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  35  :كاريكاتير
***  

  
 

  التحقيق في أحداث غزة يكشف آلية الفساد في أجهزة األمن الفلسطينية .1
كشف التحقيق الذي اجرته لجنة خاصة      : محمد يونس  عن مراسلها    رام اهللا  من 28/7/2007 الحياة   قالت

في عمل اجهزة االمن الفلسطينية، اذ      " ئحفضا"على قطاع غزة، وجود     " حماس"في احداث سيطرة حركة     
بين التحقيق الذي استمر شهرا واستمعت فيه اللجنة الى شهادات من كبار المسؤولين والقـادة والـضباط       

، ووجود فساد مالي واداري     "حماس"واالفراد، وجود اختراقات امنية خطيرة في هذه االجهزة من جانب           
" الحياة"وتحدث مصدر مطلع لـ      .ة لبعض قادة تلك االجهزة    واستغالل شخصي للموقع، واجندات شخصي    

ويظهر هذا الملحـق    . عن وجود ملحق مالي للتقرير الذي سلمته اللجنة الى الرئيس محمود عباس امس            
حاالت فساد مالي واداري كبيرة في اجهزة االمن، منها اختفاء مبالغ مالية كبيرة كانت مخصصة لشراء                

 60ويوصي التقرير بإحالة     .اد تموينية ومصاريف متفرقة للجنود والمنتسبين     اجهزة ومعدات وذخائر ومو   
شخصية امنية، معظمها تحتل مواقع عليا في اجهزة االمن، على القضاء العسكري، ومن بينهـا اللـواء                 

كما يوصي باحالة عدد مـن      . رشيد ابو شباك، وايضا رئيس الحرس الرئاسي مصباح البحيصي وغيره         
وقال عضو اللجنة نبيل عمرو في مؤتمر صحافي         .في قطاع غزة على المحكمة الحركية     " فتح"كبار قادة   

عقب تسليم التقرير الى عباس امس ان اللجنة توصلت الى استخالصات مهمة في شأن اسـباب ضـعف                  
اجهزة االمن، منها ان هذه االجهزة اقيمت بصورة ارتجالية وقامت على التجنيد العـشوائي والفـصيلي                

بنية االجهزة االمنية لدينا بنية خاطئـة ومرتجلـة،         : "واضاف.  والتجنيد من اجل لقمة العيش     والشخصي
ضباط وجنود لم يتلقوا سوى اقل من ربـع         : "وتابع". وهو ما سهل حدوث اختراقات جماعية وفردية فيها       

رير اللجنـة   وبين تق  ".رواتبهم خالل عام ونصف عام، هذا فتح الباب واسعا امام االختراقات من حماس            
في شأن مواقع اجهـزة االمـن       " حماس"ان عددا من ضباط االمن وعناصره قدموا معلومات مهمة لـ           
واشار الى ان   . على تلك المواقع  " حماس"ومحتوياتها وعدادها وعديدها، وان بعضهم شارك في هجمات         

  .هزةقبل ان توزع داخل تلك االج" حماس"كثيرا من قرارات اجهزة االمن كان يصل الى 
واستمعت اللجنة التي ترأسها االمين العام للرئاسة الطيب عبدالرحيم، الى شهادات من المستويات القيادية              

، وقال افراد للجنة انهم لم يقـاتلوا للـدفاع عـن            "فتح"في اجهزة االمن والمستويات التنظيمية في حركة        
  .وليست ملكا للحركة" حفت"مواقعهم النهم يعتبرونها ملكاً ومشروعاً شخصياً لبعض قادة 

وقال مصدر في اللجنة ان التقرير يدين دحالن على نحو خاص لمسؤوليته عن اجهزة االمن واخفاقه في                 
، ومنهم دحالن، وظَّـف االجهـزة       "فتح"وخلص التقرير الى ان بعض قادة االجهزة و       . قيادتها وتوجيهها 

  .والحركة لخدمة مشاريع شخصية
ونقل عنه احد   . االستمرار في عملهم، واعدا اياهم بتنفيذ جميع توصياتهم       وطلب عباس من اعضاء اللجنة      
، في اشارة الى نيته االخـذ       "هذا التقرير غير قابل للطعن واالستئناف     : "الحضور قوله لدى تسلمه التقرير    

  .بكل ما جاء فيه
االمن على اسـس    ويقول مقربون من عباس انه ينوي استخدام تقرير لجنة التحقيق في اعادة بناء اجهزة               

انتهـى عهـد    : "وقال عمرو ان الرئيس سيعيد بناء اجهزة االمن على اسس مهنية جديدة، مضيفا            . جديدة
التجنيد العشوائي والفصيلي، وال يمكن ألجهزة االمن ان تظل اقطاعيات لبعض القادة، علينـا ان نبنـي                 

  ". الشخصيةاجهزة امن مهنية وعصرية تقوم على النظام والقانون وليس الوالءات
وقالت مصادر مقربة من عباس انه سيستغل هذا التقرير من اجل التخلص من قادة االمن الذين وظفـوا                  

جميع قادة اجهزة االمن عين في عهد الرئيس الراحل ياسـر           : "واضافت. اجهزة االمن لخدمة مصالحهم   
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 اآلن وقـد ضـعفوا وذووا عقـب    عرفات، وكان عباس تواقاً لتغييرهم، لكنه لم يستطع ألنهم اقوياء، اما        
وفي تعقيب له على التقرير، قال الناطق بلسان حركة فتح في            ".هزيمتهم امام حماس، فإنه سيتخلص منهم     

 ".امتلكت فتح الشجاعة الكافيه لمحاسبة نفسها واستخالص العبر والدروس: "الضفة جمال نزال
اوصت لجنة  :يد عوض واشرف الهورولعن رام اهللا ـ غزة   من 28/7/2007 القدس العربي وأضافت

 المصالح الوطنية، وفق ما علمـت       ىتقصي الحقائق عدم نشر اجزاء من تقريرها الذي اعدته حفاظا عل          
  .القدس العربي

 اعتبار ان لجنة تقصي الحقائق كانت مختصة بمـا          ىطالب عمرو بتشكيل لجنة تحقيق وطنية وذلك عل       و
 في  ىوقد اعتبرت اللجنة ان ما جر      .عالقة لها بحركة حماس   في االجهزة االمنية وحركة فتح وال       ى  جر

 مـن تحقيـق الحلـم       ى جبين الفلسطينيين الذين كانوا قاب قوسين او ادن        ىغزة انقالب وضع وصمة عل    
  .الفلسطيني باقامة الدولة الفلسطيينية

 لم تنفذ مـن      ان اللجنة اكتشفت بان هناك قرارات صادرة عن القيادة السياسية للسلطة           ىواشار عمرو ال  
 ان قرار من الرئيس صدر بتشكيل لجنة قيادة         ىقبل االجهزة االمنية التي انهارت امام حماس، ومشيرا ال        

 ان االجهزة االمنية الفلسطينية تحولت في الـسنوات         ىلالجهزة في غزة وهي لم تعمل به، ونوه عمرو ال         
 وغيرهم من السياسيين الفلـسطينيين،      مؤسسات خاصة ومناطق نفوذ لقادة االجهزة االمنية         ىالماضية ال 

وعلمت القدس العربي من مصادر امنية فلسطينية ان الرئيس عباس سيجري تغييرات كبيرة فـي قيـادة                 
 ان المحاكمة العسكرية قـد تطـال        ىاالجهزة االمنية وآلية عملها قبل منتصف الشهر القادم، ومشيرة ال         

   . ضابط وعنصر في االجهزة االمنية200حوالي 
 أن من بين الـذين مثلـوا أمـام          ىكان رفيق الحسيني رئيس ديوان الرئاسة الفلسطينية لفت الحسيني ال         و

اللجنة لالستجواب أو لالستماع الرئيس عباس ومحمد دحالن والفريق عبد الرازق المجايدة وأحمد حلس              
غيرهم مـن   وتوفيق الطيراوي ورشيد أبو شباك وروحي فتوح وتوفيق ابو خوصة وسمير المشهراوي و            

  .العشرات
أبو أن : كفاح زبون وعلي الصالح، عن  رام اهللا- لندن من 28/7/2007 الشرق األوسط وجاء في

ووعد  .مازن، سيشكل لجانا فرعية لدراسة التقرير حرفياً وتطبيقه، وإصالح الخلل وضمان عدم تكراره
وأما . الى محاكم عسكريةأبو مازن بمعاقبة المقصرين في أحداث غزة، وبتقديم العسكريين منهم 

السياسيون فإن على أبو مازن أن يقرر ما سيفعله بشأنهم، وثمة إمكانية في ان يقدمهم الى محاكم تنظيمية 
 ".الشرق األوسط"حركية، حسب قول رئيس ديوان الرئاسة، رفيق الحسيني لـ

دعوة لعقد جلسة ، ال"الشرق األوسط"ومن توصيات اللجنة أيضا، كما قال مصدر فلسطيني مطلع لـ
. خاصة للمجلس الثوري لحركة فتح، لبحث ما جرى في غزة ومتابعة عمل اللجنة على الصعيد السياسي

وقال المصدر إن هذا التقرير وضع األرضية لفتح جميع القضايا وبحث كل اإلخفاقات السياسية 
ن دحالن في هذا المنصب، والتنظيمية، إذ لن يقتصر إلقاء المسؤولية على محمد دحالن، بل أيضا من عي

 .وغيره، في إشارة الى الرئيس أبو مازن
. واعتبرت اللجنة رشيد أبو شباك، المسؤول بشكل مباشر عن الهزيمة العسكرية، إضافة الى دحالن

وحملت سمير مشهرواي، جزءا من المسؤولية، بينما اعتبرت النائب ماجد أبو شمالة، المسؤول األول 
وبرأت للجنة ساحة عبد اهللا .  وطالبت بمحاسبته مع آخرين أمثال توفيق أبو خوصةمن الناحية التنظيمية

ويقيم أبو شباك وأبو شمالة ومشهراوي وأبو خوصة مع كثير . اإلفرنجي وزكريا اآلغا، وأبو علي شاهين
الشرق "من قيادات فتح الهاربة من غزة في القاهرة ورام اهللا، ورفض أبو مازن حسبما قاله مصدر لـ

وأضاف المصدر أن من تبقى من قيادات فتح في غزة في رام اهللا سيغادر . رؤية أي واحد منهم" األوسط
ويعتقد المصدر أن تقرير اللجنة قطع الطريق على بعضهم الذي كان يفكر بالعودة الى . قريبا الى القاهرة

قيادات الى أنه ظل وعلى ويعود غضب أبو مازن الشديد من هذه ال .رام اهللا ومن بينهم أبو شباك نفسه
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مدى يومين يحث القيادات العسكرية والميدانية في غزة عبر الهاتف على الصمود وعدم تسليم المقار أو 
األسلحة، غير أن بعض القيادات العسكرية بادرت الى االتصال بحماس لتسليمها المقار األمنية من دون 

   .مواجهة
 هقال الى ما :رائد الفيومنتصر حمدان  عن  غزة -ام اهللا رمن   28/7/2007 الخليج االماراتيـة     ولفتت
بعد الرجوع للكشوفات وجد اآلالف من المحسوبين على األجهزة األمنية لكـن علـى ارض   "عمرو نبيل  

 13وقالت مصادر أمنية فلسطينية ان الحديث يدور عن اكتشاف حوالي            ".الواقع كان عددهم محدودا جدا    
 ضابطا من الرتب الرفيعة، في األجهزة األمنية كانوا يعملون لصالح حركة            60ألف رجل أمن، من بينهم      

  .حماس قبل أن تبسط الحركة سيطرتها على غزة
كانت هناك اختراقات فردية وجماعية بحكـم التجنيـد         "وقال عمرو ردا على سؤال لوكالة فرانس برس         

قات أدت إلى تسارع سـيطرة حمـاس        وبعيدا عن االرقام هناك اعتراف بان هذه االخترا       (...) العشوائي  
كـان  " تـضليلية "معلومـات   "وأضاف عمرو انه تبين للجنة التحقيق كذلك ان هنـاك            ".على قطاع غزة  

وقال عمـرو ان     ".مسؤولون سياسيون يقدمونها للمستوى القيادي عما يجري في غزة ولم يكن لها أساس            
  . ائق التي أرفقتها اللجنة مع تقريرها صفحة إضافة إلى مئات الوث200ملخص تقرير اللجنة جاء في 

  
  سقط خيار المقاومةي  فياضحكومةبرنامج  .2

ة    نشرت   الكلمة التي كان مـن   أن :رام اهللا مراسلها من  منتصر حمدان عن 28/7/2007الخليج االماراتي
المفترض أن يلقيها سالم فياض أمام المجلس التشريعي، كشفت أن برنامج حكومته يستند باألساس إلـى                

وقد خـال    .التزام الحكومة بالبرنامج السياسي للرئيس عباس والمبادرة العربية وقرارات الشرعية الدولية          
 أكد فياض ان حكومته ترى أن خيار الـسالم لـم يعـد خيـاراً                 وقد .من أي كلمة تحمل معنى المقاومة     

ستحقاقات الدولية التي   استراتيجياً فحسب، بل ضرورة تفرضها األوضاع السياسية الراهنة والعالقات واال         
تحتم تبني سياسة منفتحة، إضافة إلى االلتزام الكامل باالتفاقيات الثنائية والمتعددة الموقعـة مـن جانـب        
منظمة التحرير، والسلطة، بما في ذلك االتفاقيات الموقعة مع إسرائيل، وتعزيز الممارسـة الديمقراطيـة               

تام بمعايير الكفاءة المهنية والنزاهة في اختيـار أعـضاء          كمفهوم من قبل السلطة واألحزاب، وااللتزام ال      
الحكومة سـوف تعمـل      وأشار إلى أن     .الحكومة، وجميع المناصب األساسية في السلطة، ووفق القانون       

 المستقلة وعاصمتها القدس الشريف على كامل األراضـي الفلـسطينية   ةدولالعلى إنهاء االحتالل وإقامة    
 والعمل على   194 د حل عادل ومتفق عليه لقضية الالجئين على أساس القرار         ، وإيجا 67 التي احتلت عام  

 ،إنهاء االستيطان وجدار الفصل، والعمل على إعادة الوالية الفعلية للسلطة في جميع أرجاء قطاع غـزة               
علق النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي حسن خريشة على خطـوة           من جهته   و .وإعادة وحدة الوطن  

 كان من األفضل لرئيس الوزراء أن يـسلم هـذه الكلمـة             ، أنه   لمة على وسائل اإلعالم بالقول    توزيع الك 
 وأعتبر  .لنواب المجلس التشريعي من اجل االطالع عليها ومناقشتها حتى لو لم يتم عقد جلسة التشريعي              

  .نونيةن توزيع الكلمة خطوة استعراضية ودعائية للحكومة وبعيدة عن كونها خطوة دستورية او قاأ
 مصدر في مكتب فياض، إسقاط الصياغة المتعلقة        تأكيد:  نقال عن وكاالت   28/7/2007 السفير   وذكرت

. بالكفاح المسلح، التي كانت موجودة في برنامج الحكومتين السابقتين اللتـين كانـت تقودهمـا حمـاس                
ـ                ى اجـراءات مثـل     وأوضح ان كلمة مقاومة في حد ذاتها موجودة في البرنامج الجديد، لكنها تـشير ال

أشرف العجرمي ضرورة انتهاء المقاومـة المـسلحة          وزير شؤون األسرى   قد أكد و. التظاهرات السلمية 
ن أمـن جهتـه،     فقـد أعتبـر     مستشار عباس السياسي نمر حمـاد،       أما  . ألن ال عالقة لها بإقامة الدولة     

فا أن هناك عمليـة سـلمية       ، مضي ها األوان لوقف  ، التي آن  االنتفاضة أصبحت ترمز الى الفوضى المسلحة     
 هذا  أنالمتحدثة باسم اولمرت،    في هذا السياق أشارت     و. ونضاال قوميا يمكن أن يكون عبر وسائل سلمية       

  . مناخ جديد لدى الطرفينيؤكد وجود البرنامج مظهر ايجابي 



  

  

 
 

  

            7 ص                                    796:                                 العدد28/7/2007السبت : التاريخ

  
   الرجوب مستشاراً لألمن القومي الفلسطينيجبريلن يعيت أنباء عن  .3

أن محمود عباس قرر تعيين جبريل الرجـوب مستـشاراً لألمـن القـومي              قالت مصادر مطلعة    : عمان
جميع األجهزة األمنية الفلسطينية ومنحه كامـل       مع  الفلسطيني، إلى جانب تكليفه بشؤون التنسيق المباشر        

الرجوب قد طلب من عباس     أشارت إلى أن    و .الصالحيات والتفويضات الرئاسية الالزمة لبدء عمله فورا      
فه بالتنسيق األمني والشؤون األمنية بدون إعالن إعالمي أو مراسيم رئاسية ألن العمل بدون              أن يبقى تكلي  

ضغط اعالمي يتيح له هامشا واسعا من الحركة بما في ذلك تـصويب اإلخـتالالت األمنيـة الـسابقة                   
ان يخفـف   تمنى على أبومازن     كما أنه    .واألخطاء التي وقعت بها القيادات األمنية السابقة في قطاع غزة         

ـ   . هاتصريحاته اإلتهامية لحماس وكذلك رفضه المتصاعد الحوار والمصالحة مع          أن أطرافـا    هكما أكد ل
الحركـة،  عربية عدة تبدي تعاطفا مع حماس لكنها ال تعلنه من أجل التماهي مع الموقف األميركي بشأن                 

 للحـوار رغـم انتـصارها       تحرز أهدافا في مرمى فتح والسلطة بتأكيدها كل ساعة على استعدادها          التي  
  .وسيطرتها على غزة

  27/7/2007فراس برس 
  

   أجرت اتصاالت مع إسرائيل عبر وساطة قطريةحماس: مقداد .4
 إن حركة حماس    ،قال الناطق باسم اإلعالم الفلسطيني في الخارج ماهر مقداد        :  جيهان الحسيني  -القاهرة  

رة عقدت تحت عنوان البحث في إبـرام         مع إسرائيل عبر وساطة قطرية، وأخرى مباش       أجرت اتصاالت 
صفقة الجندي اإلسرائيلي االسير في غزة، مشيراً في هذا الصدد إلى جلسة عقدها نائب رئـيس جهـاز                  
شاباك اإلسرائيلي السابق عوفر ديكل مع ثالث قيادات حمساوية في السجون اإلسرائيلية احـدهم يـدعى                

 الذي بثته حماس كان عربونا لموافقة إسرائيل على         أن الشريط المصور لشاليت    وقد أعتبر    .يحيى سنوار 
هناك الكثير من االشارات أرسلتها حماس عبر إعالميين تعرب فيهـا عـن             وأشار إلى أن    . هذه اللقاءات 

 .لقاءات عقدها أحمد يوسف في الخارج مع شخصيات يهودية        الفتا إلى   استعدادها لعقد هدنة طويلة األمد،      
 الغربية، حيـث    سيناريو الذي جرى في غزة يمكن أن يتكرر في الضفة         حذر من أن ال   ومن جهة أخرى    

حماس مطمئنون الى أن إسرائيل لـن تقـف عائقـاً           مبينا أنهم في    التحضير لتنفيذه يجري مئة في المئة،       
طـائرات  ال ، مـشيرا إلـى أن     نقالب حماس وسهلت لـه    ان إسرائيل كانت تعلم ب    أعتبر مقداد أ  و .أمامهم

تقوم يوميا بمهمة استطالعية في سـماء       من سماء قطاع غزة في ذلك اليوم، رغم أنها          اختفت  اإلسرائيلية  
 إلى اغتيال القوة التنفيذية لعناصر في األمن الوطني واغتيال سميح المدهون في المنطقة              كما لفت قطاع،  ال

