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***  
  
    على تخوم القطاعةوأنباء عن حشود عسكري..  بمخططاتها للهجوم على غزةجهات عدةبلغ تاسرائيل  .1

أن  مـن    ]األحـد  [ حذرت مصادر امنية فلـسطينية اليـوم       :رام اهللا من   29/4/2007وكالة سما   نشرت  
وسائل االعالم االسرائيلية حول    اسرائيل تعد خطة واسعة الجتياح قطاع غزة رغم التطمينات التي تبثها            

وقالت المصادر في تصريحات خاصة لمراسل سما ان الدولة العبريـة ابلغـت              .عدم الهجوم على غزة   
اربعة جهات اقليمية ودولية بمخططاتها القادمة معللة ذلك بيأسها من وقف تهريب االسلحة الـى غـزة                 

در ان اجهزة االمن االسرائيلية تبحـث       واضافت المصا  .توتطوير صناعة الصواريخ وفشل صفقة شالي     
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في قطاع غزة قد يطال احد قادة اذرع المقاومة الفلسطينية محذرة من االسترخاء             " صيد ثمين "عما اسمته   
واكدت المصادر ان العمليات العسكرية االسـرائيلية        .الذي تبديه تلك االذرع في حركة قادتها ومقاوميها       

والشمال واعتقال االف الفلسطينيين وزجهم في معسكرات اعتقال        في غزة ستشمل اقتحامات في الجنوب       
يتم اقامتها شرق رفح موضحا ان العمليات ستشابه عمليات السور الواقي التي تم تنفيـذها فـي الـضفة                   

  .2002المحتلة عام 
: رائد الفـي  و سامي سعيد    ،غزة و رام اهللا نقالً عن مراسليها في      30/4/2007األخبار اللبنانية   وأوردت  

ذكرت مصادر أمنية فلسطينية واسعة االطالع، لألخبار أمس، أن إسرائيل أبلغـت الواليـات المتحـدة                
وأشارت المصادر إلى أن كوندوليزا      .ومصر واألردن نيتها تنفيذ هجوم عسكري عنيف على قطاع غزة         

 مـن   رايس بعثت برسالة عاجلة إلى الرئيس الفلسطيني دعته فيها إلى إعالن موقـف واضـح ومحـدد                
وحذّرته من أن إسرائيل    . استمرار نشاط المقاومة الفلسطينية وعمليات تهريب السالح من مصر إلى غزة          

وتتضمن خطة العدوان على غزة إغالق       .قد تفقد أعصابها وتشن هجوماً عنيفاً على القطاع بغطاء دولي         
ني وإقامة معـسكرات    معبر رفح وإغالق معبر المنطار ونشر بوارج حربية على طول الساحل الفلسطي           

اعتقال شرق القطاع وشماله وإخالء موظفي األنروا، إضافة إلى هجوم جوي على مقار حركتي حمـاس                
وعلمت األخبار أن محمد دحـالن أجـرى         ".كتائب شهداء األقصى  "والجهاد اإلسالمي ومكاتب لعناصر     

واإلقدام على اجتيـاح القطـاع،      اتصاالً أمس بوزير الدفاع اإلسرائيلي بيرتس دعاه فيه إلى عدم التسرع            
  .تألن ذلك سيعقّد األمور وقد يؤدي إلى قتل شالي

حذرت حركة الجهاد اإلسالمي، يـوم      : ألفت حداد نقالً عن مراسلته،     29/4/2007 48عربوأشار موقع   
وقال محمد   .األحد، إسرائيل من إقدام الجيش اإلسرائيلي على تنفيذ عملة عسكرية واسعة في قطاع غزة             

حرازين، القيادي فى الجهاد، في تعقيبه على ما أوردته وسائل اإلعالم عن وجود اتصاالت مكثفة بـين                 ال
إن ذلك يعتبر تحيزاً سافراً يضاف إلـى        "واشنطن وتل أبيب لتحديد موعد نهائي لتلك العملية في القطاع،           

 الـشرعي علـى أرضـنا    سلسلة التحيزات التي قامت بها أمريكا وال تزال لتعزز بقاء هذا الكيان غيـر        
، داعيا في الوقت نفسه العرب والمسلمين للوقوف بجانب شعبنا وقـضيته حيـال مـا                "وحقوقنا المسلوبة 

ودعا أبناء شـعبنا الفلـسطيني وقـواه         .يجري من مؤامرات هدفها النيل من عزيمته الصلبة والمتجذرة        
  .السياسية كافة للتوحد صفا واحدا أمام تلك المؤامرات المكشوفة

قال شهود عيان فلسطينيون أن حشودات عسكرية اسرائيلية كبيرة تتواجد في هذه االثناء شرق بلدة بيت                و
أن نحو ثالثين آلية عسكرية تتمركز في هذه األثنـاء شـرق            "واوضح الشهود    .حانون شمال قطاع غزة   

أضاف هـؤالء أن     و ".البلدة المذكورة تمهيدا على ما يبدو لشن عملية عسكرية فى مناطق شمال القطاع            
 شمال بيت   "البورة"عددا من اآلليات العسكرية توغلت بالفعل داخل حدود قطاع غزة ووصلت إلى منطقة              

  .حانون
  

  في غزة" انتشار الفكر المتطرف"عباس ومشعل اتفقا على مواجهة  .2
ن  كشفت مصادر فلسطينية مقربة من حركة حماس للحياة تفاصـيل اللقـاءي            : جيهان الحسيني  -القاهرة  

شعوراً بخطورة الوضع   "اللذين جمعا الرئيس عباس وخالد مشعل في القاهرة الجمعة والسبت، وقالت إن             
على الساحة الداخلية ساد االجتماعات، وان مبعث ذلك بروز توجه ديني متشدد وانتشار أفكار تكفيريـة                

تنظيم، وإن كانـت ال     ومتطرفة بين مجموعات من الشباب تطلق على نفسها القاعدة وتحمل أفكار هذا ال            
، "هؤالء الشباب ليست لهم اتصاالت أو خطوط مع الخارج        "وشددت المصادر على أن      ".تنتمي اليه حقيقة  

التفجير األخير الذي استهدف المدرسة األميركية في غزة قامت به مجموعة من الشباب قالت              "مضيفة ان   
 فتح وحماس من هذه المجموعات التـي        هناك مخاوف لدى كل من    : "وتابعت". للحراس انها من القاعدة   

أصبح لها نشاط تخريبي في غزة، خصوصاً أن جهات خارجية تسعى إلى اختراقها واستخدامها لمصالح               
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هناك شباب داخل حماس لديه توجه ديني متشدد مخـالف          : "وزادت". شخصية وحزبية تحت ستار الدين    
خطـورة  "وحذرت المصادر من     ".أت أخيرا لتوجهات الحركة التي تعمل على مواجهة الظاهرة التي نش        
إن قطاع غزة أصبح ساحة يلعـب       : "، وقالت "هذا الوضع ومدى انعكاساته السلبية على الحركة ومستقبلها       

فيها الجميع، وهناك خطوط دولية وداخلية تغذي هذه األفكار الدينية الهدامة، مستغلة الوضـع الـداخلي                
مشعل وعباس أدركـا خطـورة      : "وأضافت. سلمية" لى تسوية المتدهور ويأس الفلسطينيين من التوصل إ     

  ".الوضع وضرورة اتخاذ موقف جاد لمواجهته
  30/4/2007الحياة 

  
  نائباً لرئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحريرينفي االتفاق على تعيين مشعل اد نمر حّم .3

: الوكـاالت عـن   شهراوي و  عالء الم  ،غزةنقالً عن مراسلها في      30/4/2007االتحاد االماراتية   نشرت  
، أن يكون قد تم االتفاق على تعيـين مـشعل نائبـاً             الفلسطينينفى نمر حماد المستشار السياسي للرئيس       

هنـاك  " وأضـاف    ."ال أعتقد أننا وصلنا إلى هذه الدرجـة       "لرئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير وقال       
 أي فصيل ينوي الدخول أن يلتزم ببـرامج         حوارات مستمرة من أجل الدخول في منظمة التحرير، وعلى        

 وأوضح، أن هنـاك رغبـة       ."المنظمة وبقراراتها، فالقضية ليست قضية الدخول من أجل إجراء انقالب         
حقيقية لدى كافة الفصائل وباالشتراك مع مؤسستي الرئاسة والحكومة، على تشكيل لجنة مشتركة لألمـن    

علينـا تحقيـق    "وأضاف  . على تشكيل لجنة لألمن الداخلي    الداخلي، مؤكدا بذلك االتفاق مع خالد مشعل        
األمن الداخلي عبر تشكيل لجنة األمن الداخلي وذلك باالتفاق مع كافة الفصائل خاصة باالتفاق مع فـتح                 

  ".وحماس
قال نمر حماد إن كافة الفـصائل        : د ب ا   ونقالً عن رام اهللا   من   30/4/2007الشرق القطرية   وأضافت  

  . نة لألمن الداخلي، مشيرا إلى وجود اتفاق مع خالد مشعل في هذا الصددترغب في تشكيل لج
  

  مصادر فلسطينية مطلعة تنفي اقتراب دخول حماس إلى منظمة التحرير  .4
 ما تردد عن أن حركة حماس على أعتاب الدخول          ، نفت مصادر سياسية فلسطينية رفيعة المستوى      :غزة

 التي تحـدثت    ،وأكدت هذه المصادر   .ت عارية عن الصحة   إلى منظمة التحرير، واعتبرت هذه المعلوما     
 لـيس وليـد   ،وطلبت عدم الكشف عن اسمها، أن قرار حماس بالدخول إلى منظمة التحرير    ،  لقدس برس 

اللحظة الراهنة، وإنما هو قرار قديم، لكن الذي يحول دون إتمام ذلك هو مفاهمات هذا الدخول وطبيعتـه      
كيـف  :  مثـل  ،أسئلة كثيرة ال تزال تبحث عن أجوبـة       "وساط إلى أن    وأشارت هذه األ   .وأسسه وأهدافه 

ستدخل حماس إلى المنظمة؟ هل ستدخلها وفقا لبرنامجها السياسي الحالي أم وفقا لرؤية مغايرة؟ ما هـو                 
الوزن الذي ستدخل به حماس إلى المنظمة؟ وماذا عن هياكل المنظمة؟ هذه كلها هي محور المفاوضات                

تين بين الرئيس عباس وخالد مشعل، وهي موضوعات من صـلب أعمـال لجنـة     التي جرت خالل جول   
بـين  تبدل لتذليل المصاعب     أن جهودا مضنية ال تزال       ،وكشفت المصادر  ."إعادة وبناء منظمة التحرير   

ن الفرق بين الرغبة في     إ"وقالت  .  وبين تجسيده على األرض الواقع     ،مطلب إعادة تفعيل منظمة التحرير    
 وهي رغبة قديمة لدى حماس وبين تطبيق هذه الرغبة على أرض الواقع تحتـاج               -لمنظمة  الدخول إلى ا  

  ."إلى اتفاقات سياسية وقانونية تؤسس للشراكة السياسية التي تم التواضع عليها في اتفاق مكة المكرمة
  29/4/2007 قدس برس

  
 شباكوأبو مشعل طالب عباس باستبعاد دحالن  .5

مـشعل طلـب مـن    خالد قالت مصادر فلسطينية امس ان      :اشرف الهور  وليد عوض و   -غزة  ورام اهللا   
 استبعاد محمد دحالن من عضوية مجلس االمن        ، خالل اجتماعهما في القاهرة امس االول      ،عباسالرئيس  
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 المتهم بعرقلة تنفيـذ    ، انهاء مهام مدير عام االمن الداخلي رشيد ابو شباك         ىالقومي كمستشار له اضافة ال    
التي اعدها وزير الداخلية وصادقت عليها حكومة الوحدة الوطنية النهاء الفلتـان االمنـي              الخطة االمنية   

وقالت مصادر فلسطينية مقربة من حماس إن الحركة ستطلب من عباس في أعقـاب              . والفوضي الداخلية 
 . انتهاء جولته الحالية إقالة أبو شباك نظراً لعالقته السيئة مع وزير الداخلية هاني القواسمي

  30/4/2007القدس العربي 
  

   بإعطاء وزير الداخلية صالحيات كاملة لمشعلعباس تعهد .6
 أكدت مصادر سياسية فلسطينية رفيعة المستوى، شـاركت         :القاهرةمن   29/4/2007 قدس برس نشرت  

 إيجابية ما تم التوصل إليه بين الجانبين، لتثبيت اتفـاق مكـة             خالد مشعل في محادثات الرئيس عباس، و    
وكشفت هذه المصادر، التي تحدثت لقدس برس، وطلبت عـدم الكـشف         .مة، ودعم حكومة الوحدة   المكر

عن اسمها أنه جرى تداول الملف األمني الداخلي باستفاضة بين عباس ومشعل، وقالت بأن عباس تعهـد                 
 كـان   وعما إذا . بإعطاء وزير الداخلية هاني القواسمي كامل الصالحيات لممارسة مهامه كوزير للداخلية          

قد تم التطرق بالتحديد إلى لب المشكلة التي شكا منها وزير الداخلية، وهي التدخل المتزايد والمبالغ فيـه                  
نعم تحدث عباس ومشعل حول هذا الموضـوع        : "لرشيد أبو شباك في عمل وزير الداخلية، قال المصدر        

ة محمـد دحـالن فـي       ونفت هذه المـصادر مـشارك      ".باستفاضة، وقد تكفل الرئيس بحل هذه المسألة      
  .اإلجتماعات
 كشفت مصادر فلـسطينية     : جيهان الحسيني  ،القاهرةنقالً عن مراسلتها في      30/4/2007الحياة  وأضافت  

عباس سيلتقي نهاية األسبوع الجاري اسـماعيل هنيـة فـي غـزة،             "مقربة من حركة حماس للحياة أن       
 شباك واألجهزة األمنيـة فـي الـسلطة         وسيجتمع بوزير الداخلية وبقيادات فتح في غزة ومع رشيد أبو         

بغرض تعزيز سلطات وزير الداخلية ومنحه مزيداً من الصالحيات ولمناقشة الوضع الداخلي والمخاوف             
وزير الداخلية أكد لهنية أنه لو استمر الوضع على ما هـو            "وقالت ان    ."التي تتعرض لها الساحة الداخلية    

ل حقيقي يسمح له بالقيام بمهماته، فسيـصر علـى تقـديم          عليه من ضعف وتهميش ولم تتم مساندته بشك       
  ."االستقالة، مشددا على أنه ال ينتمي لحماس أو فتح

  
  غياب الثقة بين فتح وحماس يسبب الفلتانو.. ال خالفات مع القواسمي: أبو شباك .7

د خالفات   نفى مدير عام األمن الداخلي الفلسطيني اللواء رشيد أبو شباك، ووجو           : أيمن عبوشي  -الدوحة  
مع وزير الداخلية الفلسطيني هاني القواسمي، بعد أن تقدم األخير باستقالته اخيرا، قبل أن يعود ويسحبها                
بسبب احتجاج على ما اعتبره تجاوزا ألبو شباك لصالحياته كوزير للداخلية، مـشيراً إلـى ان الفلتـان                  

وقـال أبـو   .  بين حركتي فتح وحمـاس األمني الذي يعاني منه قطاع غزة إلى عدم االتفاق وغياب الثقة 
ال يشعر أن ثمة أزمة بينه والقواسـمي        "إنه   شباك في تصريحات للبيان أمس في ختام زيارة إلى الدوحة         

وجود القواسمي كشخصية مـستقلة فـي   "، مشيرا إلى ان"الذي يحترمه على المستوى الشخصي والوطني  
لكن أبـو   ". التي شهدتها وزارة الداخلية الفلسطينية    الحكومة قد يسهم بشكل كبير في إنهاء حالة التجاذب          

يتعدى على صالحيات أحد    "الفتا إلى أنه ال     " يتبلور فهم خاطئ لمسألة الصالحيات    "شباك أقر بإمكانية أن     
فأنا لم  .. التعليمات التي أصدرتها جاءت من فحوى القانون      " وقال إن ". بممارسته لصالحياته وفقا للقانون   

كد استمرار اللقاءات والمحادثات    أو".  أن أمارس أكثر من حقي الذي منحني إياه القانون         أتجن، ولم أحاول  
  . ، والتي كان آخرها، لقاء جرى مع القواسمي قبل سفر أبو شباك إلى الدوحة بساعاتالقواسميمع 
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على صعيد متصل، أكد أبو شباك معرفة الجهات األمنية الفلسطينية بهويـة الفـصيل الـذي اختطـف                  
صحافي البريطاني جونستون، لكنه قال إن الحالة األمنية في قطاع غزة ال تؤهل األجهزة األمنية بـأن                 ال

  .تقوم بعملية نوعية إلطالق سراحه ولعدم معرفة مكانه بالدقة
   30/4/2007البيان اإلماراتية 

  
   تطورات الوضعالعاهل السعودي معيبحث عباس  .8

 في أوضاع القضية الفلسطينية وتطوراتها،      الفلسطيني الرئيس   بحث خادم الحرمين الشريفين مع    : الرياض
إضافة إلى آفاق التعاون بين الجانبين وسبل دعمها وتطويرها في المجاالت كافة، خـالل اسـتقباله لـه                  

  . والوفد المرافق أمس بحضور ولي العهد السعودي
  30/4/2007الحياة 

  
  ء انتخابات مبكرة لفك الحصار اجراىوروبية تدعو الأدول عربية و: مصدر فلسطيني .9

 في تصريحات خاصة لمراسل وكالة سما       ىكشف مصدر فلسطيني رفيع المستو    :  حكمت يوسف  -غزة  
ان بعض الدول العربية واالوروبية طلبت مؤخرا من السلطة الفلسطينية العمل على توفير المناخ الجيـد                

وقال المصدر  .  عن الشعب الفلسطيني   الجراء انتخابات مبكرة تضمن فك الحصار االقتصادي والسياسي       
 رفيع بين مسؤوليين فلـسطينيين      ىالذي فضل عدم الكشف عن هويته بأن هناك لقاءات تعقد على مستو           

وبعض القيادات العربية واالوروبية من اجل ايجاد طريقه سليمة لتمرير قرار اجراء انتخابات مبكرة في               
ضح المصدر ان حماس بدء يظهر فـي تـصريحات بعـض            واو .االراضي الفلسطينية بداية العام القادم    

 بضرورة اتخاذ مواقف حازمة تجاه القضية والشعب الفلـسطيني حيـث لـوحظ              ةقيادتها عبارات منادي  
مؤخرا بان رئيس الوزراء هنية بدء يظهر في تصريحاته شئ من هذا القبيل والتي كـان آخرهـا يـوم                    

ة أمام قرار وطني خالل شهر أو شهرين ما لم يتحمـل            الرابع عشر من هذا الشهر حيمنا أكد أن الحكوم        
 مشدداً على أن الشعب وصل إلى درجة        ،المجتمع الدولي مسئولياته برفع الحصار عن الشعب الفلسطيني       

عالية من تحمل المعاناة على صعيد ممارسات االحتالل التعسفية من جهة والحصار الجائر المفـروض               
بية جاءت عقـب سلـسلة      وروان دعوة بعض الدول العربية واال     وأضاف المصدر    .عليه من جهة أخرى   

مشاورات اجراها بعض المسؤوليين الفلسطينيين والعرب واالوروبيين تم خاللها دراسه الواقع الفلسطيني            
من جميع االتجاهات وتأثير فوز حماس باالنتخابات التشريعية وما سببته من حصار جائر على الـشعب                

 . الفلسطيني
  29/4/2007 وكالة سما

  
 نها تمثّل إنقاذاً للصهاينةأل" حرية الحركة مقابل األمن"كتلة حماس ترفض خطة  .10

 البرلمانية، الخطة الجديدة، التي قدمتها واشنطن       حماسصالح البردويل، الناطق باسم كتلة      .انتقد د : غزة
وتقوم هذه الخطة على    ". حرية الحركة مقابل األمن   "للرئاسة الفلسطينية والكيان الصهيوني، والتي أسمتها       

قضيتنا ليـست   : "وقال .فتح المعابر الفلسطينية مقابل قيام قوات الرئيس الفلسطيني بمنع عمليات المقاومة          
قضية حرية حركة، فحق حرية الحركة حق طبيعي ألي شعب من الشعوب، نحن نطالـب بهـا كحـق                   

لتالي فإن تقييد الحركة أمر مخالف لكل       طبيعي، ألن االحتالل ال يجوز له أن يمنع حركة المواطنين، وبا          
بمعنى أن مـشكلتنا    "وأكد أن القضية الفلسطينية قضية تحرر        ".االتفاقيات، وخاصة اتفاقية جنيف الرابعة    

إذا كانـت   : "وأضـاف ". هي االحتالل، وبالتالي فإن أي حلول تسكينية لن تكون جزء من عملية التحرر            
نا وبمصيرنا وبحريتنا، فهذا غير مقبول إطالقـاً، وال يمكـن أن       القضية قضية أن نقايض حركتنا بمستقبل     

نفكر به، ولذلك فإن الخطة األمريكية يجب أن تكون جزء من خطة كاملة إلعطاء الفلسطينيين حقـوقهم                 
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األول هـو تمزيـق     : وأوضح أن الواليات المتحدة والكيان الصهيوني يسعيان إلى تحقيق هدفين          ".كاملة
ني، وهذا يتجسد في خطة دايتون، والثاني هو إنقاذ الكيان الصهيوني من أي تبعات              وحدة الشعب الفلسطي  

ومن أي لوم سياسي من قبل المجتمع الدولي، ال سيما وهو الذي يرفض المبادرة العربية واألطروحـات                 
 .األوروبية والروسية وغيرها

  29/4/2007المركز الفلسطيني لإلعالم 
 

  يون على حافة كارثة إنسانيةالفلسطين: منظمة التحرير تحذر .11
 حذرت دائرة العالقات القومية والدولية بمنظمة التحرير، من ان األوضاع المعيشية للفلـسطينيين              :القدس

على حافة كارثة إنسانية بفعل الحصار الدولي المشدد المفروض عليهم، مطالبـة بقـرار دولـي ينهـي                  
من عام واألوضاع المعيـشية للـشعب الفلـسطيني      واشارت في بيان الى انه منذ أكثر         .الحصار المشدد 

تتدهور بصورة بالغة الخطورة وتحت أنظار المجتمع الدولي الـذي مـا زال يفـرض حـصارا علـى                   
وذكرت  .الفلسطينيين ال لذنب اقترفوه سوى ممارستهم لحق ديمقراطي شهد العالم أجمع بنزاهته وشفافيته            

شر الفلسطينيون بموقف دولي يتعاطى مع هـذه الحكومـة          انه مع تشكيل حكومة الوحدة الفلسطينية استب      
وينهي الحصار الدولي الذي جعل األوضاع المعيشية للفلسطينيين على حافة كارثـة إنـسانية إذ يعـيش                 

من الـسكان ضـحايا انعـدام       % 35من الفلسطينيين بدخل ال يتجاوز دوالرين في اليوم، وأصبح          % 60
حسب تصريحات السيد ميـشيل مفـوض االتحـاد         % 15 بنسبة   األمن الغذائي، وزادت وفيات األطفال    
واكدت إن هذه األزمة االقتصادية والتي تزداد سوءا بحاجة إلى           .األوروبي للتنمية والمساعدات اإلنسانية   

واشارالبيان إلى تصريحات كارين أبـو زيـد         .قرار دولي فوري وخصوصا من دول االتحاد األوروبي       
  .ألوضاع المعيشية التي يعاني منها الفلسطينيونوالتي أكدت بدورها خطورة ا

  30/4/2007الدستور 
  

   استمرار التهدئة يتطلب رفع الحصار عن الفلسطينيين : عريقات .12
صائب عريقات أمس ان هناك اتصاالت تجـري اآلن مـع الواليـات             .أعلن د  :مراسل األهرام  -غزة  

وقال ان ضـمان اسـتمرار التهدئـة        . ة وتثبيتها المتحدة ودول االتحاد األوروبي واسرائيل لتوسيع التهدئ      
  . مواعيد محددة لرفع الحصار ورفع الحواجز وفتح المعابرىيتطلب االتفاق عل

  30/4/2007األهرام المصرية 
  

  القوة التنفيذية تلقي القبض على مجموعة خططت لخطف اطفال في غزة  .13
قبض على مجموعة من األشخاص خططـوا        تمكنت القوة التنفيذية أمس من إلقاء ال       :نفوذ البكري  -غزة  

الختطاف أطفال لمقايضتهم بالمال وتم ضبط المجموعة في حالة تلبس وهي تحاول اختطاف أحد األطفال               
ووفق مصادر من القوة التنفيذية للحياة الجديدة فانه بعد التحقيـق مـع             . من أمام مدرسته في مدينة غزة     

ية على مدار ثالثة أيام متتالية تم التأكد من وجود المجموعة           المجموعة وبناء على المعلومات االستخبارات    
التي خططت الختطاف أطفال من عائالت ثرية البتزاز عائالتهم وإجبارهم على دفع المال مقابل إخـالء       

  . سبيلهم وتم تسجيل اعترافات المجموعة بهذا الشأن
  30/4/2007الحياة الجديدة 

  
   ولجنة الشراكة القومييع مجلس األمنالفصائل الرئيسية تبحث إمكانية توس .14

بحث ممثلون عن الفصائل الرئيسية الخمس، أمس،        :30/4/2007 األيام الفلسطينية     في كتب حسن جبر  
في سبل توسيع عضوية مجلس األمن القومي ولجنة الشراكة السياسية لتضم في صفوفها عدداً من القوى                
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وقـال كايـد     .ه في حفظ األمن ومحاربة الفلتان األمني      غير الممثلة، بما يضمن تحمل الجميع لمسؤوليات      
الغول عضو اللجنة المركزية للجبهة الشعبية، في ختام اجتماع عقدته الفصائل بمقر حركة حمـاس فـي                 
مدينة غزة، أمس، إن ممثلين عن حركتي فتح وحماس والجبهتين الشعبية والديمقراطية والجهاد اإلسالمي              

لى أن الفصائل بحثت    إيام  وأشار الغول في حديث لأل     .العناوين السياسية المهمة  بحثوا في اللقاء عدداً من      
في إمكانية توسيع مجلس األمن القومي ليضم ممثلين عن القوى الخمس حتى تتحمل المؤسسة الرسـمية                

إن المجتمعين بحثوا كذلك توسيع لجنة الشراكة السياسية التي تـم االتفـاق             : وقال .مهمة التصدي لألمن  
كما نـاقش    .ى تشكيلها في اتفاق مكة على اعتبار أن مهامها تتناول قضايا ذات عالقة بكافة الفصائل              عل

المجتمعون إمكانية أن يصدر الرئيس محمود عباس مرسوماً رئاسياً يتم بموجبه توسيع لجنة المـصالحة               
واصـل قـوات    كما بحث المجتمعون قضية التهدئـة التـي ت         .الوطنية لتشمل ممثلين عن القوى الخمس     

االحتالل خرقها، واتفقت القوى على أهمية وجود مرجعية لقوى المقاومة لبحث آليات الرد والتعامل مـع                
وفي ما يتعلق بالوضع الداخلي، ناقشت القوى سبل المعالجة الجذرية لحالـة             .الخرق اإلسرائيلي للتهدئة  

ن يتم في اجتماع الحق بحـث آليـات         الفلتان األمني ودور القوى المساند لمحاصرة هذه الظاهرة على أ         
  .تفعيل دور الفصائل

 عبد الحكيم عوض المتحدث باسم حركة فـتح          أن خان يونس  أفادت من    29/4/2007  وكالة معاً  وكانت
أكد أن الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، ستواصل لقاءاتها ومشاوراتها الداخلية خالل األيـام القليلـة                

الذي دار بين الرئيس محمود عباس وخالد مشعل في القاهرة على مدار اليومين             القادمة، استكماالً للحوار    
  .الماضيين

  
  وقف إطالق الصواريخ المصري  األمنيرئيس الوفدطلب  رفضفصائل تال .15

مـس  أانتقدت فـصائل مقاومـة      : فتحي صباح نقالً عن مراسلها    غزة   من   30/4/2007 الحياة   أوردت
طالق الـصواريخ بأنـه     إحماد ووصفه   ي في غزة اللواء برهان      رئيس الوفد األمني المصر   تصريحات  

حـق  "ن من أسماعيل رضوان إوقال الناطق باسم حركة حماس  ."مغامرة تضر بأبناء الشعب الفلسطيني   "
و وقـف   أأي حديث عن تهدئة     " عن رفضه    ، معرباً "فصائل المقاومة رد عدوان جيش االحتالل وجرائمه      

مس أول  أ "ربعة مقاومين أر اعتداءات االحتالل التي كان آخرها اغتيال        عمليات المقاومة في ظل استمرا    
ن اطـالق   أ ، معتبـراً  "المسؤولية عن تبعات خرق التهدئـة     "سرائيلية  وحمل الحكومة اإل  . في قطاع غزة  

  ."يأتي في سياق الرد الطبيعي على جرائم االحتالل"الصواريخ محلية الصنع 
 أن كافة الخيـارات أصـبحت        أكد  رضوان  أن غزة من   29/4/2007 المركز الفلسطيني لإلعالم     وذكر

متاحة أمام فصائل المقاومة للجم العدوان الصهيوني المتصاعد ضد الشعب الفلسطيني، داعياً إلى مواجهة              
مؤكـداً أن    االحتالل من اإلقدام على أي مغامرة في قطـاع غـزة،             رضوانوحذّر   ".برد قاس "العدوان  

 .ردالمقاومة ستكون جاهزة لل
من جانبه، قال أبـو عبيـدة النـاطق          :فايز أبو عون   نقالً عن    30/4/2007 األيام الفلسطينية    وجاء في 

غير منصفة وتصب في    "انتقادات اللواء حماد إلطالق الصواريخ       مس، إن أاإلعالمي باسم كتائب القسام،     
  ".المصلحة اإلسرائيلية في الضغط على المقاومة

على صعيد متصل   : عال عطا اهللا نقالً عن مراسلتهغزة من 29/4/2007 إسالم اون الين وأفاد موقع
في ظل مسلسل " :نت األحد.قال فوزي برهوم الناطق باسم حماس في تصريح إلسالم أون الين

االغتياالت واالعتقاالت وفي ظل انتهاكات االحتالل المستمرة على الشعب الفلسطيني وأمام الحصار 
حماس ال يمكن أن تعطي االحتالل تهدئة " أن ، مؤكداً"يمكن الحديث عن التهدئةالخانق المفروض فإنه ال 

ال "، قال إنه "حماس تتفهم الضغط الدولي الواقع على عباس" وفي الوقت الذي أكد فيه على أن ".مجانية
ا المشكلة ليست في المقاومة إنم.. يجوز أن نرضى بسياسة الكيل بمكيالين وسياسة النظر بعين واحدة 
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وطالب بالضغط على االحتالل لوقف اعتداءاته على ". في االحتالل الذي ال يحترم االتفاقيات
  .الفلسطينيين

ال يجوز بأي "من جهتها، رفضت أيضاً ألوية الناصر صالح الدين تصريحات اللواء حماد، مؤكدة أنه 
وأصبحت تشكل توازن , همجيحال من األحوال التقليل من شأن وسائل المقاومة التي أربكت هذا العدو ال

وقالت األلوية، في تصريح صحفي تلقت  ".رعب مع عدٍو يمتلك أعتى وأحدث الوسائل القتالية ضد شعبنا
إن هذه الصواريخ المباركة أفضل بكثير من صواريخ الدول العربية : "نت نسخة عنه.إسالم أون الين

 ".التي تعفنت في مخازنها
 أبو عبير الناطق بلسان قول ، جهاد القواسمي،غزة عن مراسلها في 30/4/2007 الشرق القطرية ونقلت

 ". أو ليصمتعلى رئيس الوفد األمني المصري الموجود في غزة أن يقول خيراً " إنألوية الناصر
  

  لمواجهة العدوان" عاصفة الصيف"كتائب األقصى تطلق  .16
حملـة  "طلقـت  أنها أمس أقصى  أليمن جودة في كتائب ا    أعلنت مجموعات الشهيد    أ : فتحي صباح  -غزة  

 ."تنفيذ عمليات فدائية وقصف بالصواريخ للبلدات والمستوطنات      " العسكرية التي ستشمل     "عاصفة الصيف 
وحدات العمل المشترك في كل الفصائل الفلسطينية لتجهيز وحدات االستـشهاديين           "مس  أودعت في بيان    

ضـرب العـدو    "لـى   إ، كما دعـت     "ى القطاع واالستشهاديات لمواجهة العدوان الصهيوني المحتمل عل     
  ."وب المغتصباتصالصهيوني وتكثيف العمليات االستشهادية والنوعية والقصف 

 التي بـدأت    "قصىأفداك يا   "وقفت العملية العسكرية    أنها  أبدورها، قالت مجموعات الشهيد ياسر عرفات       
  ."حملة عاصفة الصيف"لى إ فبراير الماضي، لتنضم /في السادس من شباط

