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  يعصف بأولمرت وبيرتس وحلوتس" فينوغراد"تقرير :  ذريعفشل .1

جاءت اسـتنتاجات تقريـر     :  صالح النعامي  نقالً عن غزة  والقدس   من  1/5/2007الشرق األوسط    قالت
. ان أشد قسوة من التوقعات والتسريبات التي سبقته       لجنة التحقيق االسرائيلية حول اخفاقات الحرب في لبن       

ـ           في ادارته لحـرب لبنـان       "الفشل الذريع "اذ اتهم تقرير لجنة فينوغراد رئيس الوزراء ايهود اولمرت ب
وحمـل تقريـر     .الثانية، ما يعزز االصوات التي تدعو الستقالته رغم ان التقرير ال يدعوه لترك منصبه             

 في الفشل الذي تحدث عنه على عاتق رئيس الوزراء االسرائيلي ووزير دفاعه             اللجنة المسؤولية الرئيسية  
وجاء في التقرير الـذي اعلـن عـن          .عمير بيريتس، والرئيس السابق لهيئة اركان الجيش دان حالوتس        

 عندما قاد البالد الـى      "قرار حكيما "نتائجه الرئيسية في مؤتمر صحافي عصر امس ان اولمرت لم يتخذ            
وتوقـف  . "خطة شاملة وواضحة  "ب اهللا اللبناني، كما ان قرار الحرب لم يكن مستندا الى            حرب ضد حز  

ـ     الفشل الذريع لجهة االفتقار الى الحكم الصائب وحـس المـسؤولية وتـوخي             "التقرير عند ما وصفه ب
  ."الحذر

حـرب،  وجاء في التقرير الجزئي أنه لو تصرف أي من الثالثة بشكل افضل عند اتخاذ القرار بـشن ال                 
واعتبـر  . وعند الشروع في االستعدادات لها، لكان تم اتخاذ قرارات اكثر نضجاً ولكانت النتائج افـضل              

ووجهـت اللجنـة    . التقرير أن اولمرت اتخذ قرار الخروج للحرب بتسرع، وبدون فحص بيئة المعركة           
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رف بانعـدام المـسؤولية     انتقاداً الذعاً ألولمرت ألنه وضع للحرب اهدافاً غير قابلة للتحقيق، وبذلك تص           
وقررت اللجنة أن عملية صنع القرار ابتـداء        . والحذر الذي كان يفترض أن يتحلى بهما في هذه االثناء         

من اللحظة التي قررت فيها الحكومة الخروج للحرب وحتى خطاب اولمرت في الكنيست الذي اعلن فيه                
لرغم من أن اولمرت وبيريتس وحالوتس      واستدرك التقرير أنه على ا    . اهداف الحرب، تميزت بفشل ذريع    

واعتبـرت اللجنـة أن     . يتحملون المسؤولية عن الفشل، إال أن هناك كثيرين يشاركونهم تحمل المسؤولية          
قرار اولمرت للخروج للحرب بشكل فوري بعد اختطاف الجنديين من قبل عناصر حزب اهللا لم يأخد في                 

اللبنانية، وأنه لم يكن منذ البداية ضمان تحقيق األهداف التـي           االعتبار التعقيدات التي تشتمل عليها البيئة       
. اعلن عنها اولمرت كهدف للحرب وهي إعادة الجنديين المختطفين وإبعاد حزب اهللا من الجنوب اللبناني              

وحمل التقرير بشكل خاص على اولمرت ألنه لم يأخذ بعين االعتبار إمكانية أن تؤدي عملية عـسكرية                 
وقالت اللجنـة إن اولمـرت خـرج        .  قيام الحزب بقصف الجبهة الداخلية اإلسرائيلية      ضد حزب اهللا الى   

للحرب بدون أن يدرس بدائل اخرى، مثل ضبط النفس، او المزاوجة بين العمـل العـسكري والعمـل                  
الدبلوماسي، أو اعادة انتشار الجيش االسرائيلي على الحدود بدون القيام بعمليات عـسكرية، مـن اجـل     

واشـارت اللجنـة الـى أن       . ائيل من هامش مناورة اكبر في الرد على ما قام به حـزب اهللا             تمكين اسر 
اولمرت لم يراع أنه يفتقر للخبرة العسكرية، األمر الذي كان يتوجب أن يحتم عليه التشاور مع جهـات                  

لـب  واتهمت اللجنة اولمرت بالضعف في مجال التفكير االستراتيجي، وأنه لم يحاول الط           . خارج الجيش 
من قيادة الجيش تقديم بدائل عسكرية له، وكان يوافق على مقترحات الجيش بدون طرح االسئلة، متهمـة         

وكان رئيس الوزراء االسرائيلي قـد وعـد        . اولمرت بأن قراراته ساهمت في إضعاف الدولة والحكومة       
الصحافي للكشف عن    الواردة في التقرير لدى تسلمه اياه قبل ساعة من المؤتمر            "تصحيح كل االخطاء  "بـ

سـندرس التقريـر وسـنحاول فـورا        "وقال اولمرت لدى تسلمه التقرير من القاضي فينوغراد          .النتائج
علينا ان نضمن انه في اي سيناريو مستقبلي في دولة اسرائيل،           . استخالص العبر وتصحيح كل االخطاء    
  .ة الفرنسية حسب ما نقلت وكالة الصحاف"سيتم تصحيح االخفاقات التي اشرتم اليها

لم يكن على اطالع علـى     "وانتقد التقرير ما وصفه بقلة خبرة وزير الدفاع في المجال العسكري قائال انه              
واعتبر التقرير ان قلة خبرة بيريتس في        ."ظروف الجيش في حين كان عليه ان يكون على بينة من ذلك           

وقـال   ."مع التحديات التي تواجهها   أضعفا قدرة الحكومة على التعاطي      "الحروب وسلوكه كوزير للدفاع     
التقرير ان بيريتس راح يوافق على الخطط التي يعرضها عليه الجيش بدون تفحص وبـدون االسـتعانة                 

. بخبراء من خارج الجيش يكونون قادرين على طرح االسئلة على الجـيش، وبـدون رؤيـة عـسكرية           
شيرة الى أنه لم يدرك ان االهداف التـي        وقررت اللجنة أن بيريتس فشل في اداء مهامه كوزير للدفاع، م          

واشارت اللجنة الى أن عدم خبرته العسكرية جعلته عـاجزاً عـن           . وضعت للحرب لم تكن قابلة للتحقيق     
  .تهيئة الجيش

ووجهت اللجنة انتقادات الذعة لحالوتس ألنه لم يضع الحكومة في صورة البدائل العسكرية االخرى التي               
ونوهت اللجنة الى أن حالوتس منذ البداية أصر على استبعاد شن حملـة             . حربيمكن اتباعها في بداية ال    

برية عسكرية بخالف رأي الكثيرين من قيادة الجيش الذين كانوا يرون أن الحملـة البريـة هـي الـرد                  
واتهمـت  . المناسب على عملية الخطف والقادرة على ترميم الردع لدولة اسرائيل في مواجهة حزب اهللا             

وتس بأنه استغل عدم خبرة اولمرت وبيريتس في المجال العسكري وقام بتمرير الخطط التـي               اللجنة حال 
يراها بدون ان يسمح لقادة الجيش الذين كانت لديهم تصورات اخرى بالمشاركة في النقاشات التي كانت                

ضـع  واتهم التقرير حالوتس بأنه تصرف بعشوائية وقدم صورة مغلوطـة لو          . تحضرها القيادة السياسية  
والتقرير يعرض مرحلة الست سـنوات      . الجيش، إذ أوحى انه اكثر استعدادا للحرب مما هو عليه بالفعل          

 حتى الحرب االخيرة الـصيف      2000 ايار   /التي اعقبت االنسحاب االسرائيلي من جنوب لبنان في مايو        
  .2006اب  / تموز حتى الرابع عشر من اغسطس/وامتدت الحرب من الثاني عشر من يوليو. الماضي
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اولمرت ترأس فـور نـشر      أن  :  أسعد تلحمي  نقالً عن مراسلها  الناصرة   من 1/5/2007 الحياة   وذكرت
 توقعت مصادر صحافية أن يعلن فيه تبنيه توصيات التقرير          "كديما"التقرير اجتماعاً خاصاً لوزراء حزبه      

ولية عن الفشل في الحـرب      لكنه لن يعلن تحمله المسؤ    "بل تشكيل لجنة وزارية خاصة لدرس ما جاء فيه          
لكنيـست جلـسة   اوسـيعقد  . "أي أنه لن يعلن استقالته أو يلمح إلى إمكان اتخاذ خطوة كهذه في المستقبل             

طارئة في األيام القليلة المقبلة بناء على مبادرة رئيسته داليا ايتسيك وطلب أحزاب من المعارضة التـي                 
 الكنيست بحل الكنيست والذهاب إلى انتخابات مبكـرة،         أعلنت أيضاً نيتها تقديم اقتراح على جدول أعمال       

  .رغم إدراكها ان اقتراحاً كهذا ال يحظى حتى اآلن بغالبية برلمانية
ووفقاً لمختلف التقديرات في الساحتين الحزبية واإلعالمية، فإن اولمرت سينجح في هـذه الجولـة مـن                 

وبحسب . نهائي الذي ستقدمه اللجنة الصيف المقبل      السياسي بانتظار ما سيأتي به التقرير ال       "معركة البقاء "
 وتنصيب وزيرة   "كديما" فإن التقرير النهائي سيمهد السبيل إلطاحة اولمرت عن رأس           "كديما"أوساط في   

الخارجية تسيبي ليفني أو غيرها من أركان الحزب لتولي رئاسة الحكومة من دون فرط عقد االئـتالف                 
 لن يسمحوا الولمرت أن يأخـذ الحـزب معـه إلـى             "كديما "ن سدنة وبحسب تقارير صحافية فإ   . الحالي
ويسود االعتقاد األوساط السياسية في إسرائيل ان االئتالف الحالي سينجح في تجاوز العاصـفة               .الهاوية

الراهنة ليس دفاعاً عن اولمرت إنما سعياً من كل الشركاء في االئتالف للحفاظ على االئتالف إلدراكهـا                 
يـسرائيل  " وربما أيضا    "المتقاعدون" و   "كديما"خصوصا   تبكير االنتخابات سيضربها شعبياً،   ان انهياره و  

 / يعيش حال عدم استقرار ومنشغل أساساً في انتخاب زعيم للحزب أواخر أيار            "العمل"، فيما حزب    "بيتنا
 وأنـه مـن     وقال أحد المعلقين إن قوة الحكومة الحالية تكمن أساساً في ضـعف مركباتهـا             . مايو المقبل 

  .120 نائباً من مجموع 78المفارقات انه جراء هذا الضعف تتمتع الحكومة بغالبية برلمانية صلبة من 
تصريحات أولمرت الى أن : برهوم جرايسي عن الناصرة من 1/5/2007 الغد األردنية وأشارت

، فيما جاءت "كديما"المتعلقة برفضه االستقالة جاءت في االجتماع الطارئ الذي عقده في مكتبه لوزراء 
تصريحات بيرتس في اجتماع عقده مع كبار مستشاريه في مبنى وزارة الدفاع في تل أبيب، وقال اإلثنان 

وأعلن سكرتير . لطاقميهما، إنهما سيعمالن على تصحيح األخطاء، التي نص عليها تقرير لجنة الفحص
 الحكومة أولمرت، ال يدرس االستقالة أن رئيس"الحكومة اإلسرائيلية يسرائيل ميمون، في بيان رسمي 

 الشخص المناسب لتصحيح كافة النواقص همن منصبه، وال يعتبر االستقالة دواء ساحرا، وهو يعتقد ان
وقال رئيس كتل االئتالف، والرجل القوي في الحزب الحاكم،  ".الفشل الذي أشارت إليه لجنة فينوغراد

عليها ان تفحص األمور بثقل وعمق، من  "كديما"ا، وكتلة إن التقرير قاس جدا جد"أفيغدور يتسحاقي، 
يجب "وأوضح نائب رئيس الحكومة الوزير شمعون بيرس،  ".أجل ضمان بقاء الحزب في السلطة

، "تصحيح األخطاء التي أشار لها التقرير، ولكن يجب ان ال تكون استنتاجات على المستوى الشخصي
ولكن أولمرت يستطيع الشعور ببعض االرتياح حين يسمع  .في إشارة إلى معارضته الستقالة أولمرت

واجب علينا ان نطبق استنتاجات "قال، الذي الديني، الوزير إيلي يشاي، " شاس"نائبه الثاني، من حزب 
التقرير بحذافيرها، وضمن وقت محدد، فأعداؤنا في الشمال والجنوب يتمتعون بمشاهد المعركة الداخلية 

 ".لدينا
 فإن بعض وسائل اإلعالم اإلسرائيلية نقلت عن عضو كنيست من الحزب الحاكم، رفض وفي المقابل

 ".إذا لم يقرر أولمرت االستقالة من منصبه فإننا سنجعله يضطر لذلك"الكشف عن اسمه، قوله 
أما على المستوى العسكري، فقد صرح ضابط كبير مسؤول في قيادة األركان للجيش اإلسرائيلي، 

إن التقرير المرحلي للجنة فينوغراد أدى إلى توتر كبير في قيادة األركان، ألن "سرائيلية، لوسائل إعالم إ
التقرير يتضمن انتقادات حادة لضباط كبار في قيادة األركان، ألنهم لم يجتهدوا في نقل آرائهم لرئيس 

 ".األركان دان حلوتس
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 رئيس كتلة الليكود، أكبر احزاب هذا وكانت المعارضة قد طالبت باستقالة الحكومة برمتها، وقال
إن الفشل ليس يتيما، وال يوجد أي صالحية أخالقية تسمح ببقاء حكومة فاشلة في "المعارضة اليمينية، 

وقال وزير الخارجية السابق سلفان شالوم، إن تقرير اللجنة يشكل الئحة اتهام ضد الحكومة كلها،  ".الحكم
وصدرت دعوات  .لى الطاولة وان تتجه إلى انتخابات جديدةولهذا على القيادة ان تضع المفاتيح ع

النائب " ميرتس"مشابهة من أحزاب اليمين المتطرف، وأيضا لدى أحزاب اليسار، فقد قال رئيس حزب 
يوسي بيلين، إن حيثيات التقرير ال تترك مجاال للتحليل، وعلى أولمرت أن ال ينتظر مظاهرات صاخبة 

 .تضطره لالستقالة
فور صدور التقرير، تجمع متظاهرون أمام منزل أولمرت  أنه و1/5/2007األخبار اللبنانية  وجاء في

مطالبين إياه، وبيرتس، باالستقالة، بينما دعت منظمات عديدة من اليسار واليمين وجمعيات تضم 
كبيرة  جندياً ومدنياً قتلوا خالل عدوان تموز، الى تظاهرة 160احتياطيين وأفراداً في عائالت حوالى 

وأفاد استطالع للراي بثته اإلذاعة العامة اإلسرائيلية أن  .مساء الخميس في تل أبيب للمطالبة باستقالتهما
 في 69وأشار االستطالع الى أن . أكثر من ثلثي االسرائيليين يؤيدون استقالة أولمرت بعد نشر التقرير

 في المئة أن عليه أن يواصل 15 رأى المئة من المستطلعين قالوا إن على اولمرت االستقالة، بينما
وقالت  . في المئة رأوا العكس12 في المئة إنهم مؤيدون الستقالة بيرتس في مقابل 74كما قال . مهماته

.  لجهود السالم مع الفلسطينيين"أساسي"الواليات المتحدة، تعليقاً على صدور التقرير، إن أولمرت 
نحن ال "نو التعليق على المستقبل السياسي ألولمرت، وقال ورفض المتحدث باسم البيت األبيض طوني س

 ."نعلق بالطبع على مسائل داخلية متعلقة بالحكومة االسرائيلية
  

  عمر الحكومة الحالية لن يتجاوز الثالثة أشهر إذا لم يرفع الحصار: عزام األحمد .2
تعهد عزام األحمد،    :ائلة خليل ن و  سائد أبو فرحة   نقالً عن مراسليها،   1/5/2007األيام الفلسطينية   نشرت  

نائب رئيس الوزراء، امس، بأن تواصل الحكومة جهودها من اجل دفع كافة رواتب ومستحقات العاملين               
في القطاع العام، لكنه رأى ان ذلك لن يتحقق ما لم يتم اإلفراج عن األموال الفلسطينية التـي تحتجزهـا                    

وقال مخاطبـاً    .الوطنية الشعب الفلسطيني والسلطة  اسرائيل، ودون فك الحصار الدولي المفروض على        
آالف المعلمين الذين احتشدوا أمام مقر مجلس الوزراء برام اهللا في ختام تظاهرة دعا إليها االتحاد العـام                  

مطالبكم عادلة وشرعية وسنناضـل معـاً       : للمعلمين احتجاجاً على عدم دفع رواتب ومستحقات المعلمين       
 .مكن، ولكن حتى اآلن كل شيء ما زال محاصراً والصورة لم تتـضح بعـد              لتحقيقها في أسرع وقت م    

حتى لو أتت المساعدات وبقيت أموالنا محتجزة لدى إسرائيل فلن تحل المشكلة، ولهـذا فـنحن                : وأوضح
علينـا أن نعطـي     : وأضاف .نناضل من اجل إنهاء هذا الوضع والتخفيف من معاناة الشعب الفلسطيني          

ال تزيد على شهرين اضافيين، وإذا لم ينته الحصار يجب أن نعيـد النظـر فـي                 أنفسنا فرصة محدودة    
 .برنامج الحكومة وحتى بجدوى وجود السلطة وكل شيء

إذا استمر الحصار على الحكومة ستدعو كل المؤسسات الفلسطينية دون اسـتثناء العـادة       : " األحمد وقال
إلى أنه ال مبـرر     "عمل الوطني الفلسطيني، مشيراً     النظر بكل ما هو قائم، وفي إعادة النظر في برنامج ال          

عن تشكيل الحكومة للجنة وزارية، أحد أعـضائها        "وكشف   ".لوجود الوزراء في ظل استمرار الحصار     
وناشـد   ".وزير المالية سالم فياض بهدف التعامل مع الحصار وإفرازاته بما فيها إضـراب المـوظفين              

لدفع الدول العربية الشقيقة لإليفاء بالتزاماتها التـي سـبق أن           ضرورة التحرك   "األحمد العاهل السعودي    
وعدت بها في قمتي الرياض وبيروت، الفتاً الى أن السلطة الفلسطينية تنتظـر أن يـتم تحويـل هـذه                    