ات إلى هذه   التي تخضع للقوات اإلسرائيلية داخل معبر ايريز، وتغاضي اسرائيل واغفالها دخول هذه القو            
واعتبر حديث حماس عن تيـار انقالبـي         . كيلومترات 3المنطقة التي ال يسمح باالقتراب منها على بعد         

 لتيقنها من أنه يدرك تماما ما تهـدف         هوهذا التيار   ل هافااستهدمشددا على أن    . داخل فتح بأنه نكتة سمجة    
لعفة والشرف الوهمي الـذي تدعيـه       إليه وكان يعمل على كشف حقيقتها ويسعى إلى تجريدها من رداء ا           

وعن اتهام حماس لفتح بالفساد والحديث عن وثائق تدلل علـى           . تحت العناوين الدينية وشعارات المقاومة    
 حمـل فـتح جـزءا مـن         إال أنه  ،لدى حماس منهجي  ه  الفساد في فتح شخصي، لكن    شار إلى أن    ذلك، أ 

تـضع القـضية    الفلسطيني، حيث أنها    وضع  حذر من أن إسرائيل تستغل ال     من جهة أخرى    و .المسؤولية
الفلسطينية اآلن في أجواء المزاد وتضغط على الطرفين كي يقدم كل جانب أقصى مرونة ممكنة، معتبراً                

السلطة لم تقبل العرض اإلسرائيلي األخير بإقامة        وأوضح أن    .أن هذه األجواء هي طوق النجاة ألولمرت      
وشدد على  .  أو استثناء مدينة القدس أو اسقاط حق الالجئين        من أراضي الضفة  % 90دولة فلسطينية على    

أن قضية فتح االساسية والمركزية هي فلسطين واقامة الدولة، لكن حماس تسعى الى إقامة إمارة إسالمية                
  .على أي أرض إسالمية
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  28/7/2007الحياة 
  

  خططت الغتياله" حماس"عباس مقتنع بأن  .5
، في لقاءاته الخاصة والعامة المختلفة،      )ابو مازن ( محمود عباس    يروي الرئيس :  محمد يونس  -رام اهللا   

بزرع عبوة ناسفة في نفـق      " حماس"مشاهداته من الشريط المصور الذي يظهر قيام مسلحين من حركة           
ابو مازن يؤكد انه تسلم نسختين من الشريط من          .يقع اسفل طريق يستخدمه من بيته واليه في قطاع غزة         

ونقل عن   .، ما يجعله على يقين تام بأن محاولة االغتيال كانت جادة جدا           "حماس"ي  شخصيتين مختلفتين ف  
  .الشخصيتين قولهما انهما يقومان بواجبهما تجاه اهللا اوال وتجاهه ثانيا

استخدمت االغتياالت مرات عديدة سـابقة،      " حماس"ان  " الحياة"وقال مسؤول امني رفيع في السلطة لـ        
واضـاف   .ء الى االغتيال من اجل تحقيق اهداف سياسية او تـصفية حـسابات            وانها ال تتردد في اللجو    

المسؤول ان اجهزة االمن بدأت تستعد لعملية اغتياالت محتملة في الضفة الغربية في ضوء االجـراءات                
الـشيء الوحيـد الممكـن      : "، وقال "حماس"التي تتخذها اجهزة االمن ضد ناشطي الجناح العسكري في          

ه اآلن في الفترة هو االغتياالت ومحاوالت تفجير مقرات للسلطة، ونحن نستعد جيـدا              لحماس ان تقوم ب   
وابلغ عددا مـن    . الرامي الى اغتياله  " حماس"وال يخفي عباس تأثره البالغ بمخطط        ".لمثل هذا االحتمال  

  .مساعديه انه لن يثق بقادة هذه الحركة مرة أخرى، مشيرا الى انه قدم لهم كل شيء
  28/7/2007الحياة 

  
  عباس يوافق على الترشح للرئاسة مجدداً": فلسطين اليوم"مصادر لـ .6

:" مصادر مقربة من رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس قالت        أن   28/7/2007 فلسطين اليوم    ذكرت
موعد إجراء  , وبعد االنتهاء من سلسلة من اإلجراءات     , إن الرئيس عباس سيعلن خالل األيام القليلة المقبلة       

ـ    ".انتخابات رئاسية وتشريعية مبكرة    أن الرئيس عبـاس وافـق      " فلسطين اليوم "وأكدت المصادر ذاتها ل
كاشفةً النقاب أن األمر سـوي داخليـاً        , على ترشيح نفسه في االنتخابات الرئاسية المقبلة عن حركة فتح         

 على التوالي لـشغل  على مستوى قيادة حركة فتح بحيث يكون الرئيس عباس مرشح الحركة للمرة الثانية    
بعد أن كشفت مصادر مطّلعـة أن هنـاك         , تأتي هذه التأكيدات لموقعنا    .منصب رئيس السلطة الفلسطينية   

 مصرية تتضمن سبعة بنود تهدف إلى حل الوضع الفلسطيني القائم، مبينةً أن أبرز بنـود                -خطة سعودية 
شارت المـصادر إلـى أن البلـدين    وأ .الخطة يقضي بضرورة إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية مبكرة    

ستقومان باالجتماع مع طرفي الصراع كل على حدا من أجـل           , )مصر والسعودية (اللتين وضعتا الخطة    
  .االلتزام ببنودها السبعة

 كشفت مصادر فلسطينية مطلعـة صـباح        :حكمت يوسف عن راسلها    28/7/207 وكالة سما    وأضافت
عباس يود اتخاذ قرارات هامة داخل اطر حركة فتح         الرئيس  ان  النقاب  " سما"اليوم السبت لمراسل وكالة     

 الساحة الفلسطينية وردا على من يقول بان حركـة فـتح قـد ماتـت                ىإلعادة صفوف وهيبة الحركة ال    
وحول إمكانية ترشيح مروان البرغوثي لمنصب الرئاسة فيمـا لـو أفرجـت              . غير رجعه  ىواندثرت إل 

وكشفت المصادر ان الرئيس الفلسطيني طلـب مـن          . حادث حديث  إسرائيل عنه قالت المصادر بأن لكل     
 الضفة وذلك اسـتعدادا     ىالقيادات الفلسطينية التي تتخذ من الدول العربية واألوروبية مقار لها بالعودة إل           

  .إلجراء انتخابات تشريعية ورئاسية مبكرة
  

  ناقشت استعداداتها مع عباس  الفلسطينية لجنة االنتخابات المركزية .7
قالت لجنة االنتخابات المركزية الفلسطينية امس ان السلطات الفلسطينية لديها القدرة           :  رويترز –ام اهللا   ر

من الناحية الفنية على اجراء االنتخابات خالل ثالثة أشهر، اال أنه ال توجد خطة لذلك رغم دعوة الرئيس                  
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الدستوريين في حق عباس في     يشكك بعض الخبراء     إلى ذلك وفي سياق آخر ذي صلة،         .ئهاعباس الجرا 
 . انه يحتاج الى موافقة البرلمان، حيثتعيين حكومة جديدة وتعديل الدستور باصدار مراسيم

  28/7/2007الدستور 
  

  القوة التنفيذية تشّن حملة اعتقاالت واسعة ضد كوادرفتح في رفح .8
 وكوادر حركة فـتح فـي       نفدت القوة التنفذية ظهر امس، حملة اعتقاالت واسعة بحق أبناء         :  وفا -رفح  

 حاصروا عدداً من المنازل في      هاوأكد مواطنون، أن عدداً كبيراً من أفراد       .مدينة رفح جنوب قطاع غزة    
بعد احتجاج مجموعـة     وقد جاء ذلك     .مدينة، وفتشوها بذريعة البحث عن مطلوبين لديها      المختلف أحياء   

الخطباء خاللها إلى حماس وتهجمـوا      من المواطنين عقب صالة الجمعة على الخطب، التي روج بعض           
  .لفلسطينيةعلى القيادة ا

  28/7/2007االيام الفلسطينية 
  

 فياض إلى القاهرة وعمان األسبوع المقبلسالم  .9
 ،يبدأ سالم فياض غدا زيارة للقاهرة لبحث آخر مستجدات األوضاع في االراضي الفلسطينية: عمان

مقرر االسبوع المقبل لمناقشة الجهود العربية التي  لعربوزراء الخارجية ال يءيشارك فى اجتماع طارلو
. بذلت خالل الفترة الماضية لتفعيل مبادرة السالم، والخطوات القادمة التي سيتم اتخاذها في هذا الشأن

 رئيس الوزراء االردني ذلكن فياض سيلتقي قبل ، أقال السفير الفلسطيني لدى االردنمن جهة أخرى، و
  . في عمانداالله الخطيب عبتهووزير خارجي

  28/7/2007الشرق األوسط 
  

  "اإلسرائيلي"يحذران من الخداع " التشريعي" في نائبان .10
بشأن مبادرة للـسالم    " اإلسرائيلية"أكد النائب مصطفى البرغوثي أن االدعاءات        : أمين أبو وردة   -نابلس  

قدها في بيت لحـم أنـه ال        وأضاف خالل ندوة ع    .هي مجرد خداع للتهرب من مفاوضات الحل النهائي         
من الضفة وان ما يدور الحديث حوله هو انسحاب من          % 90من  " إسرائيلي"صحة للحديث عن انسحاب     

من الضفة وهي النسبة المتبقية بعد ضم الكتـل االسـتيطانية ونهـب جـدار الفـصل                 % 50من  % 90
ر مـن االنـسحابات     العنصري لمساحات شاسعة من األراضي واستثناء مدينة القدس ومنطقـة األغـوا           

  .المزعومة
من جانبه دعا النائب قيس عبد الكريم إجراء انتخابات نيابية ورئاسية مبكرة وتشكيل حكومة طـوارىء،                
والعودة إلى طاولة الحوار الوطني الشامل مؤكدا أن خيار االنتخابات المبكرة ال يمكن أن يـتم إال علـى             

جبهة وجميع فصائل منظمة التحرير بالمبـادرة العربيـة         وجدد أبو ليلى تمسك ال     .قاعدة التوافق الوطني  
تحاول االلتفاف على هذه المبادرة عبر إفراغهـا مـن          " إسرائيل"كرزمة شاملة ومتكاملة مشيرا إلى أن       

تحاول اختزال المبادرة العربية إلى التطبيع المباشر والمجاني        " اإلسرائيلية"وقال إن الحكومة     .مضمونها
  .لى حساب االستجابة لحقوق الشعب الفلسطينيمع الدول العربية ع

  28/7/2007الخليج االماراتية 
  

  
  بصمته مقابل منحه تأشيرة زيارةخذ القدومي يرفض زيارة القنصلية األمريكية أل .11

رفض فاروق القدومي اإلمتثال لطلب اإلدارة األمريكية منه مراجعة القنصلية األمريكيـة فـي              : رام اهللا 
، مته والتأكد من هويته قبل منحه تأشيرة دخـول لألراضـي األمريكيـة            ى بص تونس بهدف الحصول عل   
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 . تأشيرة زيارة للعمـل    ىمتراجعا عن طلب ضمني وشفهي له بالحصول عل       ،  خالفا لألعراف الدبلوماسية  
كان يخطط لزيارة مقر األمم المتحدة في نيويورك في ايلول المقبل لحضور اإلجتماع الـدوري               حيث أنه   

  .ومية بصفته وزيرا لخارجية دولة فلسطينللجمعية العم
  28/7/2007القدس العربي 

  
   تقرير لجنة تقصي أحداث غزة تأكيداً لمصداقيتها تعتبرحماس  .12

تقرير لجنة تقصي الحقائق الخـاص بأحـداث        تعليقه على   في  أبو زهري   سامي  قال   : رائد الفي  -غزة  
و شباك فـي المـسؤولية المباشـرة عـن          إن التقرير يؤكد تورط كل من محمد دحالن ورشيد أب         ،  غزة

ال نعفي الرئيس عباس من المسؤولية عـن        " أضاف،و .األحداث، وهو ما يؤكد مصداقية موقف الحركة      
ن هـذا   أ لفـت الـى   و. "هذه األحداث باعتباره القائد العام لألجهزة األمنية التي أكد التقرير على إدانتها           

لداخلي وإنما عبارة عن معاقبة من قيادة السلطة للذين فشلوا          التقرير ال عالقة له بتنقية وضع حركة فتح ا        
وفيما يتعلق بالدعوة لتشكيل لجنة وطنية للنظـر         .من قيادات األجهزة األمنية في مواجهة حماس في غزة        

رحبنا منذ البداية وال نزال بإعالن جامعة الدول العربية تـشكيل لجنـة تقـصي               : "في هذه األحداث قال   
  ."ن الذي رفض وصولها لغزة بعض قيادات السلطة التي أعلنت عن موقفها صراحةحقائق، علماً بأ

  28/7/2007الخليج االماراتية 
  

  فتح والسلطة إمتلكتا الشجاعة لمحاسبة نفسيهما : نزالجمال  .13
لتقرير الذي قدمته لجنة تقصي الحقائق الخاصـة        تعليقه على ا  قال جمال نزال في     :  أشرف الهور  -غزة  

متلكتـا النزاهـة والـشجاعة الكافيـة لمحاسـبة نفـسها            إ والسلطة الفلسطينية    الحركة إن   ،بأحداث غزة 
 فهمنـا لطبيعـة     ،وأضاف .ستخالص العبر والدروس من غدر حركة حماس بسلطة الفلسطينيين بغزة         إو

 أن أيا من المجرمين لن يفلت       ىحماس ال يجعلنا متفائلين بخصوص قيامها بمحاسبة المجرمين، مشيراً ال         
  . المحاسبة ولو طال الزمنمن

  28/7/2007القدس العربي 
  

  مشعل لم يطلب وساطة روسية بين فتح وحماس .14
كشفت مصادر سياسية رفيعة المستوى في حركة حماس النقاب عن اتصال هاتفي جـرى بـين                : دمشق
 وأشارت المصادر إلى أن االتصال تركز باألساس على بحث سبل الخـروج             . وسيرغي الفروف  مشعل
وثمنت مصادر سياسية قيادية رفيعة المستوى في حماس، المواقف          .زمة الراهنة بين فتح وحماس    من األ 

وحمـاس، ووصـفتها بأنهـا       الروسية من القضية الفلسطينية عامة ومن األزمة الحالية الجارية بين فتح          
ـ               ". متفهمة وإيجابية "مواقف   ين ونفى المصدر نفيا قاطعا أن يكون مشعل قد طلـب وسـاطة روسـية ب

تـدرك  " حمـاس "لم يطلب خالد مشعل وساطة روسيا وأن كل ما في األمر أن حركة              : "، وقال نحركتيال
مكانة روسيا الدولية وموقعها في الرباعية، وتقدر مواقفها التاريخيـة مـن القـضية الفلـسطينية ومـن       

الـداخل  أن تضعها في صورة ما يجري من األحداث فـي           " حماس"الحصار، ومن هذا الباب يهم حركة       
  ".الفلسطيني

  28/7/2007فلسطين اآلن 
  

   عدم التحاور مع حماس باتت أضعفى جبهة اإلصرار الرئاسي عل:فتحاويةاوساط  .15
عباس جهدا منظما تقوم به عدة شخصيات فتحاوية عريقة في إطار الدعوة للعودة             محمود  يقاوم   :رام اهللا 

 والحظت اوساط حركيـة بـان       ،اع غزة  التحاور مع حركة حماس بالرغم مما حصل مؤخرا في قط          ىال
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 في ظل تـصاعد     ، عدم التحاور مع حماس باتت أضعف في اآلونة األخيرة         ىجبهة اإلصرار الرئاسي عل   
ويساند جبريـل الرجـوب بقـوة خيـار          .الرأي داخل الحركة لصالح التالقي مع حماس والتحاور معها        

ار مع قادة حماس السياسيين فـي دمـشق          إدامة الحو  ىالتحاور مع حماس فيما يعمل فاروق القدومي عل       
  .باسم فتح مخالفا ضمنيا توجهات عباس في هذا اإلطار

  28/7/2007القدس العربي 
  

  فصائل المقاومة تقصف المستعمرات والمواقع اإلسرائيلية  .16
لجبهـة  لأعلنت مجموعة مشتركة من كتائب المقاومة الوطنية الجناح العـسكري           :  ماهر إبراهيم  -غزة  

. طية لتحرير فلسطين ومجموعات الشهيد أيمن جودة من قصف كيسوفيم بصاروخين مطـورين            الديمقرا
ـ ممـا أدى الـى إ     وأعلنت سرايا القدس مسؤوليتها عن قصف سديروت بصاروخ متوسط المدى             ةباص

 كما أعلنت سرايا القدس وألوية الناصر صالح الدين عن قـصف            .مستوطنة من سكان سديروت بجروح    
لوية عن قصف موقع كـارني    األ وفي وقت سابق أعلنت      .بصاروخ وخمس قذائف هاون   مواقع إسرائيلية   

  . العسكري اإلسرائيلي بثالث قذائف هاون وموقع نحال عوز بقذيفتي هاون) المنطار(
   28/7/2007البيان االماراتية   

 
   استئناف التنسيق األمني بين السلطة واسرائيل في الضفة":هارتس" .17

كر تقرير صحفي اسرائيلي امس أن أجهزة األمن الفلسطينية الموالية للرئيس محمود            ذ:  د ب أ   -تل أبيب   
 .عباس نقلت معلومات إلى إسرائيل بشأن مخططات تحاك في الضفة الغربية لتنفيـذ هجمـات ضـدها                

وأضاف التقرير أن هذه المعلومات خدمت أجهزة األمن اإلسرائيلية في مواجهـة خطـط تنفيـذ تلـك                   
ال يعتمد فـي    " شين بيت "ن مصادر أمنية إسرائيلية شددت على أن جهاز األمن الداخلي           غير أ  .الهجمات

التـي  " الطبيعة المحدودة لهذه المعلومـات    " ويدرك   ،معلوماته االستخبارية على الجانب الفلسطيني وحده     
ني يشكو  ونقلت الصحيفة عن مصادر أمنية فلسطينية أن الجانب الفلسطي         .تقدمها أجهزة االمن الفلسيطنية   

 ومن تجنب كبار ضباط الجيش اإلسرائيلي االجتماع مع         ،من عدم اهتمام إسرائيل بتعاون أمني كامل معه       
أن هذا التعـاون هـو األهـم بـين          " هارتس"واعتبر التقرير الذي نشرته صحيفة       .نظرائهم الفلسطينيين 

  .الجانبين خالل السنوات الست الماضية
  28/7/2007الدستور 

  
 يدعو للتحرك بسرعة للتوصل إلعالن مبادئ حول الحل النهائيحاييم رامون  .18

دعا نائب رئيس الوزراء االسرائيلي، حاييم رامون، أمس الى ضرورة التحرك بسرعة نحو التوصل الى 
ويرتكز في دعوته هذه التي قالها في . اتفاق إعالن مبادئ مع الفلسطينيين حول قضايا الوضع النهائي

رائيلية، على وجود شريك سالم في الجانب الفلسطيني في الوقت الحاضر، وال تصريحات لإلذاعة اإلس
وقال رامون، إنه . »لذا ال بد أن نتحرك بسرعة«يستطيع أن يخمن الى متى سيبقى هذا الشريك موجودا 

، في يؤيد انسحابا من الجزء األكبر من الضفة الغربية المحتلة باستثناء الكتل االستيطانية الرئيسية الثالث
واقترح أن تحل قوات » أحادي الجانب«واستبعد رامون انسحابا . إطار اتفاق سالم مع الفلسطينيين

