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  كسر الصمت الدولي بعملية في قلب تل أبيبيالجهاد االسالمي 

 العملية اإلستشهادية التي     عن تهاسرايا القدس اعلنت مسؤولي   أن  :  نقال عن وكاالت   18/4/2006 السفير   نشرت
وتعتبـر هـذه    . الحافالت القديمة في تل ابيـب      قرب محطة    و جرح ستون أخرون    إسرائيليين   قتل فيها تسعة  

االكثر دموية منذ العملية    ، كما تعتبر     االولى من نوعها في العمق االسرائيلي منذ تشكيل حكومة حماس          العملية،
 . يسقط فيها إسرائيليون منذ تولى اولمرت السلطة       التي ىولألاو. 2004المزدوجة التي نفذتها الحركة في  آب        

ى سـر النـصر لأل   ، مهـديا   ان هنالك المزيد من االستـشهاديين      ،شريط فيديو في   ذ العملية منف في حين أشار  
قادة وتحديدا الدحدوح   الخالد البطش العملية ردا على اغتيال       من جهته أعتبر    و.  القدس من سرايا يين  واالستشهاد

 وعلى الطـرف اآلخـر      .حقيرة تسيء الى نضال الشعب الفلسطيني      عتبرهااابو مازن و  بينما أدانها   . القوقا و
 االمنيـة  هقواتليس ل ، مشيرا بأن   اولمرت ان الجماعات االرهابية تحاول دائما تنفيذ الهجمات في اسرائيل          أعتبر

  .امكانية منع مثل هذه الهجمات
الحكومـة  أن  : وكـاالت  نقال عن    القدس المحتلة   من    18/4/2006 الغد األردنية     مراسل برهوم جرايسي وبين  

 أكـد و .عملية تل ابيب، محذرة من اي جرائم اسرائيلية ضد الفلـسطينيين       اللت اسرائيل مسؤولية    حم الفلسطينية
   .رورة انهاء االحتالل كي تنعم المنطقة باالمن واالستقرارضغازي حمد، 

 ضـرورة تـدخل اللجنـة     عباس ديك إلى تأ  :غزة من   18/4/2006 الخليج اإلماراتية     مراسل رائد محمد ولفت  
قال سامي أبـو     في حين    .ية وتحديدا الواليات المتحدة لوقف التدهور الخطير الذي تشهده المنطقة         الرباعية الدول 
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 االحتالل مسؤولية كل مـا      محمالشعب الفلسطيني في الدفاع عن نفسه،       الزهري، إن ما حدث يؤكد على حق        
بيعي في ظـل صـمت       تأتي في سياق الرد الط      العملية  على أن  اشددم. يترتب على استمرار جرائمه وعدوانه    

  .ظالمالحصار الالعالم و
عمليـة انطالقـا مـن    أدانت الاللجنة المركزية لفتح، أن 17/4/2006 وفا – وكالة األنباء الفلسطينية     وأوردت

تقدم ذريعـة   أن العملية    تواضاف .مدنيين داخل اسرائيل  الف  استهدا رفض   مجددة تأكيدها  ،مسؤولياتها الوطنية 
 دوليا   الفلسطيني شعبالتؤدي الى عزلة    وس ،ا واستمرار االجراءات االحادية الجانب    السرائيل لمواصلة عدوانه  

  .ووسمه بتهمة االرهاب االعمى
د أولمرت أن الرد  سيكون بالشكل المالئم        يأك عن ت  :17/4/2006اخوان اون الين     لموقع   كتب حسين التالوي  و

  . المسئولية حماس من جانبهلمستوى العملية، فيما حمل رعنان جيسين
 قادة أجهزة األمن على      دعا  موفاز  إلى أن  :تل أبيب من   18/4/2006الشرق األوسط     مراسل  نظير مجلي  ونوه

 مع االشارة إلى أن الجيش االسرائيلي يواصل عملياته منـذ  .مختلف أذرعها، الى اعداد خطة للرد على العملية       
  .فترة غير قصيرة
  يرجح ان تستخدم    اإلسرائيلية حكومةال ان   :رام اهللا  مراسلها من    س محمد يون  عن 18/4/2006وأضافت الحياة   

 على عمليات عسكرية واسعة في قطاع       اإلقدام ، إضافة إلى   ذريعة لتشديد حصارها على حكومة حماس      العملية،
 ستهدف فيييستبعد المراقبون ان    في حين   . غزة تستهدف بالدرجة األولى الجهاد وقادتها السياسيين والعسكريين       

 في حال استمرت عمليات اطـالق       مستبعدا، يكون ن ل  إال أن ذلك   ، الفلسطينية هذه المرحلة اعضاء في الحكومة    
لجأت في تعقيبها على العملية، الى اسـتخدام تعبيـرات            حكومة حماس   وجدير بالذكر أن   .الصواريخ من غزة  

أصدر تعميما على جميع الـوزراء      عامة خشية تحميلها المسؤولية من جانب اسرائيل، علما ان اسماعيل هنية            
  .طالبهم فيه عدم اصدار أي تصريحات للتعقيب

 حمـاس مـن أن       حذر  المتحدث باسم البيت االبيض    إلى أن : القدس من   18/4/2006 سي ان ان     وأشار موقع 
الدفاع عن أعمال ارهابية أو رعايتها من جانب مسؤولين بالحكومة سيكون له أوخم االثار على العالقات بـين                  

  .السلطة وجميع الدول الساعية للسالم في الشرق االوسط
 الناطق الرسـمي باسـم الخارجيـة        دعوة: موسكومن   18/4/2006 وكالة األنباء الروسية نوفوستي      ونقلت

الروسية السلطات الفلسطينية لبذل قصارى جهودها لوقف األعمال المعاديـة إلسـرائيل وخاصـة األعمـال                
صـرح رئـيس    ومن جهة أخرى . الحكومة اإلسرائيلية الى التحفظ ورباطة الجأش لدعا بالمقاب  كما   ،اإلرهابية

 .ضر بآفاق الحوار بـين فلـسطين وإسـرائيل        ت يةلجنة الشؤون الدولية في مجلس الفيدرالية الروسي بأن العمل        
لم يتـدخل   وقال إنه لن يتبقى إلسرائيل إذا        .وذكر أن موقف الحكومة الفلسطينية يثير االستغراب وخيبة األمل        
مما يعيد الوضع إلـى الـوراء، ويقـوض         ،  المجتمع الدولي في الوضع الحالي إال التصرف بوسائلها المعتادة        

  .إمكانية قيام دولة فلسطينية
جـاك شـيراك    إدانة  : رام اهللا والوكاالت   من   محمد هواش  في نقال عن مراسلها      18/4/2006 النهار   في وجاء

كوفي أنان عمالً ارهابياً غير مبرر، داعياً الحكومة الفلسطينية         وأعتبرها   ،روبيالتحاد االو للعملية، كما أدانها ا   
  . ان اللجنة الرباعية ستجتمع في  أيار المقبل، لعرض آخر التطورات في المنطقةاعلنم. الى التنديد به
 حيث  . مسؤولية العملية   أيضا الصحف اإلسرائيلية حملت حكومة حماس     أن   18/4/2006 48 عرب وذكر موقع 

 تعلن للخارج أن العملية هي دفاع عن النفس وفي المحادثـات الداخليـة تقـول                الحركة زئيف شيف أن     أعتبر
 أضاف أن الجهاد    إال أنه . إن للحكومة مصلحة بالحفاظ على الهدوء واستقرار الحياة في مناطق السلطة          ،  للجهاد

واعتبر أن تصاعد    .ن مواصلة العمليات  تعرف تماما بأن حماس ال تنوي عمل أي شيء ضدها لمنع نشطائها م            
التحذيرات التي تصل جهاز األمن اإلسرائيلي حول نية فلسطينيين تنفيذ عمليات سببه أن المبالغ المالية اإليرانية                

أنه رغم المـصاعب التـي تواجههـا        أشار إلى   و . من تجنيد متطوعين كثر    هاالتي يتم درها على الجهاد يمكن     
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ن عالبإ سجلت انجازا    إال أنها  ،صواريخ من غزة  الاألسبوعين األخيرين بمنع إطالق     حكومة حماس وفشلها في     
مثل إعـادة    ن على إسرائيل أن تمتنع عن رد مهووس       أ بينما أعتبر . تهاموسكو عن نيتها تقديم المساعدة لحكوم     

ملية محطة أخرى   عال أن    فقد أعتبر من جهته    أليكس فيشمان  أما   .احتالل مناطق في الضفة الغربية وقطاع غزة      
 .في إشارة إلى انتفاضة ثالثة ومواجهة حتميـة       ،  لعملية ضخ الجيش اإلسرائيلي مجددا إلى المناطق الفلسطينية       

سـينجحون  ، إال أنه ورغم رفضها      حاول جذب حماس الى المواجهة المسلحة     تواعتبر أن الجهاد بمساعدة فتح        
ألنهم انسحبوا  ،  ن من االستعانة باألوروبيين واألمريكيين    وأضاف أن إسرائيل لن تتمك     .في قيادة المنطقة لحريق   

وقال إن المعضلة بالنسبة إلسرائيل هي أن اجتياح األراضـي           .ردعهتهدده ومن   ت من   هاولم يعد لدي  ،  من اللعبة 
واعتبر أن   .الفلسطينية يصب في صالح حماس التي لم تنجح حتى اآلن في تطبيق المسئولية الملقاة على عاتقها               

 .راتيجية حماس هي عدم لجم العمليات وإنما تشجيعها من اجل عودة الجيش اإلسرائيلي للمناطق الفلسطينية              إست
عملية، في الوقت الذي كان من      لل إسرائيل توجهت إلى مجلس األمن بطلب إدانة         ومن جهة أخرى يشار، إلى أن     

في قطاع غزة قبل أسـبوعين، ومـن        المقرر أن يعقد جلسة، بطلب فلسطيني، إلدانة إسرائيل على ممارساتها           
 .المتوقع أن تستغل إسرائيل هذه الفرصة لتمرير قرار إدانة ضد الفلسطينيين

 
  حماس ترفض تشكيل حكومة وحدة وطنية على أساس برنامج المنظمة .1

رفضت حماس، أمس، دعوة نبيل أبو ردينة، إلى تشكيل حكومة ائتالف وطني يقوم على أسـاس    : أ.ب. د ،غزة
وقال سامي أبو زهري الناطق الرسمي باسم الحركة في قطـاع            . السياسي لمنظمة التحرير الفلسطينية    البرنامج

الموجهة لحمـاس والتـصريحات التـي تطلقهـا بعـض            إن كل الدعوات  ): معاً(غزة لوكالة األنباء المستقلة     
وأعرب أبو زهـري     .ينيالشخصيات الفلسطينية ال تعبر عن احترام نتائج االختيار الديمقراطي للشعب الفلسط          

 .عن بالغ استيائه من بعض تصريحات لمسؤولين في السلطة الفلسطينية، رداً على تـصريحات أبـو ردينـة                 
واعتبر أن سبب معاناة شعبنا هو برنامج الحكومة الفلسطينية، قائالً إن تصريحات كتلك وانتقادات ال تساهم إال                 

فلسطيني وحصاره والتضييق عليه، وال تعبر إال عن عدم احترام          في الحملة الدولية اإلسرائيلية لعزل الشعب ال      
إن ما يطرحه نبيل أبو ردينة ال يعبر على         : وقال أبو زهري   .نتائج االنتخابات الفلسطينية والعمل على تجاوزها     

وطالـب  . اإلطالق عن موقف الرئيس عباس، ولذا فإن ما يجري هو استغالل مواقع رسمية لمهاجمة الحكومة              
 وهي أن االحتالل    ،هري أصحاب هذه الدعوات بعدم المساهمة بما وصفه جلد الشعب وأن يقولوا الحقيقة            أبو ز 

  .هو أم المشاكل وهو المسؤول عن إيصال األمور إلى طريق مسدود وليس الشعب الفلسطيني
  18/4/2006األيام الفلسطينية 

  
  تدخل الواليات المتحدة عطل وجود حكومة وحدة وطنية: الدويك .2

أكد رئيس المجلس التشريعي عزيز الدويك أنه لوال التدخل االمريكي الستطعنا االن تـشكيل              :  د ب أ   ،ام اهللا ر
واضاف في تـصريحات    . وقال ان التدخل االمريكي يسيء للتوافق الفلسطيني وللحكومة       . حكومة وحدة وطنية  

ك أصوات مـن بيننـا تـدعو         لكن لالسف هنا   :للصحفيين قبيل عقد المجلس التشريعي جلسة خاصة باالسرى       
  .للوقوف إلى جانب أمريكا وإسرائيل في هذه المحنة التي يعيشها شعبنا الفلسطيني

  18/4/2006الدستور 
  

  السلطة قدَّمتْ كل التنازالت في أوسلو ولم تأخذ شيًئا : القدومي .3
 قدمت كـل التنـازالِت      أن السلطةَ الفلسطنية ممثلة في منظمة التحرير        أكد فاروق القدومي   :كتبت مي محمود  

  .الممكنة للكياِن الصهيوني في اتفاقية أوسلو، وفي مقابل ذلك لم يحصل الفلسطنيون على شيء
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أن هذه االتفاقية كانت خدعةً كبيرةًَ، حيث كان من المفترض أن يتم تطبيق الحكم الـذاتي فـي                   أضاف القدومي 
يني بشكٍل مبدئي، وبعد توقيع االتفاقية شُـكِّلت لجنـة          األراضي الفلسطينية مع عودِة نصف مليون الجئ فلسط       

رباعية من مصر واألردن وفلسطين والكيان الصهيوني، وأخذت هذه اللجنة تعقد االجتماع تلـو اآلخـر دون                 
إن وصول حماس إلى السلطة يرجع إلى رغبـة     : واختتم القدومي حديثه قائالً    .التوصِل إلى أية نتائج حتى اآلن     

غيير، مؤكدا أن منظمة التحريِر ال تقف في طريق هذه الرغبة، وأن العالقة بين فـتح وحمـاس                  الشعِب في الت  
جيدة، وأن منظمة التحرير تحاول مالحقة من نهبوا أمواَل الشعِب الفلسطيني في الفترة السابقة واسترداد هـذه                 

  .األموال لكي تدعم الحكومة الفلسطينية الحالية
  17/4/2006اخوان اون الين 

  
 بدأنا االجتماعات إلصالح منظمة التحرير الفلسطينية: القدومي .4

 قال فاروق قدومي أن القوى الفلسطينية في دمشق عقدت عدة اجتماعات إلعادة تشكيل : صالح جمعه،القاهرة
وأضاف أن فوز حماس في  .الفلسطينية وتفعيل منظمة التحرير على أسس جديدة بعد المستجدات على الساحة

بات والمتغيرات على الساحة الفلسطينية تحتم علينا تفعيل ووضع برنامج مستقبلى لمنظمة التحرير االنتخا
منظمة وتمثيل القوى في المنظمة في الداخل اللى ضرورة إعادة بناء إودعا  .تتوافق حوله القوى الفلسطينية

عى ال يصبح قرارا إال بعد مشيرا إلى أن أي قرار في المجلس التشري.. والخارج طبقا لثقلها على األرض
وأكد أن المسار التاريخي أصبح يصب في مصلحة  .لمنظمة عليهلموافقة المجلس الوطني الفلسطيني التابع 

