلسطيني، واالستعداد بشكل مكثف في الوقت نفسه، لتصفية المقاومة وعناصـرها المـسلحة            

صمدت اكثر من عامين، وبهدف افساح المجال إلنجاح العملية السياسية، من خالل دخول حركة حماس               
الفلسطيني تحت الحـصار،    في صلبها، عبر بوابة االنتخابات البلدية والتشريعية، ولتخفيف معاناة الشعب           

واالفراج عن االسري والمعتقلين، ووقف مسلسل االغتياالت الذي يستهدف النشطاء والقيـادات، ولكـن              
ـ                ىالحكومة االسرائيلية فسرتها علي انها ضعف، وتغولت في سياسات الحصار والتجويع، والرهـان عل

ائلية بدعم مـن الواليـات المتحـدة         نار الحرب االهلية الفص    ىشق الساحة الفلسطينية، وصب الزيت عل     
  .وبعض الدول العربية واالوروبية

 وجه التحديد، تجاوبت مع اصوات بعض العقـالء العـرب،           ىحركة حماس، أو القيادة السياسية فيها عل      
 شعاب مكة طلبا للمصالحة، وحقنـا       ىوتنازلت عن حقها المشروع في تشكيل الحكومة، وقبلت الذهاب ال         

شراكة سياسية مع من اتهمتهم بالتفريط والفساد، وعانق بعض قادتهـا مـن كـانوا               للدماء، ودخلت في    
يطلقون عليه رأس الفتنة، وقبلت الحركة بكل قرارات القمم العربية، و كل قرارات المجلـس الـوطني                 

  .الفلسطيني، في تنازل غير مسبوق يتضمن االعتراف ضمنا بالدولة العبرية، ومبادرة السالم العربية
 مكة حقن الدماء الفلسطينية ولو مؤقتا، وحكومة الوحدة الوطنية التي انبثقت عنه جسدت الـشراكة                اتفاق

ـ                  ىالسياسية، االمر الذي سهل لقمة الرياض اعادة احياء مبادرة السالم العربية، وعقـد اجتماعـات عل
 بقوا  ى، واألسر  الشعب الفلسطيني استمر   ىولكن الحصار التجويعي عل   . مستوي وزراء الخارجية لتفعيلها   

خلف القضبان، واجتماعات الرئيس الفلسطيني محمود عباس مع ايهود اولمرت التي اسـتؤنفت بـشكل               
دوري بوساطة كوندوليزا رايس او بأوامر منها، لم تتمخض اال عن المزيد مـن العنـاق الحـار بـين                    

سرائيلية االخيرة في غزة    وجاءت المجزرة اال   .الرجلين، والمزيد من التطبيع الشخصي، واأللفة المتجددة      
التي راح ضحيتها تسعة شهداء لتفجر حالة االحتقان المتضخمة في اوساط حماس وتدفع بكتائب القـسام                
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 بلدة سديروت، ولتهدد باستئناف العمليـات االستـشهادية،         ىالطالق اكثر من تسعين صاروخا وقذيفة عل      
  . فلسطينيينىوخطف جنود اسرائيليين لمبادلتهم بأسر

 التطبيع مع الدولة العبرية تحت ذريعـة        ىمرار الهدنة في ظل الحصار، وتهافت العرب الرسميين عل        است
 انشقاق كبير داخل حركة حماس، الن الذهاب بعيدا في استرضـاء     ىتفعيل المبادرة كانا سيؤديان حتما ال     

تها، لم يكـن مقنعـا      االنظمة العربية، تحت شعار االنضواء تحت عباءة االجماع العربي الذي رفعته قياد           
لصقور الحركة في شقيها السياسي والعسكري، الن الحركة انتقلت فجأة من خندق المقاومـة والـصمود                

 خندق محور المعتدلين العرب الذي يمهـد لتـوفير غطـاء            ى االسرائيلي، ال  -المقابل للخندق االمريكي    
  .لشرعربي واسالمي لضرب ايران وحزب اهللا وسورية، او ما يوصف بمحور ا

فقد كـان مـن الـصعب ان        .. الجناح العسكري في حماس كان يعيش حالة من الغليان في قدر مكبوت             
 حراس لمعالي الوزراء والمدراء العامين لحركتهم، او فراشـين فـي            ىيتحول طابور االستشهاديين، ال   
  .وزارات هي وزارات باالسم فقط

 امـل   ىلت الشراكة السياسية بنية طيبة، وعل      اكبر خديعة في تاريخها، فقد دخ      ىحركة حماس تعرضت ال   
ان يتم االعتراف بها كحركة سياسية شرعية منتخبة، او يتم رفع الفيتو المفروض عليها، والتعامل معها،                

 واضطرت للقبول بسالم فياض وزيرا للمالية، وزيـاد         ،خاصة بعد ان تنازلت عن جميع وزارات السيادة       
المرشح رقم عشرين لوزارة الداخلية بعد رفض اكثر من مرشـح        ىعمرو للخارجية، ووافقت مكرهة عل    

 رقبتها، ولـم يتغيـر وضـع    ى الرئيس عباس، ومع ذلك ظل الفيتو مسلطا كالسيف عل   ىتقدمت باسمه ال  
  .الحصار

االهانة االكبر التي تعرضت لها حماس تمثلت في تعيين العقيد محمد دحالن مستشارا لألمـن القـومي                 
التعيين جاء بعـد يـوم      . جميع االجهزة االمنية الفلسطينية، ووزير الداخلية الجديد      الفلسطيني، تخضع له    

وبلغت الشكوك ذروتها عندما اعتمد الكـونغرس       . واحد فقط من اداء الحكومة الجديدة اليمين الدستورية       
الر ، علي ان يقتطع منه مبلغ ثالثة ماليين دو        )العباسي( مليون دوالر لدعم الحرس الجمهوري       56مبلغ  

فقد اصبح وزير الداخلية الفلسطيني مثل شاهد زور او         . للميزانية الخاصة لمصاريف مكتب العقيد دحالن     
مثل نوري المالكي رئيس وزراء العراق يضع الخطط األمنية وال يستطيع تنفيذها النه ال يحكـم علـي                  

  .القوات االمنية
لهدنة واذا استمرت فإن بديلها هو انشقاق       في ظل كل هذه االستفزازات المتالحقة من الصعب ان تستمر ا          

 منابع الحركة الفكرية ومنطلقاتها االساسية      ى فصيل مستقل يعود ال    ىالجناح العسكري للحركة، وتحوله ال    
 منظمات وحركات مـا زالـت       ىالتي وضع اسسها المرحوم الشيخ احمد ياسين، او انضمام عناصره ال          

 العملية السياسية مثل حركة الجهاد االسالمي ولجان المقاومة         ىترفع راية المقاومة، وترفض االنضمام ال     
  .الشعبية

قيادة حركة حماس في الداخل والخارج عكست بانطوائها الملحوظ في الفتـرة االخيـرة، حالـة القلـق                  
فمنذ اتفاق مكة لم نر السجاد االحمر يفرش للسيد خالد مشعل ورفاقـه فـي المطـارات                 . واالرتباك هذه 
وباتوا يراقبـون التهافـت     .. ربية، كما غابت تصريحاتهم النارية عبر شاشة قناة الجزيرة          والعواصم الع 

  . التطبيع مع اسرائيل، والفلتان االمني في الداخل بصمت المحرج وال نقول العاجزىالرسمي العربي عل
ها لهـا القـادة     انهيار الهدنة، ولو كان مؤقتا، ربما ينقذ حماس من االنشقاق، ويجنبها المصيدة التي نصب             