   .محل القوات اإلسرائيلية المنسحبة من الضفة) الناتو(
من وجهة نظري فإن احتالل األراضي، إنما يهدد عندما يهدد صلب « وأوضح الوزير بال وزارة،

 .»في العالموجودنا وشرعيتنا ويمس بوضعنا 
 28/7/2007الشرق األوسط 

  



  

  

 
 

  

            12 ص                                    796:                                 العدد28/7/2007السبت : التاريخ

  فلسطيني متطرف ينشأ في الضفة الغربية خطة اسرائيلية للتحكم بمصير أي كيان .19
ان طواقم عسكرية وسياسية اسرائيلية تشرف علـى اعـداد خطـة أحاديـة           ) المنار(ذكرت مصادر لـ    

بعناصر متطرفة من السيطرة    الجانب الستخدامها في حالة الطوارىء في حال تمكنت ما أسمته المصادر            
على الضفة الغربية، وتتضمن الخطة االسرائيلية مخطط تفصيلي لتجميع الكتل االستيطانية وضم اراض             
من الضفة الى منطقة القدس، وخلق واقع جديد يمنح اسرائيل هامشا امنيـا وسياسـيا السـتمرار ادارة                  

  .من واالستراتيجيات العسكرية االسرائيليةالصراع مع الفلسطينيين، وفي نفس الوقت المحافظة على األ
وكشفت المصادر أن قيادة الجيش االسرائيلي بدأت باعداد هذه الخطة بعد أيام قليلة من سـيطرة حركـة                  
حماس على قطاع غزة، وأن الخطوط االساسية الرئيسة لهذه الخطة كانت قد وضعت قبل عـدة اشـهر                  

، وأضافت المصادر ان هدف هذه الخطة هو حماية أمن          خوفا من وقوع سيناريو كالذي حدث في القطاع       
  .اسرائيل والتحكم بمصير أي كيان فلسطيني متطرف قد ينشأ في مناطق الضفة الغربية

    27/7/2007المنار الفلسطينية 
  

  مبادئ تسوية اقتصادية دائمة بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية األسابيع القادمة: هآرتس .20
ي عددها الصادر يوم أمس، الجمعة، النقاب عن مبادىء لتـسوية اقتـصادية             ف) هآرتس(كشفت صحيفة   

 .دائمة، تقضي بفصل سياسي مع تعاون اقتصادي وثيق بين إسـرائيل والـسلطة الوطنيـة الفلـسطينية                
وعنونت الصحيفة مبادئ التسوية الدائمة المقترحة التي أعدتها جماعة خبراء اقتـصاد مـن اسـرائيل،                

ت المتحدة، واوروبا والبنك الدولي، وستُقدم توصياتها فـي االسـابيع القريبـة الـى               وفلسطين، والواليا 
  : عدة نقاطىالطرفين والى ممثلي الرباعية إل

في كل تسوية، ستتمتع الدولة الفلسطينية باتصال تام بين مناطقها؛ ستكون حدودها الـشرقية االردن               . 1
  .وحدودها الغربية اسرائيل

ة وحدود سياسية واضحة بين الطرفين، معززة بأسوار وجـدران مـع نقـاط              ستُقرر حدود جمركي  .  2
  .حدودية تكون محطات جمركية ومعبرا بين الطرفين

سيتمتع الطرفان بحرية تامة في ادارة سياستهما الجمركية واالستيرادية، لكنهمـا سـيقيمان ايـضا               .  3
اتفاق منع مـضاعفة ضـريبة الـدخل        مستوى عاليا من التعاون االقتصادي باتفاق منطقة تجارة حرة، و         

وقد تمكن ايضا حركة عمـال      . ومرونة اسرائيلية في مجال قواعد األصل والسالمة للتصدير الفلسطيني        
  .فلسطينيين الى اسرائيل، مع الخضوع العتبارات أمنية وسياسة إدخال عمال اجانب

 استيراد مباشر عـن طريـق       – ستتم جباية ضرائب االستيراد في الموانىء بالتأليف بين طريقتين        . . 4
وقد يمكث جباة جمارك فلسطينيون     . االردن ونقل السلع من موانىء اسرائيل مباشرة الى النقاط الحدودية         

  . ايضا في الموانىء االسرائيلية
ستتفق الدولتان على تنسيق ما لنسب ضريبة الشراء وضريبة القيمة المضافة، وبخاصـة ضـرائب               . 5

ستقتـضي التـسوية حـال       .والكحول، ومنع التهريب على الحدود الطويلة بينهما      المحروقات، والسجائر   
  . محددا لقضايا القدس والمستوطنين

أن اسرائيل ستواجه في االشهر القريبة تحديا سياسيا عظيما، وهو التوصل الى تسوية             "وأردفت الصحيفة   
 سيطرة سياسية تدريجية لحماس     – فياض، أو اختيار الجمود الذي نتائجه واضحة         –مع حكومة أبو مازن     

  ".على جميع المناطق، بتأييد من ايران
باستثناء ( سالم تام مقابل جميع اراضي الضفة        –االول  : أن اسرائيل أمام بديال تسوية    "وأضافت الصحيفة   

 تسوية مرحليـة    –، وحل مشكلة الالجئين؛ والثاني      )تبادل مناطق محدودة في معاليه ادوميم والفيه منشه       
  .)"باستثناء الكتل االستيطانية(ل على عدم القتال مقابل التخلي عن جزء من المناطق تشتم
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سيكون من المرغوب فيه في البديلين استعمال التـسويات المـذكورة           . بغير حل مشكلة الالجئين   "وتابعت
سيحتاج فيهما الى إكمال جدار الفـصل علـى         . آنفا، والتي هي فصل سياسي مع تعاون اقتصادي وثيق        

  ." امتداد الحدود والى بناء محطات جمارك
  28/7/207وكالة سما 

  
  شعبية أولمرت ال تزال متدنية جدا: استطالع .21

كشف استطالع للراي نشرت نتائجه امس ان شعبية رئيس الـوزراء ايهـود             :  ا ف ب   -القدس المحتلة   
 وبداية تحريـك عمليـة       النسبي على الحدود   وءاولمرت ال تزال متدنية جدا رغم التعديل الحكومي والهد        

من االشخاص الذين شملهم االستطالع مقابـل       % 8ولم يؤيد اعادة انتخابه سوى       .السالم مع الفلسطينيين  
  .اختاروا بنيامين نتنياهو% 36فضلوا عليه ايهود باراك و% 22

 اال  لكن رغم ان الليكود يتقدم حزب العمل وايضا حزب كاديما الذي يتزعمه اولمرت في نوايا التصويت               
فقد اشار االستطالع الـى      .انه ال يزال من الصعب عليه الفوز في حال اجراء انتخابات تشريعية مبكرة            

وبذلك سيكون الئـتالف     . مقعدا لكاديما  11 لحزب العمل و   23 مقعدا مقابل    26ان الليكود سيحصل على     
  .ة المطلقة اي اقل من االغلبي120 مقعدا من مقاعد البرلمان ال60 الى 58يميني ما بين 

  28/7/2007الدستور 
  

  من اإلسرائيليين ال يثقون بنّيات األسد % 62: استطالع يديعوت .22
أمس وفي ظل األجواء » يديعوت أحرونوت«أظهر استطالع للرأي نشرته صحيفة : علي حيدر

 في المئة من المستطلعين إنهم ال يعتقدون بأن 62المشحونة والمخاوف من نشوب حرب مع سوريا، قال 
 في المئة إنه في ضوء اللقاء الذي جرى بين الرئيس 53الرئيس بشار األسد يريد السالم، فيما قال 

 .السوري ونظيره اإليراني محمود أحمدي نجاد، يجب على إسرائيل الشروع في المفاوضات مع دمشق
قب مقابلة  في المئة من المستطلعين إن خوفهم من نشوب حرب أخرى في لبنان قد ازداد، ع34كما قال 

 .»الجزيرة«نصر اهللا مع قناة 
  28/7/2007األخبار اللبنانية 

  
  اختراق شبكة معلومات الجيش اإلسرائيلي .23

كشفت صحيفة هارتس أمس عن حدوث اختراق لشبكة المعلومـات الداخليـة للجـيش      : أ . ش . غزة ـ أ 
  . بخطـط الـدفاع بكـل سـهولة        بشكل يسمح للجنود باإلطالع علي الوثائق السرية الخاصة           , اإلسرائيلي

 وكان الضابط الدكتور     . وذكرت الصحيفة أن الشبكة يمكنها نقل المعلومات بسهولة بين الوحدات المختلفة          
 أي قبل شهر من الحرب الثانيـة علـي           , عاموس كاهن قد وجه رسالة في شهر يونيو من العام الماضي          

 أبلغه فيها أنه اطلع علي تفاصيل سرية عن خطط           , ت إلي رئيس شعبة التنصت وقسم أمن المعلوما        , لبنان
   . الجيش اإلسرائيلي

  28/7/2007األهرام 
  
  
  

  لبارد شارك فيه نشطاء أجانب ا  لمخيم نهرعلى المدخل الجنوبيفلسطيني اعتصام  .24
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 بعـد ظهـر أمـس        لمخيم نهر البارد لالجئين الفلسطينيين     شهد المدخل الجنوبي  :  عمر ابراهيم  - البارد
اماً لمطالبة الجيش اللبناني والصليب االحمر الدولي بتأمين خروج المدنيين مـن داخـل المخـيم                اعتص

شارك فيه عدد   وقد  ،   وتجنيبهم مخاطر االشتباكات الدائرة مع تنظيم فتح االسالم        وتحديداً األطفال والنساء  
  . من النشطاء من ايرلندا، كندا، استراليا واميركا

  28/7/2007السفير 
  

  تأسيس حزب للتيار الثالث في فلسطين على قدم وساق لت محاوال .25
 تجري مجموعة من رجال اعمال وسياسيين ومستقلين في االونة االخيرة نقاشات جادة ونشطة              :بيت لحم 

القامة حركة سياسية جديدة غير محسوبة على فتح او حماس للخروج من حالة االنقسام التـي تعانيهـا                  
ان هذا التوجه ليس جديـدا ولكنـه وبعـد          ،  ضو السابق في فدا جمال زقوت     واكد الع  .الساحة الفلسطينية 

 تجري االن وبشكل جدي بلورة حركـة        ،احداث غزة وبسبب حالة االنقسام السياسي واالداري الموجود       
في حال تـم انـشاء       مضيفا أنه    .سياسية اجتماعية جديدة تلتزم ببرنامج منظمة التحرير وشرعية القانون        

 وعلى اساس   67فسيقف الى جانب فكرة الدولتين واقامة دولة فلسطينية على اراضي عام             ،الحزب الجديد 
 وحل قضية الالجئين حال متفقا عليه وفقا لقـرارات االمـم المتحـدة والجامعـه                ،ميثاق منظمة التحرير  

  .العربية
  27/7/207وكالة معا 

  
   في نابلس بمواجهات جامعة النجاحأصيب  فلسطينيوفاة طالب .26

اعلن امس عن وفاة الطالب محمد رداد، متاثرا بجراحه التي اصيب بها خـالل              :  كامل إبراهيم  -نابلس  
 ،حمـاس  التابعـة ل االحداث التي شهدتها جامعة النجاح الوطنية الثالثاء الماضي بين الكتلـة االسـالمية            

انبها بتـشكيل لجنـة     من ج  جامعةال الكتلة االسالمية في     وقد طالبت . فتحل  التابعة وحركة الشبيبة الطالبية  
حملت حمـاس رئـيس     كما  . قاتلالوأن يأخذ القانون مجراه في معاقبة        التي وقعت،    حداثالتحقيق في أ  

 قتل على أيدي أبناء شبيبة فتح وأفراد األجهزة األمنيـة  ، ألنهجامعة المسؤولية الكاملة عن مقتل الطالب     ال
  .ه، حسبما أوضحتالذين دخلوا الجامعة بتنسيق مع

  28/7/2007األردنية الرأي 
  

  العالقون على معبر رفح يبدأون غداً بالعودة عبر منفذ العوجة .27
كشفت مصادر فلسطينية ومصرية متطابقة أن ازمة العالقين الفلـسطينيين عنـد معبـر رفـح                : القاهرة

 تم   إسرائيلياً - فلسطينياً   -الحدودي بين مصر وقطاع غزة اقتربت من نهايتها، موضحة ان اتفاقاً مصرياً             
الدخال البضائع من مصر    أساسا   المخصص عبر منفذ العوجة البري      همفي االيام الماضية يقضي بإدخال    

لم تجزم المصادر ان كانت حركة حماس       إلى ذلك،    . طالئع العالقين بالعودة غدا    حيث ستبدأ  ،إلى إسرائيل 
  .هدات الحركة علماً باطلعت على االتفاق، لكنها توقعت ان يكون المسؤولون المصريون أحاطوا قيا

  28/7/2007الحياة 
  
  
  
  
  

  ونروا العالقين إلى قطاع غزة من خالل معبر الكرامةاأل من موظفي 19عودة : رفح .28
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، ممن كانوا عالقين في األراضي المصرية إلى قطاع          من موظفي االنروا   مواطنا19ًوصل   :محمد الجمل 
وكالة تنسيقاً خاصاً لهم، كونهم     ال بعد أن أجرت     ، عبر االردن  بمدينة أريحا  غزة، من خالل معبر الكرامة    

  .يعملون لديها
  28/7/2007االيام الفلسطينية 

  
  علن توقف العمل في معظم المشاريع التطويرية بسبب إغالق المعابرتبلدية غزة  .29

 ماجد أبو رمضان، رئيس بلدية غزة، عن توقف العمـل فـي معظـم المـشاريع                  أعلن :عيسى سعد اهللا  
يجة نفاد المواد الخام الالزمة وعدم إدخال مواد جديدة منذ قرابة الـشهرين، بـسبب إغـالق                 مدينة، نت الب

وأشار إلى أن استمرار االحتالل في منـع         .المعابر والحصار المشدد الذي تفرضه إسرائيل على القطاع       
ـ                صالح إدخال المواد الضرورية لعمل البلدية سيكبدها خسائر فنية ومالية فادحة، وسـيلحق الـضرر بم

وفي سياق آخر، أشار إلـى المـشاكل         .المواطنين ويضعف قدرة البلدية على مواجهة تداعيات المواسم       
المالية التي تعاني منها البلدية بسبب تراكم الديون والمستحقات المالية على المـواطنين، التـي وصـلت          

ين والعاملين فيها، البـالغ      مليون شيكل، مؤكداً عجز البلدية عن دفع رواتب الموظف         150قيمتها إلى نحو    
  . موظف، منذ سبعة أشهر2000عددهم قرابة 

  28/7/2007االيام الفلسطينية 
  

  ويرفضون اليهودية االسرائيلية  قمة جبل في نابلسىيهود فلسطين يعيشون عل: تحقيق .30
 جبل   قمة ىهناك في صفوف الفلسطينيين من يدين بالديانة اليهودية ويعيشون عل         :  وليد عوض  -رام اهللا   

جرزيم بنابلس شمال الضفة الغربية محتفظين بعاداتهم وتقاليدهم، رافضين اليهودية االسرائيلية الختالفهم            
حرص ياسر عرفات عند قيـام الـسلطة الفلـسطينية          قد  و،   اسم السامريون  همويطلق علي . معها عقائديا 

ا تحت نظام الكوتـا، إال  وانتخاب اول مجلس تشريعي ان يكون لهم ممثل في المجلس حيث أعطاهم مقعد           
 أنفسهم  ونيعدهم  و .أنه تم إلغاء هذا المقعد الحقا بعد وفاته وانتخاب مجلس تشريعي جديد العام الماضي             

 عن اليهود االسرائيليين في المعتقدات، ويدحضون مزاعم اسـرائيل فـي            ونيختلفكما أنهم   فلسطينيين،  
م التوراة السامرية التي تتكون من خمسة أسـفار،         لهحتى أن   . وجود الهيكل اليهودي المزعوم في القدس     

ويحمـل   .سـبعة آالف خـالف     تصل إلى    تختلف عن التوراة العبرانية في بعض األلفاظ والمعاني       هي  و
السامريون في نابلس الهوية االسرائيلية ألسباب منها تسهيل تواصلهم مع األقلية السامرية الموجودة فـي               

 إذ  ،يحتل الزواج عند أبناء أصغر طائفة دينية في العالم أهمية بالغة          و .منطقة صفد حولون قرب تل ابيب     
 اذ يبلـغ    ،يجهد السامريون للحفاظ علي طائفتهم من االنقراض خاصة وانها تعاني من تناقص في عددها             

 وفي هذا الصدد يـشير      . شخصا يعانون من خلل في التوازن بين اإلناث والذكور         712عدد أفرادها اآلن    
 رقـم   ى ألدن 1917 وتناقص عام    ، ألف سامري  200 عام مليونا و   1400بلغ قبل   هم  ان عدد أحد كهانهم   

  . شخص146حيث كان عددهم 
  28/7/2007القدس العربي 

  
   يدعو النقابات والمنظمات االميركية الى مراجعة سياساتها ازاء اسرائيلفلسطينينقابي  .31

جنة التنفيذية لالتحاد العـام لنقابـات عمـال         دعا مناويل عبد العال، عضو الل     :  اسامة العيسة  -بيت لحم   
 فلسطين خالل لقاءاته بممثلي النقابات وممثلي عدد من مؤسسات المجتمع المدني في سـان فرانسيـسكو               

المـصانع   بـسبب  إلى مقاطعة إسرائيل وسحب االستثمارات منها وفرض العقوبات عليهـا،            االمريكية،
 هـا العالم كله على أن   والتي يجمع   ضي الفلسطينية المحتلة،    المستوطنات الجاثمة على األرا   الموجودة في   

 ومن جهة أخرى أشار في معرض تطرقه لمعاناة العمال الفلسطينيين، إلى أن             .غير شرعية وغير قانونية   
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منـذ العـام    مـا جمعـه     قدر  قد  و.  كرسوم واقتطاعات نقابية   همتلقائياً من أجور  % 1الهستدروت يحسم   
 دون أن يساعد في حل أي مشكلة يتعرضون لها داخل سوق             من الشواقل  مئات الماليين ب 1970-1994

  .العمل االسرائيلي
 28/7/2007الحياة الجديدة 

  
  ألطفال الفلسطينيين بالموسيقى لعالج أعراض الضغوط واالضطرابات النفسية برنامج ل .32

االجتماعيين والنفـسيين   بدأ مركز يافا الثقافي في مخيم بالطة ونقابه األخصائيين :غزة ـ ماهر إبراهيم 
في نابلس برنامج اإلرشاد النفسي االجتماعي، ومعالجة الصدمة النفسية لألطفال بالموسيقى بهدف تخفيف             

، ومساعدتهم على التكيف واالندماج بالمجتمع      يهمأعراض الضغوط واالضطرابات النفسية واالجتماعية لد     
الجتماعيين والنفسيين مهارات وخبرات بكيفية     في ظل الحرب، باإلضافة إلى إكساب بعض األخصائيين ا        

   .التعامل مع األطفال المعرضين لالضطرابات النفسية باستخدام األدوات الموسيقية
  28/7/2007البيان االماراتية  

  
  تسمية عصفور تثير جدال بين الفلسطينيين واإلسرائيليين .33

لسطينية أعداد الطيور التي تهاجر سـنويا  تقدر جمعية الحياة البرية الف : عوض الرجوب  -الضفة الغربية   
 نوعا فـي أمـاكن      130 نوعا، فيما يقيم منها      530 مليون طائر من     500عبر األجواء الفلسطينية بنحو     

اعترضـت  ، الـذي   عصفور الـشمس الفلـسطيني  هاومن أشهر أنواع. متفرقة من األراضي الفلسطينية   
. حاولت تجييره لصالحها في مناسبات دولية عديدة       ونسبته إلى فلسطين و    تهمؤسسات إسرائيلية على تسمي   