وناشد حكومة قطر ضرورة اإلسراع بتحويل المنحة المالية التي أقرتها لصالح قطاعي التعلـيم        ".األموال
 .ينوالصحة الفلسطيني
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قال عزام األحمد   : نقالً عن مراسلها في رام اهللا، منتصر حمدان        1/5/2007الخليج اإلماراتية   وأضافت  
ان حكومة الوحدة عمرها لن يتجاوز ثالثة اشهر او اقل اذا لم يرفع الحـصار االقتـصادي                 "للمتظاهرين  
  ".هاالحكومة تسعى لفك الحصار من خالل جوالتها ولقاءات"وأضاف ان  ".والسياسي

  
   وحماس وفتح تستنكران..منع محتجين من اقتحام السفارة المصريةياألمن الفلسطيني  .3

منعت قوات األمن والشرطة الفلسطينية أمس متظاهرين       : من غزة  1/5/2007الخليج اإلماراتية   نشرت  
ة قوات حرس الرئاسة والـشرط    "فلسطينيين من اقتحام السفارة المصرية في غزة، وذكر شهود عيان أن            

الفلسطينية أطلقت عيارات نارية في الهواء لمنع العشرات من المتظاهرين كانوا يحتجون علـى اعتقـال           
وكانت عائالت خمسة فلسطينيين معتقلين فـي        ".عدد من أبنائهم في مصر عندما حاولوا الدخول للسفارة        

وأوضح الشهود  . بنائهامصر أقامت منذ يومين خيمة احتجاج أمام مدخل السفارة للمطالبة باإلفراج عن أ            
أنه عندما وصل موكب موظفي السفارة حاول هؤالء الدخول خلفه غير أن عناصر األمن أوقفتهم ومنعت                

  .دخولهم مما اضطرهم بعد ذلك إلطالق النار في الهواء لتفريقهم
 وزيـر الداخليـة      أن  أشرف أبوالهول  ،غزةنقالً عن مراسلها في      1/5/2007األهرام المصرية   وذكرت  

 واجتمع مع حازم رمـضان نائـب الـسفير          المصرية  مقر السفارة  ىالفلسطينية هاني القواسمي حضر ال    
ـ                سـالمة   ىالمصري حيث قدم له اعتذارا عن محاولة االقتحام، وأبلغه حرص الحكومة الفلـسطينية عل

امهم  جهده القناع المعتصمين بفـك اعتـص       ىالسفارة المصرية وجميع العاملين فيها، وأنه سيبذل قصار       
  .  محاكمتهم أمام قضاء مصري عادلىخاصة أن المحتجزين في مصر جرت أو تجر

صدرت استنكارات واسـعة مـن      : كاالتنقالً عن الو  غزة و من   1/5/2007األيام الفلسطينية   وأوردت  
ورفضت حركة فتح، االعتـداء     .مختلف األوساط، أمس، لمحاولة افراد اقتحام السفارة المصرية في غزة         

وقـال عبـد الحكـيم عـوض         .السفارة المصرية، واعتبرته حادثاً يضر بالمصلحة الفلسطينية      على مقر   
إن أية محاولة مساس أو تحريض بحق األشقاء المصريين والوفد األمنـي            : "المتحدث باسم فتح في غزة    

  ".المصري المتواجد في األراضي الفلسطينية أمر يضر بالمصالح الوطنية
أن ما حدث من أعمال ال يليق بالحركة ويفسد العالقة األخوية والحميمة مع             "وأعلنت حماس في بيان لها      

وأشارت إلى أن معالجة موضوع المعتقلين في السجون المصرية تتم عبر الحـوار مـع                ".الشقيقة مصر 
األشقاء المصريين، في اللقاءات بين قيادة الحركة والحكومة المصرية، والتي كان آخرها قبل يومين في               

رة، بين خالد مشعل، والوزير عمر سليمان، الذي وعد بمعالجة هذا الموضوع في غضون الشهرين               القاه
وفي الوقت الذي أعربت فيه حماس عن أملها في حل هذه المشكلة بشكل سريع يـؤدي إلـى                   ".القادمين

قلـين  إطالق سراح المعتقلين، أهابت بالحكومة المصرية والسفارة المصرية تقدير مشاعر أهـالي المعت            
وقلقهم على حياة ومصير أبنائهم، والعمل الجاد على إخالء سبيلهم، مع التأكيد على رفضها لمـا حـدث                  

 .صباح أمس أمام السفارة
موسى أبو مرزوق في تصريحات خاصة لقـدس        . د أكد :دمشقمن   30/4/2007 قدس برس وجاء في   

ة المصرية في غزة، واعتبر     برس كذب المعلومات التي تحدثت عن استهداف عناصر من حماس للسفار          
، "محاوالت رخيصة تدخل في إطار الخصومات السياسية الداخليـة        "ما روجته بعض األوساط اإلعالمية      

حماس ال يمكن أن تستهدف أحدا من الفلسطينيين وال من العـرب والـضيوف األجانـب علـى                  : "وقال
ونفى أن يكون قـد      ".رض الواقع اإلطالق، وهذه األخبار عارية عن الصحة وليس لها أي ترجمة على أ           

لم نقم بشيء ولم يتهمنـا أحـد حتـى          : "صدر عن الحركة، أي اعتذار لصالح الحكومة المصرية، وقال        
نعتذر، وهذه ليست إال مزايدة سياسية رخيصة لكسب المواقف تريد أن تروج أن بين حمـاس ومـصر                  

  ."واقع ال من قريب وال من بعيدخصومة واستهداف، وهو كله لعب على التناقضات وال عالقة له بال
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  رفض تقديم أية تنازالت مجانية من قبل الدول العربية تجاه إسرائيلن: عزام األحمد .4
إن لجنة من ثمانية وزراء عرب، من بيـنهم         : قال نائب رئيس الوزراء، عزام األحمد      :كتبت نائلة خليل  

 االتحاد األوروبـي لبحـث آليـات        فلسطين، ستجتمع في الرابع عشر من الشهر الحالي في بروكسل مع          
رفـض الجانـب    "وأكـد    .التنسيق والتعاون وإمكانية تنفيذ مبادرة السالم العربية، وتحريك عملية السالم         

الفلسطيني تقديم أية تنازالت مجانية من قبل الدول العربية تجاه إسرائيل مهما كانت الـضغوط، مـشدداً                 
نفيذ مبادرة السالم العربية وليس في إطار تطبيع العالقـات          على أن عمل اللجنة العربية يأتي في بهدف ت        

وكان األحمد يتحدث في مؤتمر صحافي، أمس، حول جلسة أعمال مجلس الحكومة             ".العربية اإلسرائيلية 
إن مجلس الوزراء استعرض اجتماع اللجنة الوزارية والتـي         : "قالواألسبوعي في مقر رئاسة الوزراء،      

ية عربياً والمنبثقة عن قمة الرياض والتي عقدت فـي القـاهرة مـؤخراً،              تضم خمسة عشر وزير خارج    
  ".ودرست تفعيل مبادرة السالم العربية

 وجدد تأكيـد    ،"إن إسرائيل غير جادة في حل قضية شاليت       : "وبالنسبة للجندي اإلسرائيلي المختطف قال    
درة السلطة والحكومة على إقنـاع      على ق "السلطة والحكومة قبول تهدئة شاملة ومتبادلة ومتزامنة، مؤكداً         

جميع الفصائل بااللتزام الكامل بتهدئة تشمل الضفة والقطاع، وتنهـي االقتحامـات اإلسـرائيلية للمـدن             
أن طلب إسرائيل بتهدئة من الجانب الفلسطيني وحـده         "وأكد   ".الفلسطينية ووقف االعتقاالت واالغتياالت   

مساعدات عاجلة وطارئة للمواطنين الذين هـدمت قـوات         بتقديم  "ووعد األحمد    ".أمر مرفوض بالكامل  
  ".االحتالل منازلهم في األيام األخيرة بسبب مسار جدار الفصل العنصري

  1/5/2007األيام الفلسطينية 
  

  وقف الصواريخ مصلحة فلسطينية عليا : يستقبل الوفد األمني المصريعباس .5
وتنـاول اللقـاء     .فد األمني المصري في قطاع غزة     ، امس، الو  الفلسطينياستقبل الرئيس   :  وفا -رام اهللا   

آخر المستجدات على الساحة الفلسطينية، والجهود المبذولة للحفاظ على التهدئة في قطاع غزة كمـصلحة               
إن وقف إطالق الصواريخ مصلحة فلسطينية اتفقـت عليهـا جميـع            : ، للوفد عباسوقال   .فلسطينية عليا 

كما تنـاول اللقـاء،      .داعية الستمرار إطالق الصواريخ من القطاع     الفصائل، مستغرباً من التصريحات ال    
وأبلغ  .قضية شاليت، وموضوع األسرى في سجون االحتالل، والوضع األمني بشكل عام في قطاع غزة             

 الوفد األمني، أنه سيصل إلى قطاع غزة األسبوع القادم، وسيلتقي مع رئيس الـوزراء ، ووزيـر                  عباس
 .ع األمني عن كثبالداخلية، لمتابعة الوض

  1/5/2007األيام الفلسطينية 
  

  لن تكون هناك تهدئة ما لم يوقف االحتالل عدوانه ضد الفلسطينيين : حمدغازي  .6
أكد المتحدث باسم رئاسة الحكومة الفلسطينية غازي حمد في تصريح صحافي           :  أحمد رمضان  -رام اهللا   

وقـال  . لنت عنها الفصائل المسلحة والحفاظ عليها     أمس أن الحكومة معنية باستمرار حالة التهدئة التي أع        
إن الحفاظ على التهدئة يتطلب التزاماً إسرائيلياً واضحاً لوقف كل األعمال العسكرية التي ينفذها جيـشها                "

يتوجب على الفلسطينيين   .. في الضفة الغربية وقطاع غزة، والتي تؤثر بشكل كبير على بقاء هذه التهدئة            
وع هذه التهدئة إذا ما ظلت إسرائيل على موقفها الرافض للحفاظ على التهدئة فـي               إعادة النظر في موض   

ان التصعيد في الضفة وحشد قوات االحـتالل فـي          "ورأى   ".الضفة كما في غزة واستمرت في العدوان      
محيط غزة يوضح أن هناك مخططاً عسكرياً إسرائيلياً متعمداً إلدخال غزة بالذات في حالة من الفوضى                

حين اتخـذنا قـرار التهدئـة       "، مشيراً الى أنه     "رباك ووضع العراقيل أمام حكومة الوحدة الفلسطينية      واإل
والذي يشمل وقف إطالق الصواريخ نحو إسرائيل انطلقنا من منظور وطني أجمعت عليه كافة الفصائل               

 بعـد إجمـاع مـن       القرار بالموافقة على التهدئة اتخذ    .. الفلسطينية باعتبار أن هذا يشكل مصلحة وطنية      
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إن أي قرار يتعلق بإنهـاء هـذه        "واستدرك قائالً    ".الفصائل وبرعاية من الرئاسة والحكومة الفلسطينيتين     
التهدئة يجب أن يتخذ كذلك بصورة جماعية حتى ال تحدث حالة من اإلرباك فـي سـاحتنا الفلـسطينية                   

 ".الداخلية والتي قد تنقسم بين مؤيد ومعارض بشأن هذه القضية
  1/5/2007لمستقبل ا

  
   يطلع وفداً برلمانياً أوروبياً على آثار الحصارعزام األحمد .7

وتناول اللقـاء    .التقى عزام األحمد، نائب رئيس الوزراء، أمس، وفداً برلمانياً اوروبياً          :كتبت نائلة خليل  
افة الى مناقشة   بحث سبل رفع الحصار وامكانية استئناف المساعدات المالية المقدمة للسلطة الوطنية، اض           

كمـا   . مليـون دوالر  600قضية أموال الضرائب الفلسطينية التي تحتجزها اسرائيل والبالغة قيمتها نحو           
بحث الجانبان مدى تجاوب برنامج حكومة الوحدة مع شروط اللجنة الرباعية، وهو االمر الـذي تتخـذه                 

وأطلع األحمد الوفد األوروبـي      .بعض الدول كذريعة الستمرار الحصار وعدم التعامل مع هذه الحكومة         
على الجهود الحثيثة التي يبذلها الرئيس عباس والحكومة من اجل ضـمان إطـالق سـراح الـصحافي                  
المختطف في غزة، مستعرضا في الوقت ذاته االثار والتداعيات المترتبة على استمرار الحصار والتـي               

ان زيارة الوفـد االوروبـي      "ؤتمر صحافي   وقال األحمد في م    .باتت تهدد قدرة السلطة على االستمرار     
هدفت إلى االطالع عن كثب على أوضاع الشعب الفلسطيني في ظل استمرار الحـصار وعـدم قـدرة                  

  ".الحكومة على دفع رواتب الموظفين
ان تشكيل حكومة الوحـدة ومبـادرة الـسالم         "بدوره، قال ترينت فيل كيريكوس، رئيس الوفد األوروبي         

، مشدداً على ضرورة اغتنام هـذه       "ة حقيقية وتاريخية إلعادة اطالق عملية السالم      العربية يشكالن فرص  
واشار الى أن الوفد األوروبي بحث خالل زيارته لالراضي          .الفرصة من اجل تحقيق السالم واالستقرار     

 قضية األسرى والنواب والوزراء المختطفين، وقـضية      : الفلسطينية جملة من القضايا الشائكة من أبرزها      
ضرورة احترام العالم للديمقراطية الفلسطينية وما نتج عنها، خـصوصا لجهـة            "وأكد كيريكوس    .شاليت

 ".قبول التعامل مع الحكومة الفلسطينية وعدم محاصرتها
  1/5/2007األيام الفلسطينية 

  
  تمسكه باالستقالة في حال لم تمنح له الصالحيات يؤكدالقواسمي  .8

سطيني هاني القواسمي تمّسكه بتقديم االستقالة في حالة لم يتم االستجابة  أكد وزير الداخلية الفل:غزة
لمطالبه في امتالك الصالحيات الكافية والقوية والدعم اللوجستي المطلوب إلنجاح تنفيذ الخطة األمنية 

وتأييد ودعا القواسمي إلى توفير الدعم لوزارة الداخلية ومتابعة جهودها . إلنهاء حالة اللفتان على األرض
تنفيذ الخطة األمنية من قبل التشريعي، كما أبدى استعداده للمثول أمام التشريعي لتوضيح كافة الحقائق 

وجاء ذلك خالل لقاء الوزير مع وفد نواب التشريعي . واإلجابة على كل التساؤالت حول هذه الخطة
. نظام ومعالجة الفلتان األمنيبمحافظة شمال قطاع غزة لالستماع إلى الخطة األمنية المقترحة لفرض ال

كما أطلع الوفد على أهم العقبات والمعوقات التي تعترض تطبيق الخطة األمنية وتنفيذها والتي تتمثل 
رئيس عباس حتى اآلن لمتطلبات الوزير من حيث منحه الصالحيات الوزارية الأساساً بعدم استجابة 

وتطرق إلى مشكلة عدم تعاون رشيد أبو . منيةالكاملة بخصوص مسؤوليته المباشرة على األجهزة األ
شباك والمساعي التي تمت لحل المشكلة، باإلضافة إلى عدم منحه الدعم اللوجستي المطلوب لتجهيز 

فهي تعاني من "وتقوية وتفعيل وتحريك تلك األجهزة حتى تلك التي يملك المسؤولية عنها كالشرطة مثالً، 
  عف العتاد والدروع والتسليح وغير ذلك من المعدات الضرورية، نقص المركبات واهتراء الموجود وض
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وذلك في الوقت الذي يتوفر لدى القوات التابعة بشكل أو بآخر لرئيس السلطة عربات مصفحة وحديثة 
 ". وقاذفات مدرعة

  1/5/2007المركز الفلسطيني لإلعالم 
  

  داخلية حول الخطة األمنية وحقوق اإلنسان في التشريعي تستمع إلى وزير الالرقابةلجنة  .9
 أوصت لجنه الرقابة العامة وحقوق اإلنسان والحريات العامة في المجلس التشريعي بدعوة وزيـر               :غزة

الداخلية هاني القواسمي لالستماع إليه حول الخطة األمنية والمعوقات التي تواجهها وذلك في اجتماعهـا               
ة برئاسة فيصل أبو شهال، ناقشت فيه عـدة مواضـيع           جاء ذلك خالل االجتماع الذي عقدته اللجن       .القادم

وقامت بإدراج عدة قضايا هامة على رأسها تقرير اللجنة المكلفة حول سلطة المياه وتقرير حول مجلـس                 
وفـي بدايـة     .القضاء األعلى وتقرير حول سلطة النقد إلى جانب قضية التنصت على المكالمات الهاتفية            

ضاء في صورة التعديالت التي وضعت على تقرير اللجنة حول الفلتان           االجتماع وضع رئيس اللجنة األع    
األمني والتي تم إقراره في الجلسة السابقة للتشريعي من أجل تقديمه في صيغته النهائيـة فـي الجلـسة                   

  .المقبلة للتشريعي
  30/4/2007 قدس برس

  
 انجهاز األمن الوقائي عقبة أمام وزير الداخلية وجزء من الفلت: البردويل .10

صالح البردويل، أن منصب مدير جهاز األمن الداخلي،        . أكد الناطق باسم كتلة حماس البرلمانية، د       :غزة
الذي يتواله رشيد أبو شباك، يتحمل مسؤولية كبرى في إعاقة عمل وزير الداخلية، محمال إيـاه الجـزء                  

خصيا بقدر ما تتعلـق بهـذا       القضية ال تتعلق باسم أبو شباك ش      : "وأوضح، أن  .األكبر من الفلتان األمني   
المنصب الذي يتواله، فهو من المفترض أن يكون موظفا لدى وزير الداخلية، وجزءا من األجهزة األمنية                

لكن األخ رشيد أبو شباك جاء من خلفية قيادية، وهو أمـر أعـاق كثيـرا آداءه                 . التابعة لوزارة الداخلية  
ا لوزير الداخلية، وال يسمح ألي ضابط من الـضباط          لمهمته وعرقل مهمة الوزير، فهو يعتبر نفسه حاجب       