  .العرب، الدخالها بيت الطاعة، واستخدامها كمحلل لتصفية القضية الفلسطينية
ايهود اولمرت يلوح بالرد علي اطالق الصواريخ من خالل عمليات توغل محدودة، او استئناف عمليات               

ـ    ىاالغتيال بتوسع اكبر، وهو ان فعل، سيفجر االوضاع مجددا، وسيقضي عل           دال  طموحات محور االعت
العربي في التهدئة إلعطاء فسحة من الوقت لالدارة االمريكية، للتعامل مع الملفين الساخنين في العـراق                

  .وايران
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الحكومات العربية، اضاعت فرصة ذهبية عندما فشلت في توظيف اعتـدال حمـاس لرفـع الحـصار                 
دارة االمريكية ارتكبت خطيئة    التجويعي عن الشعب الفلسطيني، وتعزيز العملية السياسية الفلسطينية، واال        

 اذالل حماس من خالل التمـسك       ىكبري عندما رفضت التعامل مع حكومة الوحدة الوطنية، وأصرت عل         
  .بشروط االعتراف ونبذ العنف والقبول باالتفاقات الموقعة مع الدولة العبرية
ا تصب فـي مـصلحة انقـاذ        المحاوالت المصرية المبذولة حاليا النقاذ الهدنة محكوم عليها بالفشل، النه         

ـ                 صـعيد   ىحكومة اولمرت، مضافا الي ذلك ان كل المحاوالت السابقة لم يكتب لها النجاح، وخاصة عل
الوساطة إلطالق الجندي االسرائيلي األسير جلعاد شاليط، النها تـصطدم دائمـا بالتعنـت والـشروط                

  .االسرائيلية التعجيزية
سطيني، بينما لم يلتزم بها الجانب االسرائيلي مطلقا، ولذلك لن          الهدنة كانت دائما من طرف واحد، اي الفل       

يشعر الكثيرون باالسف عليها اذا ما انهارت، ولعل انهيارها يكون درسا للمتعجرفين االسرائيليين مثـل               
  .اولمرت ونتنياهو وبيرتس

  26/4/2007القدس العربي 
  

  وفلسطين .. فتق المشرق .82
   د يوسف رزقة.أ

وفي القراءة االستشرافية خيال أيضاً، غير أننا نرفض عادة المؤامرة، ونتقبـل   .. يال  في فكر المؤامرة خ   
القراءة االستشرافية، واألمر في حالتي القبول والرفض ال يخرج عن ردات األفعـال، وال عـن عقـدة                  

  . الضغوط اإلعالمية
أن العالم االستعماري ال يقـوم      إن تقبل العالم العربي لفكرة المؤامرة فيما يمس قضاياه له ما يبرره، ذلك              

على العدالة واألخالق، وإّن موروث سنوات االستعمار ثم االستكبار األمريكي، تكفي إلقناع العربي بأن              
، وهنا  )الحدود، واألقليات، والطوائف، واالقتصاد، والنهضة الشاملة     )وطنه مستهدف، وبالذات في قضايا      

ل بوصفها الجرح األكثر إيالماً في الجسد العربي، وبوصفها نتاج          يذكرنا المقتنعون بفكر المؤامرة بإسرائي    
   .تآمر دولي

ماله وما عليه، ولست معنياً بالحديث عن مؤامرة تاريخية بعينهـا،           .. لست هنا بصدد بحث فكر المؤامرة     
ضها غير أن القراءة المتابعة والقراءة االستشرافية لالستراتيجيات واألحداث تكشف عن شبكة تفاهمات بع            

في فلسطين، ومن ثّم    ) الالجئين والحدود (ناضج، وبعضها قيد التداول بغرض اإلنضاج تستهدف قضيتي         
التطبيع والشراكة مع إسرائيل على قاعدة السالم االستراتيجي، وحل الدولتين، وتفرغ دول العالم العربي              

  . إلى مصالحها
 ناضجة في أروقة المفاوضات على قاعدة       إن قضية الالجئين في رأي بعض المطلعين على خفايا األمور         

مؤسس على عودة بعضهم إلى غزة والضفة، وتوطين آخرين وتعويضهم، واالختالفات           ) حل يتفق عليه  (
تنحصر في بعض التفاصيل، أما قضية الحدود فما زالت بحسب رأيهم قيد الحـوار واإلنـضاج، وهـذا                  

   . في حّدها األدنى) التبادلية(عدة يستلزم إشعال نيران كافية لتحقيق هذه الغاية على قا
ـ     غير أن تهيئة المناخ العـام للقـرار   ) القرار الشجاع(هناك قيادات توشك أن تنطق بما تسميه إسرائيل ب

الشجاع لم تكتمل، لكن جسات النبض مستمرة، ومن أجل ذلك البد من إحداث فتق جديد في جسد األمـة                   
   .زية الصراع في الشرق األوسطبعد فتق العراق يكون إعالناً عن تحول مرك

على السواء قاعدة تؤمن بنصب عدٍو يحـرك        ) السياسي واالقتصادي (في الفكر الصهيوني واالستعماري     
السياسة ويحرك االقتصاد، فلقد كان السوفييت في الحرب الباردة هو العدو، وبسبب الـصراع تحركـت                

عه عجلة الـسالح والـسياسة، ثـم تفكـك          عجلة االقتصاد األمريكي والغربي نحو التفوق، وتحركت م       
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ونسبه إلى  ) اإلرهاب(السوفييت ولم يعد حلف وارسو قائماً، فأوجد الفكر االستعماري عدواً جديداً أسماه             
   .اإلسالم السياسي في منطقة الشرق األوسط

م الـسياسي   إن مجموع التقارير، واألخبار، والبرامج الحوارية، واألفالم الوثائقية التي تحدثت عن اإلسال           
واإلرهاب تتفوق على مثيالتها التي قبلت في زمن الحرب الباردة ضد السوفييت، وجّل العالم اليوم يوشك                
أن يقتنع بخطر اإلرهاب، والتعاون في محاربته، مع أن هذا العدو المنصوب يقبل التمايز والتفريق، ألن                

   ! الغرب مثال أدخل المقاومة المشروعة في فلسطين في إطاره؟
أولها كذب المحرقة، وثانيها زوال إسرائيل، وثالثهـا        : الرئيس اإليراني أحمد نجاد تحدث في أشياء مهمة       

المشروع النووي، وهذه قضايا ثالث من الحجم الكبير، تكفي إلحداث تحوالت بعيدة المـدى، لـذا فـإن          
جالب حـصار أمريكـي     إسرائيل تعمل على استثمارها بما يخدم مصالحها، استثماراً ال ينحصر في است           

جديد في القناعات السياسية اإلستراتيجية لدى النظام العربي يتقرر         ) فتق(إليران، وإنما يمتد إلى إحداث      
إن : "به تحول عميق في مركزية الصراع، وهو ما عّبر عنه أولمرت بقوله تعقيباً على قمـة الريـاض                 

    ".إسرائيل لم تعد المشكلة األكبر في الشرق األوسط
 ساعدت مجموعة من العوامل الموضوعية السياسة األمريكية اإلسرائيلية علـى إخافـة العـالم مـن         لقد

اإلرهاب، واليوم تتضافر مجموعة من العوامل الموضوعية أيضاً تدفع باتجاه إحداث فتق كبير في منطقة               
 أو علـى    ،ألولالشرق األوسط بحيث يتجاوز النظام العربي بسببه الصراع العربي اإلسرائيلي المركز ا           