  .لكن مع ذلك تم تثبيت االسم دوليا باسم عصفور الشمس الفلسطيني
  27/7/2007الجزيرة نت 

  
  العالج بسبب عدم وفاء الحكومة االردنية بتعهداتها األسير العجلوني يرفض  .34

 اسرائيل قبل نحو شهر مع أقدم ثالثة        الذي تسلمه االردن من    األسير سلطان العجلوني  :  ماجد توبة  -عمان
، ويحتاج الـى عنايـة   "كرون"أسرى اردنيين في السجون االسرائيلية من مرض مزمن في المعدة يدعى       

دخول مدينة الحـسين    " اول من امس الخميس      رفض ،طبية دائمة لم يكن يوفرها له االحتالل االسرائيلي       
المزمن في المعدة، بناء علـى طلـب طبيـب          الطبية الجراء فحوصات وتلقي عالج متخصص لمرضه        

نظرا النعـزال   "، وذلك   شقيق األسير صالح العجلوني   " الغد"بحسب ما ذكر لـ     " االختصاص في المدينة  
الغرفة عن باقي أقسام المستشفى، وتأكيد الحرس انه ال زيارة له في المستشفى، وال اتـصاالت هاتفيـة                  

يحتاج للعالج والفحوص بإلحاح، لكنه يرفض      " شقيقه األسير    وقال العجلوني ان   ".سيسمح له بها مع أهله    
االلتزام بما قطعته من    "الذي دعا الحكومة الى     العجلوني  واضاف   ".ان يعامل كسجين وان يعزل عن أهله      

ان رئيس الوزراء معروف البخيت كان وعد االهالي قبـل           "وعود لالسرى االربعة قبل تسليمهم لالردن     
سنحتفظ بهم في مكان خاص تتوافر فيـه وسـائل   ويكونون ضيوفا وليسوا سجناء، س"تسلم االسرى بانهم  

العيش الكريم والراحة، بحيث يمكنهم استقبال الزوار في أي وقت، وكذلك تتوفر لهم وسـائل االتـصال                 
  ".الالزمة للتواصل مع األهل واألصدقاء

  28/7/2007الغد االردنية 
  
  

  
   .. حول التوطين" الفلسطينيةتحالف القوى"في بيان " مغالطات"مكاوي يشدد على  .35
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 الفلسطيني خليل مكاوي، ما تضمنه بيان تحالف القوى الفلسطينية          -استغرب رئيس لجنة الحوار اللبناني      
يشتمل بداية على جملة مغالطات من ناحية إلى تجاهل للكثير من الخطوات التي قامت بهـا لجنـة           "الذي  

ليس صحيحاً ان الحكومة اللبنانيـة ولجنـة        "، واوضح انه    "احية اخرى  الفلسطيني من ن   -الحوار اللبناني   
الحوار تحاور فريقاً فلسطينياً واحداً، بل ان الحكومة اللبنانية واللجنة بادرت الـى لقـاء كـل الفـصائل                  

الفلسطيني، وحتـى اآلن لـم       - الفلسطينية، طالبة اليهم تشكيل وفد موحد إلطالق عجلة الحوار اللبناني         
وقـال  ". الخوة الفلسطينيون هذا الوفد، ونتمنى اإلسراع في االتفاق عليه بما يخدم قضيتهم المحقة            يشكل ا 

إن لجنة الحوار لم تتوقف عن عملها ال سيما لجهة االعداد لتحسين االوضـاع االنـسانية واالجتماعيـة                  
ـ "واالقتصادية والبنى التحتية في كل المخيمات بالتعاون مع الدول المانحة و           ولفـت الـى ان     ". روااالون

موضوع السالح الفلسطيني خارج المخيمات حسمته هيئة الحوار الوطني لجهـة نزعـه، امـا الـسالح            
الفلسطيني داخل المخيمات فإن ضبطه وتنظيمه ال يعني شرعنته بقدر ما يؤكد وضعه تحت سلطة السيادة                

بناني الباسل في مخيم نهـر البـارد        المعركة ضد االرهابيين التي يخوضها الجيش الل      "وقال إن   . اللبنانية
تثبت أن األوضاع األمنية التي كانت سائدة في المخيم أدت إلى هـذه الكارثـة التـي حلـت بالـشعبين                     

  . الفلسطيني واللبناني 
  28/7/2007السفير 

  
 "فتح اإلسالم"نعرف من يمّول : الرئيس اللبناني .36

الكالم الذي يطلق اليوم عن اإلعداد لمؤتمر دولـي         " إميل لحود أن      اللبنانية  رئيس الجمهورية  كد أ :وطنية
للسالم في المنطقة، هو إلعطاء الوقت إلسرائيل لتهضم هزيمتها في لبنان ولتهدئة األجواء، في محاولـة                

أول ما سيسعون إلى تحقيقه من خالل هذا        "، مشيراً إلى أن     "لتحقيق مكاسب لم يتمكنوا من تحقيقها بالقوة      
عودة الفلسطينيين إلى أرضهم، وهو حق تنازل عنه عدد من الدول العربية، مـع             المؤتمر هو إسقاط حق     

 ".أننا نعرف من أين أتت هذه المنظمة، ومن أين تمول         "، كشف لحود    "فتح اإلسالم "وعن مشكلة    ".األسف
  . لهم على عالقة غير مباشرة بإسرائي" فتح اإلسالم"إذا أمعنّا البحث، فسنجد أن الذين يمولون : "وأضاف

  28/7/2007األخبار اللبنانية 
  

  وال تقرير ... خالفات ومماطلة :  غزةقطاع لجنة التقصي العربية حول .37
 تواجه اللجنة التي شكلتها جامعة دول العربية لتقصي الحقائق في فلسطين، صـعوبات فـي                :يو بي آي  

متوفرة لـديها بـشأن     اعداد تقريرها بسبب خالفات بين األعضاء حول آليات عملها ونقص المعلومات ال           
وقال اعضاء في اللجنة انها قد ال تتمكن من اعداد تقريرها النهائي في وقت قريـب لكـي                  . أحداث غزة 

واكد عضو في اللجنة    . تعرضه على وزراء الخارجية العرب الذين سيجتمعون في القاهرة االثنين المقبل          
كما ذكـر ان    . يف والمماطلة في عملها   ان الهيئة تواجه خالفات بين أعضائها حيث يسود نوع من التسو          

وذكر عضو ثـان ان  ". ال احد يوفر لنا المعلومات الحقيقية وكل ما نسمعه هو اتهامات واتهامات مضادة    "
واتفق العضوان على ان اللجنـة قـد        . األعضاء ال يبدون متحمسين إلنهاء التحقيق وإصدار نتيجة معينة        

يذكر ان اللجنة لـم     .  بالضرورة ايا من الطرفين المتنازعين     تضطر في النهاية الى اصدار موقف ال يدين       
تقم بزيارة الى االراضي الفلسطينية الستطالع الحقائق على األرض اال انها استلمت تقارير من كل مـن                

  . السلطة وحماس تعبر عن وجهات نظرهما
  28/7/2007السفير 

  
  

  "  إسرائيل"ساَومونا لالعتراف بـ االمريكيون : الخرطوم .38
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 اتهم وزير الداخلية السوداني الزبير بشير طه، مساء الخميس، المخابرات األمريكيـة بتـسريب               :أ.ب.د
وقال لدى مخاطبتـه    . أسلحة إلى دارفور والسعي إلى خلخلة التوازن بين المجموعات السكانية في االقليم           

السودان مـن أجـل     جرت مساومات مع    "حشدا من منسوبي التنظيمات الشبابية والمدنية في الخرطوم،         
وحرمان الدول اآلسيوية من االستثمار في النفط السوداني فـي مقابـل إنهـاء              " إسرائيل "ـاالعتراف ب 

ورأى أن الصين كانت المقصودة من الحرب على        " التصعيد، وعندما رفضنا، استمرت الحمالت العدائية     
وقال إنه كـان سـكرتيرا لـوزيرة        وهاجم الزبير رئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير         . السودان

ذات "الخارجية األمريكية كوندوليزا رايس، محذرا الرئيس الفرنسى نيكوال ساركوزي من الـسير فـي               
  ". الطريق الفاشل

  28/7/2007الخليج االماراتية 
  

   المصدرة األولى للمهاجرين اليهود إلى إسرائيلفرنسا: تحقيق .39
دية أن فرنسا اليوم هي الدولة األولى من بين دول العـالم مـن              كشفت الوكالة اليهو  : وديع عواودة -حيفا  

مقارنة مع الفتـرة  % 10ناحية هجرة اليهود إلى إسرائيل، وأن هذه سجلت منذ مطلع العام ارتفاعا بنسبة         
وتوقعت الوكالة اليهودية أن تشهد السنة الحالية رقما قياسيا فـي هجـرة يهـود                .2006الموازية بالعام   
 يهودي فرنسي أمس إلسرائيل، في أكبر عملية هجرة يهودية في العام الجاري ضمن              600فرنسا، ووصل 

ولمنظمـة يهـود    ) المؤسسة التي تعنى بشراء األرض وزيادة الهجرة      (مبادرة مشتركة للوكالة اليهودية،     
ـ               ".عامي"فرنسا   رئيس وأثناء حفل االستقبال الخاص للقادمين اليهود الفرنسيين في مطار اللد قال لهـم ال

اإلسرائيلي شمعون بيريز إنه لن يعدهم بأن يكون كل شيء سهال أمامهم، لكنه وعدهم بأنهم لن يعانوا من                
وتابع قـائال إن هنالـك إنجـازات         ".الدولة األكثر إثارة ومتعة في العالم     "الضجر، واعتبر أن إسرائيل     

 نفرغ بعد من السالم والهجـرة       والسبب المركزي أننا لم   "ومشاكل في إسرائيل أكثر من أي دولة أخرى،         
اليهودي الفرنسي بيير بـسنينو أن حلـم رئـيس الـوزراء            " عامي"وأكد رئيس منظمة     ".وتعيين الحدود 

وأشـار النـاطق بلـسان       .اإلسرائيلي األسبق أرييل شارون قد تحقق بتزايد أعداد المهاجرين من فرنسا          
يرة نت إلى أن تنامي هجرة يهود فرنـسا يـأتي           الوكالة اليهودية ميخائيل ينكليفتش ردا على سؤال الجز       

التي يتعرضون لها في فرنسا وعدم الشعور بالراحة واألمـان سـيما فـي أعقـاب                " المضايقات"نتيجة  
ينحدرون من أصول شمال أفريقيـة سـبق        ، وانهم   اضطرابات الضواحي عالوة على تفاقم الفقر وسطهم      
ونفى ينكليفـتش    .وتونس في الخمسينيات والستينيات   وهاجروا لألراضي الفرنسية من المغرب والجزائر       

أن تكون هجرة الفرنسيين غير أيديولوجية وقال إنهم ينتمون لفئة اليهود التقليـديين، ويـرون بـالهجرة                 
 آالف دوالر   10يشار إلى أن كل عائلة يهودية مهاجرة تحصل اليوم في إسرائيل على             . إلسرائيل فريضة 

وينبع االهتمام الكبير للوكالة اليهودية والسلطات اإلسرائيلية بهجرة         .لعملإضافة لتسهيالت في السكن وا    
يهود فرنسا البالغ عددهم اليوم نصف مليون نسمة، في ظل تراجع هجرة القادمين اليهود الجدد من العالم                 

ر مـن   وسبق أن بلغت الهجرة اليهودية من العالم إلسرائيل ذروتها بقدوم نحو مليون مهاج             .للبالد مؤخرا 
، فيما بلغ عدد القادمين من بلدان االتحاد الـسوفياتي سـابقا            2000 و 1989أصل روسي في الفترة بين      

ففي مقابل ارتفاع عدد المهاجرين اليهود من فرنـسا إلـى            . مهاجر بالعام الواحد في العقد األخير      7500
يهود من العالم للبالد حيث     إسرائيل، بموجب معطيات الوكالة اليهودية، يتناقص مجمل عدد المهاجرين ال         

 فـي العـام     22200 و 2005 يهودي عام    22500 بينما قدم    ،2006 يهودي في العام     21000قدم إليها   
 آالف إسرائيلي   10بازدياد حجم الهجرة السلبية التي تبلغ اليوم نحو         " الوكالة"وفيما تفيد معطيات     .2004

 ألف يهـودي، معظمهـم مـن المـواطنين          20 كشفت دائرة اإلحصاء المركزية مطلع العام عن مغادرة       
مؤخرا أن عدد اليهود المهاجرين من إسرائيل فاق عدد القـادمين           " يديعوت أحرونوت "القدامى، ونشرت   

  .إليها في العام الماضي
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    27/7/2007الجزيرة نت 
  

   حزب اهللا والتهديد االيراني درعاً إسرائيلية ضد صواريختمولأميركا  .40
لجنة االعتمادات في مجلس النواب األميركي      "أمس أن   " يديعوت أحرونوت "حيفة  ذكرت ص : يحيى دبوق 

ستخصص عشرات الماليين من الدوالرات من أجل تطوير غطاء دفاعي إضافي إلسرائيل، سواء مـن               
خالل تطوير منظومة دفاعية جديدة أو شراء منظومة صواريخ جاهزة، تُـسهم مـع منظومـة حيـتس                  

وأكدت الصحيفة أن األميركيين سيواصلون تمويـل تطـوير          .خطر الصواريخ في مواجهة   " اإلسرائيلية
، مـضيفة أن    2008اإلسرائيلية، من خالل مساعدة ملحوظة في موازنة عـام          " حيتس"وإنتاج صواريخ   

ضـد  (اإلدارة األميركية حولت إلى الكونغرس اقتراح مساعدة خاصة إلسرائيل لتطوير منظومة دفاعية             "
ثمانين مليون دوالر، وهو مبلغ يضاف إلى سبعين مليـون دوالر كـان مجلـس               تصل إلى   ) الصواريخ

وقالت الصحيفة إن المبالغ الملحوظـة حـديثاً فـي           ".النواب األميركي قد أقرها أخيراً لمصلحة إسرائيل      
ليست جزءاً مـن المـساعدة األمنيـة        " مليون دوالر،    150، والمتوقع أن تصل إلى      2008موازنة عام   
بـدورها، نقلـت     ". مليـار دوالر   2.4ائيل، التي تصل في العام المقبل إلى ما يقرب مـن            السنوية إلسر 

المساعدة األميركية الجديدة تـشير     "أمس عن مسؤولين إسرائيليين قولهم إن       " جيروزاليم بوست "صحيفة  
رهمـا،  إلى إدراك األميركيين للتهديدات التي تواجهها إسرائيل، سواء من قبل حزب اهللا أو إيران أو غي               

وقـال عـضو لجنـة       .المضاد للـصواريخ  " لنجاح برنامج حيتس  ) أميركي(كما تشير أيضاً إلى تقدير      
االعتمادات في مجلس الشيوخ ستيف روثمان، الذي أدى دوراً رئيسياً في تـأمين المـساعدة األميركيـة             

ية للمـدنيين   تؤمن حماية ضرورية ضد الـصواريخ البالـست       "الجديدة إلسرائيل، إن األموال المرصودة      
القوات األميركية في الشرق األوسط، نظراً إلى العـداوة اإليرانيـة           ) حماية(اإلسرائيليين، باإلضافة إلى    

ضـرورية لزيـادة    ) عملية(زيادة فعالية برنامج حيتس     "، مؤكداً أن    "المفتوحة للواليات المتحدة وإسرائيل   
إن إسـرائيل تنـوي     " يديعوت أحرونوت "ية لـ   وقالت مصادر أمنية إسرائيل    ".فاعلية منظومتنا الدفاعية  

 مليون  58" (حيتس"تخصيص قسم هام من المساعدة األميركية الجديدة لتطوير الجيل الثاني من منظومة             
 إنتاج الجيل الحالي من المنظومة، الذي ينتج فـي   مليون دوالر لالستمرار في15، فيما تخصص  )دوالر

واضافت هـذه    .األميركية في الواليات المتحدة، إضافة إلى الصناعات الجوية اإلسرائيلية        " بوينغ"مصانع  
المصادر أن سبعة ماليين دوالر من المساعدة األميركية ستخصص لتطوير مشترك لمنظومـة الـدفاع               

اإلسرائيلية، باالشتراك مـع هيئـة إنتـاج األسـلحة          " رافئيل"جها شركة   ، التي تنت  "مقالع ديفيد "الجوية  
، مشيرة إلى أنه يتوقع أن تدخل هذه المنظومة الخدمة بعد ثالث أو أربـع سـنوات،                 "رايثون"األميركية  

ويفترض أن تؤمن إلسرائيل حماية من صواريخ فجر، التي أسقطها حـزب اهللا علـى مـدينتي حيفـا                   "
  ".لبنان الثانية، لكنها ال تؤمن حماية من صواريخ الكاتيوشاوالخضيرة خالل حرب 

 28/7/2007األخبار اللبنانية 
 

  بين سوريا وإسرائيل" محادثات مثمرة"واشنطن تدعم  .41
أمـس، ورداً   " الحرة"في مقابلة مع قناة      وزيرة الخارجية األميركية كوندوليزا رايس،       شددت: يو بي آي  

ن باستئناف مفاوضات السالم بين سوريا وإسرائيل، قالت رايـس          على سؤال حول إمكان ترحيب واشنط     
بكل وضوح، إذا كانت إسرائيل وسوريا جاهزتين لعقد مفاوضات مثمرة فإن الواليات المتحدة سـتكون               "

االنخراط في سياسات تجعلها عضواً أكثر فاعلية في المجتمـع          "إلّا أنّها أوضحت أن على دمشق       ". داعمة
  داً لالستقرار كما هي الحال في العراق حيث يتابع اإلرهابيون التسلّل عبـر الحـدود               الدولي، وليس مهد

  ".السورية
  27/7/2007األخبار اللبنانية 
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  جورج بوش يزرع الفوضى في العالم: غورباتشوف .42

قال الرئيس السوفييتي األسبق، ميخائيل غورباتشوف، في هجوم حاد له على الـسياسة األمريكيـة، إن                
يات المتحدة األمريكية يزرع الفوضى في العالم، وذلك ضمن طموحـه لبنـاء إمبراطوريـة               رئيس الوال 

ن واشنطن دأبت منذ انتهاء الحرب الباردة، علـى بنـاء            مشيرا إلى أ   .أمريكية تهيمن على العالم بأسره    
  .إمبراطورية، لكنها لم تفلح في مالحظة أن العالم قد تغير

  27/7/2007 48عرب
  

   مليون وظيفة70ين المتعلمين العرب والمطلوب البطالة أعلى ب .43
 مليون نسمة سنوياً، فيما     3.5تزيد القوى العاملة العربية خالل العقد الجاري        :  جابر القرموطي  -القاهرة  

اعتبرت منظمة العمل العربية    قد  و. %25فوق  وهي  تسجل البطالة بين الشباب المعدل األعلى في العالم         
، أن اإلبقاء على حجم مستويات البطالة الحالية يتوجب استحداث عدد كبير من             التي نشرت هذه التقديرات   

 أن الوطن العربي يحتاج إلى إيجاد وظائف جديدة للداخلين الـى             التقرير ورأى. الوظائف الجديدة سنوياً  
رأت المنظمة أن النمو الكبير     فيما  . 2020 - 2000 مليون فرصة في العقدين      70سوق العمل تزيد على     

 . مليون نـسمة   340لقوى العاملة العربية هو األعلى في تاريخ السكان العرب، ويقارب العدد اإلجمالي             ل
سـنوياً،  % 3معدل نمو القوى العاملة العربية بلغ في العقد الجاري نحو           ويشار في هذا السياق، إلى أن       

