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   لوقف إطالق الصواريخفصائل تشترط تهدئة شاملة ومتبادلةال .1
 شـددت فـصائل المقاومـة       : رائد الفي  نقالً عن مراسلها  غزة   من   27/4/2007 األخبار اللبنانية    أفادت

واشـترطت  . الفلسطينية على جهوزيتها التامة للتصدي ألي عدوان إسرائيلي محتمل على قطـاع غـزة             
ـ     : فصائل المقاومة الخمسة الرئيسية التي لها أذرع عسكرية، وهي حركـات           اد، فـتح وحمـاس والجه

والجبهتان الشعبية والديموقراطية، إضافة إلى لجان المقاومة الشعبية، أن تكون التهدئة متزامنة ومتبادلـة              
  .وتشمل القطاع والضفة الغربية

علن الناطق باسم حركة حمـاس  أ: غزة فتحي صباحفي   نقالً عن مراسلها27/4/2007 الحياة   وجاء في 
سرائيلي الشامل من اغتياالت واجتياحات واعتقـاالت، مـن         اإلذا توقف العدوان    إ" هنأسماعيل رضوان   إ

ربـع  أكـدت    أ في السياق نفسه،   ."لى طبيعتها بوقف الصواريخ محلية الصنع     إن تعود االمور    أالطبيعي  
نها جاهزة للرد على التهديد االسرائيلي باجتيـاح القطـاع، داعيـة فـصائل              ألفتح  تابعة  ذرع عسكرية   أ

وقالت نساء شاركن في مؤتمر صحافي عقـده        .  عمليات مشتركة لهذا الغرض    لى تشكيل غرفة  إالمقاومة  
قدم علـى عمليـة     أ في حال    "قنابل بشرية تنفجر في وجه المحتل     "نهن سيكن   أذرع في غزة    قادة هذه األ  

  .عسكرية في القطاع
الما ظـل   لن تلتزم التهدئة ط   "ن الجبهة   أالشعبية جميل مزهر    لجبهة  بدوره، قال عضو اللجنة المركزية ل     

  . للشعب الفلسطيني"ويتنكر للحقوق المشروعة... االحتالل يواصل عدوانه واعتداءاته وتهديداته
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الجهـاد  محمـد الحـرازين أحـد قـادة         قال  : غزة من   26/4/2007 المركز الفلسطيني لإلعالم     وأورد
لك القدرة على   ال أحد يم  : "، في تصريح صحفي له، تلقى المركز الفلسطيني لإلعالم نسخة منه          اإلسالمي

 إلى إن الحديث عن تجديـد       حرازينوأشار ال  ".منع فصائل المقاومة من الرد على االعتداءات الصهيونية       
إذعان لمطالب االحتالل بتقـسيم الـشعب وتناسـي         "أو تثبيت التهدئة، التي يريدها االحتالل، هو بمثابة         

 وكذلك تجاهل معاناة أكثر مـن عـشرة         المأساة التي يتعرض لها المواطنون في الضفة الغربية والقدس،        
لو حدث أي عدوان جديد فإن لسرايا        ... : "وأضاف ".آالف أسير فلسطيني وعربي في سجون االحتالل      

 نفـت الجهـاد أن     ،وفي السياق ذاتـه    ".القدس وكافة أجنحة المقاومة الرد بكل الوسائل المتاحة والممكنة        
 من التهديدات الصهيونية بشن عدوان      اً الصواريخ تخوف  تكون تعهدت للوفد األمني المصري بوقف إطالق      

ما تردد عن أن الفصائل أعلنت التزامها بوقف        : "وقال القيادي في الحركة خالد البطش      .على قطاع غزة  
الصواريخ أمام التهديدات الصهيونية أمر مبالغ فيه، الفصائل لم تعلن أبدا أنها ستوقف مقاومتها، فدولـة                

 ". بهذه الطريقة المذلةلها أن تأخذ منا استسالماًاالحتالل ال يمكن 
أبوعبير القيـادي      أن   أشرف أبوالهول   مراسلها ننقالً ع غزة   من   27/4/2007 األهرام المصرية    وذكرت

 وطالب أبوعبير في     .  التهدئة ى أن تكون األلوية أعطت أي موافقة عل       ىفي ألوية الناصر صالح الدين نف     
ـ       ى بالضغط عل   , بيان وزعه علي الصحفيين     ى االحتالل اإلسرائيلي من أجل أن يوقف عدوانه المتكرر عل

   . أبناء الشعب الفلسطيني وأن يلزمه بالتهدئة
 إلـى أن     رام اهللا أحمد رمـضان      نقالً عن مراسلها في    27/4/2007 المستقبل   وفي هذا السياق، أشارت   

كما أعلنت كتائب الشهيد أبـو علـي        ،  "كفار عزة "مجموعة تابعة لكتائب األقصى تبنت قصف مستوطنة        
علنت ألوية الناصر مسؤوليتها عن     أوبدورها،  . مصطفى مسؤوليتها عن قصف موقع كيسوفيم شرق غزة       

  .سرائيلية بصاروخيناإل" كفر راعيم"قصف قرية 
 عـالء المـشهراوي     نقالً عن مراسـلها   غزة   من   27/4/2007 االتحاد االماراتية    من جهة أخرى، لفتت   

 يجب أن يفهـم أن أي       "العدو الصهيوني " إن    قال  أبوعبيدة المتحدث باسم كتائب القسام     إلى أن  والوكاالت
 .بواب الجحيم، وستطلق مئات الصواريخ على سـديروت وعـسقالن         أتفكير بمهاجمة قطاع غزة سيفتح      

  . بإسقاط الطائرات االسرائيلية التي تحلق فوق قطاع غزةوهدد أبوعبيدة أيضاً
  

  دراسة حديثة للدكتور أحمد نوفل عن دور إسرائيل في تفتيت الوطن العربي: مركز الزيتونة .2
في أحدث دراسة أكاديمية له، يجدد أستاذ العلوم السياسية، البروفيسور أحمد سعيد نوفـل، تأكيـده                : لندن

لعبت الدور الرئيس في تجزئة العالم العربي، وتفتيته، عبر خلق بؤر توتر في عـدد               " إسرائيل"على أن   
  . األقطار، بهدف خلق مبرر للوجود في قلب الوطن العربيمن

دور "وصدرت الداسة الحديثة، عن مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات في بيروت، تحـت عنـوان               
، ويناقش من خاللها الدكتور أحمد سعيد نوفل دور الكيان اإلسـرائيلي            "إسرائيل في تفتيت الوطن العربي    

  .ي تفتيتهفي إضعاف العالم العربي وف
إنه ال بد من التذكير بالدور اإلسرائيلي في ما وصلت إليه أوضاع العالم العربـي مـن                 "ويقول المؤلف   

تجزئة وتفتيت، خاصة بعد التأكد من الدور الذي تلعبه إسرائيل في العراق ولبنان والـسودان ومنـاطق                 
ضايا األقليات في الدول العربيـة،      تهتم بإثارة ق  "منوها إلى أن مراكز دراسات إسرائيلية عديدة،        . أخرى

  ".والبحث في كيفية دعمها، لتوظيفها في صالح مشاريعها
 صفحة إلى أنـه     196وفي ضوء الحديث عن مبادرات التسوية العربية، تؤكد الدراسة التي صدرت في             

دور "وتشدد على   ". ال بد من مخاطبة القارئ العربي بضرورة االهتمام بالمخططات الصهيونية وكشفها          "
 اإلسرائيلي في الكشف للرأي العام جوانب هذا الـصراع، علـى            -المثقف العربي في الصراع العربي      

   ".أساس التهديد الذي تمثله إسرائيل ألمنه واستقراه ومستقبله
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ليست مسؤولية الفلسطينيين فقط، بل مسؤولية الجميع فـي         " إسرائيل"وينبه الدكتور نوفل إلى أن مقاومة       
، وأن مقاومة تفتيت الوطن العربي ليست مسؤولية طرف معين بل مسؤولية مـن يريـد                الوطن العربي 

المحافظة على وحدة العمل العربي المشترك وإفشال المخططات اإلسرائيلية، وعلى الجميع العمـل قبـل            
  .فوات األوان

ثبت بأن نجاح   ي"وفي هذا السياق، يؤكد الدكتور محسن صالح، مدير عام مركز الزيتونة، أن هذا الكتاب               
المشروع الصهيوني في فلسطين واستمراره، مرتبط ببقاء ما حوله من بالد عربيـة ضـعيفة وممزقـة                 

  ."ومتخلفة، وأن قوة العرب والمسلمين ووحدتهم وتقدمهم يعني إضعاف هذا الكيان الغاصب وزواله
إنما يستهدف عناصـر    أن الكيان اإلسرائيلي ال يمثل خطراً على الفلسطينيين وحدهم، و         "ويضيف محسن   

القوة والنهضة في األمة، وبالتالي فعلى العرب والمسلمين أن يتحملوا مسؤولياتهم فـي مواجهـة هـذا                 
  ."الكيان

  26/4/2007 قدس برس
  

  عسكرية في غزةالعمليات الوقف ت اسرائيلية -مصرية  -اتصاالت فلسطينية  .3
علمت األخبار مـن مـصادر      : حمود رمضان خالد م ،  رائد الفي ،   سامي سعيد  - القاهرة   ، غزة ،رام اهللا 

فلسطينية موثوقة، أمس، أن اتصاالً هاتفياً بين الرئيس عباس وأولمرت أوقف عمليات عـسكرية قويـة                
وقالت المصادر إن االتصال بين عباس وأولمرت جـاء بعـد            .كانت ستقوم بها إسرائيل ضد قطاع غزة      

 عباسوأشارت إلى أن    . وضاع في قطاع غزة   اتصال بين أبو مازن والرئيس المصري لوقف تدهور األ        
أعرب عن خشيته في حال تصاعد المواجهة بين الفلسطينيين واإلسرائيليين من عدم قدرته على السيطرة               
على الفصائل، بعدما كان حاول ملياً استصدار قرار بتوسيع التهدئة ووقف إطالق الصواريخ على جنوب               

مع أولمرت ومبارك، بضبط الحـدود الفلـسطينية المـصرية          وتعهد عباس، خالل االتصالين      .إسرائيل
والتضييق على محاوالت حماس تهريب المزيد من األسلحة لغزة، مشيراً إلى أنه سيلتقي خالد مشعل في                

  .القاهرة وسيدعوه لضبط األوضاع الداخلية إضافة إلى العودة إلى التهدئة مع إسرائيل
 سرية إلى أولمرت يحثّه خاللهـا علـى ضـبط الـنفس             وقالت مصادر مصرية إن مبارك وجه رسالة      

وعلمـت األخبـار أن      .واالمتناع عن القيام بأية عمليات عسكرية الجتياح األراضي الفلسطينية المحتلة         
رسالة مبارك غير المعلنة إلى أولمرت تضمنت تحذيرات شديدة اللهجة من أن أي عملية إسرائيلية ضـد                 

لة لن تخدم المساعي الراهنة المبذولة الستئناف عملية السالم المعطلـة           سكان األراضي الفلسطينية المحت   
وقال مبارك، في رسالته، إن المستفيد الوحيد من إجراء كهذا هـم             .بين الجانبين الفلسطيني واإلسرائيلي   

في المتطرفون وليس المسيرة السلمية، مشيراً إلى أن الوضع ال يتحمل المزيد من التوتّر وعدم االستقرار                
  .منطقة الشرق األوسط

  27/4/2007األخبار اللبنانية 
  

  ال مبرر الجتياح غزة ونأمل بإطالق عملية سالم ذات مغزى: اسويسرمن عباس  .4
أعرب الرئيس محمود عباس، أمس، عن أمله في استمرار المفاوضات مع الجانـب             : وكاالتال -جنيف  

وقال، في مؤتمر صحافي مشترك مع       .ت مغزى اإلسرائيلي في المستقبل، من أجل إطالق عملية سالم ذا        
ميشلين كالمي ري، رئيسة االتحاد السويسري، إنهما بحثا في عدد من القضايا المتعلقة بالشرق األوسط،               

تباحثنا في الجولة األوروبية للوفـد،      : وقال .ومن ضمنها تشكيل حكومة الوحدة، ومبادرة السالم العربية       
هنـاك هدنـة بيننـا وبـين        : وفيما يتعلق بخرق الهدنـة، قـال       .لمرتوعرضنا نتائج اجتماعاتنا مع أو    

ال نريد كما قلت أكثر من مرة أن نتبادل التهم حـول            . اخترقت هذه الهدنة قبل بضعة أيام     . اإلسرائيليين
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وفيمـا يتعلـق    . ولكن اآلن األمور هادئة وليس هناك ما يبرر اجتيـاح قطـاع غـزة              .من خرق الهدنة  
   . أن السلطة تواصل الجهود لتأمين إطالق سراحه سالماًعباسطف أكد تخالمبجونستون، الصحافي 

وأعلن عباس، أن التراث الثقافي الفلسطيني تعرض لعملية تدمير شبه منظمة في السنوات األخيرة، حيث               
جرى استهداف مقصود لمواقع التراث الثقافي في المدن التاريخية، خصوصاً في القـدس وبيـت لحـم                 

غزة "ولفت، في كلمة له، خالل افتتاح معرض         .ح وخان يونس والعديد من المواقع األخرى      والخليل ورف 
في جنيف، إلى أنه تجري عمليات تدمير لهذا التراث، وتتواصل التنقيبـات            " في ملتقى طرق الحضارات   

  .األثرية اإلسرائيلية في محيط المسجد األقصى
ويـضم   .المعرض في متحف جنيف للفنون واآلثار      ورئيسة االتحاد السويسري، أمس،      عباسوقد افتتح   

 سنة، وهي عبارة عن جـرار وأواٍن        4000 قطعة أثرية، يعود تاريخ بعضها إلى        530المعرض حوالي   
فخارية، وخوذات حربية وقطع موزاييك، تعود إلى العهد البيزنطي والتاريخي الهلنستي، كما تعكس غنى              

 االقتصادية والسياسية الـصعبة، التـي يعيـشها الـشعب           رغم الظروف : " عباس وقال. الفتح اإلسالمي 
الفلسطيني، فقد استطعنا أن نقيم رابطاً مع الحـضارات، وأن هـذا المعـرض يـشهد بأهميـة حـوار                    

  ".الحضارات، وعلينا أن نتفهم هذه الدروس، لتطوير الحوار بدالً أن نبحث عن النزاعات والحروب
 27/4/2007األيام الفلسطينية 

  
   ومشعل في القاهرةعباسمصرية غداً واجتماع مرتقب بين  -ينيةقمة فلسط .5

 صـرح منـذر     : صالح جمعـة   ،القاهرةنقالً عن مراسلها في      27/4/2007القدس الفلسطينية   نشرت  
الدجاني سفير فلسطين في القاهرة بأن الرئيس عباس سيبحث مع الرئيس مبارك تطورات األوضاع فـي                

ي لوقف التصعيد العـدواني اإلسـرائيلي االخيـر علـى الـشعب             االراضي الفلسطينية والدور المصر   
 سيصل القاهرة مساء اليـوم الجمعـة وسـيلتقي          عباسوقال في تصريح لمراسل القدس أن        .الفلسطيني

الرئيس مبارك السبت إلطالعه على نتائج جولته االوروبية ونتائج إجتماعه األخيـر فـي القـدس مـع                  
نية حريصة كل الحرص علـى تنـسيق المواقـف وتبـادل االراء             وأضاف أن القيادة الفلسطي   . اولمرت

مبادرة العربية وحكومة الوحدة ورفع     لووجهات النظر مع القيادة المصرية حول سبل حشد التأييد الدولي ل          
وقال ان عباس سيستمع إلى آراء مبارك حول سبل تحريك عملية السالم والتحرك المـصري                .الحصار

  .تصاالت المصرية مع األطراف الدولية ذات الصلة بالملف الفلسطينيفيما يبلغه مبارك نتائج اال
عباس لكن المصدر أشـار     قاهرة  ومن ناحية أخرى قال مسؤول مصري للقدس أن خالد مشعل سيلتقي بال           

  .الى إنه لم يتم تحديد موعد اللقاء حتى األن وهل سيكون قبل لقاء مبارك مع عباس أم بعده
 قال أحمد يوسـف     : محمود صالح  ،القاهرةنقالً عن مراسلها في      27/4/2007الشرق األوسط   وأضافت  

 للشرق األوسط إن مشعل سيبحث مع عباس سبل إعادة هيكلة منظمة            سماعيل هنية المستشار السياسي ال  
  . التحرير وبعض قضايا الشراكة

عة أو  أكد محمد نزال أن لقاء قمة سوف يعقد يوم الجم:دمشقمن  26/4/2007 قدس برسوأوردت 
وأوضح نزال، أن القمة تم التأكيد عليها، وعلى ضرورتها  السبت على أقصى تقدير، بين عباس ومشعل،

في المرحلة الراهنة، وعما إذا كان اللقاء سيتعرض إلى األزمة األمنية التي أثارها تقديم وزير الداخلية 
وفيما يتعلق بقضايا الحكومة يفترض ال بد من اإلشارة إلى أن مشعل يمثل حماس، : "الستقالته، قال نزال

  ". فستبحث القضايا الكبرىمشعلأن بحثها بين الحكومة والرئاسة، أما قمة القاهرة المقبلة بين عباس و
  

 قوات األمن يتدربون بأيٍد فلسطينية ودايتون اليقدم أسلحة وذخائر :عريقات .6
ني يتدربون على أيٍد فلـسطينية لحمايـة    أن أبنائنا من قوات األمن الفلسطي     "صائب عريقات   . أكد د  :أريحا

الوطن والمواطن وبما يملكون من عتاد محلي وبجهد متواضع ولكنه يصنعون الرجال القـادرين علـى                
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وأضاف خالل كلمة ألقاها في حفل تخريج دورة لألمن الـوطني فـي              ".حفظ األمانة والدفاع عن الوطن    
 أيٍد فلسطينية وبما تملك من عتاد صـناعة محليـة           إن تدريب هذه الدفعة من األمن الوطني على       "أريحا  

وبجهد من كل قائد فلسطيني حرص على أن يكون من الوطنية قاعـدة رئيـسية لنـسيجنا االجتمـاعي                   
ورحب عريقات بكل جهة تقدم المساعدة للشعب الفلسطيني مستنكرا اإلشاعات ومن يطلقهـا              ".والوطني

القتتال الداخلي، مؤكدا أنه يتم تدريب هذه العناصر من أجـل           بحق تدريب هذه القوات وأنه يتم إعدادها ل       
حماية الشعب الفلسطيني من الحروب الداخلية ومن الشعوذة التي يمارسها البعض، مرحبـا فـي نفـس                 
الوقت بكل من يمد يد العون للفلسطينيين من الدول العربية وغيرها، مؤكدا أن كل ما قيل من إشـاعات                   

اعدة طرف على طرف آخر هي مجرد أباطيل ال يراد بها خيرا لهذا الشعب              حول خطة دايتون ومن مس    
أن السلطة تعد إلنجاز كبير حيث سيتم تجهيز معبـر المنطـار بأحـدث              "وأضاف   ".المغلوب على أمره  

التقنيات المطابقة للمواصفات الدولية، وبذلنا الجهود من أجل إعداد كادر فلسطيني إلدارة معابرنا بأحدث              
، مؤكـدا أن فريـق      " ووفق المعايير الدولية وذلك بمساعدة من أمريكا والنرويج وكندا وإيطاليـا           التقنيات

دايتون ال يزود بأسلحة وذخائر كما روج له البعض، ومن يقوم بعمليات التدريب هم أبناء شعبنا من أجل                  
ـ               ى يـستطيع   أن يصنعوا رجاال يستطيعون حمل األمانة والتخفيف من معاناة وعذابات هذا الـشعب حت

 ".صناعة دولته الحرة وذات سيادة وعاصمتها القدس الشريف
  26/4/2007فلسطين برس 

  
  تكريس التهدئة هو مصلحة فلسطينية عليا: عريقات .7

صائب عريقات ان تكريس التهدئة هو مصلحة فلسطينية عليا         .قال د :  فتح -اإلعالم المركزي    -رام اهللا   
من ومتواز بين الجانبين الفلسطيني واالسرائيلي، وتطرق عريقـات         وال بد من تثبيتها بشكل متبادل ومتزا      

 معتبرا  ، الى قضية اختطاف الصحفي البريطاني     ]الخميس[ في حديث إلذاعة صوت فلسطين صباح اليوم      
انها تؤثر سلبا على العالقات الفلسطينية مع الخارج واتهم الفئات التي تقوم بمثل هـذه العمليـات بعـدم                   

 عريقات المجلس التشريعي الى امهال الحكومة الفلسطينية مئة يوم النهاء الفلتان االمني             المسؤولية، ودعا 
  .قائال انه اذا لم تقم السلطة بذلك فال بد من المجلس التشريعي ان يمارس صالحياته

  26/4/2007عين على فلسطين 
  

  ضيةمسؤول فلسطيني يحذر مما تحمله رايس من مقترحات وأفكار هي األخطر على الق .8
ـ             :  حكمت يوسف  - غزة  ةحذر مسؤول فلسطيني في الرئاسة الفلسطينية اليوم الجمعة ممـا تحملـه جعب

وزيرة الخارجية االمريكية من مقترحات وافكار هي االخطر على مصير القضية الفلـسطينية ونظـال               
هذه المـرة   وقال خالل حديثه لمراسل وكالة سما ان زيارة رايس للمنطقة            .الشعب الفلسطيني وتضحياته  

تأتي وجعبتها ممتأل بالعديد من المقترحات واالفكار التي دوما كان يرفضها الفلسطينيين والتـي تعتبـر                
 .تحجيما لالهداف التي يطمح الشعب الفلسطيني في تحقيقها ومنها اقامة دولة فلسطينية ذات حدود مؤقتـة    

ة دولة فلـسطينية قبـل نهايـة     وأضاف ان رايس ستناقش رؤية بوش مع عباس وكذلك اولمرت في اقام           
وكـشف   .واليته كما ستناقش قضايا الحل النهائي في محاولة النهاء الـصراع الفلـسطيني االسـرائيلي              

المسؤول بأن هناك لقاءات مكثفة يعقدها العديد من الشخصيات الوطنية واالوروبية والعربيـة بمـشاركة       
وأوضح المسؤول بأن هنـاك     . جولة رايس للمنطقة  خبراء من االدارة االمريكية في هذه االيام  لتحضير ل         

أطراف عربية ودولية تخطط لنسف القضية الفلسطينية والحقوق المشروعه للشعب الفلسطيني بمـا فـي               
 .ذلك حق العودة واقامة الدولة والقدس المحتلة

  26/4/2007وكالة سما 
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  وزير لجلطة دماغية النفي تعرض يمكتب وزير الصحة  .9
 األنباء التي ترددت عن تعرض وزيـر الـصحة          ،م الهور مدير مكتب وزير الصحة      استغرب وسي  :غزة

وقال الهور في تصريح خاص لوفا أن الوزير لم يتعـرض إلـى أي               .رضوان األخرس لجلطة دماغية   
جلطة دماغية وأن صحته بخير، وقد توجه اليوم على رأس وفد من الوزارة في زيـارة عمـل عربيـة                    