  30/4/2007الحياة 
  

   بمحاذاة موقع إستراتيجي في عسقالنللمقاومةسقوط صاروخ  .17
قد سقط في المنطقـة الـصناعية جنـوبي مدينـة           " قسام" من نوع    قالت مصادر إسرائيلية إن صاروخاً    
أضافت هذه المصادر أن سقوط الصاروخ الذي أطلق من شـمالي           و. عسقالن، بمحاذاة مبنى إستراتيجي   

  .ن سيحدث كارثة لو أنه أصاب هذا المبنى اإلستراتيجيقطاع غزة كا
 بمسؤوليتها عن قصف جنوب عـسقالن       حدمساء األ   كتائب المجاهدين التابعة لحركة فتح اعترفت      وكانت

تمكن مجاهدونا األبطال في السرية الخاصة بإطالق الصواريخ        : "وقالت الكتائب في بيان لها     .بالصواريخ
 :وأضاف البيـان   ."المطور" حفص"ف مدينة عسقالن وألول مرة بصاروخ       في كتائب المجاهدين من قص    

ضـافة إلـى قـصف       باإل ،مما أدى إلى سقوط ستة جرحى     , اعترف العدو الصهيوني بسقوط الصاروخ    "
 ."2 بثالثة صواريخ من طراز براق ...مغتصبة ناحل عوز

  29/4/2007 48عرب
  

 بتزاز للشعب الفلسطينيالخطة األمريكية بشأن المعابر واألمن ا: الشعبية .18
حريـة الحركـة    " انتقدت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين الخطة األمريكية، التي أطلقت عليها اسم             :غزة

، معتبرة أنها ابتزاز لحق الشعب الفلسطيني في أبسط حقوقه اإلنسانية، وحقه المشروع فـي               "مقابل األمن 
ة السيادة وعاصمتها القدس، وعودة الالجئين إلى ديارهم،        المقاومة، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة كامل     

إن التهديدات الصهيونية باجتياح القطـاع،     : "وقالت الجبهة، في بيان صادر عنها      .التي هجروا منها قسراً   
أو القيام بعمليات توغل محدودة لن ترهبها، ولن تخيفها، بل ستزيد من إصرارها على المقاومة والصمود                

لتنظـيم  "ودعت إلى تشكيل غرفة عمليات مشتركة من فصائل المقاومـة            ".ابت الفلسطينية والتمسك بالثو 
كما دعـت    ".آليات الرد والتصدي للعدوان الصهيوني، باعتبار المقاومة حقا مشروعا للشعب الفلسطيني          
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هذه اللقـاءات تعطـي الغطـاء       "رئيس عباس إلى وقف اجتماعاته مع أولمرت، مشيرة إلى أن           الالجبهة  
وقف التهافت على التطبيـع     "ودعت النظام العربي الرسمي إلى       ".ولمرت وحكومته باستمرار العدوان   أل

مع االحتالل الصهيوني، والعمل الفوري والعاجل على فك الحصار، وتوفير الدعم المـالي والـسياسي               
 ".للشعب الفلسطيني

  29/4/2007المركز الفلسطيني لإلعالم 
  

 ل عن أسرانا فلدينا قدرة كبيرة على أسر المزيدإذا لم يفرج االحتال: مشعل .19
إال باالستجابة لمطلـب شـعبنا      "، لن يتم إطالق سراحه      ت جدد خالد مشعل، التأكيد على أن شالي       :دمشق

مصرة على إطالق سراح    " حماس"، مشدداً على أن     "باإلفراج عن األسرى والمعتقلين في سجون االحتالل      
أسر المزيد من الجنود الصهاينة، أو بغير ذلك        "ون االحتالل، من خالل     جميع األسرى والمعتقلين في سج    

إذا أصر العدو الصهيوني على عدم اإلفراج عن أسرانا وأسيراتنا، فلدينا قدرة كبيرة             : "وقال ".من الطرق 
، الذي نظمته لجنة الـدفاع عـن        "الوفاء ألسرى الحرية  "، وجاء ذلك خالل معرض      "على تكرار ما فعلنا   

ى والمعتقلين في السجون الصهيونية، برعاية رئيس المكتب السياسي لحماس، وذلك داخل خيمـة              األسر
في مخيم اليرموك لالجئين الفلسطينيين، جنـوب دمـشق، نـصرة           ) 29/4(اعتصام أقامتها اللجنة األحد     

 تجاه ما    مشعل صمت األمة العربية واإلسالمية وعجز المجتمع الدولي        قدتنوا .لقضية األسرى والمعتقلين  
 .يتعرض له الشعب الفلسطيني، من إرهاب وقتل وتدمير وتنكيل واعتقاالت وحصار

  29/4/2007المركز الفلسطيني لإلعالم 
 

 االحتالل أعدت خطة محكمة ألسر جنود الكتائب: القساممصادر مقربة من  .20
محكمة ألسر   " كشفت مصادر مقربة من كتائب القسام، عن أن قيادة الكتائب انتهت من وضع خطة              :غزة

وبحـسب   ".جنود صهاينة، في حال أقدمت قوات االحتالل على تنفيذ عملية عسكرية برية في قطاع غزة              
المصادر؛ فإن نخبة من مجاهدي القسام، قد تدربت، في الفترة األخيرة، على كيفية أسر جنود صـهاينة،                 

حتالل عمليـة عـسكرية واسـعة       إذا نفذت قوات اال   "وشددت على أنه    . واالنسحاب بهم إلى مناطق آمنة    
إن عمليات أسر   : "وأضافت المصادر تقول   ".النطاق في غزة، فإن عمليات أسر الجنود ستشهد نقلة نوعية         

، مؤكدة أن كتائب القسام في الضفة على جاهزيـة تامـة            "الجنود ستنتقل مرة أخرى إلى الضفة المحتلة      
 .متواصلة بحق كوادر وأعضاء حماسلتنفيذ عمليات كبيرة، بالرغم من عمليات االعتقال ال

  29/4/2007المركز الفلسطيني لإلعالم 
  

   التحرير قبل إعادة هيكلتهاعلى االنضمام لمنظمة  موافقتهانفيحماس ت .21
نفت مـصادر   :  خالد محمود رمضان   نقالً عن مراسلها  القاهرة   من   30/4/2007 األخبار اللبنانية    أفادت

  معـه  أبو مازن خالل المحادثات التي أجراها     الرئيس  ل قد أبلغ    مشعخالد  من حماس، لألخبار، أن يكون      
وقال مسؤول مرافـق     .على مدى اليومين الماضيين، موافقة الحركة على االنضمام إلى منظمة التحرير          

لمشعل، لألخبار، إن حماس تعتقد أنه ال يزال مبكراً االنضمام إلى المنظمة ألنها بحاجة إلى إصـالحات                 
وأشار إلى أن عرض أبو مـازن علـى حمـاس           . يات القيادية وفي منهجها السياسي    جذرية على المستو  

االنضمام إلى المنظمة ليس جديداً وإنما سبق طرحه خالل جلسات الحوار الوطني الفلسطيني التي عقدت               
  .في القاهرة أخيراً

ا يتعلق بما فيم: عال عطا اهللا نقالً عن مراسلته غزة من 29/4/2007 إسالم اون الين وأورد موقع
تناقلته وسائل اإلعالم عن موافقة حماس دخول منظمة التحرير على أن يشغل مشعل منصب نائب رئيس 
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حماس ستدخل المنظمة ولكن بعد تفعيلها وإعادة . ..هذا الكالم غير صحيح" :المنظمة، قال برهوم إن
 ".يهيكلتها وليس في وضعها الحال

نائب رئيس كتلـة حمـاس      من غزة ونقالً عن الوكاالت إلى أن         30/4/2007 البيان اإلماراتية    وأشارت
أمس إن حركته وافقت على االنضمام لمنظمة التحرير بعد إعـادة هيكلتهـا             قال  البرلمانية يحيى موسى    

نفى الناطق باسم كتلة حماس البرلمانية صالح البردويل أن         من جهته   . وتفعيلها وليس في وضعها الحالي    
ى دخول منظمة التحرير خالل لقاء عباس ومشعل قبل البدء بخطـوات عمليـة              حركة وافقت عل  التكون  

  .إلصالحها لتصبح مظلة فلسطينية للجميع
  

   داخل الحركةطالبون بمحاسبة المفسدينيفتح في  اًي قياد33 .22
انتقدت وثيقة وقعها قياديون سابقون في حركة فتح، بينهم وزراء ونواب سـابقون             :  فتحي صباح  -غزة  

وضاع الحركة والفساد فيها ومحاسبة بعض قيادييهـا وعـدم محاسـبة            أي مجلسها الثوري،    عضاء ف أو
مـين سـر    ألى رئيس الحركة الرئيس محمود عباس و      إ في الوثيقة التي قدمت       قيادياً 33وحمل  . آخرين
مانة سر المجلس الثوري، الـرئيس عبـاس   أ المركزية فاروق القدومي ومفوض التعبئة والتنظيم و       تهالجن
شـراف المركزيـة علـى االنتخابـات        قاليم ولجنة اإل  للجنة المركزية والمجلس الثوري ومسؤولي األ     وا

التمهيدية في الحركة، المسؤولية عن الفشل الذي منيت به الحركة، ليس فقط في االنتخابـات التـشريعية             
ـ        إ، و 2006 يناير   / كانون الثاني  25التي جرت في     الس البلديـة   نما في تحقيق نتائج في انتخابـات المج

ن الموقعين على الوثيقة هم من قياديي الحركـة         أ وبدا واضحاً  .ومجالس الطالب في الجامعات وغيرها    
نفـسهم كمـستقلين فـي    أعقـاب ترشـيح   أوكوادرها الذين فصلوا منها بقرار من محكمتها الداخلية في          

  .االنتخابات التشريعية
التـي وقـف    " قائمة المـستقبل  "جراء ضد قيادات    إي  وانتقد الموقعون فصلهم من الحركة فيما لم يتخذ أ        

وراءها محمد دحالن، والتي تم سحبها في اللحظة االخيرة لصالح قائمة موحدة لفتح خاضت االنتخابـات                
بكـل  ) برايمرز(مهازل االنتخابات التمهيدية    ب"كما انتقدوا في وثيقتهم ما وصفوه       . مام حماس أوخسرتها  

السماح لكل من هب ودب بالتسجيل للمشاركة في االنتخابات التمهيدية          "لى  إدت  أالتي  ،  "فصولها الكارثية 
مـن دون  "جراء هذه االنتخابات إلى  إضافة  إ،  "بناء الحركة أمن دون حصر العضوية للمشاركين فيها من        

  ."وضع اآلليات المحددة والمناسبة القادرة على ضمان العملية االنتخابية من التزوير وغيره
عـدم مـساءلة   " وكذلك عن المسؤول عـن  ،"المسؤول عن تجزئة الحركة وتقسيمها" عن   يضاًأوتساءلوا  

طـار الحركـة    إصحاب الثروة والماليين على حساب الثورة والشعب في         أصبحوا من   أومحاسبة الذين   
  ."وخارجها

ي ذعان بعض مسؤول  إالمسؤول عن عدم    "خطر االسئلة على االطالق عندما تساءل الموقعون عن         أوجاء  
مام اللجنة البرلمانية الخاصة المكلفة البحث والتحقيق في ظروف ومالبسات استشهاد           أالحركة عن المثول    
  ."بو عمار رحمه اهللاأاألخ القائد الراحل 

لى ما  إفتح كل الملفات المكدسة المتعلقة بكل المسيئين والمفسدين في الحركة، وصوالً            ب"  الموقعون وطالب
عدم الصمت بعد اليوم عما يـستباح فـي هـذه الحركـة             "وتعهدوا  . "والخطاياخطاء  طار األ إيندرج في   

  ."العظيمة بتاريخها وفرسانها
  30/4/2007الحياة 

  
 حماس تنفي وجود انشقاق بصفوفها وتتحدث عن اختالف في وجهات النظر .23

 :ر وليد عوض واشرف الهـو     ،غزةورام اهللا   نقالً عن مراسليها في      30/4/2007القدس العربي   نشرت  
 مستمرة، خاصة حول قصف     الرئيس عباس وخالد مشعل   كدت مصادر فلسطينية امس ان الخالفات بين        أ
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وتمسك مشعل بخيار المقاومـة بـالرغم مـن          .ى جنوب اسرائيل، وصفقة تبادل االسر     ىالصواريخ عل 
قالت مصادر مطلعة للقدس العربـي       و .ت شروط الحركة فيما يخص اصالق شالي      ىالحصار، كما اكد عل   

 اذا قـدم اي تنـازل فـي         ]حماس [ن مشعل اعرب لمقربين منه عن خشيته من انقسامات داخل الحركة          ا
 .هاتين القضيتين، خاصة ان االختالفات بوجهات النظر تتزايد داخل الحركة

نفت حركة حماس وجود انشقاق في صفوفها، وقال مسؤول في الحركة ان حماس ال تعاني من جهتها، 
خليل أبو ليلة للقدس العربي ان .وقال د .وجد بها اختالف في وجهات النظرمن اي انشقاقات بل ي

 ىوأضاف حماس تتخذ قراراتها بالشور .االختالف في وجهات النظر ظاهرة صحية ألي تنظيم سياسي
  . ويحق ألي شخص أن يبدي رأيه ولكن إذا ما حدث إجماع فإن الجميع يلتزم بالقرار

شف عن اسمها أكدت للقدس العربي أن حماس تعاني من حالة ولكن مصادر فلسطينية رفضت الك
وأشارت الي أن  .اختالف شديدة بين قادتها، لكنها رأت أن هذه االختالفات لن تصل الي حد االنشقاق

الخالف ظهر علي السطح خالل فترة المشاكل األخيرة واالشتباكات المحدودة بين عناصر مسلحين من 
 .فتح وحماس عقب اتفاق مكة

صالح البردويل الناطق باسم كتلة حماس البرلمانية في حديث مع القدس العربي، .قال دومن جانبه، 
وذكر أن االختالفات في  .حماس ليست قوالب متشابهة، لكن هناك قواسم مشتركة في الفكر السياسي

رار من قبل مؤسسات  السياسية دائما ما تكون تسبق مرحلة اتخاذ القرارات، قائالً إذا ما تم اتخاذ قىالرؤ
ويتم تبني هذا الموقف من الجميع من خالل .. الحركة يكون هناك انسجام كامل برأي مجموع قادة حماس

 .إبداء رأيهم الموحد في كافة المناسبات
 وجود ىإال أن أحد المراقبين أكد للقدس العربي صعوبة وجود انشقاق في صفوف حماس، لكنه أكد عل

 .الزهار والتيار اآلخر الممثل في الحكومة.تيار دتباين في التفكير بين 
ذكرت مصادر مقربة من حماس للمنـار أن هناك تباينا فـي   :29/4/2007المنار الفلسطينية  وجاء في   

مواقف قيادات الحركة من التطورات والمسائل المطروحة في الساحة الفلسطينية، قد يؤسـس لخالفـات               
ان هناك قيادات في الحركة      وقالت المصادر  .اخل قيادة الحركة  تنذر بحدوث ازمة لوجود وجهتي نظر د      

تطالب باجراء انتخابات الختيار مكتب سياسي جديد للحركة في الفترة القريبة القادمة، واشارت المصادر              
الى ان هناك تخوفا داخل الحركة بأن تشهد اوضاعا كتلك التي تمر بها فتح، وهي أوضاع تـسببت فـي                

نتخابات التشريعية االخيرة، وبالتالي يقوم مجلس شورى الحركة بجهود مكثفة لتوحيـد            خسارة فتح في اال   
وكشفت المصادر عن تحركات واتصاالت يقوم بها قياديون في حماس لحل الخالفات             .المواقف المتباينة 

قبل ان تطفو على السطح خاصة في هذه المرحلة، في ضوء رفض قيادات للتشكيل الـوزاري األخيـر،      
 وجهة نظر مختلفة بشأن التهدئة ووقف اطالق النار من جانب واحد والتحرك العربـي لتـسويق                 وطرح

  .مبادرة السالم العربية، التي ترى فيها تهديدا للمسيرة الفلسطينية
  

  القواسمي استقال بأمر من حماس وتراجع بأمر منها: بو علي شاهينأ .24
 عضو المجلـس الثـوري      "أبو علي  " شاهين كد عبد العزيز  أ :غزة من   29/4/2007 وكالة سما    أوردت

لحركة فتح أن األجواء في األراضي الفلسطينية ال تدعو للتفائل على الرغم من تشكيل حكومـة وحـدة                  
وقال شاهين  . وطنية تجمع حركتي فتح وحماس والتأكيد على حالة الوفاق الوطني بعد توقيع اتفاقية مكة             

جواء ال تدعو للتفاؤل في اآلونة األخيرة في ظـل المعطيـات            األ"في لقاء مع قناة أبو ظبي الفضائية أن         
على األرض حيث ال زالت الميليشيات السوداء التابعة لحركة حماس أو ما يطلـق عليهـا اسـم القـوة                    

 ، مشيراً "التنفيذية موجودة، وهي اآلن ليست بإمرة وزير الداخلية، بل بإمرة زعامة حماس سياسياً وأمنياً             
 . في األراضي الفلسطينية والخطة األمنيـة ليـست كمـا ينبغـي            ألمني ال زال مستمراً   لى أن الفلتان ا   إ
 بين الرئيس محمود عباس ورئيس المكتب السياسي لحركـة          ن لقاء القاهرة الذي جمع مؤخراً     إ ":ضافأو
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 ،"لى ابتزاز ومساومة الرئيس عباس من قبل حركـة حمـاس          إحماس خالد مشعل يهدف بالدرجة األولى       
لى أن وزير الداخلية هاني القواسمي استقال بأمر من قيادة حماس وتراجع عن االسـتقالة بـأمر                 إ مشيراً

ليست حكومتنا الراهنة هي حكومة الوحدة الوطنية، بـل         : " شاهين تابعو .، وذلك كنوع من المساومة    هامن
 ".سـبوعية إن كل وزارة هي جزيرة مغلقة وال عالقة لها بالحكومة إال في الـصورة الفوتوغرافيـة األ                

في هذا   ": مر بأسوأ عام وهو العام الماضي، ومضى قائالً        1948 أن الشعب الفلسطيني ومنذ نكبة       اعتبرو
العام أقل وأضعف مستوى معيشي وأدنى مردود سياسي وأسوأ سمعة لقضيتنا الوطنية، وفي النهاية نريد               

  ".فاشلة جداًبل وليس أمامنا إال أن نخرج بأقل الخسائر، بعد عام حكومة حماس ال
 في  اً رفيع اً مصدر  أن لسطين مباشر  عن موقع ف   30/4/2007 عين على فلسطين     في المقابل، نقلت نشرة   

دعا جميع أطياف الشعب الفلسطيني من وزراء ونواب وفصائل ومؤسسات، إلى عدم الرد              حكومة الوحدة 
ث خاص لفلـسطين    وتمنى المصدر الذي فضل عدم اإلفصاح عن اسمه في حدي          .على تصريحات شاهين  

تصريحات الفتنـة التـي ال      ب" على الجميع تفويت الفرصة والتعالي عن الرد عما وصفها           ، األحد ،مباشر
هدف إلى بـث روح     ي، مشيراً أن االنجرار وراء  تلك التصريحات المسمومة لشاهين           "تستحق الرد عليها  

 :رموقاً في الحكومة العاشرة بالقول    واكتفى المصدر الذي شغل منصباً م     . الفرقة بين أبناء الشعب الواحد    
إذا كانت حركة فتح تفخر بأن يبقى أمثال أبو علي شاهين، ينطقون باسمها، فإن ذلك يشكك في نواياهـا                   "

  ."بالشراكة السياسية ومحافظتها على نجاح حكومة الوحدة الوطنية
  

  تضرب إسرائيل اليوم " فينوغراد"عاصفة  .25
يقف رئيس الحكومة إيهود أولمرت، والحلبة : مي موسىحل: 30/4/2007 السفير ذكرت صحيفة

حول " لجنة فينوغراد"السياسية اإلسرائيلية، اليوم، أمام مفترق طرق حاسم، عند تسلم نسخة من تقرير 
ومن المقرر أن يعقد عدد من كبار المسؤولين اإلسرائيليين مؤتمرات صحافية . إخفاقات الحرب في لبنان

وفيما . عد اتضاح وجهة التقرير الذي يلخصه كثيرون بأنه الئحة اتهام بالفشللتحديد وجهتهم، خصوصا ب
رأى مقربون من أولمرت أنه سيتبنى توصيات اللجنة، أكدوا في المقابل أنه ال ينوي االستقالة وأنه يستعد 

ذه وكانت قد ترددت أنباء عن قرب اإلعالن عن تمرد ينف. لمعركته الكبرى من أجل البقاء على المسرح
حوالى نصف أعضاء كديما في الكنيست، يطالبون عبره أولمرت باالستقالة وبنقل القيادة لوزيرة 

  . الخارجية تسيبي ليفني
يؤكد التقرير ان حالوتس كان في واقع :  أسعد تلحمي-الناصرة : 30/4/2007الحياة وذكرت صحيفة 

ذي اعتمد أساساً على غرور وعنجهية، الحال حاكم البالد اآلمر الناهي في الحرب، وأنه فرض رأيه ال
، فيما الثاني كان مجرد "ختم مطاط"على رئيس الحكومة ووزير الدفاع، فاألول كان وحكومته مجرد 

  . متفرج
قرر المستشار القضائي للحكومة، ميني مزوز، أن هنالك مكانا : 29/4/2007 48عرب وذكرت صحيفة

 أولمرت، وذلك بناء على التقرير الذي رفعه إليه مراقب إلجراء تحقيق جنائي مع رئيس الحكومة، إيهود
. الراقي في القدس" كرمياه"الدولة، ميخا ليندنشتراوس بشأن البيت الذي اقتناه رئيس الحكومة في شارع 

 ألف دوالر تلقاها من أحد 480ويتبين، بموجب التقرير، أن أولمرت قد حصل على امتياز مالي بمبلغ 
ي ثمن البيت الكبير في مقابل تسهيالت قدمها أولمرت لهذا المستثمر ومنحه المستثمرين كتخفيض ف

وقال مراقب الدولة في تقريره، إن جميع من له . ترخيصا للبناء في أماكن ومناطق مختلفة في القدس
  .عالقة بهذا األمر قد أدلوا بشهاداتهم سوى رئيس الوزراء الذي اتخذ المراقب خصما له
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   بتصعيد عسكري في غزة وأشكنازي يهدد بتنفيذ عمليات عسكريةاولمرت ال يرغب .26
أكد رئيس الوزراء االسرائيلي :  برهوم جرايسي-الناصرة : 30/4/2007 الغد األردنية ذكرت صحيفة

ايهود اولمرت، امس، انه يريد تجنب تصعيد عسكري بعد اطالق الصواريخ على جنوب اسرائيل من 
ه من ان الجيش سيرد على هذه الهجمات، فيما هدد رئيس أركان جيش قطاع غزة، محذرا في الوقت نفس

وال يتماشى موقف اولمرت مع رأي . االحتالل اإلسرائيلي غابي اشكنازي بشن عمليات في غزة
وقال . اشكنازي الذي هدد، أمس، بأن جيشه سيشن عمليات في القطاع إذا لم يتوقف إطالق الصواريخ

وبأننا لسنا معنيين بالتصعيد "لسطيني وجهات دولية بالموقف اإلسرائيلي، اولمرت إنه أبلغ الجانب الف
   .، حسب تعبيره"ولكننا لن نمتنع عن القيام بخطوات عملية لحماية سكان الجنوب

هدد رئيس أركان الجيش اإلسرائيلي غابي اشكنازي : 30/4/2007 البيان اإلماراتية وأضافت صحيفة
ة األسبوعية، أمس، بتنفيذ عملية عسكرية برية في قطاع غزة إذا ما خالل جلسة الحكومة اإلسرائيلي

 ديسمبر 26منذ بدء وقف إطالق النار في "وقال إنه . استمر إطالق الصواريخ باتجاه جنوب إسرائيل
وقال أشكنازي إنه ال ".  عملية إطالق نار، بصواريخ القسام وقذائف الهاون250الماضي كانت هناك 
 إسرائيلية للقطاع لتبقى هناك بشكل دائم ألنه عندما تواجد الجيش اإلسرائيلي داخل يتوجب إدخال قوات

يتوجب تنفيذ عمليات عسكرية متنقلة وإعطاء "وأضاف انه . القطاع استمر إطالق صواريخ القسام
  ". صالحيات للقوات الميدانية مثل العملية التي تم تنفيذها السبت

قالت مصادر امنية فلسطينية، ان الدولة العبرية ابلغت اربعة : اهللارام : 29/4/2007 وكالة سما وذكرت
جهات اقليمية ودولية بمخططاتها القادمة معللة ذلك بيأسها من وقف تهريب االسلحة الى غزة وتطوير 

واضافت المصادر ان اجهزة االمن االسرائيلية تبحث عما اسمته . صناعة الصواريخ وفشل صفقة شاليط
 منطقة قطاع غزة قد يطال احد قادة اذرع المقاومة الفلسطينية محذرة من االسترخاء في" صيد ثمين"

 . الذي تبديه تلك االذرع في حركة قادتها ومقاوميها
  

  الشرطة االسرائيلية ستصدر أمر اعتقال دولياً بحق الدكتور عزمي بشارة .27
ت اإلسرائيلي جهاز الموساد اتهم الدكتور عزمي بشارة العضو العربي المستقيل من الكنيس: وكاالت

بالتخطيط الغتياله، فيما تحدثت وسائل إعالم إسرائيلية عن أن الشرطة تستعد إلصدار مذكرة اعتقال 
كما أبدى بشارة قلقه من قيام جماعات إسرائيلية بالتقاط صور لمسكنه اكثر من  .دولية بحقه

طة والشاباك اإلسرائيليين يتعقبان العبرية، أمس، أن الشر" يديعوت احرونوت"وذكرت صحيفة  .مرة
ويقدر المحققون بأن بشارة سيستقر في هذه األثناء في دولة عربية لم تبرم اتفاقية تسليم . تحركات بشارة

  . مطلوبين مع إسرائيل
من ناحية ثانية، ادعى نائب رئيس جهاز األمن العام اإلسرائيلي، الشاباك، خالل اجتماع الحكومة 

 وإنما النائب العربي السابق في الكنيست عزمي 48، ان الشاباك ال يستهدف فلسطينيي اإلسرائيلية، أمس
الى ذلك، دعا رئيس الجبهة الديمقراطية للسالم والمساواة النائب العربي في الكنيست محمد . بشارة فقط

رب في وقال بركة إن النواب الع. بركة زميله السابق بشارة إلى العودة للوطن لمواجهة التهم ضده
الكنيست يعلمون بأنهم يخرقون القانون ويعلمون أيضا بأنهم قد يطالبون بدفع ثمن وهذا ينطبق على 

  ".ال يمكنه الحديث حول ذلك من خالل بث تلفزيوني فحسب"بشارة أيضا الذي 
  30/4/2007الخليج اإلماراتية 

  
  مجلة ألمانية تصر على صحة مقابلة مثيرة للجدل مع أولمرت .28

لت مجلة ألمانية، يوم االحد، إنها تصر على صحة مقابلة تقول انها أجرتها مع رئيس الوزراء قا: برلين
االسرائيلي ايهود أولمرت ونسبت اليه قوله فيها إن من الممكن عرقلة برنامج ايران النووي من خالل 
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يكون ونفى مكتب أولمرت، يوم السبت، أن .  صاروخ في اطار هجوم يستمر عشرة أيام1000اطالق 
ونقلت المجلة عن أولمرت . رئيس الوزراء أدلى بتلك التصريحات لمجلة فوكاس االخبارية االسبوعية

وقالت . أيضا القول انه يجب اتاحة فرصة لعقوبات االمم المتحدة قبل القيام بعمل عسكري ضد إيران
ه بأنه كاتب وخبير فوكاس في بيان في موقعها على االنترنت، يوم االحد، إن أمير طاهري الذي وصفت

  .في شؤون الشرق االوسط أجرى المقابلة مع أولمرت في منتصف شهر أبريل نيسان الجاري
  29/4/2007رويترز 

  
   مليارد شيكل إلتمام تحصين العمق اإلسرائيلي1.5 .29

قال وزير األمن اإلسرائيلي، عمير بيرتس، في جلسة الحكومة اإلسرائيلية األسبوعية، إنه ما زالت هنالك 
حاجة لمليارد ونصف المليارد من الشواقل إلتمام التحصين في العمق اإلسرائيلي في البلدات والمدن 

يذكر أن الحاجة لتحصين البيوت وبناء المالجئ قد صارت أمرا ملحا بالنسبة . اإلسرائيلية المختلفة
حزب اهللا التي بلغت إلى إلسرائيل بعد عدوانها األخير على لبنان وانكشاف البلدات اإلسرائيلية لصواريخ 

  .ما بعد بعد حيفا
  29/4/2007 48عرب

  
  حفريات إسرائيلية أمام مديرية أوقاف بيت لحم  .30

قامت جرافات االحتالل اإلسرائيلي، اليوم، بأعمال حفريات أمام مبنى مديرية األوقاف من : بيت لحم
وأفاد الشيخ محمد .  الغربيةجهة مسجد بالل بن رباح على المدخل الشمالي لمدينة بيت لحم في الضفة

سلهب، القائم بأعمال مدير األوقاف، أن قوات االحتالل قامت باإلضافة إلى تلك الحفريات بقص السلك 
الشائك، الذي يعلو جدار الفصل العنصري القريب من الموقع، وتجريف جزء منه، دون ان يتسنى 

ذلك ربما ينغص على حياة المواطنين الذين وأشار سلهب إلى ان . للمواطنين معرفة القصد من وراء ذلك
وأضاف، أن جنود االحتالل منعوا موظفي مديرية األوقاف من الوصول . يقطنون في المنطقة الشمالية

  .إلى مكان عملهم لمدة ساعات، الفتاً إلى أن االحتالل دوماً يعيق حركتهم من وإلى المديرية
    29/4/2007 وفا -وكالة االنباء الفلسطينية

  
    حزب اهللا يحاول الدخول إلى جنوبي الليطاني : أشكنازي .31

قال رئيس األركان اإلسرائيلي غابي أشكنازي، أمس، خالل        : يو بي أي   عن 30/4/2007 السفير   نشرت
      حزب اهللا على بعد وزير واحد من التأثير على الحكومـة           "االجتماع األسبوعي للحكومة اإلسرائيلية، أن

. "إلى منـاطق مفتوحـة    ... تحاول النزول إلى جنوبي الليطاني    ) حزب اهللا (المنظمة  " ، مضيفاً أن  "اللبنانية
قوات اليونيفيل والجيش اللبناني يعملون جيداً، لكن تمرير األسلحة من سوريا إلى لبنـان              "وأشار إلى أن    

لو كان رئيس   "ه  ، الفتاً إلى أن   "مستمر ألنه ال جهاز فعاالً يراقب ما يجري على طول الحدود الطويلة جداً            
. "الحكومة اللبنانية قوياً بما يكفي لضبط الحدود لفعل ذلك لكنه يدرك محدودية قوته ولذلك فإن هذا ال يتم                 

حالـة اسـتنفار الجـيش      "، مضيفاً أن    "مستمر في تحسين استعداداته   "وأكد أشكنازي أن الجيش السوري      
، مشيراً إلـى أن     "يها سوريا في هذه األثناء    السوري بارزة وليس لدينا معلومات حول خطوات ستبادر إل        

  . "دفاعية) السوريين(تقديراتهم "
 رأى وزير الدفاع االسرائيلي عـامير بيـرتس،         30/4/2007األخبار اللبنانية   وفي ذات السياق اضافت     

خالل جلسة الحكومة، انه ما زالت هناك حاجة لمليار ونصف المليار شيكل الستكمال تحـصين العمـق                 
ئيلي في البلدات والمدن اإلسرائيلية المختلفة، الذي تحول الى امر ملح بعد قصف حزب اهللا الداخل                اإلسرا

  .االسرائيلي اثناء العدوان االسرائيلي االخير على لبنان
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  الجيش االسرائيلي يشرع في حملة مناورات ضخمة في األغوار  .32

 مناورات ضخمة فـي منطقـة األغـوار         بتنفيذ حملة , شرع جيش االحتالل اإلسرائيلي، اليوم    : طوباس
ودفع الجيش بمئات الجنود إلى عدة مناطق، خاصة تلك الممتدة من سـفوح             . الشمالية في الضفة الغربية   

طوباس الشرقية وحتى منطقة وادي المالح التي تشهد تواجداً مكثفـاً للجـيش، وشـوهدت الجـرارات                 
ن معسكرات الجيش الواقعة في منطقة الغـور        العسكرية منذ ساعات مساء أمس تعمل على نقل العتاد م         

  .1948وداخل أراضي عام 
إن جيش االحتالل شرع ببناء عدد من المعسكرات المؤقتة فـي           : وقال مواطنون من منطقة وادي المالح     

أكثر من منطقة، وإن جنود االحتالل بدأوا تدريباتهم العسكرية صباح اليوم في حقول القمـح المجـاورة                 
وأكد عارف دراغمه رئيس المجلس المحلي، أن قوات االحتالل فرضـت الليلـة             . مالحلعين حمامات ال  