أن يستجيب ألمر وزير الداخلية إال إذا وافق هو عليه، وهذا لم يحصل في أي من الدول أو الحكومـات                    
وأشار البردويل إلى أن الفتان األمني أكبر من أبو شباك ومن وزير الداخلية، ولكـن                ."السابقة، إال عندنا  

وذكر أن ذات الـشكوى     . ن جزء كبير منه مرتبط بوحدة القيادة في وزارة الداخلية         القضاء على هذا الفلتا   
إن األمـر  : "كانت تصدر من وزير الداخلية السابق سعيد صيام، واآلن تصدر من شخصية مستقلة، وقال       

ونفـى   ".يتعلق بفساد متأصل في األجهزة األمنية، ومن ضمنه األمن الوقائي الذي يقـوده أبـو شـباك                
يل، أن تكون اإلتهامات الموجهة ألبو شباك وأجهزته األمنية التي يشرف عليها وليدة خالفات بين               البردو

حماس وفتح، واتهم أبو شباك بالخطأ مرتين، كما قال، مرة إعاقة أعمال الوزير وعدم الـسماح بتنفيـذ                  
هم هم جـزء    أوامره على رأس الوزارة، ومرة أخرى ألن أعضاء جهاز األمن الوقائي الذي يشرف علي             

  .أساسي من ظاهرة الفلتان األمني الذي تعاني منه الساحة الفلسطينية، بل الجزء الرئيسي في هذه األزمة
  30/4/2007 قدس برس

  
 عوام أ ةربعأ ألكثر من همني في منصبأ قائد جهاز عدم بقاء أيبو بكر تطالب بأ نجاةالنائب  .11

أن ضبط الفلتان األمني يبدأ بالتنظيمات المـسلحة،         "نجاة أبو بكر النائب عن حركة فتح      . قالت د  :طولكرم
 سنوات وتـدمير    4 ألكثر من    هداعية إلى تفعيل دور األجهزة األمنية وعدم بقاء أي قائد جهاز في منصب            

 ".األنفاق التي ساهمت بإغراق غزة باألسلحة التي ال وجهه لها، ورفع الغطاء عن الخارجين عن القانون               
 لقاء مفتوح نظمه نادي عالر الثقافي ومركز المرأة للتنمية الريفية فـي بلـدة               جاء حديث ابو بكر خالل    

وحملت أبو بكر إسرائيل ورؤساء األجهزة األمنيـة مـسؤولية الفلتـان األمنـي               .عالر شمال طولكرم  
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المتواصل في األراضي الفلسطينية رغم تشكيل حكومة الوحدة، موضحةً أن البندقية التي ال يوجـد لهـا                 
سياسي هي قاطعة طريق أو بنادق عصابات، داعيةً إلى إعادة االعتبار لعناصر األجهزة األمنية              برنامج  

 . الفلسطينية وحذرت أبو بكر مما أسمته الثقافة االستعدائية بين المواطن واألجهزة األمنية
  1/5/2007وكالة معا 

  
  منزل مدير األمن الوقائي في الخليلىاطالق النار عل .12

 منزل مدير جهاز االمن الوقـائي       ىأطلق مسلحون مجهولون النار فجر امس عل      : د عوض  ولي -رام اهللا   
واوضح الرائد جهاد أبو عمر مدير الوقائي في الخليل أن منزلـه            . في مدينة الخليل دون وقوع إصابات     

ء تعرض الطالق نار من قبل فئة وصفها بالضالة والباحثة عن استمرار الفلتان االمني والتي ترفض انها               
 .الفوضي الداخلية الستفادتها منها

  1/5/2007القدس العربي 
  

  االنشقاقات داخل الفصائل في إطار منظمة التحريرلمعالجةجهود  .13
قررت هيئة تفعيل منظمة التحرير الفلسطينية معالجة االنقسامات واالنشقاقات         :  نادية سعد الدين   -عمان  

ية في إطار المنظمة، وذلك كأحد خطوات مراجعة        القائمة داخل صفوف بعض الفصائل الوطنية المنضو      
وقال نائب رئيس المجلس الوطني الفلسطيني تيسير قبعة إن أمناء الفـصائل يـسعون حاليـاً                 .أوضاعها

 .لمعالجة االنقسام القائم في إطار منظمة التحرير، وذلك كأحد إجراءات تفعيلهـا وإعـادة النظـر فيهـا                 
الفصائل يكون من خالل إما توحيد بعض الفصائل التي سبق وأن           وأضاف للغـد أن معالجة أوضاع تلك       

بتغيير اسمه وتصويب أوضاعه    " األم"عن الفصيل   " المنشق"طالها االنشقاق الداخلي، أو أن يقوم الفصيل        
وبحسب مدير عام المجلس عبدالرؤوف العلمي فإنه جرى         .بحيث ال يحمل أكثر من فصيلين االسم نفسه       

لة شهر تقريباً لتصويب أوضاعها إما بالعودة إلى الحركة األم مجـدداً، أو بالعمـل               منح هذه الفصائل مه   
 .على تغيير إسمها بحيث ال يكون مشابهاً للفصيل األم

  1/5/2007الغد األردنية 
  

  ال فلسطين الدعامة الكبرى للصمودعم: عباس .14
للـصمود    الدعامة الكبـرى   أكد الرئيس محمود عباس، امس، أن عمال فلسطين يشكلون        :  وفا -رام اهللا   

الوطني، وفي معركة الشعب من أجل نيل االستقالل والحرية في الدولة المـستقلة وعاصـمتها القـدس                 
إن هـذا  : وقال في رسالة خاطب خاللها عمال فلسطين في الوطن والشتات بمناسبة عيد العمال  .الشريف

 الشعب والعمال في الطليعـة، مؤكـدين        اليوم يوم العمال العالمي، هو يوم وطني للشعب كله، حيث يقف          
اإلصرار على استعادة األرض والحرية واالستقالل ومواصلة العمل لبناء االقتصاد الوطني بمـا يـوفر               
الحياة الحرة الكريمة لكل أبناء الشعب الصامد في وجه االحتالل واالستيطان واالعتـداءات اإلسـرائيلية              

فع الحصار الظالم والذي أدى إلى إفقار شعبنا وارتفاع غيـر           إن جهودنا متواصلة لر   : وأضاف .المتكررة
وأكد على الوحدة الوطنيـة، والتـصدي لكافـة          .مسبوق لمعدالت الفقر والبطالة في مجتمعنا الفلسطيني      

المحاوالت لضرب هذه الوحدة التي هي مصدر القوة للشعب وصموده، مشدداً على أن الفلتـان األمنـي                 
لقانون والنظام وأمن الوطن والمواطن يجب أن ينتهي إلى غير رجعـة ألنـه              واالعتداءات على سيادة ا   
  .يتسبب بأفدح األضرار

  1/5/2007األيام الفلسطينية 
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  دوات العمل الوطني الصادق والمخلصأداة من أ فلسطين العم :هنية .15
عمال الفلسطينيين  اعرب رئيس الوزراء، اسماعيل هنية، عن بالغ تقديره واحترامه الى ال          :  وفا -رام اهللا   

ان العمال الفلسطينيين شكلوا دوماً اداة من ادوات العمل الـوطني الـصادق             : بمناسبة عيد العمال، وقال   
لقد كان عمالنا البواسـل مـن       . والمخلص في تعزيز االنتماء للوطن والتمسك باألرض ورفض االحتالل        

دي قوات االحتالل، حيث ضيقت عليها      اولى الشرائح الفلسطينية التي تعرضت لألذى واالضطهاد على اي        
وأكد هنية اهتمـام الحكومـة      . سبل العيش واغتالت العديد من ابناء الطبقة العاملة وسرقت قوت اطفالهم          

بهذه الشريحة المهمة وأن الحكومة جادة في توفير أسس الحياة الكريمة للعمال وتقديم ما يمكـن لرفـع                  
  .المعاناة عنهم

  1/5/2007األيام الفلسطينية 
  

  بسبب تقرير عن حرس الرئاسة الفلسطيني صدور صحيفة يمنع األردن .16
منعـت  : الوكاالتعن  جمال إبراهيم و ،عماننقالً عن مراسلها في      1/5/2007االتحاد االماراتية   نشرت  

األسبوعية من الصدور أمس، بسبب مادة إعالمية تكـشف تفاصـيل           " المجد"السلطات األردنية صحيفة    
وقال رئيس تحرير الـصحيفة     .  عربية للرئيس الفلسطيني من أجل تقوية أجهزة السلطة        خطة قدمتها دولة  

إن المنع جاء جراء الرقابة المسبقة التي تباشرها األجهزة األمنية بغير           : "فهد الريماوي في بيان صحافي    
خبر مطول  بدعوى نشر   " المجد" وأوضح أن الدوائر األمنية تدخلت ليلة األحد لوقف طباعة           ."سند قانوني 

ولفت إلـى   . عن الخطة المتعددة األطراف والهادفة إلى تقوية السلطة الفلسطينية وتدعيم أجهزتها األمنية           
أن تفاصيل الخطة تفيد بأنها ستتيح للرئيس عباس أن يكون في وضع أقوى من حركة حماس، وبالتـالي                  

وأضاف الريمـاوي أن    . م الحالي يكون باستطاعته إقالة الحكومة وإجراء انتخابات جديدة في خريف العا         
ونصح عباس باتخاذ خطوات من بينهـا      " غير األردن "الخطة قدمها رئيس مخابرات إحدى الدول العربية        

إن السلطات اشترطت إلغـاء الخبـر   : " وقال.زيادة عدد الجنود في غزة وفي الضفة وتسليحهم وتدريبهم   
  . "لنشر العدد لكننا لم نوافق

لقد جرى الحديث الرسمي والحكومي مراراً وتكراراً حول توسيع رقعة الحريات           : "وجاء في البيان أيضاً   
بدعوى الحرص على العالقة مع السلطة الفلسطينية وقبلهـا         " المجد"الصحفية األردنية، غير أن مصادرة      

مصادرة شريط تلفزيوني لألمير الحسن بدعوى الحرص على العالقة مع الـسعودية، يـضع أصـحاب                
الحرص على العالقات   : (مسبقة في موقع الوصي على حرية اإلعالم والتعبير، كما يحول مقولة          الرقابة ال 

 ."، إلى فزاعة الغتيال الحريات في الداخل)مع الخارج
 استهجن عضو مجلس نقابة الصحفيين ماجد توبـة منـع           :عّمانمن   30/4/2007 قدس برس وجاء في   

وتعديا غير مقبول   "ة مخالفة لنصوص الدستور الصريحة      من الصدور، والذي اعتبره رقابة مسبق     " المجد"
وأكد في تصريحات لقدس برس على      ". على حرية اإلعالم والتعبير، ويعيدنا إلى مرحلة األحكام العرفية        
والرقابة المسبقة على الـصحافة     " المجد"أن نقابة الصحفيين سيكون لها موقفا واضحا وحاسما من قضية           

  .بشكل عام
  

 "غير وطني"  انتخابات مبكرة وتعتبره خياراً إجراءتراحاقحماس ترفض  .17
رفضت حركة حماس إجراء انتخابات تـشريعية مبكـرة،         : غزة من   1/5/2007 الشرق األوسط    أفادت

صرارها علـى ثوابـت الـشعب       إعقاب فوزها باالنتخابات يأتي بسبب      أمعتبرة أن فرض الحصار في      
مس أن أطرافاً عربية ودولية قد اقترحـت        أذكرت صباح   ويذكر أن بعض وسائل األعالم قد       . الفلسطيني

 .جراء انتخابات تشريعية مبكرة على أمل أن تسفر عن واقع سياسي داخلي يسمح بفك الحـصار               إأن يتم   
 فـي   تدخالً"وقال إسماعيل رضوان الناطق بلسان الحركة للشرق األوسط إن مثل هذه االقتراحات تمثل              
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هـي  ) خيـرة التـشريعية األ  ( هذا التدخل، ونؤكد على أن االنتخابات        الشأن الفلسطيني الداخلي ونرفض   
انتخابات قانونية وشرعية، ونرفض االنقالب على هذه االنتخابـات، واالنقـالب علـى إرادة الـشعب                

  ."الفلسطيني لمحاولة إزالة الحركة اإلسالمية أو التآمر عليها
لى حل السلطة الفلسطينية، من أجل وضـع        إ من ناحية ثانية تزداد داخل حركة حماس األصوات الداعية        

وعلمت الشرق األوسط أن العديد من قيادات الصف الثاني في الحركة اقترحـت             . العالم أمام مسؤولياته  
على قيادة الحركة العمل على حل السلطة الفلسطينية إلجبار العالم على رفـع الحـصار عـن الـشعب                   

  .نظيم انتخابات جديدةي اقتراح لتأالفلسطيني، محذرين من القبول ب
 في  ، صالح البردويل الناطق باسم كتلة حماس البرلمانية       .أكد د : غزة من   1/5/2007 الدستور   وجاء في 

 فكرة حول إجراء انتخابات مبكرة أوعن تلك        ة لديه أي  ت أن ليس  ،لكترونيسما اإل  تصريحات خاصة لموقع  
جراء انتخابات مبكرة يهدف إلـى إزاحـة        إن  إ ":وقال. الدول التي تحث على إجراء مثل هذه االنتخابات       

 ."سرائيلية أميركية إلقصاء حمـاس عـن الحكومـة        إحركة حماس عن المشهد السياسي، وهو مشاركة        
سماعيل هنية عن خيارات وطنية أخرى اليعنـي إجـراء انتخابـات            إن حديث رئيس الوزراء     أوأضاف  
ما الذي سـيحدث لـو فـازت        ": تساءل البردويل و.  وطنياً ن االنتخابات المقترحة ليست خياراً     أل ،مبكرة

حماس في انتخابات قادمة؟ هل سنحتاج إلى انتخابات مبكرة ثالثة؟ فالمطلوب إذا هو دحرجة األمور حتى                
 ."إزاحة حماس عن السلطة

  
  "تكتيكاً في إطار المقاومة" اعتبار التهدئة  تتوافق علىالرئيسيةالفصائل  .18

أكد نافذ عزام القيادي في الجهاد اإلسـالمي أن         : ألفت حداد  عن    نقالً 30/4/2007 48 عرب أورد موقع 
ـ  ،الخمسة ناقشت في اجتماعها األحد مسألة مجلس األمن القومي        الرئيسية  الفصائل    علـى رفـع     ت واتفق

 .مذكرة إلى الرئيس محمود عباس تأخذ الواقع بعين االعتبار حتى تتوحد في إطاره القوى الوطنية الفاعلة               
 وضرورة  ،التهدئة أكد عزام على ضرورة اعتبار التهدئة تكتيكاً يأتي في إطار المقاومة           وبشأن موضوع   

  .أن يبقى النقاش حول المقاومة وأدواتها محصوراً في إطار فلسطيني داخلي
ربما تحاول إسرائيل من وراء هذه التهديدات       ... : "وحول التهديدات اإلسرائيلية األخيرة لقطاع غزة، قال      

 على الفضائح الماليـة     والتغطية أيضاً ... ن تقرير وتوصيات اللجنة المعنية بحرب لبنان      صرف النظر ع  
  ".واألخالقية التي يتعرض لها قادتها باستمرار

الفصائل رفضت التزام التهدئة، علـى       أن    فتحي صّباح  ،غزة عن مراسلها في     1/5/2007 الحياة   ونقلت
تالل الذي يواصـل عدوانـه اليـومي علـى الـشعب      قاعدة اعتبار ذلك مقدمة لوقف المقاومة ضد االح      

وقال عضو اللجنة المركزية للجبهة الشعبية وممثلها في لجنة المتابعة العليا كايد الغول للحياة               .الفلسطيني
طار إالتهدئة تكتيكاً في    "نه في ما يتعلق بالتهدئة مع االحتالل توافق ممثلو الفصائل الخمسة على اعتبار              أ

  ."قدمة إلنهائهاالمقاومة وليس م
 عـالء المـشهراوي     نقالً عن مراسلها  غزة   من   1/5/2007 االتحاد اإلماراتية    من جهة أخرى، أشارت   

علنت مسؤوليتها عن قـصف مـستوطنة سـديروت ومدينـة            أ قصىكتائب شهداء األ   إلى أن    والوكاالت
ا عـن قـصف     علنت ألوية الناصر صالح الدين مسؤوليته     أ و . صواريخ من طراز ياسر    خمسةعسقالن ب 

  .بو سالم جنوب قطاع غزة بصاروخينأمعبر كرم 
  

  وحماس ترد..  انتقادات حادة للحكومة والرئاسة بسبب الفلتان األمنيتوجهالشعبية  .19
وجهت انتقادات حادة لمؤسستي الرئاسة والحكومة،        الجبهة الشعبية   أن 30/4/2007 48 عرب ذكر موقع 

مر الـذي ال يمكـن تفـسيره إال بـالتواطؤ            األ ،فلتان األمني واتهمتهما بالمشاركة في استشراء ظاهرة ال     
إن هذا التباطؤ في وضع حد لحالة الفوضى والفلتان          ":وقالت الجبهة في بيان لها     .الستمرار هذه الظاهرة  
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والظواهر الخطيرة المنتشرة في الضفة والقطاع، ينذر بكارثة على المستوى الـوطني ويهـدد مـستقبل                
وشددت علي ضرورة أن يضع قطبا الحكومة المصالح الوطنية العليا للشعب            ".سطينيةالقضية الوطنية الفل  

الفلسطيني فوق كل المصالح الفئوية والحزبية الضيقة، والعمل على إعادة هيكلة األجهزة األمنية ونـزع               
 ونظافة  الصفة التنظيمية عن مسؤوليها والمتنفذين فيها واختيار شخصيات مشهود لها بالنزاهة واالستقامة           

ودعت المجلس التشريعي لمراقبة ومساءلة الحكومة على مدى معالجتها         . اليد لتولي مسؤولية حفظ األمن    
  .لحالة الفلتان بمظاهرها وأشكالها المختلفة

الكف عن التـصريحات    " دعت حركة حماس إلى      :نابلس من   30/4/2007 وكالة معاً    في المقابل، أفادت  
 وذلـك فـي     ."تساهم سوى في زعزعة أجواء الوفاق الوطني منذ اتفاق مكة         االتهامية المتواترة التي ال     

ليس في فكرنا وال ممارساتنا أسلوب القمع       "وقالت الحركة في بيانها أنه       .تعقيب على بيان الجبهة الشعبية    
نحن ضد األسلوب السلبي الهّدام البعيـد عـن أي مـشاركة     .. .ولكن في ذات الوقت   .. .أو تكميم األفواه  