وقال أن الوزير كان قد قام بزيـارة         . تنفيذها في المستقبل   قرربرامج الصحية الم  ودولية لدعم الجهود وال   
إلى مستشفى الشفاء في غزة أمس، وأجرى بعض الفحوصات الروتينية بسبب اإلرهاق قبل أن يغادر إلى                

ام وأشار إلى أن جولة الوزير كان معدا لها سابقا وانه انتهز فتح معبر رفح للقي               .منزله وهو بصحة جيدة   
  ".بخير ولم يتعرض ألي وعكة صحية"مؤكداً أن الوزير . بالجولة

   26/4/2007 وفا -وكالة االنباء الفاسطينية
  

  غياب اإلرادة السياسية يعزز ظاهرة الفلتان األمني: رئيس لجنة الرقابة في التشريعي .10
لى ضرورة تـوفير    فيصل أبو شهال، رئيس لجنة الرقابة وحقوق اإلنسان في التشريعي، ع          .أكد النائب د  

اإلرادة السياسية لدى الجميع لمواجهة ظاهرة الفلتان األمني التي تـصاعدت وتيرتهـا فـي األراضـي                 
وشدد أبو شهال في حديث خاص لوفا، على تقاعس األجهزة األمنية في أداء عملهـا وحفـظ                  .الفلسطينية

السياسية وانتـشار ظـاهرة وثقافـة       األمن والنظام العام، المنوط بها حسب القانون، وذلك لغياب اإلرادة           
العنف في المجتمع، وعدم االنضباط داخل هذه األجهزة، األمر الذي فاقم من حالة الفوضـى واإلنفـالت      

  .األمني
    26/4/2007 وفا -وكالة االنباء الفلسطينية

  
 بنيران االحتالل في البيرة استشهاد أحد أفراد حرس الرئاسة .11

هد احد افراد حرس الرئاسة الفلسطينية مساء أمس فـي مدينـة البيـرة              استش:  منتصر حمدان  -رام اهللا   
، النـار   "بزغـوت "برصاص قوات االحتالل بعد ان فتح جنود االحتالل المرابطون في محيط مستعمرة             

على افراد القوة التي كانت تالحق فارين بسيارات مسروقة، في اطار حملة تستهدف الـسيارات غيـر                 
  .القانونية

  27/4/2007اراتية الخليج اإلم
  

  مقتل فلسطيني في اشتباك بين قوات األمن الرئاسي وعائلة فلسطينية .12
 أحد أفراد األمن الوطني، وأصيب اثنان آخران خالل اشتباك مـسلح وقـع              يوم،قتل صباح ال  : ألفت حداد 

ـ و .بين أفراد من عائلة السندي وأفراد من حرس الرئاسة على معبر رفح الحدودي جنوب قطاع غزة                د ق
معبر رفح اليوم   الكان الناطق اإلعالمي باسم المعابر ونشاطات الحرس الرئاسي قد أعلن عن إعادة فتح              

  .في كال االتجاهين
  27/4/2007 48عرب

  
  لنائب مجيد االغاا السلطة والفصائل تنعي .13

غـا،  عبـد اهللا األ   " مجيد" النائب سفيان    موت بعث الرئيس محمود عباس، برقية تعزية آلل األغا ب         :غزة
 إلى أنه كان شاهداً مميزاً على مسيرة النضال الوطني          عباسوأشار   .عضو المجلس الثوري لحركة فتح    

  .الفلسطيني
احمد بحر رئيس المجلس باإلنابـة وهيئـة رئاسـة          .عزيز دويك رئيس المجلس التشريعي، ود     .نعى د و

 عبـد اهللا األغـا،    " مجيد"ان  المجلس وكافة األخوة النواب واألخوة موظفي المجلس التشريعي النائب سفي         
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إننا في هذا اليوم ننعى أخا كبيراً ومناضالً فلسطينيا وأحد أبناء فلـسطين             "وقال بيان صادر عن المجلس      
األوفياء، وقد كان مثاال لاللتزام الوطني، ودعاة الوحدة الوطنية، وقضى حياته مناضـال ومـدافعا عـن                 

ي والنواب وموظفي المجلس ببالغ التعزية لعائلة األغـا  وتقدمت رئاسة التشريع   .حقوق الشعب الفلسطيني  
  .الكرام

 نعت قيادة قوات األمن الوطني، فقيد فلسطين، اللواء مجيد األغا، وتقدمت قيادة األمن الوطني               من جانبها، 
  .من القيادة وشعبنا الفلسطيني وحركة فتح، وعائلة الفقيد بأحر التعازي

ائب مجيد عبد اهللا األغا، وتقدم السيد ماجد أبو شمالة آمين سر قيـادة              نعت قيادة الساحة لحركة فتح، الن     و
  . بالتعزية والمواساة لفقدان مناضل وطنيته، وإلى عائلةجماهير الفلسطينيال إلى ،الساحة

نعى عباس زكي، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح المفوض العام للعالقات الخارجية، إلـى الـشعب                و
  .، اللواء مجيد األغاالفلسطيني ولحركة فتح

   ".مجيد"نعت كتلة فتح البرلمانية، اللواء النائب سفيان األغا و
وتقدمت الحركة في بيان إلى ذوي الفقيد وعائلة        ،  نعت حركة حماس اللواء مجيد سفيان األغا      من جانبها،   

ناته ويغفر لـه وأن     األغا الكرام، وإلى حركة فتح بتعازيها، راجيةً اهللا أن يتقبل المرحوم ويسكنه فسيح ج             
  .يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان

نعى حزب الشعب الفلسطيني، النائب مجيد األغا، مثمناً دوره الوطني في كافة المراحل، وعلى امتـداد                و
وتقدم الحزب بكافة هيئاته إلى جماهير شعبنا وإلى عائلة الفقيـد بالتعزيـة              .مسيرة التحرر من االحتالل   

  .عبنا لمناضل وطني، سيفتقده الشعب في هذه اللحظاتوالمواساة لفقدان ش
، وانطلق موكـب  )عاما62(، النائب سفيان االغا  الخميسشيع في محافظة خانيونس، عصر يوموكان قد   

التشيع الرسمي والشعبي من المسجد الكبير وسط المدينة، حيث أديت الصالة على جثمانه الطاهر، قبـل                
  .ء غرب المدينةأن يورى الثرى في مقبرة الشهدا

   26/4/2007 وفا -وكالة االنباء الفاسطينية
 

   معتقالً منذ بدء التهدئة1164 جريحاً و259شهيداً فلسطينياً و 62 :تقرير لحماس .14
 62حماس في تقرير لها إن الجيش اإلسـرائيلي قتـل            حركة   قالت: وكاالتال أحمد رمضان و   -رام اهللا   

 / تشرين الثاني  26يناً من سجن النقب منذ بدء التهدئة األخيرة في           طفالً، وسج  13فلسطينياً بينهم امرأة و   
حركة في تقرير خاص عن االنتهاكات اإلسرائيلية للتهدئة، أن هذه          الوأضافت   .نوفمبر من العام الماضي   

 مصورين صحافيين فـي     3 طفال و  79 نساء و  4 بينهم    فلسطينياً 259الفترة شهدت إصابة ما يزيد على       
 صياداً  17 طفالً، و  96 شخصا من بينهم     1164إلسرائيلي، فيما تم اعتقال ما يزيد على        عمليات للجيش ا  

  .على شواطئ قطاع غزة، وعضو المجلس التشريعي حاتم قفيشة
 عملية توغل لمدن ومخيمات الضفة الغربية، وتوغالت على الشريط الحدودي           598وأشارت إلى حدوث    

 منشآت تجارية وزراعية إضـافة إلـى        7ياً باإلضافة إلى     منزالً سكن  30لقطاع غزة تم خاللها تجريف      
  . دونماً زراعياً في الضفة الغربية429مصادرة 
.. لم يتوان االحتالل اإلسرائيلي عن ارتكاب جرائمه اليومية ضد شـعبنا الفلـسطيني األعـزل               ":وقالت

ميركي، لممارسة إرهابـه     من الدعم العسكري والغطاء السياسي األ      مستخدماً آلة حربه المدمرة، مستفيداً    
وحقده األعمى ضد أبناء شعبنا، ضارباً بعرض الحائط التهدئة التي بـادرت إليهـا فـصائل المقاومـة                  

  ".الفلسطينية والتزامها بها، مستغالً حالة الصمت الدولي تجاه ممارساته العدوانية
مية والطبية والتعليمية والدينية    ورصد التقرير قيام الجيش اإلسرائيلي باقتحام العديد من المؤسسات اإلعال         

في الضفة الغربية، في وقت استمرت فيه أعمال البناء في جدار الفصل العنصري، وجرى خطف طفـل                 
من قرية حزما على يد المستوطنين واالعتداء عليه بالضرب المبرح، كما تم اقتحام المـسجد األقـصى                 
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اإلسرائيلي، والبدء في تدمير أجزاء من باب       أكثر من ثالث مرات على يد المستوطنين بدعم من الجيش           
  .المغاربة

  27/4/2007المستقبل 
  

 الكنيست محاولة اغتيال نائب في جيش البراق التابع لكتائب األقصى يتبنى .15
، أحد األذرع العسكرية لكتائب شهداء األقصى، مسؤوليته عن محاولة اغتيال           "جيش البراق "أعلن  : نابلس

ي، وذلك في عملية خاصة استغرقت أشهراً في الرصـد داخـل األراضـي              نائب في البرلمان الصهيون   
وحدة جيش البراق الخاصة قامت بالـدخول       "وقال في بالغ عسكري إن       .1948الفلسطينية المحتلة سنة    

 ".للعمق الصهيوني لتنفيذ مهمة خاصة بتصفية وقتل عضو كنيست بعد أشهر مـن الرصـد والتخطـيط                
فبراير الماضي، الساعة الواحدة فجراً، حيـث أطلقـت         / شباط 5يلة يوم   وأضاف أن العملية وقعت في ل     

النار على السيارة بواسطة كاتم للصوت على مفترق ألون سدة قرب رمات جان، مما أسفر عـن مقتـل                   
، علـى   " ديفيد نيب الذي يشغل منصب مدير قسم في مستشفى أخلوب          .سائقها، حيث تبين أن القتيل هو د      

ل البالغ العسكري سبب تأخير اإلعالن عن هذه العملية، بالرغم من مرور نحو ثالثة          وعل .حد قول البيان  
 .فأشهر على تنفيذها، باألسباب األمنية، ولم يذكر البيان اسم النائب المستهد

  26/4/2007المركز الفلسطيني لإلعالم 
  

  ة ناشط من فتح في غزة متأثراً بإصابته في محاولة اغتيال إسرائيلياستشهاد .16
مصدر أمني فلسطيني وفاة مسؤول إحدى التشكيالت المسلحة        أعلن  : وكاالتال أحمد رمضان و   - ام اهللا ر

التابعة لحركة فتح متأثراً بالجروح التي أصيب بها في قصف إسرائيلي استهدف سيارته العام الماضـي                
كتيبـة  "ول  مس الخميس إن عمر عطية أبو شريعة مسؤ       أوقال المصدر    .في حي الزيتون في مدينة غزة     

  . الخميس- توفي في ساعة متأخرة من ليل األربعاء" المجاهدين
 27/4/2007المستقبل 

  
   تموز عن عملية األسر12 معلومات تلقتها قبل "لم تفهم"استخبارات إسرائيل  .17

قالت صحيفة معاريف أمس إن االستخبارات اإلسرائيلية تلقت معلومات تشير الى نية حزب اهللا              : األخبار
 وبداية العدوان على لبنان، إال      يوليو/  تموز 12عملية أسر جنود إسرائيليين قبل أيام فقط من عملية          تنفيذ  

أن االستخبارات أبقت على المعلومات في حوزتها ولم تنقلها الى المـستويات الميدانيـة فـي الجـيش                  
يفة إن ضـابط    وأضـافت الـصح    .اإلسرائيلي، ما حال دون اتخاذ اجراءات وتدابير وقائية تمنع األسر         

االستخبارات المكلف تحليل أهمية المعلومات نُقل على وجه السرعة من شمال اسـرائيل الـى جنوبهـا                 
، مشيرة الى أنه جرى استبدال      ت على غزة بعد خطف الجندي شالي      "أمطار الصيف "للمشاركة في عدوان    

 األرفع في االستخبارات، التي     لم يفهم أهمية المعلومات التي نقل جزء منها الى المستويات         "الضابط بآخر   
ونقلت الـصحيفة عـن     . "بدورها لم تعمد الى اعالن إنذار أركاني عن نية حزب اهللا تنفيذ عملية خطف             

 الـواردة، اال أن     "بحصول أخطاء في معالجة المعلومات    "مصادر في االستخبارات االسرائيلية اعترافها      
، فيمـا   "سيرها بشكل مغاير، ولم تكن تبرر اإلنذار      المعلومات كان يمكن تف   "هذه المصادر شددت على ان      

لو أن هذه المعلومات سـلمت اليهـا        "قولها  ) 91الفرقة  (نقلت عن مصادر ميدانية في الجيش االسرائيلي        
عدم إمكان استيعاب مسألة وجود معلومات قيمة الى هذا الحـد           "، مشيرة الى    "لكانت قد أعلنت االستنفار   

  ."ولم يجر استخدامها
  27/4/2007ار اللبنانية األخب
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  بيريتس يركز على قرير فينوغرادت:  اإلسرائيليتلفزيونال .18
سرائيلي يوم الخمـيس    ولى في التلفزيون اإل   القناة األ بثته   قال تقرير تلفزيوني     :ألين فيشر ايالن   - القدس

 قرير فينوغراد سرائيلي قد يجبر على االستقالة على ضوء االتهامات التي وجهها له ت           ن وزير الدفاع اإل   أ
لى أن القدر   إلى مصادر مطلعة على التقرير      إ التلفزيون مستنداً  أشار و .المقرر أن ينشر في غضون أيام     

وأضـاف   .بيـريتس وزير الدفاع عميـر     كبر من االنتقادات التي تضمنها التقرير سيكون من نصيب          األ
 هناك مبرر أخالقي لبقاء بيريتس في       لى استنتاج أنه لن يكون    إالتوصيات ستدفع الرأي العام      ":التلفزيون
  ."منصبه

  27/4/2007رويترز 
  

  إسرائيل نهاية الصيفسرى بين حزب اهللا وتبادل األ: هآرتس .19
ذكرت صحيفة هارتس االسرائيلية ان صفقة تبادل االسرى بين حزب اهللا واسرائيل ستجري             : محمد بشير 

 االسيرين لدى حزب اهللا وان المحادثات       واوضحت ان الصفقة تشمل الجنديين    . بحلول نهاية هذا الصيف   
حول صفقة تبادل الجنديين وصلت اآلن الى مرحلة تحديد اسماء اسرى حزب اهللا الذين سـيتم اطـالق                  

واكدت ان حزب اهللا طلب من اسرائيل االفراج عن اسرى لبنـانيين وسـوريين وفلـسطينيين                 .سراحهم
واضـافت ان احـدى النقـاط       . وايهود جولد واسر  ن الداد رجيفي    واردنيين مقابل اطالق سراح الجنديي    

الرئيسية للنزاع بين الطرفين هي الحالة الصحية للجنديين حيث طلبت اسرائيل من حزب اهللا اعطاءهـا                
  . دالئل على ان الجنديين على قيد الحياة لكي تستمر المفاوضات

  27/4/2007عكاظ 
  

  تحقيق في قضية فساد ألولمرت ينتقل إلى أستراليا .20
أعلنت الشرطة اإلسرائيلية أن طاقم من وحدة مكافحة الفساد سيسافر          : وكاالتال حسن مواسي و   -س  القد

المشتبه فـي أن    " ليئومي"مطلع األسبوع المقبل إلى استراليا في إطار التحقيق في قضية خصخصة بنك             
 شراء نواة   وسيجري الطاقم تحقيقات مع رجل األعمال فرانك لوي الذي نافس على          . أولمرت متورط فيها  

السيطرة على البنك، حيث تأتي هذه التحقيقات في إطار التحقيق الذي تجريه الوحدة ضد أولمـرت فـي                  
من أجل مساعدة صديقه لوي الذي انـسحب        " ليئومي"شبهة أنه حاول التأثير على نتائج عطاء خصخصة         

ولة اإلسرائيلي القاضي   من جهة أخرى، وعلى أثر نشر تقرير مراقب الد        . في نهاية المطاف من التنافس    
المتقاعد ميخائيل ليندنشتراوس األربعاء وتضمنه توصية للمستشار القضائي للحكومة مزوز بفتح تحقيـق        
جنائي ضد أولمرت، فإن مسؤولين في وزارة القضاء اإلسرائيلية رجحوا أال يكون أمام مـزوز ِخيـارا                 

فـي  " مركز االستثمارات "اتت تعرف باسم    سوى إصدار أمر للشرطة بفتح تحقيق كهذا في القضية التي ب          
وفـي   .وزارة التجارة والصناعة والتشغيل التي توالها أولمرت خالل فترة حكومة شارون الثانية أيـضا   

انتقادات ضد أولمـرت، وطالبـه      أعقاب صدور التقرير وجه أعضاء كنيست من أحزاب اليمين واليسار           
   ".مسمار آخر في نعش حكومة أولمرت"ب الدولة بأنه ميرتس باالستقالة بعدما وصفوا تقرير مراقحزب 

  27/4/2007المستقبل 
  

  يحدد دور أولمرت كوزير للماليةاالسرائيلية  المستشار القانوني للحكومة .21
أبلغ المستشار القانوني للحكومة االسرائيلية مناحيم مزوز رئيس الوزراء أولمرت، يوم الخميس،            : القدس

را للمالية اال لفترة محدودة نظرا النه يخضع للتحقيـق فـي قـضية تتعلـق                أنه ليس بامكانه العمل وزي    
وحل أولمرت محل هرشزون مؤقتا كقائم بأعمال وزير المالية ولـم           . 2005بخصخصة أحد البنوك عام     
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وقال مزوز ان بقاء أولمرت قائما بأعمال       . يشر الى الشخصية التي سيعينها لتولي الوزارة بصورة دائمة        
  .ة قد يؤدي الى نشوء تضارب في المصالحوزير المالي

  26/4/2007رويترز 
  

  ليبرمان أدار عدة شركات وحسابات بنكية في الخارج أثناء إشغاله لمنصب رسمي .22
التهديـدات  "أوردت صحيفة معريف ملفا شامال حول الشبهات التي يـتم التحقيـق فيهـا مـع وزيـر                   

 استقال  1997وتقول الصحيفة في عام      .فات منه  المتطرف العنصري، ليبرمان نورد مقتط     "االستراتيجية
نتيـف إل   "وأقام شركة   . ليبرمان من منصبه كمدير عام مكتب رئيس الحكومة وانتقل إلى عالم األعمال           

وفي  .وهي شركة تجارة دولية تهدف إلى عقد صفقات تجارية مع شركات في أوروبا الشرقية             " همزراح
وفات حسابات بنكية لشركات تجارية أديرت في بنك فـي           طرح ملف التحقيق الذي يشمل كش      2006عام  

 2001ليماسول في قبرص على طاولة المستشار القضائي عام وتتناول كشوفات وصفقات أجريت عـام               
 توجهـت وزارة القـضاء      2006في نـوفمبر    و. في الفترة التي كان ليبرمان وزيرا في حكومة شارون        

وسافر فـي األشـهر األخيـرة       . بات البنكية المذكورة  للسلطات القبرصية وطلبت معلومات حول الحسا     
محققون الستجواب شهود في القضية وبعد جمع المعلومات وافق المستشار القضائي للحكومة على إجراء              

 تحويـل  2001ويظهر من أحد الكشوفات أنه تم في شهر  .تحقيق جنائي مع ليبرمان تحت طائلة التحذير  
لشركات التي يديرها ليبرمان من شركة يـديرها رجلـي أعمـال             ألف دوالر لحساب إحدى ا     500مبلغ  

 ونقل إلى مقـربين مـن ليبرمـان وسـجلت           2001واختفى المبلغ من الحساب حتى أكتوبر       . معروفين
وحصل غرشون ترتسمان من نشطاء يسرائيل بيتينو وجار ليبرمـان فـي            . كقروض أو كسداد قروض   

ونيت غاي وهي زوجة ليئور تننباوم، أحد المقربين من         وتلقت ر .  ألف دوالر  320مستوطنة نوكديم على    
ويقـول  .  ألف دوالر85" نتيف إل عمزراح " ليبرمان، ولها دور مركزي في صفقات ليبرمان في شركة          
بعد وقت قصير من تعيين ليبرمان وزيـرا         و .التقرير أن هذه األسماء تتكرر في أماكن وحسابات أخرى        

 حصل تننباوم على    2001وخالل عام   . ألف دوالر من حسابه الشخصي     60للبنى التحتية، حول لتننباوم     
ـ   " ألف دوالر من شركة      44 التي أقيمـت بمبـادرة     " نتيف إل همزراح قبرص   " تارسيمنو، وهي امتداد ل

 مـايو أودع    28وفي  .  آالف دوالر  10أيضا  " تراسيمنو"وفي مطلع أيار تلقت رونيت غاي من        . ليبرمان
/  مايو 4وفي   . آالف دوالر  210 ألف دوالر وبعد أسبوع سحب منها        270 طرتسمان في حساب الشركة   

 Onyx Groupأيار، أي بعد شهر من دخول ليبرمان للحكومة، حول من حسابه الشخصي مبلغا لشركة 
 .في سويسرا وتعمل في تخطيط الضرائب لشركات دولية وتسجيل شركات في أماكن مختلفة في العـالم               

رمان وزيرا وعضو كنيست ويمنع حسب قوانين الحصانة من القيـام بنـشاطات             في تلك الفترة كان ليب    و
وقد خضع ليبرمان للتحقيق في مكاتب الوحدة القطرية للتحقيق في قضايا الفساد، حول الحسابات               .تجارية

هذا وتحقق الوحدة منذ سبع سنوات في كفالة بنكية بقيمة مليون دوالر حصل عليهـا               . البنكية في قبرص  
ويعتقد أنه نفسه رجل األعمال المتهم بتقديم رشوة لعائلة         . من رجل أعمال أسترالي   " سرائيل بيتنا إ"حزب  

  .شارون هو من يقف وراء هذه الكفالة
  26/4/2007 48عرب

  
  عزمي بشارة يقول ان استقالته ليست تقاعدا من السياسة .23

 الشمس، إن من يتهمـه  في حديثه مع إذاعة   قال  عزمي بشارة   .دأن   :26/4/2007 48 عرب موقعذكرت  
بتهم خطيرة، وهي خطيرة بنظرهم فقط، هم المتهمون بتهم خطيرة، فهم من قتل األطفال في لبنان، وهم                 
من قصف وهم من قتل وهم من تجب محاكمتهم، بدالً من محاكمة أصحاب الكلمة والموقف والثقافة ومن                 
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ـ     . يكتب ويتضامن ويناقش   ، وقـال إنهـا     "عميـل أجنبـي   /بوكيلاالتصال  "وتناول في حديثه ما يسمى ب
ورداً علـى سـؤال     . مطاطة، ويكفي أن يعلن عن شخص ما كعميل أجنبي إلدانة من يقوم باالتصال به             

وأشار إلى أنـه  . حول موعد عودته إلى البالد، قال سنرى كيف تتطور األمور، فلكل زمان دولة ورجال          
كما أشار  . حتى ال تصبح روتينية مثل التحريض     سوف يقلل في المرحلة القادمة من المقابالت اإلعالمية         