 هو  - بغض النظر عن طبيعته    -الحديث عن إيران ومشروعها النووي      . األقل يقبل بالعرض اإلسرائيلي   
حديث الساعة، فهو مضمون الخبر والتقرير والصورة وبرامج الحوار في كل الفضائيات، وكأن قـضايا               

ة نووية اليوم أو غداً، واألمر ليس       الصراع في العالم وجدت حالً إال هذه القضية، أو كأن العالم أمام قنبل            
محمد البرادعي الذي أكد في برنامج حواري معه في الجزيرة أن أمريكا تبني سياستها       . كذلك كما يقول د   

   .على تخوفات مستقبلية تمتد إلى سنوات الحقة وليس على شواهد واقعة وكائنة
اع عن فلسطين، وعن مركزية الصراع      ما أقوله وأنقله ليس بغرض الدفاع عن إيران، وإنما بغرض الدف          

لألمة العربية، حيث التحوالت الكبيرة تحدث بأيدي الكبار أيضاً، لقد أتمت إسرائيل برنامجاً نووياً مكتمالً               
بدون إعالم، فهل هذا بسبب ذكاء قادتها؟ في مقابل فشل قادة المشرق، أم أن األمر يعود خفاء وتجلياً إلى                   

في إسرائيل قنبلة وال إعالم، وفي إيران والعراق سابقاً إعالم وال قنبلة، إذاً              .طرف ثالث تجسده واشنطن   
وما تأثيراته على فلـسطين     ! وما مصدره؟ ! ثمة خلل في استراتيجية الصراع في المنطقة؟ فلماذا الخلل؟        

   !والعرب؟
ن أكثـر منـاطق     أعلم يقيناً أن منطقة البترول العربي من أكثر مناطق العالم خطورة وحساسية، وأنها م             

العالم احتفاالً بمستحدثات األسلحة الثقيلة من بوارج وحامالت طائرات، إضافة إلى أنشطة االسـتخبارات              
العالمية التي ال تفتر على مدار الساعة، بل ولعلها من أكثر المناطق المهددة بحروب مذهبية، وهي فـي                  

إن وفرة المال بأيدي أنظمة عربية هو         .لمالالوقت نفسه من المناطق األكثر غنى في العالم، وفي وفرة ا          
خطر مستقبلي في الرؤية اإلسرائيلية يوازي ربما خطر المشروع النووي، وإن تعديل مركزية الـصراع               

معا، واألهم من ذلك كله أنـه سيـسهم         ) النووي(و) المال(في الشرق األوسط قد يسهم في حل مشكلتي         
عطلة لحل الصراع العربي اإلسـرائيلي، وبالـذات الالجئـين          بشكل مباشر في عملية إنضاج القضايا الم      
   . والحدود، ومن ثم تفعيل الشراكة والتطبيع

كالم صريح عن سأم قيادات سياسية إسرائيلية من حالـة الحـرب والـشد      ) بيكر هاملتون (في توصيات   
ول المستمر للقـضية    العسكري منذ نشأة الدولة وحتى اآلن، يوازيه سأم آخر عند النظام العربي من التدا             

   . الفلسطينية، بينما الرمال تتحرك في مناطق محيطة بالبترول العربي
حديث عن تعديالت في الحدود القطريـة فـي         ) روال توفيق عبد الحميد   : رالف بيترز، ترجمة  (في مقال   

المنطقة قد تسفر عن نشأة دولة كردية، وعن توسيع حدود أقطار عربية على حـساب األخـرى، ولـم                   
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 أو الفلسطيني اإلسرائيلي، وهو بحسب      –تعرض المقال لمشكلة الحدود في الصراع العربي اإلسرائيلي         ي
بعض الباحثين إهمال مقصود ألنه قيد التفاوض وهناك مشاريع حل على الطاولة ومن تحـت الطاولـة،                 

يـضغط باتجـاه    لكن المناخ العام الحاضن للقرار الشجاع يحتاج إلى تهيئة أفضل، أو قل إلى فتق جديد                
  . قبول ما هو معروض أمريكياً

إن الخيال جزء أساس في فكر المؤامرة، وهو جزء أساس في القراءة االستشرافية، وإن الحدود الفاصلة                
بينهما محدودة، ولكن من الموضوعية أن نقول إنه أمام المؤامرة معوقات، وأمام االستشراف معوقـات،               

  .    ضعيفة، أو تضعف يوماً بعد يوم- اهللاال سمح  –ولكن معوقات إحداث الفتق 
  26/4/2007المركز الفلسطيني لإلعالم 

  
  مساحة تجربة مختلفة.... بين المسؤول االمني والطالب الجامعي .83

   الدكتور حسن عبد اهللا 
االنتخابات التشريعية االخيرة كانت مثاالً ناصعاً على ان الشعب الفلسطيني يتوق الى تجسيد ديمقراطيته              

طالقاً من خصوصيته، حيث شهد لهذه الديمقراطية العالم الغربي، الذي اثبت فيمـا بعـد انـه لـيس                   ان
ديمقراطياً عندما يتعلق االمر بالشعوب االخرى، فارتـدت الواليـات المتحـدة ودول اوروبيـة علـى                 

ـ              ة الديمقراطية الفلسطينية وتنكرت لها ورفضت نتائجها وفرضت حصاراً على الحكومة بـدعوى معاقب
وما يسجل للفلسطينيين انهم تداولوا السلطة بـشكل        . حماس، متناسية او متجاهلة انها تعاقب شعباً بأسره       

سلس اذ سلم وزراء فتح مواقعهم للوزراء الجدد من حماس او مؤيـديهم دون ان تـشهد التجربـة مـا                     
 الطـرف او ذاك،     ولوال االقتتال الداخلي الذي دفع اليه مغرضون فئويون محسوبون على هـذا           . يعكرها

لكانت التجربة الديمقراطية وتداعياتها نموذجية، وحسناً فعل العقالء فيما بعد حينما امسكوا بالدفـة مـن                
جديد وانقذوا الساحة من حريق، مع ان المخاوف ما زالت قائمة، الن المنفلتين يتوقون لفوضـى تأكـل                  

  .االخضر واليابس ال تبقي وال تذر
   الى ذهن القارىء االن، ما عالقة هذه المقدمة الطويلة بعنوان مقالتنا المحدد؟والسؤال الذي قد يتبادر

واالجابة عن السؤال ال تتوضح اال اذا بّينا كيف يؤثر العام في الخـاص، وكيـف يـستجيب الخـاص                    
  .لمتطلبات واشتراطات العام في مرحلة معينة، وكيف ينبري الخاص للتفاعل مع العام والتأثير فيه

 ،لرجوب القائد االمني السابق وقبل ذلك المعتقل السابق ترك بصمات مهمه في التجربة االعتقالية             جبريل ا 
  .ومن ثم التجربة االمنية بعد تشكيل السلطة، ربما تختلف وتتعدد االراء حوله 

او التجربة الثانية، فالبعض يراها ايجابية النها اعتمدت المأسسة، وآخرون ينتقدونها العتبارات سياسـية              
ايديولوجية، لكن ما ال يختلف عليه اثنان وما يسجل لصالح الرجوب، انه بعد خوض تجربة االنتخابـات                 
التشريعية ولم يحالفه الحظ بسبب تبعثر االصوات الفتحاوية، في ظل تنافس المرشحين المحسوبين علـى               

ل في الميدان الـسياسي     نفس االتجاه، تقبل النتيجة بروح ديمقراطية ولم يتعامل بردات فعل عصبوية وظ           
منحازاً لموقعه القيادي في حركة فتح، واصبح يظهر في الفضائيات والوسائل االعالمية االخرى كمحلل              
يركز على القواسم الوطنية المشتركة، ويدعو الى احترام نتائج االنتخابات الفلسطينية والتعامـل معهـا               