ي االجمالي في الـسنوات     ، وهو يقل عن معدل نمو الناتج المحل       %2.1  البالغ متجاوزاً معدل نمو السكان   
  .%5.1الخمس الماضية 

  28/7/2007الحياة 
  

  لتكريس االنفصال بين دويلتي قطاع غزة والضفة الغربيةمتتابعةإجراءات  .44
هل ستقوم دويلتان واحدة في قطاع غزة، وأخرى في الضفة الغربية؟ وهل ستوقع             :  فتحي صباح  -غزة  

 لدولة غزة   "جالية" "حماس"ء؟ وهل سيصبح المنتمون لحركة      الدويلتان يوماً اتفاق حسن جوار وعدم اعتدا      
 الطرف  "رعايا" لدولة الضفة في غزة؟ وهل يأخذ هذا الطرف          "جالية" "فتح"في الضفة والمنتمون لحركة     

  .اآلخر رهائن لديه في ظل خالفات بين الدولتين الجارتين؟
هر ونصف شهر فقط أصبحت منذ الرابـع  هذه األسئلة وغيرها الكثير التي لم تكن تخطر في البال قبل ش          

 على القطاع بالقوة المسلحة، وفي      "حماس"عشر من الشهر الماضي مشروعة تماماً بعدما سيطرت حركة          
وهناك اليوم الكثير من المؤشرات الـى       .  على الضفة بقوة المراسيم الرئاسية     "فتح"اعقاب سيطرة حركة    

  .ة وآخر في غزةوجود كيانين منفصلين على األرض واحد في الضف
 وحكومتها التي يرأسها سالم     "فتح"وهناك أدلة أكثر على أن كال الطرفين، الرئيس محمود عباس وحركة            

 وحكومتها برئاسة اسماعيل هنية فـي غـزة، يتخـذان يوميـاً مـن               "حماس"فياض في الضفة وحركة     
يلتي غزة والضفة ولـيس     اإلجراءات ما يكّرس الفصل بين الكيانين ويخطو خطوة اضافية نحو اقامة دو           

  .الدولة الفلسطينية إلى جانب اسرائيل
 في األسابيع األخيرة جملة اجراءات اتخذها الرئيس عباس وحكومة فياض فـي هـذه               "الحياة"ورصدت  

 لبناء أجهزة   "حماس" سلسلة قرارات تتخذها حكومة هنية وحركة        "الحياة"الطريق الشائكة، واليوم ترصد     
  .قل جهازها االداريدولة غزة أو، على اال

أحدث هذه االجراءات االعالن الذي نشرته وزارة العدل في حكومة هنية على صفحات الصحف اليومية               
حاجتها إلى عدد من وكالء ومعاوني نيابة للعمل في نيابات المحافظة الجنوبيـة             "االربعاء وتعلن فيه عن     

بالجنسية الفلسطينية وكامل األهلية وأن يكون      متمتعاً  "على أن يكون المتقدم     ) االسم الرسمي لقطاع غزة   (
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وحاصالً (...) حاصالً على اجازة الحقوق أو اجازة الشريعة والقانون من احدى الجامعات المعترف بها              
  ."على اجازة مزاولة مهنة المحاماة
 وأن  أال يكون حكم عليه من محكمة أو مجلس تأديب لعمل مخل بالشرف           "كما يشترط االعالن في المتقدم      

  ."يكون محمود السيرة وحسن السمعة والئقاً طبياً
ويعني هذا االعالن أن حكومة هنية قررت، بعد شهر ونصف شهر على سحب النائب العام المستـشار                 
أحمد المغني واغالق مكتبه الرئيسي في القطاع ونقله إلى رام اهللا وعدم السماح لوكالء النيابة ومعاونيها                

حل الدولتين الغزية   "وتبدو الخطوات متسارعة أكثر نحو      . مة نيابة خاصة بالقطاع   بالعمل في القطاع، اقا   
  ."إلى جانب الضفاوية

 الى وزارة األوقاف والشؤون الدينيـة       "هيئة الحج والعمرة  "االمر اآلخر المهم هو قرار حكومة هنية ضم         
  .لة للحج والعمرةوهي كانت كذلك الى ما قبل عامين عندما قرر الرئيس عباس تشكيل هيئة مستق

ولكن المهم في األمر أن حجاج القطاع سيتوجهون وحدهم إلى المملكة العربية السعودية هذا العام وليس                
 غزة والضفة اجراء قرعة منفصلة الختيار حجاج        "دويلتي"مع حجاج الضفة بعدما قررت وزارتا أوقاف        

  .كل منطقة
 حـاج مـن     2200س أن اختيار قرعة اختيـار       أم) حماس(وأعلن وكيل الوزارة في غزة صالح الرقب        

  . ألفاً حصة االراضي الفلسطينية التي حددتها السعودية ستّجرى الثلثاء المقبل11القطاع من أصل 
اضافةً الى هذا شرعت وزارة صحة دويلة غزة أخيراً في استكمال اجراءات تعيين مـوظفين تعاقـدت                 

 الضفة الغاء عقودهم وعدم صرف رواتبهم اعتباراً من         معهم الوزارة خالل الفترة السابقة وقررت دويلة      
  .مطلع الشهر الجاري

وأكثر من ذلك، فإن وزير االقتصاد والنقل والمواصالت زياد الظاظا في دويلة غزة أعلن أول من أمس                 
والخاصة ورخص القيادة خالل األيام الماضية      ) األجرة(حجم الجباية من ضرائب المركبات العمومية       "أن  

  ."، وفي بعض األيام يزيد عنها)1994العام (إلى المستوى األفضل منذ قيام السلطة الفلسطينية وصل 
) إلى القطـاع  (على السلع التي تدخل     ) المفروضة(الحكومة بدأت بتسلم الجمارك     "وقال الظاظا أيضاً إن     

ائيل قررت   جنوب شرقي رفح وهو معبر مخصص أصالً إلدخال مواد البناء لكن اسر            "عبر معبر صوفاه  
  .في اآلونة األخيرة ادخال مواد غذائية عبره

وتهدف الخطوتان السابقتان إلى جمع ايرادات حالية لتمويل نشاطات حكومة هنية بعدما أصدر الـرئيس               
عباس قبل أسابيع عدة مرسوماً أعفى بموجبه سكان القطاع من دفع الضرائب والجمارك والرسوم علـى                

لصحية وترخيص المركبات وغيرها كي يحرم حكومة هنية مـن مـصادر            الخدمات بما فيها الخدمات ا    
  .دخلها

 حديد ملونة كبيرة على المقر الـرئيس        "يافطة"أما على الصعيد األمني، فلوحظ أن القوة التنفيذية وضعت          
 السلطة الفلسطينية، وزارة الداخلية، القـوة  "لجهاز األمن الوقائي في القطاع في حي تل الهوا كتبت عليها            

  ."التنفيذية، موقع حطين
  .وجاءت هذه الخطوة بعد نحو أسبوعين على قرار حكومة هنية الغاء جهاز األمن الوقائي نهائياً

 ان صـور    "الحياة"وقال صحافي زار مواقع للقوة التنفيذية كانت يوماً مقار لألجهزة األمنية الرسمية لـ              
  .الرئيس عباس ازيلت من تلك المقار

 ومؤسسها الشهيد الشيخ أحمد ياسين علـى جـدران          "حماس"فيذية صور زعيم حركة     ووضعت القوة التن  
: خلف المكاتب وصوراً للرئيس الراحل ياسر عرفات على جدران أمام المكاتب بدالً من الوضع الـسابق               

  .صورة للرئيس عرفات إلى جانب صورة للرئيس عباس
  ."النشاط العام" "احث العامةالمب"وأضافوا أن بعض األسماء السابقة غيرت، فأصبح اسم 
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كتائـب  " إنهم الحظوا اخيراً أن القوة التنفيذية التي ينتمي معظم عناصرها إلى       "الحياة"وقال مواطنون لـ    
  .، وسعت من دائرة نشاطاتها"حماس"، الذراع العسكرية لحركة "القسام

دة في القطـاع بعـد رفـض         منذ ان صارت بمثابة قوة الشرطة الوحي       "القوة التنفيذية "وأصبحت واجبات   
معظم رجال الشرطة السابقة العودة إلى عملهم، تتمثل في حراسة المؤسسات والمنشآت وحفـظ األمـن                
والنظام ومكافحة المخدرات واعتقال المجرمين وتجاوزت ذلك الى االهتمـام باالوضـاع االجتماعيـة               

  .واالسرية
 القوة توفر اآلن حماية للفنادق والمنـشآت        وقال مسؤولون في فنادق مدينة غزة ومسؤولون حكوميون ان        

السياحية، وصاالت االفراح، مضيفة ان المدعوين الى االفراح المختلطة يرقصون ويبتهجون تحت حماية             
  .القوة التنفيذية

ويتندر الفلسطينيون حالياً بأن عناصر من القوة اوسعت رجالً ضرباً النه اعتدى بالضرب على زوجتـه                
ديون مستحقة ألصحابها منذ سنوات طويلة كان المدينون خاللها يرفـضون اعادتهـا   فضالً عن استرداد  

الى دائنيهم استقواء بالعائلة او العشيرة او السلطة او الجهاز االمني، وهي مظاهر تكاد تكون انتهت مـن        
  .القطاع حالياً

  28/7/2007الحياة 
  

  نعتذر إلى اهللا عن أخطاء حماس  : خالد مشعل .45
 حمـاس  - إال خيار مواجهة خالد مشعل رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة اإلسالمية          لم يكن أمامي  

 - أي مـشعل     - بتداعيات وقائع ما جرى في قطاع غزة إثر استيالئها عسكريا عليه، خصوصا أنـه                -
 طلبـت   المتهم بإصدار األوامر العليا لهذه العملية والالفت للنظر أنه أبدى استعدادا لهذه المواجهة التـي              

 منه االستجابة لها إثر لقاء مع عدد من الصحافيين على هامش زيارته للعاصمة القطرية               "األهرام العربي "
الدوحة األسبوع المنصرم للمشاركة في ندوة عن تأصيل الفكر الوسطي للداعية اإلسالمي الدكتور يوسف              

  .ون قاسياالقرضاوي فلم يرفض اإلجابة عن أي سؤال وإن كان قد طلب مني أال أك
هذه المواجهة تمثل الحوار الخاص األول، الذي يدلي به رئيس المكتب السياسي لحماس لمطبوعة عربية               

 وإن كان قد تحدث في غير مؤتمر   "الجزيرة"بعد أحداث غزة فهو لم يجر أية مقابالت خاصة إال لفضائية            
أهداف حماس من سيطرتها الكاملـة  صحافي وجهنا إليه فيها كل األسئلة المثارة في المشهد العربي حول    

على قطاع غزة، واألخطاء التي صاحبت هذه العملية والتي أقر بها وأشار إلى أنها في الفروع وليـست                  
في األصول، وعن حجم التسليح الذي ظهرت به قوات حماس على غير العادة والدعم الذي تلقتـه مـن                   

عليها من مقرات األجهزة األمنية ولم تظهر حتى        أطراف إقليمية، وقصة الوثائق التي أعلنت أنها حصلت         
اآلن، األمر الذي شكك في مصداقية هذه الرواية من األساس، وعن ممارسات قوات حماس التي وصفت                

. بالقمعية ضد كوادر فتح في غزة وحكاية إلقاء أفراد من األجهزة األمنية من األبراج العاليـة بالقطـاع                 
انطالقا من العالقات   *المواجهة مع مشعل، هنا حصيلتها وكانت البداية        قضايا عدة توقفنا عندها في هذه       

  : بالتزامن"الخليج "و تالياً الحوار الذي تنشره . مع مصر
المالحظ أنه ال توجد أنباء عن لقاءات بين حركة حماس ومصر، فهل هناك نـوع مـن القطيعـة بـين                     

  الطرفين  بعد أحداث غزة؟
 حتى بعـد أن   .ء في مصر لم ولن تتوقف وهي مستمرة على نحو جيداالتصاالت والصالت مع األشقا  -

  أعلنت القاهرة رفضها في بداية األحداث لما جرى في غزة واعتبرته انقالبا على الشرعية؟ 
حتى بعد ذلك الموقف، وكما تعلم فإن موقف القاهرة اتجه إلى تبني موقف متوازن علـى نحـو شـديد                    

أخرى كثيرة هي مع استعادة الحوار الوطني، ولكن يبدو أن الظروف           العقالنية، فمصر وأطراف عربية     



  

  

 
 

  

            23 ص                                    796:                                 العدد28/7/2007السبت : التاريخ

  .لم تنضج بعد للدخول فيه وموقفنا في حماس أننا مع هذا الحوار غير أننا ال نستجديه
  "إسرائيل"االستقواء بأمريكا و

أنـه  الرئيس حسني مبارك أكد في دعوته للحوار أنه سيتحقق بعد أن تهدأ النفوس، ولكن الالفت للنظر                 *
في ظل المعطيات األخيرة فإن النفوس لم تقترب أبدا من دائرة الهدوء إن لم يكن قـد اشـتد غليانهـا،                     
خصوصا في ظل الحمالت السياسية واإلعالمية المتبادلة بين قيادات السلطة وفتح من جانب، وحمـاس               

  من جانب آخر فهل يمكن القول إن الحوار دخل طريقا مسدودا؟ 
ق بمسألة تهدئة النفوس، لكن حقيقة األمر أن الطرف اآلخر في األزمـة الداخليـة               ظاهر الصورة يتعل  -

، "اإلسـرائيلي "الفلسطينية مصر على المضي في مسارات خاطئة ويستقوي في ذلك بالدعم األمريكـي                
فضال عن ذلك فإن واشنطن تمارس ضغوطا على دول المنطقة حتى ال تخطو أية خطوة باتجـاه جمـع                   

  .اء حوار يعالج جذور المشكالت الحقيقية التي قادت إلى األزمة القائمة اليومالفريقين إلجر
أنـه تـم إبـالغ      - في خطابه الذي ألقاه عقب أحداث غزة         -رئيس الحكومة المقالة إسماعيل هنية ذكر     *

فهل كان ذلك نوعا من اإلبالغ المبكر بنية حماس لالستيالء          . القاهرة بما وصفه بتجاوزات الطرف اآلخر     
  لى غزة عسكريا؟ع
خالل زيارة وفد حماس إلى القاهرة قبل تفجر أحداث غزة بحوالي الشهر، قـام بإحاطـة المـسؤولين                  -

المصريين بما هو متوافر لدى الحركة من معلومات وحذر من أن ثمة إعدادا لجوالت قادمة من الصراع                 
ة األمنية في غزة، إلى جانـب       الدموي في ضوء ما يتم من تحضيرات ميدانية وتدريبات تقوم بها األجهز           

دخول أسلحة وأموال أمريكية وقيام لوردات الحرب بتهيئة الساحة الفلسطينية لتفجير اتفاق مكـة، كمـا                
حذرنا في الوقت نفسه خالل لقاءاتنا مع اإلخوة في مصر خالل اللقاء مع رئيس السلطة الوطنية بالقاهرة                 

  .زةمن النتائج السلبية مما يتم التحضير له في غ
  ماذا كان رد الفعل المصري حيال ذلك؟*
لقد أبدى المسؤولون المصريون تفهما لما أبلغناهم به، وأكدوا لنا دعمهم للوفاق الفلسطيني، وتم االتفاق               -

بيـد أن   . على التحضير إلجراء حوار وطني شامل في القاهرة بمشاركة كل الفصائل والقوى الفلسطينية            
  .على تفجير الوضع الفلسطيني الداخليذلك الفريق في حركة فتح أصر 

  القدرة والكفاءة
 كما يحلو للبعض أن يسميها؟  بمستوى عسكري رفيع، فمن           -كيف تفسر ظهور حماس في واقعة غزة      *

أين كل هذا التسليح واآلليات المدرعة وتلك القدرات القتالية، وهو ما يبدو أن القوات التابعـة لحمـاس                  
  ليس الطرف اآلخر فقط؟ أين هذه اآلليات المدرعة؟ كانت تستعد لهذه المواجهة و

إن ما تمتلكه حماس مجرد سيارات عادية وليست عسكرية، أما بخصوص قدراتنا القتالية، فإن شـبابنا                -
يخوضون حربا مفتوحة مع العدو الصهيوني بشكل متواصل منذ سنوات طويلة ومن الطبيعي أن يكـون                

  .ئا للمواجهاتكل فلسطيني متدربا على السالح ومتهي
لكن االستيالء على مقرات الرئاسة واألجهزة األمنية لم يتم بشكل عشوائي وإنما تم وفق عملية عسكرية        *

مبرمجة ومخطط لها وكان أفراد حماس على دراية عالية بالخرائط والمواقع المـستهدفة، فـضال عـن                 
ها لم يكونوا مجرد أفـراد فـي حـرب          توظيفهم لتقنية الكمبيوتر في هذه العملية، مما ينبئ أن من قام ب           

  .عصابات وإنما عناصر مدربة ومعدة ومهيأة تماما لخوض العمليات العسكرية األقرب إلى النظامية
الشك أن الذي يمتلك القدرة والكفاءة في ميدان المقاومة بوسعه أن يدافع عن نفسه إذا فرض عليه هـذا                   -

فإن حماس لم تشأ أن تدخل هذا المنحى، ولكن حمـاس           الخيار على نحو أكثر كفاءة، وكما ذكرت كثيرا         
دفعت إلى تبني أقصى الخيارات للدفاع عن شرعيتها وذلك ال يعيبها فهي لم تتطاول على شرعية طرف                 
آخر، ولم تأت للسلطة على متن الدبابات وإنما عبر انتخابات حرة ونزيهة وحظيت بذلك بشرعية واسعة                

 في االنتخابات التي جرت قبل أكثر من عام ونـصف العـام وهـي               ومنذ فوزها . من الشعب الفلسطيني  
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تواجه محاوالت االنقالب المستمرة عليها، وهي ليست محاوالت فلسطينية فحسب، وإنما كان هناك نوع              
 من قبل دوائر داخل السلطة وحركة فتح على هذا الصعيد،           "اإلسرائيلي"من االستقواء بالعامل األمريكي و    

 الطبيعي أن ندافع عن شرعية حماس دون أن نعتدي على شرعية أحـد، مـا أود أن                  وإزاء ذلك كان من   
  ."حبة الدواء أجبرنا على تناولها"إن سيطرة حماس على غزة كانت أشبه ب: أقوله

لكن يبدو أن حماس أقدمت على ما تسميه أنت دفاعا عن شرعيتها من دون أن تجري قراءة صـحيحة                   *
 ولم تضع في حساباتها اليوم التالي لعملية االستيالء عسكريا علـى غـزة،              للمعطيات اإلقليمية والدولية،  

  وهو ما أشار إليه بعض من يصنفون بأنهم من أنصار حماس؟
لقد ذكرت وأكرر اآلن أننا لم نختر هذا الموقف حتى يتهمنا البعض بالخطأ في الحسابات، لقد فـرض                  -

ما قمنا به للدفاع عن النفس والشرعية أمام هذه الفئـة           األمر علينا ولم يكن أمامنا من خيار سوى القيام ب         
الباغية التي تريد االعتداء على الشرعية الفلسطينية من ناحية، وأن تحرم شعبنا األمن واألمان من ناحية                
أخرى، وبالتالي ما أقدمنا عليه كان دفاعا مشروعا عن الشرعية وليس مغـامرة خططنـا لهـا دون أن                   

ياتها اإلقليمية والدولية، وأنا أدعو األطراف اإلقليمية والدولية إلى أن تعيد قراءتها            نحسب عواقبها أو تداع   
للموقف، وأال تظل في خانة الحسابات الخاطئة، وأن تدرك أن حشر حماس في الزاوية واإلصرار علـى                 