القضية الفلسطينية وسنرى بعد فترة أن حكومة حماس أصبحت جبهة وطنية تضم كل القوى الفلسطينية من 
.. ة بمساعدة حماس في الحكم حتى تستطيع القيام بمهامهاوطالب كافة القوى الفلسطيني .خالل منظمة التحرير

 .مشيرا إلى أنه متفق مع حماس في برنامجها السياسي والمقاوم لالحتالل بكافة أشكاله مادامت مستمرة في ذلك
   .وطالب الدول العربية بسرعة تحويل المساعدات إلى السلطة الفلسطينية

 18/4/2006القدس الفلسطينية 
  

  والحكومة الوطنية مطلبنا...  بتحفظ على االعتراف والتطبيعالعربيةبل المبادرة نق: الزهار .5
يلتقـي االميـر    ،  عبداهللا العريفج وفهيم الحامد    الرياض و جدةنقالً عن مراسليها في      18/4/2006عكاظ  نشرت  

ة للمملكـة   اليوم نظيره الفلسطيني محمود الزهار الذي بدأ أمس زيـار         السعودية  سعود الفيصل وزير خارجية     
فـي  الزهـار   وقـال    .كما سيلتقي االمين العام لمنظمة المؤتمر االسالمي البروفيسر اوغلـي         . تستغرق يومين 

تصريح لعكاظ ان حكومة حماس تسلمت مهامها في ظروف سياسية واقتصادية صعبة في مقـدمتها الحـصار                 
المشكلة ليست في المبادرة العربيـة      واضاف ان    .االسرائيلي الخانق، وقطع المساعدات االوروبية واالمريكية     

للسالم ولكنها في اسرائيل التي رفضتها وال تريد االعتراف بحقوق الشعب الفلسطيني مشيراً الى انه سيـستمع                 
وشدد الزهار على ان المقاومة خيار اسـتراتيجي للـشعب           .آلراء القيادات العربية بعناية حول هذا الموضوع      

كما ان الحكومة الجديدة لـم تفـشل        . هون بانهاء االحتالل لالراضي الفلسطينية    الفلسطيني، مؤكدا ان وقفها مر    
  . وسوف تكمل فترتها لكنه قال اننا لن نتوقف عن المطالبة بتشكيل حكومة وحدة وطنية

 اعلن مصدر دبلوماسي فلسطيني فـي       : نقالً عن الوكالت   الرياض من 18/4/2006الوطن القطرية   وأضافت  
وفـي  . يجري مباحثات مع المسؤولين السعوديين تتركز على المساعدة الماليـة للـسلطة    الرياض ان الزهار س   

حديث لوكالة أنباء الشرق األوسط المصرية نفى الزهار أن تكون مصر قد مارست أي ضغوط أو وضعت أي                  
 شروط للقاء وزراء الحكومة الفلسطينية، مشيرا الى أن مصر أكدت أن الحكومة الحالية هـي خيـار الـشعب                  

وقال الزهار ان الوزير عمر سليمان أكد له أن مصر تسخر كل امكانياتها لدعم القـضية                . وسيتم التعامل معها  
 أنه يخطط لزيارة شرق آسيا آخر مايو القادم لحضور مؤتمر عدم االنحيار ومؤتمر              الزهارالفلسطينية، واضاف   
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 وأميركا الجنوبية في اطـار حـشد الـدعم          منظمة المؤتمر االسالمي وسيقوم بزيارة المغرب العربي وأفريقيا       
وعما اذا كانت الدول العربية قد اشترطت ربـط المـساعدات           . المادي والسياسي للحكومة والشعب الفلسطيني    

 لم يطلب منا أي أحد ذلك في اجتماع المندوبين في الجامعة العربيـة ولـم                :بالموافقة على المبادرة العربية قال    
 عربية علينا ضرورة الموافقة على هذه المبادرة في مقابـل الـدعم، مـضيفا أن                تشترط الجامعة أو أي دولة    

الحكومة الفلسطينية على استعداد للقبول بالمبادرة العربية لكنها تتحفظ على البند الخاص باالعتراف باسـرائيل               
ـ               :وأضاف. وتطبيع العالقات معها    67ام   نحن على استعداد للقبول باقامة دولـة فلـسطينية علـى حـدود ع

وعاصمتها القدس لكن لن نوقع على انهاء الصراع واالعتراف والتطبيع وعلى استعداد العطاء اسرائيل هدنـة    
   .طويلة االمد

  
   التوصل الى صيغة لعمل السفارات ووزارة الخارجية :الزهار والقدومي .6

دومي في القاهرة سـبل إدارة      لوكالة أنباء الشرق األوسط، أنه بحث مع الق       الزهار  قال   : محمد الشاذلي  ،القاهرة
 واتفقنا على أن تكون وزارة الخارجية أداة        :السياسة الخارجية الفلسطينية في الفترة المقبلة، خصوصاً السفارات       

مهمة بالتنسيق مع عباس وقدومي، مؤكدا أنه سيتم ترتيب كل األمور المالية واإلدارية وتنظيم العمـل داخـل                  
: وأضـاف . ضية، وستكون وزارة الخارجية هي األساس في هذا الموضـوع         السفارات والملحقيات بطريقة مر   

وصلنا إلى صيغة باالتفاق مع الرئيس عباس وهي أن وزير الخارجية سيعطي تقارير للرئيس عن االجتماعات                
والزيارات التي يقوم بها، وسيتم التشاور في القضايا الخالفية في السياسة الخارجية بـين الرئاسـة والـدائرة                  

وذكر أن النقطة   . أما القضايا اإلدارية فهي من مسؤولية وزارة الخارجية       . سياسية لمنظمة التحرير والخارجية   ال
الثانية التي بحثها مع قدومي هي منظمة التحرير، وقال إن خطوات اتخذت سنبني عليها ونطورها حتى تـضم                  

  .المنظمة كل ممثلي الشعب في الداخل والخارج
  18/4/2006الحياة 

 
   مليون دوالر منحة للسلطة 100حكومة تثمن قرار إيران بتقديم ال .7

 مليـون دوالر    100حماس موقف الجمهورية اإليرانية التي قررت تقـديم         وثمنت الحكومة الفلسطينية،    : غزة
نثمن الموقـف اإليرانـي الـداعم للـشعب         :  غازي حمد، الناطق باسم الحكومة     .وقال د  .كمساعدات للسلطة 

ز به، خاصة في هذه الظروف الصعبة التي يمر بها شعبنا الفلسطيني في ظل الحصار الخانق                الفلسطيني، ونعت 
وأكد أن الموقف اإليراني يمثل نقلة نوعية في كسر الحصار، ودعا كافة الـدول               .المفروض على الفلسطينيين  

حتالل الذي يكثـف    المعنية والصديقة إلى المسارعة في مساعدة الشعب الفلسطيني لتعزيز صموده في وجه اال            
  .من عدوانه

  17/4/2006المركز الفلسطيني لإلعالم 
  

  صيام التقى قادة االجنحة العسكرية وبحث معهم سبل تنظيم العالقات الداخلية .8
 عقد وزير الداخلية واألمن الوطني سعيد صيام الليلة قبل الماضية اجتماعا موسعا مع قيادة : رندة حماد،غزة

ة للفصائل الفلسطينية للتباحث معهم في كافة الظروف والمستجدات التي تمر بها أجنحة المقاومة العسكري
وأكد الناطق باسم الوزارة أن االجتماع هدف إلى إعادة  .القضية الفلسطينية في هذه المرحلة الخطيرة والحساسة

بدورها على مستوى تنظيم العالقات الداخلية مع هذه األجنحة بما يكفل التزامها بواجباتها وخصوصا القيام 
 .حماية الجبهة الداخلية ومحاربة مظاهر فوضى السالح والفلتان األمني

 18/4/2006القدس العربي 
  



 

 8

   ببوالرد  البرغوثيالتشريعي الفلسطيني يرفض مبادلة  .9
 رفض المجلس التشريعي الفلسطيني أي عملية تبادل للنائـب األسـير مـروان البرغـوثي بالجاسـوس                  :وام

 الدويك إننا نرفض أن نبـادل       .دوقال رئيس المجلس    . وناثان بوالرد المعتقل في الواليات المتحدة     اإلسرائيلي ج 
أسرانا بجواسيس االحتالل أيا كانوا فأسرانا ليسوا جناة ويجب أن يتوجوا بأكاليل الزهور بـدل الحـديث عـن         

  . مبادلتهم مع جواسيس
  18/4/2006الخليج اإلماراتية 

  
   يحتاج إلى حلول عملية الفلسطينيالشعب : وزير األسرى السابق .10

دعا هشام عبد الرازق، عضو المجلس الثوري لفتح، وزير األسرى السابق إلـى مـصارحة                :كتب حسن جبر  
علينا أن نقف اليـوم     : وقال .الشعب بالحقيقة من أجل تجاوز الظروف الصعبة التي يمر بها الشعب الفلسطيني           

ودعـا   .ال نبقى هاربين، ألن كالم الشعر والشعارات ال يفيد الشعب         بكل رجولة ونصارح الشعب بما يجري و      
إلى االستفادة من التجارب العمالقة التي أرستها الحركة الوطنية األسيرة خالل نضالها ضد االحـتالل داخـل                 

في هذه الظروف الصعبة فإن الشعب يحتاج إلى حلول عملية وأولى هذه الخطوات هي تعزيز               : وقال .السجون
إن التنكر لمنظمة التحرير ال يجوز وال بد من الوقوف أمام هذه الحقائق فـي هـذه                 : وأضاف .دة الوطنية الوح

  .المناسبة
  18/4/2006األيام الفلسطينية 

  
  السلطة تناشد الصليب األحمر الضغط لتطبيق المعاهدات الخاصة باألسرى .11

جل تطبيق المعاهـدات الدوليـة      أالضغط من    ، اللجنة الدولية للصليب األحمر    ، دعت الحكومة الفلسطينية   :غزة
وذويهم، مؤكدة أن ذلـك     معاناتهم هم   المتعلقة باإلفراج عن األسرى في سجون االحتالل، والعمل على تخفيف           

جاء ذلـك    . للمؤسسات الدولية والحقوقية العاملة في هذا المضمار       ،من شأنه أن يزيد احترام الشعب الفلسطيني      
 بمناسـبة يـوم األسـير       ، للجنة الدولية للصليب األحمـر     ، يوسف رزقة  .إلعالم د  بعث بها وزير ا    ،في رسالة 

 ،واحتج رزقة لدى الـصليب األحمـر       .األسرىالفلسطيني، مقدرا الجهود التي تبذلها تلك المؤسسة في رعاية          
لية مؤسسة الدو الأن تبذل   في  وأعرب عن أمله    . وأسرهم  األسرى على الممارسات اإلسرائيلية المجحفة بحقوق    

 لوقف ممارسـاتها التعـسفية،      ، بالضغط على دولة االحتالل    ، لتنبيه المجتمع الدولي لواجباته    : من الجهد  امزيد
  .وإطالق سراح األسرى المرضى، وتمكينهم من العالج الناجح، وإطالق سراح األسيرات واألطفال
  17/4/2006 قدس برس

  
  هنية في قلب االزمة يتنقل دون قوافل : تقرير .12

فليـست  . عندما يتحرك رئيس الوزراء الفلسطيني في قطاع غزة ال يلحظه الكثيرون          :  رويترز ،لمغربينضال ا 
فقط سيارتان مدنيتان عادة    . هناك صفارات تدوي الفساح الطريق، وال قوافل من السيارات ذات الدفع الرباعي           

يارة مرسيدس فضية مـن     ويقول معاونون لهنية انه يتحرك في س      . ما تقالن هنية وحرسه الشخصي من حماس      
  .  ويريد تجنب االظهار المبالغ فيه للقوة1994انتاج عام 

 18ومع تصاعد االحتجاجات على عدم صرف الرواتب خاصة في قطاع غزة، قال معاونون ان هنية يعمـل                  
وممـا يزعجـه كـذلك      .  الف موظف حكومي   140ساعة يوميا لتأمين التمويل لدفع رواتب شهر مارس لنحو          

ويتجنب هنية حياة البذخ التي عادة ما كان يحياهـا          . كالمية مع الرئيس عباس بشأن سلطات الحكومة      الحرب ال 
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فهو يقيم في منزل متواضع في مخيم الشاطئ لالجئين بقطـاع           . المسؤولون الفلسطينيون في الحكومات السابقة    
  .  طفال13غزة مع زوجته وبعض من اطفاله وعددهم 

لكن ذلك لم يثلج صـدور      . وا مرتباتهم قبل ان تصرف مرتبات موظفي الحكومة       واعلن انه ووزراءه لن يتقاض    
وقال متحدث باسـم كتائـب شـهداء        .  في المائة  50بعض الفلسطينيين في غزة، حيث يبلغ معدل البطالة نحو          

 ال يعنيني اذا كان ياكل زعتر وزيت نحن وآباؤنا واجدادنا قد اكلنا الشيء نفسه منـذ احـتالل عـام                     :االقصى
1948.  