وا علقم المعاناة في معتقالت االحـتالل، الـذين ال   بواقعية، وهذا فاجأ كثيرين، لكنه لم يفاجىء من تجرع  
يمكن لهم ان يعاكسوا حركة التاريخ ويتناقضوا مع مصالح شعبهم، وال اجد نفسي هنـا اكتـب قـصيدة                   
اطراء في كل من انتقلوا من موقع آخر بعيداً عن العصبوية واالنفعال واالرتـدادات المخيفـة، فهنـاك                  

  .احترموا المخاض الديمقراطي وما آل اليه من نتائج وتداعياتآخرون غير جبريل من حركة فتح قد 
اما الدافع الحقيقي لهذه المقالة التي احاول فيها الربط بين العام والخاص، ما لفت انتباهي مؤخراً جانـب                  
آخر من تجربة الرجوب، فقد قابلته صدفة بعد مرور بضع سنوات على آخر لقاء الجـده منكبـاً علـى                    

لنيل درجة الماجستير في الدراسات االسرائيلية، وليخبرني الـدكتور الـصديق محمـود     تحصيله العلمي   
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محارب المشرف على رسالة رجوب وفي نفس اليوم، انه اكثر الطلبة التزاماً ومثابرة، وهو يسابق الزمن                
حمد في التحصيل العلمي بحماس الطالب النموذجي، االمر الذي يجعلني استذكر في السياق ذاته تجربة ا              

قطامش، الذي التحق ايضاً بالدراسة، رغم مسيرته النضالية الطويلة ونتاجه الفكري والثقـافي الكثيـف،               
حيث يتعامل مع التحصيل االكاديمي بروح الطالب الذي يقوده تواضعه الى تجنب ذكر ايـة انجـازات                 

  .ترام الشديدسابقة، واالصرار على االيفاء بالمتطلبات الدراسية بشكل الفت ويدعو الى االح
وعودة الى الرجوب، الطالب الذي تنبه الى التبحر في التجربة االسرائيلية بجميع مفاصلها وافرازاتهـا،               
حتى وهو يقبع في االعتقال، فاتقن اللغة العبرية وقرأ عن االحزاب والتيارات االسرائيلية واطلـع علـى                 

ه في االعتقال وفق منهج اكاديمي علمي تعطيـه         نقاط االلتقاء واالختالف فيما بينها، وها هو يؤكد ما بدأ         
الثقافة المكتسبة خلف القضبان بعداً استقرائياً واستنباطياً مستمداً من ثنايا تجربة تفتقت عنهـا ابـداعات                

  .المعتقلين، الذين عرفوا التخصصات ومارسوها حتى في احلك الظروف واقساها
ببت تجربة الرجوب الطالب والمثقف السياسي اكثر من        انا شخصياً وكخاتمة لهذا المقال اعترف بأنني اح       

التجربة االمنية على اهمية الثانية، الن االولى ذكرتني بتلك المحطة الغنية في التجربة االعتقاليـة التـي                 
كان الفلسطيني المعتقل، يتنقل ما بين تجربة المعلم والطالب في نفس اليوم مجسداً فهم بـاولو فريـري                  

 كما يمارس الرجوب في هذه المرحلة دور الطالب الجامعي من جانب، والمعلم المثقـف               التعليمي، تماماً 
   .والمحلل السياسي من جانب آخر، فيتصالح بل ويتكامل المعلم والطالب في ذات التجربة

  26/4/2007القدس الفلسطينية 
  

   ما وراء تقديم وزير داخلية الحكومة الفلسطينية الستقالته .84
   شإبراهيم ايرا.د.أ

لم يعد خافيا على أحد أن ما يشغل بال المواطن الفلسطيني في األشهر األخيـرة هـي قـضايا األمـن                     
واألقتصاد أو أمنه الشخصي وأمنه الغذائي وتراجع االهتمام بالقضية الوطنية أي بالدولة واالستقالل إلى              

 خبط ودون إستراتيجية وطنيـة،    إال عند قيادات القوى السياسية التي تتعامل مع هذه الملفات بت          ،درجة دنيا 
هذا االهتمام عند المواطنين الفلسطينيين بقضاياهم الحياتية أمر مفهوم حيث ال يمكن لمواطن جائع وغير               
مطمئن على أمنه الشخصي ويعيش في نظام سياسي مشلول ومكوناته السياسية متصارعة مـع بعـضها                

وحتى عندما شكلت حكومة الوحدة الوطنية      . لوطنيالبعض، ال يمكنه أن يولي كثير اهتمام بالشأن العام ا         
فهي كانت حكومة فك حصار كما أرادها أن تكون الرئيس أبو مازن والمجتمعون في لقاء مكة، وحكومة                 

ومن هنا كان نعتها بحكومـة       ، اقتتال دام بين حركتي فتح وحماس      وقف االقتتال الداخلي حيث جاءت بعد     
  .ر مما هو توصيف للواقعالوحدة الوطني هو اقرب للتمني أكث

عندما يكون الهم الشاغل للمواطن هو األمن الشخصي والغذائي والقلق على مستقبله ومستقبل أبنائـه،ال               
يجوز أن نتحدث هنا عن مجرد انفالت امني بل عن انفالت وانهيار عام للـسلطة وألسـس المـشروع                   

 أمنيـة مجـردة بـل بمـداخل سياسـية           الوطني، وفي هذه الحالة فمعالجة هذه الحالة ال تكون بمداخل         
ما يدعم هذه الرؤيـة     . وإستراتيجية أو بمداخل أمنية بمفهوم األمن القومي وليس بمفهوم األمن البوليسي          

فهناك التداخل ما بين مرحلة التحـرر الـوطني          هو حالة االختالط بين وضعيات واستراتيجيات ورؤى،      
د الوطني واالقتصاد اإلسرائيلي والدعم الخارجي،والتداخل      ومرحلة بناء الدولة، والتداخل ما بين االقتصا      

ما بين األمن الداخلي واألمن الخارجي المرتبط بحالة المواجهة مع إسرائيل، والتداخل ما بـين برنـامج                 
الحكومة وبرامج األحزاب المشكلة لها، والتداخل ما بين األجهزة األمنية وميلـشيات األحـزاب، أيـضا                

مكونات األهلية التقليدية للمجتمع وما تنتج من ثقافة وقيم وأنماط سلوك من جانب وبني              التداخل ما بين ال   
ومؤسسات حدائية،كل ذلك يجعل من الصعب التمييز بين سالح المجاهدين الحقيقيين وسـالح الفوضـى               

  .والسرقة وقطاع الطرق وسالح العائالت ومراكز القوى الخ
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الحكومة تسرعوا عندما وضعوا خطة أمنيـة بـالمفهوم األمنـي           وعليه نعتقد أن وزير الداخلية ورئاسة       
حالة كالتي وصفناها ال تعـالج بمـداخل        . الضيق أو البوليسي وحددوا لها اجل ثالثة أشهر لتنجز مهمتها         

ألن المشكلة ليست زيادة عدد الجرائم مقابـل         أمنية بل بمداخل سياسية وضمن رؤية إستراتيجية لألمن،       
المنتمين لألجهزة األمنية الالزمة، بل غياب اإلرادة السياسية داخليا في إنجـاح            نقص او ضعف في عدد      

الخطة األمنية وإرادة خارجية أيضا قي إفشال الخطة وإفشال حكومة الوحدة الوطنيـة، فنجـاح الخطـة                 
قبل وضع الخطة واعتمادها كـان يفتـرض        . األمنية مؤشرا ومقياسا على نجاح حكومة الوحدة الوطنية       