ا فـي  االنقالب على شرعيتها وعلى نتائج االنتخابات التي فازت فيها لن يؤدي إال إلى ما جـرى أخيـر              
  .غزة

ثمة من رأى أن حماس لم تمتلك النفس الطويل في إدارة األزمة سلميا مع فتح والـسلطة، وتـسرعت                   *
  باإلقدام على خطوة االستيالء عسكريا بالكامل على قطاع غزة؟ 

هذا من قبيل الوعظ لمن لم يجرب األحوال القاسية التي عاشتها حماس منذ فوزها في االنتخابات، حيث                 -
لها بممارسة أبسط حقوقها على مدى أكثر من عام ونصف العام تحملت خاللـه مـا اليطـاق،    لم يسمح  

ولكن عندما اتضحت األمور وأصبحت المقصلة على الرقاب من قبل األجهزة األمنية المدعومة أمريكيـا      
  األمر الذي بلغ حد قتل األئمة واقتحام المساجد واستباحة كـل شـيء وحرمـان الحكومـة                 "إسرائيليا"و

الشرعية من ممارسة أي قدر من ضبط هذه األجهزة، فإن األمر يتطلب التعامل مع هذه الحالة إلجهاض                 
أهدافها، وبالتالي فإن حماس لم تتسرع وإنما كما ذكرت لك سابقا فرضت عليها المـؤامرات والمعـارك                 

 يكن أمامها إال    الجانبية، هي لم تختر أن تمضي في هذا االتجاه ولكنها وضعت في أقصى الظروف، ولم              
الدفاع عن شرعيتها، وفي هذا السياق فإن ثمة من رأى أن ماجرى في غزة أوجد وقائع جديدة لن تكون                   
في صالح حركة حماس، وهم يستغلون ذلك في محاولة لنزع الشرعية عن الحركة وخنق قطـاع غـزة                  

 أن هـذه الرؤيـة صـحيحة        إن من يتـوهم    :، وأنا أقول  "اإلسرائيلي"عبر االستقواء بالعامل األمريكي و    
فليجربها فإن حماس واثقة من خطواتها ومما فعلت وهي لم تتسرع في أية خطوة باتجاه الصراع علـى                  
السلطة، وإنما هي تؤدي دورها في مقاومة االحتالل وتمارس دورها في المشاركة في الحياة الـسياسية                

  .استنادا إلى القانون واالنتخابات التي جاءت بها إلى السلطة
لقد ذكر أن هاني الحسن القيادي في فتح أبلغك شخصيا بما قيل إنه مخطط لالنقالب على حماس، وهو                  *

  ما دفعكم إلى القيام باالستيالء على غزة؟ 
بالطبع هذا أمر ال صحة له على اإلطالق واألهم من ذلك، فإن حماس ليست في حاجة إلى أن يخبرها                   -

ة هي باألساس ماثلة للعيان، إضافة إلى ذلك فإن لدى حمـاس            أحد بما كان يتم من تحضيرات داخل غز       
جهاز استخبارات قوياً يمكنه من معرفة ما يجري على األرض، فهي ليست حركة هامـشية إنمـا هـي                   

  . متجذرة في األرض والشعب
  مستعدون للتحقيق

ه شـريط فيـديو     لكن كيف تفسر إقدام أحد قيادات حماس بإبالغ قيادة السلطة وفتح بمحتوى ما قيل إن              *
  يوضح إعداد نفق الغتيال الرئيس أبو مازن؟ 
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  .هذه رواية غير صحيحة ومن يدعي ذلك فعليه أن يطلعنا على حقيقة هذا القيادي-
  ! لكن من الوارد وقوعها؟

ليس ثمة أي دليل عليها وكل تفاصيل هذه القصة المزعومة متهافتة ألن القيام بعمليات االغتيال ضد أي                 
ني، ليس من أسس وتوجهات حركة حماس، فما بالك عندما يتعلق األمر برئيس الـسلطة               مسؤول فلسطي 

الوطنية؟ هذا أوال، أما ثانيا فإنه ال يعقل أن تقوم الحركة بمثل هذه الخطوة حتى لو كانت صحيحة علـى                    
هذا النحو الذي تم فيه حسب زعم قيادات السلطة بأن حماس استشارت فيها أطرافـا إقليميـة أخـرى،                   
كإيران وسوريا وقطر، وعلى أية حال أعلنت قيادة حماس أكثر من مرة أنها على استعداد للقبول بلجنـة                  
تحقيق عربية في هذه المسألة بالذات حتى يعرف القاصي والداني من هم على صواب ومن هـم علـى                   

  .خطأ
  نعتذر إلى اهللا

ي وصف ذلك بأنه أشبه بفتح مكـة        كان الفتا الخطاب الحمساوي خالل عملية االستيالء على غزة والذ         *
  وتحرير ثان للقطاع، وهو ما أثار لغطا كبيرا حول توجهات الحركة بعد هذه الخطوة؟ 

ال شك أن استخدام هذه العبارات والمفردات انطوى على خطأ في التعبير وفي الموقف من قبل بعـض                  -
ضمن السياق النفسي الذي صـاحب      المتحدثين باسم حماس ال نقره أبدا ولكن يتعين قراءة هذه األخطاء            

هذه العملية، خصوصا في ظل وجود نقمة شديدة ضد األجهـزة األمنيـة بـسبب ممارسـاتها القمعيـة                   
، وال شك أن تاريخ تلك األجهزة يعد أسود، مما دفـع الـبعض إلـى                "اإلسرائيلية"وارتباطاتها باألجهزة   

ية حال وقعت بعض التجاوزات لكنها من       توظيف تعبيرات غير منضبطة وغير مقبولة وال نقرها، على أ         
النوع الهامشي والفرعي ولم تمتد إلى األصول وهي ال تمثل سياسة ونعتذر إلى اهللا عنهـا قبـل البـشر             

  ."أخطاء الضحية التي تدافع عن نفسها"ويمكن اعتبارها 
 وأن القوات   في المقابل تتهم حركة حماس بأنها تقوم بممارسات قمعية ضد قيادات فتح في قطاع غزة،              *

التابعة لها تقتحم البيوت بحثا عن كوادر الحركة، وخالل األحداث قامت هذه القوات بإلقاء أشخاص مـن                 
أال . أحد األبراج، كما سلمت أحد عناصر فتح إلى أسرة بغزة للثأر منه نتيجة قتل ابنهـا فـي المعـارك                 

  تسيء هذه الممارسات إلى حركة حماس؟
األشخاص من فوق األبراج مارسها الطرف اآلخر وليس حمـاس، وبوسـع أي             فيما يتعلق بإلقاء    : أوال-

 فهو يعلم أن الذي قذف بابنه من فوق برج بغـزة            "حسام أبو قينص  "صحافي أن يتوجه إلى والد المغدور       
هو األجهزة األمنية والتي ظنت أنه ينتمي إلى حماس بسبب لحيته، ثم تبين أن ال عالقة له بحماس، بـل                    

  .ت فتحاوية وهم ارتكبوا جريمتهم ثم ألحقوها بحماس ظلما وعدواناله ارتباطا
أما في ما يزعمه البعض من اعتقاالت تطال عناصر من فتح فإن ما تقوم به القوة التنفيذية أو الـشرطة                    

 أو مكافحـة المخـدرات أو       "إسـرائيل " ـفي قطاع غزة يأتي في سياق، إما مكافحة التجسس والعمالة ل          
أن البعض أراد أن يهرب وهو متهم في قضايا فساد كبرى، ال أنكر أنه قد تقع بعـض                  الفساد، خصوصا   

التجاوزات لكنها محدودة وال تمثل سياسة عامة لحماس، ونحن مستعدون للتدقيق فيها وتـصويبها، كمـا                
ـ                   ن أعلنا عن استعدادنا لفتح أبوابنا لكل منظمات حقوق اإلنسان في غزة لتدقق بنفسها في كل ما يتردد م

اتهامات ونحن نحترم هذا الدور، واآلن فإن قيادات فتح في غزة توجه اتهاماتها لحركة حمـاس بحريـة                  
مطلقة، وال أحد يتعرض لها بينما في الضفة الغربية فإن األجهزة األمنية وبعض المجموعات العـسكرية                

 واالجتماعيـة  التابعة لفتح ترتكب جرائم ليس بحق عناصر حماس، ولكن بحـق المؤسـسات التعليميـة     
 مؤسسة من   400والخيرية ودور األيتام وغيرها، وبالغت في هذا السياق إلى أن جرت مداهمة أكثر من               

هذا النوع في الضفة الغربية إلى جانب مهاجمة الكتل الطالبية التي ترتبط بحركة حماس فـي جامعـات              
لطة في الضفة التهديـد ضـد        حالة اعتداء مسجلة في هذا الشأن، وتمارس الس        57الضفة وهناك حوالي    
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وسائل اإلعالم لمنعها من نقل هذه الوقائع، بينما يتمتع اإلعالم في غزة بكل حريتـه فـي متابعـة كـل                  
  .التطورات واألحداث، وأنا أرجو أن يقارن الجميع بين المشهدين في كل من الضفة وغزة

كثر من تيـار دايتـون فـي    قلتم إنكم قضيتم على تيار دايتون في غزة حسب توصيف حماس، فظهر أ *
  الضفة، أضحى أكثر تشددا ضد حركة حماس؟

إن خطر تيار دايتون لم يمثل خطرا على غزة فحسب، وإنما هو خطر على الضفة أيضا وعلـى كـل                    -
 وأمريكا، فإنه يشكل خطرا على      "إسرائيل"القضية الفلسطينية، فأي تيار يتعامل ويتعاون ويأتمر بتعليمات         

لذلك ال مستقبل لهم فـي      . التيار فقد مصداقيته ومكانته وثبت أنه باع أوهاما ألسياده        كل وطني، لكن هذا     
  .الساحة الفلسطينية

ما حقيقة ما ذكره لي نبيل عمرو مستشار الرئيس عباس من أن قطر قدمت دعما ماليا خاصا لحركـة                   *
ماعيل هنية خـارج     مليون دوالر معتمدا في هذا الشأن على تصريح إلس         400حماس بلغت قيمته حوالي     

  إطار الدعم المالي الذي أقرته القمة العربية للفلسطينيين؟
بعيدا عن األرقام فإن الحكومة الفسطينية منذ العام الماضي طلبت من محيطها العربي واإلسالمي دعما               -

ماليا مشروعا علنيا وفي وضح النهار، وخصص بالكامل للشعب الفلسطيني وليس للحركة، وبالفعل ثمـة     
ول عدة قدمت مشكورة مساعداتها خارج مقررات القمة العربية، ومن بينها قطر التي تعهـدت بـدفع                 د

الرواتب لقطاعي التعليم والصحة وهو أمر يجب أن تشكر عليه قطر وكذلك حكومة حماس التي بـذلت                 
  .جهودها للحصول على هذا الدعم

  الوثائق
األمنية التي سيطرت عليها في غـزة فهـي         ثمة من يشكك في حصول حماس على وثائق من األجهزة           *

  حتى اآلن لم تظهر، برغم اإلعالن عن ذلك فور انتهاء األحداث؟
هذه الملفات والوثائق كثيرة العدد وهي تحت الحصر والتصنيف حاليا، وسـتكون بـين أيـدينا قريبـا                  -

الدول العربيـة   وسنكشف للدول العربية حجم الجرائم التي ارتكبت ومن كان يعمل ضد مصالح الشعب و             
وسنسلم لكل دولة ما يخصها من وثائق حتى تحمي مصالحها وأمنها القومي، في حين أن بعضا من هذه                  

  .الوثائق سيتم عرضه عبر وسائل اإلعالم
، ولكن فوجئنا أنه بعد سيطرتها على غزة سارع         "إسرائيل"كثيرا ما أعلنت حماس رفضها التفاوض مع        *

أال ينطوي ذلك على قدر من التناقض بـين الطـرح            ،"إسرائيليين"ولين  ممثلون عنها بالجلوس إلى مسؤ    
  السياسي وبين الواقع الفعلى؟ 

إن حماس أكدت منذ اليوم األول لتسلمها السلطة بعد فوزها في االنتخابات قبل عام ونصف العام أنه إذا                  -
ـ           ة، فإنـه يمكـن إجـراء       تعلق األمر بمسائل اضطرارية تتعلق أساسا بمصالح الشعب ومتطلباته الحياتي

، وليس ثمة حرج في ذلك مادام األمر تفرضه الضرورات والتعامل           "اإلسرائيليين" ـاتصاالت ولقاءات ب  
  . يتم بواسطة الحكومة وليس حركة حماس"اإلسرائيليين"مع 

حماس متهمة بأنها هي التي اختطفت الصحافي البريطاني آالن جونستون ثم اإلفـراج بـالتوافق مـع                 *
  ؟"شاليط" "اإلسرائيلي"جيش اإلسالم التي تعاونت معكم في أسر الجندي جماعة 

هذا جزء من االتهامات الظالمة، ألن البعض في الساحة الفلسطينية لم يرق له أن تتمكن حماس من فك                  -
 وهي مشكلة أساءت بكل     "آالن جونستون "هذا اللغز المتمثل في اختطاف مراسل هيئة اإلذاعة البريطانية          

يس إلى نضال الشعب الفلسطيني، وثمة محاولة في توجيه مثل هذا االتهام لخلط األوراق، فـصحيح   المقاي
 في عملية الوهم المتبدد، لكنه اختلـف        "شاليط" "اإلسرائيلي"أن جيش اإلسالم شاركنا عملية أسر الجندي        

وية مع دوائر بحركة    فيما بعد مع إخواننا في غزة ثم تنقلت عالقاته بين أكثر من طرف، وأقام عالقات ق               
فتح ثم قطع صالته مع الجميع، وأضحت له استقالليته، والبريطانيون كانوا يعلمون بتلك المعطيات ولكن               

 أدرك أن الوضع الجديد في      "آالن جونستون "الذي تغير بعد أحداث غزة هو أن هذا الفريق الذي اختطف            



  

  

 
 

  

            27 ص                                    796:                                 العدد28/7/2007السبت : التاريخ

سابقة في غزة في ظل حالة الفوضي والفلتـان         غزة لن يسمح له باالستمرار في اختطافه، ألن األجواء ال         
األمني خالل هيمنة األجهزة األمنية التي كان يقودها التيار المتصهين هي التي أغرت بعـض العوائـل                 
بالدخول في لعبة االختطاف وممارسة االنفالت، ولكن بعد ما جرى في غزة أدرك الجميـع أن ال أحـد                   

سي في معالجة ملف جونستون، إضافة إلى حسن التدبير الـذي           فوق القانون، وكان هذا هو العامل األسا      
  .مارسه إخواني في قطاع غزة

  ملف شاليت
  هل يمكن القول في ضوء هذه المعطيات إنه اقترب موعد إطالق الجندي األسير شاليت؟ *
ليس ثمة ما ينبىء إلى أن ملف الجندي شاليط سيشهد تحركا قريبا، والسبب األساسي وراء ذلـك هـو                   -
 إيهود أولمرت ورفضه للمطالب الفلسطينية، واإلخـوة فـي مـصر            "اإلسرائيلية"عنت رئيس الحكومة    ت

  .يدركون هذه الحقيقة لدورهم المحوري على صعيد هذه الملف
هل قدمت حماس تطمينات لمصر بخصوص عدم توجهها إلقامة كيان أصولي على حدودها الشرقية قد               *

  ها؟  ينطوي على اإلضرار باألمن القومي ل
بالطبع نحن في حالة تواصل مستمرة مع اإلخوة في مصر وأبلغناهم بشكل محدد أن حماس ليست فـي                  -

وارد فصل قطاع غزة عن الضفة أو تجزئة النظام السياسي الفلسطيني، وال نفكر مطلقا في قيام أي نوع                  
ا الـسياق هـو     من السلطة، فضال عن كونها سلطة أصولية حسب تعبيرك، وأحسب أن ما يتردد في هذ              

جزء من تحريض الطرف اآلخر على حماس مرة من خالل الحديث بأنها بصدد إقامة إمارة إسالمية في                 
غزة أو إيواء عناصر تنتمي إلى تنظيم القاعدة، أو من خالل القيام بإغالق معبر رفح أو الـدعوة إلـى                    

  .الجارة الكبرى مصراستقدام قوات دولية وذلك لحرمان غزة من أي تواصل طبيعي مع الشقيقة و
  الثوابت

حول أسباب عدم التوافق الفلسطيني سواء على صعيد منظمة التحرير أم السلطة الفلسطينية وعمـا اذا                *
  :كان االختالف على توزيع المواقع واألسماء قال

هذا ليس صحيحا، حيث لم يجر الحديث عن أسماء أو مواقع في كل محطات الحوار، نحن ال نبحـث                   -
لقـد  . بل نبحث عن ثوابت، وهي ثوابت معروفة تتعلق بالسلطة ومنظمة التحرير الفلـسطينية            عن مواقع   

اتفقنا منذ عامين في القاهرة على سلسلة من الخطوات إلصالح منظمة التحرير وإعادة بنائها، إال أن ذلك                 
تعامل مع  لم يحصل على اإلطالق، حيث ظلت المماطلة والتسويف قائمة حتى هذه اللحظة، ألن البعض ي              

المنظمة كأداة استخدام ألهداف سياسية معينة وليس كمرجعية وطنية حقيقية للشعب الفلسطيني، بينما نحن              
نتعامل مع المنظمة بجدية ونسعى إلى إعادة بنائها على أسس سليمة تعيد لها الحيويـة، بحيـث تـشكل                   

م تلتحق بها من قبل مثل حمـاس        مرجعية للجميع من خالل انضمام جميع الفصائل إليها سواء تلك التي ل           
أو الجهاد اإلسالمي، أم تلك التي جمدت عضويتها بها في فترات سابقة مثل القيادة العامـة والعاصـفة                  

  .وغيرهما
  صبرنا طويالً

رداً علي سؤال حول ما اذا كانت حماس تتجه إلى حسم األمور عسكريا في الضفة علـى غـرار مـا                     *
ده من تعرض كوادرها ومؤسساتها إلى ممارسات قميعـة مـن         جرى في غزة، خصوصا في ظل ما ترد       

  : األجهزة األمنية بها، قال مشعل
هذا السؤال ينطوي على خطأ فيما يتعلق بتوصيف وقائع ما جرى في قطاع غزة، فحمـاس لـم تكـن                    -

تهدف إلى السيطرة عليه إنما كانت تدافع عن شرعيتها ضد من كان يتآمر على الشرعية، حيث لم يردع                  
  .ذا الفريق نتائج االنتخابات وال القانون وال الوفاق الوطنيه

ما يجري في الضفة محزن وسياستنا عدم الدخول في صدامات ونحن نحذر من االستهانة بقوة حمـاس                 
في الضفة الغربية، فهي مازالت قوية وفي غزة لم تكن حماس تشكو من ضعف، ولكنها صبرت عامـا                  
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ب عليها ومن يعتبر أن حماس ضعيفة في الضفة الغربية يقـع فـي              ونصف العام ضد محاوالت االنقال    
  .الحسابات الخاطئة

  28/7/2007الخليج االماراتية 
  

 تدويل القطيعة بين فتح وحماس:  المؤتمر الدوليإلىمبادرة بوش  .46
  عبداهللا األشعل

ـ     2007اقترح الرئيس بوش عقد مؤتمر دولي للسالم في خريف العام            يع التـي   ، وحدد عدداً من المواض
وسارع بعض الـدول    . تصلح لجدول أعمال المؤتمر، وأهمها المستوطنات والالجئون والدولة الفلسطينية        