  18/4/2006القبس الكويتية
  

     إلطالق االسرىهدد بمهاجمة يهود في الخارج لنشطاء فلسطينيون يبيان .13
 بمهاجمة يهود في الخارج إلجبـار        في بيان لهم،   هدد نشطاء فلسطينيون لهم صلة بفتح أمس      :  رويترز -غزة  

يالن آخران هما حمـاس والجهـاد       عبر فص فيما  . إسرائيل على إطالق سراح السجناء الفلسطينيين من سجونها       
 ايا منهما لم يؤيد بشكل صريح فكرة مهاجمة يهود خارج           االسرى، إال أن  عن تأييدهما الستخدام العنف لتحرير      

  .إسرائيل
  18/4/2006الراية القطرية 

 
  ما اإلعتراف بشرعية محاكمتهان يرفض وأبو غلمةسعدات .14

 .في القدس، التي مـددت اعتقالـه       ية محكمة االحتالل  االعتراف بشرع مجددا  رفض أحمد سعدات،    : الوكاالت
رفـض  فـي حـين   ، هاوطالب إسرائيل باحترام االتفاق الموقع مع السلطة وإعادته وباقي المعتقلين إلى أراضي          

عاهد أبو غلمة، الذي رفـض التعريـف بنفـسه،     كما أن  .المقدمة ضده  الدخول في أية تفاصيل حول اإلفادات     
 أنه ال يعترف بصالحية أو شرعية المحكمـة العـسكرية، أو أيـة              أكد أيضا، لعسكري  والوقوف أمام القاضي ا   

  .محكمة إسرائيلية أخرى لمحاكمته
  17/4/2006 48عرب 

  
  اإلحتالل يفشل في اغتيال مجموعة من عناصر فتح في غزة  .15

دبابات اإلسرائيلية   من قبل ال    عليهم  لحركة فتح من قذيفة دبابة أطلقت      تابعةنجت مجموعة فلسطينية    : ألفت حداد 
  .المتمركزة على طول الحدود الشمالية لقطاع غزة

  17/4/2006 48عرب 
  

  سرايا القدس تقصف عسقالن .16
  .بصاروخين مطورين  المجدل في سرايا القدس مسؤوليتها عن قصف قاعدة زيكيم العسكريةأعلنت: غزة

 17/04/2006قدس برس 
 

   اهللانصرأبو العينين يزور سلطان  .17
أبو العينين انه بحث مع األمين العام لحزب اهللا في زيارة له أمس المعاناة التي يعيشها الالجئـون                  قال سلطان   

وجدد إعالن رفـضه     . والقوانين والتشريعات التي باتت تالمس حدود العنصرية ضدهم        ،الفلسطينيون في لبنان  
هذا الحوار داخـل غـرف       وضرورة إبقاء    1559قرار  الالحوار حول السالح الفلسطيني تحت عنوان تطبيق        



 

 10

وأضاف في تصريح أدلى به ان زيارة اللجنة الوزارية الى مخـيم عـين الحلـوة                 .مغلقة،  للتوصل الى نتائج    
  .تحتاج الى بعض الوقت والمزيد من المشاورات الفلسطينية

  18/4/2006الخليج اإلماراتية 
  

  رجتظاهرات ومسيرات في يوم االسير وتهديدات باستهداف يهود في الخا .18
أحيا الفلسطينيون ذكرى يوم االسير الفلسطيني الذي صادف امس بتنظـيم المـسيرات               :  فتحي صباح  -غزة  

والمهرجانات الخطابية والتهديد بخطف جنود ومستوطنين لمبادلتهم بأكثر من تسعة آالف اسير ومعتقـل فـي                
ومسؤولون وقياديون من القوى    وشارك في المسيرة وزراء      .سجون االحتالل، وبتعهدات ووعود بعدم نسيانهم     

الوطنية واالسالمية، وكشف وزير االعالم يوسف رزقة في كلمة القاها نيابة عن رئيس الحكومة ان الحكومـة                 
قررت ارسال وفد من االسرى المحررين ليطوف في العالم، خصوصاً العالمين العربـي واالسـالمي لـشرح               

ة الى اللجنة الدولية للصليب األحمر ابدت فيهـا احتجاجهـا           ووجهت الحكومة مذكر  . معاناة االسرى والمعتقلين  
  ".الممارسات االسرائيلية في حق االسرى وعائالتهم"على 

  18/4/2006الحياة 
  

  بعثة الهالل اإلماراتي تحصي احتياجات المخيمات الفلسطينية في لبنان .19
ية في لبنان عن معاناة ما يتراوح من        بعثة التي نظمها الهالل األحمر اإلماراتي في المخيمات الفلسطين        الكشفت  

واقـع مأسـاوي    ،   ألف الجئ فلسطيني موزعين في األراضي اللبنانية من الجنوب إلى الشمال           300 إلى   250
يعيش الفلسطينيون في مخيمات ال توفر أدنى متطلبات الحياة اليومية الكريمة لسكانها من حيث سوء التخطـيط                 

.. ة من طرق وصرف صحي وضعف شبكات الكهرباء والمياه واالتـصاالت          والبناء وعدم توفر البنية األساسي    
وضعف وسوء انشاء المباني المخصصة للخدمات التعليمية كالمدارس ودور الحـضانة والخـدمات العالجيـة           

أما أخطر المشكالت التي تواجه الالجئين الفلسطينيين في لبنان فتتمثل فـي            . كالمستوصفات والمشافي وغيرها  
وعدم توفر فرص العمل لخريجي الجامعات من مختلف االختصاصات الى خريجي الثانويـة العامـة               البطالة  

وباختصار فإن الوضع المعيشي داخل المخيمات ال يليق ببـشر وال يـوفر متطلبـات الحيـاة                 . والتعليم الفني 
ر األمراض، اضافة إلـى     فمعظم المنازل والبيوت ال تدخلها الشمس أو الهواء فيما يساعد على انتشا           . االنسانية

 وغيرها من الضغوط والمنغصات التي كانت ظاهرة        .تدني األوضاع االجتماعية واالقتصادية ومصادر الدخل     
  . أمام العيان خالل زيارتنا الميدانية ألكثر من مخيم

 18/4/2006البيان 
  

  سيارة عسكرية اسرائيلية تدهس طفال .20
عسكرية إسـرائيلية   » جيبات«ة جدار الفصل العنصرى أن أربعة        ذكرت مصادر في الحملة الشعبية لمقاوم      :قنا

 وأن احدى هذه الجيبات مرت على قـدمي         القدس حاولت دهس مجموعة من االطفال فى بلدة عناتا شرق مدينة         
مما أدى الى تهشيمهما ونقل على اثر ذلك لتلقى العالج فى احـد المستـشفيات               »  عاماً 13«الطفل عبد السالم    

  . القريبة
 18/4/2006بيان ال

  
  جنود االحتالل يلقون بفلسطيني من فوق جدار الفصل العنصري .21

خالل توجهه للبحث عن عمل في      , نكّل جنود االحتالل أمس بعامل فلسطيني     :   يوسف الشايب  -رام اهللا المحتلة  
 بعد تعرضـه للـضرب المبـرح      , وأدخل إلى مستشفى بيت جاال في حالة صحية سيئة         .مدينة القدس المحتلة  
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بأعقاب البنادق والهراوات من قبل جنود االحتالل، الذين قاموا بإلقائه بعد ذلك من فوق جدار الفصل العنصري                 
  . أمتار6الملتف حول بلدة أبوديس، ليسقط من ارتفاع ال يقل عن 

  18/4/2006الغد األردنية 
  

   في مصروأد الفتنة الطائفيةالى نداء إسالمي مسيحي من القدس يدعو  .22
 األشقاء فـي مـصر إلـى        ،يخ تيسير التميمي والمطران عطا اهللا حنا في نداء لهما، اليوم، من القدس            دعا الش 

وقال النداء، إن إخوانكم في فلسطين مسلمين ومسيحيين الذين          .الحفاظ على وحدتهم الوطنية ووأد الفتنة الطائفية      
جهـة االحـتالل اإلسـرائيلي الغاشـم،        يعيشون معاً في وئام وتآخ وتالحم في ظل مبادئ العهدة العمرية لموا           

يناشدونكم التكاتف معاً إلصالح ذات البين، والحفاظ على وحدتكم الوطنية كما عودتمونا دائمـاً فـي نـضالكم       
  .الوطني في مواجهة االستعمار واالحتالل

  17/4/2006 وفا –وكالة األنباء الفلسطينية 
 

   الحكومة الفلسطينيةاسرائيل تهدد باغالق المعابر اذا تولت مسؤوليتها .23
 هددت إسرائيل بإغالق معبر رفح والمعابر الفلسطينية االخـرى فـي الـضفة              :كامل ابراهيم -القدس المحتلة   

وقال موفاز ان حكومة هنية ليست قادرة       .  الى وزارة الداخلية الفلسطينية    تهاوالقطاع اذا نقل محمود عباس سلط     
  .هاخال عناصر إرهابية مننها ستقوم بإدأ و،على تولي صالحيات المعابر

  18/4/2006الرأي األردنية 
  

   الفلسطينيين مسؤولية تعثر العملية السياسيةبتحميل  يفتتح الكنيستكاتساف .24
خالل إفتتـاح   حمل،  أن كاتساف    :الناصرة مراسلها من    برهوم جرايسي  عن   18/4/2006 الغد األردنية    نشرت
 كما أعلن   .لجدد القسم، الفلسطينيين مسؤولية تعثر العملية السياسية      واليته الجديدة بعد أن أدى النواب ا      ل الكنيست

، ودعا الى مـساواة     48من جهة أخرى عن رفضه للدعوات التي تكثر في اسرائيل للطرد الجماعي لفلسطينيي              
   .حقوقهم بتلك التي يحصل عليها اليهود

ت االربعين، وحتى اليوم وهم يعـانون        مارسوا أخطاء منذ سنوا    هم وزعم ان  ين،هاجم بيرس، الفلسطيني  في حين   
 داعياً الى حل للصراع على اساس دولتين لشعبين، دون ان يحـدد طبيعـة الدولـة الفلـسطينية                   ،من نتائجها 
، بسبب العملية التفجيرية التي جرت في تل ابيب        إإلفتتاح    بتأجيل  أمس جرت مطالبة  جدير بالذكر أنه     .وحدودها

 ان مثل هذه العمليات ال يمكن ان تشوش         وأعتبرا،  ذلك ا رفض ،مؤقت للكنيست بيرس الرئيس ال  وإال ان كاتساف    
   .على المسيرة الديمقراطية في اسرائيل

أمـام التحـديات     إلى أن كاتساف أشار إلى ضرورة التوحد االسرائيلي،          17/4/2006 48 عرب   وأشار موقع 
هناك أهمية وجوديـة للخـط   حيث أن مة، الصعبة للوصول إلى السالم واألمن في الصراع لترسيم الحدود الدائ    

  .الحدودي الشرقي
 بيريز دعا إسرائيل إلـى االمتنـاع عـن دفـع الـشعب       أن: يو بي أي   نقال عن    18/4/2006 البيان   وذكرت

صوت  في المقابل حيث   ،ن الذين صوتوا لحماس لم يصوتوا لطريق اإلرهاب       أ أعتبرو. الفلسطيني إلى التطرف  
، إال أنـه     منقسمون على أنفـسهم    همواعتبر أن . ت الرئاسية لصالح طريق المحادثات     في المئة في االنتخابا    62

 زمـن   أن و ، أن زمن اإلرهاب ليس أبـديا       من جهة أخرى،   ورأى. ذلك مسؤولية    إسرائيل  تحمل أشار إلى عدم  
. نـب ل إلى اتفاق ألن البديل لذلك هو عملية أحادية الجا     ووصال حيث يجب الوصول إلى المفاوضات لن يتأخر،      

  .ن رفاهية الفلسطينيين هي مصلحة أمنية إلسرائيلإ  قائال،وأضاف
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أخطـاء  بـوا   االسرائيليين، ارتك أشار إلى أن     أن بيريس  :تل أبيب  من   18/4/2006 الشرق األوسط    وأوردت
 الى المجتمع االسرائيلي خالل العقـود األخيـرة، بـدءا           تواضاف ان العديد من القيم السلبية تسرب       .وحماقات

على اسرائيل أن تدرك أنهـا      ، أن   وقال. ساد وحتى التعامل العنصري والعداء األعمى للفلسطينيين والعرب       بالف
 وتالئم نفسها مع شـعوب األرض       عليهافظ  ا لم تح  ، إن  مجموعة قيم  وأنهاليست مجرد اطار جغرافي سياسي،      

ام اليمـين المتطـرف وبقيـة       ودعا الى التمسك بقيم السالم وعدم االنجرار وراء أوه        . لن تصمد فالمتحضرة،  
  . اليائسين من امكانيات السالم

 باإلشارة إلى مشاركة حماس    دول العالم، التي اعتبرت االنتخابات الفلسطينية ديمقراطية،         كتسافانتقد  في حين   
لذي كما انتقد العالم ا   .  خطوة نحو االبتعاد عن الديمقراطية والسالم      وأعتبر أنها حركة معادية التفاقات اوسلو،     ك

لم يدرك بعد أن الحركات األصولية االسالمية في العالم أجمع، عموما، وفي العالم العربـي، بـشكل خـاص،                   
  . لتقدم مسيرتها الرجعية االرهابية الظالمية،تستغل كل مظاهر التقدم الحضاري

  
  مواطن أيمن مواطنة المنع المطالبة بسحب بالعمل يطالب  .25

حيث اعلن كديما عن موافقته المبدئية       . حول تشكيل الحكومة    المختلفة استمرت أمس المفاوضات بين االحزاب    
 في حـين   .على صياغة بند يدعو الى اخالء البؤر االستيطانية المنتشرة في جميع انحاء الضفة الغربية المحتلة              

العمل يطالب بوضع بند يمنع أي حزب بالمطالبة بسحب مواطنة أي من المواطنين في اطار حل سياسـي                  أن  
  . إن بندا كهذا سيعرقل ادخال حزب ليبرمان الى الحكومةوا، في كديما قالينمسؤولإال أن . قبلم

  18/4/2006الغد األردنية 
  

   إنذاراً ساخناً بقرب وقوع عمليات 19تل أبيب تعلن توفر  .26
ت فلسطينية أعلنت أجهزة األمن اإلسرائيلية عن توفر تسعة عشر إنذاراً ساخناً ومحدداً حول نية جها: الناصرة

  .وأكدت أن هذه اإلنذارات، يضاف إليها نحو ثمانين إنذاراً عاماً باحتمال وقوع عمليات. تنفيذ عمليات تفجيرية
17/04/2006  قدس برس   

 
  الخارجية واالمن التابعة للكنيست لجنة فيالنائب الصانع عضو  .27

المن البرلمانية وتبين ان بـين اعـضائها        اختارت اللجنة التنظيمية المؤقتة للكنيست أعضاء لجنة الخارجية وا        
وتبحث لجنة الخارجية واالمن البرلمانية فـي قـضايا         ،  الجدد النائب طلب الصانع من القائمة العربية الموحدة       

ورغم ان عضوية اللجنة مؤقتة اال ان مـصادر مطلعـة فـي             ،  أمنية وعسكرية والسياسة الخارجية السرائيل    
يما قالت امس ان النائب الصانع سيكون عضوا في لجنة الخارجية واالمـن     الكنيست بينها مصادر في حزب كد     

  . وتساءل قياديون عرب حول ما سيسهم به نائب عربي في هذه اللجنة،البرلمانية الدائمة
  18/4/2006 48عرب

 
   الماليةلألزمةحماس تبشر ببوادر انفراج  .28

 بدأت تتضح وأن هناك وعوداً إيجابيـة بـشأن          أكد وزير المالية عمر عبدالرازق امس أن هناك بوادر انفراج         
 وقـال مـصدر     ، مليون دوالر للسلطة الفلـسطينية     50االزمة المالية في وقت أعلنت قطر عن تبرعها بمبلغ          

مسؤول في وزارة الخارجية القطرية إن هذا القرار يأتي انطالقا من مواقف دولـة قطـر الداعمـة للـشعب                    
  .ل بعض التحويالت المالية قريباًوقال إنه يأمل في أن تص. الفلسطيني

  18/4/2006البيان 
  



 

 13

  األراضي الفلسطينية تشهد حركة سياحية نشطة .29
تشهد األراضي الفلسطينية وخاصة مدينة بيت لحم، هذه األيام حركة سياحية نشطة بدأت مع مطلع شهر ابريل                 

نة مع العام السابق، ووصـل عـدد        بالمائة مقار 92الجاري، وارتفعت نسبة السياح الوافدين إلى المنطقة بنسبة         
وأعلن جودة مرقص وزير الـسياحة، أن هـذا النـشاط            . ألف سائح  120السياح منذ بداية هذا العام إلى نحو        

وزارة كافة اإلجراءات والتدابير الستقبال أفواج الـسياح        الالسياحي الملحوظ في المنطقة، يأتي بعد أن اتخذت         
رضية المناسبة واآلمنة التي شجعت وكاالت السياحة والـسفر العالميـة           والحجاج، وبعد أن وفرت الوزارة األ     

واألفواج السياحية للقدوم إلى فلسطين وزيارة المدن والمواقع الدينية واألثرية الهامة، وخاصـة مـدن القـدس                 
   .المحتلة وبيت لحم وأريحا