إلى أن التكتيك المتبع اآلن هو تحديد النشاط السياسي للفلسطينيين في الداخل ووضع خطوط حمراء لمـا                 
هو متاح ما هو غير متاح، وتخويف العرب والقوى الديمقراطية في العالم، وإعادة صياغة الحدود فـي                 

بشارة، ولذلك فإن الخـوف هـو نجـاحهم، وأن          هدفوا في هذه المرة     استوأنهم  . العمل السياسي العربي  
كمـا  . التضامن يمنع من االستمرار في هذا المخطط، ويجب أال ينجح هذا النوع من اإلرهاب والتخويف              

تطرق إلى تضامن القيادات العربية في الداخل، مشيراً إلى أن بعضهم قد تضامن، وأن بعـضهم طلـب                  
 إال أنه أكد على ضرورة تجاوز التردد في التضامن، واتخاذ موقـف عربـي               الحديث معه بشكل مباشر،   

وطني، بعيداً عن الخالفات السياسية والحزبية، ألن المعركة مـشتركة والمـصير مـشترك والنـضال                
  .مشترك

عزمي بشارة ان قرار استقالته جاء بعدما تأكد        .دقال  : الدوحةمن   27/4/2007القبس الكويتية   أضافت  و
جنة في الكنيست كانت تعد قائمة طويلة من التهم والتحريض من اجل محاكمته وادانته والتـأثير                له ان ل  

انه اراد من خالل اسـتقالته ان يفـشل         "واضاف  . على الحركة القومية والوطنية العربية ومحاولة الغائها      
د نظيفة، ويعـيش بـين      وفيما اذا كان بشارة متخوفا من اغتياله اجاب انه بين اي           ".اللعبة التي تحاك ضده   

  . ال ادري ماذا تفعل اسرائيل بي كدولة، ولكن المتطرفين قد يفعلون اي شيء: ابناء شعبه، وقال
مبادرة العربية، قال ان العرب عندما قدموا مبادرة السالم ونسوها وذهبوا باتجـاه             الوفي شأن موقفه من     

 يذكر في خريطة الطريـق، كنـا نـذكر          خريطة الطريق، فقد تنكروا لمبادرتهم، وحولوها الى هامش ال        
مبادرة العربية في الكنيست كل يوم، وكانوا يقولون لي عم تتكلم؟ فالعرب انفـسهم ال يتحـدثون عـن                   ال
  .مبادرة العربيةال
ليست تقاعداً من الـسياسة،     "شدد بشارة على أن استقالته      : حيفا: 27/4/2007األخبار اللبنانية   في  جاء  و

حزب مناضل هي شكل من أشكال العمل السياسي، ولم يقتصر عملي ونضالي على هذا              فالنيابة بالنسبة ل  
  . الشكل في يوم من األيام

  
 الشرطة اإلسرائيلية تضّيق خناقها على عزمي بشارة .24

نفذت الشرطة اإلسرائيلية، الخميس، عمليات دهم ضد منازل في حيفا والقـدس تعـود ملكيتهـا                : القدس
ست، عزمي بشارة، بحجة تبييضه أمواال وتمرير معلومات للعدو خالل المعارك           للنائب المستقيل من الكني   

وتقول الشرطة اإلسرائيلية إنها اسـتجوبت      . التي شنتها إسرائيل ضد حزب اهللا اللبناني الصيف المنصرم        
بشارة مرتين، وأنه أبلغها في آخر تحقيق معه أنه ينوي مغادرة البالد لعدة أيام، علـى أن يعـود الحقـا      

  .إلكمال االستجواب
 27/4/2007سي ان ان 

  
  مر باعتقالهأسرائيلي يصعد حملته ضد بشارة والشرطة تتهيأ إلصدار اليمين اإل .25

تواصلت ردود الفعل في إسرائيل على الشبهات التي وجهتها : الناصرة من 27/4/2007الحياة  أوردت
ارة بارتكابه مخالفات أمنية وجنائية عزمي بش. د لرئيس التجمع الوطني الديموقراطيمؤسستها األمنية 

وصعد اليمين اإلسرائيلي حملته المنفلتة على بشارة وحزبه، من دون استثناء نواب ومؤسسات . خطيرة
وصبت الحملة في . رسمية وحقوقية عربية بداعي أنها تتبنى خطاباً مماثالً يتعارض ويهودية إسرائيل

 ستشطب حزب التجمع بداعي تطرفه، وبالتالي تمنعه من ن لجنة االنتخابات المركزيةأالتلميح إلى 
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كما صدرت تلميحات بإمكان قيام إسرائيل بخطف بشارة وإحضاره . خوض االنتخابات العامة المقبلة
  .للمحاكمة

ن األخيرة ستصدر قريباً أوامرها أونقلت اإلذاعة اإلسرائيلية عن مصدر كبير في الشرطة اإلسرائيلية 
ألحق بأمن "وأضاف ان بشارة . قال بشارة فور وصوله إلى أي من المعابر الحدوديةلشرطة الحدود باعت

إسرائيل أضراراً ليست بسيطة من خالل اتصاالته بحزب اهللا، خصوصاً أثناء الحرب على لبنان، وكان 
اصيل نه بعد أن تزيل المحكمة اإلسرائيلية أمر حظر نشر تفأوتابع . "ممكناً أن تكون األضرار أشد فداحة

نه فضل البقاء أوعليه ليس صدفة ... نه اهتم أساساً بجيبهأسيتبين لجمهور أنصاره "التحقيق مع بشارة 
لى بشارة، وأشارت إلى انه في حال إوأبرزت وسائل اإلعالم العبرية الشبهات الموجهة  ."خارج إسرائيل
انون الجنائي، فإن العقاب سيتراوح ، وهي أشد التهم في الق"بمساعدة العدو أثناء الحرب"دانته المحكمة 

  .بين السجن المؤبد واإلعدام شنقاً
وتوجه وزير الداخلية روني بارؤون بطلب إلى المستشار القضائي للحكومة لفحص إمكانات مصادرة 

من جهته، دعا وزير الصناعة زعيم حركة . أمالك بشارة في حال ثبت تلقيه المال مقابل مساعدة العدو
وكرر النائب من  .يلي يشاي الوزير بارؤون بسحب الجنسية عن بشارة فوراًإلمتزمتة شاس الدينية ا

حزب المستوطنين المتدينين مفدال زفولون اورليف دعوته الحكومة اإلسرائيلية إلى فعل ما يلزم العتقال 
 في  باشرت"األذرع السرية"ولم يستبعد أن تكون . لى المحاكمةإبشارة وإحضاره إلسرائيل وتقديمه 

» إسرائيل بيتنا«وقال النائب اليميني المتشدد من حزب  .البحث عن سبل إحضاره إلى إسرائيل بالقوة
إذا لم نصح اآلن وفوراً فسنضطر قريباً جداً إلى شن "الشريك في االئتالف الحكومي يسرائيل حسون إنه 

العرب في إسرائيل الذين وستكون هذه حرب االستقالل الثانية ضد . حرب من جديد من أجل استقاللنا
ودعا حسون الذي شغل سابقاً منصب نائب رئيس االستخبارات العامة  ."سيتلقون الدعم من حركة حماس

ألنه فقط عندنا وتحت غطاء "إدخال نواب التجمع الثالثة فوراً إلى غرف التحقيق "إلى ) شاباك(
دى انزعاجه من الوثائق التي وضعتها وأب. "الديموقراطية نغمض أعيننا عن اتصاالتهم بأعتى أعدائنا

تدعو إلى عدم "مؤسسات رسمية وحقوقية تضمنت تصوراتها للعالقة بين إسرائيل والعرب فيها 
لماذا ال نحرك ساكناً إزاء عملية متسارعة من الغليان ": وقال. "االعتراف بإسرائيل دولة الشعب اليهودي

  ."ول حقيقة ان هذه الدولة هي لليهود فقطفي أوساط العرب في إسرائيل غير المستعدين لقب
قال النائب محمد بركـة،     : الناصرة من   26/4/2007 وفا   -وكالة االنباء الفلسطينية   في المقابل، أفادت  

 الشاباك ال يزال يخاطب الجمهور من أقبية جهاز          أن األخير   على تصريحات عضو الكنيست حسون     رداً
اسـتقالل  "إن مـن يتحـدث عـن        : "وتابع بركة قائالً  . إلنسانيةالمعتمة، التي تشهد أبشع الجرائم بحق ا      

ن يسعى للسالم مع الشعب الفلسطيني وشعوب المنطقة وينسحب من جميع األراضـي             أ، فعليه   "إسرائيل
المحتلة، وأن ال يغرق مجتمعه في حملة ترهيب من أجل تبرير عقليته العنـصرية الحربجيـة المعاديـة        

ات حسون لما فيها من تحريض      مستشار القضائي للحكومة للتحقيق مع تصريح     ودعا بركة، ال  ". لالنسانية
  .عنصري

  
  يدة لشرعنة ضم الكتل االستيطانية جد اسرائيليةخطة .26

عتنيئيل شنلر يقوم بدراسة خطة جديدة تتضمن رسـم مـسار جديـد للخطـر            ذكر أن النائب من كاديما      
عرض خطته المتضمنة وعوداً بـاإلغراءات       ي هورغم أن  .األخضر من أجل إحداث تغيير ديمغرافي حاد      

 تعتمد أساساً على إعادة رسم حدود الرابـع         هااالقتصادية لسكان المثلث، وتطبيقها بشكل تدريجي، إال أن       
، بحيث يتم ضم منطقة المثلث  إلى السلطة الفلسطينية، مقابل ضم الكتـل االسـتيطانية                67من حزيران   

 فإن العرب الذين ستشملهم الخطة لن يكون بإمكانهم         هوبحسب .راض في إطار تبادل أ     إلى اسرائيل  الكبيرة
نقل أماكن سكناهم إلى مناطق أخرى في البالد، كما لن يكون بإمكانهم إقامة مصالح وأعمال اقتـصادية                 
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هـو  و .في إسرائيل، وبإمكانهم العمل في المدن اإلسرائيلية ولكن بشرط الحصول على تصاريح خاصة            
 عاماً، يتم خاللها، في حال التوصل إلى تسوية مع الفلسطينيين بما            30-20خالل   تهيعرض استكمال خط  

في ذلك إقامة دولة فلسطينية، تحويل سكان المثلث إلى مواطنين في حالة خاصـة، يكونـون بموجبهـا                  
 يدعي أنه لن تتم مصادرة كافة       هوو .مواطنين في إسرائيل، وفي الوقت نفسه جزء من الدولة الفلسطينية         

ق الفلسطينيين في المثلث، مثل التأمين الوطني والتأمين الصحي، كما يدعي أنهم سيحـصلون علـى          حقو
نه يسعى إلى الفصل بين اإلسرائيليين وبين المواطنين في الدولة           ويشير إلى أ   .امتيازات اقتصادية خاصة  

 فإنه لم يطلـع     ر ما ذك  وبحسب . أن خطته تنطلق من رغبته في بناء بيت قومي لليهود          حيث ،الفلسطينية
وبحسب يديعوت أحرونوت فإن هنـاك       .ه من امقربعلما أنه   أولمرت على تفاصيل خطته التي لم تكتمل،        

خطة وبين خطة ليبرمان الذي يطالب بفصل المثلث عن إسرائيل وضـمه إلـى              هذه ال تشابهاً كبيراً بين    
  .السلطة الفلسطينية

  27/4/2007 48عرب
  

 خالل فترة الخدمة العسكرية" حمائم"صبحون الجنود اإلسرائيليون ي: دراسة .27
كشفت دراسة حديثة أجرتها جامعة حيفا النقاب عن أن الجنود اإلسـرائيليين الـذين              :  د ب أ   -تل أبيب   

وأقل ميال للحرب وأكثر انفتاحا على التوصل       " صقور"وليس  " حمائم"يخدمون في وحدات قتالية يصبحون    
وقال متحدث باسم الجامعة امس، مؤكدا نتائج الدراسة        . ترة خدمتهم إلى تسوية في القضايا األمنية خالل ف      

وشـملت  . إن المرأة في الوقت نفسه تمر بتغير سياسي حيث تصبح أكثر ميال الستخدام القوة العـسكرية           
 جنديا من الذكور واإلناث من مختلف الرتب وفي كافـة           490الدراسة التي أجرتها كلية العلوم السياسية       

 ممن شملتهم الدراسة الرد على نفس مجموعة األسئلة قبل دخول الخدمة وبعد ستة أشهر               وطلب. الفروع
ووجدت مقابالت أولية أن نسبة كبيرة من الجنود بدأوا خدمتهم بآراء           . من دخولها وعقب التعبئة مباشرة    

ا أكثـر   وكانوا أكثر يمينية بعد ستة أشهر من دخولهم الخدمة لكن بعد التعبئـة أصـبحو              . يمينية واضحة 
وباإلضافة إلى ذلك وجدت الدراسة أن هؤالء الجنـود تبنـوا آراء            . معارضة للحرب ورغبة في التسوية    

وحدث أيضا  . أكثر تصالحية تجاه األقليات عموما وتجاه العرب في إسرائيل الذي يمثلون أقلية خصوصا            
بآراء أقـل تطرفـا فـي       هم  تغير كبير في آرائهم بشأن حقوق اإلنسان أكثر من الجنود الذين بدأوا خدمت            

وبينما أصبح الجنود النساء أكثر يمينية وميال للحرب فقد زاد أيضا تأييدهم الستخدام األسلحة              . موضوعال
  . غير التقليدية مقارنة بالجنود الذكور

  27/4/2007األيام الفلسطينية 
  

   ركاب طائرة بسبب اشتباه في وجود قنابلءجالإ :إسرائيل .28
ن السلطات أجلت ركاب طائرة تابعة لشركة العال قبل         أسرائيلي  إن سلطات مطار     قال مسؤول م   :القدس

لى تأجيل الرحلة بعد العثور على حقيبة       إ مما أدى    ،لى العاصمة الروسية موسكو يوم الخميس     إمغادرتها  
نه تم استدعاء خبراء    أخر قالت الشرطة    آوفي حادث    .بداخلها جسم مثير للشبهات في مطار بن جوريون       

حدى دورات المياه تبين فيما بعد أن بـداخلها مخـدر           إلى المطار لفحص حقيبة ألقيت داخل       إمتفجرات  ال
  .قالعسرائيل وأفاد بتعليق كل عمليات اإلإ بثه راديو  ونفت الشرطة تقريراً.الحشيش

  26/4/2007رويترز 
  

   شهيدا من أسرة التربية والتعليم الفلسطينية665: تقرير .29
بيان صادر عن وزارة التربية والتعلـيم العـالي         في  أظهرت معطيات إحصائية    : ةأمين ابو ورد  -نابلس

 أن مجمل الخسائر البشرية التي تعرضت لها المؤسسة التعليمية الفلسطينية من الشهداء الطلبة              ،الفلسطينية
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  طالبـاً  3535 شهيداً، باإلضافة إلى جرح ما يزيـد عـن           665، بلغت    في المؤسسة  والمعلمين والعاملين 
وأوضح أن العدوان اإلسرائيلي الممـنهج علـى مـدار الـسنوات             . طالباً وطالبة  669وطالبة واعتقال   

الماضية، أدى إلى تدمير العملية التعليمية والتربوية وإلحاق أكبر الضرر فيهـا، خاصـة فيمـا يتعلّـق                  
بنيـة التحتيـة للعمليـة      الإضافة إلـى    بالجوانب اإلنسانية والمادية، وكذلك على الناحية النفسية للطلبة،         

 مدرسة بسبب فرض حظر التجـول والحـصار وإغـالق           498إغالق وتشويش الدراسة في     كالتربوية،  
حيث  مدرسة إلى اإلغالق المؤقت خالل انتفاضة األقصى،         1289باإلضافة إلى تعرض    ،  المدن والقرى 

 مدرسـة   297مـا أن     ك . اآلخـر  ها إلى ثكنات عسكرية إسرائيلية، وجرى تدمير بعضها        بعض تم تحويل 
منذ اندالع االنتفاضة وحتى اآلن، ما أدى إلى خسارة الطلبة ما مجموعـه              للقصف بالصواريخ، تعرضت  

باإلضافة إلى تحميل المـدارس خـسائر وتكـاليف    ،  آالف االيام الدراسية طوال السنوات السبع الماضية      
من أيـدي   أيضا   ومباني مديرياتها    وزارة،ال مليون دوالر أمريكي، ولم تسلم مباني        2.3كبيرة قدرت بـ    

 كما  .جنود االحتالل الذين قاموا بتدمير العديد من السيارات وأجهزة الكمبيوتر، إضافة إلى تدمير األثاث             
كان لالعتداءات واالنتهاكات اإلسرائيلية بالغ األثر في توقف تنفيذ العديـد مـن المـشاريع والبـرامج                 

 .الظروف الطارئة على حساب التطويرتركزت الجهود على معالجة والتربوية، 
  26/4/2007صوت الحق والحرية 

  
  مواجهات واعتقاالت في جنين ونابلس .30

توغلت في أكثر مـن بلـدة       وواصلت قوات االحتالل عدوانها على األراضي الفلسطينية        : رامي دعيبس 
 تفتيش واسعة   حملةب في نابلس والمخيمات المحيطة وسط إطالق نار كثيف          ، حيث قامت  وقرية فلسطينية 

كانت قـد   كما  .  اعتقلت خاللها ستة مواطنين ونقلتهم إلى جهة غير معلومة         ،منازلالطالت العشرات من    
إال انه لم يبلـغ     ،  توغلت داخل أحياء مدينة جنين ومخيمها وشنت حملة تفتيش بحجة البحث عن مطلوبين            

محاولة الصى وسرايا القدس فشل     أكدت مصادر مقربة من كتائب األق     ، وقد   عن أية اعتقاالت أو إصابات    
ذكر أن مجموعة من المستوطنين اقتحمـت مقـام سـيدنا            إلى ذلك    . من كوادرها  يحتاللية العتقال ا  الا

 من المـستوطنين    ، علما أن الموقع كان قد أخلي      يوسف تحت حماية جيش االحتالل بحجة الصالة بداخله       
  .في بداية انتفاضة األقصى

  26/4/2007 48عرب
  

  بر رفح بعد دخول مسلحين من حركة فتحإغالق مع .31
 الخميس معبر رفح الحدودي، بعد أن تم تشغيله أربـع سـاعات فقـط أمـام      أمس أغلق بعد ظهر  : غزة

فتح إلى داخل صالة المعبر لتسهيل مـرور          دخول مسلحين من   ، وذلك بعد  المسافرين في كال االتجاهين   
   .ين األوروبيينأدى إلى مغادرة المراقبمما أحد قادتهم العسكريين، 

  26/4/2007 قدس برس
  

  يروي نكبة حي المغاربة المالصق للمسجد األقصىصور معرض  .32
 افتتح أمس معرض صور فوتوغرافية تنظمه مؤسسة األقـصى بعنـوان          :  جمال جمال  -القدس المحتلة   

 العـام    منذ اإلحتالل اإلسرائيلي في    ، وذلك  المالصق للمسجد األقصى   - يروي نكبة حي المغاربة      ،باقون
. التي تمثلت بهدم طريق باب المغاربة وغرفتين من المسجد        و وصوال الى األحداث األخيرة المستمرة       67

ن معركـة   أعدنان الحسيني عضو الهيئة االسالمية العليا ومدير دائرة األوقاف االسالمية سابقا،            وأعتبر  
 دونما من   116 إحتاللها للمدينة    القدس بدأت من حارة المغاربة، حيث صادرت السلطات االسرائيلية منذ         
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 إسالمية عربية فلـسطينية،  هي دونم، وأكد أن القدس ال تقسم إلى أحياء، ف        900مساحتها االجمالية البالغة    
  .لو أزيلت تلة باب المغاربة فستبقى تنبض بلغة الحضارة والثقافةحتى و

  27/4/2007الدستور 
  

   محل في الخليل   2000إسرائيل تمنع فتح  .33
، أن سلطات االحتالل تواصل إغالق البلدة        الخليل  لجنة إعمار   في أكد خالد القواسمي، المهندس   : اهللارام  

القديمة من الخليل وتمنع أصحاب حوالي ألفي محل تجاري من إعادة فتحها، وذلك بهدف شـل الحركـة         
زل ومـساكن تقـع      العديد من األوامر العسكرية بمنع ترميم منا       ت أصدر هاأن كما   التجارية في المنطقة،  

  .لتوسعبا يطانيفي البلدة القديمة، إلتاحة المجال للوجود االستأيضا 
  27/4/2007االتحاد االماراتية 

  
   يلصقون أوامر هدم على بيوت قرية في النقب االسرائيليةمفتشو الداخلية .34

 القـرين   في إطار الضغط المتزايد على أبناء عشيرة العقبي، الذين يـسكنون فـي قريـة              : ياسر العقبي 
 أمر هدم من محكمة الصلح في بئـر الـسبع،           35بلصق  االسرائيلية  الشرقي، قام مفتشو وزارة الداخلية      

فـي  يعيشون   نسمة   250نحو   وتجدر االشارة إلى أن      . في النقب  على بيوت في القرية غير المعترف بها      
  .يعانون من نقص تام في الخدمات األساسية المختلفةوهذه البيوت، 

  26/4/2007 48عرب
  

  رهط المدينة الثانية في النقب بعد بئر السبع: تقرير .35
، وفق معطيات دائرة اإلحصاء المركزية، 2006لنهاية عام  بلغ عدد سكان مدينة رهط: ياسر العقبي

بعد مدينة بئر السبع، التي بلغ عدد سكانها حسب   ألف مواطن، وهي تعد المدينة الثانية في النقب40.2
 نسمة في العام 700تعاني من هجرة سلبية، بعد أن أضيف إليها ، علما أنها ألف نسمة 185.8المعطيات 
 ألف طفل 13لمنطقة النقب، ، الذي يعد مركزيا ويشار إلى أنه يولد في مستشفى سوروكا .الماضي

  .سنويا، نصفهم من عرب النقب
  26/4/2007 48عرب

  
  15.1%ة بلغت  المهجرين من ديارهم األصلي48يينسبة فلسطين: تقرير .36

الذي قام  ،  48لمسح االجتماعي االقتصادي حول فلسطينيي    لأظهرت المعطيات اإلحصائية    : عبدالمنعم فؤاد 
 اسرة فلسطينية حول الـذين      3250به بنك المعلومات في جمعية الجليل والذي شمل عينة تمثيلية ضمت            

اخل الذين أفادوا بأنهم مهجـرون مـن        بأن نسبة الفلسطينيين من الد    ،  كانوا قد هجروا عام النكبة أو قبله      
 بلغـت   حيثبين ان أعلى نسبة للمهجرين ظهرت في منطقة الجنوب          وت. 15.1%.ديارهم األصلية بلغت    

أما نسبة الفلسطينيين الذين أفادوا بأنهم مهجرون في منطقة الوسط فقـد بلغـت               . 67 بعد عام    %77.2
مهجري الشمال والوسط قد تم تهجيرهم مـن        تبين أن معظم    قد  و،  12.8%وفي منطقة الشمال    % 20.5

 كانوا قد وطنوا عنوة إما في تجمعات        نمهجريال أن    تبين كما .قبل المؤسسات الصهيونية ابان إقامة الدولة     
 وإما على أطراف المـدن المختلطـة        ، وإما في تجمعات عربية أقيمت لهذا الهدف       ،سكانية عربية قائمة  