فلو كانت حكومتنا حكومة طوارئ ما كانـت هنـاك            دور القانون ورد االعتبار للجهاز القضائي،      تفعيل
حاجة للقانون والقضاء ولكن وحيث إنها حكومة وحدة وطنية لها خصوصية وحساسية مقلقة فال يمكنهـا                

فـي  ومن جهة أخرى كلت يفترض إشراك الرئاسة والفـصائل والعـائالت            ،  العمل إال في إطار القانون    
، ألن هذه األطراف لها مسلحوها ومناطق نفوذها ورؤيتها الخاصـة          مشاورات مكثفة قبل اعتماد الخطة،    

أيضا إشراك مجلس األمن القومي بل يمكن القول بأنه كان يفترض تأجيل وضع الخطة إلى أن يتم الحسم                  
 الحقيقي للوحـدة    بموضوع مجلس األمن القومي والتوافق على كل تفاصيله بحيث يعكس ويجسد المفهوم           

وإليه يسند أمر وضع خطة إستراتيجية لألمن القومي تكون مهمة وزارة الداخليـة والحكومـة               ،  الوطنية
  . مهمة تنفيذية فقط

بناء على ما سبق يمكن القول بأن استقالة وزير الداخلية ال تعود لفشله في فرض استتباب األمن بالمفهوم                  
يذ الخطة، بل في إحساسه وإحساس رئاسة الوزراء وحركـة حمـاس       المهني للفشل ألنه لم يباشر بعد تنف      

بان القوى السياسية والعائلية ومراكز القوى غير متعاونة في تنفيذ هذه الخطة،وهنا يمكن الحـديث عـن                 
تحميل جزء من المسؤولية لوزير الداخلية وللحكومة التي أقرت الخطة وهي مسؤولية غيـاب التفكيـر                

 قبل وضع وإقرار الخطة الن وزير الداخلية ورئيس الـوزراء وكـل الـوزراء               المنهجي واالستراتيجي 
يدركون جيدا تشابك وتعقد الوضع في مناطق السلطة ويدركون بأن أسباب االقتتال الذي سبق لقاء مكـة                 

فكيف يتسرعون بوضع خطة أمنية ثم يعلن وزير الداخلية استقالته لعدم التعـاون؟ وكأنـه               ،  لم تحسم بعد  
ظر أن يأتي إليه مسلحو األجهزة األمنية العائالت والميليشيات والعـصابات وعمـالء إسـرائيل               كان ينت 

  !.صاغرين لمجرد انه وزير حكومة وحدة وطنية؟
ال نستبعد بأن يكون تقديم وزير الداخلية الستقالته أمرا متفقا عليه مع رئيس الوزراء وحركـة حمـاس،                  

بكر من حركة حماس من خالل وزير الداخلية بان هناك أزمـة            لتكون االستقالة رسالة احتجاج وإنذار م     
سياسية وغياب تعاون، رسالة المراد منها تبليغ الرأي العام الداخلي بان مشكلة األمن لن تحسم قريبا وان                 
المسؤولية ليست مسؤولية وزارة الداخلية والحكومة بل مسؤولية األجهزة األمنية المتمردة على الحكومة             

 قرارها عند حركة فتح ومسؤولية المليشيات والحاالت العسكرية التابعة للتنظيمات،فهل نحن            والتي مركز 
أمام أزمة حكومية وبالتالي احتمال العودة لنقطة الصفر وخصوصا مع تزايد حاالت االنفالت بعد تشكيل               

  .الحكومة؟
سلحة مع إسرائيل وال حتـى      وأخيرا نقول، ال أحد ينتظر من الحكومة إنجاز االستقالل وال المواجهة الم           

بناء مؤسسات السلطة التي دمرها االحتالل واالقتتال الداخلي، كل ما يتـوق إليـه المـواطن اآلن هـو                   
اإلحساس باألمن وتوفير الحد األدنى من الحياة الكريمة،فان لم تتمكن الحكومة من تحقيق األمن ورفـع                

نقول بان تقديم وزير الداخليـة السـتقالته بعـد    ال نريد أن نروج لليأس و،  الحصار ينتفي مبرر وجودها   
أسابيع من تشكيل الحكومة وعشرة أيام من اعتماد الخطة األمنية هو مؤشر لفشل الحكومة التي تمنينا أن                 

  .تكون حكومة وحدة وطنية حقيقية،إال أن خوفا ينتابنا بان األمور تسير في اتجاه األزمة
  26/4/2007الوطن العمانية 
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  الفلسطينيون والالجئون العراقيونالالجئون  .85
  جورج رّجي      

ستون عاماً مرت على مأساة الالجئين الفلسطينيين وكل عام إضافي، بل كل يوم يزيد على تاريخ النكبة                 
يحمل صعوبات وتعقيدات تقلل من أمل العودة بعدما تمكن الطغيان اإلسرائيلي، محلياً واقليمياً ودولياً، من            

 صيغة للسالم مع العرب تتضمن اإلشارة إلى حق العودة، عـالوة علـى تمـسك                رفض البحث في أي   
إسرائيل بضم القدس كلها إلى دولتها وتجاهلها المستمر لمبدأ االنسحاب من الجوالن السوري ومـزارع               

 الخـاص   194، ومنها القرار رقـم      1948شبعا اللبنانية، مناقضة جميع قرارات الشرعية الصادرة بعد         
 اإلسرائيلي والمتمثل بالمبـادرة العربيـة       -ئين، فصار الحل المنشود إلنهاء الصراع العربي        بعودة الالج 

 والمتجددة في قمة الرياض األخيرة، يصطدم بالتعنت اإلسـرائيلي          2002الصادرة عن قمة بيروت عام      
عـرب  مدعوماً بالتحالف الغربي الذي تتزعمه الواليات المتحدة داخل مجلس األمن الـدولي، وصـار ال              

 فـي الـشرق األوسـط،       - وربما النوويـة     -المنفتحون على السالم لتجنب كوارث الحروب التقليدية        
واستطراداً، في العالم بأسره، هم العرب الذين ينظر إليهم الغرب على أنهم معتدلون، وأصدقاء له، وهـم                 

 تزداد أخطـاء    الذين يقعون تحت احراج ضميري ووطني وقومي وإنساني تاريخي ال يفهمون معه كيف            
الغرب القاتلة، وكيف يتمادى زعماؤه وزعماء إسرائيل معه، في جر العالم بقاراته الخمس نحو حـاالت                
من االضطراب والعنف، واإلرهاب بالتالي، هذا اإلرهاب الذي بدأ يخيم على نصف الكـرة األرضـية                

  .ونصف سكانها
ن تحمل على الكثير من أوجه شـبه، علمـاً بـأن            والمقارنة بين الالجئين الفلسطينيين والالجئين العراقيي     

والالجئـون  ... القضية العراقية بدأت تتحول لما هو أخطر من القضية الفلسطينية حاضـراً ومـستقبالً             
الفلسطينيون المقيمون حالياً داخل البلدان العربية أو داخل بلدان أخرى، هاجروا إليها مع تطورات المحنة               

 حوالي ثالثة ماليين مواطن، أي مـا يعـادل          - واالحصاءات غير دقيقة     -وآالمها، يساوي عددهم ربما     
تقريباً عدد المقيمين تحت االحتالل بين غزة والضفة الغربية، من دون اغفال فلسطينيي الداخل المعتبرين               