  18/4/2006المركز الفلسطيني لإلعالم 
  

  ةالسلطة تحذر من ازمة انسانية وصحي .30
حذر وزير الصحة باسم نعيم امس من ازمة انسانية وصحية في االراضي الفلـسطينية              :  أ ف ب، بترا    -غزة  

 ،نوجه نداء استغاثة ونناشد كافة الجهـات الدوليـة التـدخل          ''وقال  . بسبب نقص االدوية والمستلزمات الطبية    
، مشيرا الى ان هذا     ''فقها المختلفة  مليون دوالر شهريا لتشغيل مرا     4ر5وزارة الصحة تحتاج الى     ''واوضح ان   

   . صنف من األدوية والمستلزمات الطبية قد نفدت1500واشار الى ان أكثر من . نفقات تشغيلية فقط''المبلغ هو 
  18/4/2006الدستور 

  
   ماليين شيقل خالل شهر6نحوالصحة توفر وزارة إجراءات  .31

وفـرت  التـي أتخـذت،   لى ان االجراءات الجديدة  ا وزير الصحةأشار: غزة ـ الحياة الجديدة ـ سمير حمتو  
 مليـون   12 في شباط الماضـي       تكلفة التحويالت للعالج      ماليين شيقل خالل شهر من عمله حيث كانت        6نحو
 بدال مـن    في غزة، وكشف عن أن الوزارة ستستعين بأخصائيين من الخارج إلجراء العمليات والعالج             .شيقل

  .ستعدادهم للمكوث هنا فترة طويلة مقابل مبالغ رمزية زهيدة اهم حيث أبدى العديد من،التحويل
  18/4/2006الحياة الجديدة 

  
  مكتب الحريري ينفي كالم جبريل .32

المتضررين  كلّف من "سعد الحريري إلى أن تصريحات أحمد جبريل األخيرة تظهر أنه           للفت المكتب اإلعالمي    
بند المتعلق بالشأن الفلسطيني خصوصاً بتعطيل النقاش       من تطبيق مقررات اإلجماع الوطني اللبناني عموماً وال       

 ".الجدي الذي بدأ في هذا السياق، فلجأ إلى اإلدالء بمعلومات مغلوطة وغير صحيحة عن مـضمون النقـاش                  
إذ يأسف الضطراره إلى نفي ما تناقلته بعض وسائل اإلعـالم عـن لـسان                 المكتب أنوجاء في بيان صادر     

ة الجهود الصادقة على كل المستويات من أجل تطبيق المقررات التـي صـدرت    جبريل، يكرر تمسكه بمواصل   
باإلجماع عن مؤتمر الحوار الوطني كافة لما فيه مصلحة لبنان واألخوة الالجئين الفلسطينيين علـى أراضـيه                 

  .والقضية الفلسطينية
 18/4/2006السفير 

  
  النائب بهية الحريري تبحث أوضاع العمالة الفلسطينية .33

وعرض الوفد خالل اللقـاء الـشأن       ،  لت النائب بهية الحريري امس وفداً من االتحاد العام لعمال فلسطين          استقب
النقابي عموماً، وأوضاع العمال الفلسطينيين في لبنان بشكل خاص، وسلم النائب الحريـري مـذكرة مطالـب                 
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 . وضاعه، وتم التشاور بـشأنها    مرفوعة من اتحاد عمال فلسطين، تتناول واقع العامل الفلسطيني وسبل تحسين أ           
لدى الحكومة اللبنانية نية حقيقية دراسة موضوع الوجود الفلسطيني في لبنان مـن مختلـف               : وقالت الحريري 

  جوانبه، وأنتم كاتحادات عمال جزء من آليات المجتمع المدني واالطارات المدنية التي يجب أن يكون لها رأي 
  

  .ألساسي هو للحكومةودور على هذا الصعيد، لكن الدور ا
   18/4/2006المستقبل 

  
  قضية السالح الفلسطيني مسؤولية عربية: مكاويخليل  .34

اعلن رئيس لجنة الحوار اللبناني ـ الفلسطيني خليل مكاوي عقد مؤتمر للدول المانحة مطلع الصيف المقبل في  
مشاريع حيوية ضرورية داخـل     إلنجاز سبعة   " االونروا" مليون دوالر تحتاجها منظمة      45بيروت لتأمين نحو    

ولفت الى ان حل قضية السالح خارج المخيمات مسؤولية عربية، داعيا الدول             .المخيمات الفلسطينية في لبنان   
الكرة اليوم في الملعب الفلـسطيني      "وقال   .المهتمة باستقرار لبنان الى بذل جهودها من اجل المساهمة في الحل          

ة الى مخيم عين الحلوة، ألن المشكلة تكمن عندهم بعد ان طلبوا مزيـدا مـن                بالنسبة الى زيارة اللجنة الوزاري    
  .الوقت لتؤتي الزيارة المرجوة ثمارها من النجاح المطلوب

   18/4/2006المستقبل 
  

  إخوان األردن يؤكدون دعم حكومة حماس أمام الضغوط الغربية  .35
خوان إلى جانـب    اإلوقوف  ،  األردنب المسلمين    المراقب العام لإلخوان   ،أكد سالم الفالحات  :  حبيب أبو محفوظ  

حماس في مواجهة الضغوط األمريكية والغربية عليها، والهادفة لثنيها عـن موقفهـا الـداعي لعـدم                 ة  حكوم
أن محاصرة حكومة حماس عربيا ودوليا، وسام شرف يعكـس      الفالحات  واعتبر   .االعتراف بالكيان الصهيوني  

 ألن الحفـاظ    ، وطالبهم بالثبات على الحـق،     جدد العهد مع حكومة حماس    ما  ك .مهم وعدالة قضيت  هصدق منهج 
على فلسطين قلعة صمود وثبات، حفاظ على األردن من الطمع الصهيوني الـذي يـصرح بـه بـين الفينـة                     

  .واألخرى
  17/4/2006اخوان اون الين 

  
  لى مواصلة دعم الفلسطينيينإيدعو في األردن مجلس النقباء  .36

 دعا مجلس النقباء إلى مواصلة تقديم الدعم المادي والمعنوي للـشعب الفلـسطيني،      :الرحمن عماد عبد    -عمان
لـى الـشعب    إإليصال المـساعدات     وقرر المجلس تشكيل لجان للتعاون والتنسيق مع الهيئة الخيرية الهاشمية،         

لحثها على تقديم الـدعم     الفلسطيني والسلطة الفلسطينية، كما قرر المجلس مخاطبة اإلتحادات والنقابات العربية           
   .بناء الشعب الفلسطينيأالمطلوب في ظل الحصار اإلقليمي والعالمي على 

  18/4/2006الرأي األردنية 
  

  تدهور خطير في حالته الصحية: محامي األسير السعودي لدى إسرائيل .37
 اسـرائيل ي دخل    األسير السعودي عبدالرحمن العطيو    أن ، رائد محاميد  ،سير الفلسطيني كشف محامي نادي األ   

لـى  إ وهناك دراسة لطرده من البالد       ،نه ال توجد الئحة اتهام ضده     أطالبا اللجوء السياسي وليس لتنفيذ عملية و      
  .كما كشف عن خطورة وضع العطيوي الصحي نفسيا وجسديا ومعاناته المتواصلة .وروبيةحدى الدول األإ

  18/4/2006القبس الكويتية
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   حماس مالياً وتأييد تحديث منظمة التحريرمساندة حكومة: مؤتمر القدس .38

عماله في  أاختتم المؤتمر الدولي الثالث حول القدس ودعم حقوق الشعب الفلسطيني           :  يو بي أي   - ا ف ب   -ارنا
الكيان الـصهيوني كيـان     "ن  أمعتبراً  ،  طهران بالدعوة إلى دعم الحكومة الفلسطينية الجديدة ومقاطعة إسرائيل        

 كمـا . "قة العربية واإلسالمية، ومن الناحية الشرعية والقانونية ال حق له في الوجود           غاصب وأجنبي عن المنط   
مؤكداً على حق الالجئين     ا المجتمع الدولي والحكومات وشعوب العالم كافة إلى تقديم المساعدة لهذا الشعب،           عد

 ضرورة توحيدها باعتبارها    ندد البيان بخطوات الكيان الصهيوني لتهويد القدس، مؤكدا       و. في العودة إلى بالدهم   
  .تحديث منظمة التحرير الفلسطينيةل وأعلن دعمه ،عاصمة للدولة الفلسطينية

  18/4/2006السفير 
  

  الرياض تدعو الدول لمراجعة مواقفها بشأن وقف دعمها للفلسطينيين .39
لـى  إلطريـق  الوزراء السعودي أكد علـى أن ا  ن مجلسأ وزير الثقافة واالعالم، ، أوضح اياد مدني  :ضالريا

كما أكد أهمية أن تراجـع      . حادية الجانب أو عزل الشعب الفلسطيني     جراءات األ السالم والوفاق ال يمر عبر اإل     
يقافها عقوبة جماعية لهذا الـشعب الـذي        إالدول مواقفها تجاه ما تقدمه من معونات للشعب الفلسطينى ألن في            

  .نسانيةجرد من أبسط حقوقه الوطنية واإل
  18/4/2006ط الشرق األوس

 
   منظمة عربية ودولية تدين الحصار الدولي على الحكومة الفلسطينية12 .40

 أدانت اثنتا عشرة منظمة حقوقية عربية ودولية الحصار الذي تفرضه غالبيـة األطـراف الدوليـة                 -باريس  
ا مجموعـة مـن     المؤثرة والفاعلة في الحياة الفلسطينية، على الحكومة الفلسطينية المنتخبة، وذلك عبر اتخاذه           

ـ ،  اإلجراءات والقرارات الغير مبنية على أساس قانوني، وإنما كعقاب على خيار الشعب الفلـسطيني               توطالب
 قررت مؤسسة الـضمير     كما. جميع األطراف الدولية ذات العالقة باحترام خيار الشعب الفلسطيني الديمقراطي         

حقوقي إلى المؤسسات األوربيـة والدوليـة لطلـب         لحقوق اإلنسان واللجنة العربية لحقوق اإلنسان توجيه وفد         
  .تضامنها مع مضمون النداء

 17/04/06قدس برس 
  

   غزةىالمساعدات المصرية تتدفق عل .41
لفلسطينيين عبر بوابة صالح    لتتدفق المساعدات الغذائية والطبية من الحكومة المصرية        :   أحمد سليم  -العريش
بناء الشعب  أ ى يتم توزيعها مجانا عل     , يق والسكر واألرز والمواد الطبية     بما يعادل آالف األطنان من الدق       , الدين

عداد قافلة طبية متكاملة مزودة باالحتياجات الطبية المختلفة لصالح مستشفيات قطاع           إ كما يتم حاليا      , الفلسطيني
   . غزة بالتنسيق مع الجانب الفلسطيني

المساعدات المصرية تصل يوميا لقطاع غزة عـن طريـق           بأن    , وصرح منذر الجاني سفير فلسطين بالقاهرة     
  .ميناء كرم أبوسالم ليتم توزيعها من خالل لجنة خاصة بهذه

  18/4/2006األهرام المصرية 
  

  ادانة التصعيد االسرائيلي، واستنكار قطع المساعدات: المؤتمر االسالمي اتحاد مجالس .42
 لمؤتمر اتحاد مجالس الدول األعضاء في منظمة المـؤتمر          أدان البيان الختامي للدورة الرابعة    :   وفا -اسطنبول

االسالمي ومجالس االتحاد الذي انعقد مؤخراً في مدينة اسطنبول التركية، بشدة التصعيد العدواني الدائم الـذي                
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االعتقاالت وهدم منازل وتجريف األراضـي      تمارسه قوات االحتالل االسرائيلي واستمرارها في اتباع سياسة         
  .والحد من حرية تحرك ابناء الشعب الفلسطيني واقامة المزيد من المستوطنات

بيان االمتناع عن دفع المستحقات المالية الفلسطينية، بهدف تعطيل االستحقاق الديمقراطي في فلسطين             الكما ندد   
من الدولي باتخاذ االجـراءات الفوريـة الكفيلـة بوقـف           ومنع الحكومة من ممارسة عملها، مطالباً مجلس اال       

  .االعتداءات االسرائيلية واجبار الحكومة االسرائيلية على دفع المستحقات المالية التي تحتجزها
ودعا حكومات وشـعوب     واستنكر البيان بقطع المساعدات والمعونات عن الشعب الفلسطيني وسلطته الوطنية،         

ة الى دعم الشعب الفلسطيني وسلطته الوطنية مادياً ومعنوياً وتعويضه عما يقتطع من             األمتين العربية واالسالمي  
  .مساعدات ومعونات

وطالب المؤتمر األمم المتحدة واللجنة الرباعية واالتحاد البرلماني الدولي، بالضغط علـى حكومـة االحـتالل                
  .عشر برلمانياً فلسطينيااالسرائيلي الطالق سراح األسرى الفلسطينيين والعرب بمن فيهم خمسة 

كما استنكر التهديدات من قبل االتحاد االوروبي والواليات المتحدة االمريكية بقطع المساعدات والمعونات عن              
الشعب الفلسطيني وسلطته المنتخبة، وأعتبر تلك التهديدات بمثابة عقاب جماعي للشعب الفلسطيني على خياره              

  .تي تقوم عليها الديمقراطيةالديمقراطي ونسف لألسس والمبادئ ال
  17/4/2006 وفا –وكالة األنباء الفلسطينية 

  
  ف المساعدات التي تقدمها لفلسطيناليابان توق

صرح متحدث باسم الخارجية اليابانية اليوم بأن بالده ستوقف المـساعدات التـي تقـدمها للـسلطة الوطنيـة                   
الفلسطينية تصب في صالح الـسالم فـي الـشرق    الفلسطينية إلى أن يتضح بشكل كامل أن تصرفات الحكومة         

 840 إلى السلطة الفلـسطينية      1993لقد حولت اليابان منذ عام      : "وقال الدبلوماسي الياباني بهذا الشأن     .األوسط
وأضاف أنه يتعين علـى القيـادة       ". مليون دوالر، ولكنها لن تقدم اآلن إال مساعدات إنسانية في حالة الضرورة           

  .خلى عن المواجهة المسلحة مع إسرائيل من أجل استئناف تقديم المساعدات من جانب اليابانالفلسطينية أن تت
  1/4/2006وكالة األنباء الروسية نوفوستي 

  
   لسحب المراقبينبريطانيالمفوضية األوروبية نفت وجود ضغط  .43

بي لسحب عـشرات    نفى مكتب المفوضية االوروبية في القدس انباء عن ضغوط بريطانية على االتحاد االورو            
ونفت مصادر فلسطينية مسؤولة ما     ،  من المراقبين الدوليين العاملين كطرف ثالث لمراقبة العمل على معبر رفح          

لكنها قالت ان االوروبيين يخـشون اعـادة صـالحيات    . تردد عن تهديدات للمراقبين االوروبيين بترك المعبر  
  .  على الوفاء بالشروط الدولية لتشغيلهاالشراف على المعبر الى حكومة حماس، وعدم قدرة هذه

  18/4/2006النهار 
  

  الرباعية تجتمع في التاسع من أيار في نيويورك: أنان .44
ستجتمع اللجنة الرباعية للشرق األوسط  في التاسع من أيار الــمقبل فـي نيويـورك،                : ب.ف.أ - نيويورك