منطق المؤيدين لهذا االقتـراح     . العربية إلى الترحيب بهذا االقتراح، كما رحب به بعض األقالم العربية          
يين، بعد أن فقدت زخمها على الساحة       هو أن المؤتمر يعيد القضية الفلسطينية إلى الساحة واالهتمام الدول         

كذلك يقوم منطق المؤيدين على أساس أن واشنطن لـم          . الدولية بسبب الصراع الداخلي بين الفلسطينيين     
تقدم من قبل مبادرة متماسكة، وأن ربط المبادرة بحث الرئيس للدول العربية على تطبيع عالقاتهـا مـع                  

 تنشيطاً للمبادرة العربية، وبالفعل أشار أمين عـام الجامعـة           إسرائيل إذا أضيف إلى البنود األخرى، يعد      
العربية إلى هذا المعنى خصوصاً وأن الجامعة من خالل وزيري خارجية مصر واألردن تـسعى إلـى                 

يضيف المؤيدون سبباً وجيهـاً آخـر للقبـول         . البحث عن صيغة مناسبة مع إسرائيل لتنفيذ هذه المبادرة        
 الحكمة اتخاذ موقف المعارضة والرفض لكل مـا يـصدر عـن إسـرائيل               بالمبادرة وهو أنه ليس من    

والواليات المتحدة، ألن هذا الموقف هو نفسه الموقف العربي التقليدي الذي عرف به العالم العربي، وأنه                
في ظل مناخ عام منفتح ال بد من فحص كل الخيارات واالستفادة منها وأال نترك الساحة إلسرائيل لتنفرد                  

  .اآلخرينبعقول 
  :غير أن تقويم مبادرة بوش يتطلب إدراك الحقائق الخمس اآلتية

هي أن إسرائيل التي ظلت ترفض تدويل القضية الفلسطينية تقبل للمرة األولـى بفكـرة               : الحقيقة األولى 
أن إسرائيل تفهم المؤتمر الدولي على أنه مساندة لخطها فـي  : المؤتمر الدولى، وهذا يعني أمرين، أولهما   

واألمـر الثـاني هـو أن       .  ودعم سلطة أبو مازن وتعميق التحالف معه على هذا األساس          "حماس"زل  ع
المؤتمر يفرض على الدول العربية ما رفضته في قمة الجزائر العربية وهو فك االرتباط بـين القـضية                  

ـ              -الفلسطينية والعالقات العربية      -ي   اإلسرائيلية، أي وضع حد نهـائي لمـا يـسمى بالـصراع العرب
 داخـل فلـسطين بـالمفهوم اإلسـرائيلي         "الشرعية والالشـرعية  "اإلسرائيلي، ليحل محله الصراع بين      

ورغم أهمية المؤتمر البالغة فالشك وارد في استمرار قبول إسرائيل وتحمسها لهذا المـؤتمر              . واألميركي
نية من حيث البحث لهـا      حتى انعقاده حتى ال يكون سابقة، رغم أن المؤتمر العالقة له بالقضية الفلسطي            
  .عن مخرج أو تسوية ال في إطارها الداخلي وال في إطارها المتعلق بإسرائيل

هي أن اإلدارة األميركية الحالية هي أكثر اإلدارات منذ نشأة الواليات المتحدة التي تفضل              : الحقيقة الثانية 
هارفارد الشهيرة الصادرة في آذار     المصلحة اإلسرائيلية على المصلحة األميركية، وهذا ما سجلته دراسة          

، وهو ما ال يمكن المجادلة فيه، وإن أمكنت المجادلة حول تفسير هذه الحقيقة الجديدة في                2006) مارس(
السياسات األميركية، وهو الوجه اآلخر لتدهور القوة العربية القادرة على إحداث أي درجة من درجـات                

 هو أن هذه اإلدارة ال يمكن       - في تحليلنا    -مؤدى هذه الحقيقة    . التوازن واالعتدال في الموقف األميركي    
أن تعلن عن أي شيء يتعلق بالمنطقة من دون التنسيق مع إسرائيل، ومن باب أولـى ال تملـك اتخـاذ                     
مواقف ال تريدها إسرائيل، بل تفرضها إسرائيل استغالالً لهذه الفترة النادرة حقاً في تـاريخ الـسياسات                 

  .منطقةاألميركية في ال
هي أن واشنطن تريد أن تقدم ما لم تتمكن من تقديمه طوال السنوات السابقة مـن حكـم                  : الحقيقة الثالثة 

بوش إلسرائيل، وتريد أن تتوج عمل هذه اإلدارة بما يؤدي إلى خريطة جديدة، لـيس فقـط للـسياسات                   
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ي نفسها كانت أحد أهم دوافع      هذه الحقيقة تتصل بالحقيقة السابقة، وه     . والمواقف، وإنما للقوى واألوضاع   
 لعقد مؤتمر دولي في خريف ذلك       2005واشنطن للمسارعة إلى رفض المبادرة الروسية في صيف العام          

العام أيضاً، ولكن في موسكو، وبناء على أجندة تحقق بعضاً من السالم المفقود في المنطقة، فمـا كـاد                   
استبقت إسرائيل زيارته لها بالرفض الفوري، رغم       الرئيس بوتين يعلن في القاهرة عن هذه المبادرة حتى          

  ."اإلرهاب"كل ما يربط روسيا وإسرائيل في مجال األمن ومكافحة 
هي أن بوش الذي ردد مراراً رؤية الدولتين في المنطقة، واستصدر لذلك قـرارا مـن                : الحقيقة الرابعة 

لتغطيـة علـى الـدعم األعمـى        مجلس األمن بهذه الرؤية، لم يِف بأي وعد، وأنه وظف هذه الرؤيـة ل             
إلسرائيل، ومساعدتها على إبادة الفلسطينيين، ولذلك فإن حديثه عن الدولة الفلسطينية الـذي يتفـق فـي                 
اإلخراج المسرحي مع الموقف اإلسرائيلي ليس إال من قبيل االستمرار في دغدغة مشاعر شعب مـدرك                

الحياة ليس مضموناً، ناهيك عن أن يكون هـذا         بحاسته أنه يسير نحو الهاوية، وأن مجرد بقائه على قيد           
كذلك يدرك الجميع أن رؤية الدولتين ظهرت في فترة كانـت واشـنطن      . البقاء في حدود دولة خاصة به     

تحذر فيها العالم العربي ليقبل خطة شارون بإبادة الشعب الفلسطيني، وبوش نفسه مقبل على أعظم إنجاز                
ق والقضاء عليه كقوة عربية رئيسية على األقل محـسوبة علـى            يخدم هيمنة إسرائيل، وهو غزو العرا     

فهو ليس بحاجة إلى إغواء العالم العربي برؤية تتناقض تماماً مع ما سبق من              . مجمل القوة العربية تقريباً   
  .سلوك أميركي عازم على وضع اللمسات األخيرة على قبر القضية الفلسطينية

يس بوش عز عليه أن يغادر البيت األبيض في العام المقبل من دون             ويبدو، اتصاالً بهذا السياق، أن الرئ     
أن ينضم إلى سنن سلفيه، بوش األب وكلينتون في تقديم مبادرة للتسوية إبراء للذمة التاريخيـة، وحتـى                  

  .تكون شاهداً على سعي الواليات المتحدة قدر المستطاع وعلى اهللا التوفيق والسداد
 وثيقـة   2004) ابريـل ( نيسان   14ش سبق أن سلم شارون في واشنطن يوم         هي أن بو  : الحقيقة الخامسة 

الضمانات الشهيرة التي نقلت الموقف األميركي من القضية نقلة نهائية لمصلحة إسرائيل استخفافاً بكـل               
قواعد التسوية الوهمية في نطاق ما يسمى بالشرعية الدولية، وهي الوثيقة التي عبـرت عنهـا صـحيفة        

بأنها صك التوقيع على بياض الذي سلّمه       ( نيسان   15 برسم كاريكاتوري في اليوم التالي       "واشنطن بوست "
تقول الوثيقة باختصار إن ما تقوم به إسرائيل علـى األرض           . وفقاً لهذا الرسم المعبر   ) بوش إلى شارون  

 قواعـد   هو الذي يرسم خطوط التسوية، على عكس الصيغة السابقة القائلة بأن األمر الواقـع ال يغيـر                
الـسفير  ( في إسـرائيل     "اليهودي"وإذا نسي بوش هذه الوثيقة، تكفل سفيره        . التسوية السياسية والقانونية  

بتذكيره علناً كما حدث في مرات سابقة، خصوصاً بعـد أن ألفـت اإلدارة              ) األميركي السابق في القاهرة   
الئهم السياسي لبلدهم الذي يحملـون      األميركية أن من حق سفرائها اليهود تغليب انتمائهم اليهودي على و          

جنسيته، فهم يهود أكثر من كونهم مبعوثين لإلدارة األميركية، والشاهد على ذلك تجسس السفير األميركي         
في إسرائيل ضد حكومته فكانت مكافأته تعيينه مساعداً لوزيرة الخارجية مادلين أولبرايت لشؤون الشرق              

  .األوسط
ذه الحقائق الخمس السابقة التي تصدر المبادرة األميركية على خلفيتها، وفي           ال أظن أن أحداً يجادل في ه      

واقع فلسطيني يشهد انقساماً سياسياً وإقليمياً بين غزة ورام اهللا، واتجاهاً عاماً في العـالم العربـي ضـد                   
 نحو تكريس خطه فـي الـسعي        "شرعية أبو مازن  "، يعبر عن نفسه بطرق مختلفة أبسطها دعم         "حماس"
 و "فـتح "فماذا يتوقع بعد ذلك من مؤتمر بوش سوى تدويل السعي إلى القطيعـة بـين           . "حماس"قتالع  ال
 مع إلحاح إسرائيلي يومي على أبو مازن، وعليه أن يختار بين الحوار مع ألد أعدائـه أو مـع                    "حماس"

ين أمام الحقـائق    وللقارئ أن يضع منطق المؤيد    .  في ركابهم  "الخير والمساندة "حلفائه الجدد الذين يجري     
  .المتصلة بهذه المبادرة

ومع ذلك فمن غير المنطقي رفض هذه المبادرة وإنما من الضروري دراسة أجنـدتها وإدراك الحقيقـة                 
، ما يدفع إلى القول بأن كل من يدعو إلى استئصال           "حماس"حولها، وهي أن واشنطن لن تغير رأيها في         
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 هذه المبادرة، التي تؤدي فعال إلى تصفية القضية، أما من            ودعم فتح وأبو مازن سيجد ضالته في       "حماس"
كان يريد الحوار الوطني الفلسطيني والصوت الفلسطيني الواحد، فال أظن أن المبادرة تسعفه أو تـشفي                
غليله، اللهم إال إذا حدثت مفاجأة غير متوقعة في واشنطن فتتحول إلى الخير والعدل والسالم وتتخلى عن                 

  .ي تأمين كل طموحات إسرائيل في المنطقةخطها المفضل ف
وأخيراً، يجب أن يدرك المؤيدون للمبادرة والمتفائلون بها أن تصفية القضية على هذا النحو هـي بدايـة            

  .لفوضى جديدة قد ترضي من يرى في أي حراك أميركي ما يتفق مع دعوته وآماله في دمار المنطقة
  28/7/2007الحياة 

 
  ي حق اإلنسانية  فجريمةمعركة البارد  .47

  مصطفى الجوزو
ذلك ألن أبناء كل ملة، بل وكل مذهب، يعتقدون أنهم شـعب اهللا المختـار،               . إن العنصرية بنت الطائفية   

وما داموا كذلك فـإن األرض      . على اختالف طرقهم في التعبير؛ ولم يحتكر اليهود وحدهم هذه الدعوى          
اتهما، ويسخّرون لخدمتهم سائر البشر، من غيـر        وحكمها حق لهم دون غيرهم من الناس، يتمتعون بخير        

أن يكونوا مضطرين لالعتراف بإنسانية هؤالء، ومن غير أن يردعهم شي ء عن الزعم بـأن اآلخـرين                  
ومن العبارات العفوية في وصف أصحاب الملل األخرى، وال سيما المنافسة علـى الِملـك أو                . حيوانات
أن ألبناء الملل األخرى أذناباً وقروناً، وال يتورعون أحيانـاً          بل قد يتصور العنصريون     . خنازير: الملك

  . عن البحث عنها
والحروب الدينية والطائفية هي بصورة من الصور نـزاع بين شعوب أو طوائف يعتقد كل منهـا أنـه                  
مختار، وأن اآلخرين ينتحلون تلك الصفة انتحاالً، ويحاولون انتزاع حق إلهي ليس لهم؛ وكيـف يكـون                 

هائم مثل ذلك الحق وقد أحل اإلله قتلها؟ من هنا فكرة أن اهللا أعطى الشعب المختار حق قتل اآلخرين؛                   للب
فالمختارون ليسوا أبرياء من كل جريمة فحسب، ولو ارتكبوا جرائم في حق اإلنسانية، بل هم يعدون قتل                 

  ). له اآلخرينوإله األمة المختارة غير إ(اآلخرين عمالً صالحاً يجزون عليه عند إلههم 
  جريمة عنصرية 

في هذا اإلطار تدخل المشكلة الصهيونية العربية، وتكاد تدخل فيه المشكلة اللبنانية الداخلية كلهـا، وفيـه     
تدخل مشكلة الفلسطينيين في لبنان، وال سيما في مخيم نهر البارد؛ فالذي يحدث في ذلـك المخـيم أمـر     

كن المزاعم والشعارات الوطنية المسوغة له، ومهما كانت قوة         خطير، وهو جريمة عنصرية بامتياز، أياً ت      
األهازيج الشوفينية، وطاقة مغاسل األدمغة اإلعالمية وغير اإلعالميـة، وجمـال المفـاخرة بمحاربـة               

إن تهجير أهل المخيم، وقتل بعضهم في مهاجرهم القسري الجديد، وتدمير المخيم كله منهجيـاً             . اإلرهاب
سكانه، ووعد وزير الدفاع بقتل عشرة بكل شهيد من الجيش، واتضاح األمـر فـي أن                على من بقي من     

تدمير المخيم سيستتبع نزع سالح أهله هو وسائر المخيمات، وإخضاعهم جميعاً للسلطة الكليـة للدولـة                
 اللبنانية، وفق ما صرح به سفير لبناني سابق موكل اليوم بشؤون الفلسطينيين في لبنان، وكذلك ما صرح                

به حزب طائفي شوفيني لبناني بال خجل؛ كل ذلك يؤكد أن تلك جريمة في حق اإلنسانية يتحمل الـساسة                   
اللبنانيون مسؤوليتها، والمسؤولية عن استشهاد مئة وسبعة وعشرين أو أكثر، وجرح نحو أربعمئة مـن               

عي األمـر كـذلك     أفراد الجيش دفعوا إلى معركة ليس من اتفاق وطني عام على هدفها الحقيقي؛ ويستد             
  . إنشاء محكمة دولية لمحاسبة المسؤولين عن المجزرة

والمشكلة أن الفلسطينيين في لبنان يكادون يفقدون كل حماية، حتى مـن الـسلطة الفلـسطينية نفـسها؛                  
فالمعروف تاريخياً أن السنة هم سند الفلسطينيين في لبنان، وأن العمل على تهجير هؤالء بحجـة منـع                  

اع عن حق العودة سببه الخوف من أن يصبح السنة هم الطائفة اللبنانية الكبرى ال منازعة؛                التوطين والدف 
وقد استطاعت السياسة األميركية الجديدة في العراق ولبنان أن تشغل أكثرية أهل السنة برهاب الـشيعة                
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افعين عـن   وكان من أقوى المـد    . عن كل شي ء، وأن تجعل بعضهم حلفاء ألعداء الفلسطينيين في لبنان           
الفلسطينيين وقضيتهم علماء الدين السنة، وقد أصبح رؤساؤهم اليوم مشغولين بالـدفاع عـن الحكومـة                
ورئيسها، وعن المحكمة الدولية، وبالهجوم على بعض األنظمة العربية وعلى األحزاب الشيعية اللبنانية،             

  . لمواالةوهم ال يكادون يجرؤون على الدفاع عن الفلسطينيين خوفاً من إغضاب ا
قسم يكره الفلسطينيين ويخاف أن يؤدوا إلى الغلبة الديموغرافية للسنة، فهـو            : واألحزاب الشيعية قسمان  

ممن يشجع على محاربتهم؛ وقسم صادق مع نفسه وحريص على الفلسطينيين وحقوقهم لكن لعله خـائف                
ن المساهمين في الحملة    من تهمة التدخل في شؤون الطائفة األخرى، ومن غضب بعض حلفائه المسيحيي           

العنصرية على الفلسطينيين؛ وهو مع ذلك لم يسكت، وأعني به حزب اهللا، فقد أعلن أمينه العام بلباقة، في               
كلمة تكاد تضارع عهد الخليفة الراشد عمر بن الخطاب، وتستحق أن تدرس في المؤسسات التربوية، أن                

 مطالباً بالتحقيق قبل إصدار األحكام، رافـضاً أن         مخيم النهر البارد خط أحمر والجيش خط أحمر أيضاً،        
لم يجد إلى جانبه من يسانده، بل فتحت        " السيد"يكون رجل األمن هو القاضي والجالد في وقت معاً؛ لكن           

األبواق العنصرية الشوفينية عليه، تتهمه بالمساواة بين المجرم والضحية، مكذبة بذلك شعارات الحكومة             
تشعر، ألنها جعلت أهل المخيم هم المجرمين وليس جماعة فتح اإلسالم، وكـشفت             والمواالة من غير أن     

  . النية الحقيقية وهي ضرب المخيم وليس مالحقة تلك الجماعة
وأما السلطة والمنظمات الفلسطينية فمشتتة ضائعة، وقد ال يتورع بعضها عن محاربة بعـٍض إرضـاء                

ب أميركية أو صهيونية، أو في أحسن األحوال محاولة لكسب          لمطامحه السياسية األنانية، أو تنفيذاً لمطال     
ود السلطة اللبنانية بمجافاة فتح اإلسالم وتبرئة النفس بذلك من تهمة اإلرهاب، ورغبة في الحفاظ علـى                 

  . فلسطينيي نهر البارد وسائر المخيمات، على جهل مما يرسم لهم، على األرجح
 بهمومها، ويغريها شعار محاربة اإلرهاب؛ وقد عـانى بعـضها           وأما الدول العربية واإلسالمية فمشغولة    

وإذا كان أهـل لبنـان ال يـدافعون عـن           . اإلرهاب عناء شديداً، وكان في فتح اإلسالم أفراد من بلدانها         
إخوانهم وأقاربهم الفلسطينيين، فكيف تتبرع الدول األخرى لذلك، وبعضها ضالع في قتـل الفلـسطينيين               

  صاب في األرض المقدسة، ودولة االحتالل في العراق؟ واسترضاء دولة االغت
لعل هذا كله ما أطمع أصحاب المشاريع العنصرية الطائفية من اللبنانيين في افتعال معركة نهر البـارد،                 
وشجع بعض الدول الكبرى على دفع السلطة إلى شن تلك المعركة، وال سيما أنها تخدم أهـدافاً أخـرى                   

إن تهديم مخيم نهر البارد يبدو خطوة متقدمة في العمل على تصفية            . وربجعل الحجر يصيب غير عصف    
القضية الفلسطينية، تتكامل مع حصار غزة، وحصار الفلسطينيين على الحدود المصرية حتى توفي منهم              

  . الخ... عدد كبير، ومالحقة كل من يمد المقاومة الفلسطينية بالعون باعتباره مسانداً لإلرهاب
  رزمة أسئلة 

إن هناك رزمة من عالمات االستفهام المحرجة، وبعضها ليس بكراً، بل كثيـر منهـا مـدار أحاديـث                   
وال ضرورة لتكرار األسئلة البديهية منهـا       . المواطنين والمفكرين، وهي تستتبع أسئلة أخرى ال نهاية لها        