 كانوا قد هجروا في العام   هممن% 89.1أن  في حين    ،من المهجرين  هامن سكان % 28.0حوالى  والتي يعد   
من مهجري التجمعات غير المختلطة كانوا قد هجـروا هـم           % 70.0ما يقارب الـ    كما أن    أو قبله،    48

 ،48من المهجرين في منطقة الشمال كانوا قد هجروا عـام           % 85.5 إلى ذلك فإن     .في نفس الفترة  أيضاً  
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 كذلك فإن مـا يزيـد عـن       . 67ين في منطقة الجنوب كانوا قد هجروا ما بعد          من المهجر % 77.2بينما  
سكان القرى غير المعترف بها كانوا قد هجروا عام النكبـة أو            من   المهجرين الفلسطينيين    من  % 51.1

هجروا بعد عام النكسة، في حين بلغت نسبة مهجري عام النكبة أو ما قبله من               % 28.3قبله، وما يقارب    
منهم كانوا ضـحايا مخططـات      % 18.0، وما يقارب    %73.2رين سكان التجمعات األخرى     بين المهج 

 . وما بعده67وبرامج التهجير الصهيونية عام 
  26/4/2007صوت الحق والحرية 

  
  بين مطرقة حظر التجول وسندان المستوطنين، بلدةحوارة: تحقيق .37

 فريسة حظر التجـول     ،في الضفة الغربية  باتت بلدة حوارة جنوب مدينة نابلس       :  أمين أبو وردة   -نابلس  
وأضحى الشارع الرئيـسي     .المتكرر واستفزازات المستوطنين اليومية التي تطال طلبة المدارس والمارة        

 تحـت ذريعـة تـوفير الحمايـة         ،الذي يخترق البلدة مرتعا لدوريات حرس الحدود التي ال تكاد تغادره          
 مرهوناً بـرأي    حسبما يقول األهالي،   ،مصير البلدة حى   وقد أض  .لمركبات المستوطنين وآليات االحتالل   

 المنـشآت التجاريـة واالقتـصادية       افةغالق ك إ الى    قرار منه  يؤديمن الممكن أن     حيث   ،ضابط دورية 
  .اضافة الى المدارس

  27/4/2007الخليج اإلماراتية 
 

   بسبب التسريباتزيارته السرائيلعبداهللا الثاني قد يلغي  .38
ية عن محافل سياسية في الكيان الصهيوني قولها إن االعتقاد السائد لدى المستوى نقلت اإلذاعة العبر

السياسي هو أن العاهل األردني لن يزور إسرائيل كما كان متوقعا، ونقلت االذاعة، التي أوردت تقريرها 
ها أ، عن المحافل السياسية قولها، إن هناك غضبا في األردن بشأن تسريب أقوال أدلى ب.ب.وكالة د

وفي السياق ذاته، توقعت المصادر أن . عبداهللا الثاني خالل اجتماعه في عمان مؤخراً مع رئيسة الكنيست
  .يتم ارجاء الزيارة المرتقبة لوزيرة الخارجية االسرائيلية تسيبي ليفني لألردن للسبب ذاته

  27/4/2007الخليج اإلماراتية 
  

   ات   االردن يقر قانون ضمان حق الحصول على المعلوم .39
مشروع قانون ضمان حق الحصول على "اقر مجلس النواب االردني، اول من امس، : ا ف ب

، بعد نقاش حول تشكيل مجلس المعلومات الذي يتم انشاؤه بموجب هذا القانون، "2005المعلومات لسنة 
  ".حال يتسم بالشفافية وال يكرس سياسات االفصا"وسط انتقادات نيابية واخرى صحافية ترى انه 

وتناقضت ردود الفعل حول القانون، اذ رأى رئيس لجنة الحريات وحقوق المواطن النيابية، النائب جمال 
القانون جديد وعصري لما يتيح الحصول على المعلومات عبر هيئة تسمح بذلك اال في "الضمور ان 

  ".صالح االشخاصبعض االستثناءات فيما يتعلق بالوثائق التي من شأنها المساس بأمن الدولة او م
ال يتسم "المستقل نضال منصور انتقد القانون، قائال انه " مركز حماية وحرية الصحافيين"اال ان مدير 

، "بالشفافية وال يكرس سياسات االفصاح وال يتفق مع المعايير الدولية لحق الوصول الى المعلومات
نونية للطعن والتظلم من القرارات تضمن قيودا متعددة االشكال فهو لم يضع مرجعية قا"مضيفا انه 

الحكومية من جراء تصنيف المعلومات وطريقة تشكيل مجلس المعلومات ال تعطيه استقاللية عن 
  ". الحكومة النه يعين منها

  27/4/2007المستقبل 
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  مشاريع قوانين4 يفاجئ النواب بإعادة األعيان .40

النواب بإعادة أربعة مشاريع قوانين من أصل فاجأ مجلس األعيان، أمس، مجلس :  جهاد المنسي-عمان 
ووافق األعيان على مشروع . خمسة كانت مدرجة على جدول أعمال األعيان في جلسة عقدوها، أمس

وبذلك يكون قانون خدمة العلم، التي سيبدأ . قانون خدمة العلم والخدمة االحتياطية كما ورد من النواب
بل، استوفى مراحل إقراره من الحكومة ومجلس األمة ولم يتبق يوليو المق/ تنفيذها في األول من تموز

في المقابل، أعاد مجلس األعيان مشروع ، سوى توشيحه باإلرادة الملكية ونشره في الجريدة الرسمية
القانون المعدل لقانون صندوق اإلسكان العسكري ومشروع القانون المعدل للقانون المعدل لألحكام 

 المنقولة، ومشروع قانون الطاقة النووية ومشروع قانون الوقاية اإلشعاعية واألمان المتعلقة باألموال غير
واألمن النووي، إلى النواب ألسباب عدة منها ما يتعلق بعدم دستورية تعديالت أدخلها النواب على بعض 

 .هذه المشاريع
  27/4/2007الغد االردنية 

  
  ة قضايا المعتقلينتشكل لجاناً لمتابع الحركة اإلسالمية في األردن .41

شكلت الحركة االسالمية في األردن ثالث لجان فرعية لمتابعة قضايا المعتقلين األردنيين، واحدة : عمان
تعنى بالسجناء في الكيان الصهيوني، والثاني بسجناء غوانتنامو، والثالثة بالسجناء في السجون الموجودة 

ركة علي أبو السكر، أمس، إنه بصدد إعداد سجل وقال رئيس لجنة الحريات في الح .في الوطن العربي
بيانات للمعتقلين األردنيين في السجون الصهيونية والسجون األمريكية في غوانتنامو والعراق وسواها من 

تتضمن معلومات حيال اماكن وظروف اعتقالهم، الى جانب الوضع الصحي لهم وألسرهم، وما . السجون
  .نياً وفي االطر الدبلوماسيةيمكن فعله لمتابعة قضاياهم قانو

واستنكر أبو السكر ما وصفه بتخلي الحكومة عن ملف األسرى األردنيين في السجون اإلسرائيلية 
ولفت ابو السكر الى . واألمريكية على الرغم مما قاله انها قدرة حكومية على تحقيق تقدم في هذا الملف

وبمقدورها اطالق سراح االسرى في الكيان مقابل ان الحكومة قادرة على تحقيق انجاز في هذا الملف، 
  .اطالق من وصفهم بالجواسيس الصهاينة الذين تم اعتقالهم مؤخراً في االردن

  27/4/2007الخليج اإلماراتية 
  

  اإلسالميون يحددون غدا مرشحيهم لبلديات الزرقاء والكرك والرصيفة .42
 عضوا 11ت مجلس أمانة عمان الكبرى بـقررت الحركة اإلسالمية خوض انتخابا:  ماجد توبة-عمان 
 منطقة تشكل األمانة، في حين حسمت الحركة مرشحيها النتخابات رئاسة 27 منطقة من أصل 11عن 

وتوقعت مصادر متطابقة في الحركة أن يستكمل المكتب التنفيذي . بلديتي إربد الكبرى ومادبا الكبرى
 لبلديات الزرقاء والرصيفة والكرك، وكفرنجة لجبهة العمل اإلسالمي، غدا، حسم ترشيحات الحركة

 .بمحافظة عجلون
  27/4/2007الغد االردنية 

 
  األردن يسعى لمقايضة اليورانيوم بمفاعل نووي سلمي .43

 يسعى األردن لدخول النادي النووي عبر سعيه المتالك مفاعل لألغراض السلمية، :محمد النجار - عمان
ويتوقع أن يصبح المفاعل النووي األردني حقيقة  .في قطاع الطاقةفي دولة تعتبر محدودة الموارد خاصة 

واقعة خاصة بعد إطالع عمان مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية محمد البرادعي الذي زارهـا مـؤخرا                 
على خططها لدخول النادي النووي، سعيا لتوفير طاقة بديلة عن النفط الذي بات يرهق الخزينة والشعب                
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ورغم قلة التفاصيل حول المفاعل النووي وإمكانيـة بنائـه فـي األردن     .لسنوات األخيرةاألردني في ا
وتكلفته، فقد كشف رئيس الوزراء األردني معروف البخيت مؤخرا عن وجود مخزون مـن اليورانيـوم                

  . يسعى الستغالله بالشكل األمثل، ما يجعل أهم حاجات المفاعل النووي متوفرة في البالد
أن عمـان تـسعى لمقايـضة       ،   الجيولوجي ونقيب الجيولوجيين األردنيين خالد الـشوابكة       وكشف الخبير 

مخزونها من اليورانيوم بمفاعل نووي، مشيرا إلى عدم وجود إمكانية لدى المملكـة المـتالك المفاعـل                 
  . النووي نظرا لتكلفته الحالية التي قد تصل ملياري دوالر

   26/4/2007الجزيرة نت  
  

   المعارضة والمواالة ستنكار عارم جمع واقُتال بالرصاص ان المخطوفان الشاب: لبنان .44
أظهرت عملية الكشف على جثتي المغدورين زياد قبالن وزياد غنـدور            27/4/2007 المستقبل   اوردت

وأبرزت  . ساعة من العثور عليهما في جدرا، أي بعيد اختطافهما         48أن تصفيتهما حصلت قبل أكثر من       
طة إطالق النار وقد أصيب قبالن بثالث رصاصات في منطقتي العنق واألذن فيما أصيب              أنهما قُتال بواس  

وأفادت معلومات أمنية أن القوى األمنية تلقت مساء أول من أمس اتصاالً             .غندور برصاصتين في الوجه   
 من مجهول يبلغ فيه عن وجود جثتي المخطوفين في منطقة جدرا، وتبين أن المكالمة أجريت من كـابين                 

عمومي، فسارعت القوى األمنية والعسكرية إلى إجراء عملية مسح شامل في المنطقة إلى أن تم العثـور                 
قال مرجع أمني رسـمي لبنـاني إن         27/4/2007السفير  وحول الموضوع اضافت     .عليهما مساء أمس  

ك نـرجح   األدلة األولية تشير الى تورط أفراد من عائلة شمص لكن أسلوب القتل ليس عـشائريا، ولـذل                
  . وجود قطبة مخفية في الجريمة، خاصة لجهة األسلوب والهدف ومكان رمي الجثتين وتوقيت الجريمة

رئيس مجلس الوزراء فؤاد السنيورة قدم تعازيه الى ذوي قبالن وغنـدور             27/4/2007 النهار   وذكرت
لة هو الدولة، والدولة لن     المكان الوحيد الذي يمكن ان يؤمن تحقيق العدا       " واعتبر ان    وكل الشعب اللبناني،  

واضـاف  . "تترك اي وسيلة للقبض على هؤالء المجرمين القتلة وسوقهم الى العدالة لكي ينالوا جزاءهم             
أود ان اعبر عن تقديري لكل المواقف التي ابداها عديدون من استنكار من األخوان في حزب اهللا وفـي                  "

وقال رئيس اللقاء الـديموقراطي النائـب       . "محركة أمل وآل شمص والحزب التقدمي االشتراكي وغيره       
اضم صوتي الى صوت الجميع بتعزية عائلة الضحيتين، وأثني على البيانات السياسية التي             : وليد جنبالط 

وأصـدر رئـيس كتلـة       .استنكرت هذا العمل المجرم، مثل بيانات حركة امل وحزب اهللا وآل شـمص            
انها جريمة مروعة ال تمت بأي صـلة الـى أي لبنـاني              :ا جاء فيه  المستقبل النائب سعد الحريري بيان    

انني على ثقة بأن مؤسسات الدولـة علـى رأسـها            كما   وانني إذ أجدد استنكاري لهذه الجريمة     . شريف
وقـال   .سيلقون أشد العقاب  واالجهزة االمنية والقضائية ستكشف الفاعلين الذين غدروا بالشابين البريئين          

لقد وقـع   . المعطيات ال تزال غير متوافرة في شكل واضح       " القوات اللبنانية    رئيس الهيئة التنفيذية لحزب   
وأوافق القيادات التي دعت الى النظر الى الجانب االنساني فقـط           . المحذور الذي كنا جميعاً متخوفين منه     

ودان  .من هذه الجريمة، ولكن ايضاً ادعو االجهزة الى كشف خفايا الجريمة وخباياها كي يخف التـشنج               
ودعا االجهزة الرسمية االمنية     .حزب اهللا بشدة في بيان جريمة القتل وتقدم من العائلتين بالتعازي الحارة           

القيام بمسؤولياتها الكاملة في كشف المجرمين ومالحقتهم وسوقهم الى العدالة لنيل العقاب            "والقضائية الى   
ادة امام مسؤولياتهم الوطنية في تفويـت       ان هذه الجريمة النكراء تضع جميع القوى والق       "واكد  ". المستحق

اكد فيه   اأصدر المكتب السياسي لحركة امل بيان      كما   ".الفرصة على المتربصين بلبنان ووحدته واستقراره     
 وتهيب بكل المخلصين العمل على قطع الطريـق علـى           ،جريمة ضد الوطن وهي مدانة ومستنكرة     انها  "

 . هذه الجريمةالحزب السوري القومي االجتماعيلك ادان  كذ".مريدي الشر واثارة الفتنة في البالد
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   يؤيد كرامي بضم قضية اغتيال رشيد كرامي الى المحكمة الدولية:يكن .45

ضم رئيس جبهة العمل اإلسالمي الدكتور فتحي يكن، صوته الى صوت الرئيس عمر كرامي              : طرابلس
ة الجزائية ذات الطابع الـدولي، المزمـع        في إحالة ملف اغتيال الرئيس الشهيد رشيد كرامي الى المحكم         

تشكيلها، كما ملف الجرائم والتصفيات الجماعية التي ارتكبتها القوات اللبنانية خـالل الحـرب األهليـة                
األخيرة، التي أودت بحياة العشرات من الزعامات السياسية واآلالف من اللبنانيين والفلسطينيين األبرياء،             

  . "ليست أرخص من دماء الالحقيندماء السابقين "معتبراً أن 
  27/4/2007السفير 

  
  1701 والناقش المحكمة الدوليةيمجلس األمن في وزير الدولة البريطاني  .46

قال كيم هاولز وزير الدولة البريطاني الذي ترأس جلسة مجلس األمـن أول             :  راغدة درغام  –نيويورك  
 اإلسـرائيلية،   – المـسارات الفلـسطينية      من األمس األربعاء لتناول التطورات في الشرق األوسط على        

 والذي هو، شأنه شـأن      1701ان بريطانيا ملتزمة كلياً تنفيذ القرار       " اإلسرائيلية،   –واللبنانية، والسورية   
المجلس أعطى صالحية تنفيذ أولى الخطوات العملية       "وأضاف ان   . "المحكمة، مركزي في استقرار لبنان    

وهذه خطوة مهمة نأمل    . ألمم المتحدة لتقييم األمن على الحدود مع سورية       للقرار باتفاقه على إيفاد فريق ا     
وتحدث الـوزير   . "1701لها ان تعزز سيادة لبنان وأن تحسن االمتثال لحظر األسلحة الذي أقره القرار              

 في عملية إنشاء المحكمة الدولية بقرار يتبنـاه مجلـس األمـن             "اسلوب القنوات المتعددة  "البريطاني عن   
  ."كي ال يبدو انه يفرض شيئاً على لبنان"جب الفصل السابع بمو

  27/4/2007الحياة 
  

  عداء الحكومة اللبنانية للحكومة السورية يمنع ترسيم الحدود: عون .47
أن تكـون  "اكد رئيس تكتل التغيير واالصالح النيابي في لبنان ميشال عون رغبة المعارضة في   : بيروت

ية، وهذا يتطلب مقاربة في جو من الصداقة وليس كمـا هـو الوضـع               العالقات طبيعية بيننا وبين سور    
 على سؤال عن سبب عدم ترسيم الحدود        "الجزيرة إنترناشيونال "وعلق عون في حديث الى قناة        ."الراهن

معتبرا و .كان على الحكومة اللبنانية القيام باإلجراءات الالزمة ولم تفعل        :  بالقول ،بين لبنان وسورية بعد   
  ".الجو العدائي للحكومة اللبنانية مع الحكومة السورية" هو حدودللترسيم الع نان ما يم

  27/4/2007الحياة 
  

  الخطف واالستحقاق الرئاسي االسالمية تبحث مع التقدمي االشتراكي الجماعة .48
 آذار ووفد من الجماعة اإلسالمية برئاسة       14بحث وفد من قوى     : بيروت من 27/4/2007الحياة  ذكرت  

لي عمار في اجتماع عقداه امس، في مقر الحزب التقدمي االشتراكي في وطى المصيطبة فـي                الشيخ ع 
ودعا الشيخ عمار الى معالجـة جديـة لمـسألة     .موضوع اختفاء الشاب زياد قبالن والفتى زياد الغندور      

 البحث  تم"ولفت الشيخ عمار الى انه       .المخطوفين منعاً لحصول اي خلل امني وحفاظاً على السلم األهلي         
في امكان ان يكون هناك حوار شامل حول مسألة االنتخابات الرئاسية المقبلة وان يتم التوصل الى تفاهم                 

وتمنى الشيخ عمار إقرار مسودة المحكمة الدولية وفـق          .مشترك حول مثل هذا االستحقاق الوطني المهم      
وهذا ما يتمناه الجميع، لكن هذه المسألة دونها بعض العقبـات ونرجـو ان              "األصول الدستورية اللبنانية    

   ."لتزا
ـ    في سؤال    27/4/2007المستقبل  وفي ذات السياق اضافت      للرئاسـة،  " الجماعـة "عن وجود مرشح ل

 .ان اي مواطن يلبي حاجات الوطن ويحقق المشروع الداخلي المنشود هو مرشـحنا            :  الشيخ عمار  أجاب
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ال بد من التفاهم على برنـامج سياسـي         "في مبادرة الرئيس فؤاد السنيورة، اكد انه        " اعةالجم"وعن رأي   
  ".تلتزمه الحكومة قبل التفاهم على االمور االخرى، من اجل ان نضمن االستقرار السياسي

  
    في الجنوب حزب اهللا يضع صورة عمالقة للجنديين وتوغّل إسرائيلي .49

دورية راجلة للعـدو    ) امس(اجتازت ظهر اليوم    : جاء فيه جيه بيان    مديرية التو  - صدر عن قيادة الجيش   
االسرائيلي قوامها عشرة عناصر، الشريط االلكتروني بين بلدتي كفرشـوبا وشـبعا، وتوغلـت داخـل                

استنفرت على الفور مراكز الجيش في المنطقة، وتدخلت وحدة مـن قـوات االمـم                و .االراضي اللبنانية 
 واجبرت الدورية المعادية على االنسحاب باتجاه مزارع شبعا اللبنانية المحتلـة،            المتحدة الموقتة في لبنان   

  .وقد باشرت لجنة من القوات الدولية التحقق من عمق هذا الخرق وتوثيقه
من جهة ثانية، أوردت وكالة فرانس برس من عيتا الشعب في جنوب لبنان، ان حزب اهللا نصب الفتـة                   

 12السرائيلية تحمل صورة قديمة للجنديين االسرائيليين اللذين خطفهما فـي           كبيرة قرب الحدود اللبنانية ا    
وقال مصدر عسكري فـي     ". الدعاية"خطوة بأنها من باب     الوقد وصفت اسرائيل    . يوليو الماضي / تموز

  .انها خطوة كالسيكية من حزب اهللا الذي قام سابقا بخطوات مماثلة خصوصا"كريات شمونة 
  27/4/2007المستقبل 

  
    لبنان سيدفع تعويضات للدنمارك عن تخريب قنصليتها في بيروت .50

اعلنت وزارة الخارجية الدنماركية امس ان لبنان سيدفع تعويضات للدنمارك عن تخريب قنصليتها فـي               
 فبراير/ في شباط صلى اهللا عليه وسلم     بيروت خالل ازمة الرسوم الكاريكاتورية المسيئة الى النبي محمد          

 الـف   94نحـو   ( الـف كـورون      700ان قيمة التعويضات تصل الى      "وزارة في بيان    وقالت ال  .2006
وافـادت   .، موضحة ان قسما منها سيقدم مباشرة الى مالك المبنى الذي يضم البعثة الديبلوماسـية        )"يورو

مـن  % 60، مشيرة الى انها تغطـي       "بعد مفاوضات طويلة  "بأنه تمت الموافقة على التعويضات اللبنانية       
  . الذي طلبته الدنمارك اساساالمبلغ

  27/4/2007المستقبل 
  

  الموقف اإلسرائيلي مازال متردِّداً فيما يتعلق بالسالم : عمرو موسى .51
إن الموقف : "قال السيد عمرو موسى، األمين العام لجامعة الدول العربية، في تصريح صحفي: القاهرة

يوجد طروحات تنِبئ بالتفاؤل، مشيراً إلى أن إسرائيل اإلسرائيلي مازال متردداً فيما يتعلق بالسالم وال 
قوة احتالل في األراضي الفلسطينية وعليها التزامات لم تُحتَرم أبداً وهذا سبب من أسباب االضطراب في 

وأعرب عن أمله في أن تتطور األمور في اتجاه مختِلف، وأن يكون هناك وقف ". األراضي الفلسطينية
ة نحو استئناف العمل للوصول إلى قيام دولة فلسطينية بطريقة يسِهم فيها المجتمع إلطالق النار وحرك

الدولي وفقاً لألسس المعروفة، معرباً عن أمله في أال نعود مرة أخرى إلى المربع األول، مؤكداً أن هذا 
  .األمر ال تقع مسؤوليته على العرب وحدهم بل على إسرائيل أيضاً

 26/4/2007 وفا -طينيةوكالة االنباء الفلس
  

 السلطات المصرية تعلن اعتقال فلسطيني يرتدى حزاماً ناسفاً شمال معبر رفح .52
متأثرا )  عاما27( قال مسؤول أمني مصري ان السلطات اعتقلت عبد الشافي جبر مراحيل :خان يونس

د محاولتهم ايقافه بجراح خطيرة اصيب بها بعد قيامه بإلقاء قنبلة يدوية على أفراد الشرطة المصرية بع
  .عندما كان يحاول التسلل من غزة الى مصر شمال معبر رفح الحدودي

  26/4/2007وكالة معا 
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  وزير الخارجية السعودي يعلن أن وفدا عربيا سيتوجه إلى إسرائيل .53