 الذي اتخذ مبـادرة الـدعوة إلـى هـذا           ، كما أعلن كوفي أنان، أمس     .للبحث في آخر التطورات في الـمنطقة     
نبحث في الطريقة التي تمكن اللجنة الرباعية في الـمستقبل من دفع خارطـة الطريـق               س" :وأضاف .االجتماع

 )كمـصر واألردن   ( اإلقليميين فـي الـشرق األوسـط       ءشركاال الدعوة  إلى      وذكر احتمال توجيه   ."إلى األمام 
  .للـمشاركة في هذا االجتماع

  18/4/2006لفلسطينية األيام ا
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  حماس بتهمة تحويل أموال لأميركيون يدّعون على البنك العربي .45
ـ       50، السبت الماضي، أن نحو      "نيويورك تايمز "ذكرت صحيفة    ـ  أميركيا تقدموا بدعاوى، وصفتها الصحيفة ب

 ونـات ويـست     البنك العربي  (، أمام محكمة بروكلين الفيدرالية ضد ثالثة مصارف دولية        )ولى من نوعها  األ(
أثنـاء زيـارتهم    ، وذلك للمطالبة بتعويضات تقدر بماليين الدوالرات عن أضرار لحقت بهم            )وكريديت ليونيز 

 وقد سمحت المحكمة بالمضي قدماً     .راضي الفلسطينية المحتلة  جراء هجمات شنّها فلسطينيون في األ     إلسرائيل،  
  ) د ب أ، رويترز(. ضيتان االخريان قيد النظرفي القضية المرفوعة ضد البنك العربي، فيما ال تزال الق

  18/4/2006السفير 
  

  داء والخدمات تبدأ تحسين األ في األردنونروااأل .46
دارية والتنظيمية لغايات تطـوير     صالحات للنظم اإل  إجراء عملية   إب ونروابدأت وكالة األ  : ماجد االمير  -عمان  

 وتحسين ظروف العمـل     ،ي تقدمها لالجئين الفلسطينيين    وتحسين الخدمات الت   ،داء في جميع مناطق عملياتها    ألا
صـالحات  إجراء  بـإ  ، من الدول المانحـة    ،وجود مطالبات وقد بدأت هذه العملية نتيجة      . ونرواللعاملين في األ  

دارة إلى إ  مالحظاتهم ومقترحاتهم    إرسالالعاملين  وقد طلب من    نظمتها  أونروا و جهزة األ أهيكلية وتنظيمية في    
   .الوكالة

  18/4/2006رأي األردنية ال
  

 توقعات بـ ضربة قريبة اليران تنفذها اسرائيل بغطاء امريكي .47
كشف مصدر ليونايتد برس انترناشونال أن اسرائيل، ال الواليـات  :  من كلود صالحاني،واشنطن ـ يو بي اي 

جح قيـام اسـرائيل     هناك ثالثة أسباب تر    . المنشآت النووية االيرانية   ىالمتحدة، قد تشن الضربة العسكرية عل     
 جندي امريكي في العراق يعرض الواليات المتحدة للرد االيراني، اذا          130000ان انتشار قرابة    : أوال: بالمهمة

فالضربة االمريكية ضد ايران يمكن أن تستثير        .نفذت القوات االمريكية الهجمة علي المنشآت النووية االيرانية       
لذلك، فان قيام اسرائيل بالهجوم يمكـن أن يـتم بموافقـة            .  لطهران غضب جميع الميليشيات العراقية الموالية    

ضمنية من الواليات المتحدة، التي ستدين الهجوم علنا، وتوجه تأنيبا كالميا للدولة العبرية ال يكون له أكثر من                  
 .وقع صفعة علي المعصم

ووي، تحدث الناطق باسم الخارجية     بعد قليل من اعالن الرئيس االيراني أحمدي نجاد عن انجاز بالده الن           : ثانيا
االسرائيلية مارك ريغيف عن خطر حقيقي ناتج عن استمرار رفض ايران االنصياع لمطالب المجتمع الـدولي                

 .بوقف النشاطات النووية
وما زاد من االحتقان أن أحمدي نجاد قال أمام مؤتمر عن فلسطين في األسبوع الماضي ان اسرائيل تتجه الي                   

موقف الذي أعلنه أحمدي نجاد يعزز من قناعة اسرائيل بأن أحدا لن يأتي لنجـدتها، وأن عليهـا أن                   ال .االبادة  
وقال القائـد الـسابق للجبهـة        .تتولي األمور بنفسها، كما فعلت عندما حاول صدام حسين تطوير سالح نووي           
اسرائيل ال تملـك    .. ان، منفردة االسرائيلية الشمالية يوسي بيليد ان الدولة العبرية يجب أن تستعد لمواجهة اير           

 .ترف االنتظار الي ما ال نهاية 
ان أي دولة تقرر مهاجمة ايران ستضطر الي التحليق في األجواء السعودية أو األردنية، ومن شأن ذلـك                 : ثالثا

ائيل يمكن السر . أن يحرج الواليات المتحدة اذا اخترقت طائراتها أجواء دولتين تربطها بهما عالقات دبلوماسية            
 .أن تقوم بالمهمة من دون التفكير في مثل هذه االنعكاسات الدبلوماسية

  18/4/2006القدس العربي 
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  2005 بليون دوالر إيرادات الدول النفطية في 700 .48
إلى ان تحرك سعر الدوالر مقابل العمالت الرئيسة األخـرى          » وول ستريت جورنال  «أشار تقرير في صحيفة     
وأضافت الصحيفة انه على رغم صعوبة تحديد وجهـة تحـرك         . ى االقتصاد العالمي  سيكون لديه انعكاسات عل   

  .ترقب حركة أموال النفط: العملة األميركية مستقبالً، ينسبها بعض الخبراء االقتصاديين إلى
إذ حول ارتفاع أسعار النفط عالمياً خالل السنوات القليلة الماضية شريحة كبيرة من الثـروات العالميـة إلـى                   

ضان الدول المصدرة للنفط، تحديداً الشرق األوسط وأميركا الالتينية وروسيا، ما جعل قرارات هذه الـدول                أح
ويتوقع بعـض الخبـراء ان تحـول الـدول النفطيـة            ،  االستثمارية تشكل المحرك المحوري لألسواق الدولية     

وأوضحت الصحيفة أنه    ،2001نة  استثماراتها بعيداً عن الدوالر، ما سيؤدي إلى تراجع قيمته إلى مستويات س           
لغاية اآلن ال توجد مؤشرات تشير إلى ان الدول النفطية، التي بحسب دراسة لوزارة الخزانة األميركية حققـت                  

.  بليون دوالر في العام الماضي، ابتعدت عن المنتجات المالية المسعرة بالدوالر           700إيرادات نفطية بلغت نحو     
إذا كان التاريخ يعطي عبر مجديـة،       «، توماس ستولبر، إلى أنه      »ن ساكس غولدما«وأشار المحلل في مصرف     

فان الطفرات النفطية العالمية السابقة أشارت إلى ارتفاع االحتياط النقدي في الدول النفطية، الذي وجه الحقـاً                 
وأضافت ،  »ريةإلى االستثمارات الطويلة األمد، ما يعني احتمال التحول والتنويع التدريجي عن األصول الدوال            

الصحيفة ان مصرف اإلمارات المركزي ومصرف قطر المركزي أشارا أخيراً إلى أنهما قد يحوالن شـريحة                
  .من احتياطهما النقدي األجنبي إلى عمالت أخرى غير الدوالر

  18/4/2006الحياة 
  

  دول الخليجل مليار دوالر عائدات النفط 300 .49
   إلى 2006مجلس التعاون الخليجي النفطية لشهر يناير ارتفعت عائدات دول :  عبدالجليل النعيمي

وحسب التقرير النفطـي الـشهري الـذي        . 2005 مليارات دوالر عن ديسمبر      3 مليار دوالر، بزيادة     15,23
 مليارات،  3 ,89 مليار دوالر، تليها اإلمارات      12 ,66يصدره مركز الخليج لألبحاث في دبي حققت السعودية         

ستزيد عائدات   .  مليون دوالر  120 مليار والبحرين    1 ,27 مليار، عمان    1 ,41، قطر    مليارات 3 ,8الكويت  
 مليـار   300 مليار دوالر، منها     522وستحصل بلدان أوبك على     . النفط العالمية هذا العام على تريليون دوالر      

ه العوائد مرشحة   وهذ . وستحقق بلدان خليجية فوائض كبيرة في ميزانياتها      . دوالر نصيب دول الخليج العربية    
  . حيث ترتفع أسعار النفط باضطراد لمزيد من االرتفاع في المستقبل المنظور،

 18/4/2006البيان 
 

  ضالعة في اغتيال الحريري" سرائيلا" ومضلّلميليس : خبير جنائي ألماني .50
يق الحريري،  حولت معلومات جديدة، مصدرها ألمانيا، مسار التحقيق في اغتيال رف         : )جالخلي( بيروت، دمشق   

إذ تؤكد تورط إسرائيل في العملية وتتهم اإلدارة األمريكية ورئيس لجنة التحقيق الدولية السابق ميليس بتضليل                
ملف مقتل  " في كتابه  ،الخبير في علوم الجرائم السياسية    ،  األلماني يورغن كابن كوبليه    فقد وجه الكاتب     .التحقيق
قضية  بنـاء علـى      ال بالتحريف المتعمد لمسار التحقيق في       م إلى ميليس  اتها،  "إخفاء األدلة في لبنان   : الحريري

أن أجهزة التشويش التي كـان الحريـري يـستخدمها          :  والدليل على اتهامه إلسرائيل    .طلب اإلدارة األمريكية  
نظام هذه األجهـزة، مـع العلـم أن هـذه           قادرة على تعطيل     الشركة   وحدها  ومستوردة من شركة إسرائيلية،     

   .ة قد تعطلت قبل ساعة واحدة من عملية اإلغتيالاألجهز
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  18/4/2006الخليج اإلماراتية 
  
  

   ..الذَنَب االسرائيلي يهز الكلب األميركي .51
   جهاد الخازن

  
دراسة هارفارد كلمة حق لم تتضمن جديداً سوى الشجاعة في قولها، غير انني سأقدم اليوم الى القراء دراسـة                   

بها أوتي علم الغيب، حتى تصل الى اسـرائيل وقيامهـا وتوسـعها وتهديـدها               قديمة تقرأ المستقبل كأن صاح    
  .وعسكريتها

الدولة « الشيخ يوسف الخازن بالفرنسية تحت العنوان        1919الدراسة، ولعلها في األصل محاضرة، أعدها سنة        
رئ أن يقرر ان كان     اختار منها تاركاً للقا   . ، وترجمها الى العربية الدكتور غسان الخازن      »اليهودية في فلسطين  

  .يشاركني الرأي في جهد الشيخ يوسف الخازن
إال اعتباطاً، وسيتالءم في شـكل تقريبـي والحاجـات          ... ال يمكن أن يكون رسم حدود الدولة الجديدة        ... -

  .االقتصادية األولى، من دون أن يكون في وسعه تلبية تطلعات الصهاينة البعيدة المدى
  .قاف مثل هذه الحركة التوسعية حتى سالت شهيتها في منتصف الطريق ال يمكن والحالة هذه إي-
 الحركة االستردادية تشبه فعالً األجسام الغازية، فهي ال تكتفي باحتالل المكان المعطى لها، بل تتـوق الـى                   -

  ...مزيد من التوسع، فاالرتواء األول لديها يثير ارتواء ثانياً
، وليس في يدي الشيخ يوسف الخازن مـن معلومـات           1919 كتب سنة    أرجو أن يتذكر القارئ ان هذا الكالم      

، »الدولـة اليهوديـة   « وكتاب تيودور هرتزل في السنة السابقة        1897سوى المؤتمر الصهيوني في بازل سنة       
، وبعض األدبيات الصهيونية، في تلك األيام كان هرتزل، وهو صحافي يهـودي             2/11/1917ووعد بلفور في    

المظهـر األكثـر    «كتم هدف الصهيونية في فلسطين، ويقترح عليها أن تقدم قضيتها فـي             هنغاري يدعو الى    
 الذي شرح ان وعـد      3/6/1922وأيدت الحركة الصهيونية الكتاب األبيض للحكومة البريطانية في         . »مسالمة

عنـي زواالً   بلفور ال يهدف الى تحويل فلسطين الى دولة يهودية، وإنما الى وطن قومي لليهود في فلسطين ال ي                 
وقد جعل كتمان الهدف الحقيقي والنهائي للصهيونيين، المستشرق مكسيم رودنسون          . أو خضوعاً للسكان العرب   

والدكتور غـسان الخـازن     . يصف الموقف الصهيوني الرسمي بممارسة التقية كالحركات الباطنية في االسالم         
 يبدأ حتى المؤتمر الصهيوني العشرين في زوريخ        لم» الدولة اليهودية «يقول في مقدمته ان النقاش العلني حول        

  . ألنه درس مقررات لجنة بيل الملكية الصادرة في الشهر السابق1937أغسطس / في آب
  :1919الشيخ يوسف الخازن لم يخدع لحظة بالكتمان الصهيوني والكالم الناعم وإنما قال سنة 

استعمار فلسطين، بل هي تدخل سورية وشبه جزيرة         ولنالحظ ان المنظمات الصهيونية ال تكتفي منذ اآلن، ب         -
  .سيناء في إطار مشاريعها

  . هذا وسيكون الصراع ضد التوسعية الصهيونية صعباً وغير خال من المفاجآت-
 ويترتب على الدول األوروبية، كي تبقى الدولة الجديدة داخل الحدود المرسومة لها، ان تحارب باسـتمرار                 -

  .رة عن المبدأ الصهيوني ذاتهالميول التوسعية الصاد
 وسيكون للدولة الجديدة سياسة انتهازية ال تختلف عن سياسة سائر الدول، وقد أعطانا مؤسـسو الـصهيونية    -

فكرة عن ذلك من خالل المواقف التي اتخذوها تباعاً من السلطان عبدالحميد واالمبراطور غليوم عندما كـانوا                 
  .ينتظرون منهما تحقيق أهدافهم
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خ يوسف الخازن توقع بعد هذا كله صداماً بين أطماع الصهيونية والتيار القومي المحلي، فهو يتحدث عـن          الشي
لماذا يكتب على حيفا ويافا وغزة التي توازي في أهميتها أهمية كاليه لفرنسا البقاء في               «الوحدة القومية ويسأل    

  .»أيد غريبة بعد قيام الوحدة القومية؟
من المؤكد ان   « يقبل بفلسطين يهودية في حين لم تقبل أندلس عربية، غير انه يرى ان               الشيخ يوسف ال يفهم ان    

وهو لو عاش معنا حتى اليوم لقال انها لن تتحقق في قـرن             . »تطلعات قوميي سورية لن تتحقق في يوم واحد       
  .واحد

لورد بلفور، وزير   ثمة نقطة في دراسة الشيخ يوسف وشرح الدكتور غسان لها تستحق التسجيل، هي ان وعد ال               
خارجية بريطانيا في حينه، وتصريحات الحقة لستيفن بيشون، وزير خارجية فرنسا، لم تذكر كلمة الدولة التي                