يشار إلـى   . حظر التجول على جميع التجمعات الرعوية في المنطقة بسبب دخول المناورات حيز التنفيذ            
 أن قوات االحتالل تستخدم في هذه المناورات الذخيرة الحية ومختلف أنواع األسلحة واأللغام والقـذائف،              

  .ما أدى خالل السنوات الماضية إلى استشهاد وإصابة عشرات من سكان المنطقة
    30/4/2007 وفا -وكالة االنباء الفلسطينية

  
  "فشل بنيوي"حرب لبنان : بحث اكاديمي اسرائيلي .33

عشية نشر تقرير فينوغراد وزع عضو اللجنة، البروفيسور يحزطئيل درور، بحثاً اكاديمياً كان قد قدمـه                
عة بار ايالن قبل فترة قصيرة من تعيينه، وصف فيه العمليات في الشمال بين حرب لبنان االولـى                  لجام

يجب إجراء إصالحات واسعة وعميقة ومؤلمة في الجيش، تـشمل          "وقال إنه   . "فشل بنيوي "والثانية بأنها   
ات الفاعلية ضـد   أنظمة السالح الحديثة تكنولوجياً، ذ    "ويضيف درور أن    . "استبدال عدد كبير من الضباط    

، وضـد   "حرب العـصابات  "دول وقوات نظامية، هي ذات فاعلية محدودة ضد مقاتلين اشداء يمارسون            
وعـرض  . "هجمات صاروخية كثيفة تشمل عدداً كبيراً من الصواريخ التي تعتمد على تكنولوجيا بسيطة            

دة هيئة األركـان العامـة      درور مجموعة من األسئلة التي يتعين برأيه على رئيس الوزراء توجيهها لقيا           
ما هي البدائل الرئيسية التي يمكن الجيش تنفيذها        : ومن بين تلك األسئلة   . للجيش قبل الخروج إلى الحرب    

خالل أوقات محددة؟ وما هي األهداف الرئيسية لكل بديل؟ وكيف تبدو نقطة النهاية؟ وما هي التـداعيات                 
بية؟ وأي تداعيات ستكون للحرب علـى قـدرة الـردع           على العالقات مع الواليات المتحدة والدول العر      

  اإلسرائيلية؟ وما الذي يمكن أن يتعثر؟ وكيف تم إعداد قوات االحتياط؟ وكيف تستعد الجبهة الداخلية؟
  30/4/2007األخبار اللبنانية 

  
  جنود إسرائيليون يعودون إلى ضمائرهم ويستعرضون فظائع االحتالل .34

انهـم يربوننـا    :  أريحا المحتلة كامل إبراهيم    نقال عن مراسلها في    30/4/2007الرأي األردنية   نشرت  
وان المكان الوحيد الذي ممكن ان نعيش فيه بامان هو اسرائيل وعلى هذا االساس نذهب               .. على المحرقة 

للجيش، اتذكر احدى عمليات االقتحام لقرية تل حين اطلقت النار فوق رأس طفلة فلـسطينية خـشيت ان     
نود كتيبتي، بهذا المضمون تحدث زوهر شابيرا احد الجنود الرافضين للخدمة في اسرائيل             تفجر نفسها بج  

خالل لقاء مع جمهور فلسطيني في اريحا استضافته بلدية المدينة مـساء امـس، حـضره ثالثـة مـن                    
الرافضين للخدمة في اسرائيل ونظراء فلسطينيون لهم مؤيدون للمقاومة الشعبية ومن منظمة مقاتلون من              

كما حضر هذا اللقاء الدكتور صائب عريقات رئيس دائرة شؤون المفاوضات فـي منظمـة           . اجل السالم 
. ويضيف زوهر من الغريب ان ادخل مدينة فلسطينية كانـسان ولـيس كعـسكري             . التحرير الفلسطينية 

 سنة نعم هناك حق السـرائيل       15 سنة في الكوماندوز االسرائيلي، وصدقت اسرائيل طوال         15امضيت  
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في الحياة لكن هناك مليوني فلسطيني لهم الحق في الحياة ايضا، وبعد حادث الطفلة فهمت مـاذا اعمـل                   
. وفهمت حجم العنف الذي يمارسه الجيش االسرائيلي ضد الفلسطينيين، واقتنعت ان الذي نعمله ارهـاب              

 اخته فـي احـدى      من جهته قال اليك الحنان احد رافضي الخدمة العسكرية في الجيش االسرائيلي وقتلت            
العمليات الفلسطينية ان اسرائيل تحاول جر االمور الى مربع القـوة والحكومـة االسـرائيلية تفكـر ان                  
الفلسطيني واالسرائيلي سيبقيان اعداء لكننا سلكنا هذا الطريق لنثبت العكس، ونحن مهتمـون بتوصـيل               

ية للعمليـة الـسياسية الـذي كلكـم         صوتنا الى المجتمع االسرائيلي، وجئنا الى هنا لنعمل عملية جراح         
تعرفونها، اكتشفت اثناء عملي في الجيش ان الواقع شيء والقناعات شيء آخر، اقتنع بان العنـف مـن                  

واضاف منذ سنتين نحاول نشر فكرة التعايش ونحاول الوصول الى اي           . الجانبين لن يأتي بشيء للجانبين    
  .لى اقامة الدولتين على اساس القرارات الدولية مكان ونحن كنموذج نستطيع العمل وادعوكم للعمل ع

بين االنتفاضتين كنت  كابتن  في سالح الجو، وبعد السور الواقي قررت             ):  سنة 29(ويقول اوري يسور    
ان انضم الى هذا الطريق، ورأينا من الجانبين اناسا يتحدثون مع بعضهم واحببت الفكرة وبـدأت افكـر                  

ة اسافر فيها للمناطق الفلسطينية وكنت خائفا اال ان الحوار يـؤدي الـى              وهذه اول مر  . بكيفية االنضمام 
  .الحل

من جانبه قال اسامة ابو كرش من منظمة  مقاتلون من اجل السالم  ان االحتالل حول ساحة اللعب الـى            
ساحة قتال حيث سرد تجربته بالسجن وكيف تحول من النضال العسكري الى النضال السلمي حيث اكـد                 

  .اخترت المقاومة الشعبية حتى االستقالل: توحيد الخطاب للشعبين، ويضيف ابو كرشضرورة 
وثمن الدكتور صائب عريقات هذه الخطوة ووصفها بالشجاعة وهذا تعبير صادق عن طبيعة الـصراع،               

مـن المجتمـع    % 70واالنسان الذي يؤمن بشيء يعمله ونحن مؤمنون بالسالم مع اسـرائيل، وهنـاك            
دون اقامة دولة فلسطين الى جانب اسرائيل ونفس النسبة من االسرائيليين يؤمنـون بحـل               الفلسطيني يري 

الدولتين، ونحن مستعدون للتعايش الكريم وال يوجد حل غير ذلك، وبهذه الخطـوة تقـصرون المـسافة                 
  .للسالم وكلما قصرنا المسافة اختصرنا مزيدا من الدمار

نحن كشعب فلسطيني   : سلم محافظ اريحا واالغوار فقال      سامي م .أما د   29/4/2007وكالة معا    واضافت
 سـاعة   650 وفي تلك السنة عقد الرئيس الراحل ياسر عرفـات           88قطعنا المسافة الى السالم منذ عام       

اجتماعات مع جميع الفصائل من اجل التوصل الى اقامة برنامج القامة السالم مع الحانب االسـرائيلي،                
 هذا البرنامج من اجل االعترف بقـرارات االمـم المتحـدة واقامـة              واستطاع الرئيس عرفات ان يضع    

الدولتين، ويجب ان نبحث عن البديل وهو اقامة السالم العادل والـدائم ونعتمـد علـى دعـم الـشارع                    
  . الالسرائيلي المناهض لالحتالل لتحقيق السالم

  
  اسرائيل تشتري غازا فلسطينيا        .35

لحكومة االسرائيلية امس على شراء كميات من الغاز الطبيعـي مـن            وافقت ا :  ا ف ب   - القدس المحتلة 
 .صاحبة امتياز استثمار الغاز الطبيعي الفلسطيني، بحسب مصدر رسمي        " بريتش غاز "الشركة البريطانية   

، مـن   " قررت الحكومة التعاون مع بريتش غاز     "واعلن مكتب رئيس الوزراء االسرائيلي ايهود اولمرت        
اذا ما تم التوصل الى توقيع عقد بهذا        "وقالت اذاعة الجيش االسرائيلي     .  االيضاحات دون اعطاء مزيد من   

". الخصوص فهو سيوفر للسلطة الفلسطينية موردا ماليا يصل الى عشرات ماليـين الـدوالرات سـنويا               
واضافت ان عددا من الوزراء بينهم وزير الشؤون االستراتيجية افيغدور ليبرمان مـن حـزب اليمـين                 

و تم اكتـشاف بئـر للغـاز        2000 1999وبين عامي    .صوتوا ضد هذا القرار   " اسرائيل بيتنا "رف  المتط
تحتوي على اربعين مليار متر مكعب قبالة شواطئ قطاع غزة ، ومذاك احتدم النقـاش حـول اسـتيراد              

ين العالمية العمالقة على امتياز لمدة عشر     " بريتش غاز "وحصلت مجموعة   . اسرائيل هذا الغاز او عدمه    
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بالشراكة مع شركة اتحاد المقاولين     ) غزة البحرية " (غزة ماريتيم "عاما الستثمار الغاز الطبيعي في حقول       
  .التي تملكها اسرتا خوري وصباغ الفلسطينيتان النافذتان) سي سي سي(

  30/4/2007الدستور 
  

   المقبلأغسطس/ في شهر آباسرائيل تطلق قمرا صناعيا للتجسس  .36
 تطلق اسرائيل في شهر اب المقبل من مركز الفـضاء الهنـدي قمـرا صـناعيا                 :تراب –القدس المحتلة   

وبحسب االذاعة التـي اوردت النبـا       . للتجسس وصفته االذاعة االسرائيلية بانه االكثر تطورا من نوعه        
صباح اليوم فان القمر الصناعي مجهز بمنظومات رادار فريدة من نوعها قادرة على رصد اهداف فـي                 

  . ة سيئة وفي ساعات الليل وفي اي دولةاحوال جوي
  30/4/2007الدستور 

  
  "فينوغراد"البورصة اإلسرائيلية تتراجع تحّسبا من  .37

شهدت سوق المال اإلسرائيلية، اليوم، تراجعا في مجمل أوراق المال والصناديق المختلفة، حيث يرجـع               
دا من توصياتها قد رشح أو تسرب       علما أن عد  " فينوغراد"خبراء ذلك إلى التوجس مماّ ستوصي به لجنة         

وفيما ادعى البعض من المسؤولين اإلقتصاديين بأن أمر هبوط األسهم المختلفة بهذا            . إلى وسائل اإلعالم  
، أعرب آخرون عن خشيتهم من أن األمر ليس مؤقتا ولربما يضحي نهجا             "صحي"الشكل إنما هو هبوط     

  .ر على السياج لما سيحدثيؤدي بأصحاب األسهم إلى بيع أسهمهم أو اإلنتظا
  29/4/2007 48عرب

  
 فلسطينالهجرة من  فتوى تحرميصدر الشيخ حامد البيتاوي  .38

 امأصدر رئيس رابطة علماء فلسطين أمس فتوى شرعية اعتبر فيها الهجرة مـن الـوطن حـر                : نابلس
 شعبالهرة على   نظراً لخطورة هذه الظا   ،   إال لمبرر شرعي كالتعليم والعالج وغيره وبنية العودة        ،شرعاً

  مع المحتلين عسكرياً وسياسـياً واقتـصادياً       ، إضافة إلى أن المعركة     دينياً وسياسياً واجتماعياً   الفلسطيني
  .ةقائم تزالما

  30/4/2007الخليج اإلماراتية 
  

     أبو ديس في انتخابات اتحاد الطلبة-إصابة عشرات الطلبة في جامعة القدس .39
ـ  أبو ديس، إثر مواجهات      -القدس   عةأصيب عشرات من طلبة جام    : طولكرم ين طلبـة مـن الكتلـة       ب

فتح، خالل مناظرة انتخابيـة     على  حماس، وآخرون من كتلة الشبيبة المحسوبة        اإلسالمية المحسوبة على  
ووصفت مصادر طبيـة فلـسطينية،      . انتخابات مجلس اتحاد الطلبة    بين الكتل الثمانية المقرر أن تخوض     

  .نت الجامعة عن إغالق أبوابها حتى إشعار آخرلطة وطفيفة، فيما أعحالة المصابين ما بين متوس
  29/4/2007 قدس برس

  
   محافظة القدسفي  الفلسطيني من انهيار النظام التعليمياتريحذت .40

نائب االمين العام التحاد المعلمين الفلسطينيين من انهيار النظام التعليمي المدرسي في مدينة             حذر  : القدس
 . ذلك  والجهات الرسمية المسؤولة الى اتخاذ اجراءات عملية لمنع         الفلسطينية رع السلطة القدس ما لم تسا   

معطيات بشأن الواقع التعليمي في مـدارس القـدس خاصـة           ، ل محافظ القدس وعرض خالل لقائه بنائب     
 13150يدرس فيها مـا مجموعـه       و مدرسة،   37مدارس االوقاف التابعة للسلطة الوطنية والبالغ عددها        

من هؤالء من ابنـاء الـضفة       % 35 ، معلما ومعلمة  912 يعمل فيها ما مجموعه      ، في حين  ا وطالبة طالب
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الغربية الذين يواجهون مصاعب جمة في الوصول الى اعمالهم وااللتحـاق بوظـائفهم بـسبب الجـدار               
عة لها  ولفت الى ان بلدية القدس وعبر دائرة المعارف التاب         .والحواجز العسكرية، وعدم منح تصاريح لهم     

 46وسعت في العامين الماضيين من دائرة سيطرتها على مدارس المدينة، بحيث باتت تـسيطر علـى                 
 معلمـا  70نجحت في استقطاب اكثر مـن  أنها  فقط، كما 17مدرسة بينما كانت في السابق تسيطر على     

 400 بنـاء     بـصدد  فضال عن أنها  ومعلمة من مدارس االوقاف، بسبب االجور المرتفعة وانتظام دفعها،          
غرفة دراسية للعام القادم ما يعني ارتفاع اعداد الطلبة المقدسيين الـذين يتركـون مـدارس االوقـاف                  

اقترح صيام انشاء صندوق خاص لدعم التعليم في القدس بحيـث           من جهته   و .وااللتحاق بمدارس البلدية  
تثمرون فلـسطينيون وعربـا     يشمل المدارس والهيئات التدريسية فيها، كما اقترح ان يتبنى اثرياء ومـس           

  .مدينةالومسلمون مدارس 
  30/4/2007القدس الفلسطينية 

  
  يهاجمون الشيخ رائد صالح أثناء محاكمته متطرفون يهود .41

قام عدد من المتطرفين اليهود، بالتهجم على الشيخ رائد صالح خالل وجوده فـي قاعـة         :القدس المحتلة 
عـدد مـن أبنـاء الحركـة        إلى  ، و إليه ف االتهام الموجه   في مل   هامحكمة الصلح في القدس، أثناء نظر     

 تلفـظ وقـد    .اإلسالمية، أثناء محاولتهم االحتجاج على هدم طريق باب المغاربة قبل نحو ثالثة أشـهر             
  . وحاولوا اقتحام غرفة المحكمة لالعتداء عليهه، بألفاظ بذيئة بحقالمتطرفون

  29/4/2007 قدس برس
  

 في سجون االحتالل سطينيات الفلأوضاع مأساوية لألسيرات .42
وصفت محامية جمعية نفحة للدفاع عـن حقـوق األسـرى واإلنـسان، أوضـاع األسـيرات                 : رام اهللا 

 خاصة وان إدارة السجن شددت من إجراءاتها        . بأنها مأساوية  ،الفلسطينيات في سجن هشارون االسرائيلي    
  .ليةالقمعية ضد األسيرات ما أدى إلى معاناتهن من قلة الموارد الما

  30/4/2007الخليج اإلماراتية 
  

  الحتجاج على عدم استجابة الحكومة لمطالبها ل تناشد  الفلسطينيةالحركة األسيرة .43
ناشدت الحركة الوطنية األسيرة، داخل سجون االحتالل، كافة المؤسسات العاملة فـي مجـال              : طولكرم

اجاً على عـدم اسـتجابة الحكومـة        شؤون األسرى، إغالق مكاتبها واالمتناع عن تقديم الخدمات، احتج        
وأوضحت أن أوضاع األسرى باتت ال تطاق، خصوصاً على الصعيد المادي، وتوقف وصول              .لمطالبهم

 أجواء من المجاعة الحقيقية في ظل عـدم  ى االسرىأموال الكانتينا منذ أشهر طويلة، األمر الذي خلق لد  
  . السجونقدرتهم على شراء احتياجاتهم وقوتهم اليومي من مقاصف

  29/4/2007 وفا -وكالة االنباء الفلسطينية 
  

  قوات إسرائيلية تقتحم ملتقى األسرى والمحررين في رام اهللا .44
اقتحمت قوات االحتالل، ملتقى األسرى المحررين، فـي مدينـة رام اهللا، وصـادرت بعـض                 :رام اهللا 

ـ وأكد احمد أبو السكر     . محتوياته بعد أن أقدمت على تخريب مقتنياته       ، منتقـدا فـي ذات الوقـت،        كذل
  . استهداف إسرائيل لمختلف المؤسسات الفلسطينية

  29/4/2007 قدس برس
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  تجمع العودة يقيم ندوة في حلب السورية ضمن فعاليات أسبوع األسير الفلسطيني .45
في مخيم النيرب بحلب ندوة بمناسبة      ) واجب(أقام تجمع العودة الفلسطيني      : صالح الريفي  -مخيم النيرب   

تحدث فيها األسير المحرر والباحث في شؤون األسرى في سجون االحتالل هشام            . وم األسير الفلسطيني  ي
سالمة، حيث استعرض معاناة األسير الفلسطيني في سجون االحتالل والممارسات المتبعة أثناء التحقيـق              

ر وتحـدي   وقد تحدث كشاهد حـي علـى صـب        . وبعده، وعن األحكام القاسية التي تؤخذ بحق السجناء       
وإصرار الحركة األسيرة على مقاومة المحتل بشتى األساليب، داعيا القادة الفلسطينيين ذوي الـشأن أن               
يضعوا نصب أعينهم تلك المعاناة وتلك األعداد، وأن يتبعوا كافة الطـرق وأن يطرقـوا كـل األبـواب                   

  .إلخراجهم والتخفيف من معاناتهم هم وذويهم
  29/4/2007تجمع العودة الفلسطيني 

  
   دونم من أراضي جنين400االحتالل اإلسرائيلي يصادر  .46

، أن الـسلطات    ة جنين في شـمال الـضفة      أعلنت اللجنة الشعبية لمقاومة االستيطان، في منطق       :طولكرم
  .  دونم من أراضي المواطنين، لتعديل مسار جدار الفصل العنصري400اإلسرائيلية، صادرت حوالي 

  29/4/2007 قدس برس
  

  الخليل فلسطيني في ة تحاول اختطاف طفلمستوطن .47
 سنوات  3 يبلغ من العمر      فلسطيني أقدمت مستوطنة بعد ظهر أمس، على محاولة الختطاف طفل        : الخليل

 .، الذي يواصل الـمستوطنون احتالله     في الخليل  أثناء تواجده أمام منزل عائلته القريب من مبنى الرجبي        
ا والجيران مع الشرطة االسرائيلية ألجـل التـدخل ومالحقـة            والدة الطفل ان اتصاالته    في حين أفادت  

  .م تعط أية نتيجةمستوطنة لال
  30/4/2007األيام الفلسطينية 

  
  الغربية فلسطينياً في الضفة17 عتقل ي االسرائيلياالحتالل .48

 على شن حمالت دهم وتفتيش واسعتين في أنحاء متفرقة من ،أقدم جيش االحتالل، فجر اليوم: طولكرم
 . سبعة عشر فلسطينياً، بحجة انتمائهم لفصائل المقاومةعتقالدن وقرى الضفة الغربية، أسفرت عن ام

ن قوات الجيش عثرت على عبوة ناسفة في نابلس أثناء قيامها أ  اسرائيلي،ونقل عن متحدث عسكري
  . تحت السيطرة، دون وقوع إصاباتها تم تفجيرحيثبالتوغل، 

  30/4/2007المركز الفلسطيني لإلعالم 
  

   إسرائيلياً انتهاكا19921ًتقرير فلسطيني يسّجل  .49
 أعده باحث في    ،أوضح تقرير إحصائي يرصد االنتهاكات اإلسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني        : ألفت حداد 

 خالل األسبوع الماضي فقط     ت أن قوات االحتالل اإلسرائيلي ارتكب     ،مركز المعلومات الوطني الفلسطيني   
، أن تلك القوات واصلت خالل      هجاء في  كما   . جريحاً 12 شهداء، و  10ما أدى إلى سقوط      انتهاكاً، م  1345

تلك الفترة إطالق النار وقصف األحياء السكنية، واالقتحامات المتكررة للمدن والبلدات الفلسطينية، وإقامة             
وفيما يتعلق   .مصادرة األراضي واعتداءات أخرى   إضافة إلى   الحواجز العسكرية، واإلغالقات المتكررة،     

 اعتـداءات بحـق المـواطنين       6رصد التقرير خـالل األسـبوع الفائـت         ، فقد   باعتداءات المستوطنين 
 حتـى   الجاريوأوضح التقرير، أنه بذلك يكون عدد االنتهاكات اإلسرائيلية منذ بداية العام             .الفلسطينيين

 شـهيداً،   46 سقط خاللهـا      عملية إطالق نار   875 انتهاكاً، منها    19921، قد بلغت    23/4/2007تاريخ  
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 1925 حاجزاً متنقالً، تم خاللهـا اعتقـال         1760أقامت قوات االحتالل    في حين    جريحاً،   473وأصيب  
نفـذ   فيمـا    مرة،   52مواطناً، كما قامت بأعمال التجريف واقتالع األشجار، حيث بلغ عدد هذه األعمال             

  . اعتداء58ن، والمستوطن
  29/4/2007 48عرب

  
   يعتصمون أمام مقر األمم المتحدة ويطالبون برفع الحصارلفلسطينيين اآالف العمال .50

 في اعتصام نظمه االتحـاد العـام لنقابـات          وا شارك  الفلسطينيين آالف العمال  أن   :كتب عيسى سعد اهللا   
، العمال، أمس، أمام مكتب األمين العام لألمم المتحدة بمدينة غزة، للمطالبة برفع الحـصار االقتـصادي               

الضغط على إسـرائيل مـن اجـل        ب واطالب كما   .هرة االنفالت األمني وتجسيد الوحدة الوطنية     إنهاء ظا و
 وتحقيـق  67تطبيق قرارات الشرعية الدولية، وإجبارها على االنسحاب من جميع األراضي المحتلة عام      
  .العدالة وعودة الالجئين، وتمكين الشعب الفلسطيني من إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس
  30/4/2007األيام الفلسطينية 

  
   وتدفع للزواج العرفيأزمة الرواتب في فلسطين تلغي األعراس: تحقيق .51

في الوقت الذي يزداد فيه العزوف عن الزواج في المجتمع الفلـسطيني، تحـت              :  بديعة زيدان  –رام اهللا   
ع الفلسطينيين يعيشون دون    وطأة أزمة الرواتب، وارتفاع نسبة الفقر والبطالة، حتى بات قرابة ثالثة أربا           

مستوى خط الفقر، ترتفع نسبة اإلقبال على الزاوج العرفي، وفق إحصاءات غير رسمية من مؤسـسات                
نسبة، أسباباً عدة، مـن بينهـا   هذه الويرى القائمون على هذه المؤسسات أن الرتفاع      .نسائية، واجتماعية 

واج، في ظل األزمة االقتصادية الخانقة التـي     عدم تمكن فارس األحالم من فتح بيت ودفع مستلزمات الز         
بعض طالبات الجامعات تلجأ إلى هذا النوع من الزواج لـرفض عـائالتهن   كما أن  . يعيشها الفلسطينيون 
وتمارسه بعض النساء األرامل خشية سحب حضانة األبناء منهن في حال الـزواج             . زواجهن ممن أحببن  

ومع انتشار الظاهرة،    .فاة الزوج، وكذلك طردهن من منزلهن     المعلن، ومنع النفقة المخصصة لهن بعد و      
أعلنت جمعية الفالح الخيرية في قطاع غزة، عن برنامج لدعم الراغبين في الزواج من أرامل الـشهداء                 

، فـضال   والعوانس، في محاولة للقضاء على الزواج العرفي الذي يخشى أن يهدد نسيج المجتمع في غزة              
لسكاني، والقضاء على العنوسة، وتحصين شباب وفتيات المجتمع من االنحراف          تحقيق زيادة النمو ا   عن  

ومـع انتـشار     .األخالقي، وحمايتهم من االنزالق، عالوة على المساهمة في تحقيق االستقرار العـائلي           
مرتفع نسبياً لجرائم االغتصاب، وحاالت سفاح القربى، في المجتمع الفلسطيني، في األعـوام الماضـية،               

ختصون اجتماعيون ونفسيون من خطورة ظاهرة العزوف عن الزواج على النسيج االجتمـاعي             يحذر م 
الفلسطيني بالمجمل، خصوصاً أن نتائج أحد اإلحصاءات التي أجراها المركز الفلسطيني لإلحصاء فـي              

من هم في عمر الزواج من كـال        م% 39.6رام اهللا، تشير إلى أن نسبة الفلسطينيين العازبين تصل إلى           
  .لإلناث% 34.6 للذكور، و%44.5 بواقع ،الجنسين

  30/4/2007الحياة 
  

  أصحاب البيوت المهدمة في رفح يطالبون السلطة بصرف مستحقاتهم .52
 ان المحافظة قامت بمراسلة مؤسستي الرئاسـة والحكومـة          ، أكد نائب محافظ رفح    : نادر القصير  -رفح  

 خاصة   على يد قوات االحتالل،    بيوت المهدمة إليجاد حل جاد لصرف مستحقات بدل اإليجار ألصحاب ال        
  . أنهم مهددون بالطرد من قبل المؤجرين هم وأبناؤهمو

  30/4/2007الحياة الجديدة 
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  انتقادات نقابية لخطة فلسطينية لدفع رواتب جزئية .53

 مع بدايـة   يعتزم وزير المالية الفلسطيني بدء دفع مرتبات جزئية لموظفي الحكومة         : ادم انتوس  - القدس
هدد رئيس نقابة    وقد   .حكومةال في خطوة قال زعماء نقابيون إنها ال تصل الى حد تنفيذ وعود              ،كل شهر 

 بجولة جديدة من االضراب عن العمل للمطالبة بالرواتـب كاملـة ودفـع الرواتـب                يينالعاملين الحكوم 
 جدير بالذكر   .همتب جزءا فقط من روا    هم نصف العمل اذا كانوا سيعطون     ونؤدي س أشارإلى انهم و .المتأخرة
 مليون دوالر شهريا من اعضاء الجامعة العربيـة لتغطيـة نحـو             55فياض ويعتمد على تلقي     أن سالم   

.  مع حصص تدفع للموظفين من خالل االلية الدولية المؤقتـة          ذلك،تزامن  يوس .نصف الرواتب الشهرية  
هذه الخطة   إال أن    .الر شهريا  مليون دو  34من المتوقع ان يصل اجمالي المدفوعات االوروبية الى         حيث  

تتوقف الى حد كبير على اعطاء ادارة بوش الضوء االخضر للمانحين العرب والبنوك لتحويل اموال الى                
صرح مسؤولون امريكيون بأن من المرجح ان يوافقوا        قد  و .حساب منظمة التحرير تحت سيطرة فياض     

  .اسة االمريكية ولكنهم نفوا ان هذا يشكل تغييرا في السي،على طلب فياض
  29/4/2007رويترز 

  
  الفلسطينياستمرار الخسائر والتراجع في مؤشرات االقتصاد : بكدار تقرير .54

كشف التقرير السنوي الصادر عن الـمجلس االقتصادي الفلـسطيني للتنميـة           :  ملكي سليمان  -رام اهللا   
ون دوالر خسائر مباشرة في  ملي15ان االقتصاد الفلسطني يخسر يوميا    ،  2007 لعام   -بكدار –واالعمار  

 الـى   2000 الف عامل عام     120تحويالت العمال الذين كانوا يعملون في اسرائيل وانخفض عددهم من           
 وان  ، ان اموال الدول المانحة ليست ذات مـردود تنمـوي          هجاء في كما  . 2006 الف عامل فقط عام      20

ويـشير  . واجهة االلتزامـات الماليـة    استمرار احتجاز االموال عند اسرائيل يجعل السلطة عاجزة عن م         
 قد يتـوفر منهـا      ، مليون دوالر شهريا   200التقرير الى ان احتياجات السلطة الشهرية والتي تصل الى          

 مليون دوالر شهريا فقط من مصادر عربية وعائدات محلية، االمر الذي يشكل عجزا ماليـا                60حوالي  
بنوك التجارية لها مستحقات على الـسلطة يقـدرها         ن ال أمن جانب اخر     وذكر   .شهريا ألكثر من الثلثين   

 مليون دوالر، االمر الذي سيحبط عملية استدانة وزارة المالية من تلك            400صندوق النقد الدولي بحوالي     
 ما عكس نفـسه علـى       ،وأشار الى أن التدفق النقدي في االقتصاد الفلسطيني قد تاثر بشكل كبير            .البنوك

سـنويا  % 12، وقد تسببت هذه االجراءات بتراجع النمو االقتصادي بحـوالي           القدرة الشرائية للمواطنين  
وببطالـة  ،  من الـسكان  % 70، وزيادة بعدد الفقراء الى حوالي       2000منذ عام   % 50وبتراكم يصل الى    

 أمـا   . مليـار دوالر   1،3 يصل الى    2007بين القوى العاملة، وعجز مالي في عام        % 40بلغت حوالي   
فـي   مليون دوالر،    600ن المستحقات المالية لموظفي السلطة تصل الى حوالي         ب، فإ بالنسبة إلى الروات  

 2006ن عام   أ ،أظهر التقرير  كما   . مليون دوالر  300تقدر قروض البنوك لموظفي السلطة بحوالي       حين  
ك  كما ان هنا   . نفس مستوى التراجع في العام الحالي      متوقعاشهد تراجعا كبيرا في تمويل مشاريع التنمية،        

 مليـون دوالر سـنويا      400 - 300تراجعا ايضا في استثمارات القطاع الخاص والتي تراوحت بـين           
 2006قـد ازدادت فـي عـام        فالمساعدات االنسانية    أما   .معظمها في قطاع البناء واالنشاءات االخرى     

يب  عبرالمؤسسات الغير حكومية وبرنامج االمـم المتحـدة والـصل          2007وستستمر في الزيادة في عام      
 الـف   45 وقد ارتفع عدد العائالت الباحثة عن مساعدات انسانية مـن            .االحمر والبنك االسالمي وغيره   

 الف عائلة، هذا عدا عن العائالت المسجلة        200عائلة مسجلة لدى وزارة الشؤون االجتماعية الى حوالي         
  .لدى وكالة غوث الالجئين الفلسطينيين

  30/4/2007الحياة الجديدة 
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  2006مدار عن المشهد اإلسرائيلي خالل مركز قرير تاصدار  .55
قريـر مـدار االسـتراتيجي      ت صدر حديثاً عن المركز الفلسطيني للدراسات اإلسرائيلية،         :رامي دعيبس 

 فصول وملخص تنفيذي، أعدتـه مجموعـة مـن          5، المشتمل على    2006 المشهد اإلسرائيلي    - 2007
يرصد أحداث عام صـاخب مـزدحم        وهو   .ن اإلسرائيلي األكاديميين والمتخصصين الفلسطينيين في الشأ    

باألحداث والتغيرات المفصلية المتوقع لها أن تخلّف تداعيات عميقة، تعمر طويالً، وتطال تفاعالتها كافة              
إلـى  االنتخابات الفلـسطينية واإلسـرائيلية،       من   .المجاالت السياسية واألمنية واالقتصادية واالجتماعية    

االضطراب الحزبي والسياسي في إسـرائيل، وتلبـد        إضافة إلى   لحرب على لبنان،    العدوان على غزة وا   
  .األفق اإلستراتيجي اإلسرائيلي، ومعاني ذلك وانعكاساته على المستويين الفلسطيني واإلقليمي

  29/4/2007 48عرب
  

  فيلم فلسطيني قصير يفوز بجائزة التحكيم في مهرجان الجزيرة الدولي .56
في مهرجان الجزيرة    لفلسطيني هديل، بجائزة التحكيم الخاصة من فئة األفالم القصيرة        فاز الفيلم ا  : الدوحة

فيلم الفلسطيني والعربي الوحيد، الذي فاز بتلك الجائزة، وهو         هذا ال ويعد   .الدولي الثالث لألفالم التسجيلية   
ـ             رة التـي كانـت     يروي قصة طفلة فلسطينية، اختبأت من قذائف الدبابات اإلسرائيلية التي أصابت الحج

رسالة من أطفـال فلـسطين إلـى        ،   ومخرجه منتجيهويعد الفيلم حسب قول      .تختبئ فيها لتلقى مصرعها   
  .أطفال العالم