إن مسؤولية ضبط الفلتان األمني جماعيـة عامـة         : "وقالت الحركة . "ية في تحمل المسؤولية الوطنية    حقيق
وفي هذا اإلطار ال نرى الحكومة في موقع        .. .يجب أن يشارك الجميع في التصدي لها      .. .وفردية خاصة 

 حالـة غيـاب      بدليل موقف وزير الداخلية الحالي الـذي عـانى مـن           ،االتهام بالتواطؤ مع حالة الفلتان    
 ".الصالحيات الالزمة لتوجيه األجهزة األمنية بما يكفل حفظ القانون والنظام

  
   يدعو إلى إقالة أبو شباك ودعم القواسميمرزوقأبو  .20

دعا نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس موسى أبو مـرزوق أمـس             :  جيهان الحسيني  -دمشق  
بو شباك، واصفاً هـذا     أمن الوقائي الذي يشغله رشيد       منصب مدير األ   "إلغاء"لى  إالرئيس محمود عباس    

جري أمـس علـى     أبو مرزوق للحياة في حديث      أوقال   . وزير الداخلية  "استالب لصالحيات "الموقع بأنه   
ن هناك حواراً مطوالً سيعقد في قطاع غزة حـول هـذه            إ": عالمي الدولي في دمشق   هامش المؤتمر اإل  

ن يكـون   أ القيام بمهماته كافة إذا حصل على صالحياته التي تمكنـه            ن وزير الداخلية يمكنه   إو. المسألة
ضرورة التعجيل  ب"وطالب عباس   . " بحيث تخضع له كل األجهزة األمنية      ،وزيراً بالفعل وليس فقط باالسم    

. "شخـصية مـستقلة   "ن القواسمي   ألى  إولفت أبو مرزوق     ."في اتخاذ قرار للتنسيق بين األجهزة األمنية      
ن يشغل حقيبة الداخلية شخصية مستقلة، وإذا لم يحـصل      أطلب  "مطلب الرئيس عباس الذي     وقال إن هذا    

  ."القواسمي على مساندة حقيقية من الرئيس فليس أمامه سوى االستقالة
عيين النائب محمد دحالن في عضوية مجلـس األمـن          ت" مراجعة" عباس إلى الرئيس  ودعا أبو مرزوق    

أمر غريب للغاية االستعجال في     ": وتابع ."نبه الصواب في هذه المسألة    بو مازن جا  أخ  األ": وقال. القومي
ذا كنا نريد تحقيق المصلحة الوطنية، وأن نحقق تفاهمـات عميقـة            إ. تعيين النائب دحالن في هذا الموقع     

طراف الخصام الحادون الذين تسببوا بشكل مباشر في ما جرى من اسـتقطابات             أوقوية، يجب أال يكون     
فكيف لرجل هو صاحب االستقطاب األكبر في النزاع الـذي          . الفلسطينية في مثل هذه المواقع    في الساحة   
  ."ن يشغل هذا الموقعأكان قائماً 

ن مقاومـة الـشعب     إ": وحول المخاوف من اختراقات خارجية ونشوء مجموعات متطرفة دينياً، أجـاب          
ضافات من هـذا القبيـل فـي        إلى  إالفلسطيني متجذرة في أعماقه منذ عهود طويلة، ونحن لسنا بحاجة           

  ."صراعنا مع العدو
فـراج  وسئل عن مطالبة حماس بأن تكون أكثر واقعية وتبدي مرونة بتخفيض عدد األسرى المطلوب اإل              

 شهيداً من أجل شاليت وهناك      450قدمت حماس أكثر من     ": برام صفقة شاليت، فأجاب   إعنهم حتى يمكن    
هناك أصواتاً داخل حمـاس تطالـب بزيـادة         "، موضحاً أن    "يتاجتياحات شهدها العالم جرت بسبب شال     

  ."األعداد
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إنهم يماطلون بحجـج واهيـة متعلقـة        ": بو مرزوق أوحول إعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية، قال        
الخلفية في هذه المسألة هي قـضية حـق         "ن  أ، مشدداً على    "بالسلطة وصالحياتها والمنظمة وصالحياتها   

برنامج جـامع   "لى  إ، قبل أن يؤكد حاجة الشعب الفلسطيني        "مقدس ال يمكن التنازل عنه    العودة، وهو حق    
ن ألى  إ، الفتاً   " أو فلسطينيي الضفة وغزة أو فلسطينيي الشتات       48يمثل كل الفلسطينيين، سواء فلسطينيي    

ال توجد حالياً   ": وتابع. "كل فئة من هؤالء لها متطلباتها وال بد من منظمة تجمع وتمثل الفلسطينيين كافة             "
نه أال تتمتع بالشرعية، إذ     "ووصف المنظمة بأنها    . "في منظمة التحرير الفلسطينية مؤسسة واحدة شرعية      

ال توجد جدية، وجميع آلياتها مجمدة سواء ميثاقها أو قانونها، وأهـم مـا فيهـا أن رسـالتها الـسياسية                     
  ."وبرنامجها غائبان

ل الفلسطينية صممت على هذا الوضع، فإن الشعب الفلـسطيني          لو كل الفصائ  "نه  أبو مرزوق من    أوحذر  
القرار السياسي بهدف   "بأنها تعطل ذلك     بو مرزوق حركة فتح   أواتهم   ."لن يصمت لحاجته الماسة للمنظمة    

انتفاضة ثالثة في حال استمر الوضع على ما هـو          ب"ن يلوح رداً على سؤال للحياة       أ، قبل   "أال يذهب منها  
 وإال ،ليـه إن ينتقلـوا  أن يستدرك الجميع ذلك وأن يجدوا مخرجـاً ليـستطيعوا       أ بد   ال": ضافأو. "عليه

ن يظل الشعب الفلسطيني صامتاً واألبواب جميعاً مـسدودة         أ في المئة، وال يمكن      100فاالنتفاضة قائمة   
  ."في وجهه

  1/5/2007الحياة 
  

   تنفي إعداد كتائب القسام خطة لخطف جنود إسرائيليينحماس .21
موسى أبو مرزوق أن تكون هناك تصريحات .نفى د: دمشقمن  30/4/2007 دس برسقأوردت 

جديدة لخالد مشعل عن صفقة األسرى، التي يجري الحديث بشأنها منذ مدة، أو عن نية حماس القيام 
  .بأسر جنود إسرائيليين جدد، واعتبر المعلومات بهذا الصدد عارية عن الصحة

  إلى أن عالء المشهراوي والوكاالتنقالً عن مراسلهاغزة  من 1/5/2007 االتحاد اإلماراتية وأشارت
 أنهت استعداداتها لصد أي اجتياح إسرائيلي لقطاع  الكتائبكد أنأأبو عبيدة الناطق باسم كتائب القسام 

وعبر أبو عبيدة عن اعتقاده . غزة، داحضاً األنباء التي تحدثت عن إعداد خطة لخطف جنود إسرائيليين
حتالل لن يجرؤ على اجتياح غزة إلدراكه تبعات ذلك، عالوة عما يعانيه الجيش اإلسرائيلي من بأن اال

   .حالة سيئة إثر الهزائم المتكررة األخيرة التي لحقت به
 

 ألوية الناصر تتهم األجهزة األمنية بتهريب عمالء إلى الخارج .22
لسطينية بتهريب عدد ممن وصفتهم اتهمت ألوية الناصر صالح الدين األجهزة األمنية الف: بيت لحم

ن بتقديم معلومات للكيان الصهيوني، أدت الغتيال عدد من وبالعمالء إلى خارج البالد، تقول إنهم متورط
 .مقاوميها في محافظة بيت لحم

  30/4/2007المركز الفلسطيني لإلعالم 
  

 "أقرب إلى الهراء" الحديث عن انقسام داخل حماس :البردويل .23
 الناطق باسم كتلة حماس البرلمانية من أهمية تكرار التقارير اإلعالمية عن ح البردويل صال قلل:غزة

هذا كالم أقرب إلى الهراء، فحركة : "محمود الزهار، وقال.حركة، يقودها دالانقسامات سياسية داخل 
ة حماس لم تكن يوما متماسكة أكثر من هذه األيام، فهي حركة شورية فيها قدر كبير من الشفافي

والديمقراطية والحرية إلبداء وجهات النظر، لكن عندما يتم اتخاذ القرار فإن الجميع موحد خلفه بغض 
لو تابعت خيط هذه التقارير التي تتحدث عن : "أضافو ".النظر عن وجهة النظر الشخصية ألي منا
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البلبلة داخل انقسامات داخل حماس لوجدتها كلها إسرائيلية، وهي محاوالت يائسة الهدف منها بث 
  ."الحركة إلضعافها

  30/4/2007 قدس برس
  

  البداوي مخيمقتيل وجريحان باشتباك في .24
شكال فردي في مخيم البداوي بين عدد من مناصري التنظيمات الفلـسطينية علـى              إمس  أوقع  : البداوي
ـ        إ وأدى إلى    ،قتيل وجريحان  ذهب حصيلته    فضلية المرور، أخلفية   وتر قفال المخيم وخلق جـو مـن الت

سفر عن مقتل مسؤول جبهة النضال الشعبي       أطالق النار   تبادل إل اإلشكال   خلل ت  حيث .واالستنفار األمني 
منية الفلسطينية على ضـرب طـوق       وقد عملت القوى األ    .صابة شخصين إبو وسام جمعة و   أالفلسطيني  

ه البحث فـي سـبل      شكال منعاً من اتساع رقعته، وعقد لهذه الغاية اجتماع جرى خالل          مني في مكان اإل   أ
 .نه من مناصري حركة فتحأمعالجة هذه المشكلة، وتسليم مطلق النار الذي تردد 

  1/5/2007السفير 
  

  تطالب لبنان بالسماح للفلسطينيين بالتملكحماس .25
ـ      أمس،طالبت حركة حماس في بيان      :  يو بي آي   -بيروت   قرار الحقـوق المدنيـة     إ الدولـة اللبنانيـة ب

 والسماح للعمـال الفلـسطينيين   ، حق العمل والتملك وخصوصاً ،فلسطينيين في لبنان  نسانية لالجئين ال  واإل
ـ         أ ،بتأسيس نقابة رسمية خاصة بهم      الهويـة   ىو السماح لهم باالنتساب للنقابات اللبنانية مع المحافظة عل

 .الفلسطينية
  1/5/2007القدس العربي 

  
 فينوغراد  الذي أحدثته لجنة سيناريوهات للتعامل مع الزلزالةربعأ .26

 دخلت الساحة السياسية االسرائيلية في حالة من عدم الوضوح ،ولي للجنة فينوغرادمع نشر التقرير األ
والتجاذبات السياسية وطرح االسئلة الكبرى التي تتناول رد فعل رئيس الوزراء اهود اولمرت وهل 

و؟ وهل سيشكل ضغط الشارع سيقدم على االستقالة من منصبه ؟ وماذا سيفعل رئيس حزب الليكود نتنياه
 رافعه قوية تجبر الحكومة على االستقالة ؟

ويبدو ان الساحة السياسية االسرائيلية حبلى بالمفاجأت ومفترقات الطرق وعليها االختيار بين اربعة 
سيناريوهات محتملة للتعامل مع زلزال لجنة التحقيق الذي حمل رئيس الحكومة ووزير الجيش ورئيس 

 :ابق المسؤولية الكاملة عن الفشل في الحرب االخيرة وهياالركان الس
اولمرت لن يستقيل ونجاة االئتالف الحكومي وهذا االحتمال االكثر قبوال ورواجا داخل : السيناريو االول

احزاب االئتالف الحكومي غير المعنية باالنجرار الى معركة انتخابية مبكرة غير مستعدة لها لذلك قد 
 .ى الحكومة الحالية وتجاهل ضغط الشارع والقوى السياسية االخرىتفضل الحفاظ عل

ويعطي هذا السيناريو رئيس الوزراء اولمرت عدة اسابيع من الحصانة والحماية االئتالفية لتصحيح 
االخطاء التي وقع فيها على ان يقوم بتغيير وزير الجيش الحالي عمير بيرتس ويستبدله باهود براك او 

اضافة الى تعيين مئير شطريت او روني " سب نتائج انتخابات حزب العمل الداخلية ح" عامي ايلون 
وتمثل التحقيقات الجنائية المفتوحة ضد اولمرت اكبر االخطار وافدحها  .باراون لمنصب وزير المالية 

 مثل هذا السيناريو وتضرب استقرار االئتالف الحكومي مما يعني ان اولمرت قد حعلى احتمال نجا
 .سب الوقت لكنه لن يمر بفترة سهلة وستبقى ظالل التحقيقات تالحقهيك
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السيناريو الثاني ويتمثل في اقدام كتلة حزب كاديما على اتخاذ االجراءات الالزمة السقاط اولمرت عن 
رئاسة الحزب والحكومة خاصة اذا اظهرت استطالعات الرأي التي ستعقب نشر تقرير لجنة التحقيق 

يما نحو الدمار والتفكك وفي هذه الحالة ستطالب كتلة كاديما وزيرة الخارجية تسفي ليفني اتجاه حزب كاد
التحلي بالشجاعة وتولي زمام قيادة الحزب والحكومة وانقاذ الحزب من مصيره المحتوم في حال استمر 

مثل ويتكون معسكر معارضة اولمرت داخل حزب كاديما من كبار قيادات الحزب  .اولمرت على رأسه 
افي ديختر و وتسفي ليفني و وافيغدور يتسحاقي و وادفيد طال الذين سيطالبون بتتويج ليفني واسقاط 

اما المشاكل والعقبات التي قد تواجه هذا السيناريو فتتمثل بالشكوك حول قدرة ليفني على تولي  .اولمرت
 حركة شاس واسرائيل بيتنا زمام االمور والحفاظ على استقرار االئتالف الحكومي خاصة في ظل تهديد

باالنسحاب من االئتالف االمر الذي يعقد مهمة ليفني التي حتى لو ضمت حركة ميرتس الى ائتالفها 
الحكومي فلن تحصل على االغلبية البرلمانية المطلوبة وستقف عند ابواب العضو الواحد والستين الالزم 

 .لضمان نيل الحكومة ثقة الكنيست 
ثالث فيتمثل بتقديم اولمرت استقالته مجبرا عليها االمر الذي سيجر الساحة السياسة اما السيناريو ال

االسرائيلية الى معركة انتخابية مبكرة ال احد معني بها سوى حزب الليكود المعارض الذي حاز رئيسه 
يكون نتنياهو على غالبية االصوات وتقدم على جميع منافسيه وفقا الستطالعات الرأي االخيرة وبذلك 

 .صاحب الفرصة الذهبية لتشكيل الحكومة الجديدة 
واخيرا هناك سيناريو رابع يتمثل في تقديم اولمرت الستقالته دون حل الكنيست وقيام تحالف سياسي بين 
نتنياهو وحزب العمل مما يفتح الساحة السياسية على احتمالية قيام حكومة وحدة وطنية يتناوب على 

العمل خاصة اذا تولى اهود براك رئاسة حزب العمل بعد فوزه في االنتخابات رئاستها حزبي الليكود و
وسيؤدي مثل هذا السيناريو بالضرورة الى تفكيك حزب كاديما نهائيا حيث سينضم العديد من  .الداخلية 

والمشكلة  .وزرائه واعضائه الى حزبي الليكود والعمل واحزاب اخرى طمعا في تولي مناصب وزارية 
ية التي قد تعيق مثل هذا السيناريو هي كون اهود باراك ليس عضوا في الكنيست اال اذا جرى االساس

اقرار قانون جديد يسمح له بتولي رئاسة الوزراء دون ان يكون عضوا في الكنيست وهذا امر ممكن في 
 .حال تحالف الحزبان 

  30/4/2007وكالة معاً 
  

  مة ويطالب أولمرت بتقديم استقالته يعلن استقالته من الحكووزير من حزب العمل .27
نه ال يستطيع مواصلة الجلوس في حكومة يقف أولمرت         ، معلنا أ  أعلن إيتان كابل عن استقالته من منصبه      

توقع أن تكون بداية    و  األخير، وعزا استقالته إلى اإلنتقادات التي وجهتها لجنة فينوغراد إلى         .على رأسها 
 يخشى من    االسرائيلية وفي المقابل فإن مكتب رئيس الحكومة      .كومةتداعيات تؤدي إلى استقالة رئيس الح     

ستقالة إلى خروج حزب العمل من االئتالف بعد االنتخابات التمهيدية للحزب، وربما قبل             هذه اال أن تؤدي   
 إلى أن مركز حزب العمل سوف يعقد اجتماعاً بعد عشرة أيام فـي               في هذا السياق،   تجدر اإلشارة  و .ذلك

  .مناقشة إمكانية الخروج من االئتالفلبة المرشح لرئاسة الحزب، أوفير بينيس، أعقاب مطال
  1/5/2007 48عرب

  
  الجتياح غزة"ساعة الصفر"ميركية لتحديد أسرائيلية إ اتصاالت .28

اعلنت مصادر إعالمية إسرائيلية مطلعة أن رئيس :  وكاالت– سمر خالد -االراضي الفلسطينية 
ل في التوصل إلى اتفاق نهائي إلطالق سراح األسير شاليت ، وان هناك الوزراء ايهود اولمرت يماط

لعملية عسكرية إسرائيلية " ساعة الصفر "اتصاالت مكثفة بين واشنطن وتل أبيب لتحديد موعد نهائي
وقالت المصادر أنه رغم التقدم نحو انجاز اتفاقية تبادل لألسرى الذي حققته  .واسعة في قطاع غزة
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 غزة وتل أبيب والقاهرة، إال أن هناك تطورات أخرى حدثت في الساعات األخيرة دفعت االتصاالت بين
وأشارت المصادر،  .اولمرت إلى التراجع عن بعض التفاهمات التي تم التوصل إليها بشأن عقد الصفقة

دات إلى أن موقف اولمرت يتزامن مع التدريبات الواسعة التي يقوم بها الجيش حول قطاع غزة واالستعدا
العسكرية التي شارفت على االنتهاء، حيث أن الجيش اإلسرائيلي بات قادرا على القيام بعملية واسعة في 

أمن جنوب إسرائيل "القطاع في أية لحظة تصدر إليه األوامر بالتنفيذ، حماية لما أسمته المصادر بـ
 في تلك المنطقة، "اإلسرائيليةووقف عمليات إطالق الصواريخ وقذائف الهاون باتجاه التجمعات السكانية 