، وقـد   Foyer والكلمة الفرنسية المرادفة هي      Homeتفترض السيادة المطلقة، فالوزير البريطاني تحدث عن        
ان الخازن يرى ان هذه الكلمة تحمل مفهومـاً سياسـياً     ، مع ان الدكتور غس    »وطن«ترجمت الى العربية بكلمة     

ويرى انها تعني   » موطن«متبلوراً ومتقدماً على الكلمتين االنكليزية والفرنسية، لذلك فهو يفضل ترجمتها بكلمة            
  .أكثر بروح الكلمة األجنبية

تاريخ، ويغتـرف منهـا     بعد كل ما سبق يفاجئنا الشيخ يوسف الخازن بمعرفته الموسوعية بالدين اإلسالمي وال            
أبقى مع الشيخ يوسف الخازن، مراجعـاً       . شواهد ليثبت ان القدس أهم كثيراً للمسيحيين والمسلمين منها لليهود         

 وحتى اليـوم، كأنـه      1948، وسجل فيها أحداث     1919التي كتبها سنة    » الدولة اليهودية في فلسطين   «دراسته  
  .يراها تتابع أمامه

في زعم الصهيونيين انهم ال يريدون االنتقاص من حقوق سكان البالد، وتوقع            » نداالبروباغ«الشيخ يوسف رأى    
دولة عسكرية توسعية تصطدم بالجيران، اال انه بعد ذلك سجل نبوءة يبقى ان نرى، أو يرى الجيل التـالي، إن                  

دولة الالتينية التي   كانت ستتحقق، فهو توقع صداماً مع الحركة القومية المحلية، وهذا حدث، ثم رأى ما ذكره بال               
دون أن تعمر مئة سنة في بلد       «، من   1189 بعد الميالد، وسرعان ما اندثرت عام        1099قامت في القدس عام     

  .»ليس الذين يبلغون هذا السن من أفراده قلة نادرة
: صاحب الدراسة يرى مصيراً للمشروع الصهيوني في فلسطين مماثالً لتلك المملكة في القرون الوسطى ويقول              

فإن الدولة اليهودية لن تعرف باألحرى مصيراً أفضل في زمن تضاعفت فيه قـوة التطلعـات القوميـة                  ... «
  .»...والمقتضيات االقتصادية وإلزاميتها

وفـي  . بحسب تقدير الشيخ يوسف، فإن ما بقي من عمر الدولة اليهودية في فلسطين هو أربعة عقود أو نحوها                 
ان «: ، فإن الشيخ يوسـف الخـازن قـال        »حاجة حقيقية للعالم لذا ستنشأ    «دية  حين قال هرتزل ان الدولة اليهو     

  .»باستطاعة العالم الذي عاش من دون دولة يهودية ألفي سنة أن يستمر من دونها قرابة عشرين قرناً أخرى
وكما ذكرت أمس فقد كنت أعرف كثيراً عن نشاط الشيخ يوسف الخازن الصحافي في مصر والـسياسي فـي                   

 اال انه فاجأني بمعرفته الواسعة بالدين االسالمي والتاريخ، وهو عندما يسجل أهمية فلـسطين والقـدس                 لبنان،
في كتب اليهود إال    » األرض المقدسة «للعرب والمسلمين، يقارن ذلك بما عند اليهود، فيقول انها ال تذكر باسم             
ال تعرف في األحاديث النبوية اال بهـذا        مرة واحدة، وعلى لسان زكريا، حادي عشر األنبياء الصغار، مع انها            

  .االسم
وعدت الى العهد القديم من التوراة، وشرح الرهبانية اليسوعية له، ووجدت ان سفر زكريا هو قبـل األخيـر،                   

وسفر زكريا . Lesser prophets» األنبياء األقل أهمية«ويسبقه حجاي، ويتبعه مالخي، وكلهم من نوع يسمى 
لدين، لم يكتبه نبي واحد، فالفصول الثمانية األولى تشبه سفر حجاي، وزكريا الذي يكـاد               نفسه، بإجماع علماء ا   

واالسم ورد في القرآن الكريم وكفّله اهللا مريم،        . ال يعرف عنه شيء ثابت في التاريخ اليهودي يقدم ثماني رؤى          
  .توراة سنة أو أكثر من زكريا صاحب السفر في العهد القديم من ال500اال انه جاء بعد 
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ان المسلمين عموماً والعرب خصوصاً قد يبنى حقهم في فلسطين على حق الفـتح              «يقول الشيخ يوسف الخازن     
من خالل اسماعيل ساللة ابراهيم وورثة ايمانه، وهم ذريته المتميزة          «ويضيف شارحاً انهم    . »وحق الوالدة معاً  

ودياً وال نصرانياً، ولكن كان حنيفاً مسلماً وما كان         ما كان ابراهيم يه   : كما يشير الى ذلك القرآن في شكل قاطع       
  .»ان أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه، وهذا النبي والذين آمنوا واهللا ولي المؤمنين. من المشركين
  :الشيخ يوسف التالي» مرافعة«واختار من 

  . القرآن الكريم يبارك أرض فلسطين، والنبي يعود اليها دائماً في أحاديثه-
  . من زار بيت المقدس محتسباً أعطاه اهللا أجر ألف شهيد، وحرم اهللا لحمه وجسده على النار-
  . الحسنة في بيت المقدس بألف حسنة والسيئة بألف-
  .برغيف كمن تصدق بجبال األرض ذهباً) في بيت المقدس( من تصدق -
ان الجنة لتحن شوقاً الـى بيـت   ... ةوالطل الذي ينزل على بيت المقدس شفاء من كل داء ألنه من الجن           ... -

  .المقدس
  . أربع مدائن في الدنيا من الجنة، مكة والمدينة والقدس ودمشق-
  . من مات في بيت المقدس فكأنما مات في السماء-
  . يدخل الدجال األرض كلها اال أربعة مساجد وأربع قرى مكة والمدينة وبيت المقدس وطور سيناء-

يوسف بأن بيت لحم أجلّها المسلمون لوالدة عيسى بن مريم فيها، وكرمها النبي بزيـارة               بعد ذلك يذكرنا الشيخ     
وعلى . برفقة المالك جبريل، ما دفع عمرو بن العاص فاتح مصر الى اضاءة سراج دائم فيها من ماله الخاص                 

ين لوجـود قبـر     باب اللد سيقتل عيسى بن مريم المسيح الدجال في نهاية األزمان، وهي عزيزة على المـسلم               
  ).أو مار جرجس الذي قتل التنين(الصحابي عبدالرحمن بن عوف فيها، كما انها تفخر بأسطورة الخضر 

اقطعها النبي بنفسه لتميم الداري، أحد أبرز صحابته الذي أصـبح           ) ابراهيم(والخليل، واسمها الشائع خليل اهللا      
  .تي أمالها النبي مكتوبة بخط اإلمام عليالحقاً والياً على فلسطين، ويقال ان وثيقة االقطاع ال

القدس تحتضن المسجد األقصى، وخبره في اإلسراء والمعراج ال يحتاج الى تعريف، وفيها مسجد عمر الـذي                 
وقد أحـصى أحـد     .  اسماً ويغدقون النذور   17هو موضع اجالل عميق من جانب المسلمين وهم يطلقون عليه           

  .سراج، ووجد فيه الصليبيون ثروات طائلةالرحالة المسيحيين يوماً سبعة آالف 
وقد نقلت باختصار شديد من عرض أهمية فلسطين والقدس عند المسلمين في دراسة الشيخ يوسف، وهو توفي                 

، فلم ير اسرائيل تقوم، ولم يتابع صدامها مع القومية المحلية، غير انه ينقل ألم المسلمين كما سجله                  1944سنة  
في هذا اليوم كُسفت الشمس وغطى الظالم األرض، وبـدت          «: بيون القدس وقولهم  مؤرخوهم عندما دخل الصلي   

كان األلم كبيراً في اسماعيل، واتشح بالط بغداد بالـسواد، وفقـد المؤمنـون حـس                . النجوم في وضح النهار   
  .»...األشياء، وشربوا دموع مآقيهم في رمضان، خارجين بذلك عن الصيام

نادر في قراءة المستقبل، والدكتور غسان الخازن الذي ترجم المحاضرة األصلية           الدراسة، أو الكتيب، من نوع      
هنيئاً : وأختتم بالسطور األخيرة من دراسة الشيخ يوسف الخازن       . وذيلها بشروح وافية أكمل جهد قريبه الراحل      

موحـداً عـامالً    لليوم الذي تستطيع فيه فلسطين، بعد أن تكون تحررت من خوف هؤالء الزنابير، وآوت شعباً                
هذا الشعار سيناسب أرض اللبن والعسل أكثـر      ... »الكل يعمل «ذكياً، أن تزين رايتها بخلية نحل مرفقة بشعار         

  . مما تناسبها نجوم هرتزل المذهبة
  17/4/2006الحياة 

 
  من له الحق بمحاسبة المقتول سامي سميح حمد؟   .52

    سلمان طالل



 

 22

ذي أعطاه أهله اسم سامي سميح حمد، وأعطاه االحـتالل اإلسـرائيلي            من له الحق بمحاسبة الفتى من جنين ال       
في االستشهاد، عندما منع عنه كل حقوق الحياة ولو بحدها األدنى الالئق بكرامة اإلنسان فـي                !) الوحيد(الحق  

  ! القرن الحادي والعشرين؟
حق حرام تعاقب عليه قوانين     يعرف سامي سميح حمد، بحكم تدينه، أن قتل النفس حرام، وأن قتل الناس بغير               

  . الدنيا، فضالً عن أنه سيحاسب عليه في اآلخرة
ويعرف سامي سميح حمد أن عملية كالتي نفذها في قلب مطعم في تل أبيب ليست أفضل سبل الجهـاد ضـد                     

به قد  االحتالل اإلسرائيلي، وأن رد المحتل عليها سيكون قاسياً جداً، وأن أهله والكثير من صحبه وخالنه وأحبا               
يكونون من بين ضحايا رد الفعل اإلسرائيلي، قتالً وسجناً وتعذيباً وتهديماً للمنازل وإذالالً لكل من أحـب فـي                   

تمـشي  : مثلها مثل الخليل ونابلس وطولكرم وقلقيلية وبيت لحم والقدس        > جلجلة<جنين التي صارت منذ زمن      
بل إنه  .. ل، بينما العالم يتفرج وال يتحرك لمنع الجريمة       مكبلة ومثقلة بآالمها إلى المصير الذي قرره لها االحتال        

فقبل يومين فقط منع المندوب األميركي مجلس األمن الـدولي مـن            ! ال يسمع شكوى الضحية من قبل اإلدانة      
النظر، النظر فقط، في آخر شكوى فلسطينية حول حصار التجويع وتحقير الديموقراطية التي التزم بها الشعب                

  . >سلطة بلدية<من أن تكون حتى > حكومته<لمصادرة أرضه والممنوعة الفلسطيني ا
والحقيقة هي أن السلوك الوحشي اإلسرائيلي في تعامله مع الشعب الفلسطيني، وسياسة األرض المحروقة التي               

ذلك ، كل   >دول التحالف <يعتمدها معززة بالتأييد األعمى يجيئه بغير طلب من اإلدارة األميركية ومن معها من              
يجعل الموقف المبدئي من العمليات الفدائية التي يتعذر عليها الوصول إلى هدفها العسكري فيفجـر منفـذوها                 
أنفسهم حيث يتمكّنون وليس بالضرورة حيث يقصدون، ترفاً ال تسمح به ظروف الحصار التي تفرض على كل                 

وت في المعتقالت والسجون، أو الموت في       الموت جوعاً، أو الم   : فلسطيني الخيار بين أنواع من الموت ليس إال       
عملية مطاردة، أو الموت تحت ركام منزله المنسوف، أو الموت بحسرته وهو يرى أرض وطنه تؤخـذ منـه                   
بالقوة لتبنى فوقها المستعمرات لوحوش المستوطنين المستقدمين من أربع رياح األرض ليلغوه، أو وهو يـرى                

أجداده وفوق بيت أحالمه، وهو ال يقوى على وقف تقدم الجرافـات            جدار الفصل العنصري يمتد فوق أجداث       
يغوص عميقاً وال من    > الوطن<أمام توسالت أمه وبكاء أبيه العجوز وعويل إخوته وإخواته وهم يرون طيف             

  . ينقذه
ظايا، على الموقف المبدئي أن يحاسب سامي سميح حمد باعتباره ميتاً بل مقتوالً من قبل أن يتناثر جسده مع الش                 

  . بل شظايا قاتلة
بدءاً باتفاق أوسلو الشهير، مروراً بما تم في        > السلطة<مع  ) باإلذعان(أفلم تقتل إسرائيل كل االتفاقات المعقودة       

، فـضالً عـن عـروض       >خريطة الطريق <المتنقلة من كامب ديفيد إلى شرم الشيخ، فإلى         > القمم<العديد من   
  ين من دون أن تأخذ من إسرائيل؟ العربية التي أعطت من فلسط> السالم<

من ضرائب ورسوم   > السلطة<أفلم تعلن إسرائيل على الفلسطينيين حرب القتل جوعاً، وهي تصادر مستحقات            
  من إسرائيل؟ .. تفرضها على صادراتها

أفلم تفرض إسرائيل الحصار بالنار على غزة التي تسهر ليلها تحت القصف ال يؤنسها في عتمـة المـوت إال                    
ل سيارات اإلسعاف وهي تحاول جمع األطراف المتناثرة للصبية والفتيات المقتولين بجريمة أنهم ولدوا في               عوي

  ! فلسطين، وكانوا سيصيرون رجاالً ونساء فلسطينيين؟
في إسـارها،   > يعيش<إن محاسبة سامر سميح حمد ال يجوز أن تتم من خارج الظروف التي فرض عليه أن                 

  ! فكيف بحياته؟.. بأن يختار طريقة موتهوهي ظروف ال تسمح له 
  ... هو مقتول مقتول، مقتول
  أين وكيف ومتى؟ : وكل ما فعله أنه اختار
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وقبل أن ينفذ   ... ومن كان يستطيع أن يقدم لسامي خياراً آخر فليتفضل بإعالنه، قبل الحكم بإعدامه مرة أخرى              
  ! مثل سامي عمليات أخرى> مقتولون<

فمن حاسب على القتل اليومي المقصود يحق لـه         . وقف المبدئي من مبدأ القتل العشوائي     مع جزيل االحترام للم   
   .هاإدانة إقدام سامي حمد على عمليته العشوائية بموقعها وتوقيتها وأهداف

  18/4/2006السفير 
 

  ميثاق حماس يشبه بروتوكوالت حكماء صهيون  .53
   ترجمة حلمي موسى،رافبورات عمير

، ميثاق حركة حماس ببروتوكوالت حكماء صهيون، إال انـه          >معاريف<ة مع صحيفة    يصف يادلين، في مقابل   
يوضح أنها منظمة صاحبة رؤية واقعية براغماتية تلزمها بالمساومة، متوقعا أن تحاول حماس، عبر اإلقنـاع،                

علـى أن   ، مشددا   >لتعارض هذا األمر مع المصلحة الفلسطينية     <منع الفصائل الفلسطينية من مهاجمة إسرائيل       
  . وضع إسرائيل مستقر وصلب على الرغم من كل شيء