لتساؤل عما إذا كان ولش     وإن كان من البديهي ا    (المتصلة بتلك الزيارة التي قام بها ديفيد ولش إلى لبنان           
 هـو   1559كما ال ضرورة لالستنتاج أن تنفيذ القرار         .1559وبمطالبته بتنفيذ القرار    ) يهودياً صهيونياً 

الثمن المفروض على الحكومة اللبنانية دفعه إلقرار المحكمة الدولية بمقتضى الفصل السابع، وأن الثـور               
ض أن يؤكل عليها الثور األسود؛ وال التهام العماد النائب          األبيض هو من المقبالت على المائدة التي يفتر       

، وال  ..."ويا كنيسة الرب  "الطامح إلى رئاسة الجمهورية بالعودة إلى النبرة العنصرية بمجرد لقائه لولش            
االفتراض أنه أصبح المرشح األوفر حظاً للرئاسة ألنه األقدر على مواجهة ما تسميه الواليات المتحـدة                

ال ضرورة لكل ذلك على وضوحه، ألنه ليس من دليل قاطع عليه، لكن يحسن طرح               . إرهابيةمبليشيات  
  : أسئلة أخرى هي
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 أليس من حق كل مواطن أن يعترض على محاولة تبديل عقيدة الجيش وتحويله مـن حـام للحـدود                    1
جـل الثـأر    ونصير للمقاومة، إلى مقاتل في حروب داخلية، من أجل غايات شوفينية، حتى ال نقول من أ               

  . لدولة المصارف، وردع كل من يفكر بالتعرض لها
 هل تجوز العودة إلى أساليب الخمسينيات والستينيات التي برز فيها ضرب مـن التقـديس المتكلـف                  2

للجيش، ألنه كان يومئذ حامي المؤسسة الطائفية بامتياز، فنكرر اليوم، بأسلوب قبلي، تمجيـده والـدعوة                
إن الجيش مؤسسة كسائر مؤسسات الدولة، وهو يخـضع         . قات، إلى االلتفاف حوله   الكاذبة، في أكثر األو   

للقرار السياسي في مجلس الوزراء عامة، وفي وزارة الدفاع خاصة؛ والتلطي خلفـه هـو فـرار مـن                   
  . مسؤولية زجه في حرب غير مقنعة

من الجنود والبشر    وبالتالي هل يجوز االرتجال في موضوع كموضوع الحرب، والتضحية بهذا القدر             3
والحجر، وتهجير آالف الفلسطينيين، وتجميد الحركة االقتصادية والسياحية واالصطيافية، واإلضرار بها           

اللبنانية؟ وهل  " السفير"ضرراً يفوق ما أصابت االقتصاد اللبناني في حرب تموز، على ما ذكرته جريدة              
  سبيل القبض على عصابة؟ يمكن أن يقتنع أحد بأن هذه التضحيات الرهيبة بذلت في 

 أوليس على المصرف الذي تخوض الحكومة معركة طاحنة من أجل عيون دوالراته الخضر، أن يدفع                4
  نفقات المعركة ويعوض الخسائر التي نجمت عنها؟ 

 ولماذا بدلت الدولة طريقتها الحكيمة في معالجة من تعتبرهم خارجين على القانون من أهل المخيمات                 5
، الذين كانت تحاصرهم في مخيماتهم وتقبض على من تستطيع القبض عليه مـنهم خارجهـا،                الفلسطينية

ريثما تحل مشكلة تلك المخيمات، فعمدت اليوم إلى تهديم مخيم نهر البـارد وتهجيـر سـكانه، مـع أن                    
  المطلوبين من غير أهله، ومع أنها زعمت القبض على عدد منهم خارجه؟ 

  أِمن تواطؤ واختراع؟ 
أكاذيب راعيتنا الدولة األميركية الكبرى، وأكاذيب الساسة وبعض األمنيين في لبنان، وسفـسطاتهم              إن   1

المملة فوق أمعاء الناس ورئاتهم، ال تسمح إال بالتساؤل عن الطريقة التي اقتُحمت بها مـضاجع الجنـود       
. تة أو الغدر أو غير ذلـك      المباغ: اللبنانيين في نهر البارد، وبالشك في الحجج التي سيقت في هذه الشأن           

إن مخيماً كشفياً يصعب اختراقه بهذه الطريقة، فكيف بجيش مشهود له بالكفاية وحسن التظيم؟ كثيـرون                
يشتمون رائحة تواطؤ ما، ويشكّون في أن يكون لبقايا الميليشيات الطائفية ولـبعض األجهـزة األمنيـة                 

 في مباغتة الجنود، وفي اقتناص العائـدين إلـى          ولبعض المرتبطين باألجهزة االستخبارية العدوة، ضلع     
  . منازلهم، وذلك من أجل تحريض الناس على المخيمات، وتسويغ تهديمها

 إن تلك األطنان من األكاذيب والخزعبالت السياسية، وإن كون القاعدة وما سـمي إرهابـاً اختراعـاً                  2
هل هي موجودة حقـاً، أم      : نفسها" سالمفتح اإل "أميركياً بامتياز، كل ذلك يجعل المواطن يشك في حقيقة          

؟ وهل الذين دهمت منازلهم في طرابلس ودهمت كهـوفهم فـي دده وغيرهـا               "بروأميركي"هي اختراع   
ينتمون إليها فعالً؟ ولماذا قتل جميع من كان في مبنى الشهال، فلم يترك منهم حتى واحد للتحقيـق معـه                    

لبصمات، حتى إذا كانت القصة هي قصة راجح، ظهرت         ولمعرفة حقيقة أمره؟ أم المطلوب محو جميع ا       
  كأنها حقيقة؟ 

 إن القضية تبدو استكماالً لقصة مخازن األسلحة التي زعم اكتشافها سابقاً في مناطق طائفيـة معينـة،                  3
على حين أن السالح اكتشف فـي منطقـة         . وقرب بعض المخيمات، وكثير منها يعود إلى زمن الطوفان        

 -في الظاهر على األقـل      ?  بعضه مع نائب سابق فارس، ومع عصابات مدنية        محظية أخرى، واكتشف  
هاجمت الفلسطينيين في مخيم البداوي، ولم تحرك الدولة ساكناً، ولم يقحم الجيش، والحمد هللا، في معركة                

  . مفتعلة
ل أهلـه   إن تلك الحماسة المفاجئة في الدفاع عن الجيش، واعتبار المطالبة بوقف القصف على المخيم وقت              

وتجويعهم مساواةً بين المجرم والضحية، حرف لألمور عن مواضعها؛ ألن المسؤول ليس الجـيش بـل                
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. الساسة؛ وهي معادلة عنصرية تقوم على أن ثمة بريئاً دائماً، ومجرماً دائماً، وذلك من غير أي محاكمة                
ات الدولة، ومنها الجـيش،     إن العصمة التي يعتقدها المؤمنون في األنبياء ال يصلح إسقاطها على مؤسس           

  . في نظام يفترض أنه ديموقراطي
  تواقت مريب 

 أوليس الفتاً توقيت المعركة، بوقوعها قبيل مناقشة مشروع المحكمة الدولية في مجلس األمن، بحيـث                4
بدا كأن الحكومة اللبنانية تريد أن تقول للعالم، وبخاصة للواليـات المتحـدة وحلفائهـا، إنهـا تحـارب                   

، لكنه  "فتح اإلسالم "إنه ليس دفاعاً عن     . ب، من أجل أن تحوز العطف الدولي؟ وهذا ما حصل فعالً          اإلرها
  . استنتاج يتصل بتوقيت المعركة

 أولم يشعر كثير من الناس أن ثمة قراراً بإطالة المعركة في نهر البارد، ولو بإرسال الـذخائر قطـرة                    5
 ريثما تنقضي المهلة - العدوان الصهيوني على لبنان قطرة إلى الجيش ـ وحبذا لو أرسلت الذخائر وقت 

التي منحها مجلس األمن للبنان من أجل إقرار المحكمة، فال تُترك فسحة لالعتراض على قرار مجلـس                 
األمن، ال في اإلعالم وال في الشارع؟ ولعلهم يريدون اليوم االستمرار في المعركة، على النمط نفـسه،                 

بغير موافقة رئيس الجمهورية، ثم ليجري انتحاب رئـيس للجمهوريـة جديـد             لتمر االنتخابات الفرعية    
والمخيف أن انتخاب رئيس الجمهورية قد يقتضي معركة أعنف ال تترك ألحد أن             . بطريقة غير دستورية  

  . يتكلم أو يعترض
  أواٍن مستطرقة 

اولة تهجيرهم من لبنـان،     وأسئلة وأسئلة، كاألواني المستطرقة، تتصل بحقوق الفلسطينيين المدنية، وبمح        
، وبالعمل على إعادة الجنسية لمهاجرين لبنانيين مزعومين، أكثرهم ال جذور له فـي              "غرباء"وباعتبارهم  

لبنان وال شي ء يربطه به وبثقافته، فضالً عن جهله للغة العربية؛ وتتصل باستغالل الفلـسطينيين فـي                  
ولة تهجيرهم مع الحملة العنصرية الخارجية التي تعمل        الحروب الطائفية العنصرية اللبنانية، وبتوافق محا     

على إخراجهم من البالد المجاورة لألرض المحتلة، وبالقول إن من أهداف العـدوان الـصهيوني علـى                 
  . الجنوب والضاحية الجنوبية، في تموز الماضي، هو طرد الطائفتين اللبنانيتين الكبريين من لبنان

 ونخشى أالّ يجيب عنها أحد، أو أن يجيب، من يجيب، على طريقة كـولن               إنها أسئلة تحتاج إلى إجابات،    
باول في األمم المتحدة قبل غزو العراق، ليس إال؛ وبذلك تزيد الريبة ويتضاءل االطمئنان، وتلح المطالبة                

  . بمحاكمة الساسة اللبنانيين في محكمة دولية
  28/7/2007السفير 

 
  م  واالنتصار العسكري العقي... إسرائيل .48

  عبد الوهاب المسيري.  د
النيويـورك  "والتي وجدت طريقها إلـى      ) أميركي هذه المرة  (من أهم المقاالت التي كتبها صحفي غربي        

يتساءل اإلسرائيليون هل كسبنا شيًئا من حـرب        "بعنوان  " ستيفين إيرلنجر "مقال  ) 2007 يونيو   9" (تايمز
هل يمكن إلسرائيل أن تحقـق المـشروع        : ويخبئ سؤاالً أعمق وه   . وهو سؤال مصيري مهم   " ؟1967

ولعل عبارة الروائي اإلسرائيلي عاموس عوز      . الصهيوني بالقوة العسكرية؟ واإلجابة كما يبدو هي بالنفي       
  ".  حلم مجرد أن تصل إليه ترى عيوبه1967إن نصر "عن 

ه مع هـذا ال يمكنـه       إلى أن الجيش اإلسرائيلي هو رابع أقوى جيوش العالم، ولكن         " ايرلنجر"ويشير مقال   
ويؤكـد المقـال    . تحقيق األمن واألمان للشعب اإلسرائيلي من خالل عمليات البطش العسكرية المستمرة          

عقـم  "عـن   " يعقوب تالمون "البعد التاريخي لظاهرة القوة اإلسرائيلية، ويؤكد ما قاله المؤرخ اإلسرائيلي           
  . م المنشودفهو عقيم ال يحقق السال. العسكري اإلسرائيلي" االنتصار
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كان "كانت إسرائيل في دوامة عدم الثقة بالنفس، و       :"1967ثم يرسم الكاتب صورة إلسرائيل عشية حرب        
 19 يرون أن تجربة استقالل دولة إسرائيل، والتي اسـتمرت         67اإلسرائيليون في األشهر السابقة لحرب      

وط على أيدي الجيوش العربية،     وكانت هناك مخاوف من السق    ! عاماً، لم تزل قائمة على أسس غير ثابتة       
: وضجر شديد من القيادة السياسية، وقلق من الكساد االقتصادي، وقلق من انقسام إسرائيل إلـى دولتـين                

هؤالء الذين  (دولة علمانية معادية للدين من ناحية، أو كما يسميها اإلسرائيليون دولة المتوجهين نحو اللذة               
ومن ناحية أخـرى    ). سحابة يومهم في التمتع بالحياة الدنيا      ويقضون   beachgoersيرتادون الشواطيء   

  . دولة المتدينين المتزمتين الذين يريدون تطبيق كل أحكام الشريعة اليهودية، وهي في غاية القسوة
جاءت حرب لبنان لتظهر مدى ضعف القوة العسكرية الصهيونية التي كان اإلسـرائيليون يـرون أنهـا                 

  · درعهم الواقية الوحيدة
، "ولكن بعد مرور أربعين عاماً أصبحت إسـرائيل دولـة ثريـة           . 67وهكذا كانت إسرائيل عشية حرب      

وأصبح جيشها من أقوى الجيوش في العالم، إال أن الرأي العام مايزال على حاله، فهنـاك رعـب مـن                    
مـدى  ثم جاءت حرب لبنان لتظهـر       . أسلحة إيران النووية، ومن ضعف القيادة اإلسرائيلية واضطرابها       

ولـيس  . ضعف القوة العسكرية الصهيونية التي كان اإلسرائيليون يرون أنها درعهـم الـواقي الوحيـد              
فإسرائيل دولة صغيرة نشأت على رمـاد       . بالغريب أن يجأر اإلسرائيليون بالشكوى، وأن يشعروا بالقلق       

فقد مـر علـى     . ، وبالتالي فإن معظم سكانها لديهم مخاوف مما هو أسوأ         -كما يتصورون –الهولوكوست  
انتصار إسرائيل أربعون عاماً وال يزال هناك جدل مثار حول أي نوع من الدول تكون إسرائيل، وعـن                  

  . أثر األربعين عاماً على الدولة الصهيونية وعلى يهود العالم وعلى الهجرة إلى إسرائيل
وتقول . ة العديدة التي حققتها   العسكري" االنتصارات"وتتتالى اآلراء اإلسرائيلية عن الدولة الصهيونية بعد        

كان بمثابة أقوى شـيء حـدث فـي          "1967، وهي وكيلة أدبية إسرائيلية، أن انتصار        "ديبورا هاريس "
وأنها قررت أنه من المستحيل أن تنأى بنفسها عن االنتصار الذي تحقق في تاريخ              "، وتردف قائلة    "حياتها
فأنا يجب أن أكون جزءاً مـن  "حرزوا هذا النصر وحدهم   وتقول إذا كان اإلسرائيليون هم الذين أ      ". اليهود

ولكنها بدأت تراجع   ". هذا الشعب، ولو كان اإلله هو من حقق النصر، فأريد أن أكون جزءاً من المعجزة              
". ألول مرة في حياتي، أفكر في أن إسرائيل يمكن أن تكون مجرد ظاهرة عابرة             : "نفسها، فهي اآلن تقول   
تهور "س مجرد الخوف من أسلحة إيران النووية بل من الجدل الذي ال جدوى منه و              واألمر بالنسبة لها لي   

 30إن المسألة ليست مسألة بقائنا هنا، بل كيف سيكون حالنا في غـضون              "وتردف قائلة   ". القادة الفاشلين 
  . وهكذا يعود موضوع النهاية متلبساً بلباس آخر"  عاماً؟40أو 

. أن احتالل الضفة الغربية لمدة أربعين عاماً هو الذي سـيدمر إسـرائيل            ويبدو أن اإلسرائيليين اكتشفوا     
أقنعـت   "1967، نائب مستشار األمن القومي اإلسرائيلي السابق، إن حرب          "تشاك فريليش "فيقول الكاتب   

لكنها أصبحت وباء، فاالحتالل يفسد كل شيء على المدى البعيد فـي أي             . العرب بأن إسرائيل هنا لتبقى    
ألعوام كثيرة كنـا    "،  67يقول توم سيجيف، وهو مؤرخ إسرائيلي نشر مؤخراً كتاباً عن حرب            ". مجتمع

فـنحن  . واآلن لم أعد أؤمن بالـسالم . لكن أربعين عاماً هي فترة ليست بالقليلة. نظن أن االحتالل مؤقت 
  ". نستطيع إدارة النزاع، لكننا ال نستطيع االنتهاء منه

فـي  " الليكـود "، المحامي الدولي والوزير السابق الذي انتقل من         "يريدوردان م "ونفس الفكرة يعبر عنها     
 حيث كـان يحـارب      1967، وكان في العشرين من عمره عندما شارك في حرب           "الوسط"إلى  " اليمين"

أتذكر أنني حين سمعت عن تحرير      "على الدبابة التي كانت تتقدم الصفوف في الهجوم على قناة السويس،            
كان األمر يبدو وكأن اإلله قد أعطى وعداً بأن يعيد اليهود إلـى             ). فرحاً( في الدبابة    القدس بكى كل من   

  ". أرض إسرائيل المذكورة في التوراة
بداية، إن لم تكـن عمليـة   "نعم لقد جلبت الحرب الكثير من المكاسب من بينها   : "قائالً" ميريدور"ويردف  

ولكن كما ال توجد أطعمة مجانية، فال توجد معجـزات          . "إسرائيل كحقيقة دائمة  " السالم، فهي عملية قبول   
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إن فكرة االستحواذ على األرض كلها واستقطاب كل العرب إلى إسرائيل كلفتنـا الكثيـر               . مجانية أيضاً 
ولهذا يقول كثير من اإلسرائيليين يجـب       . فال نستطيع أن نستمر في االحتالل إلى األبد       . أخالقياً وسياسياً 

  ". ر التوراتية، ولنقم بتقسيم األرضأن نتخلى عن األفكا
، كتاباً عما يسميه سياسـة      "أرييل شارون "، مستشار األمن القومي السابق في عهد        "تشاك فريليك "ويكتب  

وال يوجد سر لم ينشر وقلما يوجـد        . الدولة عديمة الفائدة، حيث تصوت األحزاب السياسية وفقاً ألهوائها        
  . ترابط سياسي

المعلق الصحفي المميز، فتنتابه المخاوف من أن إسرائيل ال تفقد قيمها في عصر أكثر              ،  "آري شافيت "أما  
ويقول إن حـرب الـصيف      . رأسمالية وفساداً وحسب، بل وأصبحت حدودها في خطر متزايد ومستمر         

إن بعضهم يشعرون هنـا أنهـم       . في لبنان أوضحت مدى تدهور القيادة والجيش      " حزب اهللا "الماضي مع   
إن الـشباب   "ويـردف قـائالً     . دولة أوروبية فقيرة مثل اليونان وليس في الشرق األوسـط         يعيشون في   

، الغارق في االستهالكية وفى آخر الموضات وماركات السيارات         Yuppiesاإلسرائيليين اليوم جيل الـ     
  ". وأهم شيء هو أن تعرف كيف تتعامل مع جيرانك لتكسب احترامهم. ال يعرف كيف يتعامل مع العرب

، الكاتب والمحلل اإلسرائيلي، إن الصهاينة في البداية كانوا يخططون لبنـاء            "جوسي كلين هاليفي  "ويقول  
، لكنهم كانوا في واقع األمر يخططون لدولة طبيعية مـن الخـارج لكنهـا اسـتثنائية مـن          "دولة عادية "

 خمسين عامـاً؟ فالنـاس      هل ستظل إسرائيل قائمة بعد    :"ثم يعود إلى هاجس النهاية فيسأل هاليفي      ."الداخل
  ." اآلن يتحدثون عن ذلك فيما بينهم

، وهى إجابة تدل على إحساس عميق بعقم االنتصار وحتمية          67هذه هي اإلجابة اإلسرائيلية على انتصار       
  . واهللا أعلم. النهاية
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