ـ                  ون مواطنين إسرائيليين من الدرجة الثانية أو الثالثة، بينما كان عددهم مع بداية النكبة ال يتجـاوز الملي
توزعوا بين األردن وسورية والعراق ولبنان، وباتت األزمات التي رافقت مراحل غربتهم حافلة بالنتائج              
السلبية عليهم في البلدان المضيفة، وال يعزيهم غير األمل الضئيل بالعودة بعدما وضعت إسـرائيل اليـد                 

  .ولة القضاء عليهاعلى ممتلكاتهم مستندة للقوة العسكرية المتفوقة، لضرب مقاومتهم ومحا
وهذا الجانب من المعضلة الفلسطينية، الذي يعرفه العرب والعالم بشكل عام، يخفي جانبـاً آخـر أشـد                  
خطورة، وال تقتصر دواعيه االجرامية ضد العرب والمستقبل العربي الذي تحاول القمم العربية انقاذه من               

ربية السمحاء، المستمدة من تراث عربـي خالـد         اطماع األعداء الحاقدين على القيم العربية والمبادئ الع       
يدعو للتسامح والعطاء والوفاء والتقارب مع الشعوب والثقافات، بل تمتد اقليمياً الصطناع أزمات دوليـة               
كاذبة، غايتها تفتيت المجتمعات العربية وتقسيمها وزرع الفتنة الطائفية والعنصرية فيها، عـن طريـق               

، وكما  1958، استناداً إلى مقدمات     1975تناقضة، كما حصل في لبنان عام       توسيع الجبهات المعادية والم   
، بعدما جّر أصحاب المؤامرات األجنبية على العرب نظام صـدام حـسين       2003حصل في العراق عام     

، 1990 وحرب انتحارية أخرى تمثلت بغزو الكويـت عـام           1980لخوض حرب يائسة ضد إيران عام       
ات العراق الحضارية والبشرية والطبيعية من ثروات نفطية وسواها، وهـي           تمهيداً لوضع اليد على مقدر    

مغامرات خسرها نظام صدام حسين أمام التهم المصطنعة التي وجهت إليه، تبريراً إلسقاطه، ومـا بـدأ                 
يراه العالم، وتراه واشنطن خصوصاً، من سوء فهم للعالم العربي واإلسالمي أو من سوء تقدير للنتـائج                 

ت تهدد النظام السياسي األميركي نفسه بين جمهوريين وديموقراطيين، وهو تهديـد اسـتطرادي              التي بدأ 
يسيء للنظام الكوني كله إذا لم تعرف واشنطن كيف تصحح سياستها الخارجية منعاً الحتمـال هزيمـة                 

  ...كبرى تحل بالسياسة األميركية فتصيب سياسة أنظمة كثيرة بسببها
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ن القضيتين الفلسطينية والعراقية، من زاوية تهجير المواطنين إلى الخارج، ال بد            وبالعودة إلى المقارنة بي   
من القول إن ازدياد عدد الالجئين العراقيين حتى اليوم عن الالجئين الفلسطينيين، راجع الى زيادة عـدد                 

م بحوالي  سكان العراق عن سكان فلسطين يومذاك، بحيث أنه إذا بدأ عدد الفلسطينيين المشردين عن بلده              
، فإن عدد العراقيين المشردين البالغ حالياً نحو ثالثة ماليين يتوزعـون بـين              1948مليون شخص عام    

سورية واألردن، وربما تركيا، وداخل المناطق العراقية نفسها، استعداداً لتدبير إمكانات الخروج هرباً من              
طبقات الشعب العراقي المنكوب، هذا العدد      الموت باألسلحة المذهبية والطائفية وما يتفرع منها عند جميع          

من العراقيين المرشح لالرتفاع مع االرتفاع الجنوني للعنف اليومي والعمليات االنتحارية المنظمة بدقـة              
واضحة يصعب االقتناع بأن القوات العسكرية الحليفة الموجودة في العراق والعاجزة عن ضبط األمـن               

 -منفذيها ضد األبرياء، طالما أن الرأي العام العربـي واألميركـي            غير ملمة بحقيقتها لفضح مدبريها و     
 يخشى أن يبقى السكوت عن هذه األوضاع تمويهاً وتمهيداً التساع موجـات التـشريد               -والدولي تأكيداً   

خطة داخلية تقـسيمية تعتمـد العنـف        : والهجرة واللجوء، فيصبح المشهد العراقي بارز النتائج كما يلي        
 المواطنين من منازلهم وقراهم ومدنهم، الحالل مواطنين آخرين بدالً منهم تتفق أوصافهم             والقتل الخراج 

مع ما هو مطلوب من ترسيخ دويالت طائفية بغيضة تتعارض اتجاهاتها مع أبسط المبادئ اإلنسانية ومع                
يـات  أهم قواعد الشرعية الدولية، حيث تخضع أكثريات من المواطنين الشرفاء غيـر المتعـصبين ألقل              

معروفة من الميليشيات المتعصبة المدربة من الخارج بغية تدمير واحد من أهم البلدان العربيـة تاريخـاً                 
  .وإمكانات نهوض وتقدم لصالح العرب وجميع شعوب األرض معهم

 يشكل ثلث عدد السكان األصـليين، مـثالً، فـإن عـدد            1948ولئن كان عدد الالجئين الفلسطينيين عام       
قيين سيبلغ ثلث عدد سكان العراق، أي حوالي سبعة ماليين عراقي خالل عام واحد، فـي                الالجئين العرا 

حال استمرت أوضاع العراق على هذا الوضع من التمزق الذي يصيب المجتمع العراقي ويصيب هويته               
 المدنية من خالل انفجار الكراهيات المصطنعة قبل انفجار القنابل التي توسع اضرام النزاعات الحـائرة              

أمام مشاريع فيديرالية أو كونفيديرالية ال تقدر دراسة سياسية على تصنيفها في ضوء مـزاعم العولمـة                 
الرامية للتقريب بين الثقافات والشعوب، وال يؤدي تطبيقها لغير زرع الفـتن المهـددة لكنـوز التـاريخ                  

  .م الكبار أو الصغاراإلنساني أي للفضائل والمكارم التي تفوق أي مصلحة تجارية يسعى إليها الحكا
ومشكلة الالجئين العراقيين التي ال تزال في بداياتها، والتي تفقد المجتمع العراقي ميزة أبنائه، ال يـدرك                 
أحد بعد كيف يمكن أن تنتهي إذا لم ينته الوجود العسكري األجنبي بعودة الوحدة الوطنية السليمة ألبنـاء                  

ر طائفي يواجه قضايا العصر بنظـرة واعيـة تأخـذ فـي             الشعب العراقي جميعاً، وقيام حكم وطني غي      
االعتبار مقومات الشعب واتجاهات أبنائه المشروعة، عالوة على االعتبارات االقليمية التي تفـرض أن              

  .يدرك الحكم العراقي المطلوب قيامه كيفية التعامل معها حتى يسلم تعامله مع الدول الخارجية األخرى
 إذا طالت وإذا استمر تدفقهم لإلقامة واالنتظار لدى األشقاء أو           -ن العراقيين   واألخطر في مشكلة الالجئي   

 هو أن يكون العراقيون الالجئون أصحاب إمكانات مالية محـدودة، تنـضب مـع الـزمن،       -األصدقاء  
ليصبحوا عبئاً على اقتصاد البلدان المضيفة، مهما ضحت هذه البلدان ألجل االشقاء واألصـدقاء بـدافع                

ط المصيرية واالعتبارات االنسانية، وعلماً بأن العدد األكبر من الالجئين تجاه هذه الحاالت سيكون              الرواب
  .مؤلفاً من المنكوبين الذين فقدوا كل شيء وخرجوا بانتظار المساعدات