صحيح أن الوضع االستراتيجي تحسن كثيرا في العـامين  <يقول . ولدى يادلين تشخيص خاص لوضع إسرائيل    
الماضيين، بعد إزالة الواليات المتحدة لنظام صدام حسين، واالنتصار اإلسرائيلي في الجولة ضـد اإلرهـاب                

وعدا ذلك ثبت أن لدينا سالما      .  كل هذا وضع إسرائيل في مكان مريح وقوي        2004ت العام الفلسطيني التي وقع  
وكـان اإليرانيـون قـد      . مستقرا مع مصر واألردن، وتم تجريد الليبيين في هذه الفترة من مشروعهم النووي            

 وبـالعموم   .جمدوا مشروعهم النووي، وخرج السوريون من لبنان، وانتخب الفلسطينيون زعيما يدين اإلرهاب           
  . >لكن الوضع متلبد اآلن. ظهرت صيرورات ديموقراطية في عدد من دول الشرق األوسط

إذ ظهـرت   .  بدأت الصورة تبدو أقل وردية     2006 ومطلع   2005عندما وصلنا إلى نهاية     <ويروي يادلين أنه    
ير هجـومي للمـشروع     تحوالت أقل جودة، سواء االستعداد اإليراني لمجابهة األسرة الدولية والسير نحو تطو           

النووي، أو حقيقة أن استقرار العراق كدولة ديموقراطية يتم بوتيرة أقل من المتوقع، أو انتـصار حمـاس، أو                   
ولكن . كل هذه عقبات .  ليس مستعدا لنزع سالحه    ،1559حقيقة أن حزب اهللا، خالفا لقرار مجلس األمن الدولي          
 وإسرائيل دولة قوية ورادعة، كما أن مكانتهـا الدوليـة           .برغم كل شيء ما زال وضع إسرائيل مستقرا وصلبا        

  . >ممتازة
وعندما يجري يادلين مقابلة يبدو أنه يزن كل كلمة جيدا، فهو يعرف أن أي زلة لسان يمكن أن تثير عاصـفة                     

. سياسية، أو تدفع زعماء دول مجاورة، حساسين لكل كلمة إسرائيلية حول استقرار بلدانهم، للقفز عن كراسيهم               
وهو يتذكر أيضا أن رؤساء االستخبارات في السابق، حتى من كانوا أقدم منه في المنصب، تورطوا مرارا في                  

  . أقوال مثيرة للخالف، ولذلك يبدي بالتأكيد حذرا كي ال يكبو في بداية الطريق
  كارثة، لماذا؟ 

 االستخبارات، خالصات حادة    ويقدم يادلين، على الرغم من الحذر المدروس، في مقابلته األولى كرئيس لشعبة           
  . للتطورات األخيرة في منطقتنا العاصفة

  هل انتصار حماس في انتخابات السلطة الفلسطينية كارثة كبيرة بالنسبة إسرائيل؟ .  دعنا نبدأ من األقرب*
 علـى  ففي الفترة التي سيطرت فيهـا فـتح  .  إنني بالتأكيد ال أرى في التغيير داخل السلطة الفلسطينية كارثة       -

وحقيقة فـوز   . السلطة الفلسطينية، تعاملت دولة إسرائيل مع موجة إرهاب لم يسبق لها مثيل وأفلحت في صدها              
حماس في االنتخابات تلزم إسرائيل بسياسة مختلفة بعض الشيء، ولكن محظور علينا في أي حال ومطلقـا أن                  

  . نرى في ذلك خطرا وجوديا أو نهاية العالم
فحماس، من جانـب، منظمـة أيديولوجيـة        . إلى حماس ضمن رؤية مركبة ال أحادية      ينبغي النظر   <ويضيف  

ويكشف التمعن في ميثاقها عن مواقف ال تقبل المساومة، بل إنها ال            . متطرفة ترتكز على حوافز دينية جوهرية     
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ـ         . سامية تذكرنا ببروتوكوالت حكماء صهيون     ة ومن جانب آخر، حماس منظمة صاحبة رؤية واقعية براغماتي
وحقيقة أن بوسـع حمـاس      . تلزمها بالمساومة، على األقل على المدى القصير، لمصلحة غاياتها البعيدة المدى          

التوصل إلى وقف إطالق النار أو ترتيبات عملية جدا على المدى القصير، تعني أنها تستند إلى القـرآن الـذي               
ستفتاء المقبل، وال حتى لجولة االنتخابـات       حماس ال تتطلع إلى اال    . يقول إن من يمتلك الصبر يجد أن اهللا معه        

 وهو العام الذي يعتقد أن      2027,والشيخ أحمد ياسين علم حماس التخطيط للعام        . إنها تخطط لجيل مقبل   . المقبلة
لذلك في وسعنا أن نرى منهم على المدى القصير الكثيـر جـدا مـن تعـابير                 . إسرائيل لن تكون موجودة فيه    

  . >االعتدال
. التحـدي األول والفـوري اقتـصادي      : يادلين، تواجه حماس اآلن ثالثة تحديات هائلة ومركزية       وحسب كالم   

 مليون دوالر شهريا لموظفي ورجـال       170واآلن، وحماس في الحكم، صار لزاما عليها دفع الرواتب بحوالى           
ـ               ف تحويـل   قوات األمن في السلطة الفلسطينية، وسيضع وقف تحويل األموال الضريبية من إسـرائيل، ووق

ويتعذر على حماس تجنيـد     . األموال مباشرة من أوروبا والواليات المتحدة، حماس أمام مشكلة بالغة الصعوبة          
كما أن البنوك، بما فيها البنك العربي، أوقفت التعاون معهم بسبب الخشية من العقوبـات االقتـصادية     . األموال

كما أن حكومة السلطة الفلسطينية برئاسـة       . مات إرهابية التي قد تتعرض لها إذا تم اتهامها بحيازة أموال لمنظ         
ستحاول حماس الحـصول األمـوال،      . أبو عالء خلفت لحماس ديونا هائلة تزيد عن مليار دوالر         ) أحمد قريع (

لكن في هذه األثناء، أصيبت قيادتها بالخيبة       . التي هي بأمس الحاجة إليها، عن طريق التوجه إلى العالم العربي          
 مليون دوالر، وهو الوعـد نفـسه        50عدة التي وعدت بها في قمة الخرطوم في الشهر الفائت، فقط            من المسا 

تقريبا الذي قطعه العالم العربي على نفسه إبان عهد حكومة فتح، والذي لم يتم دوما الوفاء بـه فعليـا علـى                      
  . >ضآلته

   ماذا عن اإليرانيين؟ لقد أعلنوا أنهم سيساعدون حماس؟ *
فاإليرانيون يساعدون حـزب اهللا     . ا إنهم سيقدمون المساعدة، ولكننا نعتقد أن ليس بوسعهم سد الفجوة           لقد قالو  -

.  مليون دوالر شهريا للسلطة الفلـسطينية      100 مليون دوالر، وليس بوسعهم دفع       100بمبلغ سنوي يصل إلى     
أما الخيار الثاني   . ماديا بالحقائب وفضال عن ذلك، عندما ال تتعاون البنوك، سيكون من المتعذر نقل هذه المبالغ              

لحماس من أجل حل األزمة المالية، فهو وضع اليد على صندوق االستثمار الفلسطيني الذي أنشئ فـي عهـد                   
ويحوي هذا الصندوق مبالغ تتراوح ما بين مليـار إلـى مليـاري             . ياسر عرفات ) الرئيس الفلسطيني الراحل  (

ومع ذلك فإن بضع مئـات مـن        . قروض أخذتها السلطة في الماضي    دوالر، ولكن معظم هذه المبالغ مرهونة ل      
  . الماليين من الدوالرات من هذا الصندوق يمكن أن تساعد حماس في تمرير الشهور األولى في الحكم

يادلين ال يقول ذلك صراحة، لكنه يلمح إلى أن قادة فتح ليسوا متحمسين، على أقـل تقـدير، لتـسليم حمـاس                      
  . لالسيطرة على األموا

  من دون عمليات 
   ما هو التحدي الكبير الثاني أمام حماس؟ *
الرباعية شروطا بالغة الوضوح لالعتراف بحمـاس،  ) اللجنة(فقد وضعت .  حماس تواجه تحديا سياسيا هائال    -

لكن يتعذر جدا على هذه المنظمة أن تـساوم علـى مواقفهـا             . وهو أن تتجرد من سالحها وتعترف بإسرائيل      
حماس لم تفلح في إدخال شركاء ائتالفيين إلى حكومتها، ألنها لم تكن على اسـتعداد للمـساومة                 . يةاأليديولوج

 ألن بين سطور هذا اإلعالن اعتراف غير مباشـر          1988,واالعتراف حتى بإعالن االستقالل الفلسطيني للعام       
يزية بلغة معتدلة، لكنهـا     ومن أجل إحداث صدع في الجدار المنتصب أمامها، تتحدث حماس باإلنكل          . بإسرائيل

ويحاول رؤساء حماس إثارة غموض وتشويش والحـديث بلغـة رقيقـة يمكـن              . بالعربية تقول أمورا مغايرة   
وعندما يصلون إلى مكان يضطرون فيه للمساومة مع أيديولوجيتهم، فإنهم لـن يفعلـوا              . تفسيرها على وجهين  
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وضيح أن الرسائل المتضاربة مطلوبة لهـم لمـصلحة         وفي هذه األثناء، وطيلة وقت معين، يستطيعون الت       . ذلك
  . الشعب الفلسطيني أو لمصلحة حماس كحركة

   وبفضل هذه االزدواجية، هل تنجح حماس في اختراق األسرة الدولية؟ *
وقد تصدع أوال على أيدي الروس، الذين دعوا قادة حماس للزيارة، كما            .  دعنا نقل إن جدار الرباعية مصدع      -

  . ا على يد األمم المتحدة التي يقيم مسؤولون من درجات دنيا اتصاالت معهاتصدع بقدر م
   وماذا عن الفرنسيين مثال؟ *
  .  أعتقد أن بقية أعضاء الرباعية يصرون على مطالبهم من حماس بشكل يثير التقدير-
   ماذا األن عن التحدي الثالث الكبير الذي يواجه حماس؟ *
صحيح أن حماس فازت في االنتخابات، لكن وفق الدستور الفلـسطيني،           . لسطيني األمر يتعلق بتحد داخلي ف     -

وحسب ميزان القوى الفلسطيني، نشأ نموذج تتقاسم فيه الحكم مع مركز آخر يقف في صلبه منـصب رئاسـة                   
وعلى الصعيد الداخلي ستتعامل حمـاس مـع        . أبو مازن الذي هو من فتح     ) الرئيس الفلسطيني محمود عباس   (

القائم بين رغبتها في السيطرة الكلية على السلطة الفلسطينية وبين حقيقة أنه في ميزان القـوى الحـالي                  التوتر  
ولذلك تتبنى حماس تجاه الخـارج سياسـة اللـسان العـذب            . ليست على استعداد للسير نحو مواجهة مع فتح       

مشكلة أخرى من وجهة نظر     وهناك  . واحتضان أبو مازن، فيما تخطط على المدى البعيد للسيطرة على السلطة          
حماس، وهي أنها وعدت الجمهور الفلسطيني بمعالجة أمر الفوضى، غير أن هذه المعالجة تلزمها بالصدام مع                

ستحاول حماس حل هـذه     . مسلحين، واستخدام أجهزة األمن التي يرفض بعضها حتى اآلن االنصياع إلمرتها          
 رواتب رجال األجهزة األمنية، فإن فرصتها في النجـاح          المشكلة عن طريق الحوار، لكن إذا لم تنجح في دفع         

 ألفـا مـن     15ينبغي أن نتذكر أنه انضم إلى األجهزة األمنية، مع بداية التهدئة، ما ال يقل عـن                 . تتضاءل جدا 
وينبغي لحماس أن تقرر إذا كانت ستدفع لهم الرواتب، علـى           . نشطاء اإلرهاب السابقين من أجل تحقيق الهدوء      

  . واء الخزينة، وهذه قضية تنطوي على عوامل تفجير عالية جداالرغم من خ
   ما استراتيجية فتح في الوضع الناشئ؟ *
ففتح أيضا تفهم أنه ليس بوسعها مواجهة حماس جبهويـا،          .  إن استراتيجية فتح هي مرآة الستراتيجية حماس       -

 اخرى، المحافظة على األقل     وفتح تريد من جهة   . وهي تريد إفشال حماس، لكن من دون ترك بصمات أصابع         
كمـا  . على حصتها في الحكم، وعلى األموال التي لدى الرئيس وعلى األجهزة األمنية التي ال تزال تخضع له                

وحسب تقدير فتح حماس لـن تـنجح، وحينهـا          . تريد رؤية حماس وهي تتحمل كل المسؤوليات وتتجابه معها        
والنتيجة المشتركة لهـاتين    . ب مكاسب للشعب الفلسطيني   سيفهم الجمهور الفلسطيني أن لطريق فتح فرصة لجل       

االستراتيجيتين هي أننا في المرحلة األولى نرى تعاونا وفوق السطح يبدو كل شيء متناغمـا، ولكـن ينبغـي                   
التدقيق لمعرفة إذا كان هذا التعاون سيصمد عند وصول حماس وفتح إلى مفترقات ينبغي فيها اتخاذ قـرارات                  

  . يطرة على الموارد وحول السياساتحقيقية بشأن الس
 هل إسرائيل، مثل فتح، تتوقع أن تجري انتخابات جديدة في السلطة الفلسطينية خالل عام أو عامين، وهـل                   *

  سنبذل كل ما في وسعنا إلفشال حماس؟ 
  .  هذا سؤال سياسي ال ينبغي توجيهه إلي-
  ع؟ هل ما زالت حماس في الموضو.  إذن هيا نتحدث عن اإلرهاب*
بل إنها  .  إن حماس تنظيم منضبط وهو ال ينفذ عمليات ألن هذا ال يتناسب مع مصالحها على المدى القصير                 -

لكن هناك منظمات إرهابيـة، فـي مقـدمتها الجهـاد           . تتخذ تدابير ضد رجالها الذين يخرجون عن هذا الخط        
ات بالقوة أو بالحوار، وبـين تحمـل        حماس ستضطر لالختيار بين كبح هذه المنظم      . اإلسالمي، ال تقبل التهدئة   

  . نتائج الرد اإلسرائيلي على استمرار اإلرهاب
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هل ننتظر من حماس، كقوة سلطوية، أن تعمل ضد جهات إرهابية فلـسطينية، هـل هنـاك                 .  أمر ال يصدق   *
  فرصة كهذه؟ 

طيني المتواصـل    من الصعب رؤية حماس، التي حملت راية المقاومة، أن تقوم بالقوة بقمع اإلرهاب الفلـس               -
ستحاول توضيح أن األمـر يتعـارض مـع         . تحت سلطتها، وبالمقابل فإنني أتوقع أن يقوموا بمحاوالت إقناع        

  . المصلحة الفلسطينية
   هل تجري محاوالت إقناع كهذه؟ *
  .  هناك إشارات أولية-
 يفعلون ذلك قصدا من     هل.  ذكر أنه منذ خسارتهم في االنتخابات، بات رجال فتح أكثر ضلوعا في العمليات             *