: " أعلن وزير الخارجية السعودي األمير سعود الفيصل في تصريحات لصحيفة الريببليكا االيطالية: غزة
فنا وفداً أردنياً مصرياً مشتركاً التعرف إلى مدى جدية زعامة حكومة االحتالل اإلسرائيلي في التعامل كلّ

ما نرغب في رؤيته كمؤشر إلى هذه الجدية التوقّف عن بناء الجدار "وأضاف الفيصل ". مع عملية السالم
فروض على الفلسطينيين، كل الفاصل بين إسرائيل واألراضي الفلسطينية ونهاية الحصار االقتصادي الم

هذه األمور مؤشرات مهمة لتبرير الثقة من جانبنا وإذا سارت إسرائيل في هذا النهج سنُرسل وفداً رسمياً 
ممثالً للعالم العربي لعرض خطة السالم، عند ذاك فقط يمكن توسيع إطار المشاركة العربية في تلك 

  ". اللجنة
  26/4/2007صوت الحق والحرية 

  
  بوالغيط وعبداالله الخطيب يزوران إسرائيل بتكليف عربيأأحمد  .54

أكدت القاهرة أنه يجب عدم إعطاء الزيارة المتوقعة لوزيري خارجية مصر أحمد أبو الغيط : القاهرة
واألردن عبد اإلله الخطيب إلسرائيل أكبر من حجمها، وشددت مصادر دبلوماسية مصرية على أن 

 مع إسرائيل لشرح المبادرة العربية والمكاسب التي يمكن أن تجنيها الوزيرين مكلفان عربيا باالتصال
إسرائيل والمنطقة سياسيا واقتصاديا وأمنيا من خالل تحقيق تسوية سلمية نهائية للنزاع في حالة قبول 
المبادرة كأساس لمفاوضات على مسارات التسوية، ولفتت إلى أن الوزيرين ليسا مكلفين بالتفاوض ألن 

 .لية وصالحية واختصاص المفاوض الفلسطيني والسوري واللبنانيتلك مسؤو
  27/4/2007الخليج اإلماراتية 

  
  لقاء بين سفيري باكستان واسرائيل في االمم المتحدة       .55

قالت مصادر موثوقة في نيويورك ان لقاء تم في اروقة االمم المتحدة، مساء  : نبيل الغزاوي-عمان 
يل غولدمن والباكستان اكرم منير، في االمم المتحدة استغرق زهاء عشر االربعاء، بين سفيري اسرائ

وقالت المصادر في اتصال هاتفي ان هذا اللقاء جاء على خلفية اعالن الرئيس الباكستاني برويز  .دقائق
مشرف عن استعداده الشخصي للقيام بوساطة بين اسرائيل والفلسطينيين الستئناف عملية السالم وحل 

  .السرائيلي الفلسطيني برمتهالنزاع ا
  27/4/2007الدستور 

    
  ايران ستضرب اسرائيل اذا هوجمت بسبب برنامجها النووي .56

نقلت وكالة انباء الجمهورية االسالمية االيرانية عن مسؤول كبير قوله، يوم الخميس، ان ايران : طهران
  . مت بسبب برنامجها النوويستضرب المصالح االمريكية في انحاء العالم وستضرب اسرائيل اذا هوج

  26/4/2007رويترز 
  

  في دمشق بنتائج هزيلة اختتام مؤتمر مقاطعة إسرائيل .57
أنهى مؤتمر المقاطعة العربية إلسرائيل أعماله، أمس، بنتائج هزيلة حيث أقر الحظر على : يو بي آي

ماضي، ليوناتيد برس وقال مصدر في مؤتمر المقاطعة الذي بدأ أعماله، اإلثنين ال. شركتين أردنيتين
أنهى أعماله بنتائج هزيلة للغاية إذ انه فرض الحظر على شركة عصر األردنية "أنترناشونال إن المؤتمر 

الشركتين متهمتان بنقل بضائع "وأضاف أن ". وشركة أخرى من نفس الجنسية تشكل فرعا للشركة األم
تم وضع اسم "ل عدم ذكر اسمه انه وأكد المصدر الذي فض ".من إسرائيل وترويجها في دول عربية
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 ألف دوالر على الالئحة السوداء 100المخرج السينمائي ستيفن سبيلبرغ الذي تبرع إلسرائيل بمبلغ 
إرسال تحذير لشركة هنا الصينية والسيما فرعها "كما تم . ، علما أنه صاحب فيلم عملية ميونخ"للمقاطعة

وقال ".  شهور6 أن ال عالقة لها بإسرائيل، وذلك خالل مدة بتايالند لتأمين كافة البيانات التي تؤكد
محمد صبيح أمين عام مساعد الجامعة العربية والذي حضر االجتماعات كان يبتسم من "المصدر إن 

  ".هزالة النتائج إال انه من الواضح أنه من غير المسموح أن تتوسع االجتماعات أكثر من ذلك
  27/4/2007الخليج اإلماراتية 

  
  المساعدات ستتجاوز الحكومة الفلسطينية حتى تلبية الشروط الدولية: فوض اوروبيم .58

اعلن المفوض االوروبي للتنمية والمساعدات االنسانية، اثناء لقاءه نائب المفوض العام لالونروا            : رام اهللا 
 تـزداد   فيليبو جراندي في بلدة سلفيت اليوم الخميس، ان الظروف المعيشية في االراضـي الفلـسطينية              

 ونقل جراندي للمفوض    .تدهورا، مطالبا اسرائيل بتخفيف القيود المفروضة على حركة تنقل الفلسطينيين         
االوروبي الصعوبات التي تواجهها االونروا في عملها جراء االجراءات االسـرائيلية منوهـا الـى ان                

 فان االونروا لن تحـصل      واكد انه حسب التوقعات    .االوضاع في االراضي الفلسطينية تتدهور باستمرار     
 مما يضع عراقيل    2007اال على خمسين في المائة فقط من االموال التي طلبتها لبرنامج الطوارئ للعام              

وقال المفوض االوروبي لوي ميشال الذي يقوم بجولة في الشرق االوسط في مـؤتمر               .كبيرة امام تنفيذه  
اتذكر ان الوضع كـان،     "واضاف   ."هور كثيرا الوضع االنساني في االراضي الفلسطينية يتد     "صحافي ان   

 وقال ان القيود    ."لدى زيارتي قبل سنة الى المنطقة، صعبا وسيئا، اال انني اعتقد انه حاليا يزداد تدهورا              
التي تفرضها اسرائيل على حركة تنقل الفلسطينيين بحجة االمن، مسؤولة جزئيـا عـن هـذا الوضـع                  

ئيل واعرف انه ليس من السهل العيش باستمرار في ظـل تهديـد        انني قلق جدا على امن اسرا     "مستدركا  
اعتداءات ارهابية  ولكن في الوقت نفسه، عندما ارى جدرانا وعندما ارى اسيجة، يمكننـي ان اتـصور                  

 وقال ميشال ان    ."بسهولة ان لها انعكاسات سلبية جدا على الحياة اليومية للناس في االراضي الفلسطينية            
 وقال إن مـساعدات  ."االساسية والرواتب  له انعكاسات مأساوية بسبب توقف الخدماتكانت"هذا التجميد 

االتحاد ستتجاوز الحكومة الفلسطينية الى أن تعترف بإسرائيل وتنبذ العنف وتلتزم باتفاقات السالم المؤقتة              
و األسـلوب أو    ما دامت هذه المعايير لم تتحقق فلن يكون هناك تغير في النظام أ            " واضاف   .بين الجانبين 

وقال ميشال عقب لقائه بوزيرة الخارجية اإلسـرائيلية         ".عملية المساعدات المقدمة من االتحاد االوروبي     
منـذ فـرض    " كثيـرا "تسيبي ليفني ان الوضع اإلنساني في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة تدهور             

 .العقوبات
  26/4/2007وكالة سما 

  
  فلسطينيين خالل زيارة رايسالنرويج تدافع عن روابطها مع ال .59

قالت النرويج لوزيرة الخارجية االمريكية كوندوليزا رايس، يوم الخميس، إن اعتـراف اوسـلو              : اوسلو
وقـال وزيـر الخارجيـة    . بحكومة الوحدة الفلسطينية يهدف الى مساعدة الدبلوماسية في الشرق االوسط 

امت النرويج بتطبيع عالقتها بالحكومـة      ق"النرويجي يوناس جار ستوير خالل مؤتمر صحفي مع رايس          
سنحاول اقتفاء  . النرويج لن تمنح تفويضا مفتوحا في أي اتجاه       "واضاف  ." وهو ما يعني اننا نتحدث معهم     

ونضع . السياسات التي تسير في االتجاه الصحيح والتي يمكن أيضا ان تفتح الطريق من أجل المفاوضات              
واضاف ان  ." مبادئ الرباعية هي مبادئ النرويج    "وقال ستوير   ." لتوقعات واضحة للغاية بالنسبة السرائي    

اسرائيل لديها أيضا التزامات للوفاء بها بموجب اتفاقات سابقة التي قال ان اللجنة الرباعية تعترف بهـا                 
 100وقالت النرويج انها تتوقع ان يصل اجمالي مساعداتها لالراضي الفلـسطينية الـى حـوالي                . أيضا
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بما في ذلك المساعدات المالية المباشرة وغيرها من المساعدات وقال ستوير ان النرويج لم              مليون دوالر   
نحـن متفقـان ان حكومـة       "وقالـت   . تتمكن من استئناف المساعدات بعد لكن تأمل ان تفعل ذلك قريبا          

فلسطينية تعترف بالكامل بمبادئ الرباعية ستكون خطوة جيدة جدا لالمام واعـرف ان الـوزير عمـل                 
وأكدت رايس مجددا ان سياسـة      ." اجتهاد شديد في االتصاالت التي حاول دفعها قدما باتجاه هذا الهدف          ب

واشنطن هي االتصال على اساس كل حالة على حدة مع الـوزراء الفلـسطينيين الملتـزمين بمبـاديء                  
وقال سـتوير  . الرباعية وأشارت الى اجتماعها االسبوع الماضي مع وزير المالية الفلسطيني سالم فياض 

من المساعدات لالراضي الفلسطينية تسير عبر قنوات انسانية لكن موقف          "  بالمئة او أكثر   50ان حوالي   "
  .النرويج هو انه يجب ان تقدم المساعدات عبر قنوات طبيعية من خالل وزارة المالية الفلسطينية

  26/4/2007رويترز 
  

  لب بدعمها بريطانيا تُرحِّب بالمبادرة العربية للسالم وتطا .60
رحبت بريطانيا بتشكيل اللجنة الوزارية العربية من أجل مبادرة السالم العربية، التي جاءت فـي               : لندن

أعقاب المصادقة على قرارات القمة العربية التاسعة عشرة، من أجل دفع عملية السالم في منطقة الشرق                
هناك فرصـة سـانحة     : "دكتور كيم هاولز  وقال وزير الدولة في وزارة الخارجية البريطانية ال       . األوسط

حالياً في منطقة الشرق األوسط حيث ظهرت بعض التطورات اإليجابية، التي تبعث علـى األمـل فـي                  
واشار إلى أنّه فـي     . إحالل السالم بالمنطقة، ومنها اللجنة الرباعية المعنية بتفعيل مبادرة السالم العربية          

 األطراف على انتهاز هذه الفرصة ودعم السلم، موضحاً في كلمة           متناول المجتمع الدولي أن يشجع كافة     
إن : بالده، التي ألقاها اليوم أمام جلسة مجلس األمن الدولي، والمتعلقة ببحث الوضع في الشرق األوسـط               

التصعيد األخير في عمليات العنف باألراضي الفلسطينية المحتلة والذي أدى لوقوع العديد من الـضحايا               
وأضاف أن ذلك ضاعف من أهمية إيجاد حّل وإحياء عملية السالم، حيث            ". سةً كبيرةً في المنطقة   سبب نك 

وفـي هـذا    . أن حالة االستقرار النسبي، التي شهدتها المنطقة بالشهور األخيرة، مكّنت من تحقيق تقـدم             
نّى مواصلة التركيز   السياق دعا الوزير البريطاني كافة األطراف، أن تضع نهاية فورية للعنف، حتى يتس            

. إن إحراز أي تقدم حقيقي ذي معنى لن يتم سوى من خالل الحـوار فقـط  : وقال. على العملية السياسية 
وأكّد الدكتور كيم هاولز أن بريطانيا ستتعاون مع حكومة الوحدة الوطنية الفلسطينية وذلك فـي ضـوء                 

وأضاف . دئ التي نصت عليها اللجنة الرباعية     برنامجها السياسي وما تقوم به من أفعال تتماشى مع المبا         
يجب أن يعبر المجتمع الدولي عن التزامه تجاه دولة فلسطينية مستقبالً، وتجـاه أمـن إسـرائيل،      " يقول  

بحيث يقدم رسالة دعم قوية لوجود دولة فلسطينية قادرة على البقاء وتتمتّع بمقومات الدولة، من خـالل                 
 الفلسطينية، فضالً عن تسهيل تنسيق المساعدات للفلسطينيين لتحسين حيـاتهم           تحسين قدرات المؤسسات  

وطالب في هذا الصدد إسرائيل باإلفراج عن عائدات الضرائب العائدة للفلسطينيين، والمسارعة            . اليومية
ورفح، وتسهيل القيود األخرى المفروضة علـى التحركـات،   " كارني"في فتح معابر الحدود في المنطار   

من جهة أخـرى شـدد      . ؤكّداً أن ذلك يساعد في تحسين حياة الفلسطينيين وزيادة الثقة ما بين الطرفين            م
وزير الدولة في وزارة الخارجية البريطانية على أهمية اإلفراج عن الصحفي البريطاني آلن جونـستون               

  .ل على اإلطالقالمختطَف في غزة فوراً ودون شروط، مؤكّداً أن استمرار احتجازه غير مقبو
     26/4/2007 وفا -وكالة االنباء الفلسطينية

  
  سي في غزة.بي.البرلمان االوروبي يدعو الطالق سراح مراسل بي .61

ضم االتحاد االوروبي صوته، يوم الخميس، للدعوات الدولية إلطالق سراح مراسل هيئـة             : ستراسبورج
وانقطعـت أخبـار االن     .  قطـاع غـزة    سي، الذي يفترض أنه مخطوف في     .بي.االذاعة البريطانية بي  

جونستون، وهو المراسل االجنبي الوحيد الذي كان يعمل في غزة على اساس دائم، منذ العثـور علـى                  
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اطـالق سـراح   "ودعا البرلمان االوروبي في قرار له، الى    . آذار الماضي /  مارس 12سيارته خالية في    
مضاعفة جهودها  "السلطة الفلسطينية على    وحث  ." جونستون فورا ودون شروط وعودته سالما دون أذى       

وضمان اجراء تحقيق جيد وشامل فـي كـل         ...لتأمين اطالق سراح السيد جونستون على جناح السرعة       
  ." الهجمات التي تستهدف الصحفيين وسائر المدنيين ومثول المسؤولين عن هذه الهجمات أمام العدالة

  26/4/2007رويترز 
  

  كونغرس يطالبون بضرورة دفع عملية السالممرشح للرئاسة ونافذون في ال .62
 األميركي،  –حضرت القضية الفلسطينية بقوة في العشاء السنوي للمعهد العربي          :  جويس كرم  -واشنطن  

، 2008 الخميس، وأكد المشاركون وبينهم مرشحون للرئاسة األميركية لعام          -في واشنطن ليل االربعاء     
 من الزخم الذي أطلقته المبادرة العربيـة والتغييـر فـي الخـط              ضرورة الدفع بعملية السالم واالستفادة    

وافتتح حاكم والية نيو مكـسيكو، المرشـح الرئاسـي عـن            . االيديولوجي الدارة الرئيس جورج بوش    
السنوية، بتأكيده أنه اذا وصـل الـى البيـت          " جبران خليل جبران  "الديموقراطيين بيل ريتشاردسون ليلة     

. الم ويضاعف الجهود الديبلوماسية التي تقوم بها واشنطن على هذا المـسار           األبيض فسيعين مبعوثا للس   
وانتقد بشدة سياسة االدارة الحالية االستثنائية بين االدارات السابقة لعدم تعيينها مبعوثاً وتجاهـل العمليـة           

ديـان  بدورها، اشـادت الـسيناتور      . الديبلوماسية للكثير من الوقت وألسباب اعتبرها محض ايديولوجية       
فينستاين بالدور الذي تقوم به المملكة العربية السعودية للدفع بعملية السالم، خصوصا من خالل احيـاء                

وأكدت فينستاين، التي ترأس مجموعة عمل في معهد أسبن         . المبادرة العربية وتبنيها كمنطلق لحل النزاع     
 جورج بوش توحي بتغييـر فـي        لمساعدة الفلسطينيين، أن هناك اشارات أخيرة من جانب ادارة الرئيس         

ووضعت جهـود   .  االسرائيلي بعد سنوات من تجاهله     -سياسة االدارة في التعامل مع الملف الفلسطيني        
وزيرة الخارجية كوندوليزا رايس، التي تستعد للقيام بجولتها الرابعة الى المنطقة، ضمن هذا االطار الذي               

ب الرئيس ديك تشيني ومستشار بـوش لـشؤون         يتعارض مع رؤية صقور االدارة، خصوصاً مكتب نائ       
  . الشرق األوسط اليوت أبرامز

وعن الحزب الجمهوري، اكد السيناتور تشاك هايغل الذي يحتمل ان يترشح للرئاسـة آخـر العـام، أن                  
العالقة الجيدة مع اسرائيل يجب أال تكون على حساب العرب، مضيفا أن السياسة األميركيـة الـصائبة                 

خطاء اسرائيل حين ترتكب وأن تكون الواليات المتحدة صـديقة للعـرب كمـا هـي                تستوجب تحديد أ  
  .السرائيل

  27/4/2007الحياة 
  

  األونروا تناشد االتحاد األوروبي تقديم مساعدات عاجلة للفلسطينيين  .63
االتحاد األوروبي، تقديم مساعدات    " األونروا"ناشدت وكالة غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين       : بروكسل

وقالت كارين أبو زيد،    . عاجلة للفلسطينيين والعمل على رفع الحصار المفروض على الشعب الفلسطيني         
المفوضة العامة للوكالة في تصريٍح للصحفيين مساء أمس، في العاصـمة البلجيكيـة بروكـسل حيـث                 

الالجئـين  إن وكالة غـوث وتـشغيل       : اجتمعت مع مشرعين أوروبيين ومسؤولين في االتحاد األوروبي       
 مليون دوالر أمريكي كتمويل طـارئ لتـتمكن مـن           246الفلسطينيين بحاجة إلى مساعدة عاجلة قدرها       

ـ        ماليين الجـئ فلـسطيني فـي       " 4،4"مواصلة تقديم الرعاية التربوية والصحية والخدمات االجتماعية ل
عدة أمـاكن مـن     وأضافت، أن أربعة من كل خمسة في        . سورية واألردن والضفة الغربية وقطاع غزة     

األراضي الفلسطينية كغزة على سبيل المثال يعيشون تحت خط الفقر، وأن االقتصاد مدمر بـشكل شـبه                 
". األونـروا "كامل كما أنّه ال وجود لفرص عمل بسبب الوضع األمني المتدهور الذي يؤثّر على عمـل                 

شغيل الالجئين الفلسطينيين مـن     وأوضحت أن سلطات االحتالل اإلسرائيلي تمنع موظّفي وكالة غوث وت         
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العيش والتحرك بحرية في قطاع غزة كما أن الوكالة بحاجة إلى سيارات مدرعـة وحراسـة رئاسـية                  
ووصفت أبو زيد مبادرة السالم العربية التي تبنّتها قمـة بيـروت   . ومرافَقة من ِقبل عناصر من الشرطة   

 إحيائها وتشكيل حكومة وحدة وطنية فلسطينية بأنّهـا         ، وأعادت قمة الرياض التأكيد على ضرورة      2002
إن غالبيـة الفلـسطينيين     : وأردفت أبو زيد قائلةً   . مؤشّرات إيجابية تتطلّب مكافأة ما من المجتمع الدولي       

ـ        مقارنة مع إسرائيل والواليات المتحـدة اللتـين        " 27"لديهم رؤية إيجابية حيال دول االتحاد األوروبي ال
مسؤولية الصعوبات االقتصادية التي يواجهونها، مضيفةً أنّه ألمر هام أن تسمع أوروبـا بـأن               يحمالنها  

الفلسطينيين يعولون على األوروبيين في لعب دور أكثر حيادية وأقـل انحيـازاً حيـال طـرف واحـد                   
  .واإلصغاء إلى قضيتهم وتقديم مزيد من المساعدات

    27/4/2007 وفا -وكالة االنباء الفلسطينية
  

  إيران بحاجة إلى أقل من سنتين إلنتاج القنبلة النووية: لمخابرات األمريكيةا  .64
ادعى تقرير جديد صادر عن وكاالت المخابرات األمريكية، أن إيران تغلبت على مشاكل فنية واجهتهـا                

 من  خالل عمليات تخصيب اليورانيوم، وأصبح بإمكانها إنتاج يورانيوم مخصب للقنابل النووية خالل أقل            
هآرتس عن البنتاغون أن التقرير الجديد يقلص الفرص أمام إسرائيل، ومن            وفي المقابل نقلت   . سنوات 3

  .يةيراناالالممكن أن يعجل من إمكانية أن تقوم األخيرة بضرب المفاعالت النووية 
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 الحديث عن انقسامات في حماس هرطقة : سعيد صيام .65

رلمانية وزير الداخلية الفلسطيني السابق سعيد صيام في حـديث مطـول مـع              اكد رئيس كتلة حماس الب    
القدس العربي امس علي ضرورة انهاء االجهزة االمنية الفلسطينية التي تشكلت لتنفيذ اتفاقـات اوسـلو                

واوضح صيام الذي تحمله حركة فتح مسؤولية االحدث        . واعادة تشكيلها من جديد وفق المصلحة الوطنية      
لداخلية التي وقعت في االشهر الماضية بان االجهزة االمنية تساهم بشكل كبيـر فـي الفوضـي                 الدامية ا 

 ان العراقيل التي كانت تعترض طريقه النهـاء الفلتـان           ىواشار صيام ال  . الداخلية وحالة الفلتان االمني   
ـ   واشار . الداخلية ما زالت تعترض وزير الداخلية الحالي هاني القواسمي         ىاالمني والفوض   ان  ى صيام ال

ذلك المنصب الذي استحدثه الرئيس الفلسطيني محمود عباس عقب فوز حماس           (مدير عام االمن الداخلي     
ما زال يقف عائقا ما بين وزير الداخلية وتواصـله          ) في االنتخابات التشريعية السابقة وتشكيلها الحكومة     

 :وفيما يلي نص الحوار المني،مع االجهزة االمنية، لضبط االوضاع الداخلية وانهاء الفلتان ا
 داخلية واحداثا دامية، ووزير الداخلية      ىانت كنت وزيرا للداخلية في الفترة الماضية التي شهدت فوض         * 

 البقـاء الوضـع     ىالجديد لم يستطع لغاية االن وضع حد لتلك الظاهرة، هل هناك اطراف فلسطينية تسع             
  ما هو عليه؟ىعل
ي لم يكن وليد او انتاج الحكومة السابقة وانما كان تراكما لسنوات سـابقة               والفلتان االمن  ىاوال الفوض  -