  29/4/2007 وفا -وكالة االنباء الفلسطينية
  

  األردن يجدد دعوته لسورية بوقف االعتداءات الزراعية على جانبي اليرموك .57
وته للجانب السوري بضرورة وقف االعتداءات الزراعية على جدد األردن دع:  إيمان الفارس-عمان 

األراضي المحاذية لنهر اليرموك، ما يتسبب بتراجع حجم تدفق وجريان مجرى النهر ويؤثر بالتالي على 
كما دعا االردن خالل مباحثات مائية مشتركة . حقوق االردن المائية وفق اتفاقيات سابقة بين الجانبين

ت في عمان أمس، الى ضرورة عقد اجتماعات على مستوى اللجنة العليا المشتركة بين الجانبين، عقد
لحوض نهر اليرموك، مؤكدا  ضرورة إزالة جميع المزروعات المخالفة على جانبي النهر، وفق أمين 

  .عام سلطة وادي األردن موسى الجمعاني
  30/4/2007الغد األردنية 

  
  تحمي المقاومة الدولة: جنبالطو.. لصفحة جديدة تنهي المأزق: حزب اهللا .58

الحادثة األليمة المأسوية بقتل شخصين من آل       "دان نائب األمين العام لحزب اهللا الشيخ نعيم قاسم          : بيروت
 ."على القضاء أن يتابع هذه المسألة إلى النهاية ليحاسب المـسؤولون عنهـا            "، معتبراً أن    "قبالن وغندور 

في لبنان ال ينفع االنتظار والتأجيل للحلول       "ورأى أن   ". تقر وغير سليم  الوضع في لبنان غير مس    "وأكد أن   
المقترحة، ألن االنتظار والتأجيل يعطِّالن األمور أكثر، ويدخالن معادالت إقليمية ودولية تـنعكس سـلباً               

 كنا فـي    سمعنا كلمات إيجابية في األيام األخيرة، ونحن نقول رداً عليها إننا          : " قاسم اضافو ".على لبنان 
السابق إيجابيين ولم نتوقّف، واآلن نحن أكثر إيجابية أيضاً، وأيدينا ممدودة لمالقاة االقتراحات الوحدوية              
والوطنية، ونحن حاضرون ألي حلٍّ بعيد من الوصاية واالستئثار والغلبة، وحاضرون لفتح صفحة جديدة              

   ".تُنهي المآزق الموجودة على المستويات كلها وبطريقة عملية
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قال رئيس اللقاء النيابي الديموقراطي وليد جنـبالط خـالل زيارتـه جمعيـة الرسـالة                من جهة اخرى    
أيـضاً بعـد ان يـتم        للمقاومة الوطنية و للمواطنهي الحماية   وحدها  الدولة  : االجتماعية في عاليه أمس   

انية وال سيما   نظريات البعض حول تشكيل حكومة ث     "انتقد جنبالط    كما   .استيعاب عناصرها داخل الجيش   
  ".من الرؤساء السابقين

  30/4/2007الحياة 
 

  الوفد األمني المصري في غزة يعرب عن قلق مصر من استمرار خرق التهدئة .59
أكد اللواء برهان جمال حماد، رئيس الوفد األمني المصري الرفيع المستوى، المتواجد : ألفت حداد

ني مبارك، من استمرار خرق التهدئة بين الجانبين باألراضي الفلسطينية، اليوم، قلق مصر، والرئيس حس
الفلسطيني واإلسرائيلي، مشدداً على أن الوزير عمر سليمان، مدير المخابرات المصرية، يواصل جهوده 

وناشد حماد في تصريحات . من أجل منع وثني إسرائيل عن ارتكاب أي عمل عسكري ضد قطاع غزة
صائل الفلسطينية التحلي بضبط النفس، ووقف إطالق للصحفيين في غزة صباح اليوم، كافة الف

الصواريخ، مشيراً إلى أن الوفد األمني ال يزال يبذل جهوداً مضنية من أجل منع وثني إسرائيل عن القيام 
بردة فعل عنيفة تلحق أضراراً هائلة بقطاع غزة والمواطنين الفلسطينيين، وتسبب إحراجاً للسلطة 

  . وحكومةالوطنية الفلسطينية رئاسة
  29/4/2007 48عرب

  
  إيران ال تعتبر إسرائيل تهديداً  .60

اعتبر مساعد رئيس القيادة العامة للقوات المسلحة للشؤون : اسنا، أ ف ب، أ ب، رويترز، يو بي آي
الجيش الصهيوني الذي مني بالهزيمة على يد بضعة "الثقافية واإلعالمية العميد علي رضا افشار ان 

 كيلومتر مربع، ال يمكنه ان يمثل تهديدا اليران 200اهللا في لبنان وفي مساحة آالف من أفراد حزب 
ان اولمرت يعلم بأن الرد على ألف صاروخ سيكون بآالف الصواريخ، "وأضاف ". الشاسعة والمقتدرة

  ". وأن الكيان الصهيوني أشد ضعفا من ايران وال يمكن ان يشكل تهديدا لها
  30/4/2007السفير 

  
   صالح يتطلع الى دور أميركي في دفع عملية السالم في الشرق االوسطعلي عبداهللا .61

 أمس، الى الواليات المتحدة عن تطلعه ،أعرب الرئيس اليمني علي عبد اهللا صالح قبل توجهه: ي ب ا
لدور أميركي فعال للدفع بعملية السالم في منطقة الشرق األوسط من خالل إقناع إسرائيل بالقبول 

عربية للسالم، مؤكدا انه سيبحث مع المسؤولين االميركيين في االوضاع في المنطقة ال سيما بالمبادرة ال
  .في لبنان والعراق

  30/4/2007المستقبل 
  

  البرلمان العربي االنتقالي يترك مسؤولية االتصال مع اسرائيل لالردن ومصر .62
االتصال بشكل مباشر مع أوصى البرلمان العربي االنتقالي بترك مسؤولية :  جهاد المنسي-عمان 

السلطات اإلسرائيلية لألردن ومصر لتسهيل بدء المفاوضات المباشرة على جميع المستويات من أجل 
وأوضح النائب أبو هديب أن البرلمان . تفعيل مبادرة السالم العربية، وفق عضوه النائب محمد أبو هديب

ية المطالبة بعقد قمة عربية استثنائية لبحث كافة العربي قرر في حال عدم استجابة إسرائيل للمبادرة العرب
ودان البرلمان العربي كذلك . الخيارات واإلمكانات المتاحة لألمة العربية السترجاع كامل الحقوق العربية

  .الحفريات اإلسرائيلية في محيط المسجد األقصى المبارك واالعتداءات التي تتعرض لها مدينة القدس
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   30/4/2007الغد األردنية 
  

  "بالقنابل والنار"قيادي بالقاعدة يحض حماس على مهاجمة اسرائيل  .63
وترى ". بالقنابل والنار"دعا قيادي بتنظيم القاعدة حركة المقاومة االسالمية حماس لقتال اسرائيل : دبي

وانتقد الليبي زعماء . القاعدة أن حركة حماس فرطت في حقوق الفلسطينيين من أجل مكاسب سياسية
كذلك بسبب ما وصفه بسياسة التوسل وزيارة روسيا وايران طلبا للدعم في مواجهة الحصار حماس 

  .الغربي ضد الحكومة الفلسطينية التي تقودها الحركة بسبب رفضها االعتراف باسرائيل
  30/4/2007رويترز 

  
 اتفاق هدنة مع مئات البدو المعتصمين على الحدود مع إسرائيل: مصر .64

تمكنت السلطات المصرية، أمس، وللمرة األولى منذ مساء األربعاء :  يسري محمد كرم سالم،-العوجة 
الماضي من نشر جنود على خط الحدود مع إسرائيل عند معبري كرم سالم، والعوجة، الحدوديين، بعد 
توصل أجهزة أمنية عليا التفاق هدنة، مع مئات البدو المعتصمين هناك، يتضمن تراجعهم بعيدا عن خط 

، فيما أمهل المعتصمون عند معبر كرم سالم السلطات المصرية ثالثة أيام لالستجابة 150د لمسافة الحدو
 . لمطالبهم

  30/4/2007الشرق األوسط 
  

  ال مرونة مع محاوالت إسرائيل قبولها كدولة نووية وال لعسكرة البرنامج اإليراني: مصر .65
 مرونة مع المحاوالت التي تبذلها بعض أكدت مصر أنه لن تكون هناك:  عمر عبد الرازق-القاهرة 

األطراف من أجل قبول انضمام إسرائيل لمعاهدة منع االنتشار النووي كدولة نووية، فيما حذرت من 
محاوالت بعض الدول التخلص من اتفاقية منع االنتشار النووي، كما شددت في ذات الوقت على أنها لن 

  .اني لالستخدام العسكريتقبل إطالقا انتقال البرنامج النووي اإلير
 30/4/2007الشرق األوسط 

  
  الستراتيجية إسالمية تواجه المخططات الصهيونية: أليف الدين الترابي .66

أكد البروفيسور أليف الدين الترابي أحد قادة الجهاد اإلسالمي في كشمير في تصريح له على أهمية 
عد ازدياد الحديث عن قضية تهويد القدس تشكيل استراتيجية إسالمية لمواجهة المخططات الصهيونية، ب

الشريف، وشدد الترابي على أن تلك االستراتيجية مهمة لدرء المخططات الصهيونية التي تحاك من أجل 
  .تهويد القدس

وأهم . وهذه االستراتيجية جاءت، ألن حماية وتحرير القدس هو من واجب كل مسلم على وجه المعمورة
ه يجب على كل الدول اإلسالمية أن تقوم بتوحيد كلمتها، وأن تبذل كل جهدها ما جاء في االستراتيجية أن

لتكريس الحكم بالطريقة اإلسالمية، واعتبار أن كل محاولة صهيونية لتهويد القدس هي بمثابة حرب ضد 
أن ثم دعا البروفيسور الترابي إلى قطع كافة العالقات مع الكيان الصهيوني وأعوانه، و. الدول اإلسالمية

تكون العالقات مع الدول مشروطة بموقفها من اإلرهاب الصهيوني، مؤكداً أهمية العمل على نيل 
العضوية الدائمة في مجلس األمن الدولي، وإنشاء السوق اإلسالمية المشتركة والبرلمان اإلسالمي 

وحد، وبذل كل المشترك، وتوحيد العملة بين الدول اإلسالمية، والعمل على تشكيل جيش إسالمي قوي وم
  .الجهود لدعم البرامج النووية في الدول اإلسالمية

  1/5/2007فلسطين المسلمة 
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  ندوة للجنة نساء فلسطين في اليمن حول األسرى .67
التي نظمتها " حقوق األسرى بين النظرية والتطبيق"طالب المشاركون في ندوة :  طالل جامل-صنعاء 

لمحامين والصحفيين اليمنيين باإلسهام الفاعل في تدويل قضية في اليمن نقابتي ا" لجنة نساء فلسطين"
ودعوا إلى ضرورة تكثيف الجهود للتنسيق مع كافة الفعاليات الشعبية اليمنية . األسرى الفلسطينيين

كما طالبوا في . والعربية ذات العالقة، للتأكيد على أهمية القضية على كافة األصعدة اإلقليمية والدولية
ودعوا . دوة حكومةَ الوحدة الفلسطينية بالتمسك بحقوق األسرى كأحد ثوابت القضية المركزيةتوصيات الن

الفصائل الفلسطينية إلى تضمين برامجهم السياسية قضية األسرى، وتفعيل دور المنظمات الحقوقية 
والعمل في وأشارت الدكتورة أمة الرزاق حمد وزيرة الشؤون االجتماعية . واإلنسانية في تحريك القضية

سياق كلمتها إلى معاناة المرأة الفلسطينية األسيرة داخل السجون والمعتقالت اإلسرائيلية، ودعت 
  .المنظمات الدولية إليالء قضية األسرى أهميتها المستحقة

  1/5/2007فلسطين المسلمة 
  

  تسقط مستحقاتها عن السلطة الوطنية الفلسطينية" عرب سات" .68
 عبد اللطيف الشوبكي، سفير دولة فلسطين لدى المملكة العربية السعودية، أعلن السيد جمال: الرياض

، قد اتخذت قراراً بإسقاط "عرب سات"اليوم، أن الجمعية العمومية للمؤسسة العربية لالتصاالت الفضائية 
كافة الديون المستحقة للمؤسسة على السلطة الوطنية، والتي تقدر بنحو أربعة ماليين ونصف مليون 

كما أقرت إعفاء السلطة الوطنية الفلسطينية، من أية التزامات مالية أخرى إلى نهاية عام . ر أمريكيدوال
م، تقديراً للظروف المالية الصعبة، التي تمر بها السلطة الوطنية الفلسطينية، والشعب الفلسطيني، 2007

  .في ظل الحصار االقتصادي الظالم المفروض عليهما منذ سنوات
   29/4/2007 وفا -باء الفلسطينيةوكالة االن

  
  االتحاد االوروبي يحث امريكا على الحفاظ على قوة الدفع بالشرق االوسط .69

حث االتحاد االوروبي الواليات المتحدة على المضي قدما في جهودها إلحالل السالم بالشرق             : بروكسل
ين الواليات المتحـدة واالتحـاد      وعشية اجتماع قمة ب   . االوسط، قائال إن من المهم الحفاظ على قوة الدفع        

االوروبي في واشنطن قالت بينيتا فيريرو فالدنير، مفوضة االتحـاد االوروبـي للعالقـات الخارجيـة                
لرويترز، إن االتحاد االوروبي والواليات المتحدة بحاجة للعمل معا لتعزيز وضع عملية السالم بالـشرق               

لجهود الدبلوماسية لكوندوليزا رايس وزيرة الخارجيـة       وقالت فيريرو فالدنير إن بروكسل تؤيد ا      . االوسط
واشارت فيريرو فالدنير   ." يجب ان تستمر ألن من المهم للغاية الحفاظ على قوة الدفع          "االمريكية واضافت   

حدثت في االسابيع االخيرة من بينها تجديد مبادرة السالم العربية واحتمـال عقـد              " مهمة"الى تطورات   
.  الرئيس الفلسطيني محمود عباس ورئيس الوزراء االسرائيلي ايهـود اولمـرت           اجتماعات منتظمة بين  

وقالت إن بروكسل وواشنطن تعمالن معا عن كثب لتشجيع عملية السالم وستناقشان ما الذي يمكن فعلـه          
. بشكل أكبر بما في ذلك امكانية مساعدة الحكومة الفلسطينية الجديدة في المستقبل في بنـاء المؤسـسات                

  ." نريد ان نفعل كل ما هو ممكن الشاعة االستقرار في الوضع الموجود"تواضاف
  30/4/2007رويترز 

  
   ملصقات مناوئة إلسرائيل في مترو األنفاق : واشنطن .70
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، أمس، أن مستقلي مترو األنفاق في واشـنطن سيـشاهدون           "يديعوت أحرونوت "ذكرت صحيفة   : أ ش أ  
الحملـة  " مؤسسة مناوئة لسياسات إسرائيل تعرف باسـم         مجموعة من الملصقات اإلعالنية التي وضعتها     

 ملصقاً فـي    20وأشارت الصحيفة إلى أن المؤسسة قامت بتعليق        ". األميركية إلنهاء االحتالل اإلسرائيلي   
مترو أنفاق واشنطن تظهر فيها دبابة كبيرة توجه مدفعها الرئيسي إلى طفل يحمل حقيبة مدرسية ويـسير      

تخيلوا لو كان هذا هو طريق أطفالكم إلـى         "وتحمل هذه الملصقات عبارة     . راتعبر طريق مليء بالقاذو   
وتدعو الملصقات أيضاً إلى إنهاء المـساعدة       ". أما الفلسطينيون فال يحتاجون إلى تصور ذلك      ... المدرسة

ـ               ة التي تقدمها الواليات المتحدة لالحتالل االسرائيلى الذي يقوم بتمويله من يدفعون الـضرائب األميركي
  . مثلكم

  30/4/2007السفير 
  

 المستوطنات اإلسرائيلية تنسف فرص السالم: دبلوماسيون نرويجيون .71
انتقد دبلوماسيون نرويجيون معتمدون في إسرائيل بـشدة، سياسـة االسـتيطان فـي              : ب.ف. أ -أوسلو  

ادر عـن   ، أمس، تقرير ص   "ان تي بي  "األراضي الفلسطينية، وبحسب ما أوردت وكالة األنباء النرويجية         
توسيع المستوطنات ينسف فرص التوصل الى      "الدبلوماسيين وموجه الى وزارة الخارجية النرويجية، إن        

وقد اتهموا ايضا السلطات االسرائيلية بالعمـل       . ولم تعرف هوية الدبلوماسيين وال مراكزهم     ". اتفاق سالم 
وجاء في التقرير أن    . فكيكهاعلى تطوير المستوطنات غير الحائزة على ترخيص في وقت تعهدت فيه بت           

السلطات تسهم بطريقة مباشرة وغير مباشرة بهذا التطوير، ال سيما عبر بناء جسور وتأمين إمـدادات                "
كما انتقد الدبلوماسيون اللجنة الرباعية، ألنها تميز بين المـستوطنات          . الى المستوطنات " المياه والكهرباء 

 وتلك التـي    3991وتلك التي انشئت بعد توقيع اتفاق اوسلو في         التي تحظى بموافقة السلطات االسرائيلية      
قائمة على أراض محتلة، وبالتالي هـي       "إن كل هذه المستوطنات     : وقال التقرير . لم تسمح بها السلطات   

  ". غير قانونية في نظر القانون الدولي
  30/4/2007األيام الفلسطينية 

  
  ين     برنامج أوروبي لتدريب ضباط الجمارك الفلسطيني .72

أطلقت المفوضية األوروبية امس أول برنامج تدريبي لها لـضباط الجمـارك            :  د ب أ   -القدس المحتلة   
 ضـابطاً لتلقـي     40واختارت دائرة الجمارك الفلسطينية     . الفلسطينيين على معبر رفح جنوب قطاع غزة      

وستستمر الدورات  .  ضباط في كل مرة لضمان وجود الضباط اآلخرين على المعبر          10البرنامج بمعدل   
مـن  "وقال جون كيير رئيس مكتب المفوضـية األوروبيـة للمـساعدات الفنيـة              . حتى أواخر حزيران  

". الضروري للشعب واالقتصاد الفلسطيني أن يعمل معبر رفح الحدودي كما نصت عليه اتفاقية المعـابر              
في بناء قدرات   .. رنامجأن االتحاد األوروبي سيساعد من خالل هذا الب       "وأضاف في تصريحات للصحفيين   

وسيقود البرنامج مسؤول سابق فـي جهـاز الجمـارك          ". طواقم الجمارك للقيام بمهامها على معبر رفح      
وستعمل المفوضية أيضاً علـى تحـسين البنيـة         . البريطاني كان قد عمل بشكل مكثف في شمال أيرلندا        
  .التحتية للمعبر للمساعدة في التعامل مع حركة المرور

  30/4/2007الدستور 
   

  ساركوزي لن يغير سياسة فرنسا العربية في حال نجاحه .73
طمأن مسؤول فرنسي بارز العالم العربي أن المرشح الرئاسي نيكوال سـاركوزي            :  باريس –سيد حمدي   

. لن ينحاز إلسرائيل في حال نجاحه وأنه سيستمر في تطبيق السياسة التي تتبعها بالده مع الدول العربية                
ول، نائب رئيس الجمعية الوطنية وأحد أعضاء الفريق االنتخابي لساركوزي في انتخابات            وقال إريك راؤ  
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الرئاسة الفرنسية، إن األخير سيعمد في حال نجاحه في الجولة الثانية إلى تفعيل الـدور الفرنـسي فـي                   
سـتمرت  المنطقة مع التأكيد على سياسة بالده العربية التي وضع أسسها الرئيس األسبق شارل ديغول وا              

لكن راؤول أوضح، في تصريحات للجزيرة نت، أن        . مع تعاقب الرؤساء الفرنسيين على الحكم من بعده       
. هذه السياسة العربية ليست كتلة واحدة وأن هناك خصوصيات في التعامل مع كـل دولـة علـى حـدة         

صـوله  ورفض راؤول اتهام البعض لساركوزي بأنه موال إلسرائيل، وقـال إن معرفتـه بإسـرائيل وأ               
اليهودية وفهمه لواقع اليهود وما تعرضوا له في الحرب العالمية الثانية يمكنه من القيام بدور فعال فـي                  
الشرق األوسط ال سيما مع تجربته وخلفيته الواسعة بدول تلك المنطقة التي زارها مرارا والتقى العديـد                 

  . من رؤسائها
  28/4/2007الجزيرة نت 

  
 توافق على المرحلية في إعادة بناء المنظمةمشعل نائبا لعباس وحماس  .74

مؤخرا، وكأنها سـكتت حـين      ' حماس' صمت الفت، ونطق الفت، هو الذي أقدمت عليه حركة           :القاهرة
توجب عليها الصمت، ونطقت حين توجب عليها النطق، وفي الحالتين كان الصمت ثـم النطـق بقـدر                  

ياسات المقرة داخل أطرها القيادية، التي عقـدت        انسجام المسكوت عنه، أو المنطوق فيه منسجما مع الس        
اجتماعات معمقة في العاصمة السورية قبل قرابة األسبوعين، استمرت لعدة أيام، وتجاوزت مـا كـان                

  .مقررا لها في األصل
وتقاطعت تلك االجتماعات على نحو أو آخر مع الزيارة التي قام بها أحمد قريع للعاصمة السورية علـى                  

من الخميس قبل الماضي    (للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، واستمرت ثالثة أيام         رأس وفد من ا   
، فيما توافقت الزيارة مع االجتماعات فيما يتعلق بمنـصب نائـب رئـيس اللجنـة        )إلى الثالثاء الماضي  

  .التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
أن محمـود   ' حماس'و' فتح'حوار مكة بين حركتي     سبق لوسائل إعالمية أن نشرت على هامش تغطيتها ل        

عباس رئيس السلطة الفلسطينية، رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية عرض على مـشعل              
لم تنف ولم تؤكد مـا      . الصمت' حماس'يومها التزمت   . شغل نائب رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير      

  . تم نشره
ة زيارة قريع للعاصمة السورية أن مشعل وافق على تولي موقع نائب رئـيس              وحين نشر في إطار تغطي    

المتعلق بإعادة بناء وتفعيل منظمة التحرير اتسم بالمرونـة العاليـة،      ' حماس'اللجنة التنفيذية، وأن موقف     
  .التزمت حركة المقاومة اإلسالمية الصمت مجددا

اللندنية جـاء فيهـا أن      ' الحياة'ة لصحيفة   وجدت ضرورة للنطق حين سربت معلومة خاطئ      ' حماس'لكن  
في دمشق أسفرت عن قرار يقضي بإشغال الدكتور محمود الزهار لموقع نائـب             ' حماس'اجتماعات قادة   

رئيس اللجنة التنفيذية، إذ سارعت الحركة إلى نفي ذلك، كما نفاه أيضا الدكتور الزهار نفسه، خـشية أن                  
  .الصائبيفسر صمته بأنه هو مصدر التسريب غير 

  خطوة على طريق الشراكة
  ؟..ولكن كيف تم التوافق على إشغال مشعل لموقع نائب رئيس اللجنة التنفيذية

المسألة كانت قد أثيرت في لقاء عباس ـ مشعل في مكة المكرمة، وفقا للمصادر الموثوقة، وذلـك فـي    
  .ع حتى اآلنالتي شكلت لها لجنة خاصة لم تجتم' حماس'و' فتح'إطار بند الشراكة بين 

من االستحقاقات المترتبة عليها بموجب جدول أعمال هذه اللجنة         ' فتح'سبب عدم اجتماع اللجنة هو تهرب       
على حصة موازية لحجم تمثيلها في المجلس التشريعي في السلك الدبلوماسي،           ' حماس'المتعلق بحصول   

  .إلخ..ومناصب المحافظين، وقادة األجهزة األمنية
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ت ضالتها في رفض مصر بالذات إعادة بناء وتفعيل منظمة التحرير الفلسطينية، نزوالً             وجد' فتح'بل إن   
وهذا ما حال دون انعقاد الحوار التمهيـدي        . والدولية) إسرائيل(عند رفض المعادالت العربية واإلقليمية      

رية، فـي   في دمشق بين قادة جميع الفصائل، واالستعاضة عنه بزيارة قام بها وفد قريع للعاصمة الـسو               
محاولة لحل الخالفات التي شجع على انبعاثها بقوة الموقف المصري، المدعوم سعوديا، إذ أن الموقـف                
السعودي المتعلق بمنظمة التحرير هو أن الرياض غير معنية بمنظمة التحرير منذ تشكيلها علـى يـدي                 

  .الرئيس المصري األسبق جمال عبد الناصر
  وفد بدال من الحوار

شر من الشهر الجاري، شهد مكتب سليم الزعنون رئيس المجلس الوطني الفلـسطيني فـي               في الثاني ع  
عمان اجتماعا شارك فيه كل من أحمد قريع رئيس اللجنة المنبثقة عن اللجنة التنفيذية لمنظمة التحريـر،                 

ر والزعنون، ونائبه تيسير قبعة، وكل من تيسير خالد، غسان الشكعة، سمير غوشة، صالح رأفت، وبشي               
الخيري، أعضاء اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، وذلك لبحث القرار الذي اتخذتـه الفـصائل      
العشر في دمشق والقاضي بضرورة مشاركة جميع الفصائل الفلسطينية في عملية أعادة بنـاء وتفعيـل                

لك الحوار، وخاصة   والتي لم تشارك في ذ    ) 2005مارس  /آذار(المنظمة، التي شاركت في حوار القاهرة       
وقد توقفت أعمال االجتماع عند إصرار      . 'أبو موسى 'بزعامة اللواء محمد موسى     ' االنتفاضة/فتح'حركة  
في الحوار الذي سـيجريه الوفـد مـع الفـصائل           ' االنتفاضة/فتح'على عدم مشاركة حركة     ' فتح'حركة  

 خالد عبد المجيد في الحوار،      جناح غوشة مشاركة  / الفلسطينية في دمشق، ورفض جبهة النضال الشعبي      
ء علما أن عبد المجيد هو أمين سر اللجنة المشكلة من الفصائل العشر، والمكلفة بمتابعة مسألة إعادة بنـا                 

جناح أبـو العبـاس،     / وتفعيل منظمة التحرير من جانب هذه الفصائل، ورفض جبهة التحرير الفلسطينية          
  .حلب، مشاركة الجناح اآلخر بقيادة أبو نضال األشقر في الحوار/التي يقودها حاليا أبو أحمد

لى دمشق فـي    وعند هذا الحد، قرر االجتماع تكليف كل من قريع وتيسير خالد، وغسان الشكعة التوجه إ              
  .محاولة لحل اإلشكاالت العالقة بين هذه التنظيمات

وسبق لمحمود عباس رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، رئيس السلطة الفلسطينية، أن بحـث هـذه                
القضايا أثناء زيارة سابقة له للعاصمة السورية، وطلب يومها من أجنحة هذه الفصائل موافاته بوجهـات                

ها الخالفية، وتمييز أسمائها عن بعضها البعض، بحيث تزال العراقيل من هذا النوع من              نظرها في قضايا  
وقد وافق عبد المجيد في حينه على إعـادة         . أمام العربة الفلسطينية، التي ال ينقصها المزيد من العراقيل        

صصات توحيد جناحي جبهة النضال الشعبي بقيادة غوشة، لكن غوشة رفض ذلك، مفضال عدم تقاسم مخ              
  .الجبهة التي تدفع له منفردا من ميزانية السلطة الفلسطينية مع الجناح اآلخر

قررت فيه الترحيب بزيارة    ) األربعاء(وفي دمشق، كانت الفصائل العشر عقدت اجتماعا في اليوم السابق           
فـد مـع    وفد اللجنة التنفيذية ورئاسة المجلس الوطني الفلسطيني، دون شروط مسبقة، على أن يلتقي الو             

الجبهة العربية، جبهة التحرير العربية،     (، وبقية الفصائل    'االنتفاضة/فتح'الفصائل العشر، بما فيها حركة      
إلخ، ال أن يلتقي الوفد مع الفصائل بشكل ثنـائي، ألن           ..، المبادرة الوطنية  'فدا'جبهة التحرير الفلسطينية،    

ابتداء من جدية تحرك قيادة المنظمة فـي        في هذا مضيعة للوقت، في حين أن فصائل دمشق غير واثقة            
  .وقد تم إبالغ هذا الموقف للزعنون في اتصال هاتفي. هذا التحرك

، وضع خالد مشعل رئيس المكتب الـسياسي        'الحقيقة الدولية 'في اجتماعي الفصائل العشر، وفقا لمصادر       
، في صورة نتـائج الجولـة   األمناء العامون للفصائل األخرى، أو من مثلهم في االجتماع     ' حماس'لحركة  

وقال مـشعل إن    . وشملت موسكو وطهران وعدد من العواصم العربية      ' حماس'التي قام بها مؤخرا وفد      
عدم موافقة واشنطن على إعادة بناء وتفعيل منظمـة التحريـر الفلـسطينية، وأن           ' حماس'القاهرة أبلغت   

 الوقت الحاضر، وأنه بإمكان الفـصائل غيـر         المعادلة العربية والدولية غير مناسبة لإلقدام على ذلك في        
المشاركة في المنظمة االنضمام إليها في صورتها الحالية، في حين قال إن السعودية أبلغت وفـده أنهـا                  
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غير معنية بمنظمة التحرير منذ البداية، وأن هذه المنظمة شكلها الرئيس المصري الراحل جمـال عبـد                 
  .'فتح'لسعودية فإن اعترافها اقتصر منذ البداية على حركة الناصر، وأنها من اختصاص مصر، أما ا

  نتائج غير متوقعة
لكن زيارة قريع والوفد المرافق لدمشق أسفرت عن نتائج غير متوقعة، لجهـة المرونـة التـي أبـدتها                   

، على الرغم من أن قريع صارحها بحقيقة موقـف المعادلـة العربيـة              'حماس'الفصائل العشر، خاصة    
  ..!أي اإلسرائيلية في هذه المرة' اإلقليمية'ضيفا لها والدولية، م

وقالت مصادر فلسطينية موثوقة إن قريع والوفد المرافق التقى صباح األحد قبل الماضي، بعيد وصولهم               
ماهر الطاهر مـسؤول    (األمين العام، الجبهة الشعبية     /نايف حواتمة (دمشق، ممثلون للجبهة الديمقراطية     

الـدكتور طـالل    (القيادة العامـة    /، الجبهة الشعبية  )حمد فؤاد عضو المكتب السياسي    قيادة الخارج وأبو أ   
، جبهـة النـضال     )األمين العام المساعد، فضل شرورو، عمر الشهابي عضوا المكتب الـسياسي          /ناجي

، )خالد عبد المجيد األمين العام، محمد عادل، والدكتور محمد النابلسي عضوا المكتب الـسياسي             (الشعبي  
أبـو نـضال    (، جبهة التحرير الفلسطينية     )محمد خليفة األمين العام، سامي قنديل عضو قيادة       (عقة  الصا
والتقى في اليوم التالي فاروق الشرع، نائـب        ). األمين العام، علي عزيز عضو المكتب السياسي      / األشقر

مكتب الـسياسي،   رئيس ال / خالد مشعل (' حماس'الرئيس السوري، ووليد المعلم وزير الخارجية، ثم وفد         
، ووفد حركـة    )ونائبه الدكتور موسى أبو مرزوق، ومحمد نزال ومحمد النصر عضوا المكتب السياسي           

، ووفـد حركـة     )الدكتور رمضان عبد اهللا شلح األمين العام، ونائبـه زيـاد نخالـة            (الجهاد اإلسالمي   
عربـي  (لـسطيني الثـوري     ، الحزب الشيوعي الف   )أبو موسى أمين سر اللجنة المركزية     (االنتفاضة  /فتح'

  ).األمين العام/ عواد
الفصائل الثالثة المعنية أساسا بالخالفات واالنشقاقات التي تعرقل االتفاق على بدء عمليـة إعـادة بنـاء                 

فقد أبلغ عبـد المجيـد، قريـع        . وتفعيل منظمة التحرير قدمت طروحات جديدة وإيجابية، وفقا للمصادر        
قوده من جبهة النضال الشعبي، من أجل الوحـدة الوطنيـة الفلـسطينية،             والوفد استعداده والجناح الذي ي    

وتسهيل إعادة بناء وتفعيل منظمة التحرير، لتمييز اسم جناحهم عن اسم الجناح اآلخر الذي يقوده الدكتور                
ولكنهم ربطوا بين هذه الخطوة وتوجيه دعوة لهم للمشاركة في الحوار، حـين يبـدأ فـي                 . سمير غوشة 

ما هو مقرر، على أن تتم معاملة الجبهة كبقية القوى والفصائل في الداخل، لجهة االستحقاقات               القاهرة، ك 
. وقال لن تكون الجبهة عقبة أمام الخطوات الجادة حـال تحققهـا           . والمتطلبات والمشاركة في كل األطر    