 تجاه إسرائيل، أحدثت على ما يبدو "القسام"مؤكدةً أن التطورات األخيرة وإطالق عشرات صواريخ 
ن بعض التغيير، أو سرع في حدوث هذه التغيرات في مواقف رئيس الحكومة اإلسرائيلية، مشيرةً إلى أ

هناك تنسيقا تاما بين االدارة االميركية ومكتب اولمرت في مسألتي صفقة تبادل األسرى وتوجيه ضربة 
 .عسكرية للقطاع واختيار التوقيت المناسب للتوغل المحدود أو الواسع في غزة 

  1/5/2007الرأي األردنية 
  

 "إسرائيل" صالحيات المخابرات في توسيعنحو  .29
رائيلية من لجنة الداخلية التابعة للكنيست إقرار توسـيع صـالحيات جهـاز             طلبت الحكومة اإلس  : أ.ب.د

الشاباك ليتمكن من مراقبة أجهزة الكمبيوتر في الجامعات اإلسرائيلية وسوق البورصة والشركات التـي              
ونقلت يديعوت أحرنوت أمس عن أحد أعضاء لجنـة          .تقدم خدمات االتصاالت الدولية ومركز الخرائط     

إن توسيع سلطة وصالحيات الشاباك سيحول إسرائيل إلى دولة مخابرات ولجنة الداخليـة             "ه  الداخلية قول 
وقدم وزير األمن الداخلي افي ديختر قانون إتباع الهيئـات المـذكورة             ."إلى ختم مطاطي دون أي تأثير     

أجـرى  لجهازي الشاباك والشرطة إلى لجنة الداخلية التابعة للكنيست التـي ستناقـشه اليـوم، بعـد أن                  
  .مشاورات مع رئيس الوزراء اولمرت ووزيري المالية واالتصاالت

  1/5/2007الخليج اإلماراتية 
  

  م جيش له دولةأسرائيل دولة لها جيش إ:  يطرح للنقاش من جديدفينوغرادتقرير  .30
 ما  وفقاً لتقرير فينوغراد فإن جنرال الحرب الثانية على لبنان دان حالوتس تمتع بسطوة استثنائية في كل               

 بعمـى   "انجـرا وراءه  "يتعلق بالحرب وان رئيس الحكومة ايهود اولمرت ووزير الدفاع عمير بيـرتس             
  .بصيرة وأقرا وسائر أعضاء الحكومة كل المقترحات التي قدمها من دون توجيه أي استفسار أو سؤال

وقراطيات في العـالم    وفيما يؤكد خبراء إسرائيليون في الشؤون العسكرية ان إسرائيل، خالفاً لسائر الديم           
إن وجدت رقابة كهذه فهي جزئية      "تتميز بالغياب المطلق تقريباً للرقابة البرلمانية على جهاز األمن، وأنه           

، كما يكتب رؤوفين بدهتسور، يقول جنراالت في االحتياط ان الجبروت الكبيـر             "وعشوائية وغير سليمة  
الجيش هـو الـذي قـاد دائمـاً         "ليس بجديد وان    أو النفوذ غير المحدود للجيش على المستوى السياسي         

ويـضيف ان   . ، كما يقول البريغادير في االحتيـاط اورن شـاحور         "المستوى السياسي في زمن الحرب    
. " العتقاده أنها الرد األمثل على خطف الجنـديين        "حزب اهللا "الجيش هو فعالً من دفع نحو الحرب على         

لقادة العسكريين في تاريخ إسرائيل منصب وزيـر الـدفاع          وتابع ان هذا ما كان حتى عندما شغل أبرز ا         
وايهود باراك ثم شاؤول    ) إبان االنتفاضة األولى  (واسحق رابين   ) 1982حرب لبنان   ( مثل آرييل شارون    

وزاد انه دائماً كان للجيش هيمنة وسـطوة علـى قـرارات المـستوى              ). خالل االنتفاضة الثانية  (موفاز  
ويتفـق البريغـادير فـي       .نجح الجيش في جر الحكومات لقبول مخططاته      السياسي وفي معظم الحاالت     

إنما في خطيئة الغرور التـي الزمـت        "االحتياط رون يفتاح مع زميله وال يرى في سطوة الجيش عيباً            
  ."حالوتس

  1/5/2007الحياة 
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 48 إسرائيل بين فلسطيني الـ"يهودية" مؤيدي نسبةتراجع  .31

 يوافقون على 48 في المئة من فلسطينيي الـ75ته هآرتس أمس، أن  أظهر استطالع للرأي نشر:ا ف ب
 ويضمن لهم حقوقاً متساوية، مسجلين تراجعاً يبلغ "دولة يهودية وديموقراطية"دستور يصف إسرائيل بـ

وأفاد االستطالع، الذي أجرته الجمعية  2004. نقطة عن نتيجة استطالع مماثل أجري في العام 14
  . يرفضون هذا الدستور48 في المئة من فلسطينيي الـ23، أن نحو " بالخياردستور"اإلسرائيلية 

  1/5/2007السفير 
  

 التقرير يكشف عبادة الغطرسة: بركة.. جيش له دولة" إسرائيل: "الطيبي .32
 قال النائب محمد بركة، رئيس كتلة الجبهة الديمقراطية البرلمانية، في الكنيست أمس تعقيباً علـى     :أ.ب.د

إن حكام إسرائيل على مر السنين عبيد للعسكرة والغطرسة، وهي كارثـة علـى              "ة فينوجراد   تقرير لجن 
على المسؤولين الثالثة، أولمرت، ووزير الدفاع بيرتس، ورئـيس األركـان           "وأضاف   ."شعوب المنطقة 

 السابق حالوتس، أن يستخلصوا النتائج، ولكن يجب االنتباه الى أن جميع أولئك الذين يـسعون للجلـوس                
وقال النائب أحمد الطيبي، رئيس الحركـة العربيـة          ."مكانهم، يقدسون مبدأ القوة مهما كلف هذا من ثمن        

ثبت ما قلناه دائماً إن إسرائيل جيش له دولة، وليست دولة لها جيش، والفشل الحقيقي هو بمجرد                 "للتغيير،  
وقفه المعارض للحرب على لبنان     وأكد الطيبي م   ."الخروج لهذه الحرب العدوانية، وليس بطريقة إدارتها      

  .منذ البداية، وأن على المسؤولين في هذه الحكومة برمتها أن يدفعوا ثمناً سياسياً جراء ذلك
  1/5/2007الخليج اإلماراتية 

 
  على أرض مقبرة مأمن اهللا" متحف التسامح"ميركية تصر على بناء أ إسرائيلية وشركات .33

ات إسرائيلية ومنظمات اميركية أبدت إصرارها على بناء مـا          شرك أن   1/5/2007 الحياة الجديدة    قالت
ـ  على أرض مقبرة مأمن اهللا اإلسالمية التاريخية في القدس،  ووجهوا ضغوطاً            " متحف التسامح "يسمى ب

كبيرة على المحكمة العليا اإلسرائيلية إلعطاء اإلذن العاجل بإقامة هذا المتحف بالرغم من وجود مئـات                
،  فيما استخف محام  ممثل عن الشركات اإلسـرائيلية واالميركيـة بقدسـية القبـور                 القبور اإلسالمية 

وفـي  . اإلسالمية  التاريخية وهزئ  من قبور جنود صالح الدين األيوبي المدفونين في مقبرة مأمن اهللا               
تـسلم  ختام الجلسة أرجأت  قاضية المحكمة العليا النظر في قضية مقبرة مأمن اهللا لمدة سبعة أيام لحين                  

ـ           ،  بعـد ان ألـزم   "متحف التسامح "هيئة الدفاع المستندات واألوراق الخاصة بالقائمين على  ما يسمى ب
قضاة المحكمة المحامين الممثلين للشركات اإلسرائيلية واالميركية إبراز كافة األوراق الالزمـة لهيئـة              

  .الدفاع
مؤسسة األقصى جددت رفضها إقامة مـا       أن  : القدس المحتلة  من 1/5/2007الخليج اإلماراتية    وأوردت

يسمى متحف التسامح على أرض مقبرة مأمن اهللا في القدس المحتلة، فيما اعتصم المئـات مـن أهـالي                   
 احتجاجاً على انتهاك حرمات المقبرة      "اإلسرائيلية"المدينة المقدسة والداخل الفلسطيني قبالة المحكمة العليا        

  .والمقدسات اإلسالمية
  

 دم على جميع خصومه السياسيين بما فيهم هرتسل  يتقنتنياهو .34
 على ميالد ثيدور هرتسل تقدم فيه 147 للرأي بمناسبة الذكرى استطالعاً" جيوكرتوغرافيا"جرت شركة أ

مكان نتنياهو إب" :شركةالقالت و .رئيس حزب الليكود بنيامين نتياهو فيه على جميع خصومه السياسيين
وجاءت نتيجة ". جميع خصومه السياسيين دون منافس سوى هرتسل نفسه على ...ن تقدمأأن يبتسم بعد 



  

  

 
 

  

            21 ص                                    708:        العدد                         1/5/2007الثالثاء : التاريخ

،  %17، تسيبي لفني %20.5 ، ثيدور هرتسل%36بنيامين نتنياهو : االستطالع على النحو التالي
 %.  2.3ولمرت أيهود إ، %6.5، ايهود براك %16عامي ايالون 

  30/4/2007وكالة معا 
  

  ونو بخرق أوامر تقيد حركته واتصاالته إسرائيلية تدين خبير الذرة فعنمحكمة .35
أدانت محكمة إسرائيلية، خبير الذرة المحرر مردخاي فعنونو بتهمة خرق أمـر عـسكري يمنعـه مـن            

وتفرض السلطات اإلسرائيلية    .الحديث مع أجانب وأدين أيضا لمحاولتة مغادرة مدينة القدس إلى بيت لحم           
 الناس والتحرك بحرية منذ اإلفراج عنـه فـي نيـسان            قيودا مشددة على فعنونو تمنعه من االتصال مع       

ويحظر األمر العسكري على فعنونو إقامـة عالقـات أو تبـادل            .  سنة في السجن   18 بعد قضاء    2004
كما يحظر  . معلومات، بأي طرق كانت، مع مواطنين إسرائيليين او أجانب دون الحصول على إذن بذلك             

 500ويمنعه من االقتراب مسافة تقل عن       " تشات" االنترنيت   األمر العسكري استخدام شبكة الحوارات في     
يدين شخص على مجرد    "وقال محامي فعنونو أن الحكم       .متر من المطارات والمواني والمعابر الحدودية     

 بل على االتصال ذاته، وهذا مـا ال يمكـن أن            - حتى ليس على فحوى الحديث     -أجراء اتصاالت عادية  
  ".يبراليةيكون مقبوال في ديمقراطية ل

  30/4/2007 48عرب
  

   شهيد4612 انتفاضة األقصى إلى يرفع عدد شهداء  فلسطينيا في نيسان22 استشهاد .36
 شهيدا، مما يجعله أكثر األشهر التي سقط فيه شـهداء منـذ             22سجل شهر نيسان المنصرم سقوط      : غزة

يرتفع وبسقوط هذا العدد    . مةمطلع العام الجاري، وذلك على الرغم من التهدئة التي أعطتها فصائل المقاو           
، وبذلك يرتفـع عـدد ضـحايا        ا شهيد 60صل إلى   ليعدد الشهداء الذين سقطوا منذ مطلع العام الجاري         

قوات االحتالل قتلت منذ إقدام المقاومة       وفي هذا السياق يشار إلى أن        . شهيد 4612انتفاضة األقصى إلى    
يا، معظمهم سقطوا في قطاع غزة، في حين سـقط           فلسطين 563الفلسطينية على أسر الجندي اإلسرائيلي      

 فلسطينيا معظمهـم مـن الـضفة        76منذ توقيع التهدئة في السادس والعشرين من تشرين ثاني الماضي           
 فلـسطينيا، وفـي عـام       900، قد استشهد    2001وكان مع بداية انتفاضة األقصى وخالل العام         .الغربية
 912 استشهاد   2004 شهيدا، وسجل العام     693 سقط   2003 فلسطينيا، وفي العام     1115 استشهد   2002

 . شهيدا692 المنقضي 2006 فلسطينيا، في حين سجل العام 240 2005فلسطينيا، وسقط في العام 
  1/5/2007 قدس برس

  
   فلسطينيون يطالبون حكومة الوحدة بصرف رواتبهممدرسون .37

مطـالبين  ،  لحكومية مباني حكوميـة   اقتحم مدرسون فلسطينيون في المدارس ا     : محمد السعدي  - رام اهللا 
اسـتخدمت الـشرطة    قد  و .بصرف رواتبهم كاملة في أول احتجاج من نوعه منذ تشكلت حكومة الوحدة           

لكن لـم يـصب أي مـنهم        ،  الهراوات لدفع مجموعة صغيرة من المحتجين عند مكاتب رئيس الوزراء         
  . التعليم لكنه لم يكن موجوداحاول المدرسون في وقت سابق اقتحام مكاتب وزيرقد و .بجروح خطيرة

  30/4/2007رويترز 
  

  بسبب انقطاع الرواتبحاول االنتحاري فلسطيني في قطاع غزة موظف .38
نجح موظفون في بلدية خان يونس جنوب قطاع غزة من منع زميل لهم من االنتحار :  حامد جاد-غزة 

الموظف ال هذا  البلدية أن حالة رئيس ومن جهته أكد .احتجاجا على عدم تسلمه راتبه منذ ثمانية اشهر
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قطاع، متوقعاً أن التعد فردية رغم أن محاولة انتحاره غير مسبوقة بالنسبة لمجموع موظفي البلديات في 
 باتوا اخيرا يطالبون هموأوضح أن .يقوم موظفو البلديات كافة بين لحظة وأخرى باإلضراب عن العمل

، ل شراء دواء ألطفالهم أو ليدفع أحدهم كلفة والدة زوجته شيكالً من اج50 أو 100بسلفة مالية قدرها 
انتقد عدم التزام الحكومة باإليفاء من جهة أخرى و.  آخرون منهم ال يمتلكون قيمة كيس طحينفيما

رئيس ، كان قد تعهد بها  ماليين شيكل كسلفة عاجلة لموظفي بلديات قطاع غزة4بتعهدها صرف 
رواتب موظفي بلديات قطاع غزة تقدر شهرياً بنحو  هذا السياق أن  يذكر في.الوزراء قبل عشرة أيام

  .مليوني دوالر، اما العجز الذي تعاني منه البلديات اثر عدم تمكنها من الجباية فيقدر بماليين الدوالرات
  1/5/2007الغد األردنية 

  
 انتخابات مجلس طلبة جامعة القدس في مقعدا 30فوز بـ تشبيبة فتح  .39

  فتح النتائج النهائية النتخابات مجلس طلبة جامعة القدس في ابو ديس الى فوز شبيبةاشارت: القدس
 ومقعدان ، ومقعدان للجهاد، مقاعد للجبهة الشعبية4 و، مقعدا لحماس22 مقعدا مقابل 30الطالبية بـ 
فة اعتبر المتحدث باسم حركة فتح في الضمن جهته و . ومقعد واحد للمبادرة الوطنية،للديمقراطية

الغربية، الفوز الحاسم، دليال قاطعا على التفاف قطاع الشاب على سياسات فتح وصدقية توجهاتها في 
 .إدارة الواقع الفلسطيني

  30/4/2007وكالة معا 
  

 سجناء النقب الصحراوي يشتكون من مضايقات السلطات اإلسرائيلية لهم .40
اء الجنائيين اإلسرائيليين، في سجن النقب ، قسماً جديداً للسجنالسلطات اإلسرائيليةافتتحت : طولكرم

أكدت الدائرة اإلعالمية في مديرية شؤون األسرى في جنين، أن إدارة السجن، ، في حين الصحراوي
سحبت المطبخ من األسرى الفلسطينيين وسلمته للسجناء الجنائيين، وأن الطعام الذي يقدم لألسرى ال 

تعرضون لمضايقات يومية من حيث إجبارهم على التعري أن األسرى ي كما .اآلدمييصلح لالستهالك 
  .أثناء التفتيش والحبس االنفرادي وتخريب وتكسير حاجياتهم من قبل إدارة السجن

  30/4/2007 قدس برس
  

   بخان يونس وسابع بعد اختطافه مسلح في شجار عائليفلسطينييناصابة ستة  .41
عنيفاً وقع في مدينة خان يونس استخدمت فيـه         ا  عائليأفادت مصادر طبية، امس، أن شجاراً       : خان يونس 

عثر صـباح   من جهة أخرى    و .األسلحة األتوماتيكية والقنابل، أسفر عن اصابة ستة مواطنين بينهم طفلة         
 مصابا بكسور وكدمات فـي انحـاء   ،أمس على مواطن بالقرب من محررة جاني طال شرق خان يونس     

 اختطف قبل يومين من مقبـل مـسلحين         كان قد  هة ان وأوضحت مصادر أمني  . جسمه بعد االعتداء عليه   
  .مجهولين

  1/5/2007الحياة الجديدة 
  

 التميمي يستنكر إعتداء مستوطنين في الخليل على مبنى مديرية االوقاف .42
استنكر الشيخ تيسير التميمي، امس، قيام المستوطنين في مدينة :  أحمد رمضان ووكاالت-رام اهللا 

ية األوقاف ومسجد األقطاب في قلب المدينة، وإلقاء محتوياتهما في الخارج الخليل بتكسير أبواب مدير
  وحذر من خطورة هذا العدوان وما سيترتب عليه من العبث بالوثائق  .بحماية ودعم من جيش االحتالل
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والمستندات الهامة فيهما، والتي تخص المواطنين ومصالحهم، وباألخص بعد تلقي مسؤولي األوقاف 
  .حرق هذه المحتويات في عيد ما يسمى بحرق الخشبتهديدات ب

  1/5/2007المستقبل 
  

  فلسطينيا في الضفة الغربية25 اإلسرائيلي تعتقل االحتاللقوات  .43
 مواطنا فلسطينيا في الضفة 25 أعلنت مصادر عبرية أن قوات االحتالل اإلسرائيلي اعتقلت :رام اهللا

يش االحتالل تعرضت إلطالق نار قرب مدينة نابلس، ذكر أن قوة من ج في حين .الغربية فجر اليوم
 .وتعرضت قوة أخرى إلطالق النار أيضا قرب قرية سردا شمال رام اهللا، دون وقوع إصابات
  1/5/2007فلسطين برس 