وربما منذ تأسست السلطة، واالسباب كثيرة، واهمها تعدد االجهزة االمنية وتداخل الـصالحيات وعـدم               
وجود الرقابة والشفافية والمحاسبة وتعدد المرجعيات والوالءات واالجندات، فضال عـن عـدم تطبيـق               

 .استقالل القضاءالقانون و
 ومن المسؤول عن ذلك؟ * 
 السلطة، وذلك االنتقال لـم يكـن        ىالنظام السياسي الفلسطيني الذي شهد االنتقال من مرحلة الثورة ال          -

 اطراف فلسطينية بان السلطة ملك خـاص        ىمتبلورا بصورة صحيحة، خاصة وان هناك احساسا كان لد        
 .لهم ولم يستوعبوا التغيرات التي حدثت
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ولكن حالة الفوضي والفلتان االمني تأججت بصورة كبيرة في عهدك وعهد الحكومة الـسابقة التـي                * 
 شكلتها حركة حماس؟ 

 الداخلية ورثناها عن الحكومة السابقة وورثتها الحكومة الحالية، لكن تـأجيج الفوضـي              ىاوال الفوض  -
 كأداة ضغط   ىواستخدمت تلك الفوض  الداخلية في عهد الحكومة العاشرة كان مخططا له الفشال الحكومة           

 الخالقة التي تحدثت عنها وزيرة الخارجية االمريكيـة رايـس           ى الحكومة، وعلينا ان نتذكر الفوض     ىعل
 ذلك انه اذا كان هناك تفاهم       ىالفشال الحكومة العاشرة، الفوضي كانت موجهة بقرار سياسي، والدليل عل         

 . سياسي بين فتح وحماس تخف حدة التوتر
  الذي نفذ ذلك المخطط الذي تتحدث عنه؟ ومن* 
 .من له اجندة خارجية، والذين لم يستوعبوا التغيرات الفلسطينية التي حصلت -
 ومن هم؟ * 
نحن قلنا سابقا انهم كانوا تيارا داخل حركة فتح، ومن الشخصيات المتنفذة داخل الحركة، ونحـن االن                  -

ـ       نعيش في حالة وفاق وال داعي لذكر االسماء خ          ان  ىصوصا وانها باتت معروفة لجميع الفلسطينيين حت
 .االطفال يعرفون تلك االسماء

وزيرالداخلية الحالي الذي قدم استقالته مؤخرا لرئيس الوزراء الذي رفضها بدوره يشتكي من ان مدير               * 
عام االمن الداخلي رشيد ابوشباك الذي عين في هذا المنصب الذي استحدث عقب فـوز حمـاس فـي                   

 تخابات التشريعية يعرقل تنفيذ خططه، هل هذا الرجل عرقل عملك عندما كنت وزيرا للداخلية؟ االن
الحقيقة ان عمله معي شخصيا يختلف عن العمل مع وزير الداخلية الجديد، انا تربطني عالقة شخصية                 -

ن في الحقيقة   مع رشيد ابوشباك، وهذه العالقة ساهمت بشكل ما بالتوافق في بعض القضايا البسيطة، ولك             
ان مدير عام االمن الداخلي كان يشكل عائقا وحاجزا بيني وبين االجهزة االمنية لتنفيذ مخططاتي لتغيير                
قادة االجهزة االمنية وتفعيلها لضبط االوضاع وانهاء الفلتان االمني، وهذه نفس المشكلة التي يعاني منها               

 .وزير الداخلية الحالي
 ذلك الرجل وانت وزير داخلية؟ولكن لماذا لم يتم تجاوز * 
بحكم ان معظم عناصر االجهزة االمنية ينتمون الي لون سياسي واحد، فان ما كان يصدر عـن ابـو                    -

 . حماسىالذي ينتمي لحركة فتح مقدم علي ما يصدر عن وزير داخلية ينتمي ال شباك
 ي والفوضي الداخلية؟ زير الداخلية الجديد هاني القواسمي هل سينجح في انهاء الفلتان االمن* 
النجاح ليس مستحيال، وانا بتقديري انه يمكن النجاح اذا ما اعطي كل ادوات التغييـر والـصالحيات،       -

 ما هو عليه من     ىشرط ان ال توضع العراقيل امام تواصله مع االجهزة االمنية، اما اذا ما بقي الحال عل               
المن الداخلي ووزير الداخلية فان ذلك االمر سيحول        ناحية تنازع االجهزة االمنية بين رغبات مدير عام ا        

 .دون النجاح
 ولكن مهمة االجهزة االمنية تحقيق االمن للمواطن الفلسطيني بغض النظر عن الرغبات؟ * 
االجهزة االمنية الحالية موجودة بقرار سياسي لتنفيذ اوسلو وتنفيذ اجنـدات محـددة، واالن تغيـرت                 -

مت من اجلها، لذلك فيجب ان تنتهي هذه االجهزة ويعاد تشكيلها الن مبـرر              الظروف واالهداف التي اقي   
 والفلتان االمني وتمثل النسبة االكبـر فـي   ى، ثم هذه االجهزة كانت جزء من حالة الفوض       ىوجودها انته 
 .هذا المجال

يات قتل  ولكن جهاز المخابرات العامة الفلسطينية يتهمك شخصيا بالتستر وحماية متهمين بارتكاب عمل           * 
  ضد ضباط وعناصر من الجهاز ومن المواطنين؟

ـ      ى هذا كالم عار عن الصحة، واالجهزة االمنية تريد ان تغطي عل           - ـ  ى عجزها، فهي مـن غط  ى عل
الجرائم وهرب المجرمين ومدهم بالسالح ، وهي من قدم العالج للمجـرمين داخـل مقـرات االجهـزة            

 . كل حال اتهام الناس هو اسهل شيءىاالمنية، عل
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 وماذا عن جهاز االمن الوقائي؟ * 
جهاز االمن الوقائي تاريخة اسود وقد حاولت خالل فترة وجودي في وزارة الداخلية ان اغير الصورة                 -

وان افعل شيئا باتجاه ان يصبح جهازا وطنيا يخدم المصلحة العامة، ولكن هذا لم يتم كمـا اردت وبقـي                    
 .االغتياالت واالحداث والفوضي والفلتانجهازا حزبيا شاركت عناصره في العديد من 

 ولكن ذلك الجهاز وغيره يتبع لوزارة الداخلية؟ * 
تلك االجهزة نظريا تتبع لوزير الداخلية وعمليا تنفذ سياسة تنظيمية وتستخدم كذراع وصوت في وجه                -

 . المعارضة، وكانت سابقا اداة قمع للمعارضة
 ة التي ما زالت مثار خالف في االوساط الفلسطينية؟ هذا الذي دفعك لتشكيل القوة التنفيذي* 
وهذا ما اضطرنا لتـشكيل قـوة، تنفـذ         ) السابقة(االجهزة االمنية لم تكن تنفذ سياسة الحكومة الجديدة          -

سياسة الحكومة، وكنا مضطرين لتشكيل القوة التنفيذية التي يقول وزير الداخلية الحالي االن بانـه بـات                 
لي حق في تشكيل القوة التنفيذية، النه اذا طلب شيئا من االجهزة االمنية يتحججون لـه                مقتنعا باننا كنا ع   

 . بأشياء مختلفة لتعطيل تنفيذ توجهاته وقراراته
 هل وزير الداخلية الحالي يؤيد القوة التنفيذية؟ وماذا عن دمجها في اجهزة االمن الموجودة؟ * 
 دمجها في االجهزة االمنية التي كانت تشكل رعبا للمواطن          القوة التنفيذية قوة شرعية وما الحديث عن       -

وأود ان اوضح هنا بان معظم عمليات حفظ االمن والنظام االن تقـوم بهـا القـوة                 . اال مناكفات سياسية  
 .التنفيذية وليست االجهزة االمنية

 ولكن المطلوب حل القوة التنفيذية؟ * 
نها شكلت وفق القانون، وحل القـوة التنفيذيـة مـصطلح           ليس هناك قانون يبيح حل القوة التنفيذية ال        -

 اساس حزبـي    ى اساس وطني ومهني وليس عل     ىمرفوض، وانما هناك اعادة هيكلة االجهزة االمنية عل       
 .وتحديد المهام والصالحيات وتنفيذ الخطط التي تعدها الحكومة

 لكثير من الجرائم؟ القوة التنفيذية التي شكلتها انت كوزير للداخلية متهمة بارتكاب ا* 
هذه اتهامات باطلة تصدر عن فئة محدودة تري في تشكيل القوة التنفيذية تهديدا الجندتها ومـصالحها                 -

 .الخاصة
 ولكن تلك القوة تورطت في االحداث الدامية والفوضي الداخلية؟ * 
حيث اطـالق النـار     ال بد من ذكر ان القوة التنفيذية اصبحت هدفا للموتورين من لحظة تشكيلها، من                -
 .  عناصرها ومن خالل بعض وسائل االعالم التي تلصق بالتنفيذية كل حدث علي الساحة الفلسطينيةىعل
هل سينجح وزير الداخلية الحالي من خالل الخطة االمنية التي اعدها واقرتها حكومة الوحدة الوطنيـة          * 

 في تحقيق االمن الداخلي؟ 
 جهود الجميع، والخطة ممكن ان تسهم في الحـد مـن            ىمنية تحتاج ال  امكانية ان نخرج من االزمة اال      -

يجب ان يكون معلوما للجميع بانه ال الداخلية وال الحكومة وال الرئاسة تستطيع ان              وحالة الفلتان االمني،    
 سنوات  ى مد ىتنهي الفلتان االمني والفوضي الداخلية بين ليلة وضحاها، فكما تراكم الفساد والفوضي عل            

 . متابعةىية، فاالصالح يحتاج للتراكم ويحتاج الماض
 انت من قادة حماس، هل الحركة تشهد انقسامات؟ * 
 االطالق ومـا    ىعبر مواقع االنترنت فقط، والحقيقة ان الحركة واحدة موحدة وليس فيها اي انقسام عل              -

 .الحديث عن انقسامات اال هرطقات اعالمية
  الوطنية؟ لماذا لم تشارك في حكومة الوحدة* 
الن الحركة بمؤسساتها اتخذت قرارا بمنع نواب الحركة في المجلس التشريعي مـن تـولي حقائـب                  -

وزارية، ولكنها سمحت لوزراء سابقين ليسوا نوابا بالمشاركة، هذا اوال، اما ثانيا فانا شخصيا لـم اكـن                  
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ا كنت اكثر رغبة بعدم تـولي ايـة         راغبا في تولي حقيبة وزارة الداخلية قبل استالمها وبعد االنتهاء منه          
 .حقيبة وزارية

 هل انت علي تواصل مع رئيس الوزراء اسماعيل هنية؟ * 
طبعا، انا تربطني معه عالقة االخوة في الحركة وقيادتها واتصاالتي ال تنقطع معه وان كانت مشاغله                 -

 .كثيرة
 محمد دحالن منـصب مستـشار       انت رئيس كتلة حماس البرلمانية هل ما زلتم ترفضون تولي النائب          * 

 االمن القومي؟ 
 تعيين دحالن فـي     ىالقضية ليست شخصية، القضية ذات بعد قانوني، ونحن كتلة حماس اعترضنا عل            -

 .ذلك المنصب استنادا للقانون
 فقط للقانون؟ *  
   .ال اريد ان اشخصن القضية وال اريد ان اخرج عن هذا النص -

  27/4/07القدس العربي 
 

  !وغياب اإلسرائيلية... مبادرة العربيةحضور ال .66
    أسعد عبد الرحمن. د

قبل انعقاد مؤتمر قمة الرياض األخير، ألمحت بعض الصحف العربية إلى اتفاق عقـد بـين الواليـات                  
المتحدة وإسرائيل وبعض الدول العربية بشأن إجراء اتصاالت مباشرة واسعة تحت غطاء دعم التفاوض              

بهدف بدء خطوات التطبيع العربي مع تل أبيب، تقوم على أساس دمج المبـادرة              اإلسرائيلي  / الفلسطيني
العربية بخريطة الطريق في خطة سياسية جديدة تطرحها اإلدارة األميركيـة الحقـاً كحـل للـصراع                 

وأوضحت هذه الصحف، نقالً عن بعض المسؤولين العرب، أن هذا االتفاق هو            .  اإلسرائيلي -الفلسطيني
ة العربية تصر على عدم تعديل المبادرة العربية، خشية أن تكون تلك القمة، بالمحـصلة،               الذي جعل القم  

الخطوة األولى نحو تطبيع العالقات بين العرب وإسرائيل، أو أن تكون الرغبة العربية في حل القـضية                 
ـ           . الفلسطينية غطاء لذلك التطبيع    ضلة وأضافت أن إصرار اإلدارة األميركية على الخـروج بحـل للمع

الفلسطينية سببه أنها وإسرائيل معنيتان بهدوء تام في الساحة الفلسطينية والعربية على حد سواء من أجل                
  . استئناف الحرب على حزب اهللا ومحاصرة إيران وسوريا، وربما ضرب األولى

درة السالم  فهذه أول مرة تحظى فيها مبا     . لقد أصبح باإلمكان قراءة مالمح مبادرة السالم العربية المجددة        
فإسرائيل تتحدث عنها، وكذلك الواليات المتحـدة،       .  بهذا االهتمام  2002التي أقرت في قمة بيروت عام       

والفلسطينيون الذين كـانوا يتخوفـون مـن تعـديل       . بما يوحي باستعداد كل منهما للتعاطي معها إيجابياً       
زير الخارجة الـسعودي األميـر      المبادرة العربية، وخاصة تجاه شطب حق العودة، سيتمسكون بتأكيد و         

للمرة : "حين قال بحزم  ) وهو يمثل البلد الذي ولدت فيه فكرة المبادرة، ومضيف آخر قمة          (سعود الفيصل   
كذلك، تجدر اإلشارة إلى ما قاله أمين عام الجامعة العربية عمرو موسـى،   "!. العشرين ال تعديل للمبادرة   

ق المطلوبين، في إشارة إلى ضرورة عرضها علـى مجلـس           وهو أن المبادرة لم تحظ باالهتمام والتسوي      
األمن الدولي، خاصة وأن المشكلة الكبرى بالنسبة إلسرائيل، ومن ورائها الواليات المتحدة، هي مـسألة               

إذن، وبعد أن انفضت القمة ثمة توجـه بعـرض          . 194حق العودة التي يؤكدها قرار األمم المتحدة رقم         
دف إصدار قرار أو بيان، يستند على المبادرة، ويدعو الطرفين الفلسطيني           المبادرة على مجلس األمن به    

واإلسرائيلي للتفاوض على أساسها، خاصة بعد تصريحات إسرائيلية واضحة بهذا المعنى جـاءت علـى          
لسان وزيرة الخارجية األميركية كوندوليزا رايس ورئيس الوزراء اإلسرائيلي إيهود أولمرت، مفادها أن             

الالجئـين والحـدود والقـدس      (تصلح قاعدة لمسيرة تفاوض تركز على قضايا الحل النهـائي           المبادرة  
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بحيث تبدأ المساومة اإلسرائيلية المعهودة من أجل إسقاط أي بند مـن قـضايا المرحلـة                ) والمستوطنات
  . النهائية

ة مازالت مرفوضـة    ، فإن المبادرة العربي   "مرونة إسرائيلية في التعامل معها    "لكن رغم ما يقال اآلن عن       
، وهذا يعنـي    1967إسرائيلياً، ألنها تتحدث بصراحة عن انسحاب إسرائيل إلى خطوط الرابع من يونيو             

يهودية في الـضفة    " مستوطنة/ "االنسحاب حتى منتصف بحيرة طبرية، وعدم اإلبقاء على أي مستعمرة         
المشكلة بالنسبة إلسـرائيل ليـست      إذن ف . والجوالن، وبأن تعود القدس الشرقية تحت السيادة الفلسطينية       

الذي طرحه  ) ؟"لماذا ال توافق إسرائيل في الواقع على هذه المبادرة        ("وحول سؤال   . الالجئين فقط " مشكلة"
: ، يجيب الكاتب نفسه بالقول    )2007 آذار/  مارس 26" (معاريف"بن كسبيت الكاتب الرئيسي في صحيفة       

سمح له في هذه المرحلة بأن يتخذ قـراراً بهـذا الحجـم             الضعف السياسي البارز لحكومة أولمرت ال ي      "
كالهما مطوقان  . ومن جهة أخرى يوجد أبو مازن الذي هو اآلخر ضعيف سياسياً إلى أقصى حد             . الكبير

وعنـدما  . بسلسلة من االضطرارات، والقرارات والتصريحات اإلشكالية، وكذا بخصوم سياسيين عنيدين         
ومـع أن   ". ، يصبح من الصعب مطالبتهما باتخاذ قرارات دراماتيكيـة        يكون الطرفان ضعيفين بهذا القدر    

رايس تحركت لدفع عملية السالم إلى األمام، والعرب جهدوا في قمة الرياض لتقديم ضمانات إلسـرائيل                
تجاه التطبيع معها، يبقى ثمة غياب ألي مبادرة إسرائيلية في المقابل، فضالً عن حالة العجز التي تعيشها                 

ومع أن كثيرين   .  الصهيونية لدرجة أن أولمرت لم يرد على مبادرة القادة العرب بصورة إيجابية            الحكومة
 اإلسـرائيلي، وخـصوصاً الـشق       -يرون في مبادرة السالم العربية أساساً مقبوالً لحل الصراع العربي         

. بية وإسـرائيل  الفلسطيني منه، فإن األهم في نظرهم هو خلق قاعدة جيدة للسالم الشامل بين الدول العر              
فحتى قضية الالجئين ال يجب أن تكون سبباً لرفض إسرائيل للمبادرة، خاصة وأن هذه األخيرة، تعطـي                 

بل كان بمقدور أولمـرت أن يقـرب        ! تجاه القضية وتشترط موافقتها على أي حل      " الفيتو"إسرائيل حق   
شكلة وأنها مستعدة ألن تكون     المسافات أكثر مع العرب لو اعترف بأن إسرائيل ساهمت في خلق هذه الم            

جزءاً من تعاون عربي دولي من أجل إيجاد حلول لها، األمر الذي سيساهم بالشك في تغييـر األجـواء                   
  . السائدة أقله بين القادة العرب وإسرائيل

وفي سياق متمم، فإن أكبر ما يتخوف منه الشعب الفلسطيني حقيقة هو أن تكون النتيجة بعيدة عن تحقيق                  
فـوزيرة  . المه، وأن تكون هذه التحركات مجرد مساٍع لتحقيق إنجاز للرئيس األميركي المأزوم           بعض أح 

خارجيته تسعى منذ أكثر من شهرين للتوصل إلى خطة أميركية يوافق عليها محور االعتـدال العربـي                 
تمر ويجري الحديث، بحسب العديد من المصادر العربية والغربية، عـن مـؤ           . لتحريك المسيرة السياسية  

سالم كبير يعلن عنه قريباً يضم اللجنتين الرباعيتين، الدولية والعربية، والرئيس الفلسطيني محمود عباس              
ورئيس الوزراء اإلسرائيلي إيهود أولمرت، ويكون على جدول أعماله استئناف المفاوضـات الـسياسية              

. ق العودة بطريقـة أو بـأخرى      إسقاط ح : على أساس المبادرة العربية، مع االلتفاف على أحد أهم البنود         
، هل تثبت إسرائيل أنها يمكن أن تلجأ للسالم الحقيقي أم أنها دولة تريد سالماً علـى                 "المؤتمر"وفي ذلك   

مقاسها أشبه بهدنة لضمان أمنها في وقت ترفض فيه إعادة الحقوق المشروعة ألهلها ومنها االنـسحاب                
في صـحيفة   " جدعون ليفي "سؤال يجيب عليه    ! ؟"ناتالمستوط" وتفكيك   1967من األراضي المحتلة عام     

فلقد انتهت ترسانة الذرائع    . إن إسرائيل ال تريد السالم    : "حين يقول ) 2007 نيسان/  أبريل 10" (هآرتس"
ومخزن الرفض بات فارغاً، وإذا كان ممكناً حتى وقت أخير القبول بالكاد بجملة حجج وشروط إسرائيل                

، فإن الصورة اآلن ال تدع مجاالً للشك، فقناع إسرائيل المحبة للـسالم             )قتلم يحن الو  (و) ال شريك (مثل  
لقد انقلبت األمور رأساً على عقب، إسرائيل هـي جبهـة الـرفض، والءات الخرطـوم                ... تمزق تماماً 

لم يعد أحد يأخذ كالم أولمرت على محمل الجد، فهو يواصـل حديثـه              : "، مضيفاً "أصبحت الءات القدس  
، وكأن إسـرائيل    )لم يتغيروا، ولم يكافحوا اإلرهاب، ولم يفوا بأي من تعهداتهم         (ين متهماً   حول الفلسطيني 

  !". أوفت بتعهداتها وكأنها ليست المذنب الرئيس في فوضى الحياة تحت االحتالل
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  27/4/2007االتحاد االماراتية 
  

  جدران االحتاللين اإلسرائيلي واألمريكي .67
   علي الخليلي

ين االحتالل األمريكي للعراق واالحتالل اإلسرائيلي لما بقي من فلسطين فـي الـضفة              ثمة تماه وتماثل ب   
القتل واإلبادة والتدمير والتخريب والتعـذيب      ) جرائم(الغربية وقطاع غزة، ليس فقط في أساليب ووسائل         

يرة  وجـزر صـغ     والنهب والتهجير، وإنما أيضا في تفتيت األراضي المحتلة ذاتها وتحويلها إلى معازل           
مغلقة على سكانها، ومنفصلة عن بعضها بعضا بالجدران االسمنتية العالية والحواجز العسكرية والبوابات             

 .الحديدية، من داخلها وخارجها
. واالحتالالن يتوافقـان علـى أهـداف موحـدة أو مـشتركة           . االحتالالن يتبادالن الخبرات والتجارب   

ة في هذا العصر، تتمترس بترسانة عـسكرية ضـخمة،          واالحتالالن في المحصلة، قوة استعمارية واحد     
  .وأيديولوجية عنصرية إرهابية، وراء القهر واالغتصاب والقرصنة

 اقتالعياً استيطانياً، سعى منـذ       هو، على وجه الخصوص، احتالالً إحاللياً      وإذا كان االحتالل اإلسرائيلي   
ها بأكثر من قرن، وما بعـدها فـي العـام           وما قبل ) نشوء إسرائيل نفسها   (1948نشأته األولى في العام     

وإحالل اليهود  ) الترانسفير( وما يزال إلى حينه، إلى اقتالع الشعب الفلسطيني من أرضه وتهجيره             1967
المجلوبين من الخارج مكانه، باصطناع مئات البؤر االستيطانية اليهودية على امتداد فلسطين التي جعـل               

، إذا كان هذا االحتالل كذلك، وهو كذلك بالفعل العدواني على مـدار             منها إسرائيل اسما وتراثا وتاريخا    
الوقت، فإن االحتالل األمريكي في السياق نفسه، ال يقل خطورة في خصائصه االسـتعمارية الجديـدة،                
 بتدمير العراق ونهب ثرواته وتمزيقه وإبادة وتهجير الماليين مـن مواطنيـه، عـن تلـك الخـصائص                 