ه، وبضمانة مشاركة   واعتبر أن ذلك مرتبط باجتماع اللجنة الوطنية العليا في القاهرة، ومشاركة الجبهة في            
وأعاد عبد المجيد إلى األذهان المحاوالت الفاشـلة التـي          . جميع الفصائل برئاسة الرئيس محمود عباس     

حدثت في عهد الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات لحل اإلشكال بين الجناحين، وهو ما وافق عليـه                 
  .عبد المجيد في حينه

ه والجناح الذي يقوده في جبهة التحريـر الفلـسطينية للتفـاهم            أبو نضال األشقر أبدى هو اآلخر استعداد      
وبدوره أبدى ممثل أبو أحمد حلـب فـي دمـشق           . والتوحد مع الجناح اآلخر الذي يقوده أبو أحمد حلب        

  .استعداد حلب للقدوم لدمشق، وااللتقاء مع األشقر وبحث إعادة توحيد الجناحين
  جذع أصيل ال شظية

' فـتح 'فقد طرح على أمينها العام أبو موسى تغيير اسم حركته، بما يرفع اسم              ' االنتفاضة/فتح'أما حركة   
قاصـدا إنهـاء    ' نريد لملمة شظايا فتح، وإنهاء هذه القصة      'وقال قريع له    . 'االنتفاضة'منها، ويبقي كلمة    

نحن جذع أصـيل    ..نحن لسنا شظية  'فرد عليه أبو موسى     .. الخالفات وتمييز اسم كل حركة عن األخرى      
  .، مؤكدا بشكل غير مباشر رغبته في إعادة توحيد جناحي الحركة'ي هذه الحركةف

وتعيد المصادر إلى األذهان أن أبو موسى كان بادر إلجراء اتصال هاتفي مـع ياسـر عرفـات أثنـاء                    
محاصرة جيش اإلحتالل اإلسرائيلي له في مقر المقاطعة برام اهللا، ومبادرة أبو خالد العملة أمين الـسر                 
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وعلـم حينهـا أن     . اعد السابق للجنة المركزية إلى توجيه رسائل تأييد خطية لعرفات في تلك األثناء            المس
غيـر أن   . 1983التي انشقت عنهـا سـنة       ' فتح'جاهزة إلعادة التوحد في إطار حركة       ' االنتفاضة/ فتح'

ـ ' االنتفاضـة /فـتح 'المصادر تبدي صعوبة توحد الحركتين مجددا اآلن، الستحالة عودة           ى البرنـامج   إل
فضال عن رفضها عودة مـن عملـت        ..لبرنامجها' فتح'، واستحالة تطوير    'فتح'السياسي األصلي لحركة    

  .على دفعهم لالنشقاق عنها للتخلص من تأثيرهم السياسي من الداخل على قراراتها
 لمتابعـة   'االنتفاضة/فتح'قد ترسل وفدا إلى دمشق من أجل االلتقاء مع          ' فتح'وتكشف المصادر أن حركة     

البحث عن حل للمشكلة الثنائية على قاعدة الحوار مجددا، وبذل جهود من قبل وفد المـساعي الحميـدة                  
  .لتسهيل االتفاق

  .، وجبهة التحرير الفلسطينية'اإلنتفاضة/فتح'وبذا، فإن قضيتين فقط بقيتا عالقتان هما 
القومي الفلسطيني، أو مـن وزارة      وتعتقد المصادر أن األجنحة التي تحصل على موازنات من الصندوق           

  ..!المالية في السلطة، ترفض التوحد مجددا مع األجنحة المنشقة، ألن ذلك يعني تقاسم الموازنات
  'حماس'مرونة 

مرونة كبيرة وعالية، كما تؤكد المصادر، وذلك فيما يتعلق بموضوع منظمة           ' حماس'بدورها أبدت حركة    
فترض استئنافه في القاهرة، على خطى النتائج التـي تحققـت فـي             التحرير، والحوار الفلسطيني الذي ي    

في الحـوار مـع     ' حماس'ولم تفصح المصادر عن معنى المرونة العالية التي ابدتها          . 2005مارس  /آذار
قريع، غير أنها تبدي أنها ربما تكون تتعلق بقبول مبدأ المرحلية في إعادة بناء وتفعيل منظمة التحريـر،                  

خاصة وأن محمود عباس رئيس السلطة، رئـيس اللجنـة التنفيذيـة            ..الذي قدمه قريع  استجابة للعرض   
لمنظمة التحرير وعد خالد مشعل بتعيينه نائبا لرئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، وهـو المنـصب                
الذي شغله من قبل المرحوم المحامي ابراهيم بكر، وأقسم ياسر عرفات في حينه أن ال يعود إلى تعيـين                   

' حمـاس 'كما أن عمر سـليمان اقتـرح علـى          . نائب له مهما حدث، بسبب معارضة بكر له ولسياساته        
والفصائل الثالثة المشار إليها اضافة أعضاء يمثلونها إلى التشكيلة الحاليـة للجنـة التنفيذيـة لمنظمـة                 

  .التحرير، والمجلسين الوطني والمركزي
، ثم يتم   'حماس'و' فتح'نظمة التحرير ستبحث ثنائيا بين      وتضيف المصادر إن خطوات اعادة بناء وتفعيل م       

االتي باتت تدرك موقف المعادلة المشار إليهـا، ال تريـد أن            ' حماس'توسعة باب الحوار، ال سيما وأن       
وتقول المصادر إن الخطوات الثنائية بين الحركتين ينتظر أن تسفر عن خطوات من طراز              . تصطدم بها 

والجهاد اإلسالمي للجنة التنفيذية لمنظمـة التحريـر، والمجلـسين الـوطني            ' حماس'اضافة ممثلين لـ    
  .والمركزي، وتعيين خالد مشعل نائبا لرئيس اللجنة التنفيذية

  مشاركة الجميع
أي الفصائل العـشر    ..بدورها أصرت الفصائل على ضرورة تمثيلها جميعا في الحوار المقبل في القاهرة           

، وهي جبهة   2005فصائل الداخل التي لم تشارك في حوار القاهرة لعام          التي تتخذ من دمشق مقرا لها، و      
واقترحوا على قريع عقد حـوار  . التحرير العربية، الجبهة العربية الفلسطينية، وجبهة التحرير الفلسطينية      

شامل تمهيدي في دمشق، يحضر الستئناف الحوار في القاهرة، لكن قريع لم يعدهم بشيئ، سـوى الـرد                  
  . غضون ثالثة اسابيع، أي بعد أن يأخذ رأي عباسعليهم في

هي صاحبة المصلحة األكبر في مشاركة جميع الفـصائل فـي           ' حماس'وتبدي المصادر اعتقادها في أن      
 هي األجنحة المنشقة علـى      2005الحوار، ألن األجنحة الفصائلية التي لم تشارك في حوار القاهرة سنة            

تعمـل  ' فـتح 'وفي المقابل فإن    . 'حماس'ي بذلك ستكون مؤيدة لـ      ، وه 'فتح'أجنحة أخرى موالية لحركة     
اعادة تشكيل المجلس الوطني الفلسطيني علـى       ' حماس'على توحيد الفصائل الصغيرة حولها ضد مطالبة        

' فتح'و' حماس'قاعدة التمثيل النسبي كما افرزته انتخابات المجلس التشريعي، أو من خالل انتخابات، ألن              
حصدان غالبية المقاعد في هاتين الحالتين، سواء بالتعيين على قاعـدة نتـائج اإلنتخابـات               هما اللتان ست  
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، 'حماس'التشريعية، أو على أساس اجراء انتخابات في البلدان التي يمكن اجراء انتخابات فيها، وخاصة               
ـ         . وهي سوريا ولبنان والدول الخليجية     ق نتـائج   وعلى ذلك، فإن مصلحة الفصائل الصغيرة التي لم تحق

في اإلبقاء على تركيبة المجلس الوطني الحاليـة،        ' فتح'تذكر في االنتخابات التشريعية تلتقي مع مصلحة        
  .، لكن هذه الفصائل تحظى بتمثيل ال يمكن أن تحصل عليه باالنتخاب'فتح'حيث الغالبية لـ 

حرير، وهو الذي تم التعامل     ولكن ما الذي يجعل مشعل يقبل موقع نائب رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة الت            
  ؟..معه في مكة المكرمة، وفي الحوارات السابقة كند لرئيس اللجنة 

  :تجيب المصادر ملخصة قبول مشعل في
  .الدخول إلى داخل الدار أفضل من البقاء خارجها: األول
منظمة، ومـشاركة   إمكانية العمل من داخل اللجنة التنفيذية على تسريع عملية إعادة بناء وتفعيل ال            : الثاني

  .على نحو فاعل في اتخاذ القرار الفلسطيني بدال من أن يظل محمود عباس منفردا به' حماس'
تفهم مشعل الستحالة البدء في عملية إعادة بناء وتفعيل المنظمة بالضد من موافقة المعادلة العربية،               : ثالثا

  ..!)اإلسرائيلية(المرتبطة بالمعادلة الدولية، وكذلك اإلقليمية 
  27/4/2007 شبكة فراس اإلعالمية
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حالة الفوضى والفلتان األمني في األراضي الفلسطينية بلغت مؤخراً حداً غير مسبوق،            : محمد راجح /غزة
ي بـأن تنهـي هـذه الحالـة         حتى بعد تشكيل حكومة الوحدة الوطنية والتي تأمل بها المواطن الفلسطين          

الخطيرة، هذه الحكومة التي ناقشت وأقرت خطة أمنية جديدة وضعها وزير الداخلية، هـاني القواسـمي                
 يوم، وعلى الرغم من     100تهدف إلى الحد من الفوضى األمنية المتزايدة في األراضي الفلسطينية خالل            

لسطيني إال أن مراقبين فلسطينيين شككوا فـي        أن اإلعالن عن الخطة القى ترحيباً في أوساط الشارع الف         
  .نجاحها

المواطن الفلسطيني انخفض شعوره باألمن الشخصي إلى أدنى مستوى يمكن تخيله في ظل عجز الرئاسة               
  .والحكومة واألجهزة األمنية عن وضع حد لهذا التدهور، فضالً عن محاسبة المسؤولين عنه

هير الفلسطينية إلى خفض سقف توقعاتها واختـزال آمالهـا،          لقد تفاقمت األوضاع إلى درجة دفعت الجما      
وأصبحت المطالبة باألمن واألمان وسيادة القانون تتقدم على ما عداها من مطالب سياسية قـدمت فـي                 

  .سبيلها التضحيات الجسام
   قتيالً خالل شهر29

طناً برصـاص الفوضـى      موا 29أكدت في تقرير لها مقتل      " الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق المواطن    "
 4 مواطناً من مجموع القتلى قضوا في قطاع غزة و         25مارس الماضي،   /والفلتان األمني خالل شهر آذار    

  .أشخاص في الضفة الغربية
إن تسعة مواطنين قتلوا على خلفية الصراعات السياسية بين حركتي فتح وحماس، وقتـل              "وقال التقرير   

 استخدام السالح، فيما قتل أربعة مواطنين على خلفية شجارات          ثمانية مواطنين على خلفية فوضى وسوء     
  ".عائلية وثأر، وخمسة في ظروف ال زالت غامضة

إن من بين القتلى خمسة أطفال قتل جميعهم في قطاع غزة، وقتل ثالثة منهم على خلفية فوضى                 "وأضاف  
  ".عائلةالسالح، فيما قتلت ثالث مواطنات على خلفية ما يسمى بالدفاع عن شرف ال

وفي الجوانب األخرى المرتبطة باالنفالت األمني، بين التقرير أن العديد من هذه المظاهر ما زالت قائمة                
 شخصاً  46مارس الماضي   /مع انخفاض نسبتها مقارنة باألشهر الماضية، حيث اختطف خالل شهر آذار          

 مواطنـاً نتيجـة     120 أبريل الماضي ما يزيد عـن     /كما أصيب خالل شهر نيسان    . منهم صحفي أجنبي  
  .لعشرات الحوادث المرتبطة بالصراعات السياسية، والشجارات العائلية، وفوضى وسوء استخدام السالح
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 حادث اعتداء طالت مؤسـسات عامـة وخاصـة          30أبريل الماضي   /ورصد التقرير خالل شهر نيسان    
الحريات الـصحفية   مارس الماضي على    /ووقع اعتداء واحد خالل شهر آذار     . وأمالك شخصية وخاصة  

فـي  ) سي.بي.بي(مراسل هيئة اإلذاعة البريطانية     " أالن جونسون "تمثل في اختطاف الصحفي البريطاني      
 والذي ال يزال مختطفاً حتى اليـوم دون معرفـة أي معلومـات حـول                2007-3-12غزة منذ تاريخ    

عرفة الجهـات المـسئولة     مصيره، على الرغم من تطمينات الرئاسة الفلسطينية عنه، األمر الذي يؤكد م           
  .بالجهة الخاطفة وتكتمها على األمر

لقـد  "راجي الصوراني؛ مدير المركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان في مدينة غزة، قال في لقاء خاص معه                
حذرنا مراراً وتكراراً من قضية االنفالت األمني منذ عامين ومن انتشار هذه الظاهرة الخطيرة وتراكمها               

ي مجتمعنا الفلسطيني، وطالبنا بالكشف عن هوية من يقفون وراء انتشار هـذه الحالـة               الكمي والنوعي ف  
ومن يقومون بعمليات االختطاف، ومحاسبتهم وإعمال القانون بحقهم، كما طالبنا النائب العـام ووزيـر               

 من  الداخلية ومسؤولي األجهزة األمنية، ولكن مع األسف الشديد استمر هذا المسلسل الخطير رغم معرفة             
  ".يقوم بعمليات االختطاف، إال أنه لم يحدث ولو مرة واحدة مساءلة ومحاسبة الخاطفين

وأشار الصوراني أنه على الرغم من معرفة الرئاسة والحكومة بالجهة التي قامت باختطـاف الـصحفي                
قبـول  البريطاني أالن جونستون، إال أنه لم يتم حتى اآلن الكشف عن الجهة الخاطفة، وهذا أمر غيـر م                 

  .وغير معقول
  ..نتائج خطيرة

وعن نتائج هذه الظاهرة الخطيرة أوضح الصوراني أن حصاد عامين من مسلسل االختطاف كانت نتائجه               
قيام وكالة غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين بإخراج كل مسؤوليها من قطاع غزة، كما قلـص الـسلك    

 قطاع غزة، ولـم يعـد الـصحفيون األجانـب           وتوقفت زيارات الدبلوماسيين إلى   % 5الدبلوماسي إلى   
يتواجدون في القطاع، باإلضافة إلى غياب التضامن الدولي مع الشعب الفلسطيني الذي لم يعد يحضر إلى                
قطاع غزة، مضيفاً أن األخطر من هذا كله هو االنحراف الكلي عن تصوير الواقع في قطاع غزة مـن                   

الشعب الفلسطيني من قبـل االحـتالل اإلسـرائيلي         ممارسة حصار اقتصادي وسياسي واجتماعي على       
وأطراف دولية أخرى، موضحاً أن هناك تحريفاً لهذا كله وأصبح تصوير المواطن الفلسطيني على أنـه                
شخص غير حضاري وال يستطيع فرض النظام والقانون ولو على جزء بسيط مـن أرضـه، وتـساءل                  

مجيباً أن  ! ة السوداء عن الشعب الفلسطيني؟    الصوراني من هو صاحب المصلحة في إحضار هذه الصور        
  ".يمارس ذلك ال يصنف إال من أعداء الشعب الفلسطيني وليس من أبناء هذا الشعب"من 

األسباب هي سياسية وخلفهـا أصـابع       "وحول أسباب هذه الظاهرة الخطيرة اكتفى الصوراني بالقول إن          
  ".سوداء

أوضح الصوراني أن هناك سبعة عشر جهازاً أمنياً،        وفي رده على سؤال حول سبل عالج هذه الظاهرة          
إذا كـانوا   "وهناك رئاسة وحكومة وهم يعرفون من يقوم بعمليات االختطاف ومن يقف وراءها، مضيفاً              

  ".عاجزين عن محاسبتهم، فعلى األقل أن يقوموا بكشف اللثام عن وجوههم
م يتغير شيء في الواقع األمني منذ قدوم        ل"وعن الحال بعد تشكيل حكومة الوحدة الوطنية قال الصوراني          

حكومة الوحدة الوطنية على أجندة حقوق اإلنسان، أنا مدرك أن الحكومة لم يمِض عليها أقل من شـهر                  
وأن هذا الملف معقد، ومنذ الحكومة التاسعة التي سبقت حكومة حماس، ولكن هذه الحكومة مطالبة باتخاذ                

إذا توافرت لديها اإلرادة السياسية فهي قادرة على ذلك، موضـحاً           ، مؤكداً أنه    "إجراءات عملية وصارمة  
من أبناء الشعب الفلسطيني، محذراً من أنه إذا استمرت هذه الحالـة فإنهـا              % 96أن هذه الحكومة تمثل     

  .1967ستؤدي بشعبنا إلى الهاوية وإلى نكبة ال تقل عن نكبة عام 
  أالن جونستون
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اإلخبارية في مدينة غـزة فـي حـديث    ) سي.بي.بي(ير مكتب شبكة من جانبه أوضح فايد أبو شمالة مد    
أنهم يتواصلون حتى اللحظة مع الجهات الرسمية بانتظار معلومات من األجهزة األمنية حول             "خاص معه   

، مؤكداً أنه ليس لديهم أية معلومات أكيدة وبشكل رسـمي           "مصير مراسل الشبكة في غزة أالن جنستون      
كل يوم نزداد قلقاً بسبب طول المدة وعدم قـدرة الجهـات            "أضاف  ". التي تختطفه تفيد بمكانه أو الجهة     
وطالب أبو شمالة جميع األطراف بأن يقوموا بأقصى جهد ممكن من أجل عودة             ". الرسمية على تحريره  

أالن جونستون سليماً ومعافى لمواصلة عمله، موضحاً أنهم تلقوا من الرئيس محمود عبـاس تطمينـات                
ون، وأن األمر تحت المعالجة وأنه سيتم اإلفراج عنه في القريب العاجل، معرباً عـن أملـه                 حول جونست 

نحن نقـدر أن الوضـع األمنـي شـائك، وقـضية أالن      "أضاف . بأن تتحول هذه التطمينات إلى حقائق   
جونستون هي عنوان من عناوين حالة الفلتان األمني، حيث أن كل الفصائل ومنظمات المجتمع المـدني                

ومن قام باختطافه هي جهة خارجـة علـى         . لى رأسها الرئاسة والحكومة أدانوا واستنكروا اختطافه      وع
، موضحاً أن الصحفيين هي أكثر شريحة تعاني آثار هـذه الظـاهرة        "القانون وال تمثل الشعب الفلسطيني    

  .الخطيرة
ـ               ل اختطافـاً ووأداً   بدوره أوضح الكاتب الصحفي غسان الشامي في لقاء معه أن اختطاف جنـستون يمث

للحقيقة وحرية الرأي، ويسعى إلى تقويض منجزات الشعب الفلسطيني ونضاالته السامية، فيمـا يمثـل               
خدمة كبرى لألهداف اإلسرائيلية، ومحاوالت لالنقضاض على الشعب الفلسطيني وخيـاره الـديمقراطي             

  .أبناء هذا الشعبوإظهار عجز حكومته عن توفير األمن واألمان لألجانب والمواطنين من 
وتوفر لهـا الغطـاء والـدعم       ) إسرائيل(وأشار الشامي أن سياسة االختطاف والفوضى والفلتان تدعمها         

الكافي، بهدف الحد من وصول المتضامنين والمتعاطفين مع القضية الفلسطينية إلى فلـسطين والوقـوف               
تالل اإلسرائيلي يسعى ليل نهار إلى      بجانب الشعب الفلسطيني في مطالبته بحقه المسلوب، مؤكداً أن االح         

تشويه صورة الشعب الفلسطيني وقلب الحقائق التي تجري على أرض فلسطين، فالصحفي ينقل الحقيقـة               
اإلجرامي بانتهاكـات وجـرائم ضـد الـصحفيين         ) إسرائيل(ويعبر عنها مثلما يشاهد، فيما يحفل سجل        

ن عملية اختطاف جنستون ال تخـدم إال االحـتالل          األجانب والمتضامنين مع الشعب الفلسطيني، مؤكداً أ      
  .اإلسرائيلي وتعمل على تحقيق أهدافه في تدمير الشعب الفلسطيني ومنجزاته النضالية والسياسية

  اإلرادة السياسية
الكاتب الصحفي هاني المصري رأى أنه دون المجازفة واتخـاذ خطـوات مؤلمـة ورادعـة ومعاقبـة             

جرائم والخطف، ومن يوفر الغطاء لهم، وبـدون نـزع الـشرعية عـن              المسؤولين عن االعتداءات وال   
المسلحين والمليشيات الفصائلية والعائلية التي تقيم كل منها سلطة خاصة بها، وبـدون تخلـي الـرئيس                 
ورئيس الحكومة ووزير الداخلية وقادة األجهزة األمنية عن التحليـل لألحـداث ولعـب دور الترضـية                 

  .المجرمين والخاطفين، ال يمكن تحسين الوضع األمني بصورة ملموسةوالوساطة وتلبية مطالب 
وأشار إلى أن اإلرادة السياسية الالزمة ال بد أن تعبر عن نفسها باتخاذ قرار جريء بحـل المليـشيات                   
المسلحة على اختالف أنواعها يسبقه أو يرافقه قرار أهم يتعلق بإعادة بناء هيكلـة وإصـالح وتطهيـر                  

ية الشرعية وتزويدها بما يلزم من إمكانيات، بحيث تكون قادرة على القيام بـدور فاعـل                األجهزة األمن 
  .حاسم، وتصبح أجهزة للوطن ال للفصائل والعائالت ومراكز القوى

وأوضح المصري أن سالح المقاومة مقدس ومطلوب ولكن يجب تنظيمه وإخضاعه لمرجعيـة وطنيـة               
ال بسالح الزعرنة والجريمة والفوضى ونشر شريعة الغاب        واحدة، ويجب أال يرتبط بأي شكل من األشك       

إن المواطن يـستطيع أن يفهـم عجـز         "وقال المصري   . التي تقدم خدمة مجانية لالحتالل ال تقدر بثمن       
السلطة والفصائل عن إنهاء االحتالل وازالة االستيطان والجدار فوراً أو خالل وقـت سـريع، لكنـه ال                  

 يغفر للسلطة عجزها عن توظيف إرادتها وأجهزة األمن التي لديها وكـل             يستطيع أن يفهم أو يبرر ولن     
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إمكانياتها لمحاربة حالة الفوضى والفلتان األمني، ومعاقبة الزعران والمجرمين وكل من يدعمهم أو يوفر              
  ".الغطاء لهم

  1/5/2007فلسطين المسلمة 
  

 األصول والنشأة:  فينوغرادلجنة .76
 محمد بدير

 ينوغراد، وما العوامل التي قادت إلى ذلك؟كيف تشكلت لجنة ف# 
 بدأت األصوات الداعية إلى إجراء تحقيق شامل باألخطاء واإلخفاقات التي ارتكبت قبل الحرب علـى                -

وكان الصحافيون أول من أثار هذه المسألة، إال أنه، ما أن           . لبنان، وخاللها، تعلو في األيام األخيرة منها      
ت الدعوات المطالبة بلجنة تحقيق رسمية وباستقالة ثالوث الحـرب، رئـيس   ُأعلن وقف النار، حتى تزايد  

وأعطـى جنـود   . الوزراء إيهود أولمرت، ووزير الدفاع عامير بيرتس، ورئيس األركان دان حـالوتس       
االحتياط الذين شاركوا في الحرب وسرحوا بعدها زخماً للمطلب الذي تبنته منظمات أهلية وقوى سياسية               

وأخذ التحرك بعداً شعبياً مع إقامة هؤالء الجنود، وأهـالي آخـرين            . سار االئتالف الحكومي  عن يمين وي  
قتلوا في المعارك، خيم اعتصام أمام المحكمة العليا وديوان رئاسة الحكومة في القدس المحتلـة، أعلـن                 

. ق مطلـبهم  إضراباً مفتوحاً عن الطعام حتى تحقي     " حركة جودة الحكم  "بعض المرابطين فيها من أعضاء      
 أيلـول   9وبلغ التصعيد الجماهيري ذروته مع تنظيم احتجاج ضخم في ساحة رابين في تل أبيـب فـي                  

 . ألف شخص رفعوا جميعاً شعار لجنة التحقيق الرسمية40 شارك فيه نحو 2006
، معارضاً  "إخفاقات خالل الحرب يحظر تجاهلها أو إخفاؤها      "وكان موقف أولمرت، برغم إقراره بوجود       

ذا المطلب بذريعة عدم الرغبة في شل الجيش والدولة ألشهر بانتظار أن تقدم لجنة التحقيق تقريرهـا                 له
 .وتوصياتها

وبشكل مفاجئ، انضم كل من عامير بيرتس وشاؤول موفاز إلى المطالبين بتشكيل لجنة كهذه، ما شـكل                 
لجنة " آب عن تشكيل     28ي  حرجاً كبيراً ألولمرت، الذي سعى إلى احتواء الضغوط من خالل اإلعالن ف           

، برئاسة رئيس الموساد السابق، ناحوم أدموني، للوقوف على أداء المـستوى الـسياسي خـالل                "فحص
كما أعلن  . الحرب، بموازاة لجنة أخرى لفحص أداء الجيش، برئاسة رئيس األركان السابق أمنون شاحاك            

 .أولمرت أن مكتب مراقب الدولة سيحقق في وضع الجبهة الداخلية
ود إسـرائيليون عنـد الحـدود       )أرشيف(ود إسرائيليون عند الحدود اللبناية خالل عدوان تموز الماضي          

إال أن ارتفاع وتيرة الضغوط، واإلرباك الذي اقترن بتشكيل         )أرشيف(اللبناية خالل عدوان تموز الماضي      
سبب شبهة تضارب مـصالح     لجنة أدموني، لجهة شطب المستشار القانوني للحكومة اثنين من أعضائها ب          

بين عضويتهما في اللجنة وعملهما الخاص، دفعا أولمرت إلى إجراء تعديل في تركيبة أعضائها وتعيـين   
القاضي إلياهو فينوغراد رئيساً لها، إضافة إلى توسيع نطاق مهامهـا ليـشمل فحـص أداء المـستويين                  

 .ةالسياسي والعسكري، في أعقاب تعثر إقامة لجنة الفحص العسكري
يمكن القول إن لجنة فينوغراد كانت، بناء على ذلك، أشبه بحل تسووي بين الشارع الذي رغب برؤيـة                  

 .رؤوس متطايرة، وقادة الدولة الذين لم يرغبوا بأن تُقطع رؤوسهم
 وزيـراً   20، صادقت الحكومة اإلسرائيلية على تأليف اللجنة بغالبيـة          2006في السابع عشر من أيلول      

 .سبق ذلك إعالن أدموني انسحابه من عضويتها.  وامتناع واحدومعارضة اثنين
 ما هي طبيعة اللجنة، وما هي أهم الفوارق بينها وبين لجنة التحقيق الرسمية؟# 
، وهي لجنة يتم إنشاؤها بموجب قـانون        "لجنة فحص حكومية  "التوصيف الرسمي للجنة فينوغراد هو       -

ويكمن . التي تُشكل استناداً إلى قانون لجان التحقيق      ) أو الدولتية  ("للجنة التحقيق الرسمية  "الحكومة، خالفاً   
الفارق الرئيسي بين اللجنتين في أن من يعين أعضاء األولى هي الحكومة، في حين أن هذه المهمة فـي                   
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ويشترط باللجنة الرسـمية أن يرأسـها قـاض،         . الثانية هي من صالحية رئيس المحكمة العليا حصرياً       
ها تملك صالحية إلزام الشهود باالمتثال أمامها وتقديم الوثائق التي تراها مناسـبة وإصـدار               وبالتالي فإن 

أما اللجنة الحكومية فيمكن أن يرأسها أي       . أوامر بالتفتيش واالعتقال وخالف ذلك من صالحيات القضاة       
ن أن مـداوالت  ومن الفوارق األخرى بين اللجنتـي . كان، وهي غير مخولة قانوناً بالصالحيات المذكورة      

اللجنة الرسمية تكون علنية بموجب القانون، إال في حاالت استثنائية تقررها اللجنة بناء علـى مبـررات                 
كما يوجب القانون أن تُنشر التقارير والتوصيات التي تصدرها هذه اللجنة في نهاية تحقيقها علـى                . أمنية
ها العتماد الشفافية في عملها، كما أن نشر نتائج         أما في حالة اللجنة الحكومية، فال موجب قانوني ل        . المأل

ويبقى فارق  . تحقيقاتها رهن بقرار الحكومة التي تملك حق التكتم عليها كلياً أو جزئياً بحسب ما تستنسبه              
جوهري آخر بين نوعي اللجان، يتعلق بإلزامية التوصيات التي تصدرها كل منهما؛ ففي حين يوجد قرار                

ة العليا يرى أن قبول وتطبيق توصيات اللجنة الرسمية، وخاصـة الشخـصية             قضائي صادر عن المحكم   
 .منها، أمر ملزم، يكون هذا األمر بالنسبة إلى اللجنة الحكومية رهناً باستنساب الحكومة ورئيسها

 وما الصالحيات الممنوحة لها لتنفيذها؟" لجنة فينوغراد"ما هي المهمة الموكلة إلى # 
يه، ولكي يعطي اللجنة التي عينها درجة مقبولة من الـصدقية فـي مواجهـة               تحت وطأة الضغوط عل    -

االنتقادات المشككة، منح أولمرت لجنة فينوغراد صالحيات موسعة هي، إلى حد كبير، صالحيات لجنـة              
كما أن تعيين قاض متقاعد رئيساً لها عزز هذا المنحى لجهة تخويل اللجنة صالحية إلزام الشهود                . تحقيق
 .مثول أمامها واالطالع على الوثائق التي تراها مناسبةعلى ال

استيضاح اسـتعدادات وأداء المـستوى      : "وقد حدد كتاب تعيين اللجنة حدود المهمة الموكلة إليها بالتالي         
 تمـوز   12السياسي والمؤسسة األمنية في ما يتعلق بالجوانب المختلفة للقتال في الشمال، الذي بدأ فـي                

2006." 
تقوم اللجنة بفحـص وتحديـد معطيـات        "المستوى السياسي، نص كتاب التعيين على أن        وفي ما خص    

واستنتاجات تتعلق بأداء المستوى السياسي في ما يرتبط بإدارة الحرب في الشمال، من الناحية الـسياسية                
داد كما تتطرق اللجنة، حسبما تستنسب، ألداء المستوى السياسي المـرتبط باالسـتع           . والعسكرية والمدنية 

والجهوزية ألحداث قتالية وسيناريوهات تهديد منذ بدأت منظمة حـزب اهللا بـالتمترس علـى الحـدود                 
 ".الشمالية

أما في ما خص المؤسسة األمنية، فتقوم اللجنة بفحص وتحديد معطيات واسـتنتاجات وتقـدم توصـيات        
لحرب في الشمال بما في ذلك      تراها مناسبة في ما يتعلق باستعداد وأداء المؤسسة األمنية في ما يتصل با            

 :المجاالت والمواضيع التالية
 استعداد وجهوزية المؤسسة األمنية إزاء التهديد من لبنان، بما في ذلك االستعداد االستخباري وبنـاء                -1

 .القوة وإعدادها في مقابل سيناريوهات تهديد مختلفة
ية والمنظومات المساعدة خالل القتال، بما       إدارة الحرب وتشغيل القوات من بينها قيادة الجبهة الداخل         -2

 .في ذلك آلية صناعة القرارات ابتداء من حادثة االختطاف وحتى موعد دخول وقف النار حيز التنفيذ
 2000وبناء على كتاب التعيين، قررت اللجنة الحقاً أن توسع نطاق عملها ليشمل الفترة الممتدة بين عام                 

 .لعسكري على الصعيدين السياسي وا2006و 
ويـنص  . وحث كتاب التعيين اللجنة على إنهاء عملها في أسرع وقت ممكن، من دون تحديد موعد لذلك               

الكتاب على أن تقدم اللجنة تقاريرها لرئيس الحكومة ووزير الدفاع، وعلى أن تكون هذه التقارير علنية،                
تعيين إلى اللجنة البت في علنيـة       كما فوض قرار ال   . أي أن تُنشر، باستثناء ما يمكن أن يمس بأمن الدولة         

 .أو سرية اجتماعاتها
 كيف مارست اللجنة نشاطها، وما أبرز معالم هذا النشاط؟# 
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وتمتد الفترة األولى من    .  قررت اللجنة تجزيء مهمتها إلى ثالث مراحل، تتناول كل منها فترة محددة            -
أمـا الفتـرة    .  تموز 12 الجنديين في    تاريخ انسحاب الجيش اإلسرائيلي من لبنان حتى تاريخ عملية أسر         

الثانية فهي األيام الخمسة األولى من الحرب، بدءاً من قرار شن العدوان وانتهاء بخطاب أولمـرت فـي                  
 . آب، ضمن الفترة الثالثة14 تموز، بينما تقع بقية أيام الحرب، أي حتى 17الكنيست في 