على أن ما هو أخطر من كل ذلك أن يتحول وضع الالجئين العراقيين إلى أمر واقع طويل األمد، بسبب                   
ألوضاع العراقية، ويصير من الضروري انشاء صناديق دعم عربية ألجـل غـوثهم، أو مـن                انهيار ا 

الضروري أن تهتم األمم المتحدة بانشاء وكالة غوث جديدة لالجئين العراقيين أسوة بوكالة الغوث التـي                
عـد  أنشأتها لالجئين الفلسطينيين، وهذا ينذر بوجوب اللجوء إلى األمم المتحـدة الستـصدار قـرارات ب               

قرارات، غايتها اثبات حق الالجئين بالعودة إلى العراق، بينما تكون الدويالت العراقية المصطنعة التـي               
يتم رسم حدودها اآلن ضد االعتراف بحقهم الطبيعي وتماماً مثلما حـصل لالجئـين الفلـسطينيين مـع                  
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 أسوأ من كارثة الالجئين     إسرائيل، فال يكون أمام العرب من مسؤولين ومواطنين غير توقع كارثة الجئين           
الفلسطينيين، علماً بأن اللعبة الدولية التي نجحت في فلسطين، والتي يتم انجاحها في العراق، يمكـن ان                  

   .يشمل تطبيقها بعدئذ أقطاراً عربية أخرى
  26/4/2007الحياة 

  
   ان ينتظر بضع سنوات أخرى يمكن السالم مع سوريا .86

  عوديد عيرن
س مقاالً كتبه السفير االسرائيلي في حلف شمال االطلسي واالتحاد األوروبي           أم" هآرتس"نشرت صحيفة   

رأى فيه ان على اسرائيل التشديد على التسوية مع الفلسطينيين وتأجيل الكالم على تسوية مـع سـوريا                  
اما سـائر   . ان جوهر النزاع االسرائيلي العربي هو النزاع مع الفلسطينيين        : "وكتب. بضعة اعوام اخرى  

صر الخالف فتدور بصورة اساسية حول مسائل حدودية من المهم التوصل الى حلول لها، ألن ذلـك                 عنا
ولكن ما دام لم يـصر الـى        . قد يؤدي مثلما حدث للسالم مع مصر واألردن الى التسليم بوجود اسرائيل           

 قويـة او     الفلسطيني سيبقى النزاع االسرائيلي العربي علـى نـار         -ايجاد حل شامل للنزاع االسرائيلي      
  .خفيفة

وحتى لو أخذنا على محمل الجد المفاوضات التي أجراها المدير العام السابق لوزراة الخارجيـة ألـون                 
ليئيل مع رجل االعمال السوري األصل آيب سليمان، ينبغي درس انعكاسات الدخول في مفاوضات مـع                

  .فلسطينيين بصورة خاصة االسرائيلي التوصل الى حل للنزاع مع ال–سوريا لحل النزاع العربي 
لم أجر محادثات مع سوريا، من هنا لست قادراً على دحض االدعاء القائل أن في االمكان التوصل الـى                   

ولكن حتى لو جرى التوصل في جوالت التفاوض السابقة بين اسرائيل وسـوريا             . حل خالل ستة أشهر   
االعتقاد اننا قادرون خـالل هـذه       خالل األعوام الخمسة عشر األخيرة الى أرضية واسعة، من الصعب           

المدة القصيرة من الزمن على التوصل الى اتفاق ال يتصل بموضوع الحدود والمياه والتفاهمات األمنيـة                
  .من هنا فعام من المفاوضات المكثفة يبدو امراً أكثر منطقية. والتطبيع وغيرها

 على االستفتاء العام كما تعهد ذلك       واذا افترضنا ان المفاوضات أسفرت عن اتفاق، سيتوجب علينا طرحه         
" وستكون هناك حاجة الى الغاء    . كل رؤساء الحكومات الذين تعاملوا مع موضوع المفاوضات مع سوريا         

والتحضير لإلستفتاء واجرائه ثم تحليله واستخالص النتائج، مما سـيتطلب علـى            " قانون هضبة الجوالن  
وعلى افتراض ان نتائج االستفتاء أتـت       . دء بالمفاوضات وبذلك ستمر سنتان على تاريخ الب     . االقل عاماً 

معاكسة لتوقعات الحكومة وبدأت عملية اجالء الجيش والمدنيين، وتدل تجربة اجالء االسـرائيليين فـي               
غزة عل ان سكان مستوطنات هضبة الجوالن من االسرائيليين سيخوضون نـضاالً قاسـياً مـن اجـل                  

وعلينا اال ننسى   . وف مؤاتية الستيعابهم قبل اخالئهم لمنازلهم     الحصول على تعويضات مالئمة وخلق ظر     
ان عدد مستوطني الجوالن ضعف عدد السكان االسرائيليين في قطاع غزة، وسبق أن أقاموا بنية زراعية                

وفي احسن التقديرات سيستغرق اجالء المستوطنين مـن        . وصناعية أوسع بكثير مما كان قائما في غزة       
  (...)ا اكثرالجوالن عامين وربم

 االسرائيلي وتخصيص كل مواردنا السياسية والداخلية مـن  -علينا بادىء ذي بدء حل النزاع الفلسطيني       
على اسرائيل ان تمتنع عن االيحاء للفلسطينيين انها تخلت اليوم عـن حـل              . اجل خلق شروط التفاوض   

لقد انتظرت عائلة االسـد     .  مع سوريا  النزاع معهم، وستعود اليهم بعد االنتهاء من العملية المعقدة للسالم         
 عاماً كي تستعيد سيطرتها على الجوالن، ويمكنها ان تنتظر بضعة اعوام أخرى لحل جـوهر                40قرابة  
   ."النزاع

  "هآرتس"
  26/4/2007النهار 
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  "    حماس"يوم االستقالل الخاص بـ  .87

  عاموس هرئل   
 أجل شن هجوم يوم اسـتقاللها، علـى طـول           بالنسبة إلسرائيل، اختارت حماس توقيتا شبه مستحيل من       

هذا التوقيت، قبل لحظة على نشر التقرير المرحلي للجنة فينوغراد، وبينما           . الحدود في قطاع غزة أمس    
المستوى السياسي والجيش اإلسرائيلي يعانيان من حالة شبه شلل جراء الخشية من خالصاتها، ال يمكـن                

وحقيقـة أن   .  يقرر بسهولة القيام بعملية رد شديدة فـي القطـاع          اعتباره توقيتا يتيح لرئيس الحكومة أن     
الشاباك وفر هذه المرة معلومات دقيقة وأن استعدادات الجيش اإلسرائيلي كانت جيدة، ساعدت في احباط               

وبما أن خطة األسر فشلت، فـيمكن       . وظاهريا، ُأعفي إيهود أولمرت من معضلة     . ما بدا أنه محاولة أسر    
  .برد موضعياالكتفاء مجددا 

المعلومات االستخبارية المسبقة هذه المرة     : لقد جرى استخراج دروس أسر شليط على المستوى التكتيكي        
كانت أكثر نوعية، وسياسة العملية تتيح للجيش الدخول لعمق بضع مئات من األمتار وراء الحدود، مـن                 

جنود االحتياط على يد حـزب اهللا       لكن يتعين ان نذكر هنا أنه حتى قبل أسر          . أجل إحباط عمليات األسر   
في تموز، حصلت سلسلة من عمليات األسر التي نجح الجيش اإلسرائيلي في منعها، وعلى رأسها العملية                