زيد فيها ويضاعفها بقدراته الهائلة، وهو يحول العراق المدمر بفعـل هـذا الهـول               ولعله ي . اإلسرائيلية
  .العسكري الكاسح، إلى كانتونات طائفية مسحوقة ومخنوقة بالجدران

في البداية، عمل االحتالل األمريكي على أن يزرع هذه الكانتونات إعالميا وثقافيا، في أذهان العـراقيين                
 األرض، ببذر جراثيم الطائفية بينهم، وإغراقهم باقتتال داخلي واسع على وقع            أنفسهم، قبل أن ينشئها على    

وحين فشل هذا الزرع الخبيث، وتمسك العراقيون بوطنيتهم العراقيـة الواحـدة،            . هذه الجرثمة المفزعة  
  حتى وهم يواجهون بآالف الضحايا، انفالتات طائفية في بعض صفوفهم، أدرك            وثقافتهم العربية القومية،  

االحتالل األمريكي أن طريقه االلتفافي بهذا المجال مسدود، ولن يخرج منه إال بفشل كامل يـؤدي إلـى                  
أو المرتبك  (وتحت ثقل هذا اإلدراك المتأخر، اتجه هذا االحتالل الفاشل          . طرده وكنسه عن أرض العراق    

ة والبوابات الحديدية حول    إلى طريقه المباشر والواضح والفاضح، في بناء الجدران االسمنتي        ) على األقل 
بعض األحياء في بغداد وغير بغداد، على أسس طائفية بحتة، لتكريس الطائفية على األرض الممزقـة،                

من جهة، ولمحاصرة المقاومة الوطنية ضده داخل معازل أشـبه  ) طالما امتنعت عنها األذهان المتماسكة (
عل من هذه المعازل ذاتها فـي األيـام         بالسجون من جهة أخرى، حيث يمكن له، حسب تصوره، أن يج          

  .القادمة، مسببا تلقائيا لهجرة سكانها، ولخنق إرادة المقاومة داخل شرايينها االجتماعية
وبقدر ما يبني هذا االحتالل، أمريكياً كان أو إسرائيلياً، مزيدا من الجدران على األراضي التي يحتلهـا،                 

ها، بقدر ما يهدم في الواقع، قوتـه ووجـوده علـى هـذه              ليكون هو نفسه في قلعة حصينة بينها أو فوق        
ومن ال يكترث لهذه الخالصة، ال يفهم التاريخ، أو         . فالجدران زائلة، ألن االحتالل زائل    . األراضي ذاتها 

  .أنه يتوهم أن سقوط جدار برلين كان مجرد نزوة عابرة
  27/4/2007الخليج اإلماراتية 
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  اقتقسيم فلسطين ومخطط تفتيت العر .68
  طاهر البكاء. د

أن من لم يستفد من تجارب التاريخ تالحقه لعنة تكرارها، وها نحن امـام مـشهد                : يرى ثقاة المؤرخين  
ولعل ضياع فلسطين وتقسيمها    . تكرر في امة العرب لمرات ومرات، من دون أن يستوعب أحد دروسه           

أما أبناء األمـة    . رب العالمية األولى  واحد من أقسى الدروس، بعد تقسيم أمة العرب نتيجة لتسويات الح          
 .وحكامها فلم يعوا بعد ذلك الدرس، لذا الحقتهم لعنة تكرار التجارب الى العراق، وربما ال تتوقف عنده                

إن المراقب لما يجري اآلن في العراق يرى انه تكرار لما جرى في فلسطين فـي النـصف األول مـن                     
داب البريطاني، وكانت الحكومة البريطانية قد قطعت سنة        القرن الماضي، إذ وضعت فلسطين تحت االنت      

أيامئـٍذ تـضافرت جهـود       . وعداً بتأسيس وطن قومي لليهود في فلسطين، والشهير بوعد بلفور          1917
سلطات االنتداب البريطاني في فلسطين والمنظمات الصهيونية الستقدام المهاجرين اليهود وتوطينهم فـي             

بعض المدن وامتلكوا االراضي وأقاموا المؤسسات االقتصادية والـسياسية         فلسطين حتى غدوا غالبية في      
  . ولم يكن لدى عرب فلسطين ما يشابه تلك المؤسسات. والعسكرية

كان الصهاينة يعملون ضمن خطة لفرض امر واقع، ولم يكن لدى العرب عامة وعرب فلسطين خاصـة                 
وعنـدما   .إال ردات فعل آنية سرعان ما خبت      اي خطة مقابلة، وكل ما وقع واطلق عليه ثورات لم يكن            

وقع المحذور وأصبح اليهود منظمين وقادرين على الدفاع عن انفسهم اعلنت بريطانيا عزمها االنسحاب              
  . من فلسطين، وحولت الملف الى االمم المتحدة التي انشئت بعد الحرب العالمية الثانية

غوط وتأثير الدول الكبرى أصدرت االمم المتحدة سـنة         ونتيجة لألمر الواقع الذي اوجده االنتداب وبالض      
 قرارها بتقسيم فلسطين الى دولتين عربية ويهودية، مع تدويل مدينة القدس، ولـم يطبـق قـرار                  1947

التقسيم الذي رفضه الفلسطينيون والعرب، مع أنّه حالة متقدمة جداً على ما آلت إليه الحال بعد اتفاقـات                  
، التي تسالمت أطرافها على منح الفلسطينيين سـلطة بالـشروط المفروضـة             كامب ديفيد ومؤتمر أوسلو   

عليها، وبحجم التقسيم الجغرافي أدى الى خسارة الفلسطينيين معظم أراضيهم التي كان قرار التقسيم لسنة               
  .  قد منحها لهم1947

 في قواعد اللعبة    إن مشهد فلسطين يتكرر اآلن في العراق وباألسلوب نفسه الى حد ما، مع بعض التغيير              
والالعبين، ففي فلسطين تم استقدام المهاجرين اليهود الذين استولوا على األراضي الفلسطينية بمختلـف              
الوسائل، أما في العراق فإن المحتل يسعى بكل الوسائل الى تجزئة اهل العراق من خالل تحطيم الهويـة             

 قومية أو مذهبية، تعاونه بذلك بعض األحـزاب    الوطنية العراقية، ودفع الناس لإلنكفاء الى هويات اضيق       
والقوى الناشطة اآلن على الساحة العراقية، المشاركة في السلطة أو المعارضة، من حيث يعلم بعضها او                

  . ال يعلم
وألن جغرافية العراق باألساس تنقسم الى أغلبيات وأقليات من حيث التصنيف القـومي والمـذهبي فـال         

تكريس هذا االنقسام وتنظيمه وتأطيره، تحت عناوين ومسميات في بعض واقعهـا            يحتاج المحتل إال الى     
وإذا  .حق يراد به باطل، لذا انصبت الجهود الختيار النظام الفدرالي شكال للدولة الجديدة كمرحلة اولـى               

عقـد   تمتع باستقالل شبه كامل، وبنى خالل ال       1991ما اخذنا اقليم كردستان كحالة ونموذج فإنه منذ عام          
الماضي مؤسساته المختلفة االقتصادية والسياسية ورفع علمه الخاص، وله مناهجه التدريسية التي قطعت             
صلة الجيل الجديد بالعراق، ولو سمحت الظروف اإلقليمية الدولية الستقل هذا االقليم منذ زمـن، ومـا                 

 االختيار النها تحميهم من دول      تمسك القيادات الكردية بالهوية العراقية االن اال على سبيل االضطرار ال          
  . الجوار المعادية لهم والمتربصة بطموحاتهم
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أما إذا تم انشاء اقليم في الجنوب والوسط كما تطالب بذلك بعض األطراف في االئتالف العراقي الموحد،                 
هـا  فهذا يعني بكل تأكيد أن عربة التقسيم وضعت على السكة، واذا ما انطلقت لـن تتوقـف، أو ان ايقاف                  

إن االرهاب المنظم الذي تمارسه القوى المختلفة، والتكفيرية منهـا بـشكل             .يحتاج الى تضحيات جسام   
خاص والرد المشروع أو اإلرهاب المضاد سيدفع العراقيين بشكل عام والحريصين على وحـدة البلـد                

عاطي مع  في ظل غياب حكومة قوية قادرة على حمايتهم الى الت         ” مضطرين غير مختارين  “بشكل خاص   
الواقع واالحتماء بالطائفة وقواها، التي تفرض سيطرتها على االقاليم وبالنتيجة القبول بطروحاتها حتى لو              

وهكذا يكون االحتالل واالرهـاب وقـوى        .كانت انفصالية، وهم بذلك كمن يستجير من الرمضاء بالنار        
د ساهمت في وضع العراق في غرفة       التكفير وبعض من القوى السياسية الفاعلة على الساحة العراقية، ق         

عمليات التقطيع الطائفي واإلثني ولن يخرج منها موحدا، ومايحصل للعراق تحت االحتالل األمريكـي،              
إن هذا يتناقض مع االهداف المعلنـة       : لعل سائالً يقول   .كان قد حصل لفلسطين تحت االنتداب البريطاني      
العب االساسي في الساحة العراقية، وهذا الى حد ما امر          للواليات المتحدة األمريكية ومصالحها، وهي ال     

صحيح، لكن ال يفوتنا أن نقول إن طروحات السياسة تأخذ دائما وضع جبل الجليد، الذي ال يرى منه اال                   
الجزء العائم على سطح الماء، أما اغلبه فهو غاطس، وال حساب لهذا الجزء الغاطس، مثلما ال حـساب                  

  . سةللخفّي من طرحات السيا
 ألدركنـا أن هنـاك    2003نيسان   / ابريل 9وإذا ما تابعنا الخطوات التي قامت بها سلطات االحتالل بعد           

اهدافاً اخرى غير معلنة يسعى اليها االحتالل، فإن مبدأ الفوضى الخالقة الذي تتبناه الخارجية األمريكية،               
االرتدادية، وهذا ما بدأ بـالعراق،      يعني بكل صراحة تعريض المنطقة الى هزات عنيفة ومراقبة الهزات           

  . وهو كاف لخلق هزات ارتدادية في األقليم برمته على المديين القصير والمتوسط
ولو كان الهدف األمريكي احتالل العراق فحسب واالحتفاظ به موحدا، لما قامت إدارة االحتالل بما قامت                

ل حكومة عراقية تمأل الفراغ، وفتحت      به من اجراءات حل الجيش والشرطة وشرطة الحدود، وعدم تشكي         
الحدود لمن هب ودب لدخول البلد، دون جواز سفر او بطاقة هوية، حتى استقدمت اغلب اعـدائها الـى                   
ارض الوطن، ولما تركت مخازن سالح الجيش العراقي مفتوحة األبواب لتستولي عليها قوى االرهـاب               

 والشرطة من امتالك اية وسيلة من وسائل القـوة          والعشائر وغيرهم، ولما منعت الجيش العراقي الجديد      
من الغباء االعتقاد ان كل ما جرى ويجـري هـو            .والنجاح، كالسالح، ووسائل اتصال، وحرية الحركة     

اخطاء تكتيكية، كما صرحت وزيرة الخارجية األمريكية وسواها من المسؤولين األمريكيين، وإنني مـن              
 بل ان الكثير منه جزء من خطة واسعة، وهي وضع البالد على             القائلين بأن ماحصل ليس أغلبه اخطاء،     

قد يقول اخر إن من غير المعقول ان تضحي أمريكا بأبنائها وأموالها وسمعتها ومكانتهـا               . طاولة التقسيم 
الدولية بهذه الطريقة وهذا فيه قدر من المعقولية، لكن السياسة هي السياسة، ورغم ان األمريكان بـشكل                 

إن الفشل االمريكي    .لنفس إال ان اإلستراتيجيين غالبا يرسمون خططا أجلها عقود او لقرون          عام قصيرو ا  
الظاهر على الساحة العراقية، سوف ال يؤدي الى هزيمة الواليات المتحدة او انـسحابها، بـل إن امـام                   

راقي الى االمم   االدارة األمريكية خطوات الحقة تؤدي الى الخطوة االخيرة، التي ستكون احالة الملف الع            
المتحدة، وأمريكا هي الالعب الرئيسي فيها، وألن االمم المتحدة غالبا تتعامل مع الواقع القائم وليس مـع                 
حقائق تاريخية واخالقية لذا ستجد في التقسيم حال معقوال لألزمة العراقية من أجل حقن الـدماء وحـل                  

إن الخطوة اعاله تشبه بـشكل يكـاد         .ر المعلن يحقق اإلستراتيجيون األمريكان هدفهم غي     المشكلة وبهذا 
يكون كامال ما قامت به بريطانيا في فلسطين حين اعلنت عزمها على االنسحاب واحالت القـضية الـى                  

  . وهكذا تشابهت الصور بين الحالتين الفلسطينية والعراقية. االمم المتحدة التي اصدرت قرار التقسيم
ريكي وذلك بعد ان القت ايران بثقلها في العـراق، واتخذتـه خطـا    تبدو في االفق اآلن مالمح تراجع أم    

دفاعيا اماميا لحماية نفسها، والمضي ببرنامجها النووي، وهذا قد يدفع الواليات المتحـدة تكتيكيـا الـى                 
  . التمسك بالوحدة العراقية واعادة ترتيب البيت العراقي لمواجهة الخطر االيراني
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 المحيط االقليمي ضد ايران بذريعة الخطر الشيعي، والمؤشرات الجـادة           لقد ظهرت مالمح ذلك في تعبئة     
بدأت بالضرب بقوة على كل الخارجين على القانون او الذين يستخدمون األطر الرسمية لتحقيق مـآرب                

  . حزبية او طائفية او عنصرية
ن يـستثمروا العـداء     هل يعي الساسة العراقيون ان امامهم فرصة ذهبية للحفاظ على الوحدة العراقية، بأ            

األمريكي للبرنامج النووي األيراني ومخاوف االقليم منه لصالح وحدة العـراق؟ أم انهـم سيـضيعون                
  ؟ 1948مثلما اضاعت القيادة الفلسطينية فرصتها المتاحة عام  الفرصة

 إن درس فلسطين اذا ما تكرر في العراق، فإننا وبال شك سنستحق تلك اللعنـة التـي تالحـق مـن ال                     
  .واهللا والوطن والشعب من وراء القصد. يستفيدون من تجارب التاريخ

  27/4/2007الخليج اإلماراتية 
  

  حركة فتح بين التيارات المختلفة والبعد الفكري .69
  تيسير نصر اهللا

 نتائجها وتداعياتها التي طالت     2006كان للضربة القاسية التي تلقتها حركة فتح في االنتخابات التشريعية           
 السياسي الفلسطيني برمته، وأخرجت حركة فتح من كونها الالعب الرئيس في الحركـة الوطنيـة          النظام

الفلسطينية والوجود الفلسطيني منذ أواسط القرن الماضي، وأدخلت بشكل مباغت حركة حماس كالعـب              
   .أساسي ومحدد في بنية هذا النظام وشكله وعالقاته ورؤاه وتصوراته المستقبلية للحل والصراع

وبدأ فهمها يمتد ليشمل كل ما هو مجتمعي في حياتنا الفلسطينية هذا من جهة، ومن جهة أخرى أدخلـت                   
هذه االنتخابات ونتائجها حركة فتح مرحلة جديدة من حياتها، وفتحت جروحا كانت هامدة وراكـدة منـذ                 

تـي تطغـى فيهـا      سنوات طويلة، أو كانت تتم معالجة هذه الجراح تاريخيا على الطريقة العرفاتيـة ال             
   .الكاريزما الفريدة للقائد التاريخي ياسر عرفات

بالتأكيد ضربة في الرأس تؤلم كما يقول المثل الشعبي، فما بالكم بضربتين            ... ضربتان بالرأس الفتحاوي  
تلقتهما حركة فتح بشكل مباغت ودفعة واحدة تقريبا، وفي لحظه صعبة من حياتها، وهما غياب الشرعية                

التي مألها شخص ياسر عرفات كرجل قلما سينتج التاريخ الفلسطيني شخصية مثيلة له مـألت               التاريخية  
   .الساحة الفلسطينية والدولية بوجودها، وكان حاضرا في كل التفاصيل

والضربة الثانية كما أسلفنا كانت الهزيمة في االنتخابات، ومن المؤكد أن الضربة الثانيـة ذات ارتبـاط                 
لى، رغم وجود عوامل إلخفاق حركة فتح فـي االنتخابـات، ولعـل أهمهـا حالـة                 وثيق بالضربة األو  

وعدم االنضباط في الترشح من قبل الكوادر، واالستخفاف بالمنافس الرئيس والـشرس الـذي         " االنفالش"
 .مثلته حركة حماس، التي واجهت حركة فتح في كل مدينة وقرية ومخيم وفي كل بيت وحـارة وزقـاق                  

 حركة فتح كانت متواضعة أمام هذا الخصم السياسي الذي كان مهيأ أكثر من المتوقع،               ويبدو أن حسابات  
وكان بمنتهى الجدية والتنظيم واالنضباط والطاعة لألوامر التنظيمية الداخلية التي ترتقي لمرتبة المقدس              

رضـيات  زاد مـن ف    .في الفهم العقائدي الذي تبنى عليه حركة حماس كجماعة سياسية ذات تكوين ديني            
، والتي أديرت على نحو سـيئ، ولـم         )االنتخابات األولية (الفشل الفتحاوي ما حدث من انتخابات داخلية        

   .تكن هناك وسيلة إضافية لمزيد من التشظي والتفتت، تبع ذلك بروز قائمتين للحركة ثم توحدهما
 يتبارون مع أنفسهم فقط،     ومن المضحك أن مرشحي فتح ظنوا طوال فترة الحملة االنتخابية والدعاية أنهم           

لهذا شهدت القواعد التنظيمية الداخلية صراعات محمومة ومناكفات وتحريضاً للحجب عن اآلخرين مـن              
وأخيراً فإن قيادة حركة فتح لم تدرك على ما يبدو أن هنـاك رغبـة عارمـة داخـل الـشارع                 .  نفسها

ان يريد أن يرى وجوها جديدة لم تتلـوث         الفلسطيني وداخل حركة فتح ذاتها تدعو إلى التغيير، الناخب ك         
بفساد، أو سوء إدارة، أو استغالل للسلطة، أو فشل في تحقيق برامج حقيقية، والبحث الجدي مـن قبـل                   

   .الناس العاديين كان يجري على الشخصية التي تتمتع باالحترام والصدق
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فالغضب والشعور بـالتهميش    وفي سياق متصل عاقب أبناء حركة فتح حركتهم وقيادتهم بطريقة قاسية،            
للقواعد الفتحاوية ترجم في االنتخابات بأشكال مختلفة كالعزوف عن ممارسة الحق االنتخابي، أو انتخاب              
قائمة حماس كرد عنيف، أو تسليم أوراق بيضاء، أو عدم االلتزام بالقائمة ومرشحي الدوائر الرسـميين                

    .حركيا
الذهبية التي فوتتها حركة فتح إلعادة االعتبار لنفـسها كتنظـيم،   لعل الفرصة   ... غياب المراجعة النقدية  

هي عدم إحداث حالة مراجعة حقيقية تتبعها خطوات وقرارات حاسمة نحو اإلصـالح الـداخلي للبيـت                 
الفتحاوي، بل الذي حدث فعال هو محاوالت عفوية هنا وهناك واجتماعات محدودة كـذلك، ولكـن كـل                

عل الحقيقي، وخرجت دعوات إلى استقالة اللجنة المركزية علـى اسـتحياء،            الدعوات لم ترتق لمرتبة الف    
 .ودعوات تطالب بإضافة أعضاء للجنة المركزية أو المجلس الثوري، ودعوات إلى عقد المؤتمر العـام              

وفعليا قامت بعض مؤسسات الحركة بعمل دراسة وافية حول أسباب الفشل، ويبدو أن األعضاء جميعـاً                
قادرون على أن يضعوا أيديهم على الجرح، وأن يحددوا مواطن الـضعف، وأسـباب              داخل حركة فتح    

الهزيمة والفشل التي حدثت في االنتخابات بل وتحديد معالم األزمة الفتحاوية التي هي أشمل وأعم، لكـن           
عند الحديث عن خطوات عملية لمعالجة أسباب الفشل ومعالجة األزمة تظهـر التحالفـات والتجاذبـات                

ومن المضحك أحيانا أن يتم تكليف من كانوا         .اعات والمصالح التي تفشل أي جهد حقيقي للتغيير       والصر
 .مساهمين فعليين في الفشل ليقودوا اللجان أو المواقع التي من المفترض أن تعالج وتقدم خططاً إصالحية               

ذي تم لصالح تحلـيالت     الحقيقية أن وجود هؤالء يؤدي إلى استبعاد التحليل النقدي، ويستبعد التشخيص ال           
   .مبنية على شبكة المصالح وعالقات القوة داخل الحركة

حملت حركة فتح وحدها مأزق اتفاقية أوسلو وسلبياتها وفشلها، وعزز من            ...األزمة السياسية والفكرية  
ذلك قيام إسرائيل بتحطيم االتفاقية على أرض الواقع مع إبقائها على المستوى الـشكلي، وبـذلك تكـون                  

سرائيل الالعب األساس في تحطيم صورة الشريك السياسي الذي كان من المفتـرض أن يـسهم فـي                  إ
   .صناعة السالم على أساس الحقوق الوطنية الفلسطينية

وظهرت بذلك حركة فتح كمدافع عن أوسلو باعتبار هذه االتفاقية تعطي الشرعية الدولية للـسلطة التـي                 
قد وصمت أوسلو بأنها فاشلة، وجلبت لنـا الـدمار، واالسـتيطان،       أنشأتها منظمة التحرير، ومهما يكن ف     
ولم تستطع حركة فتح أن توجد المسافة الفاصلة مـا بـين كونهـا               .والجدار، والفساد، واالنفالت األمني   

، بـل علـى العكـس       )هكذا فهم منذ البداية   (حركة تحرير وما بين السلطة كمشروع انتقالي نحو الدولة          
فالوزارات والمؤسسة األمنية والمجلس التشريعي ورئاسة الـوزراء         .والسلطة فتح أصبحت فتح السلطة،    

للفصائل األخرى التي توافق    " البروتوكولي"والرئاسة كلها مؤسسات فتحاوية بامتياز عدا بعض الحضور         
األمر الخطير اآلخر على المستوى الفكري الذي يغيب عن كثير منا            .على مشروع التسوية والمفاوضات   

 زحمة طغيان الجانب السياسي، هو غياب اإلنتاج الفكري الحركي التنظيمي، وال نبالغ إذا قلنـا إنـه                  في
بموت خالد الحسن مات البعد الفكري لحركة فتح، ولم يحدث تنظير حقيقي قادر على الربط ما بين البنية                  

   .ارسة السياسية على األرضوما بين المم) األهداف، المبادئ، اإلستراتيجية، الشعارات( الفكرية للحركة 
إن غياب البعد الفكري توج بسلوك مرتبك لكثير من القيادات الفتحاوية التي عادةً ما تخـرج لنـا عبـر                    
وسائل اإلعالم وورشات العمل والندوات واللقاءات والمهرجانات والمؤتمرات للحديث بصورة اعتباطية           

ري والسياسي لحركة فتح، فكل متحدث يعكس       وغير مدروسة، وبصورة ساهمت في تشتيت الموقف الفك       
   .موقفا خاصا حسب فهمه وليس وفقا لفهم حركي نابع من المؤسسات الحركية