ا، من ضمنهم رئـيس الحكومـة ووزيـر الـدفاع       شاهداً مثلوا أمامه   74وقد استمعت اللجنة إلى إفادات      
وأعضاء السباعية الوزارية التي قادت الحرب، وكذلك أعضاء المجلس الوزاري األمني المصغر خـالل              

 .الحرب، فضالً عن وزراء وأعضاء كنيست آخرين
ـ                يس كما أدلى بإفاداتهم أمام اللجنة رؤساء األجهزة السرية ومجلس األمن القومي ورئيس األركـان ورئ

شعبة االستخبارات وقادة أسلحة الجو والبحر وضباط كبار في هيئة األركان وقائد المنطقة الشمالية وقادة               
كما استمعت اللجنة إلى إفادات أشخاص عاديين توجهوا إليها، إضافة إلى إفادات خبراء             . الفرق وآخرين 

 .في مواضيع تتعلق بعمل اللجنة
قة بشكل مباشر أو غير مباشر بالحرب، من مختلـف المؤسـسات            واطلعت اللجنة على كل المواد المتعل     

وكذلك اطلعت على نتائج التحقيقات التي أجرتها بعض هـذه المؤسـسات،            . اإلسرائيلية، المدنية واألمنية  
 .وخاصة تحقيقات الجيش ولجان الكنيست ومراقب الدولة

لمكان الذي حصلت فيه عمليـة األسـر   وقامت اللجنة، في بداية عملها، بزيارة الحدود الشمالية وعاينت ا      
 .واستمعت إلى تقارير تفصيلية من القادة الميدانيين للمنطقة

 ما حقيقة الجدل الذي دار حول نشر محاضر الشهادات؟# 
بـأمن الدولـة وحمايـة      " أبقى كتاب التعيين للجنة أمر البت بشأن علنية جلساتها، والعتبارات تتعلق             -

إال أن جدالً كبيراً دار حول نـشر محاضـر          . ، قررت إبقائها سرية   "التحقيقعالقاتها الخارجية وسالمة    
واندلع السجال حول ذلك مع تقديم عضو الكنيست عن حزب ميريتس،           . الشهادات التي قُدمت أمام اللجنة    

 شباط، أمـرت المحكمـة      6وفي  . زهافا غالؤون، التماساً إلى المحكمة العليا تطالب فيه بنشر المحاضر         
 آذار الماضي،   23في  ". ضمن وقت معقول، وقبل تقديم تقريرها النهائي للحكومة       "بنشر المحاضر   اللجنة  

نشرت اللجنة إفادات كل من نائب رئيس الوزراء، شمعون بيريز، والرئيس األسبق لشعبة االسـتخبارات       
ذه اإلفادات  إال أن نشر ه   . العسكرية، عاموس مالكا، ورئيس هيئة الطوارئ االقتصادية، أرنون بن عامي         

أطلق سجاالً واسعاً حول سوء الفهم الذي يمكن أن يسببه االجتزاء، الذي يحـصل لـدواع أمنيـة، فـي                    
اإلفادات بحق أصحابها، وأدى ذلك إلى تراجع اللجنة عن نشر محاضر قادة العدوان الثالثـة أولمـرت                 

. عدت المحكمـة العليـا    وبيريتس وحالوتس، قبل عيد الفصح اليهودي مطلع نيسان الماضي كما كانت و           
نشر األجزاء المسموح نشرها يخرج اإلفادة عن       "ووجهت اللجنة رسالة إلى المحكمة شددت فيها على أن          

وبالتالي يعزز التوجـه لـدى      ... سياقها ويولد انطباعاً مشوهاً حول مجمل األقوال التي أدلى بها الشاهد          
 ".الرأي العام إلصدار أحكام تستند إلى صورة جزئية

عد سجال مطول اتسم بالحدة والتوتر في قاعة المحكمة، واقترن بتلويح اثنـين مـن أعـضاء اللجنـة        وب
باالستقالة إذا ألزمت المحكمة اللجنة نشر المحاضر الثالثة قبل إصدار تقريرها األولي، انكفأت المحكمـة    

 .وأذعنت إلصرار اللجنة على نشر المحاضر خالل أسبوعين من صدور التقرير
 لذي سيتضمنه تقرير اللجنة األولي، وما هي تداعياته المتوقعة؟ما ا# 
 قطعت لجنة فينوغراد شك التسريبات والتحليالت حول مضمون تقريرها بيقيِن بياٍن رسمٍي أصـدرتْه               -

وجاء فـي بيـان اللجنـة أن        .  آذار الماضي أوضحت فيه المواضيع التي سيشتمل عليها التقرير         13في  
 : بالقضايا التاليةتقريرها األولي سيعنى

 . مناقشة المبادئ العامة لعمل اللجنة لجهة تشخيص الوقائع واالستنتاجات والتوصيات-
 .نظرة اللجنة لقواعد العدل الطبيعي -
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 وانتهـاء الحـرب     2000 تحليل الفترة التي سبقت الحرب، منذ االنسحاب اإلسرائيلي من لبنان عـام              -
 .حلةنفسها، واستنتاجات عامة عن هذه المر

 تحليل القرارات المرتبطة بالخروج للحرب، منذ حادث االختطاف في الثاني عشر من تمـوز وحتـى                 -
 . تموز17خطاب رئيس الحكومة في الكنيست في 

وقـائع مفـصلة،    : وأكد بيان اللجنة أن تحليل القرارات المتعلقة بشن الحرب سيكون في ثالثة فـصول             
ية عن مسؤولية كل من رئيس الحكومة، وزير الدفاع ورئيس          واستنتاجات منظوماتية، واستنتاجات شخص   

 .األركان عن القرارات التي سبقت الخروج للحرب وطريقة اتخاذها
وفيما أشار بيان اللجنة إلى أن ما سيتضمنه تقريرها األولي ال يعني بالضرورة خالصات نهائيـة حـول     

ه منتصف الصيف المقبل، سيعالج، من بين       الحرب برمتها، لفت إلى أن تقريرها النهائي، المتوقع صدور        
تحليل مجريات القتال بكل جوانبها، وخصوصاً مبادئ الجيش وقضايا مثـل           : جملة أمور، المسائل التالية   

وكذلك قرارات المستوى الـسياسي     . الجهوزية، وبناء القوة، واستخدامها، وإعداد القادة ونظرية التشغيل       
بشأن شروط وقف النار والقتال في اليومين األخيرين بعد صدور قرار           أثناء المعركة، بما في ذلك القرار       

 .1701مجلس األمن الدولي 
العالقات بين المستويين السياسي والعسكري في ما يرتبط بتفعيل القوة          "كما سيتطرق التقرير النهائي إلى      

 ".ي نتائج الحربالبحث ف"، إضافة إلى "العسكرية كجزء من نظرة استراتيجية ألهداف دولة إسرائيل
ووفقاً لتقارير صحافية إسرائيلية، فإن تقرير اللجنة سيتضمن، إلى جانب انتقاد أداء المستويين الـسياسي               

. والعسكري خالل الحرب، انتقادات شديدة ألداء الحكومة والجيش في السنوات التـي سـبقت الحـرب               
ى امتداد الحدود وبـالتقليص المتواصـل       وستتركز هذه االنتقادات على التسليم بوجود نقاط لحزب اهللا عل         

 .للتدريبات في الجيش خالل االنتفاضة الثانية
، التـي   "أغرانات"ونقلت وسائل إعالم إسرائيلية عن أعضاء في اللجنة قولهم إنهم لن يكرروا خطأ لجنة               

 ، وركزت انتقاداتها على المستوى العسكري مـن دون        1973حققت في إخفاقات حرب يوم الغفران عام        
مـشتركة بـين الـساسة      "وبحسب هؤالء األعضاء، فإن المسؤولية في هذه الحرب         . المستوى السياسي 

 ".والعسكر
كما أشارت توقعات إعالمية إلى أن تقرير اللجنة سيعيد بعض االعتبار لقائد فرقة الجليل، العميـد غـال                

 ألموغ الذي حقـق فـي       هيرش، الذي استقال من منصبه في أعقاب انتقادات حادة تعرض لها في تقرير            
 ".هيرش كان قد أعد فرقته بطريقة جيدة لعملية األسر"وترى اللجنة في هذا الخصوص أن . عملية األسر

وفي خضم دوامة التوقعات المتوترة لمضمون التقرير والمدى الذي ستصل إليه تداعياته علـى الحلبـة                
حدة، هي أن إسرائيل سـتكون فـي بـؤرة    السياسية في إسرائيل، ثمة إجماع بين المحللين على حقيقة وا   

  .عاصفة ستضع المستقبل السياسي لكل من أولمرت وبيرتس على المحك
  30/4/2007األخبار اللبنانية 

 
  ال أسعى وال أنافس لكي أصبح الرئيس الفلسطيني القادم: مشعل .77

ـ                يس المكتـب   فيما يلي نص الحوار الذي أجراه الزميل عبد الرؤوف ارناؤوط مع السيد خالد مشعل رئ
  :في القاهرة، أول من أمس" حماس"السياسي لحركة 

  ماذا بعد استمرار الحصار؟
ـ بعد مرور نحو الشهرين على تشكيل حكومة الوحدة الوطنية، الموقف الدولي من الحكومة يبدو أنـه                 

ـ   ع القيـود  باق على ما هو عليه، فال الدول الغربية استأنفت مساعداتها المباشرة إلى الحكومة، وال تم رف
  هل أنت خائب األمل من ردود الفعل الدولية؟... البنكية على التعامل مع الحكومة 
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الشريحة األولى هي شريحة الموقـف اإلسـرائيلي        ... في موضوع الحصار هناك ثالث شرائح       : مشعل
 واألميركي وهذا موقف ال مفاجأة فيه رغم إدانتنا للموقف األميركي الذي ما زال يشارك فـي حـصار                 

  .شعبنا ومعاقبته، وللموقف اإلسرائيلي الذي يسرق أموال الشعب الفلسطيني من خالل أموال الضرائب
أما الشريحة األخرى فهي الموقف األوروبي والدولي بصورة عامة، وهو موقف غير مقبول وال عذر له                

ائع كما كان يستند إليها     في استمراره على الموقف السابق، طالما أن هناك وفاقاً فلسطينياً، ولم تعد له ذر             
في الماضي، خاصةً بعد تشكيل حكومة الوحدة الوطنية ووجود وزير مقبول إقليمياً ودولياً مثل الـدكتور                

هناك معالجات أوروبية تتعلّق باآلليات المؤقتة وهذه ليـست كافيـة، وهنـاك مواقـف               ... سالم فياض   
 بالتالي هذه الـشريحة بعـضها نقـدره ونـشجعه     ...أوروبية مثل النرويج التي نعتبر أن موقفها ممتاز     

  .والبعض اآلخر ما زال يربط نفسه، لألسف، بالموقف األميركي
أما الشريحة الثالثة فهي الموقف العربي واإلسالمي، وهذه الشريحة التزمت نحو الحكومـة الفلـسطينية               

هناك مبلغ بـسيط    ... لتطبيق  المشكلة هنا هي تباطؤ ا    ... وهناك أرقام محددة لألموال التي التزمت بها        
 مليـون دوالر    55وصل ولكن االلتزامات العربية التي تعهدت بها الدول العربية سواء في سياق الــ               

بالتـالي  ... شهرياً في القمة العربية أو في مبادرات عربية أخرى بمبالغ إضافية لم تتحول إلـى واقـع                  
 من خالل التحويل إلى الحكومـة الفلـسطينية ووزارة          الموقف موجود وجيد، إالّ أنه لم يتحول إلى واقع        

المالية، هذا األمر مقلق وفي حواراتنا مع األخ أبو مازن واإلخوة المسؤولين في مـصر واألخ عمـرو                  
موسى األمين العام لجامعة الدول العربية تحدثنا صراحة عن ضرورة اإلسراع في متابعة هـذا الملـف                 

الة الراهنة هو أسوأ إشارة تعطى للشعب الفلسطيني وال بد من حـسم             وإنهاء الحصار، ألن استمرار الح    
  .هذا الموضوع سريعاً

  ـ هل هناك أية خيارات يجري بحثها في حال استمر هذا الوضع الذي وصفته بالمقلق؟
من السابق ألوانه الحديث عن خيارات، لكن نحن نتابع ونلح ونبذل المستحيل من أجـل إنهـاء                 : مشعل

شعبنا وإنهاء هذه المعاناة الفلسطينية المتفاقمة جراء حصار مضى عليه أكثر من عام وإذا،              الحصار عن   
  .ال سمح اهللا، استمر الحال على وضعه الراهن، وأرجو أالّ يكون ذلك، فإن عواقبه ستكون وخيمة

  ـ هل من عواقب الستمرار الحصار؟
سطيني في الزاوية وأضيفت عليه كـل هـذه         أحذر تحذيراً شديداً من أنه إذا ما حشر الشعب الفل         : مشعل

استمرار الحصار والعقوبات الجماعية واستمرار العدوان اإلسرائيلي وسد األفق الـسياسي           : الظلمات من 
وعدم احترام اإلرادة الوطنية المتمثلة في حكومة الوحدة الوطنية ومحاولـة زرع أسـافين داخـل هـذه                

حاولة دفع الوضع الفلسطيني إلى الـصراع الـداخلي مـن           الحكومة من خالل التأثيرات الخارجية أو م      
إذا وضع الشعب الفلسطيني في هذه األوضاع السوداوية، فإن هذا سينذر بانفجار كبير لن يـؤثر     ... جديد

على الفلسطينيين وحدهم بل سيؤثر على مجمل المنطقة وخاصة على الكيان الصهيوني، ألننا لن نقبل أن                
االنفجار سيكون في وجه العدو الصهيوني، وأنا أحذر وأقـول إننـي أرى             ...ننفجر في بعضنا البعض     

األوضاع الراهنة تتجه بشكل يشابه الحالة التي آلت إليها األوضاع في نهاية التسعينيات في عهد الراحل                
  .الرئيس ياسر عرفات رحمه اهللا، والتي هيأت النتفاضة األقصى

ريقة خاطئة وأالّ يحـشر نفـسه فـي الخيـارات اإلسـرائيلية             على المجتمع الدولي أالّ يقرأ األمور بط      
ال أفق سياسياً وال أمـل فـي        : واألميركية وأالّ يظن أنه يمكن للشعب الفلسطيني أن يقبل بأوضاع كهذه          

انتهاء االحتالل، وفي الوقت نفسه حصار وتجويع وعقوبات جماعية وعدم احترام ال لنتائج االنتخابـات               
  .أنا أحذر وتحت أحذر أضع الكثير من الخطوط الحمر... وطني الفلسطيني وال إلرادة الوفاق ال

الشعب الفلسطيني عودنا أن يفاجأ العالم بمفاجآت، ألنه شعب أصيل ال يقبل الظلم وال يقبـل الخـضوع                  
لمنطق العدوان أو االحتالل أو االبتزاز، ولديه خيارات مفتوحة، وال يخطئن أحد في قـراءة أن الـشعب     
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عندنا ... يني مستنزف أو متعب، فحينما تضيق الخيارات وتصل األمور كلها إلى طريق مسدودة              الفلسط
  .إذا ضاق األمر اتسع: قاعدة في فقهنا اإلسالمي والعربي تقول

  عن خطوات تفعيل منظمة التحرير
سطينية ـ من ضمن المواضيع التي بحثتها مع الرئيس أبو مازن، موضوع إعادة بناء منظمة التحرير الفل               

  فما هي الخطوات المتوقعة بهذا الشأن؟
الحديث هو عن اجتماعين، األول في دمشق، لالتفاق على أسماء المستقلين الذين سيشاركون في              : مشعل

مع وفد من اللجنة التنفيذية لمنظمة      " أبو عالء "وقد كانت زيارة األخ أحمد قريع       ... حوار القاهرة الموسع    
 لسرعة اللقاء في دمشق     -مشق مؤخراً خطوة إيجابية، ولكن المطلوب متابعتها        التحرير الفلسطينية إلى د   

ـ بمشاركة جميع الفصائل لالتفاق على المستقلين ثم بعدها بشهر يتم اللقاء في القاهرة، وفق آلية إعالن                 
  .2005القاهرة المقررة العام 

  .الستضافة والرعاية لحوار كهذاهذا األمر جرى طرحه على األخ أبو مازن واإلخوة في مصر ليوفروا ا
  ربما خالل شهر؟... ـ هل يمكننا أن نتوقع شيئاً قريباً بهذا الشأن 

هذا هو المأمول، وال شيء يمنع، وكما أثبت الشعب الفلسطيني مسؤوليته العالية، وتوافقنـا فـي                : مشعل
م من خـالل حكومـة      إطار السلطة على برنامج سياسي هو وثيقة الوفاق الوطني وعلى شراكة في الحك            

الوحدة الوطنية، فإننا قادرون على توافق وطني في إطار منظمة التحرير الفلسطينية التـي هـي أكثـر                  
  .شموالً باعتبارها تشمل الداخل والخارج الفلسطيني

  "ف.ت.م"من السابق ألوانه الحديث عن تعديل برنامج 
  لسطينية؟ـ هل سيشمل الحوار البرنامج السياسي لمنظمة التحرير الف

  .العنوان السياسي، والعنوان التنظيمي، بتفاصيلهما المعروفة: للحوار عنوانان: مشعل
  ـ بمعنى حوار على البرنامج السياسي؟

طبعاً، العنوان السياسي هو الحديث عن البرنامج السياسي، وكما فعلنا في إطار السلطة نفعل في               : مشعل
  .إطار منظمة التحرير الفلسطينية

  إلى أي مدى هذا صحيح؟... ون يقولون إن حماس ستسعى إلى تغيير برنامج منظمة التحرير ـ الكثير
... ليس هناك طرف فلسطيني يستطيع أن يفرض ما يشاء على اآلخـرين             ... هذا سابق ألوانه    : مشعل

الوجهة هي التوافق وإجـراء حـوارات جـادة         ... نحن لسنا باتجاه الذهاب لفرض موقف على موقف         
نضع في اعتبارنا مصالح شعبنا ونضع في اعتبارنا ظروف المرحلة ونـضع فـي اعتبارنـا                . ومسؤولة

أولوياتنا الوطنية وحقوق شعبنا، وفي إطار ذلك نتوافق على كل العناوين سواء العنوان السياسي بما فيه                
مؤسـسات  البرنامج السياسي وكل المواقف والمفردات السياسية أو العنوان التنظيمي وكيف نعيد بنـاء              

المنظمة ونعيد لها الحياة ونرتب هذا البيت الفلسطيني ونعزز الـروح الديمقراطيـة وروح االنتخابـات                
  .أعتقد أن هذه مصلحة كبيرة ال بد من سرعة إنجازها... ونضخ الدماء في عروق منظمة التحرير 

يـة الختيـار    ـ ما هو تصورك بخصوص التمثيل في المجلس الوطني الفلسطيني، بمعنى ما هـي اآلل              
  األعضاء الجدد في المجلس الوطني؟

ال أريد الدخول في التفاصيل باعتبار ذلك من األمور التي جرى طرحها في حوارات تحضيرية                : مشعل
واآلن، نحن معنيون بالبحث في التفاصـيل فـي اللقـاءات           . جرت في الفترة الماضية ولكن لم تستكمل      
راق التي جرى تحضيرها في هذه العناوين، ولكن األساس فـي           المقبلة، خاصةً وأن هناك الكثير من األو      

ذلك هو أن الحالة الراهنة لمؤسسات المنظمة، ليست القائمة فقط على الكوتات والتعيينات فحسب، بـل،                
أيضاً، التي جمدت منذ سنوات طويلة، فالوجهة المطلوبة هي اللجوء إلى نهج االنتخابات حيثمـا أمكـن                 

  .وبكل جدية
  ها االنتخابات في األراضي الفلسطينية؟ـ بما في
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... لقد تم اعتبار أعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني أعضاء في المجلس الوطني الفلـسطيني              : مشعل
بالتالي هناك فرصة حقيقية، فكما جرت انتخابات في الداخل يمكن أن تُجرى انتخابات في الخـارج وأن                 

ي الوسيلة المنطقية وحيثما ال يتيسر االنتخاب وهناك تعذر له،          االنتخابات ه ... نعزز الروح الديمقراطية    
يجري التوافق الفلسطيني على اآلليات البديلة، ولكن المهم هو إعادة بناء هذه المؤسسات وتجديدها وضخ               

هذا البيت قبل أن يسكنه البعض وقبل أن يعيد سكناه الـبعض اآلخـر              ... الدماء فيها وإعطاؤها الحيوية     
ة إلى إعادة بنائه وترميمه وإصالحه حتى يكون بالفعل إطاراً فاعالً يعبر بصدق عن القـضية                نحن بحاج 

الفلسطينية وخاصة عن وحدة هذه القضية بين الداخل والخارج وإعطاء االعتبار لستة ماليين فلـسطيني               
ت الفلـسطيني   بالالجئين وحق العودة والـشتا    : في الخارج أسوة بإخوانهم في الداخل وخاصة فيما يتعلّق        

  .عموماً
  عن استقالة وزير الداخلية

  ـ هل المشكلة األخيرة المتعلقة باستقالة وزير الداخلية هي مقدمة ألزمة في حكومة الوحدة الوطنية؟
نحن بحثنا مع األخ أبو مازن جميع القضايا المقلقة أو المعلّقة و التي تحتاج إلى معالجة أو حسم                   : مشعل

خ أبو مازن على السرعة في معالجة هذه القضايا، وإن شاء اهللا مع عـودة األخ                وجرى االتفاق بيني واأل   
أبو مازن إلى الداخل يجري لقاء قيادي بمستوى فاعل وصاحب قرار بين حماس وفتح لتناول كل القضايا                 

  .بما فيها قضية وزارة الداخلية
الوطنية الجادة والعمل الوطني المشترك     فإذا ما توفرت اإلرادة     ... بعيداً عن التفاصيل، أنا تعنيني الروح       
  .نحن قادرون على معالجة كل القضايا

  ـ هل تلمس جدية من الرئيس أبو مازن في هذا الموضوع؟
ما سمعته من األخ أبو مازن، نعم فيه جدية وقد توافقنا على هذا وليس أمامنا إالّ هـذا الخيـار                    : مشعل

ى جانب جميع القوى الفلسطينية والشخصيات الفاعلـة فـي          وليس أمام حماس وفتح إالّ أن تعمال معاً إل        
الساحة الفلسطينية، هذه مسؤولية وطن ال يستطيع واحد أن يتحمل المسؤولية وحده وال يحق ألي طرف                

هذه مسؤولية تاريخيـة    ... فلسطيني أن يتجاهل مصالح الشعب الفلسطيني أو أن يتقاعس عن القيام بها             
 وكما نجحنا في التحدي من خالل اتفاق مكة ينبغي أن ننجح ما بعـد اتفـاق           ينبغي أن ننهض بها جميعاً،    

هذا الرصيد الذي بدأناه في اتفاق مكة وتـشكيل حكومـة           ... مكة وما بعد تشكيل حكومة الوحدة الوطنية      
  .الوحدة الوطنية ينبغي تعزيزه وتحصينه ومراكمة إنجازاته وليس أن يتآكل هذا الرصيد مع الزمن

  ن يجب أن يشمل الضفة وغزةوقف العدوا
ـ في اآلونة األخيرة كان هناك إطالق صواريخ من قطاع غزة من قبل حركة حماس وكانـت هنـاك                    

وأنت تقول إنك بحثت مع     ... إعالنات من قبل كتائب القسام، الجناح العسكري للحركة، بأن الهدنة انتهت          
  الرئيس أبو مازن موضوع الهدنة فعن أية هدنة يتم الحديث؟

األخ أبو مازن ركز على هذه المسألة ونحن ندرك حساسية الوضع الفلسطيني، ندرك التهديـدات               : شعلم
اإلسرائيلية وندرك المعاناة الفلسطينية وحالة االستنزاف الفلسطينية وما يتعرض له شعبنا من قتل وتدمير              

كل ذلـك   ... ستباحة  وقصف وحصار واجتياحات في غزة والضفة الغربية بل الضفة الغربية كما تعلم م            
  .ندركه وهذا بال شك يستوجب إجراءات ومعالجات، ولكن نحن دائماً مع أن تكون المعالجات شمولية

لم يكن لدى قوى المقاومة الفلسطينية مشكلة في التعاطي أو التعاون في موضوع التهدئة فقد أجرينا تهدئة                 
هدئة الصواريخ، ولكن المشكلة هي فـي   وفي شهر تشرين الثاني من العام الماضي بت      2005 و 2003في  

الطرف اإلسرائيلي من حيث استمرار عدوانه، فهو وإن هدأ في غزة بعض الوقت فإنـه يـستمر فـي                   
اجتياحاته واعتقاالته واغتياالته في الضفة الغربية، ولذلك فإن ذلك يخلق بال شك أوضاعاً صعبة ومعقدة               

ن وال بد أن يدافع عن نفسه، وقوى المقاومـة معنيـة أن   ال يستطيع الفلسطيني أن يقف فيها مكتوف اليدي       
تدافع عن شعبها ونحن مع إدارة الصراع مع االحتالل اإلسرائيلي بموقف وطني فلسطيني جاد ومتناغم،               
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كما جرى الحديث حول ذلك في وثيقة الوفاق الوطني، نحن ضد الفوضى ولكن نحن، أيضاً، مع التنسيق                 
عدة احتفاظنا بحقنا في مقاومة االحتالل والدفاع عن شعبنا الفلسطيني أمـام           وتناغم وضبط األمور على قا    

  .العدوان الصهيوني الظالم وفي مواجهة احتالل ألرضنا ومقدساتنا
  ـ من كالمك أفهم أنكم تريدون هدنة تشمل الضفة الغربية وغزة؟

سرائيلي على غزة وحدها    األصل أنه عندما جرت تهدئة الصواريخ، أالّ يقتصر وقف العدوان اإل          : مشعل
بل ال بد أن يتوقف العدوان عن غزة وعن الضفة، فنحن أبناء وطن واحد وشعب واحد واأللم الفلسطيني                  
في الضفة الغربية يؤلم الفلسطيني في غزة والعكس صحيح، وبالتالي فإن هذا الموضوع بـال شـك لـه                   

قوى الفلسطينية في الداخل للوصول إلى الصيغة       تعقيداته ونتركه لمباحثاتنا الفلسطينية الداخلية ولمجمل ال      
  .التي تخدم مصلحة شعبنا وتراعي ظروف المرحلة الراهنة

  دور مصري في التهدئة وتبادل األسرى
  هل يعمل المصريون على هذا الموضوع؟... ـ أنت التقيت مع اللواء عمر سليمان

ر سليمان وقد تحدثنا بهـذه الروحيـة،        نعم، هذا الموضوع كان مطروقاً في اللقاء مع الوزير عم         : مشعل
والجهد المصري مقدر، ونأمل، إن شاء اهللا، أن ننجح جميعاً كفلسطينيين وبمساعدة األشقاء في مصر في                

  .أن نصل إلى الصيغة المناسبة والموقف السليم الذي يحافظ على مصالح شعبنا ويحقق الحماية لشعبنا
أين هي المشكلة التي تمنـع إبـرام        ... دي جلعاد شاليت  ـ أيضاً المصريون يعملون على موضوع الجن      

  صفقة تبادل هذا الجندي بأسرى فلسطينيين؟ أم هي أكثر من مشكلة ؟
إسرائيل تعاملت مع موضوع أسر الجندي جلعاد شاليت والموقف الفلسطيني المطالـب بـصفقة              : مشعل

سويف وانتقل موقفهـا مـن نقطـة        تبادل مقابل اإلفراج عن شاليت، بقدر من التجاهل واالستخفاف والت         
اآلن بعد الوصول   ... الرفض والتجاهل إلى نقطة التعاطي ولكن بالكثير من اإلطالة والمراوغة والتردد            

إلى تفاهم على الصفقة عبر مصر بدأنا بخطوة تسليم قائمة بالدفعة األولى من األسـماء واإلسـرائيليون                 
ا بصورة مسربة وبعضها بطرق أخرى فيها نـوع مـن   تباطؤوا في الرد عليها ثم أوصلوا رسائل بعضه    

  .محاولة خفض السقف الفلسطيني وتقليص المطلب الفلسطيني بحيث يفقد جوهره ويفقد قيمته الحقيقية
نحن في زيارتنا للقاهرة تابعنا الموضوع مع اإلخوة في مصر، ونحن بقدر حرصنا على أن ننهي هـذا                  

ت ألن ال مصلحة في االحتفاظ به فترات طويلة، فإننا متمسكون           الملف وأن نفرج عن الجندي جلعاد شالي      
بضرورة إنجاز المطلب الفلسطيني في صفقة التبادل فإذا كانت إسرائيل عندها مـشكلة تتعلـق بجلعـاد                 

   ألف مشكلة من خالل هذا العدد الضخم من أسرانا في سجون العدو، 11شاليت فنحن عندنا 
ـ وعلى العالم الذي ال يحفظ إالّ         ألـف  11اسم جلعاد شاليت أن يحترم نفسه وقيمه وأن يحفظ ال أقول الـ

اسم، وإنما األسماء الالمعة من هذا الشعب سواء من قياداته السياسية أو العسكرية أو وزرائه أو أعضاء                 
ليتـذكروا اسـم    ... المجلس التشريعي أو رئيس المجلس التشريعي أو أعضاء ورؤساء المجالس البلدية          

  .دويك الذي هو زميل كل رؤوساء البرلمانات في العالمعزيز ال.د
  أولمرت يماطل في ربع الساعة األخير من التبادل

ـ ظهرت تصريحات لمسؤولين في حماس تقول إن الحركة مستعدة للتفاوض على قائمة األسماء التـي                
  هل هذا هو الموقف في حماس؟... قدمتها حماس مقابل الجندي شاليت 

وسياستنا أالّ نـدخل    ... تفاصيل الصفقة، فإنه ال مصلحة في الدخول في التفاصيل          في موضوع   : مشعل
في التفاصيل في اإلعالم، وأن نترك الموضوع للتفاوض، والمصلحة هي بالتكتم حول ذلك وترك البحث               
التفصيلي للتفاوض وليس عبر وسائل اإلعالم ولكن المهم هو التأكيد على تمسكنا بتحقيق صـفقة تبـادل                 

  .رفة لشعبنا تلبي مصالحه وتخفف من معاناة أسرانا البواسل في سجون العدومش
  ـ هل تتوقع أن يستمر التفاوض طويالً؟
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المسؤول عن هذا التباطؤ هو أولمرت وعلى اإلسرائيليين،        ... هذا يعتمد على الموقف اإلسرائيلي    : مشعل
ان أو في مغامرات إسرائيل في غزة       وهم يدركون اليوم ماذا جلب لهم أولمرت سواء في الحرب على لبن           

وفي الضفة الغربية، أو هذا التعنت اإلسرائيلي الذي يصر على تجاهل حقوق الشعب الفلسطيني، علـيهم                
أن يدركوا أن أولمرت ليس مسؤوالً عن األزمات اإلسرائيلية الداخلية فقط بل هو مسؤول عـن أزمـة                  

ن حريصون جداً على أن نفرج عن شاليت وأن يعـود           شاليت وهو الذي يتحمل مسؤولية هذا التباطؤ، نح       
إلى أسرته، ولكن الذي يعطّل ذلك هو أولمرت الذي يريد أن يبتزنا في ربع الـساعة األخيـر ويحـاول                    

  .تعطيل وإعاقة ما توصلنا إليه من خالل األخوة المصريين فيما يتعلق بصفقة التبادل
  قائمة أولى

فهل يتم الحديث عن أكثـر      ... انب اإلسرائيلي هي قائمة أول دفعة     ـ قلت إن القائمة التي سلمت إلى الج       
  من دفعة؟
نعم، ألنه تم االتفاق على تقسيم الصفقة إلى مراحل ولكل مرحلة مواصفاتها وأعدادها وطريقـة               : مشعل

  .التعامل معها وبالتالي سلمنا قائمة أولى، ولكن هناك، طبعاً، تتمة ستكون في ضوء نجاح الخطوة االولى
   هل باإلمكان التوسع أكثر في هذا الموضوع؟ـ

  .ال، نحن نحافظ على سرية التفاوض: مشعل
  معاملتنا لألسير أخالقية وإنسانية

  ـ في هذه المناسبة، ما الذي تقوله لوالد الجندي شاليت؟
الذي أسر جلعاد شاليت، هو أولمرت والقيادة العسكرية والسياسية اإلسـرائيلية جـراء تجاهلهـا               : مشعل

للحقوق الفلسطينية والبقاء على سياسة االحتالل والعدوان على حساب حقوق ومصالح شـعبنا وجـراء               
 عندما قمنا بالتهدئة وفـق      2005فنحن في العام    ... ة االعتقال التي تزداد مع األيام     إصرارها على سياس  

معنة فـي االعتقـال،      ألفاً، فإسرائيل م   11 آالف أما اآلن فإن عددهم       8إعالن القاهرة كان عدد األسرى      
  .وأيضاً، جراء سياستها في رفض تعاملها مع المبادرات الفلسطينية بالتهدئة المتكررة