  
   معدل البطالة في األراضي الفلسطينية% 23.6: تقرير .44

عمال في األراضي الفلسطينية،    استعرض رئيس اإلحصاء الفلسطيني، أوضاع وظروف العمل وال       : البيرة
المشاركة في القوى العاملة تعتبر مؤشراً أساسياً لمدى نـشاط          إلى أن   واشار  .  يوم العمال العالمي   عشية

إلى انخفاض نسبة   تشير  نتائج مسح القوى العاملة     مبينا أن   . سوق العمل وفاعليته في توفير فرص العمل      
 أفـراد  10،  أي اصبح من بـين كـل   2006ية في العام من إجمالي القوة البشر   % 41,3المشاركة إلى   

  بلغت نسبة المشاركة في الضفة   وأوضح أن   .  أفراد مشاركين في القوى العاملة     4 سنة فأكثر    15أعمارهم  
 نسبة مشاركة النـساء فـي        أشار إلى أن   وعلى مستوى الجنس  . في قطاع غزة  % 36,1مقابل  % 44,1

وأضاف . للرجال% 67,7،  مقابل    %14,5ع الرجال، حيث بلغت     القوى العاملة مازالت متدنية مقارنة م     
% 76,4نسبة العاملين في األراضي الفلسطينية من إجمالي المشاركين في القوى العاملة وصلت إلى              أن  

 نسبة العاطلين عن العمـل فـي العـام          فإنوبهذا  . بطالة مقنعة أي  يصنفون عمالة محدودة    % 7,9منهم  
كما وصـلت نـسبة   .  في قطاع غزة% 34,8في الضفة و % 18,6اقع  ،  بو  %23,6 إلى   تصلو 2006

  .من بين الرجال% 24,2مقابل % 20,5البطالة بين النساء إلى 
  1/5/2007الحياة الجديدة 

  
  الدولة العبرية ما زالت تسيطر على التجارة الخارجية من قطاع غزة: بيتسيلم .45

سيطر على التجارة الخارجية من قطاع غزة، حقوقي، أن إسرائيل ما زالت تالأكد مركز بتسيلم : غزة
ما تزال مستمرة في تحمل المسؤولية القانونية عن رفاهية  كما أنها .هناكرغم إعالنها االنسحاب من 

وقد أشار . سكان القطاع، حسب القانون اإلنساني الدولي ووفقا للقانون الدولي المتعلق بحقوق اإلنسان
ن التجارة الخارجية، خاصة مع إسرائيل، ذات أ بعيدة المدى، حيث أن لهذه السيطرة انعكاساتالمركز 

وأكد أنه منذ بدء االنتفاضة الثانية، وباستثناء بعض الحاالت القليلة، . أهمية حاسمة بالنسبة القتصاد غزة
 تتم بوتيرة بطيئة والتيتتيح إسرائيل نقل البضائع بين غزة وإسرائيل عن طريق معبر كارني فقط، 

الخلل في أداء المعبر ويحول . ن المطلوب من أجل بعث الحياة في االقتصاد المتردي في غزةوبأقل م
 التأخيرات  أنكما دون وجود المنافسة من قبل التجار والمصدرين في غزة مع األسواق الخارجية، 

لعمليات والتشويشات المتعاقبة في عمل المعبر وأدائه تجعل من الصعب عليهم تخطيط الجداول الزمنية ل
اإلنتاجية وتسويق منتجاتهم وال تتيح لهم إمكانية االلتزام بخصوص مواعيد تزويد البضائع، مما يؤدي 

ن إضافة إلى ذلك فإ. إلى فقدان الزبائن الموجودين والزبائن اآلخرين الذين يتوجهون إلى المنافسين
ما أدى في أكثر من مناسبة إلى التأخيرات أدت إلى زيادة ملحوظة في تكاليف النقل وتخزين البضائع م

 .فقد الكثير من سكان القطاع مصدر رزقهموقد أدى ذلك إلى تلف المنتجات قبل أن تصل إلى هدفها، 
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وأكد أن أسباب الخناق في معبر كارني واستمرار وجوده يعود إلى اإلدارة المرفوضة والفاشلة من قبل 
  .الجهات اإلسرائيلية والفلسطينية على حد سواء

  30/4/2007 س برسقد
  

  دراما عربية تؤرخ لمجزرة مخيم جنين  .46
يستعرض إضافة إلـى الشخـصيات      والذي  بدأ تصوير مشاهد مسلسل االجتياح،      :  محمد الشايب  –عّمان  

الروائية، بعض شخصيات الواقع الفلسطيني الذين عرفهم الجمهور العربي من خالل شاشات الفضائيات             
دوا بعد مقاومة بطولية، مثل محمود طوالبة، المعروف بأبو حندل، أو           أثناء الحصار، وأبرزهم من استشه    

 اعتبر من أكثر الشخصيات الفلسطينية التي برزت في اإلعالم إبان اجتياح مخيم جنـين                والذي الجنرال،
مسلسل إلى إعادة إحياء الملحمة األسطورية، التي جسدها أبناء الشعب الفلسطيني خالل            يهدف ال و .واقعيةً
لعدوان اإلسرائيلي، وتمكين الناس من رؤية الجوانب التي لم تظهر في اإلعالم الذي كان ممنوعـاً                ذلك ا 

  .من دخول مناطق الحصار، ما أدى إلى شّح في المعلومات وال سيما الصور
  1/5/2007الحياة 

  
 يدعو لتعزيز صمود أهالي القدس والمحافظة على طابعها العربي الثاني عبداهللا .47

داهللا الثاني الى وضع خطة عمل متكاملة تعزز من صمود أهالي مدينة القدس وتحافظ على                دعا عب  :عمان
ولفـت  . الطابع العربي للمدينة خاصة المقدسات اإلسالمية والمسيحية فيها اضافة الى المباني واألسواق           

المنـدد  خالل لقائه امس عددا من رؤساء الجمعيات والمنتديات المقدسية األردنية إلـى موقـف األردن                
والرافض للحفريات التي تقوم بها إسرائيل بالقرب من المسجد األقصى المبـارك، وأكـد دعـم األردن                 
المتواصل البناء الشعب الفلسطيني الصامدين في مدينة القدس لتعزيز ثباتهم على أرضـهم وصـمودهم               

 وتكثيف الجهـود    وشدد على ضرورة مواصلة   . وتصديهم للتحديات التي تواجه عروبة المدينة وقدسيتها      
إن الجهود التي نقوم بها     " وقال في هذا السياق     .  للقدس من اجل المحافظة على الهوية العربية واإلسالمية      

لتوفير الدعم العربي والدولي لدفع عملية السالم هدفها إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس              
ى الصعيدين العربي والدولي لضمان حمايـة القـدس         أن األردن سيواصل جهوده عل    " ، مؤكدا   "الشريف  
 ". والمقدسات

  1/5/2007الغد األردنية 
  

 مصلحة الواليات المتحدة تحقيق حل عادل للقضية الفلسطينية: المجالي .48
عبدالسالم المجالي أن هناك فرقاً بـين المبـادرة العربيـة           .األردني األسبق د    قال رئيس الوزراء   :عمان

، وأعاد تقديمها في قمة الرياض من حيـث الظـروف   العالم العربي قبل خمس سنوات    مها  للسالم التي قد  
، أن الواقـع    بثه التلفزيون األردني أمـس األول     الذي   "ملفات سياسية "خالل برنامج   وأضاف   .والتوقيت

الحالي يخالف ما سبق نظراً لالحداث الكبيرة التي وقعت في العالم بأسره كالحرب العراقية واالحـتالل                
، وكـذلك مـا حـدث فـي         ف وعدم استقرار بصور عامة    االمريكي للعراق وما تشهده المنطقة من عن      

سطينية والـذي بـرز فـي       االنتخابات األمريكية أخيرا، فضالً عن الموقف األوروبي الداعم للقضية الفل         
 ويـضغط   ، مشيراً إلى أن هذا الموقف بمثابة ريح جديد يقف إلى جانب القضية الفلسطينية             مؤتمر مدريد 

 أمام الكونغرس الذي اكد فيه       عبد اهللا الثاني   باتجاه مبادرة السالم، الفتاً في ذات الوقت إلى خطاب الملك         
على أن مصلحة الواليات في الوقت الحاضر تكمن في حل النزاع الفلسطيني اإلسرائيلي الذي يشكل لب                

 .الصراعات في المنطقة
  1/5/2007الدستور 
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 سرائيليةقابية تثمن رفض الفنادق إقامة حفل للسفارة االالن"  التطبيعمقاومة" .49

 ثمنت لجنة حماية الوطن ومقاومة التطبيع النقابية رفض الفنادق االردنية اقامـة حفـل اسـتقبال                 :عمان
، ورفضها تقديم   "عيد استقالل الكيان الصهيوني   "السفارة االسرائيلية الذي تنظمه سنويا بمناسبة ما يسمى         

لشراب لالحتفال الذي اقيم في منزل السفير، بحسب تصريح صحافي لرئيس اللجنة بادي             خدمة الطعام وا  
الموقف المشرف ألصحاب الفنادق األردنية يدل داللة واضـحة علـى           "وقال الرفايعة ان هذه     . الرفايعة

ـ   ".الموقف الشعبي األردني الرافض للتطبيع مع الكيان الصهيوني        " الصفعة الـشعبية  "ووصف الرفض ب
 ".يهرول فيه النظام العربي الرسمي لتطبيع العالقات معه"كيان لصهيوني في الوقت الذي لل

  1/5/2007الغد األردنية 
 

 اعفاء اطفال غزة من تكاليف العالج : األردن .50
على معالجة أطفال أبناء قطاع غـزة المقيمـين         األردني  وافق مجلس الوزراء    : غادة ابويوسف  -عمان  

سنوات مجانا عند مراجعتهم المستشفيات والمراكز الـصحية التابعـة لـوزارة             6بالمملكة من دون سن     
سعد .داألردني  الصحة ومعاملتهم معاملة األطفال األردنيين من هذه الفئة، حسب ما أعلن وزير الصحة              

الخرابشة فانه يقدر اعداد المستفيدين من اإلعفاء والمعالجة في المراكـز الـصحية             .دوحسب  . الخرابشة
 .ألف طفل من أبناء غزة) 25( مملكةفيات الصحة بالومستش

  1/5/2007الدستور 
  

  "الصوت الواحد" تدعو الى وضع قانون انتخاب بديل لـاألردنيةحزاب األ .51
 حزبا سياسيا من االحزاب المعارضة والوسطية بيانا دعوا فيه الى االصالح السياسي             28 اصدر   :عمان

ديل لقانون الصوت الواحد على ان يستند الى القائمة النسبية كليا           الشامل في مقدمته وضع قانون انتخاب ب      
 .او جزئيا وعدم وضع القانون الحالي قيد التنفيذ والغاء القوانين االخرى المقيدة للحريات الديمقراطية

  1/5/2007الدستور 
  

  حول تهريب السالح كي مونالسنيورة ينفي إرسال رسالة سرية لبان .52
 لفؤاد السنيورة ما ردده بعض وسائل االعالم وبعض السياسيين من انه ارسل نفى المكتب االعالمي

 يخبره فيها عن استمرار تهريب السالح من سوريا الى لبنان، ،رسالة سرية الى امين عام االمم المتحدة
ة  ليس لديه ما يضيفه في هذا الشأن عما كان قد أعلنه في المؤتمر الصحافي خالل زيارالسنيورةان وأكد 

  . له في لبنانبان كي مون
  1/5/2007السفير 

  
  االستحقاق الرئاسي يمكن ان يشكل محطة توافقية: برينبيه  .53

موقف نقله عنه وفد من الجالية اللبنانيـة فـي الواليـات            في   اللبنانيقال رئيس المجلس النيابي     : بيروت
  .ن الفرقاء اللبنانيين أن االنتخابات الرئاسية قد تشكل محطة توافقية بي،المتحدة االميركية

  1/5/2007الحياة 
  

 أخرىتشكيل حكومة من الممكن أن يدفع لتعذر انتخاب رئيس بنصاب الثلثين : رعدمحمد  .54
اعتبر محمد رعد، ان لبنان لديه من الحصانة ما يمنعه من الوقوع في فتنة داخلية، الفتا الى ان المرحلة 

 إن الكالم أعتبرو . مزيد من الوقت لتمحيص المواقفالراهنة هي مرحلة مراوحة وأن االمر يحتاج الى
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 ال يستطيع حمل األخيراالخير لوليد جنبالط هو تدوير في زوايا اللهجة، مشيرا من جهة ثانية الى أن 
ورأى ان االميركيين يتصرفون وكأنهم هم الذين يريدون ان يأتوا برئيس . سمير جعجع رئيسا للجمهورية

ولفت الى  .كدا ان رئيس جمهورية لبنان لن يكون اميركيا ال بااللتزام وال بالهوىللجمهورية اللبنانية، مؤ
 عن خيارات  في هذا السياقوتحدث .أن حزب اهللا يقبل رئيسا يلتزم التفاهم الموقع بينه وبين ميشال عون

تخاب متعددة يمكن ان تلجأ اليها المعارضة ورئيس الجمهورية المؤتمن على الدستور في حال تعذر ان
  . ومنها تشكيل حكومة جديدة،رئيس بنصاب الثلثين

  1/5/2007السفير 
  

  أو اختيار رئيس من الشعب انتخابات نيابية مبكرة:  اللبناني واالصالحالتغييرتكتل  .55
رأى تكتل التغيير واالصالح ان الطريق الى معالجة الموضوع الرئاسي ال يمكن ان يتحقق خارج 

لطة وطنية جديدة عبر العودة الى الشعب بانتخابات نيابية مبكرة او برنامج وفاقي يتضمن انتاج س
االستفتاء الشعبي، واالّ فانتخاب رئيس جمهورية من الشعب مباشرة، ولمّرة واحدة، يشكل الترجمة 

  .بعاد التدخالت الخارجيةالسليمة إل
  1/5/2007النهار اللبنانية 

  
   لدى حزب اهللاالسرائيليين تسلّم رسالة من والدة أحد األسيرين اهللافضل  .56

لم يكن استقبال السيد محمد حسين فضل اهللا منسق االمم المتحدة في لبنان امس  :كتب رضوان عقيل
 األسيرينعاديا، بسبب تناوله موضوعات حساسة تهم لبنان واسرائيل، ومنها قضية الجنديين االسرائيليين 

، ينالجنديأحد خط اليد بالعبرية والعربية من والدة مكتوبة برسالة من بيدرسن  حيث تسلم .حزب اهللالدى 
  .تناشده التدخل والمساهمة في اطالق نجلها ورفيقه

  1/5/2007النهار اللبنانية 
  

 نرفض ان يتم التعاطي مع األسرى كأرقام: القنطارسمير  .57
اركين فـي   رسالة الى المش  ” اإلسرائيلي“سرب عميد األسرى اللبنانيين المعتقل في سجن هداريم         : دمشق

المؤتمر الدولي لإلعالم العربي واالسالمي لدعم الشعب الفلسطيني المنعقد في دمشق، اكد فيها رفضه ان               
 بتفعيل االعالم المقاوم في وجه كـل محـاوالت          في حين طالب   .يتم التعاطي مع األسرى كمجرد ارقام     

  .التضليل االعالمي الخارجي
  1/5/2007الخليج اإلماراتية 

  
  ان موقف لحود من موضوع مزارع شبعا لم يتبدل تؤكد ا بعبدمصادر .58

 ان موقف لحود من موضوع مزارع شبعا لم يتبدل، وانه لم  اللبنانيةقالت مصادر رئاسة الجمهورية
. 2000يتخل عن المطالبة باسترجاع السيادة اللبنانية الكاملة على هذه المزارع منذ التحرير عام 

 تخلى عن ه بعض نواب االكثرية ووزرائها والتي أشارت الى انواستغربت المواقف التي صدرت عن
 في مرحلة أولى تحت االشراف الدولي، هامطالبته باسترجاع مزارع شبعا من خالل رفضه وضع

 لحود،واعتبرت المصادر ان هذا الكالم يندرج في اطار الحمالت المستمرة التي تقوم بها المواالة ضد 
  . مرة يجد فيها أفرقاء في المواالة انفسهم في مأزق سياسيفي محاولة لتشويه مواقفه كل

  1/5/2007النهار اللبنانية 
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 خالفات في وجهات النظر اللبنانية حول تقييم تقرير فينوغراد االسرائيلي .59
 تباينت أمس آراء السياسين اللبنانيين في التقرير الذي صدر أمـس عـن لجنـة                :مايا مشلب  - بيروت

ففيما اعتبره نائب حزب اهللا حسن حب اهللا اعترافا بأن الحرب لم تكن ردة فعـل                . "ليةاالسرائي "فينوغراد
سـأل  في حين   . على خطف الجنديين، رأى النائب من كتلة المستقبل، محمد قباني، أنه لم يأت بأي جديد              

الى  عد محمد ر  في سياق آخر أشار   و . لجنة فينوغراد لبنانية    عن  آذار 14النائب الياس عطا اهللا من قوى       
 خيار شن العدو االسرائيلي حربـا جديـدة         ونستبعدي هم تجعل همان المعطيات الميدانية والواقعية التي لدي     

 أكثر، مؤكدا ان المقاومة مستعدة      "اسرائيل" إال إذا كان لدى االميركيين مشروع جديد لتوريط          ،على لبنان 
  .وجاهزة لمواجهة الحرب في أي لحظة

  1/5/2007الشرق األوسط 
  

  مدينة صواريخ سورية تحت األرض: ديعوتي .60
نقلت صحيفة يديعوت أحرونوت أمس عن خبراء عسكريين أجانب قولهم إن :  فراس خطيب-حيفا 

سوريا بنت في عمق األرض، وتحت غطاء كثيف من السرية، قاعدة صواريخ محّصنة تتضّمن وسائل 
راء، فإن هذه القاعدة التي بنيت تحت وبحسب الخب .إطالق صواريخ باليستية نحو إسرائيل عند الحاجة

 مقراً من اإلسمنت المسلح، ومصانع إنتاج، ومختبرات تطوير واستحكامات 30األرض، هائلة، وتتضّمن 
بينما يتحدث كبار مسؤولي الحكم في دمشق تجاه الخارج، عن رغبتهم في "وقالت الصحيفة إنه  .قيادية