وقد استخلص حزب اهللا من الرد اإلسرائيلي المتردد بأنه لن يكون مضطرا إلى             . التي حصلت في الغجر   
فا لما حصل في الغجر، تحلى الجـيش اإلسـرائيلي          ولكن خال . دفع ثمن حقيقي مقابل عملية أسر ناجحة      

والتفسير لذلك يكمن في تذكر عمليات      . بالحذر أمس في تصريحاته وامتنع عن القيام باحتفاالت االنتصار        
األسر التي نجحت منذ ذلك الحين، كما يكمن أيضا في إدراك أن التصعيد الشامل في القطاع من شأنه أن                   

  .يحصل في غضون وقت قصير
. عدم حماسة رئيس الحكومة لشن حملة واسعة في القطاع لن يتغير حتى بعد نشر التقرير المرحلـي                إن  

لكن منذ سنوات وسياسة الرد اإلسرائيلية مقابل الفلسطينيين مشروطة كلها بعنصر واحـد فقـط، وهـو                 
هذه األمور  ذلك أن وقوع جندي في األسر أو سقوط قتلى جراء سقوط صواريخ القسام،              . النتيجة النهائية 

ورئيس الحكومة يدرك جيدا تحليل الوضع الذي قدمـه قائـد المنطقـة             . ستُقرب موعد قرار شن العملية    
وبرأيه، هـذه   . الجنوبية، اللواء يوآب غلنت، والذي يفيد بأن مواجهة عسكرية مع حماس هي أمر حتمي             

 أن تتمكن حماس مـن      مسألة توقيت وبالنسبة إلسرائيل من األفضل حصول مواجهة في أسرع وقت قبل           
لكن إلى أن يصادق رئيس الحكومة على العملية، يواصل غلنت ورئيس األركـان             . زيادة وتعزيز قوتها  

قيادة استعدادات الجيش اإلسرائيلي حيث ثمة من يقارن نطاقها بحجم االستعدادات التي سبقت حرب لبنان               
  .ؤات التي تحقق نفسهاوفي إسرائيل فإن هذه االستعدادات هي من قبيل النب. األولى

ذلك أن الحركة امتنعت عن تحمل مثل هذه        . إن إعالن حماس مسؤوليتها كان عمال خارجا عن المألوف        
لكن يبدو هذه المرة أنه كان من المهم لها التأكيد على مسؤوليتها من أجـل               . المسؤولية منذ تشرين األول   

الحركة أن ما قامت به كان ردا على قتل الجيش          فقد تم االدعاء في البيان الذي اصدرته        . ترميم صورتها 
ويمكـن  . اإلسرائيلي لعدد من المطلوبين، بيد أن األمر يتعلق بأحداث حصلت قبل ثالثة ايام على األقـل               

االفتراض أن حماس اختارت االنتظار حتى يوم االستقالل كي تخلق تأثيرا اعالميا، يوجه بشكل رئيسي               
  .إلى الرأي العام الفلسطيني

دعت أمس مصادر أمنية في السلطة الفلسطينية أن حماس أطلقت الصواريخ كي تحرف األنظـار عـن                 ا
في كل يوم يمر منذ أدائها اليمين الدستورية، يتضح لسكان غزة أن شـيئا لـم                . إخفاقات حكومة الوحدة  

ت الفوضى تسود، وغزة منهمكة في المعارك الدامية بين الحموالت والعـشائر وفـي صـراعا              . يتغير
  .العصابات
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حتى اآلن، يبدو أن األمر الوحيد الذي سينقذ الغزيين من العودة إلى حروب األخوة هو حصول عمليـة                  
  .   إسرائيلية كبيرة

  ) 25/4/2007" هآرتس("
  26/4/2007المستقبل 

  
   كفانا جلد للذات .88

  تومي لبيد
: دد من الكلمات االجنبيـة    لكي نصف الوضع في اسرائيل، مع دخولها سنة وجودها الستين نحتاج الى ع            

أنا اقرأ الصحف، وأستمع للمذياع، وأشاهد التلفاز وأفهم أن كـل           . الثنائية، والفصام، والشعور بالمطاردة   
شيء ينهار وأن اسرائيل هي فشل الرؤيا الصهيونية، وأن الحكم فاسد، وأن الجيش صدئ، وأن التربيـة                 

ألقى أناسا يلبسون لباسـا     . ارع وألقى دولة مختلفة   بعد ذلك أخرج الى الش    . متهاوية وأن الصحة مريضة   
حسنا، وأوالدا يتحدثون بالهواتف المحمولة، وبيوتا ترمم، وسيارات جديدة، ونصف السكان سافروا فـي              
العيد، بعضهم الى الشمال وبعضهم الى الشمال البعيد، وأجد المقاهي مليئة، والنـوادي الليليـة مكتظـة،     

  .توجد هنا حياة حسنة.  في ضجيج بسبب ضربات الكراتوالفن مزهر، وشاطىء البحر
أنا أتحدث عن تل ابيب الشبعى، وال أرى البطالة التي توجد في مدن التطوير، والفقر في                . اجل، أنا أعلم  

بني براك، والوزراء الذين يحقق معهم، والجئي الكارثة بال أدوية، وإضرابات جهاز التربية، واالهمـال               
وكـل ذلـك    . أنا أرى كل ذلـك     .والمشكلة الفلسطينية بالطبع  . يروقراطية التي تحتفل  للوسط العربي والب  
  .ومع كل ذلك توجد هنا حياة حسنة. تقتضي االمور تغييرا، وتقويما وترميما. صحيح ومؤسف

. يوجد فرق كبير بين دولة اسرائيل كما تُصور في االعالم، وبين دولة اسرائيل التي يكشف الواقع عنها                
مع ذلك ينشئ جوا من الكآبة ومن العجز وهو بذلك ال           . عالم نفسه بالنقد، ويخدم الجمهور بذلك     يشغل اال 

  .يعبر عن الواقع
حتى لو كانت الدولة تعاني أمراضا تعانيها دول العالم كلها، بهذا القدر أو ذاك، فان نوعية الحياة تتحسن                  

راء تتفوق دولة اسرائيل اليوم على جميـع        من سنة الى سنة، ومستوى الحياة يرتفع، وفي حساب الى الو          
  .توقعات منشئيها

صحيح أنه ال توجد اليوم مثل، كما كانت مرة، وال توجد مثالية وال عقائدية وال يوجد أبطال ثقافة، لكـن                    
، )التربيـة ( في المائة من السكان يعرفون القراءة والكتابة         79، و )الصحة(مدة العيش زادت بست سنين      

 في المائة من المطابخ توجـد ثالجـات         99، وفي   )االقتصاد( المنازل يملكون سيارات     وأكثر من نصف  
لكن عرض الدولة مثل تجربة فشلت، والسكان مثل جمهور معـذب           . كل ذلك بعيد عن الكمال    ). الرفاهة(

لست أقول كمـا زعـم الفيلـسوف         .النه توجد هنا حياة حسنة    . ليس مبالغة فقط بل تنديدا بل كذبا شديدا       
لكنني أكفر بأن اسرائيل دولة فاسـدة، ودولـة مهينـة،           ". أفضل العوالم الممكنة  "يبنيتس أن عالمنا هو     ال

االعالم محق عندما يكشف عن األمراض لكنه يخطيء        . ومجرد طُرفة، بسبب عدد من الساسة الفاسدين      
جودة، العالم الذي   أنا اعتقد، انه في الظروف المو     . عندما يطلق النار على كل ما يتحرك وكل من يتحرك         

   .وانه توجد هنا حياة حسنة. انشأناه ليس سيئا بيقين
  معاريف 

       26/4/2007الحياة الجديدة 
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  :كاريكاتير .89
  

  
  26/4/2007الوطن القطرية 