الحديث عن المؤتمر العام أصبح داخل حركة فتح نوعاً من الترف الفكري، وفـي              ... غياب الديمقراطية 
لتي تدعو إلى اإلصالح والتغيير     أحيان أخرى وسيلة إلسكات األصوات الصادعة والمحتجة هنا وهناك، ا         

إلخافة مراكز القـوة التقليديـة داخـل        " بعبعاً"والتجديد، ومن جهة أخرى مثّل طرح فكرة عقد المؤتمر          
فالديمقراطية داخل حركة فتح غائبة أو مغيبة بقصد أو          .الحركة من أجل تعزيز مراكز قوة جديدة صاعدة       
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ن عدم الرضا، وانفصال ما بين القواعـد التنظيميـة ورأس           بدون قصد، وهذا الغياب يدفع باتجاه مزيد م       
 .الهرم التنظيمي، وزاد من هذه األزمة في مسألة الديمقراطية سياسة التعيينات التي أصبحت نهجا عاديـا               

فالتعيينات طالت كل المستويات التنظيمية بداية من تعيين أعضاء جدد في اللجنة المركزيـة والمجلـس                
    .يم ولجان الساحة والمكاتب الحركيةالثوري ولجان األقال

وهذه التعيينات ال تتم على أسس موضوعية كالمرتبة التنظيمية ومدى الرضا من القواعـد واإلخـالص                
ومـا  ) جهوية(والكفاءة، والمقدرة التنظيمية، ولكنها تتم وفقا لحسابات دقيقة وتقاسم ما بين غزة والضفة              

   .ن العائدين والمقيمين، وما بين جيل الشباب والجيل القديمبين المجلس الثوري والمركزية، وما بي
تعيش حركة فتح تحت وطأة صراع ما بين تيارات مختلفة تعكس نفـسها علـى               ... االنقسامات الداخلية 

   .)مواطن أو مقيم، عائد(، )تسوية، مقاوم(، )تقليدي، إصالحي(، )جيل قديم، جيل شاب(شكل ثنائيات، 
هناك حديث عن صراع ما بين جيل جديد ممثال بالبرغوثي ودحالن           ... يل الجديد الجيل القديم والج   -1

الخ، وجيل قديم ممثال باللجنة المركزيـة والمجلـس         ...وحلس ومشهراوي وخضر والرجوب والحوراني    
الثوري، الجيل الشاب يعتقد أن غياب الديمقراطية داخل حركة فتح أوقف التطور الطبيعي للكوادر داخل               

ويرى الشباب أن الجيل القديم جيل يعيش       . لتنظيمية، وحنط شخصيات داخل هذه البنية حتى الموت       البنية ا 
في الستينات من القرن الماضي وعلى جملة من الشعارات التي تجاوزها الزمن، وهم بحد ذاتهم المعضلة                

 أو قـدرة علـى      في حين أن الجيل القديم ينظر للشباب باعتبارهم بدون أي خبرة           .أمام النهوض بالحركة  
التمييز ما بين اإلستراتيجي والتكتيكي، ويهاجمون جيل الشباب النغماسهم في مـشروع التـسوية علـى                

   .حساب مشروع المقاومة
التيار اإلصالحي داخل فتح يدعو إلى مراجعة لكـل شـيء داخـل             ... تيار إصالحي وآخر تقليدي    -2

 .السياسية والرؤى االجتماعية والفكرية والتنظيميـة     الحركة بطريقة نقدية، وتحديدا المستويات والنواحي       
فالموقف السياسي حسب توجههم بحاجة إلى مراجعة، على اعتبار أن أوسلو كاتفاقية قد ثبت فشلها ولـم                 
تحقق الهدف بإقامة الدولة في حدود الضفة وقطاع غزة والقدس الشرقية، ويجب مراجعة الموقـف مـن                 

داد السياسي، ومراجعة خيار الدولتين كوسيلة لحـل الـصراع، بـل            السلطة وجدواها في ظل هذا االنس     
وهو في سياق آخر يدعو إلى تحديد أكثـر          .مراجعة خيار المفاوضات الذي أثبت عقمه على حد تعبيرهم        

للوجه االجتماعي للحركة، هل هي علمانية أم وطنية أم شبه إسالمية أم إسـالمية أم مـاذا؟ والـدعوات                   
لبنية التنظيمية للحركة والتقسيمات التنظيمية لكي تصبح أكثـر مواءمـة للواقـع             إلجراء إصالحات في ا   

   .والتطورات
فال يعقل حسب وجهة نظرهم أن تبقى الحركة معتمدة أشكاالً وبنى تنظيمية وجدت في سـتينيات القـرن                

 يرى أنه   وفي المقابل هناك تيار تقليدي في حركة فتح        .الماضي، ومازالت حاضرة ولكن بدون أي فعالية      
من الضروري الحفاظ على الحركة كما هي، فهذه الحركة وجدت من أجل إنجاز التحرر الوطني وهـو                 
مشروع لم يكتمل بعد ولم يتحقق، وبالتالي فإن التغييرات التي قد تطلب قد يكون الهـدف منهـا حـرف              

   .الحركة عن مسارها وهو مشروعها في التحرر واالستقالل
هناك تيار يرى أن حركة فتح دخلت منذ أوسلو مرحلة جديدة، ونبذت            ... مقاومةتيار تسوية وتيار     -3

 -رغم أن أدبيات الحركة لم تتغير في هذا الـسياق          –العنف، وبتعبير أدق تخلت فعليا عن الكفاح المسلح         
وهو تيـار يعتبـر أن       .وأن الصراع لن يكون إال من خالل المفاوضات وبالطرق السلمية والدبلوماسية          

قالنية السياسية تفترض قراءة للخارطة السياسية وموازين القوى في المنطقة والعالم، والذي يميل إلى              الع
تحليل كون إسرائيل قوة مدعومة من القطب األوحد في العالم الذي هو الواليات المتحدة األميركية، التي                

فلسطينية فإن األمـر يـصبح      هي صاحبة القرار الدولي، وبمدى اقتناع هذه األخيرة بضرورة قيام دولة            
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وهذا التيار المبني على نظرية التسوية يرى بضرورة البحث عن صـفقة             .أكثر اقترابا من تحقيق الهدف    
   .سياسية مقبولة في إطار الشرعية الدولية لحل كافة القضايا العالقة كالالجئين والقدس والمياه والحدود

تتحول إلى حـزب سياسـي ذي برنـامج سياسـي           ويرى دعاة مشروع التسوية أن على حركة فتح أن          
وفي المقابل هناك تيار مقاوم يرى أن أوسـلو والمفاوضـات قـد              .واجتماعي واقتصادي أكثر وضوحا   

حطمتها إسرائيل، وأن الحركة قد دخلت مشروع التسوية مضطرة ألسباب تاريخيـة كحـرب الخلـيج،                
هذه الطريقة، ولكن هذه الطريقـة أثبتـت        والحصار المالي المفروض على المنظمة، وكمحاولة لتجريب        

فشلها، فبعد سنوات طويلة من المفاوضات لم تقم الدولة المنشودة بل إن احتمال قيام الدولة أصـبح فـي                   
أدنى مستوياته بعد استيالء إسرائيل عبر االستيطان والجدار على الغالبية العظمى مـن مـساحة األرض           

   .الفلسطينية المفترضة لقيام الدولة
هذا التيار المقاوم يرى أن كتائب شهداء األقصى حافظت على مكانة حركة فتح وهيبتها وشعبيتها أمـام             و

المد الحمساوي، وهو تيار يرى أن المفاوضات والمقاومة يسيران في خطين متوازيين، بحيث يدعم كـل                
   .خط الخط اآلخر

قاد تيار العائدين داخـل حركـة فـتح         منذ تأسيس السلطة     ...وتيار المقيمين ) تونس(تيار العائدين    -4
مشروع السلطة، وقاد كذلك مراكز القرار والمال داخل حركة فتح، مع بعض الشراكات الـسطحية مـن         

ولكن مع مرور الوقت بدأت الفوارق بين التيارين بالذوبان نتيجة االنـدماج             .قيادات داخل تيار المقيمين   
   .الذي تم بينهما

في خضم معركة حماس للسيطرة على السلطة والدفاع عن         ... ام الفتحاوي حماس ومحاولة تعزيز االنقس   
وجودها، أمام ما تواجهه من حصار، وصراعات داخل بنى السلطة مع حركة فـتح، وبـروز ثنائيـات                  

أمام ذلك فقـد   .القوة التنفيذية–الكوادر الحمساوية، األجهزة األمنية–الرئاسة، الكوادر الفتحاوية–الحكومة
اس في هجومها اإلعالمي وبشكل منسق ومحكم مبدأ التمييز ما بين تيارين داخـل حركـة                استخدمت حم 

   .فتح األول أسمته التيار االنقالبي والثاني التيار الشريف أو الوطني
وصنفت حماس كل الشخصيات الفتحاوية القوية بأنها تنتمي للتيار االنقالبي، وادعـت أنهـم أصـحاب                

ت المتحدة، وأنهم يخدمون أجندة خارجية هدفها إفشال حكومة حماس، وسلب           ارتباطات بإسرائيل والواليا  
ولكن وبشكل فعلي    .السلطة منها، وإخراجها خارج القرار، وهذا حسب حماس قفز عن نتائج االنتخابات           

لم تنجح حماس في شق حركة فتح كما كانت تأمل، بل يمكن القول إن الذين تعرضوا للهجوم مـن قبـل                    
 بتعاطف الغالبية العظمى من الجماهير والقواعد الفتحاويـة، وزادت شـعبيتهم داخـل              حماس قد حظوا  

بل إن حركة فتح ومنذ سنوات طويلة لم تتوحد داخليا كما توحدت أمام حماس، لشعور جمـاعي                 .الحركة
 تسعى  )أي حماس (لدى أبناء فتح بأن حركة حماس جاءت كبديل لهم ولفكرهم ولنهجهم ولتاريخهم، وأنها              

   .قصاء الكوادر الفتحاوية من مراكز القرار في السلطة، عبر سياسة اإلحالل الوظيفيإل
على كل األحوال هذا التوحد الداخلي الفتحاوي المؤقت في مواجهة الهجوم الحمساوي المنسق والمرتـب               

ات والمبرمج يبقى هشاً وضعيفاً على المستوى البعيد إذا لم يستتبع بسلـسلة مـن الخطـوات واإلجـراء       
يمقراطي، والرؤية الـسياسية،    الدالداخلية، فالمطلوب فتحاويا معالجات جدية للفكر، والممارسة، والتجديد         

    .والقبول بالمشاركة
   26/4/2007الجزيرة نت 
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  أمين مصطفى  



  

  

 
 

  

            40 ص                                      704:         العدد                        27/4/2007 جمعةال: التاريخ

ائيليون انهم يعيشون وهما كبيرا وان       عاما القامة الدولة العبرية فوق ارض فلسطينية شعر االسر         59بعد  
مشروعهم مبني على رمال متحركة سرعان ما تذروها رياح التغيير، هذه خالصة القراءات والدراسات              
التي خرحت بها وسائل االعالم، واستطالات الرأي وآراء الكثير من الذين شاركوا في تأسـيس الدولـة                 

أسهم وسخطهم وخيبة املهم في الحاضـر والمـستقبل،         العبرية في ذكرى التأسيس، لقد عبر هؤالء عن ي        
نتيجة الهزيمة ا لتي مني بها جيشهم في لبنان للمرة الثانية على يد المقاومة اللبنانيـة وانتـشار الفـساد                    

كانوا يحلمون بدولـة آمنـة   . وازمات البطالة والشعور الدائم بالقلق والخوف من المجهول الذي ينتظرهم       
ويظنون انهم يملكون اقوى جيش في المنطقة، وان اقتـصادهم، ومـساندة دول             مستقرة حسب ما وعدوا     

العالم لهم، يمكن ان يوفر لهم االمان، غير ان صدمات الواقع كشفت عكس ذلك تمامـا، وظهـر لهـم                    
بوضوح ال لبس فيه ان وجودهم في فلسطين مؤقت وان مشروعهم االستيطاني ال يملك مقومات الصمود                

ففي ذكرى تأسيس هذا الكيان كتبت      .  على الخداع والكذب وتزوير حقائق الواقع والتاريخ       والبقاء النه قائم  
، ان هناك نفورا وخيبة امل عميقـة وهلعـا لـدى الجمهـور              »عين على صهيون  "هآرتس تحت عنوان    

االسرائيلي في هذه المناسبة داعية الى احداث تغيير جذري يطال الحكومة والمؤسسة العسكرية بعـد ان                
ورأى عـدد مـن     . ت الجنراالت انهم يقودون جيشا مغرورا صدئا قاد الى هزائم مؤلمة مع حزب اهللا             اثب

ان هناك فرقـا    » يديعوت االلكتروني " من االسرائيليين في حوار معهم على موقع         1948ابناء جيل عام    
ع فـي اغلـب     كبيرا بين الحلم والواقع فأكد بعضهم ان الدولة تعاني من خطر داخلي كبير، فالتعفن شـا               

. منظومات الحياة في اسرائيل والدولة التي نعيشها اليوم ال تشبه ابدا الدولة التي حلمنا بها عنـد اقامتهـا     
واعرب البعض اآلخر عن استيائه الشديد النه لم يكن يتوقع ان تصبح الحياة في اسرائيل علـى النحـو                   

اط كبيرة بعد صدمة العدوان االسرائيلي      القائم فاسرائيل تعيش حالة اهتزاز وتحدث آخرون عن حالة احب         
 عامـا علـى تأسيـسها،       59االخير على لبنان وحذروا من مستقبل قاتم ينتظرهم، هذه هي اسرائيل بعد             

   ورغم ذلك فإن بعض العرب يهرول خلفها طلبا للتطبيع والصلح واالعتراف، اية مفارقة عجيبة هذه؟
  27/4/2007الوطن القطرية 

  
  !!معضلة غزة .71

  شبيبسميح 
شكّل قطاع غزة، بالنسبة إلسرائيل معضلة معقدة وصلت الى درجة المعضلة التي ال حل لهـا، لدرجـة                  

شكل هذا القطاع ومنذ بدايات االحـتالل فـي         . تمنى بعض القادة االسرائيليين اختفاء القطاع عن الوجود       
 من فرص العمـل، اضـافة       ، رقعة جغرافية شديدة الكثافة السكانية، والبشر فيه اكثر بكثير         1967العام  

النتشار التيارات السياسية داخل المخيمات والبلدات، ولعل نشوء التيارات اإلسـالمية المـسلحة، ومنـذ               
بدايات االنتفاضة االولى زاد الطين بلة، وعقد االمور، وفي سبيل القضاء على التيارات المسلحة، بـذلت                

 -الً على فشل، وبعد تطبيق االتفـاق الفلـسطيني          اسرائيل جهوداً مضنية ومتواصلة، وكانت النتيجة فش      
  !، تبين أن اسرائيل لم تتمكن من القضاء، حتى على اصغر الفصائل المسلحة1994االسرائيلي في العام 

 المسلح، لكنـه    - االسرائيلي، خلصها من هذا القطاع المكتظ        -اعتقدت اسرائيل، بأن االتفاق الفلسطيني      
نطالق االستشهاديين وعلى مختلف المدن االسرائيلية، كمـا تحـول الـى            سرعان ما تحول الى قاعدة ال     

 متناثرة، لصنع الصواريخ يدوية الصنع، وتحول القطاع ثانية الى قاعدة إلطـالق    -ورشات عمل جزئية    
  .الصواريخ باتجاه سديروت وعسقالن وغيرهما من المستوطنات االسرائيلية المتاخمة للقطاع

تعددة ومتنوعة، كان منها استهداف قادة حماس، وكان منهم الشيخ ياسين نفسه،            قامت اسرائيل بعمليات م   
كمـا قامـت    . وعبد العزيز الرنتيسي وغيرهما الكثير من الكادرات السياسية والعسكرية على حد سواء           

بقصف مركّز على ورشات التصنيع البسيط وعلى مختلف انواعه، اضافة الجتياحات محدودة طالت بيت              
  !يداًالهيا تحد
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لم تفلح العمليات االسرائيلية جميعها في وقف سيل الصواريخ الفلسطينية، بل على النقيض، فما شـهدناه                
في االيام الثالثة االخيرة، دلل بوضوح على قدرة تواصل التـصنيع اليـدوي الفلـسطيني للـصواريخ،                 

  .وامتالك المزيد منها، والقدرة على التسديد واالستهداف
دتها، للتهديد والوعيد باجتياح القطاع بالكامل، ودخول مدينـة غـزة واعتقـال قـادة               عادت اسرائيل كعا  

وكان واضحاً هذه المرة، كما كل مرة، بأن هذه التهديدات جاءت عبر اجـواء سـاخنة، وبـأن        .. حماس
حقيقة االمر، ال تسمح عسكرياً بدخول قوات المشاة االسرائيلية الى مناطق شديدة االكتظـاظ الـسكاني                

مسلح؛ ذلك ان ثمن العملية العسكرية سيكون مرتفعاً للغاية، ولدرجة ال يمكن للجيش االسرائيلي تحملها،               ال
اضافة لحسابات سياسية اسرائيلية، ترى في االجتياح، عنصراً موحداً للفلسطينيين فـي ظـل الخالفـات     

  .حرب أهلية ال تبقي وال تذر الفلسطينية، التي تراهن عليها، مستقبالً، الندالع -السياسية الفلسطينية 
كان واضحاً ومنذ بداية التهديدات االسرائيلية باجتياح القطاع، بأن كل ما تستطيع أن تقوم به اسـرائيل،                 
هو اجتياحات محدودة، وعبر مناطق غير مأهولة بالسكان او القيام باغتياالت عبر طائرات متطورة، بال               

.  بيان الحكومة االسرائىلية، ووصفه بأنه عمليات محـدودة        وهذا ما عبر عنه   .. طيار، او عبر االباتشي   
لن يطول الوقت لنرى بعضاً من تلك العمليات المدروسة أمنياً وسياسياً في آن معاً، لكن ذلك ومع اهميته                  
لن يشكل سوى حلقة من حلقات التعامل االسرائىلي مع معضلة غزة التي فشلت اسرائيل فـي التعامـل                  

.. شل وأوضحه، ما ترتب على االنسحاب االسرائيلي من القطاع، وفك االرتباط معه           معها، ولعل ابرز الف   
تفتقت عبقرية شارون عن حل االنسحاب االحادي الجانب، لكن ذلك لم يـشكل حـالً لهـذه المعـضلة                   

  .المستعصية، وبالتالي عادت المعضلة ماثلة للعيان
نب، وال تطال تأثيراتها الجانب االسرائيلي      ولعله من الواضح، ان معضلة غزة، هي معضلة متعددة الجوا         

فحسب، بل ان بعض جوانبها مست وال تزال تمس الوضع األمني الفلسطيني، الذي وصلت حالته الـى                 
  .حد االقتتال الداخلي والفلتان األمني، وخطف الصحافيين االجانب

!...  واألمنية والعـسكرية؟   هل من حل محدد لمعضلة غزة من جوانبها المختلفة، االجتماعية واالقتصادية          
  .!هل هناك من يمتلك، اآلن، زمام المبادرة لحلحلة هذه المعضلة وتفكيكها؟: وسؤال اكثر تحديداً
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   عبد اهللا ربحي 

ل االستيالء التدريجي علـى     ما الذي يمنع اسرائيل اليوم من االستيالء الكامل على المسجد االقصى؟ وه           
كامل المساحة المجاورة لحائط البراق بما فيها مسجد البراق الذي تستخدمه المصليات اليهوديات يختلف              
من حيث ردات الفعل العربية واالسالمية عن االستيالء المباشر على كامل هـذه المـساحة؟ ان وضـع                  

ذي لم يعد يسمح لمسلمي القدس باسـتخدامه        المسجد االقصى اليوم ال يختلف عن وضع مسجد البراق ال         
منذ احتالل القدس وبدء اقامة الصلوات اليهودية حدادا على ما يعرف بهيكل سـليمان بجـوار الجـدار                  

  .الغربي للمسجد االقصى
هناك سياسة منهجية اسرائيلية مبرمجة تمتد على عشرات السنين لالستيالء على كامل المنطقة المحيطـة           

نها تتم بشكل تدريجي فقد اعفت اسرائيل الحكومات العربية واالسالمية من حرج اتخـاذ              باالقصى وبما ا  
اجراءات فاعلة قد تطالب بها لو تمت عمليات االستيالء والسرقة بشكك سريع ومباشر رغم ان النتيجـة                 

  .واحدة وهي ضياع اجزاء هامة من مقدسات المسلمين والعرب الى االبد
ة دولية كبرى تعمل باالبتزاز والترهيب واالغراء على اخالء مدينة القدس           اموال ضخمه ومافيات يهودي   

من سكانها العرب ونجحت تلك المافيات في تغيير الطابع الديموغرافي للمدينة التي تحول فيها العـرب                
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الى اقلية رغم الصمود االسطوري الذي ابدوه عى مدى عشرات السنين ولكن خـسارة بيتـين وقطعـة                  
  . ي بحسابات مدينة صغيرة كالقدس كارثة على المدى الطويلارض كل شهر ه

اكبر مآسي المقدسيين جاءت من خالل استيالء اليهود المتطرفين على منازل عربية قيل لهـم انـه تـم                   
شراؤها من مالكها االصلي وبما ان سلطات االحتالل ومحاكمه هي الخصم والحكم فقد ضـاعت هـذه                 

ديد من نوعه ويكشف سبب ادعاء المتطرفين اليهود شراء العقـارات           المنازل والعقارات وفي اسلوب ج    
من مالكها العرب كشفت جمعية االقصى لرعاية االوقاف والمقدسات االسالمية عن سر مالك العقارات              
الوهميين وتعتمد الطريقة على تسجيل اراض في القدس بأسماء عرب ممن ليس لهم ارض اصـال فـي                  

تثبت »  طابو "، حيث تأتي هذه الجهات المتطرفة وتعرض امامهم اوراق          القدس، ومن غير سكان القدس    
  .ان اراضي مسجلة بأسمائهم في القدس القديمة وتعرض عليهم مبالغ كبيرة من االموال لشرائها

وقد كشف النقاب عن هذه العمليات التي قد تكون وراء شراء مساحات شاسعة وعقـارات فـي القـدس                   
صهيونية المتطرفة، بعد ان توجه مسن من سكان قرية قلنـسوة فـي المثلـث               القديمة من قبل الجهات ال    

لجمعية االقصى واخبرها ان مجموعة من اليهود المتطرفين اتوا اليه الى بيته وعرضوا عليه مبلغا مـن                 
 مترمربع مسجلة باسمه، وقد عرضوا عليه    2600المال لبيع قطعة ارض في القدس القديمة تبلغ مساحتها          

ذي يثبت ملكيته لقطعة االرض، علما انه لم يملك لو شبرا واحدا في القدس، وقد طلـب مـنهم                   الطابو ال 
  . الشخص الطابو واحتفظ به وسلّم نسخة من الطابو للجمعية

هناك لجنة عربية اذا كنتم ال تزالون تذكرون اسمها تدعى لجنة القدس ويرأسها العاهل المغربي محمـد                 
 أي بيان إدانة عما يجري في القدس ناهيك عن قيامها بجهـد عملـي               الخامس لم يصدر عنها حتى اآلن     

   . مخطط لمنع تهويد المدينة المقدسة والى االبد
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