إسرائيل رفضت اإلفراج عن أسرانا ورفضت التوقف عن عدوانها ولو تجاوبت مع التهدئة الفلـسطينية               
  .يت وأفرجت عن أسرانا لما احتاج الشعب الفلسطيني إلى أسر جلعاد شال2005العام 

اللوم والمحاسبة ينبغي أن يوجها إلى أولمرت وليس إلى الشعب الفلسطيني، وإذا كان هناك أب إسرائيلي                
 ألف والد ووالدة لديهم معاناة أقسى بسبب غياب ابنائهم واطفالهم           11لديه مشاعر تجاه ابنه األسير فلدينا       

إلنسانية لألسير اإلسـرائيلي والمعاملـة      وبناتهم خاصة في ظل التفاوت الكبير بين معاملتنا االخالقية وا         
  .الوحشية والالإنسانية والقاسية من طرف إسرائيل ألسرانا وأسيراتنا

ـ أيضاً، في موضوع الجندي شاليت كان هناك نوع من التناقض في موضوع النائب مروان البرغوثي                
للجانب اإلسرائيلي ورئيس   فنائب رئيس الوزراء عزام األحمد قال إن اسمه ليس على القائمة التي سلمت              

أنت أكثر شخص دراية بهذا الموضوع      ... الوزراء إسماعيل هنية أكد أن االسم موجود فعالً على القائمة         
  فهل اسمه على القائمة أم ال؟

لقد أعلنت حماس مبكراً أنها وضعت أسماء القيادات والمؤبدات والرموز الوطنية الفلسطينية من             : مشعل
سطينية وليس قصراً على حماس وحدها وإنما من حماس وفتح والجهـاد اإلسـالمي        مختلف الفصائل الفل  

حماس عنـد كلمتهـا     ... وكل القوى الفلسطينية وخاصة فيما يتعلّق بالرموز والمؤبدات واألحكام العالية           
واسم األخ مروان البرغوثي هو في قوائم هذه الرموز والقيادات الوطنية ونحن عند كلمتنا وحريـصون                

  . أن نفرج عن كل قياداتنا الوطنية إن شاء اهللاعلى
  ضد استهداف محال اإلنترنت

ـ في موضوع األمن، شهد قطاع غزة حوادث تفجير محال إنترنت وجواالت، والبعض قال إن حمـاس                 
  هل هذا توجه جديد في حركة حماس؟... قامت بهذه األعمال
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 عالقة لها بالمـصلحة الوطنيـة وال بالنـضال          إن هذه األعمال مقلقة وخطيرة وال     ... ال إطالقاً : مشعل
نحن معركتنا الوحيدة هي ضد االحتالل اإلسرائيلي ونحـن ال نقبـل أن يتوجـه الـسالح                 ... الفلسطيني

الـسالح   ...الفلسطيني ال إلى معالجة الوضع الداخلي وال إلى مثل هذه العنـاوين واألهـداف الخاطئـة               
وأخالقنا الوطنية ومـصالحنا الوطنيـة والـشعب        ... محتلالفلسطيني فقط ضد العدو الصهيوني، ضد ال      

الفلسطيني بتاريخه وصورته المعروفة ال يقبل مثل هذه األعمال وهي غريبة عن سلوكنا الفلـسطيني وال           
  .بد من معالجتها بموقف وطني حازم

  1967نريد دولة بحدود 
السؤال الذي يتبادر إلى الـذهن      ، و 1967ـ اتفاق مكة وكتاب التكليف يتحدث عن دولة فلسطينية بحدود           

  هو ماذا بالنسبة إلسرائيل؟ كيف سيتم التعامل معها؟
دعني أتوقف عند الخطوة األولى وهي أنه لم تكن المشكلة في أن يقبل الفلسطينيون بدولة علـى                 : مشعل
ناك من  وخاصة أن هذا مثّل قاسماً وطنياً مشتركاً بين جميع القوى على اختالف البرامج، فه            1967حدود  

هو سقفه أعلى ومن سقفه عند هذا الحد وإن شاء اهللا ال يكون أحد عنده سقف أقل، ولكن هذا هو السقف                     
هذا الموقف ليس جديداً، ربما الجديد هو أن معظم القوى واألغلبية           ... الوطني المشترك بين جميع القوى    

ق الوطني وإال فاألطراف الفلسطينية     الساحقة منها التقت على هذا البرنامج الوطني من خالل وثيقة الوفا          
  .التي قبلت هذا السقف سابقاً كثيرة ومع ذلك فما الذي جرى؟ال شيء تغير

بمعنى أنه لم تكن المشكلة في الموقف الفلسطيني وال في الموقف العربي، وإنما ظلّت المشكلة هي فـي                  
على الطـرف الـصهيوني     ... اذا قبل   وبالتالي ينبغي أال نشغل أنفسنا بماذا بعد وم       . الموقف اإلسرائيلي 

المحتل أن يعترف بحقوقنا وأن يسلّم بهذه الحقوق وأن ينهي احتالله وعلى المجتمع الـدولي أن يفـرض                  
  .هذه المعادلة على الطرف اإلسرائيلي

  ـ دعني أسألك مرة أخرى، في حال أقيمت الدولة الفلسطينية كيف ستتعامل مع إسرائيل؟
 كما توافقت القوى الفلسطينية، ثم بعد ذلك نحن         1967تنا الفلسطينية على أراضي     لنحقق أوالً دول  : مشعل

لكن ال يطالب الشعب الفلـسطيني بـأن        ... كفلسطينيين نعرف كيف نتعامل مع الواقع السياسي بعد ذلك        
 يعطي إجابات عن أسئلة مستقبلية أو افتراضية بينما هو ال يزال يعاني من االحتالل وال يرى أي تغييـر                  

  .في الموقف اإلسرائيلي من ناحية ولم ير أية إرادة دولية تجبر إسرائيل على االنسحاب
ماس تسعى إلـى تـدمير دولـة        ـ ولكن في إسرائيل وأيضاً في الواليات المتحدة وغيرها يقولون إن ح           

  هل هذا شيء واقعي؟... إسرائيل
سالحنا فـردي ومتواضـع     ... اآلخر  ليسأل األميركيون والمجتمع الدولي أنفسهم من الذي يدمر         : مشعل

نحن الضحية ونحن الشعب المعتدى عليه، نحن الذين ليس لدينا دولـة وال حـق               ... وإمكاناتنا متواضعة 
الـذي  ... تقرير مصير، نحن الموزعون بين نصف يعيش تحت االحتالل ونصف يعيش خارج الوطن              

  .يقوم بالتدمير هو إسرائيل وليس الشعب الفلسطيني
  قد أن باإلمكان تدمير دولة إسرائيل؟ـ هل تعت

  .ليسأل اإلسرائيليون أنفسهم هذا السؤال: مشعل
  ـ هل أنت بذلك تعتبر أن هناك تضخيماً في كالمهم عن تدمير إسرائيل؟

إذا كان كثير من الشارع اإلسرائيلي والنخب اإلسرائيلية متشككاً في مستقبلها هل تريـدون مـن                : مشعل
  .طي ضمانات لمستقبل إسرائيلالشعب الفلسطيني أن يع

  أعود ولكن دون أية قيود أو التزامات
  ـ متى تتوقع أنك ستعود إلى فلسطين؟
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إن كتب اهللا لي مزيداً من العمر فال شك في أنني سأعود إلى فلسطين ولكن بالتأكيد ليس تحـت                   : مشعل
ودة حق لي وحق لكل فلسطيني      الع... الشروط اإلسرائيلية وإنما بقراري الحر دون أية قيود أو التزامات           

  .وال شك لدي في أننا سنصل إلى هذا الهدف إن شاء اهللا مهما حاولت إسرائيل المكابرة أو العناد
إن خالد مشعل يتصرف في اآلونة األخيرة على طريقـة الـرئيس الراحـل ياسـر                : ـ كثيرون يقولون  

  عرفات؟
لهذا الشعب العظيم، وأن أبـذل أقـصى طـاقتي          ليقولوا ما يشاؤون، أنا يشرفني أن أكون خادماً         : مشعل

وجهدي بل أن أموت واستشهد إن شاء اهللا من أجل هذا الشعب من أجل أن تنتهي معاناته ويـصل إلـى                     
  .شاطئ األمان ويرى فجر الحرية واالستقالل والعودة إن شاء اهللا

  ـ كل إنسان له طموح فهل لديك طموح أن تصبح رئيس دولة فلسطين؟
حياتي لم أطلب مسؤولية ولم أسع إليها ال على الصعيد الداخلي فـي الحركـة وال علـى                  طوال  : مشعل

الصعيد السياسي ولم أطلب هذه المسؤولية في اإلطار الفلسطيني الوطني، ولكن حينما تلقى علينا أعبـاء                
رضـاء اهللا   المسؤولية فإن كنا قادرين نقوم بها ولكن ال نسعى إليها وال ننافس عليها وأقصى غايتي هي إ                

  .عز وجل وخدمة الشعب وأن أظفر بحسن الخاتمة وبالشهادة في سبيل اهللا
  ـ أخيراً، هل أنت متفائل بمستقبل العالقة بين فتح وحماس؟

بعيداً عن التفاؤل والتشاؤم، ألنه من الصعب على المرء أن يضع رهاناته بـين دفتـي التفـاؤل                  : مشعل
ن ال خيار أمامنا إالّ أن نعمل معاً وإالّ فالجميع خاسر وحينما نعمل             والتشاؤم وإن كنت بطبعي متفائالً ولك     

معاً فإننا نكسب جميعاً واألهم أن شعبنا والمصلحة الوطنية ستحمى وتتعزز وما يقربنا من نجاحنا في هذا                 
األول، استشعار المسؤولية وتغليب المصلحة الوطنية العامـة علـى المـصلحة            : العمل المشترك أمران  

ية الضيقة، واألمر الثاني تحييد الضغوط والمؤثرات الخارجية ألنها ال تريد بنا خيراً بل هي التـي                 الحزب
  .تدفعنا إلى جحيم الصراع الداخلي وتصب الزيت على النار وخاصة الموقف اإلسرائيلي واألميركي

 30/4/2007األيام الفلسطينية 
  

 سوا والواقع الحالي ليس أ... لست متشائماً: منير شفيق .78
منذ خروج المقاومـة    .  بأنه اكمل السبعين من عمره     "الخمسينية"يفاجئك الرجل ذو الطلة     : عدنان الساحلي 

الفلسطينية من لبنان، اوائل الثمانينيات، لم تغير السنون من مظهره الخارجي سوى شعره الـذي بـات                  
لحديث والحماس للقـضية، فمـا      ابيض، اما الهامة الفارعة والهمة النشطة الرشيقة وطالقة اللسان ودقة ا          

  . زالت شبابا
مواليد القـدس الغربيـة عـام       (منير شفيق المفكر والباحث الفلسطيني، عاصر نكبة فلسطين وكان فتى           

حمل هـم الـوطن الـسليب       . بين شطري مدينته القدس، تحول بالتهجير من مواطن الى الجئ         ). 1936
  . نسبه اليه ادوات لخدمة القضية وليس العكسوجعله قضيته االساس، وباتت االدوات السياسية بال

بدأ مسيرته السياسية في الشطر الشرقي من القدس، عضوا في الحزب الشيوعي االردنـي فـي بدايـة                  
 االسالمي، عقب مسيرة سياسية حافلة ومتنوعـة،        -وهو حاليا منسق عام للمؤتمر القومي       . الخمسينيات

 االردنية، والبقية متنقال حيث تحـل القـضية، التـي           امضى خاللها عشر سنوات من عمره في السجون       
  . اعطاها عمره، من دون ان تتاح له العودة الى مدينته المقدسة

  الزمن والناس 
 الذي يصفه البعض بالرديء، فالنـاس       "الزمن"يرفض شفيق رمي مسؤولية النكبة والهزائم العربية على         

الن "قول للرسول محمد ينهى فيه عن لعـن الـزمن           ويشير الى   . هي التي تتغير وتكون اصيلة او رديئة      
  . "الزمن هو اهللا
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الالفت في هذا المثقف الفلسطيني، ابن جيل ما بعد النكبة، انه غير متشائم من المرحلـة وال يعتبـر ان                    
 فـي   "اوسـلو "اكتسبت زخما جديدا بعد فشل اتفـاق        "الظرف القائم اسوأ مما سلف، فالقضية الفلسطينية        

 وجرى التأكد من صحة استراتيجية المقاومة والممانعة، وهذا ما عبر عنـه             "2 - ديفيد   كمب"مفاوضات  
وبهذا دخلت القضية الفلسطينية    .  وتصعيده المقاومة  2000الشعب الفلسطيني باطالقه االنتفاضة في ايلول       

ووصـل االمـر الـى دحـر االحـتالل وتفكيـك            . مرحلة جديدة، اسفرت عن هزيمة الحل االسرائيلي      
وقد عزز الشعب الفلسطيني في الضفة والقطـاع موقـف          . ستوطنات بال قيد او شرط في قطاع غزة       الم

 تلك االغلبية الكبيرة فـي      "حماس"المقاومة، من خالل االنتخابات التشريعية االخيرة، وهذا معنى اعطاء          
االرهاب، فأعطاها   االسرائيلية باتهامها المقاومة ب    -المجلس التشريعي، ما وجه صفعة للهجمة االميركية        

ويجب ان يـسجل الـى      . الشعب الفلسطيني شرعية في صناديق االنتخاب، الى جانب شرعيتها االخرى         
، االنتصار الذي حققته المقاومة اللبنانية فـي        2 –جانب انهيار مسار التسوية في مفاوضات كمب ديفيد         

وهذا بدوره عزز خط االنتفاضة     .  من غالبية الجنوب اللبناني بال قيد او شرط        2000دحر االحتالل عام    
  . "والمقاومة

ويرى شفيق ان انتصار المقاومة في لبنان وفلسطين والعراق، هو تتويج لمسار طويـل مـن نـضاالت                  
كما ان الدور االسالمي في هذه المقاومات، استمرار للعملية         . حركة التحرر العربي والمقاومة الفلسطينية    

وكل .  بيكو والمشروع الصهيوني   -الستعمار في بالدنا وفرض سايكس      التاريخية التي بدأت منذ ان حل ا      
إبراز للدور االسالمي يجب ان يظل مرتبطا وموصوال بكل ذلك التاريخ من النضاالت، التي لـم يكـن                  
التيار االسالمي بعيدا عنها، ال سيما في المراحل االولى من مواجهة االستعمار ومرحلة النـصف االول                

الوطنيـة  : ن، وقد اخذ الوضع الراهن يبلور تالزما بين الهويـات االساسـية الـثالث             من القرن العشري  
  . والقومية واالسالمية

وفـي  . 1948هجرت النكبة منير شفيق من مسقط رأسه القدس الغربية، فلجأ الى القدس الشرقية عـام                
 البعـث، التحريـر     الشيوعي،: اوائل الخمسينيات من القرن الماضي، تأسست الفروع االردنية الحزاب        

والقوميين العرب، حيث بدأ النشاط الواسع لمواجهة آثار النكبة واالحتجاج عليها والبحـث عـن طـرق                 
.  االردنية في تلك الفتـرة     -وكان طالب الثانويات عصب الحركة الوطنية والسياسية الفلسطينية         . التغيير

 كان الحزب هو االكثر نشاطا وحيوية       وهكذا انخرط منير شفيق مبكرا في الحزب الشيوعي االردني، اذ         
لكن شفيق امضى عشر سنوات من هذه المرحلة في السجون االردنية، التي احتجز             . في مواجهة المرحلة  

كما شهدت هذه المرحلة، بـين اواخـر   . 1965 حتى 1957، ومن عام   1957 حتى   1954فيها من عام    
كان الشيوعيون في فلـسطين     . لشيوعي االردني الخمسينيات واوائل الستينيات، بداية خالفه مع الحزب ا       

، التي انقسمت بعد النكبة الـى حـزبين شـيوعيين اردنـي             "عصبة التحرير الوطني  "يعملون تحت اسم    
االولى هي الموقف من جمال عبد الناصـر والوحـدة          : وتمحور ذلك الخالف حول قضيتين    . وفلسطيني

بأن نرسـم   "عن االتحاد السوفياتي، حيث طالب شفيق       والثانية، هي االستقاللية    . العربية وقضية فلسطين  
 بعفو عام، حتى حصل الطالق بينـه        1965وهكذا، ما ان خرج شفيق من السجن عام         . "سياستنا بعقولنا 

 حتى تمكن شفيق من مغادرة االردن عبر        1966وما ان حل عام     . وبين الحزب اثر حوارات غير مجدية     
 غادر الى الكويت وأمضى هناك سـبعة اشـهر          1967وعام  . سوريا الى لبنان، حيث عمل في الترجمة      

ثم غادر في العام التالي الى عمان متفرغـا فـي االعـالم والعالقـات               . "فتح"انضم خاللها الى حركة     
  . "فتح"الخارجية لحركة 

  الخالف مع الثورة 
سجل اعتراضا  . "ةالثور" وبدأت خالفاته مع     "حسه النقدي "ما ان حط شفيق رحاله في االردن حتى تحرك          

الجبهة "ووقف ضد الشعار الذي اطلقته      . على العسكرة في المدن والشوارع، الذي يؤدي الى تأزيم الدولة         
وتوجت هذه االخطاء والممارسات    . ، النه يفجر الصراع مع االردن     )كل السلطة للمقاومة   ("الديموقراطية
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شعرت بـأن ذلـك هـو البدايـة         ". وجرزبتهجم بعض المنظمات على جمال عبد الناصر، اثر مبادرة ر         
. "الثورة"كنت ادرك ان الشعب ناصري وكان شتم عبد الناصر يستفزه ويبعده عن             . الخراجنا من االردن  

 لعدم مهاجمة عبد الناصر وكان عرفات والقيادة متفهمين لموقفي، لكنهما           "فتح"ضغطت داخل   ": ويضيف
 ليعود  ،1970مة في االردن، غادره شفيق في ايلول        وهكذا مع ضرب المقاو   . "غير مستعدين للدفاع عنه   

 وتطـور  .1978 الذي اصبح مديره العـام عـام   "مركز التخطيط" عامال في ،1972الى لبنان في العام     
االول، معارضته برنامج النقاط العـشر، اذ اعتبـره يحـرف           :  بعد ذلك حول مفصلين    "فتح"الخالف مع   

ر، ويجعلها تنخرط في العمل السياسي، كما كـان يريـد لهـا             الثورة عن ان تكون حركة مقاومة للتحري      
  . السادات والسوفيات

، حيث اعتبره قـرارا خاطئـا ومـدمرا         "حزب الكتائب اللبنانية  "والمفصل الثاني، وقوفه ضد قرار عزل       
يم وكان يرى ان عزل الكتائب يؤدي الى التقس       . للمقاومة الفلسطينية، اذ ال يحق لها ان تعزل طرفا لبنانيا         

  . الواقعي للبلد ويشعل حربا اهلية ال تنتهي
 ومـن   "امـن فـتح   "دفع شفيق ثمن مواقفه هذه، اذ يذكر معاصرو تلك المرحلة كيف اطلق عناصر من               

 النار عليه، لمنعه من الكالم في جامعة بيروت العربية ضد النقـاط العـشر عـام                 "الجبهة الديموقراطية "
 لبنـان بفعـل     "الثورة"وعندما غادرت   . "فتح"ب موقفه داخل    كما اضعفت معارضته عزل الكتائ    . 1974

 ومنظمة  "فتح"، غادر شفيق مع المغادرين الى تونس، لتنتهي عالقته مع           1982االجتياح االسرائيلي عام    
تفرغ بعدها للكتابة والتأليف، حيث اصدر ستين       .  باقالته من مواقعه   1992التحرير الفلسطينية اواخر عام     

اما كتابـه االول    .  رد فيه على تقرير التنمية االنسانية العربية       "عولمة ام تنمية انسانية   "ان  كتابا، آخرها ك  
  . "الثورة الفلسطينية بين النقد والممارسة": 1972فأصدره عام 

  المؤتمر القومي 
 منذ تأسيسه، متحمـسا للقـاء التيـارين القـومي العربـي             "المؤتمر القومي االسالمي  "انضم شفيق الى    

 نفسه نشأ بمبادرة من المؤتمر القومي العربي، اثر نجاح ندوة حول العالقـة              "المؤتمر"اذ ان   . الميواالس
وجاءت استقالة الرئيس السابق للمـؤتمر      . بين التيارين، عقدها مركز دراسات الوحدة العربية في القاهرة        

 من السفر، لتجبر شفيق     القومي االسالمي عصام العريان، اثر اعتقاله من قبل السلطات المصرية ومنعه          
على تقبل مهمة طالما حاول تجنبها، خصوصا انها تتطلب عمال ومتابعة يومية واداء تنظيميـا، حيـث                 

  ). 2006(انتخب منسقا عاما في مؤتمر الدوحة الذي انعقد في كانون االول الماضي 
على عاتقـه مواجهـة      اخذ   - كما المؤتمر القومي العربي      -ويرى شفيق ان المؤتمر القومي االسالمي       

التحديات التي تعرضت لها االمة اوائل التسعينيات، بعد انتهاء الحـرب البـاردة، والتـصدي للهجمـة                 
 االسرائيلية المعززة بهجمة العولمة على المنطقة، والدفاع عن ثوابت االمة وعـدم الـسماح   -االميركية  

  .  دعا اليه شمعون بيريزبتصفية القضية الفلسطينية واقامة النظام الشرق اوسطي، الذي
عندما واجـه العـرب     . ويلفت الى ان االمة قاتلت على خطوط دفاع ثالثة ضد الهجمات التي استهدفتها            

التحديات في التاريخ المعاصر، كان االسالم والدولة االسالمية المتمثلة بدولـة الخالفـة، فـي الخنـدق                 
 االستعمارية الغربية، برز الخندق الثاني، المتمثـل        وعندما انهار هذا الخندق المتقدم مع الهجمة      . االمامي

وجـرت  .  القطري -وعندما انهار هذا الخندق، تقدم الخندق الوطني        . بالعروبة ومشروع الوحدة العربية   
محاوالت في مرحلة جمال عبد الناصر، الحياء الخندق الثاني المضاد، السـتعادة المواقـع والـصحوة                

 بين الخنادق الدفاعية الثالثة، لذلك فهو غير متشائم وال يعتبر ان الوضـع              االسالمية، واآلن عاد التناغم   
  . الحالي اسوأ مما كان في السابق

  المسيحيون العرب 
مـن  ). االسـالمية - القومية   -الوطنية  (يشدد شفيق على ان المسيحيين العرب جزء من الهويات الثالث           

حيث الهوية االسالمية، هناك المشاركة في الهويـة        ومن  . "المسألة مفروغ منها  "حيث الوطنية والعروبة    
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ولهذا يجمع المؤتمر القومي االسالمي في صفوفه كل        .  االسالمي المشترك  -الحضارية والتاريخ العربي    
  . تيارات االمة، بما في ذلك رجال دين مسيحيون بارزون

ويراها جزءا  . عات داخلية وينفي شفيق ان تكون هجرة المسيحيين من لبنان وفلسطين والعراق بفعل نزا           
وقد هجرت الغزوة الـصهيونية المـسيحيين       . من خطة صهيونية مدعومة من بعض االتجاهات الغربية       

ويالحظ منذ بداية التسعينيات تخطيطا مركـزا علـى         . والمسلمين العرب من فلسطين على قدم المساواة      
ظهر ذلك بين المـسيحيين بـشكل       لكن ي . تهجير المسيحيين خصوصا من فلسطين، والفلسطينيين عموما      

ويعتبر ان كارثة تحل بالعرب والمسلمين اذا افرغت المنطقـة مـن ابنائهـا              . اوضح، نسبة لعدد السكان   
المسيحيين العرب، الذين حافظ االسالم واالمة على وجودهم طوال التاريخ االسالمي المستمر منذ الـف               

ويـسجل  . يل حافظ على عروبة القدس حتى اآلن      ويلفت الى ان وجود مسلمي مدينة الخل      . وخمسمئة عام 
تقصيرا من جانب الكنائس بحق المسيحيين الفلسطينيين المقدسيين، ال سيما الكنيسة االرثوذكسية، بـسبب              
السيطرة اليونانية عليها، ما جعلها ال تكترث لتثبيت االرثوذكس في مدينة القدس وفي مناطق كثيرة فـي                 

  .فلسطين
  30/4/2007السفير 

 
   ويجب أن تكون لموسكو عالقة بها..حماس قوة أساسية : شامل سلطانوف.د .79

روسيا "الدكتور شامل سلطانوف هو نائب في البرلمان الروسي، وهو رئيس فريق            : رأفت مرة  /الجزائر
 نائباً هي من أهم أربـع كتـل         45، هو رئيس كتلة برلمانية من       " استراتيجي – حوار   –والعالم اإلسالمي   

مجلس النواب الروسي، وهو من الفريق االستراتيجي العامل مع الرئيس الروسي فالديميـر             برلمانية في   
  .بوتين

الجلسة مع  . الحوار مع شامل سلطانوف أجري في الصباح على هامش مؤتمر القدس المنعقد في الجزائر             
قاش وأبدى  سلطانوف ممتعة، فهو حيوي وهادئ ومنفتح، طلب فنجاناً من القهوة، واستمع إلى محاور الن             

لكن ما ميز الحوار الصراحة التي تحدث بها        . إعجابه بها، وحين انتهى الحوار أبدينا إعجابنا له باألجوبة        
  .سلطانوف عن بعض القضايا التي يجب أن تكون فعالً محل حوار روسي وإسالمي عميق

  !لماذا؟...  تميزت روسيا بإقامة عالقات فاعلة مع حماس-
، 2003بدءاً من عام    . ة ومتعلقة ومؤثرة في العالقة بين موسكو وحركة حماس        هناك ثالث نقاط متصل   • 

هذه النقطة متعلقة بازدياد الوعي في      . روسيا تتجه بشكل متزايد ومتصاعد إلى االهتمام بالعالم اإلسالمي        
ضح الكرملين بأهمية العالم اإلسالمي، الرئيس بوتين شخصياً اهتم بهذا الجانب، وأعلن بشكل صريح ووا             

  .بأن روسيا أيضاً هي جزء من العالم اإلسالمي
ولهذا السبب فإن حماس التي هي جزء مؤثر في العالم العربي واإلسالمي، وهـي تمثـل لـيس فقـط                    

  .الفلسطينيين إنما تمثّل شريحة واسعة من العالم العربي واإلسالمي، تعتبر شريكاً هاماً بالنسبة لموسكو
ونتيجة للـسياسة األمريكيـة أحاديـة       . ط موجود بشكل قريب من روسيا     القضية الثانية أن الشرق األوس    

ونحن في موسكو نعتقـد أنـه       . القطب في العالم، الوضع في الشرق األوسط ارتفعت حدته بشكل واضح          
نتيجة لهذا التوتر الشديد سوف تنشأ أزمة عالمية متصلة بهذا التوتر في منطقة الشرق األوسط القريبـة                 

  .من روسيا
اضح أن سلسلة األزمات المنتشرة بدءاً من أفغانستان والعراق وإيران ولبنان وفلسطين في روسيا              من الو 

ينظرون إليها على أنها حلقات في سلسلة واحدة، وموسكو ال تريد أن تجر أو تستدرج للمـشاركة فـي                   
  .أزمة عالمية من غير إرادتها ومن غير مراعاة لمصالحها
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على صعيد درجة ثانية العالقة مع حزب اهللا، وتقوية العالقة مـع إيـران،            لهذا فإن العالقة مع حماس، و     
ومتابعة ومراقبة دقيقة للوضع في أفغانستان عن طريق مجموعة شنغهاي الدولية، كل هذه األمور تتصل               

  .بسلسلة واحدة، وهي أنه يجب أن ال يسمح بأن يرتفع بشكل حاد وفجائي مستوى الضبابية في الرؤية
ثالثة في العالقة بين موسكو وحماس تتعلق بالعامل األساسي في السياسة الخارجية الروسية في              القضية ال 

عهد الرئيس بوتين وهي البراغماتية، وحماس قوة وجهة أساسية ليس فقط في فلسطين بل فـي منطقـة                  
الشرق األوسط، يجب أن تكون موسكو على عالقة بها ألجل مـصالحها، ولهـذا الـسبب يجـب أن ال                    

  .جاهلها موسكو وتتعامل معها بواقعية ألنها قوة أساسية ومركزية في المنطقةتت
وهناك نقطة مهمة أيضاً وهي أن الوضع في الشرق األوسط وبالذات في فلسطين مثار قلق كبير بالنسبة                 
ة لألوروبيين، ولطبيعة العالقة بين األوروبيين واألمريكيين فإنهم ال يستطيعون أن يقيموا عالقة مباشـر             

وقوية مع حركة حماس، ولهذا فإن العديد من الدول األوروبية تطلب من موسكو أن تنمي عالقتها مـع                  
روسيا حقيقة هي الدولة الوحيدة التي لها عالقات مع         . حماس، أو أن تؤيد إقامة عالقات قوية مع حماس        

 مع حماس، ولهـا     روسيا لها عالقات قوية   . جميع األطراف المتصلة بقضية الصراع في الشرق األوسط       
عالقات قوية مع دمشق، وعالقات جيدة مع حزب اهللا، ولها عالقة قوية مع األردن ومـصر، وتتحـسن                  

هذا هو الوضع المميز لروسيا في الشرق األوسط، لهذا أوروبا تريـد أن تـضع               ). إسرائيل(عالقتها مع   
  .روسيا في مقابل أمريكا

الواليات المتحدة فـي المنطقـة، مـن أجـل أن ال      هل نفهم من ذلك أن روسيا حريصة على إفشال  -
  ينعكس ذلك استراتيجياً على الدور الروسي؟

وفخامة الرئيس بوتين منذ البداية     . روسيا تنظر بريبة وبشكل سلبي إلى السياسة األمريكية في المنطقة         • 
ية األوروبيـة   كان ضد الغزو األمريكي للعراق، وأعلن ذلك صراحة وكان أحد المبادرين لتأسيس الثالث            

  .التي عارضت بشدة الغزو األمريكي للعراق) فرنسا وألمانيا وروسيا(
وروسيا أعلنت بشكل واضح أن تغيير الوضع في المنطقة بشكل إرهابي وسـلبي ال يخـدم المـصلحة                  

  .العالمية، وأنها ضد عزل سوريا وضد المواقف الغربية المتخذة بحق سوريا
 الرئيس بوتين بالرئيس األمريكي بوش في جنيف، تكلم بوش ضـد            ، عندما التقى  2005في شهر شباط    

الرئيس بشار األسد وقال سأتحدث ضد الرئيس بشار األسد بأفظع العبارات وأقدحها، لكن الرئيس بوتين               
أوقفه في كل المراحل عندما قال إن الرئيس بشار األسد يعجبني، وبالتالي أوقف هذا الـسيل الهجـومي                  

  .ضده
مون بشكل دقيق أن الوضع في الشرق األوسط يؤثر على مجمل األوضاع في العالم فـي                في موسكو يفه  

خالل الخمس عشرة سنة القادمة، لهذا تدرك موسكو بشكل واضح أن محاوالت تغيير الوضع في الشرق                
األوسط لصالح السياسة األمريكية عن طريق إعادة هيكلة أو إعادة تركيب المنطقة هو مـشروع غيـر                 

  .كل قاطعمقبول بش
 الحكومة اإلسرائيلية تقول دائماً إن روسيا ليس لديها قدرة في المنطقة، ويجب أن يكـون دورهـا                  -

  ملحقاً بالدور األمريكي، وشارون قال هذا مباشرة لوزير الخارجية الروسي الفروف؟
لرئيس في تسعينات القرن الماضي، وخالل حكم ا      . أنا أريد أن أتحدث في هذا الموضوع بشكل أوضح        • 

بوريس يلتسين، العديد من المحيطين بدائرة الرئيس آنذاك لم يقدموا المصالح الروسية على الغربية، بـل                
وللداللة على ذلك عندما أراد الرئيس يلتسين تغيير وزير خارجيته أندريه كازيروف جـاء              . فعلوا العكس 

  . منصبهجيمس بيكر وزير الخارجية األمريكية وقتها، وأجبره على إبقائه في
كان يلتسين عديم الخبرة، وبالتالي عندما كان يذهب إلى واشنطن كان يقال له يجب أن تتبـع الـسياسة                   

لهذا نلحظ في التسعينيات أنه حدث تغيير جذري في العالقة الروسية مع الـشرق              . األمريكية في المنطقة  
انعدام التوازن هذا في العالقة     . نطقةاألوسط، فقد مالت روسيا بشكل حاد إلى تبنّي السياسة الغربية في الم           
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واآلن التوازن يميل بشكل أكبر إلى العالم اإلسـالمي         . تم تجاوزه عند مجيء الرئيس بوتين إلى السلطة       
وعندما قال شارون هذا الكالم لوزير الخارجية الفروف، هـو لـم            . والدول العربية والقضية الفلسطينية   

  .ي السياسة الخارجية الروسيةيرغب بمثل هذه التغيرات التي حصلت ف
   إذن، نستطيع أن نقلق بعد انتهاء والية الرئيس بوتين؟-
لذلك كمسلمين روس وكوطنيين في روسيا لطالما نرغب في         . نعم، بشكل استراتيجي لنا الحق أن نقلق      • 