  أجل إفشال حماس، أي هل يديرون معركتهم الداخلية على حساب الدم اإلسرائيلي؟ 
 إن فتح ليست كيانا متجانسا، وحتى في فترة سيطرة فتح على السلطة كانت هناك جهات من فـتح تمـارس                     -

وأعتقـد  . ظاهرة مركزية ومنذ صعود حماس للسلطة تحولت هذه الظاهرة، التي كانت هامشية، إلى            . اإلرهاب
  .  في المئة من اإلرهاب الفلسطيني تنفذه اليوم جهات ذات صلة بفتح2530أن ما بين 

  ال كهنة وال أنبياء 
مـا مـصدر هـذا      .  في يوم االنتخابات انفجر في جنوب عسقالن صاروخ غراد، وهو نوع من الكاتيوشـا              *

  الصاروخ؟ 
م تهريبه إلى القطاع، ونحن نعلم بوجود عدد قليل من مثل            صاروخ غراد مصنوع في بلد أوروبي شرقي، وت        -

هذه الصواريخ لدى األجهزة الفلسطينية في الماضي، وعن عدد من محاوالت تهريب صواريخ كهذه أرسـلت                
أما متى بالضبط وصـل هـذا       . التي ضبطها الجيش اإلسرائيلي   > كارين إي <من إيران، كما في حالة السفينة       

  .  غزة، وكيف حدث ذلك، فليس بوسعنا أن نعرفالصاروخ الذي أطلق من
   هل وصل الصاروخ للفلسطينيين من إيران؟ *
  .  ليس بوسعنا قول ذلك-
 بحسب علمك، ماذا جرى في محور فيالدلفي، الذي يفصل بين السلطة الفلسطينية ومصر، منـذ أن تركتـه                   *

  إسرائيل؟ هل هناك ممر بين الجانبين؟ 
نجح المصريون في حراسة حـدودهم      . ر فيالدلفي اآلن حرس الحدود المصري     إذ يحمي محو  .  بصراحة ال  -

  . مع السلطة الفلسطينية بشكل جيد، ولكن ليس بشكل مطلق
   هل يفعلون ذلك بشكل أفضل مما كان يفعل الجيش اإلسرائيلي في فيالدلفي؟ *
التهريب عبر األنفاق، تظهر أن     لكن حقيقة عودة الفلسطينيين مؤخرا إلى أسلوب        .  ال يمكنني الحكم على ذلك     -

لكن، في األيام األولى النتظام القوة المصرية، بعد خطة الفصل،          . المصريين يقومون فوق األرض بعمل ناجع     
  . دخلت إلى قطاع غزة كميات كبيرة من األسلحة، وخصوصا متفجرات تقنية، وبنادق كالشينكوف وذخائر

 الفصل الذي نفذته إسرائيل في الـصيف الماضـي شـجع علـى               بنظرة إلى الوراء، هل باإلمكان القول إن       *
االنتصار الجارف لحماس؟ وبكلمات أخرى، هل عزز الفصل في الرأي العام الفلسطيني الـزعم القائـل بـأن                  

  طريق النضال هو الطريق األصوب؟ 
كر بينـك   ف.  من الصعب جدا معرفة ما يدور في خلد شخص يضع في صندوق االقتراع هذه البطاقة أو تلك                 -

لكن، من الواضح أن ما دفع نحو انتصار حماس هـو أن الجمهـور              . وبين نفسك في االنتخابات األخيرة عندنا     
الفلسطيني ضجر من السلطة الفاسدة لفتح، وعالوة على ذلك، ضجر من الفوضى ومن حقيقة أنه لم يعد يشعر                  

مهور الفلسطيني، بدرجة مـا، تقبـل زعـم     والسبب الثالث هو أن الج    . باألمان في بيته، في الشارع وفي عمله      
وعلى الرغم من ذلك، أعتقد أن رجال حماس يعرفون في          . حماس بأن اإلرهاب هو ما أخرج إسرائيل من غزة        

 وصـيف   2003سريرة أنفسهم جيدا أنهم فشلوا في الصراع ضد إسرائيل، وأنهم تعرضوا للضرب في صيف               
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أما االنسحاب من غـزة     .  حقيقة أن طريقهم اإلرهابي لم ينجح      النار نبع من  ) إطالق( وأن قبولهم لوقف     2004,
  . فكانت له أسباب أخرى ال أريد الخوض فيها

   هل تقبل االنتقادات التي وجهت لشعبة االستخبارات بأنها لم تتوقع انتصار حماس، وال حجم هذا االنتصار؟ *
د أمرت بدراسة ما إذا كان بوسـعنا فـي شـعبة            وق. نحن نقدم تقديرا  . نحن لسنا كهنة وال أنبياء    .  بالتأكيد ال  -

االستخبارات أن نعرف بشكل أدق النتائج، لكنني ال أتقبل الزعم بأن دور الجهاز االستخباري هو التكهن بنتائج                 
لقد بعثت وحدة األبحاث في االستخبارات العسكرية في        . االنتخابات في مجتمع يتوجه لالنتخابات للمرة األولى      

. قت االنتخابات رسائل شديدة الوضوح، شددت على ضعف فتح مقابل تعزيـز قـوة حمـاس               األشهر التي سب  
وقد . أشارت الرسائل جيدا إلى احتمال أن تتمكن حماس من التحول إلى الحزب األقوى في البرلمان الفلسطيني               

 شددت شعبة االستخبارات على أن حماس سوف تفوز في كل األحوال بإنجاز مهم وسـتكون المنتـصر فـي                  
لقد عرضنا احتمالين، أحـدهما تتـساوى فيـه    . االنتخابات، حتى لو لم تحصل على أكثر من خمسين في المئة     
هو تعبير خرج من    > حماستان<كما أن مصطلح    . القوى مع تفوق طفيف لفتح، والثاني انتصار جارف لحماس        

لرأسين الذي سينشأ في السلطة     وقد أشارت الشعبة بشكل جلي إلى النموذج ذي ا        . دهاليز االستخبارات العسكرية  
الفلسطينية، كما حدث في الواقع، وإلى حقيقة أن أبو مازن لن يستطيع بعد االنتخابات تحقيـق وعـوده بـضم                    

  . وهذه هي األمور المهمة. حماس للعملية السياسية وتجريدها من السالح
   فوز حماس الكامل؟  ومع ذلك، هل خطأ االستخبارات العسكرية يكمن في أنكم رجحتم فوز فتح ال*
ولكن ينبغي التمييز بين حقيقة ينبغـي  . قلنا إن أحدهما معقول أكثر وهذا صحيح .  لقد قدمنا احتمالين معقولين    -

لجهاز استخباراتي أن يحذر منها، كهجوم عسكري، أو توفير معايير فنيـة لهـذا الـصاروخ أو ذاك، وبـين                    
  . تكهن بهاسيرورات اجتماعية اقتصادية مركبة يصعب جدا ال

  اليهود يعني اإلجماع 
   كم عدد رجال تنظيم القاعدة في غزة؟ *
الكثير جدا من التنظيمات اإلرهابيـة      .  ال يتحرك رجال القاعدة حاملين بطاقات تعريف تفيد بأنهم من القاعدة           -

ـ       . اإلسالمية المتطرفة يمكنها أن تعلن نفسها أنها تنتمي للقاعدة         ال القاعـدة   ونحن نعلم عن محاوالت مـن رج
في القطاع إرهابيون كثر بحيث إن نقطة أخرى في بحرهم ال           . ويجدر بنا هنا أال نخيف أنفسنا     . للتسلل إلى غزة  

  . تغدو مثيرة لالهتمام
يقترب > اإلرهاب الجهادي العالمي  < وإذا ذكرنا القاعدة، حين تحذر شعبة االستخبارات في الحكومة من أن             *

  من إسرائيل ما هو المقصود؟ 
أسامة بن الدن والقاعدة منذ مطلع هذا العقد، كانت إسرائيل تظهر في            ) زعيم القاعدة ( عندما نقرأ تصريحات     -

وفي العـام   . يتوجه أساس نضال القاعدة ضد األميركيين واألنظمة العربية األكثر اعتداال         . األولويات الدنيا لديه  
وهذا ال يشكل مفاجأة لنـا      .  األهداف المعنية بمهاجمتها   األخير الحظنا أن القاعدة ترفع من أولوية إسرائيل بين        

وعنـدما تهـاجم    . ألن القاعدة هاجمت مسلمين شيعة في العراق وتعرضت النتقادات شديدة في العالم العربي            
في المقابل،  . القاعدة سنة في األردن فإن هذا يثير فعال موجة احتجاجات شديدة في العالمين العربي واإلسالمي              

وبعيدا عن التصريحات، رأينا في العـام األخيـر أن          . اجمون اليهود فإن هناك إجماعا تاما على ذلك       عندما يه 
كانت هناك هجمات في الدول المجاورة، كالعملية في طابـا وشـرم            . اإلرهاب العالمي يقترب منا ماديا أيضا     

أيضا فـي كـانون األول      الشيخ في مصر وأطلقت صواريخ كاتيوشا من العقبة إلى إيالت، وصواريخ كاتيوشا             
كل هذه العمليات نفذت بأيدي أذرع القاعدة التي تقتـرب مـن دولـة              . الماضي من لبنان باتجاه كريات شمونة     

وثمة أمر إضافي ننتبه إليه وهو أن الجهاديين، الذين تدفقوا في السنوات األخيرة باتجاه واحـد مـن                  . إسرائيل
إذ تم ضخ جزء مـنهم      . اق يتحركون اآلن بحركة في االتجاهين     العالم العربي، مصر سوريا ولبنان، نحو العر      

  . إلى بالد النشأة وهم يخططون هناك لعمليات إرهابية، حتى داخل الدول المجاورة لنا وأيضا ضد إسرائيل
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  في الطريق إلى القنبلة 
لـة النوويـة،    طلبنا من رئيس شعبة االستخبارات تفسيرا قصيرا للجدول الزمني اإليراني للطريق نحـو القنب             

وحصلنا على معلومات مقلقة عن صواريخ حديثة تسلح اإليرانيون بها في العام الماضي، منها مـا يـستطيع                  
  . تغطية أراضي إسرائيل، بل والوصول إلى قلب أوروبا

في أي مرحلة يوجد اإليرانيون في إطار مشروعهم النووي بعد أن طردوا            .  لنبدأ بقضية تخصيب اليورانيوم    *
  األمم المتحدة واستأنفوا عمليات التخصيب في األسابيع األخيرة؟ مفتشي 

 اإليرانيون يعملون لتخصيب اليورانيوم، ولتجاوز حدود تكنولوجية يستطيعون بعدها القول إنهم يـسيطرون              -
  . على تكنولوجيا نووية، كي ال يعودوا بحاجة بعد ذلك إلى أية مساعدة خارجية

  النووية بمقاييس الوقت المطلوب لتخصيب اليورانيوم ولسد الفجوة التكنولوجية؟  كم تبعد إيران عن القنبلة *
وبعد ذلك الوقت المطلوب    .  بشأن الفجوة التكنولوجية هم على مسافة شهور من تجاوز الحد الذي تحدثت عنه             -

مـن الجـائز أن     و. للحصول على قنبلة نووية يعتمد على الوتيرة التي يتقدمون بها في إنتاج المواد المطلوبـة              
األسرة الدولية ستمارس عليهم ضغوطا ال يعودون بسببها راغبين في التقدم، لكنهم إذا ما أرادوا ذلك فإن بضع                  

  . سنوات فقط تفصلهم عن الحصول على القنبلة
التي تحدثوا عنها سنوات طويلة، والتـي بعـدها يكـون           > نقطة الالعودة < اجتياز الحد التكنولوجي هو ذاته       *

  ك القنبلة محتوما؟ امتال
ليس كـل   . ، فباإلمكان التراجع عن المشروع النووي في كل لحظة        >نقطة الالعودة < إنني ال أستخدم تعبير      -

من يركض ميال يستطيع المشاركة في ماراثون، ومن دون اجتياز الحد يستحيل الحديث عن مشروع نـووي،                 
  . لكن الوتيرة بعد ذلك تتأثر بعناصر عديدة

مـا هـي آخـر      . الق قنبلة على إسرائيل، يعمل اإليرانيون أيضا على صواريخ بعيدة المـدى            من أجل إط   *
  التطورات لديهم في هذا المجال؟ 

وقد قـاموا بعمليتـي     .  الذي طوره اإليرانيون بأنفسهم    3 نرى في اآلونة األخيرة انتقاال نحو صاروخ شهاب          -
إي إس  < كيلومتر وتـسمى     3000مداها ما ال يقل عن      اشتروا من أوكرانيا صواريخ بعيدة المدى يبلغ        . شراء

، وهذه الصواريخ كانت في العهد السوفياتي محملة برؤوس نووية، وقد باعوهـا لإليـرانيين مـن دون                  >15
ونحن ال نعرف إذا كانت هذه الصواريخ عملياتية، أو أن اإليرانيين اشتروها فقـط ألغـراض                . رؤوس حربية 
، وهـو   >25إم  <ذلك، اشترى اإليرانيون من كوريا الشمالية صاروخا يعرف ب          وعالوة على   . دراسة تقنياتها 

 كيلومتر، فـي    2500صاروخ بعيد المدى يتيح لهم تغطية أوروبا أيضا، ويبلغ مدى أحد نماذج هذا الصاروخ               
يكمن  كيلومتر، وهنا أيضا كانت أعداد قليلة وصلت لإليرانيين، وهنا           3500حين أن نموذجا آخر منه يبلغ مداه        

وفي كل األحـوال    . السؤال عما إذا كانوا قد اشتروها ألغراض نسخها وإنتاجها في إيران كصواريخ عملياتية            
  . هذه الصواريخ وصلت إلى إيران في العام األخير

 ثمة انطباع بأن تابع إيران في لبنان، حزب اهللا، ال ينوي التجرد من سالحه كما بدا في فترة قـصيرة فـي                       *
  هل هذه حقا وجهته؟ .  بعد أن اضطر السوريون لترك لبنانالعام الماضي

لكن ينبغي  .  تبدو حقيقة أن انشغال األسرة الدولية اآلن بإيران وبصعود حماس خفض الضغط على حزب اهللا               -
االنتباه إلى الحوار الوطني الذي يسعى لدفع حزب اهللا للتجرد من سالحه وإلى سيطرة الجيش اللبنـاني علـى                   

  . جنوب لبنان
  التي ال تزال تعمل من دمشق؟ > اإلرهاب< أين سوريا من ذلك وفيها مقرات *
 الجهاد اإلسالمي وحماس يقيمان في دمشق، وهم غير مشغولين فقط باإلعالم، وخـصوصا قيـادة الجهـاد                  -

. ائيلمن دمشق، بما في ذلك العمليات األخيرة التي نفذتها المنظمة داخل إسر           > اإلرهاب<اإلسالمي التي توجه    
  . وهم ينقلون األموال والخبرات بالتأكيد من دمشق إلى اإلرهابيين
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  دموع ودماء وقيود تنتشر في محافظاته ومدنه وقراه ومخيماته بين الحزن واألمل.. حالة وطن 

18/4/2006الحياة الجديدة   
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