كجزء "وأضافت أنه . "لون االستعداد للمواجهة مع إسرائيلالشروع في حوار، فإنهم خلف الكواليس يواص
من هذا االستعداد، ُأقيمت مدينة الصواريخ الجديدة، التي تختزن فيها أساساً صواريخ من نوع سكود، 

وربطت الصحيفة لجوء  ."يصل مداها إلى مئات الكيلومترات وقادرة على تغطية كل أراضي إسرائيل
، "المعطل تقريباً في السنوات األخيرة"ضع الذي يعانيه سالح الجو السوري سوريا إلى هذه الخطوة بالو

وأضافت يديعوت  . أرض-لذلك فإن سوريا تبذل جهوداً كبيرة لزيادة قدراتها في مجال صواريخ أرض 
 دي، كما أدخلوا -ضمن أمور أخرى تزّود السوريون بصواريخ أكثر حداثة من نوع سكود  "أنه

السوريين، الذين "وأشارت إلى أن . "على األجيال السابقة من صواريخ سكودتحسينات وتطويرات 
يعرفون جيداً قدرات إسرائيل، يقّدرون بأن وسائل إطالق صواريخ سكود المتحركة لديهم، ستكون 

والحل لهذه المشكلة ستوفره قاعدة الخنادق التي تسمح بحماية . معرضة إلصابة طائرات سالح الجو
كما  ." الحاجة الخروج منها بسرعة وإطالق عدد كبير من الصواريخ قبل أن تصابالصواريخ، وعند

الجيش السوري تعلّم على ما يبدو "ربطت يديعوت الخطوة السورية بدروس حرب لبنان، فقالت إن 
فبينما تمكّنت الطائرات اإلسرائيلية مع بداية الحرب من تدمير وسائل إطالق . دروس حرب لبنان الثانية

اريخ المتحركة لدى حزب اهللا، فإنها لم تنجح في التصدي لتهديد صواريخ الكاتيوشا التي أخفيت الصو
 200وتجدر اإلشارة إلى أن السوريين يمتلكون، وفق المعلومات اإلسرائيلية، نحو  ."داخل الخنادق

، وكمية غير معروفة من " سي–سكود " صاروخاً من 60، ونحو " بي–سكود "صاروخ من طراز 
ونقلت الصحيفة .  كيلومتر بتزويد من كوريا الشمالية700، التي يصل مداها إلى " دي–سكود "واريخ ص

 غير مخزنة في نطاق طسكود"عن خبراء أجانب قولهم إن المواد الكيميائية المخصصة لصواريخ 
  .الخنادق الجديد بل في منشأة أخرى

 تلقّت منذ زمن غير بعيد من إيران نحو كما نقلت يديعوت عن مصادر في إسرائيل قولها إن سوريا
  ."802سي " بحر صيني من طراز - صاروخ بر 100

  1/5/2007األخبار اللبنانية 
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   الشهر الجاريوفد المبادرة العربية الوزاري يبدأ زياراته لعواصم القرار منتصف .61
ول ؤوماسى مسقال مصدر دبل:  ردينة فارس، عبد القادر فارس،فرح سمير - غزة، القدس المحتلة

ن الوفد الوزارى العربى الذي تم االتفاق عليه خالل اجتماع لجنة مبادرة السالم أبالجامعة العربية 
مايو الجراء سلسلة / أيارالعربية مؤخرا سيبدأ جولة فى عدد من عواصم القرار الدولي منتصف شهر 

جلس االمن واالتحاد والبرلمان من اللقاءات واالجتماعات مع االمين العام لالمم المتحدة واعضاء م
االوروبى واالتحاد االفريقى ومنظمة الدول االمريكية ومنظمة المؤتمر االسالمي وحركة عدم االنحياز 

ولفت المصدر الى ان الهدف من الجولة هو طرح مبادرة السالم العربية على هذه .واليابان والنرويج 
سالم على كافة المسارات وتحقيق التسوية السلمية في العواصم والتشاور حول كيفية استئناف عملية ال

 . اطار زمني محدد مؤكدا ان ما يخص االتصال مع اسرائيل متروك لكل من مصر واالردن 
  1/5/2007عكاظ 

  
   وخارجياًدارة بوش تخسر داخلياًإ:  في افتتاح مؤتمر لدعم الفلسطينيينالشرع .62

سوري فاروق الشرع أمس إن ادارة الرئيس جورج بوش         قال نائب الرئيس ال   :  نورالدين األعثر  -دمشق  
تخسر الحرب على الجبهتين الداخلية والخارجية، النها أخذت شعبها آالف االميال ليقاتل من اجل قضية               "

فقدت في السنوات األخيـرة الكثيـر مـن هيبتهـا           "، الفتا إلى ان االمم المتحدة       "غير عادلة وغير مقنعة   
 لدعم الشعب   "الدولي الثالث لإلعالم العربي واإلسالمي    "حدث في افتتاح المؤتمر   وكان الشرع يت   ."ومكانتها

 شخصية إعالمية وأدبية وفكرية مـن       300الفلسطيني الذي يعقد برعاية الرئيس األسد بمشاركة أكثر من          
إن التماهي في سياسات العنف والقوة التي تلجأ إليها واشنطن وتـل            ": وأوضح الشرع . جميع دول العالم  

أبيب ليست خطرة على امن واستقرار العالم فحسب، وإنما تشكل عنصرا رئيسيا في إعاقة الوصول إلى                
مسؤولية نزوح ماليين   "، محمالً الواليات المتحدة االميركية وإسرائيل       "سالم حقيقي بين العرب وإسرائيل    
  . "الالجئين الفلسطينيين والعراقيين

  1/5/2007الحياة 
  

 "بي بي سي"منون مع مراسل  مصريون يتضاصحافيون .63
نظم عدد من الصحافيين وقفة احتجاجية أمام مبنى نقابة الصحافيين المصريين بوسط القاهرة تضامنا مع               

 الذي اختطف منذ "االن جونستون"في غزة الصحافي البريطاني   BBCمراسل هيئة اإلذاعة البريطانية 
إن : ير عام نقابة الصحافيين المصريين يحيى قالش      وقال سكرت  . أسابيع أثناء تأدية عمله في قطاع غزة       7
 كان يقوم بدوره وواجبه اإلعالمي ولم يكن معاديا للقضية الفلسطينية، ودعا السلطة الفلسطينية إلى               "االن"

توفير الحماية للصحافيين واإلعالميين لتأدية واجبهم ألنه من الخطر تعرضهم لإليذاء البدني واالختطاف،             
وأعلـن نائـب رئـيس الـوزراء         . وتقديم المتهمين إلى العدالة    "االن"لسلطة بالبحث عن     ا "قالش"وناشد  

الفلسطيني عزام األحمد ان قضية جونسون وصلت إلى مرحلة حساسة ومهمة، مشيرا إلى اتـصال مـع                 
وذكر مصدر حكومي فلسطيني ان مبعوثا من رئيس الوزراء إسـماعيل           . الخاطفين حصل صباح االثنين   

  . "صارمة بضرورة إطالق الصحافي البريطاني"س الخاطفين رسالة هنية سلم أم
  1/5/2007الخليج اإلماراتية 

  
  وروبي يدرب ضباط حدود فلسطينيين في معبر رئيسي األاالتحاد .64

قال مسؤولون باالتحاد االوروبي يوم االثنين إن االتحاد بدأ برنامجا تدريبيا لضباط حدود فلسطينيين في               
ويرأس  . غزة ومصر في توسيع لدور الكتلة االوروبية عند هذا المعبر االستراتيجيمعبر رفح بين قطاع

وقـال دبلوماسـيون    .البرنامج عضو سابق في ادارة الجمارك البريطانية كان يعمل في ايرلندا الشمالية
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ـ " سلطات تنفيذيـة  "اوروبيون ان اسرائيل تضغط من اجل التغيير بهدف منح المراقبين االوربيين             ام للقي
وباالضافة الى تقديم المـراقبين قـام    .بعمليات اعتقال او مصادرة اموال او مواد قد تستخدم في االسلحة

االتحاد االوروبي بتزويد المعبر باجهزة االشعة السينية وكاشفات المعادن واجهزة االتصاالت ومعـدات             
 .اخرى

  30/4/2007رويترز 
  

 ية ملك شركة اسرائيل"نيويورك تايمز"مبنى الـ  .65
خصصت الصحف االسرائيلية امس حيزا بارزا للحديث عن اكبر صفقة :  خليل العسلي-القدس المحتلة 

المملوكة لرجل االعمال "  اسرائيل-افريقيا "عقارات في تاريخ مدينة نيويورك والتي قامت بها شركة 
 مليون 525 مبلغ اليهودي ليف لفييف ، عندما اشترت المبنى التاريخى لصحيفة نيويورك تايمز مقابل

ووفقا القوال مسوؤلين في الشركة االسرائيلية فانها تنوي ادخال مزيد من الشركاء في الصفقة  .دوالر
 مليون دوالر في 170التي سيتم التوقيع عليها نهائيا في شهر حزيران ، كما تنوي الشركة استثمار 

 .اعادة تأهيل المبنى قبل تأجيره كمكاتب
  1/5/2007الدستور 

 
  يعتذر عن تلبية دعوة بوش للقيام بزيارة واشنطن السعوديلعاهل ا .66

 ال يسمح له القيام العاهل السعوديفوجئ البيت األبيض عندما أبلغ بأن جدول :  محمد دلبح-واشنطن 
لدعوة إلى اوعزت مصادر مطلعة رفض .  دعوة الرئيس األمريكي للقيام بأول زيارة دولة لواشنطنبتلبية

 .لسياسة األمريكية تجاه المنطقة عن اهعدم رضا
  1/5/2007الدستور 

  
  ف بين المراوحة واالنطالق.ت.تفعيل م .67

  هاني المصري
ف، بوصفها الممثل الشرعي    . ت.  تم االتفاق على إصالح وتطوير م      2005منذ إعالن القاهرة في آذار      

تأكيد األمر في اتفـاق  والوحيد للشعب الفلسطيني، ورغم مرور أكثر من عامين على هذا التاريخ، ورغم    
  .ف تراوح مكانها. ت.  ال تزال مسألة تفعيل م2007مكة في شباط 

بعد االجتماع األخير الذي عقد في القاهرة بين الرئيس أبو مازن ورئيس المكتب السياسي لحركة حماس                
ف وان  . ت. خالد مشعل، أعلن مصدر فلسطيني أن حماس وافقت بشكل نهائي على االنـضمام الـى م               

جتماعاً سيعقد في القاهرة في أواخر أيار الجاري أو أوائل شهر حزيران المقبل، ليبت فـي الخطـوات                  ا
التي من شأنها تحقيق هذا الهدف سواء من خالل ضم الفصائل التي ال تزال خارج المنظمـة إليهـا، أو                    

تفعيـل دوائـر    االتفاق على كيفية تشكيل المجلس الوطني القادم وموعد عقده، أو فيما يخـص إحيـاء و               
  .المنظمة وأنشطتها المختلفة

وهذا خطـأ   . هناك من يتصور أن تفعيل المنظمة يتحقق بمجرد ضم الفصائل التي ال تزال خارجها إليها              
كبير، فانضمام الفصائل مهم جداً ولكنه ال يكفي، ويمكن أن يكـون ضـاراً إذا جـاء تجـسيداً لمنطـق              

وسع الفعاليات والقطاعات الشعبية التي ال تنتمي للفصائل، وقد         المحاصصة الفصائلية واستبعاداً لمشاركة أ    
فالفصائل لعبت دوراً مهماً وال تزال تلعب دوراً مهماً، ولكنها ال تمثل الشعب الفلسطيني              . تكون ال تؤيدها  

كله، ودون إعادة النظر بدور المنظمة بحيث تكون قادرة على استنهاض طاقـات وكفـاءات ابـداعات                 
يني داخل الوطن وخارجه، ال يمكن أن يتحقق الهدف المنشود وهو توحيد حركة الـشعب               الشعب الفلسط 
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الفلسطيني في إطار واحد، وبهدف تحقيق أهداف وطنية مشتركة يقف على رأسها هدف دحر االحـتالل،    
  .1967واقامة دولة فلسطينية مستقلة، ذات سيادة وعاصمتها القدس على األراضي المحتلة العام 

ت الجارية لتفعيل المنظمة والتي تركز على المطالبة المحقة والمشروعة بإجراء انتخابات لتمثيل             المحاوال
الشعب الفلسطيني في جميع أماكن تواجده تصطدم بعقبات ضخمة تحول دون اجرائها على األقـل فـي                 

  .تجمعات رئيسية خصوصاً في األردن الذي يضم غالبية الفلسطينيين الموجودين في خارج وطنهم
فمن الصعب جداً إن لم يكن من المستحيل أن يوافق األردن قبل التوصل الى حل نهائي بـين اسـرائيل                    
وفلسطين، على إجراء انتخابات يشارك بها أكثر من نصف مواطنيه، ألن ذلك يمكـن أن يمـس أمـن                   

ن األردنيـين   واستقرار األردن ويزيد فعالية الخالف بين المواطنين األردنيين من أصل أردني والمواطني           
  .من أصل فلسطيني

إذا كانت االنتخابات في األردن مستحيلة أو شبه مستحيلة، وصعبة في عدد من التجمعـات الفلـسطينية                 
األخرى، فإن هذا يجعل البديل الوحيد الممكن عن االنتخابات في كل مكان يتعذر اجراؤهـا فيـه، هـو                   

  .التوافق الوطني
تطرح المسألة على طريقة دعوة حمـاس والجهـاد اإلسـالمي           والتوافق صعب هو اآلخر، فحركة فتح       

والمبادرة الوطنية للمشاركة من خالل مشاركة أعضاء المجلس التشريعي التلقائية في المجلس الـوطني،              
ومن خالل االتفاق على تمثيل رمزي في اللجنة التنفيذية والمجلس المركزي لحين عقد المجلس الـوطني                

وهذه الدعوة ترفضها حمـاس     .  سيقوم بدوره بتشكيل المؤسسات القيادية للمنظمة      بتركيبته الجديدة، والذي  
ألنها تطالب بأن تمثل في قطاعات الشعب الفلسطيني بالخارج بنفس النسبة التي حـصلت عليهـا فـي                  

  .انتخابات المجلس التشريعي األخيرة
ؤخذ أداة قياس لتحديـد أوزان      إن دعوة حماس من الصعب القبول بها، ألن انتخابات واحدة ال يمكن أن ت             

وأحجام القوى في الشتات، وأن االنتخابات يمكن أن تصلح كأداة قياس فقط بعد عدة دورات انتخابية يتم                 
كما ان آراء وأوزان االتجاهات المختلفة للشعب الفلسطيني        . فيها بلورة خارطة سياسية فلسطينية مستقرة     

 مع آراء وأوزان االتجاهات داخل الوطن، خـصوصاً         في الخارج ليس من الضروري أن تكون متطابقة       
أنها تعيش ظروفاً مختلفة، وتعاني من اإلهمال الشديد بعد انتقال مركز الثقل القيادي للحركـة الوطنيـة                 

  .الفلسطينية، بعد اتفاق أوسلو من الخارج إلى الداخل
ناك امكانية ضـيقة لحـدوث      بدون اجراء انتخابات ليس هناك ما يلزم فتح بأخذ رأي حماس، وبالتالي ه            

توافق، فالناطق باسم حماس رد على المتحدث الفلسطيني الذي أشرنا إليه في بداية المقال، بأن حماس ال                 
  .يمكن أن توافق على االنضمام للمنظمة على أساس ترقيعها وانما هناك ضرورة إلعادة بنائها وإصالحها

قضية القضايا، ولكن يتم تجاهلها، أو االلتفاف عليها،        وهذا يقودنا إلى نقطة أخيرة، مفترض أن تكون هي          
وهي قضية الميثاق الوطني والبرنامج السياسي، فهل ستتم إعادة االعتبار للميثاق الوطني الذي تم تعديله               
الى حد االلغاء؟ أم ستتم صياغة ميثاق جديد انطالقاً من وثيقة الوفاق الـوطني؟ وإذا كانـت الحكومـة                   

 ترى النور احتاجت ألكثر من ثمانية أشهر من الحورات لالتفاق على برنامجها؟ فكم              الحادية عشرة حتى  
  .من الوقت سنحتاج لالتفاق على الميثاق الوطني والبرنامج السياسي؟

صحيح أن هناك تقارباً في البرامج والمواقف عبر عن نفسه في اتفاق مكة وتشكيل حكومة وحدة وطنية،                 
اجة الى وقت وعمل كبير حتى يصل الى بلورة ميثاق وطنـي فلـسطيني              ولكنه لم يصل حتى اآلن، وبح     

جديد، وبرنامج سياسي مشترك، لذا مسألة تفعيل المنظمة مؤجلة عملياً إلى إشعار آخر رغم أهمية العمل                
  .من أجل تحقيقها، ورغم األهمية الفائقة إلحياء المنظمة ألنها أشبه بالديكور وتعاني من الشلل
  1/5/2007نية األيام الفلسطي
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  طريق االنفراطىالسلطة الفلسطينية عل .68
 داني روبنشتاين

لقاءات رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس مع قائد حماس خالد مشعل التي عقدت في نهاية االسبوع                
االثنان التقيا تحت الرعاية المصرية واتفقا علي تنسيق المواقـف    . في القاهرة تمخضت عن بيانات مهدئة     

 . اقامة لجنة تقييم الشراكة بينهماوحول
 .مثل هذه البيانات العمومية تصدر عادة عن اللقاءات التي ال يتم التوصل الي شيء خاللها

وبالفعل، رغم اتفاق مكة، ورغم الشراكة في حكومة الوحدة الوطنية، إال أن حركتي فـتح وحمـاس ال                  
ة اتفقنا علي احترام االتفاقات السابقة ولكننا لم        ال حول الخط السياسي في مك     . تتفقان علي أي شيء تقريبا    

نتعهد بقبولها صراحة ، قال الدكتور محمود الزهار في عبارة تتصنع الذكاء الذي يقود الخط المتطـرف                 
في الحركة اآلن، ال حول تقسيم المال الذي لم يصل كما توقعوا، وال كيفية توزيـع الـصالحيات فـي                    

وزير الداخلية هاني القواسمة الذي ادعي أن       ) استقالته رفضت (لفية استقال   علي هذه الخ  . القضايا األمنية 
 .أبو مازن قد أعطي السيطرة األمنية في الواقع لرشيد أبو شباك الموالي لمحمد دحالن في غزة