وسـيا فـي    أن يبقى الرئيس بوتين لوالية ثالثة، كضمان لتلك السياسة الخارجية الحالية التي تمارسها ر             
  .الشرق األوسط

أنا أريد أن أقول قضية هامة جداً، حالياً هناك وبشكل علني سياسة أمريكية معاديـة لـشخص الـرئيس                   
بوتين، وبدأت هجمة أمريكية على روسيا ممثلة بشخص الرئيس بوتين، لهذا فإن خطاب الرئيس بـوتين                

لهذا فإن هذه الهجمة التي تأتي من خارج        . الحاد في ميونيخ هو أننا نرى هذه الهجمة وأننا سنتصدى لها          
  .روسيا وبعض الجهات داخل روسيا هي مثار قلقنا نحن الوطنيين الروس

في بعض الدول تعـاملوا     . لهذا نحن نرغب في أن يقوم العالمان العربي واإلسالمي بتأييد الرئيس بوتين           
لسلطة، لكن بعض الجهات داخل     بشكل من السخرية على كلمات الرئيس مبارك لبقاء الرئيس بوتين في ا           

  .روسيا ونحن منها، رحبنا بهذه التصريحات التي صدرت عن أحد المسؤولين الكبار في المنطقة
لكن لماذا بدأت هذه الهجمة ضد الرئيس بوتين، ألن القاعدة األساسية التي ترتكز عليها السياسة الخارجية                

 أهم أسباب فشل السياسة األمريكية في المنطقة هو         األمريكية بشقيها الديمقراطي والجمهوري هي أن أحد      
  .التأثير الروسي، وعبر شخص الرئيس بوتين، وبشكل خاص في منطقة الشرق األوسط

 لنتحدث عن العالقة الفلسطينية الروسية في الماضي، موسكو دعمت منظمة التحرير الفلـسطينية،              -
ـ     ات الدولية، والدخول فـي العمليـة الـسياسية    وبالقرار) إسرائيل(لكنها كانت تطلب منهم االعتراف ب

  التفاوضية، واألخذ بعين االعتبار الموازين الدولية، هل ستكررون نفس التجربة مع حماس؟
هناك خبرة كبيرة كانت لدى االتحاد السوفياتي السابق، ولدى روسيا حالياً في العالقة مع الفلـسطينيين                • 

 تم إجبار ياسر عرفات على الذهاب إلى مؤتمر مدريد، وتم           1991في العام   . ومع منطقة الشرق األوسط   
ولو لـم   . اإلجبار تم بسبب تالشي االتحاد السوفياتي وغياب دوره       . إجباره أيضاً على توقيع اتفاق أوسلو     

ولـو بقـي    . تكن هناك سياسة خيانية لغورباتشوف في التسعينيات، لما وقّع ياسر عرفات هذه االتفاقيـة             
ولو بقي دور االتحاد السوفياتي على ما       .  اتفاق أوسلو  1993اتي لما وقّع عرفات في العام       االتحاد السوفي 

كان عليه قبل غورباتشوف لما كان ياسر عرفات وقّع هذه االتفاقيات، ولربما كان قريبـاً مـن موقـف                   
  .حماس اليوم

ـ .) ف.ت.م(في الحقيقة، عندما تحدثت أن روسيا كانت تطلب من           فهذا كان فـي    ) يلإسرائ(االعتراف ب
ولكن اآلن أريد أن أؤكد مرة أخـرى        . المرحلة األخيرة لالتحاد السوفياتي عندما خضع للسياسة الغربية       

موسـكو تنطلـق مـن أن       . على براغماتية السياسية الخارجية الروسية الحالية في عهد الرئيس بـوتين          
األوسط، وأنها لن تكون في يوم من       هي حليف استراتيجي للواليات المتحدة في منطقة الشرق         ) إسرائيل(

األيام حليفاً لموسكو، لذا فإن روسيا لن تمارس في يوم من األيام أي نوع من الضغوط لتغليب المصلحة                  
لذلك فإن السياسة الخارجية الروسية متجهة      . اإلسرائيلية ألنها لن تكون في المحصلة في مصلحة روسيا        

 وتقويتها مع العالمين العربي واإلسالمي، والتغييـر فـي هـذه            اآلن إلى االعتدال والتوازن في العالقة     
المعادلة الحالية يمكن أن يحصل إذا تمت إزاحة الرئيس بوتين عن رأس السلطة، وفي هذه الحالة يمكـن                  

  .لألوضاع أن تعود إلى ما كانت عليه في التسعينات
ور الجوار إلـى األطلـسي،       واشنطن تمارس سياسة الضغط واالبتزاز ضد موسكو، فقد ضّمت كل د           -

وبدأت بنشر منظومة صواريخ قريبة من روسيا، فما موقفكم وهل لديكم االستعداد للدخول في سـباق                
  تسلّح جديد؟
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موسكو تنظر إلى هذه السياسة على أنها تمدد أمريكي سافر وعدائي ضد روسيا في تلك المنطقة، وهذه                 • 
 على أن واشنطن مازالت تنظر إلى روسيا علـى أنهـا            األحداث التي تجري في جورجيا وأوكرانيا تدل      

لهذا فإن منظومة الصواريخ المضادة للصواريخ في بولنـدا مـثالً، تعتبرهـا             . الخصم الجيواستراتيجي 
  .واشنطن جزءاً من منظومة كبيرة من الصواريخ المضادة للصواريخ الروسية بشكل أساسي

ر روسيا إلى سياسة السباق إلى التـسلح التـي كانـت            ومن ناحية أخرى، إن الواليات المتحدة تحاول ج       
مطبقة في عهد الرئيس األمريكي األسبق رونالد ريغن، التي عن طريقها استطاعوا أن يرهقوا ويضعفوا               

لهذا أعلن كل من الرئيس بوتين ونائب رئيس الـوزراء سـيرغي إيفـانوف              . اقتصاد االتحاد السوفياتي  
  .ي بالوفسكي أننا لن نستدرج إلى الوقوع في هذا المستنقعورئيس هيئة األركان الروسية يور

وسياستنا في التصدي لهذه المحاوالت والتكتيكات األمريكية ليست بطريقة موازية لهـا، إنمـا بأسـلوب        
مثال على ذلك أنهم إذا أقاموا منظومة صواريخ في منطقة ما، فلن نقوم بنشر منظومـة مـضادة                  . فعال

لهذا فإن موسكو أعلنت أنها بصدد إعادة       . ي ليس بطريقة موازية بل بشكل فعال      وإنما سنعمل على التصد   
وهـذا  . النظر في منظومة الردع النووي االستراتيجية التي تم التوافق عليها خالل عشرات من الـسنين              

  .الموقف الروسي أحدث نوعاً من النقاش بين الجمهوريين والديمقراطيين في واشنطن
الروسي من إيران وحقها بامتالك تكنولوجيا نووية، أو في حال تعرضت لعـدوان              ما حقيقة الموقف     -

  أمريكي؟
سأتكلم بصراحة، كنائب في البرلمان الروسي وكمسلم، بشكل استراتيجي فإن إيران هي حليـف مهـم                • 

ننا لهذا فإ . لروسيا في منطقة الشرق األوسط، ألنها إحدى حلقات التصدي للهجمة األمريكية على المنطقة            
ونحن بشكل  . في روسيا أيدنا وبقوة حق اإليران في الحصول على التكنولوجيا النووية لألغراض السلمية            

ونزود إيران بأسلحة   . متواصل أيدنا إيران عن طريق المماطلة لتبنّي سياسة عقوبات األمم المتحدة ضدها           
 األزمة وأكثر لحظات العالقـة      وفي العام الماضي على سبيل المثال، وفي أشد مراحل        . دفاعية متطورة 

توتراً بين أمريكا وإيران، عندما أعلنت أمريكا أنها سترسل مجموعة جديدة من حامالت الطائرات إلـى                
ونجري حالياً  . الحديثة والمتطورة ) 1طور  (الخليج، أعلنت موسكو أنها زودت إيران بمنظومة صواريخ         

التي تعتبر أقوى   ) S400(و) S300(و) S1(از  مفاوضات مع طهران لتزويدها بسلسلة صواريخ من طر       
األمريكيـة،  ) Patriot(وأفضل منظومة صورايخ مضادة للصواريخ وهي أقوى من منظومة صواريخ           

  .هذا من جهة
ومن جانب آخر، وبغض النظر عن جميع المحاوالت أو سعينا في روسيا، حتى اآلن لم نستطع أن نصل                  

ففي كثير من األحيان نتفق مـع اإليـرانيين علـى    . ننا وبين إيرانإلى تلك الدرجة المشتركة من الثقة بي   
وفي أحيان كثيرة، وفي اللحظات التي تكون موسكو فـي          . قضية ما بشكل سري فيتصرفون بعكس ذلك      

ألن . موقع الدفاع عن إيران، تقوم إيران ببعض المواقف التي تحرجنا وتحد من إمكانيتنا في الدفاع عنها               
  . معقدة في الشأن اإليراني، وفي كل الشرق األوسط أيضاًروسيا تؤدي لعبة

مـن  ) إسـرائيل (نعرف أن بعض التصريحات العلنية التي أدلى بها الرئيس أحمدي نجاد حـول محـو                
الخارطة، لم تُفهم بشكل جيد، فلماذا قالها في مثل هذا التوقيت الذي كنا نجري فيه مفاوضات ومباحثـات                  

لكن برغم ذلك نحن ننظر على أن تقوية العالقة وتوطيدها وتطويرها           . روبيينفي الشأن اإليراني مع األو    
وأنا أيضاً أريد أن أقول الحزب الديمقراطي األمريكي موقفـه أشـد            . مع اإليرانيين هي مصلحة روسية    

المواقف حدة بالنسبة للشأن اإليراني، وأنا شخصياً أنطلق من الديمقراطيين الذين سيطروا علـى مقاعـد                
ونغرس ويطالبون بشدة بسحب القوات األمريكية من العراق، ليس ألنهم يحبون العراق أو العـراقيين               الك

أو المسلمين، بل ألنهم يريدون أن تقوم إدارة الرئيس بوش، بعد إخراج قواتها من العراق، أن تحول كل                  
بنفس العمل القذر، بمعنـى     لهذا فإنهم يريدون أن تقوم إدارة الرئيس بوش         . اهتمامها إلى الشأن اإليراني   

  .الحرب ضد إيران قبل أن تنتقل السلطة إلى الديمقراطيين ويخرج الجمهوريون من الحكم
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 من الناحية االستراتيجية، هل تقبل روسيا بحصول جاٍر لها على سالح نووي؟ إيـران التـي لهـا                   -
  سيا؟عالقات جيدة مع المسلمين في آسيا الوسطى الذين هم في المدى الحيوي لرو

وإيـران ليـست علـى    . أوالً، أريد أن أذكر بداية أنني نشأت في آسيا الوسطى تحديداً في أوزباكستان            • 
فيما يتعلق بالسالح النووي اإليراني، هو سالح ردع نـووي         . عالقة جيدة وحقيقية مع دول آسيا الوسطى      

جانب الروسي، فإن السالح النووي     وأخذاً باالعتبار اإلمكانيات الواسعة والهائلة لدى ال      . وليس لالستخدام 
  .اإليراني لن يكون في يوم من األيام تهديداً لروسيا

حقيقة األمر أن السالح النووي اإليراني هو سالح ردع للجانب األمريكي، لكن تتولد عن هـذا األمـر                  
الـدول  مشكلة أخرى إليران نسمع عنها منذ ثالث سنوات تقريباً، فالعديد من الخبراء والمسؤولين فـي                

ولهذا أعتبر أن طهران لم تقـدم       . العربية أصبحوا يعتبرون السالح النووي اإليراني موجهاً ضد العرب        
. تطمينات للمنطقة، أعني باألفعال وليس باألقوال، بأن هذا السالح ليس سالحاً فارسـياً إنمـا إسـالمياً                

.  سيحصل على السالح النـووي     االعتقاد األمريكي هو أن الجانب اإليراني في غضون سنتين إلى ثالث          
واإليرانيون يجب أن يفهموا بأن هذا ليس إنجازاً فقط، بل سيكون أيضاً مثاراً للمـشاكل والعقبـات مـع                   

  .الدول العربية
   أمام الواقع الراهن، هل يتوقع أن تقوم اإلدارة األمريكية في هذا العام بتوجيه ضربة إليران؟-
عندما . ن، ألن األهم في شن الحرب هو وجود اإلرادة السياسية لذلك          أنا شخصياً ال أعتبر أن هذا ممك      • 

مـن عمالئهـم وأجهـزتهم      % 100بدأ األمريكيون الحرب على العراق حصلوا على ضمانات بنـسبة           
واستخباراتهم بأن الهجمة على العراق سوف تكون سريعة وقصيرة وفعالة وبأقل الخسائر، وبأنه ال يوجد               

  .سالح مضاد لهم
حرب مع إيران ال يستطيع أحد أن يقدم مثل تلك الضمانات، وبالتالي سيتولد عـن تلـك الحـرب                   في ال 

. عشرات اآلالف من الضحايا من القوات األمريكية، وهو ما سيكون كارثة بالنسبة للحزب الجمهـوري              
  .وإذا حدثت الحرب فسوف يكون ذلك هو الكمين الذي أوقعه الديمقراطيون بالجمهوريين

  ن روسيا تطلب من إيران أن تقيم برنامجاً نووياً ولكن بتحكّم روسي كامل في ذلك البرنامج؟ يقال إ-
في الحقيقة نحن نطلب من اإليرانيين وبشكل رسمي أن يقيموا منظومة نووية مدنية، فيجب أن يزيـدوا       • 

ـ                  ران الموارد على تلك األبحاث للحصول على اليورانيوم المخصب، ألن روسـيا يمكـن أن تـزود إي
باليورانيوم المخصب الكافي لتشغيل هذا المفاعل النووي، عن طريق إقامة معمـل خـاص لتخـصيب                

% 51اليورانيوم مشترك بين روسيا وإيران لمصلحة هذه المنظومة في األراضي الروسية، تمتلك روسيا              
لى الـتحكّم   هذا هو مصدر األقاويل التي تروج بأن روسيا تسعى إ         %. 49من أصول هذا المعمل وإيران      

أنا أقول لك إن هذه إحدى المسائل المتفق عليها مع األوروبيين مـن أجـل               . بالبرنامج النووي اإليراني  
  .تأخير توجيه ضربة عسكرية إليران

 العالقة اآلن بين موسكو وإيران وصلت إلـى نـوع مـن الـشراكة علـى المـستوى الـسياسي                     -
 مع الفلسطينيين في ظل الحكومة الحالية مع حماس         واالستراتيجي، هل يمكن أن تصل العالقة الروسية      

  إلى شيء من هذا، من خالل دعم الحكومة والمؤسسات الشرعية؟
أوالً أريد أن أشير إلى أنه يجب أن ال نبالغ في مستوى العالقة بين روسيا وإيران، وربما العالقة بـين                 • 

وال يوجد شراكة اسـتراتيجية بـين       . روسيا وسوريا هي أقوى وأفضل من تلك التي بين روسيا وإيران          
فداخل روسيا هناك لـوبي معـاٍد قـوي         . روسيا وإيران، وال يوجد مستوى كاٍف من الثقة بين الطرفين         
  .إليران كما في داخل إيران هناك لوبي معاٍد ومؤثّر ضد روسيا

اسـتراتيجية  وفيما يتعلق بالحكومة الفلسطينية الجديدة، يمكن بشكل نظري أن نقول عن إقامة عالقـات               
في الحقيقة فإن العديد    . مميزة عندما نصل إلى ما يمكن أن نسميه التوحد الجذري لدى الشعب الفلسطيني            

من الخبراء والمختصين داخل روسيا يرون أن حكومة الوحدة الوطنية التي تأسست في أعقاب اتفاق مكة                
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لهـذا الـسبب ال يمكـن أن        . يكيةهي خطوة هامة في طريق توحد الشعب الفلسطيني، ولكنها خطوة تكت          
  .-الحالية–نتحدث عن عالقات استراتيجية بعيدة المدى مع الحكومة 

   ما هو أفق العالقة بين موسكو وسوريا؟-
بعد اغتيال الرئيس الحريري، بدأت هجمة غربية على سوريا، وكان الحديث حول عزل وتدمير النظام               • 

، بشكل خاص السياسة الروسية وبوتين والكثير من العالقـات          السوري، أحد الحلفاء الهامين للفلسطينيين    
واالتصاالت أدت إلى إيقاف وقطع الهجمة، االنعطاف األوروبي باتجاه سوريا وما نتج عنه مـن أهميـة     

  .الدور السوري نتيجة للجهود الروسية
وهي أول  (وسكو   لم 2004فبراير  /في االقتصاد، التقارب السوري الروسي بدأ بعد زيارة األسد في شباط          

، ووضعت تصورات لعالقة    )عشرة مليارات دوالر  (، شطبت روسيا الديون السورية      )زيارة لبشار األسد  
استراتيجية، وقعت اتفاقات عسكرية، واتفاق تعاون اقتصادي، الجزء المتبقي مـن الـديون حـول إلـى         

  .استثمارات روسية في االقتصاد السوري
  .بأن سالحاً روسياً يصل إلى سوريا وحماس وحزب اهللا) إسرائيل(في الشأن العسكري تقول 

وهناك اهتمام عسكري استراتيجي جزء منه يتعلق بأن اتفاقية وقعت إلعادة تأهيـل القاعـدة العـسكرية                 
وهذه القاعـدة   . السورية في طرطوس، يعني أن روسيا تعلن نواياها بشكل علني بالتعاون مع السوريين            

  . سوريامهمة لألمن االستراتيجي في
  1/5/2007فلسطين المسلمة 

  
  سقوط أولمرت متعذر اآلن والجيش يدفع الثمن األكبر .. عاصفة فينوغراد .80

  حلمي موسى
يقف رئيس الحكومة إيهود أولمرت، والحلبة السياسية اإلسرائيلية، اليوم أمام مفترق طرق حاسم، عنـد               

ومن المقرر أن يعقد عـدد مـن        .  لبنان حول إخفاقات الحرب في   " لجنة فينوغراد "تسلم نسخة من تقرير     
كبار المسؤولين اإلسرائيليين مؤتمرات صحافية لتحديد وجهتهم، خصوصا بعد اتضاح وجهـة التقريـر              

  ".الفشل"الذي يلخصه كثيرون بأنه الئحة اتهام بـ
لة وأنه  وفيما رأى مقربون من أولمرت أنه سيتبنى توصيات اللجنة، أكدوا في المقابل أنه ال ينوي االستقا               

خمسة أيام وسـت  "ومعلوم أن تقرير اللجنة يغطي   . على المسرح " من أجل البقاء  "يستعد لمعركته الكبرى    
هي األيام االولى للحرب والسنوات التي مرت قبل الحرب على االنسحاب اإلسرائيلي من جنوب              " سنوات

  2000.لبنان في ايار العام 
سلم كل من أولمرت ووزير دفاعه عمير بيرتس نسخة عـن           وفي الساعة الرابعة من بعد ظهر اليوم، سيت       

التقرير، قبل أن يقدم القاضي إلياهو فينوغراد التقرير في نسخته الخاضعة للرقابة، الى الجمهـور فـي                 
وحينها ستدخل الحلبة السياسية اإلسرائيلية في دوامة ال يستطيع أحد تقدير حجمها بسبب             . مؤتمر صحافي 
  كثرة العناصر 

ففي ردود الفعل على التقرير، تدخل عوامل شخصية وحزبية وأخالقية ووطنية يـصعب             . ة فيها المجهول
ولكن من الوجهة العملية يمكن رصـد       . حصرها، خاصة عندما تتعلق بأشخاص سوف تتقرر مصائرهم       

الشخصية، الحزبية، الحكوميـة والعامـة للمـدنيين، والمـستقبل          : التوجهات العامة في الجوانب التالية    
وهنا يتعلق األمر ليس فقط بالقادة الثالثة الكبار، وإنما أيضا بمواقـف الـسياسيين              . عسكري للعسكريين ال

، سـوف   "حربه الكبرى "فأولمرت، الذي أشاع المقربون منه أنه قرر خوض         . والعسكريين المحيطين بهم  
ه في حـزب    نصوص تقرير اللجنة، موقف زمالئ    : يجد نفسه مضطرا لمجابهة الوضع على ثالث جبهات       

  .الحاكم وفي الحكومة، وموقف الرأي العام" كديما"



  

  

 
 

  

            56 ص                                    707:                                 العدد30/4/2007اإلثنين : التاريخ

وأشار بعض المقربين من أولمرت لوسائل اإلعالم الى أنه، إذا تبين أن اللجنـة قـررت بوضـوح أن                   
ولكن إذا بقيـت    . أولمرت فشل في مهمته، فسوف يكون متعذرا عليه مواصلة عمله في رئاسة الحكومة            

رت سيتبنى التوصيات المنظوماتية للجنة، خاصة فـي ضـوء المعرفـة            هذه المسألة غامضة، فإن أولم    
ليرى مقـدار   " كديما"ولكن حساب أولمرت سيتجه أوال إلى       . المسبقة بأنه ليست هناك توصيات شخصية     

وكانت قد ترددت أنباء عن قرب اإلعالن عن تمرد ينفذه حوالى نصف أعـضاء              . الدعم الذي يحظى به   
غير . بون عبره أولمرت باالستقالة وبنقل القيادة لوزيرة الخارجية تسيبي ليفني         في الكنيست، يطال  " كديما"

وهكذا يرى البعض   . لم يفلحوا في جمع العدد المطلوب     " كديما"أن آخر المعلومات تشير إلى أن متمردي        
بية أن راية التمرد قد طويت، على األقل مؤقتا، بسبب قلة العدد من جهة وجراء عدم توفر الشجاعة األد                 

غير أن غياب التمرد بهذه الصورة، ال يعني انعدام احتمـاالت نجـاح             . لليفني للوقوف في وجه أولمرت    
نحـوه وتنفيـذ    " كـديما "رئيس حزب الليكود بنيامين نتنياهو في اجتذاب عدد من أعضاء الكنيست مـن              

ـ              . انقالب ه نحـو مـا     ومع ذلك يصر كثيرون على أن هذا االحتمال ضعيف، ذلك أن كل الحسابات تتج
  .فال فائدة من انقالبات حزبية إذا لم تؤد غايات على الصعيد العام. يجري في الحكومة

ويمتلك أولمرت عنصر قوة أساسي، يتمثل في رغبة غالبية القوى االئتالفية، إن لم يكن كلها، في عـدم                  
" إسـرائيل بيتنـا   "و" العمل"، في ظل تراجع شعبيته، وحزب       "كديما"فحزب  . الذهاب إلى معركة انتخابية   

وسـقوط حكومـة    .  عضو كنيست، يرفضون االنتخابات المبكـرة      78وحزب المتقاعدين، أي    " شاس"و
  .أولمرت ال يعني قدرة أي زعيم آخر على تشكيل حكومة جديدة

فالتقرير ال يمس فقط قادة استقالوا مثل حلـوتس         . وهنا يبدأ الحديث عن أثر تقرير فينوغراد على الجيش        
ة الشمالية السابق أودي آدم أو قائد فرقة الجليل العميد غال هيرش، بل يصيب قائـد الجبهـة                  وقائد الجبه 

الشمالية الحالي غادي آيزنكوت الذي كان اثناء الحرب رئيسا لشعبة العمليات، فضال عن نائـب رئـيس                 
 يتـرك ومن المتوقـع أن     . األركان موشيه كابلينسكي ورئيس شعبة االستخبارات عاموس يدلين وآخرين        

  .نات في الجيش جراء االستقاالت أو اإلقاالتالتقرير أثرا كبيرا على التعيي
  30/4/2007السفير 

  
  هل اختفى المشروع الوطني الفلسطيني؟ .81

  خالد الحروب
فـي  " فـتح "و, في مـأزق  " حماس"بل أيضاً   . ليست حكومة الوحدة الوطنية الفلسطينية وحدها في مأزق       

ومشروع الحل السلمي في    , ومنظمة التحرير الفلسطينية في مأزق    ,  مأزق الفلسطيني في " اليسار"و, مأزق
وربما لم يواجه مثـل     , عملياً المصير الفلسطيني كله في مأزق حاد      . ومشروع المقاومة في مأزق   , مأزق

وانخفاض مريـع فـي     , هناك تشتت كبير في البوصلة الوطنية الفلسطينية      . هذه الحدة في أي وقت سابق     
والوضـع  , الوضع اإلقليمـي منهـار    , بالتوازي مع ذلك  . ت والقضايا والمتابعات اليومية   سقف االهتماما 

وإسرائيل وداعمتها الواليات المتحدة ال تشعران بضرورة أو أولوية حل          , الدولي ال يضغط على إسرائيل    
ـ          . أو ال تريدان  , الصراع ندت الحقوق الفلسطينية الكبرى واألساسية، والتي شكلت جوهر الـصراع، وُأس

ال تعـود   . كمـا اآلن  " وجـودي "على الدوام بالقانون الدولي وقرارات األمم المتحدة، لم تتعرض لتهديد           
حتى وإن عطف عليه اختالط وانقالب األجندة       , أسباب ذلك التهديد للترهل السياسي العربي والدولي فقط       

 ال تني إسرائيل تخلقهـا علـى        هناك األخطر وهو الوقائع التي    . اإلقليمية بشكل مدمر للقضية الفلسطينية    
لكن القاسم المكرس األكبـر، صـار شـبه         , األرض وتنتج في كل سنة واقعاً جديداً يكرس أشياء كثيرة         

  . متواصلة وذات سيادة, استحالة قيام دولة فلسطينية حقيقية
تاله واقـع   ثم  , كانت كبرى تلك الوقائع االستيطان المتواصل     ) وأكثر قليالً (في السنوات العشر الماضية     

بحسب تقديرات متطابقة تضاعف حجم االستيطان وعدد المستوطنين في الضفة          . جدار الفصل العنصري  
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حـدث ذلـك    .  وحتى اآلن من مرتين إلى ثالث مرات       1993الغربية من لحظة توقيع اتفاق أوسلو عام        
نتفاضة األولى وما   بما فيه ما كان قد تبقى من اال       " مشروع المقاومة "و" مشروع الحل السلمي  "تحت عين   

 علـى إيقـاف التوسـع       ، أو أي منهما على حـدة      ،لم ينجح المشروعان  . انضاف إليه من انتفاضة ثانية    
وحالها يختلف جذرياً عن قطاع غزة واالستيطان فيـه والـذي           (االستيطاني الرهيب في الضفة الغربية      

لتي تعتبرها أيديولوجيا اليمـين     وكان متصوراً على الدوام أنه سيتفكك بخالف مستوطنات الضفة ا         , تفكك
لم ينجح المشروعان أيضاً في وقـف التهويـد         ). الصهيوني جزءاً ال ينفصل من أرض إسرائيل الكبرى       

تذوب القدس العربية، وتذوب عروبة القدس يومـاً        . ومقدسات, وهوية, وسكاناً, أرضاً, المتسارع للقدس 
, وعدم النجـاح  , ذات األمر . وقائع جديدة على األرض   إثر يوم بفعل البرنامج اإلسرائيلي المستديم بخلق        

إذ ربما جاز القـول إن      . ينطبق على مسألة حق العودة ومصير الالجئين الفلسطينيين وأوالدهم وأحفادهم         
مسالم , وال نشهد أي اشتغال حقيقي    . هذا الحق هو أكثر الحقوق تعرضاً لالستنزاف وأكثرها اآلن استهدافاً         

لكن ما يحدث على األرض هو آليـة تخليـق أسـباب طـاردة              . هذا الحق فحسب  على جبهة   , أو مقاوم 
وليست اإلشارة هنا لسياسات وممارسات إسرائيل      . للفلسطينيين في الداخل ليلحقوا بمن سبقهم في الخارج       

هـو انعكاسـات    , واألقل اعترافاً وإقراراً به   , لكن األكثر مرارة  . فذلك مما هو متوقع ومرصود    , فحسب
 الفصائلية للفلسطينيين أنفسهم على خلق مناخ يؤدي إلى تكثيف وزيادة هجرة الفلسطينيين إلـى               السياسات

فهناك عشرات األلوف من الفلسطينيين الذين ضاقت بهم أرض الوطن حيث ال عمل وال              . خارج وطنهم 
واألمر . )الجئ طوعي (اقتصاد وال كرامة يغادرون سنوياً وكثير منهم يتحول مع الوقت إلى مهاجر دائم              

المقلق جداً في ديموغرافيا هذه الهجرة هو كون الشرائح األكبر المشكلة لهـا هـم الـشباب والكفـاءات                   
  . والكوادر التي تنسل من قطاعات المجتمع المختلفة وتتركها حافلة بالثغرات

قصير المتبادل  في بعضها بعضاً وعلى خلفية اتهامات بالت      " القيادات الفلسطينية "تنشغل  , بعيداً عن ذلك كله   
أكثر مما تنشغل بالمشروع الـوطني واألهـداف العليـا          , إزاء تطويق أنشطة العصابات في قطاع غزة      

, وفي التكتيك , وفي التفصيالت االستراتيجية  , هناك انحدار في الرؤية العامة    . والكبرى للشعب الفلسطيني  
وحتى لو قيل، فإنه ال يعكـس       , ضيكل هذا الكالم الكبير صار وكأنه من الما       . وفي الخطوات المرحلية  
فقد صار التنافس الحزبي على امتالك سلطة بالكاد تملك شيئاً هو المحرك شبه             , جوهر البرامج السياسية  

الخراب الفصائلي الذي انتشر فـي الجـسد الفلـسطيني          . الوحيد للتنظيمات وقادتها وأجنحتها العسكرية    
, "حمـاس "الغاضـبون علـى     " الفتحاويون"ال يتوقف   . عالًالوطني والمقاوم في السنوات الماضية أنهكه ف      

. عن الحديث عن بعضهم بعضاً بلغة التخوين واالستهزاء واإلقصاء        " فتح"الغاضبون على   " الحمساويون"و
كالهما مستنزف وقته وجهده بمتابعة ومنافسة ومناكفة اآلخر أكثر بما ال يقارن من اسـتنزاف الوقـت                 

والقضايا الهامشية هي التـي تحتـل اآلن رأس األجنـدات           . ل اإلسرائيلي والجهد في الصراع مع المحت    
يمثل خطفه لطخـة بـشعة أخـرى        , رئيس الوزراء منهمك في إطالق سراح صحفي بريطاني       . اليومية

والرئيس الفلسطيني نفسه منهمك في     . تضيفها عصابات غزة على وجه الفلسطينيين في الداخل والخارج        
كي تدخل الشاحنات الفلسطينية إلى قطـاع غـزة بـالتموين           " كارني" لمعبر   انتزاع ساعات فتح إضافية   

  . وضرورات الحياة
ربما ليس من اإلنصاف تحميل الفلسطينيين أكثر مما يحتملون من واقع الفشل والخطـر الـذي يحيـق                  

 لكن مـن الـضروري    . وهم عموماً يتحملون الكثير في هذا السياق      , بالمشروع الوطني الفلسطيني برمته   
التأكيد على أن االختناقات التي يواجهها هذا المشروع في الوقت الراهن، تعود في مجملها إلى بنيويـات                 

فعلى هذين المستوين ليس ثمة ما يشير إلى أن المستقبل المنظور يحمل فرص تحـوالت               . إقليمية ودولية 
   إذن؟ وإلى أين, ما العمل: وهذا يطرح السؤال الكبير. إيجابية تخدم الفلسطينيين

ومنظمـة  , "فتح"و, "حماس"و, هذا السؤال هو الذي يجب أن يستنزف وقت وجهد حكومة الوحدة الوطنية           
ولعل . ويجب أن تطرح في اإلجابة عليه كل االحتماالت وكل السيناريوهات الممكنة          . التحرير الفلسطينية 
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, ار الواليات المتحـدة   وحص, التأمل المهم اآلن الذي يجب أن يحدث في ضوء حصار إسرائيل للحكومة           
فتجربة السلطة وما لها وما عليها آن لها        . هو جدوى مسألة السلطة الفلسطينية برمتها     , ونصف أوروبا لها  

لربما قال البعض إن في ذلك استحالة       . أن تفحص على ضوء إعادة برمجة المشروع الوطني الفلسطيني        
ى الوراء؟ كما ليس هنا أي تسرع في إطالق حكم          لكن من قال إنها عودة إل     . وال يمكن العودة إلى الوراء    

خاصة وأن صـورة وجـود      , لكن صار من المشروع جداً طرح هذا السؤال وبحثه        . بهذا االتجاه أو ذاك   
فقد صار يترسخ وهم عند العالم بوجود كيـان         . سلطة فلسطينية أدت إلى تخفيف غلظة الواقع االحتاللي       

احتالل ومحتلون وقانون   : ان أن تُعاد المسألة إلى أبجديتها األولى      ربما آن األو  . فلسطيني معادل إلسرائيل  
دولي يلزم المحتل بوظائفه عوض أن تقوم بها سلطة فاقدة السيادة ثم يتحكم بها المحتل ويهدد بالقـضاء                  

  . ألن أهلها صاروا يظنون أنها مآل مشروعهم الوطني, عليها
 30/4/2007االتحاد االماراتية 
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