عزام األحمد، نائب رئيس الوزراء عن حركة فتح الذي يفتـرض بـه أن              . مكانة أبو مازن ضعيفة جدا    
ازن، سخر منه عالنية بسبب لقاءاته عديمة القيمة مع اولمرت، كما أن الناس في المناطق               يدافع عن أبو م   

سخروا من تحول أبو مازن الي ناطق بلسان االمم المتحدة عندما دعا الي استئناف التهدئة بعـد اطـالق       
ائيل والتنديد   أي تهديد اسر   -صواريخ القسام، هذا بدال من أن يكون، حسب رأيهم، قائدا فلسطينيا حقيقيا             

 .بها
في داخل حماس ايضا يتسع الشرخ بين التيار المعتدل المؤيد لحكومة الوحدة وبين المتطـرفين، وعلـي                 
رأسهم أتباع الذراع العسكرية في الحركة، ولكن ما يمكنه أن يسقط حكومة الوحدة خالل فترة قصيرة هو                 

مة التحرير الفلسطينية، كل المحللين      المفاوضات بين فتح وحماس حول الشراكة في منظ        -قضية اخري   
 . السياسيين الفلسطينيين يجمعون علي عدم وجود أي احتمالية للتوصل الي تسوية في هذا الصدد

خالفا لحكومة الوحدة التي تمثل     (منظمة التحرير الفلسطينية هي المنظمة التي تمثل كل الشعب الفلسطيني           
ا يتوجب علي أبو مازن أن يتوصل الي اتفاقات مع اسـرائيل     ، وباسمه )الفلسطينيين في الضفة وغزة فقط    

حماس ليست ممثلة في منظمة التحريـر  . ومؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية هي التي ستصادق عليها      
 .الفلسطينية التي تحولت الي جهاز متقادم يتضمن تمثيال محترما وهاما لجبهات اليسار الماركسية

رير الفلسطينية هي المجلس الوطني الفلسطيني الذي هو عبارة عن برلمـان            الهيئة األهم في منظمة التح    
في اتفاق  . الهيئة الثانية من حيث االهمية هي اللجنة التنفيذية       . يضم مئات الممثلين لكل الشتات الفلسطيني     

 مكة ومن قبله تم االتفاق بين فتح وحماس علي تطبيق اصالحات في منظمة التحرير الفلسطينية من اجل                
المشكلة بالطبع تكمن في الوزن الذي سيكون لممثلي حماس في منظمـة التحريـر              . إدخال حماس اليها  

 .الفلسطينية في ظل عدم رغبة فتح بالتنازل عن سيطرتها علي المنظمة
كل هذا يمس السياسة االسرائيلية بدرجة كبيرة الن المفاوضات قد تسقط حكومة الوحدة الفلسطينية فـي                

الناطقون بلسان حماس يعرفون ذلك، وهم منذ مدة يطلقون التصريحات حول التحضيرات            . ةالفترة القريب 
المعلومات تشير الي أن دحالن يتلقي أمواال       . التي تقوم بها فتح الستئناف المعارك الدموية بين التنظيمين        

كثـر  األ. هل سينجح في هزيمة حماس؟ هناك شك في ذلـك         . كثيرة من واشنطن ويدرب آالف المجندين     
احتماال هو أن سقوط حكومة الوحدة سيؤدي الي االنفراط التام للسلطة الفلسطينية، وعندها لن يكون هناك             

 .مفر من التدخل االسرائيلي
 30/4/2007هآرتس 
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 بوش وأولمرت والخيبة .69
  افتتاحية الخليج

ن اكتشف خيبته بشكل مبكر واسـتقال،        على لبنا  2006يوليو  / داني حالوتس رئيس أركان عدوان تموز     
فما الذي سيفعله رئيس حكومة العدوان إيهود أولمرت ووزير العدوان عمير بيريتس؟ هـل سـيحذوان                
حذوه، أم سيهربان إلى األمام ويواجهان العاصفة الداخلية التي ستهب عليهما من كل حـدب وصـوب،                 

 الفرص الصطياد رأسيهما؟الكيان الذين ينتظرونهما ويتحينون " ديوك"خصوصاً من 
تقرير لجنة فينوغراد الذي كشف الجزء المعلن منه أمس، لم يترك وصفاً يعّبر عن الخيبة التي مني بهـا                   
العدوان على لبنان، إال واستخدمها، من الفشل الذريع إلى التخبط إلى األخطاء الفادحة إلى التسرع إلـى                 

  .أولمرت وبيريتس وحالوتس: قريع بمثلث العدواناالستخفاف بالمقاومة في لبنان، إضافة إلى الت
أول ما يؤكد عليه التقرير هو فشل العدوان، وإال لما كانت هناك حاجة إلى تحقيق ومحققـين وخالصـة                   

وفي هذه النتيجة صفعة لمن ادعى االنتصار على لبنان ومقاومته وشعبه في عدوان يوليو، إال إذا                . تحقيق
 التي ارتكبت وحجم الدمار والخراب اللذين تسبب بهما العـدوان علـى             كان مقياس النجاح هو المجازر    

  . يوماً من القصف البري والبحري والجوي34مدى 
األمر الثاني أن التقرير يضع أولمرت وحكومته في مهب الريح، ومعهما مستقبله السياسي، فغولدا مائير               

ه لبنان، وأولمرت قد ال يصمد أيـضاً،         ومناحيم بيغن مات مكتئباً نتيجة غزو      1973استقالت بعد حرب ،   
مهما كابر، ومهما جاءه من دعم حليفه الرئيس األمريكي جورج بوش ووزيرة خارجيته كوندوليزا رايس               

  .وشلة المحافظين الجدد، سواء في مواقع القرار أو في كواليسها
ولم يتم اإلعداد الجيد لهـا،      األمر الثالث أنه إذا كانت الحرب لم تستهدف استعادة الجنديين اللذين أسرا،             

ولم يتم تحضير الداخل من أجل مواجهة تداعياتها، وإدارتها فاشلة، وأخطاؤها فادحة، وأهـدافها غيـر                 
  واضحة، فحرب من كانت إذاً؟

هنا تكمن الخالصة األساسية التي تفادى التقرير كشفها، خصوصاً أن الكثير من المراقبين كانوا مقتنعين               
ل لعدوان يوليو على لبنان أن هذا العدوان كان مطلوباً أمريكياً، وأن تمديده كان ألهداف             منذ األسبوع األو  

أمريكية خاصة بلبنان والشرق األوسط الجديد الذي جاءت رايس إلى المنطقة للتبشير به خالل الحـرب،                
  .فيما كانت الحرائق والقذائف والصواريخ تلتهم لبنان واللبنانيين

دو، كان الرئيس األمريكي جورج بوش أول المسارعين، بعد كشف مضمون تقريـر             ولهذا أيضاً، كما يب   
لجنة فينوغراد، إلى اإلشادة بأولمرت والسعي إلى تغطيته وتوفير مظلة أمريكية له، حتى قبل أن يـسمع                 

  .رأي الداخل في الكيان الصهيوني
  ئب؟ وإلى متى؟لكن هل يستطيع بوش الغارق في المستنقع والمآزق أن يحمي أولمرت الخا

  1/5/2007الخليج اإلماراتية 
  

 المقاومة انتصرت..  لم يفشلاولمرت .70
 عبد الباري عطوان 
اتهمت لجنة التحقيق في اخفاقات الحرب علي لبنان ايهود اولمرت رئيس الوزراء االسـرائيلي وعميـر                

 في ادارة هـذه     بيرتس وزير دفاعه، ودان حالوتس رئيس هيئة اركان الجيش بالمسؤولية عن فشل ذريع            
ولكن الحقيقة مغايرة لذلك تماما، الن السبب الرئيـسي فـي هـذا الفـشل               . الحرب في الصيف الماضي   

التاريخي غير المسبوق يعود بالدرجة االولي الي المقاومة االسـالمية بزعامـة حـزب اهللا اللبنـاني،                 
 .عركةواستراتيجياتها العسكرية المحسوبة جيدا، وصمود رجاالتها في ميدان الم
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اولمرت اعتقد ان الحرب علي لبنان ستكون سهلة، مثل كل الحروب االسرائيلية السابقة فـي مواجهـة                 
الجيوش العربية الرسمية وانظمتها، ولذلك خاضها بكل ثقة وغرور مطمئنا الي نتائجها بـشكل مـسبق،                

 .وكذلك فعل وزير دفاعه ورئيس هيئة اركان جيشه
 المنطقة، الن جيوش االنظمة العربية ضعيفة، ولم يتم اعدادها من اجل            الجيش االسرائيلي هو االقوي في    

ان تنتصر، وانما من اجل ان تنهار في اول مواجهة مع االعداء االسرائيليين، وحتي وان صمدت، مثلما                 
، فانما أليام معدودة فقط، علي عكس المقاومة        1973كان عليه الحال في حرب السادس من اكتوبر عام          

 التي تأسست من اجل استنزاف العدو وهزيمته، فهكذا فعلت عندما اجبرت االسرائيليين علـي               االسالمية
االنسحاب مكرهين مهزومين من جنوب لبنان اوال، وارغمتهم علي وقف اطالق النار في حرب الصيف               

 .الماضي طلبا للسالمة، وتقليصا للخسائر، المادية والمعنوية
 لم تدم اكثر من ايام معدودة، واسبوع علي اكثر تقـدير، باسـتثناء              جميع حروب العرب مع االسرائيليين    

 اللبنانية اكثر مـن ثالثـة       - عندما صمدت المقاومة الفلسطينية      1982حربين، االولي كانت صيف عام      
اشهر دفاعا عن بيروت في مواجهة قوات الغزو االسرائيلي، والثانية الصيف الماضي عنـدما سـجلت                

السالمية نصرا تاريخيا ليس فقط بصمودها اربعة وثالثين يوما، وانما بنقلها المعركـة             المقاومة اللبنانية ا  
 . االسرائيلي-الي العمق االسرائيلي للمرة االولي في تاريخ الصراع العربي 

العرب الرسميون اعضاء محور االعتدال شاركوا اولمرت تفاؤله بنهاية سريعة وسعيدة للحـرب التـي               
لوا حزب اهللا المسؤولية عن نتائجها، بل واتهموه بجر لبنان اليها عندما مارس حقه              شنها علي لبنان، وحم   

وجاءت تصريحات  . المشروع في التصدي لدورية اسرائيلية وقتل بضعة من جنودها وأسر اثنين آخرين           
ئية جون بولتون سفير امريكا السابق في االمم المتحدة وأحد صقور المحافظين الجدد لقناة الجزيرة الفضا              

لتؤكد هذه الحقيقة، واالتصاالت التي تمت بين بعض الزعماء العرب ورئيس الوزراء االسرائيلي مهنئـة       
 .ومتضامنة معه في حربه ضد آخر قالع المقاومة العربية في لبنان

المقاومة االسالمية في لبنان قلبت كل المعادالت، وأثبتت ان الجيش االسرائيلي يمكن ان يقهر اذا توفرت                
زيمة، وتعززت االرادة، وترسخ االيمان في نفوس المقاتلين، وتواجدت القيادة الوطنية النظيفة المؤمنة             الع

 .الصلبة
الطيران االسرائيلي الذي حسم جميع المعارك والحروب السابقة ضد األنظمة العربية تعطلت قوته فـي               

اكثر فاعليـة اسـمها سـالح       وظهرت قوة جديدة    . حرب لبنان، وتحول الي اداة تدمير وليس اداة حسم        
 .الصواريخ من مختلف االحجام واالبعاد

الصواريخ كانت دائما موجودة في ترسانات االنظمة العربية، وربما كانت هذه الصواريخ اكثر قوة مـن                
صواريخ حزب اهللا ، ولكن ما توفر لدي حزب اهللا ولم يتوفر لدي قادة اركان الجيوش الرسمية العربيـة                   

اسية هو مثلث االرادة والعزيمة وااليمان، ولهذا بقي العمق االسرائيلي محصنا هانئا بأمنـه         وقياداتهم السي 
 .واستقراره حتي هطلت صواريخ حزب اهللا كالمطر انطالقا من منصاتها في جنوب لبنان

مليون ونصف المليون اسرائيلي هربوا من الجليل وطبرية ومدن الشمال نجاة بارواحهم، بحيث لم يبـق                
يلي واحد في مستوطنته، بينما بقي معظم ابناء الجنوب اللبناني في قراهم ومدنهم يدعمون المقاومة،               اسرائ

 .ويلتفون حول قيادتها
االنجاز الوحيد الذي حققه الجيش االسرائيلي هو ارتكاب مجازر قانا وعيتا الشعب، وتـدمير الـضاحية                

لم تستطع دباباته التقدم ميال واحدا في العمـق         الجنوبية، ونسف الجسور ومحطات الماء والكهرباء، بينما        
اللبناني، وتحولت معظم القري الجنوبية الي مقابر جماعية لدبابات الميركافا االسرائيلية التـي توصـف               

 .بانها االكثر حصانة وتفوقا من بين جميع قريناتها
حمايتهم، وتوفير االمن لهم،    االسرائيليون مرتبكون الن جيشهم الذي عولوا عليه كثيرا لم يعد قادرا علي             

وهذا ما يفسر تزايد الهجرة المعاكسة، ووقوف المئات بل اآلالف مـن االسـرائيليين امـام الـسفارات                  
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االمريكية والكندية واالسترالية لتقديم طلبات الهجرة، او امام سفارات اوروبية السـتعادة جنـسياتهم، او               
الميعاد سعيا الي ملجأ آخر اكثـر امنـا، ومـستقبل           البحث عن جذور اجدادهم الذين هاجروا الي ارض         

 .افضل البنائهم
اربعة آالف صاروخ اطلقتها المقاومة االسالمية في العمق االسرائيلي، اصابت جميعهـا اهـدافها بدقـة                
متناهية، بينما فاجأت صواريخ اخري البوارج البحرية باصابات قاتلة، انهت تواجدها في المياه االقليمية              

 .ة الي غير رجعةاللبناني
اولمرت يرفض االستقالة، ويتشبث بكرسي الحكم، وكذلك وزير دفاعه بيرتس، لعله يأمل بشن عـدوان               
جديد علي لبنان، او علي ايران، الستعادة سمعته المتدهورة، ولكنه حتما سيستقيل مكرهـا فـي نهايـة                  

 .1973في حرب اكتوبر عام المطاف تماما مثلما فعلت غولدا مائير بعد تحقيق مماثل في التقصير 
ومن المفارقة ان النظام الرسمي العربي الذي من المفترض ان يتشدد مع اسرائيل الضعيفة المهزومـة،                
يبدو اكثر ضعفا في مواجهتها، ويتطوع باستجداء السالم معها وفق شروطها، ويعيد احياء مبادرة ماتـت             

عداده للتنازل عن حق العودة الذي هـو اسـاس          وتحللت، ويشكل لجانا لتفعيلها، ويعطي اشارات عن است       
 .القضية الفلسطينية واستبداله بحق التعويض

من حق حزب اهللا ان يحتفل مرة اخري بانتصاره في الحرب، ونتائج التحقيقات التي ادانـت اولمـرت                  
يات وطاقمه العسكري، وتهدد باالطاحة به ان عاجال أو آجال، فهذا االنتصار جاء معمدا بالدم والتـضح               

 .والصمود واعلي درجات ضبط النفس ونكران الذات
العد التنازلي للغرور االسرائيلي بدأ في قري الجنوب، ومنذ عبور اول طائرة اسرائيلية االجواء اللبنانية،               
فالزمن الذي كان يخلع فيه الجندي العربي حذاءه الغليظ، ومالبسه العسكرية الخشنة، ويولي االدبار حتي               

المواجهة قد ولي، وبدأ زمن اطالق الصواريخ مـن الـشمال والجنـوب، ومـن الجنـوب                 قبل ان تبدأ    
الي المستوطنات االسرائيلية الشمالية، ومن الـشمال اللبنـاني الـي المـدن والقـري               ) غزة(الفلسطيني  

 فالشعوب العربية بدأت تأخذ زمام المبادرة بعد ان خذلتها االنظمـة،          . االسرئيلية في الجنوب، في الجليل    
وها هي تقلب كل المـوازين فـي العـراق ولبنـان            . وحطمت معنوياتها بهزائمها وتنازالتها المتكررة    

 .وفلسطين المحتلة
  1/5/2007القدس العربي 

  
  وثوابتنا ثوابتهم .71

 محمد خالد األزعر  
 أو بالمسؤولية عنها أو بتـداعياتها العاجلـة المنظـورة           1967عندما يتعلق األمر بمقدمات حرب يونيو       

واآلجلة الممتدة، نعثر على آراء ووجهات نظر شديدة التباين والتعددية بين المصادر واألدبيات العربيـة               
 . واإلسرائيلية

وطالما أننا سنلتقي وشيكاً بالذكرى السنوية األربعين لهذه الحرب، فإن علينا االستعداد السـتقبال موجـة                
إذ لن يفوت معظم المعنيين بشؤون الـصراع        .. غيرهاعالية من التناظر القديم الجديد حول هذه األبعاد و        

اإلسرائيلي العربي والقضية الفلسطينية هذه الفرصة دون تجديد التدافع والجدل حول حدث جـرى فـي                
 . ، وما زالت توابعه تتوالى في الجهات األربع" الشرق األوسط"صرة الدنيا، المنطقة العربية أو

في بشأن قضايا كثيرة خرجت من رحم هذه الحرب وكبرت خـالل            في هذا اإلطار سيحتدم النقاش الخال     
العقود األربعة الماضية، عدا قضية أساسية نحسب أنها ستنجو من أسباب التعارض لتشكل نقطة إجمـاع                
وتالٍق بين المتداخلين، وجوهرها مواقف الحكومات اإلسرائيلية تجاه مستقبل األراضي العربية المحتلـة             

 . جراء الحرب
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وت المدافع بأيام قليلة، دار موقف حكومة ليفي أشكول التي خاضـت الحـرب حـول المالمـح                  بعد سك 
 إجراء مفاوضات صلح مباشرة وثنائية مـع        1949رفض العودة إلى حدود الهدنة لعام       : العريضة التالية 

 الجيش  بين مواقع " مكان ما "الدول العربية قبل الحديث عن أي انسحاب؛ الحدود اآلمنة إلسرائيل تقع في             
 وخطوط الهدنة، مدينة القدس بشطريها غير قابلة للتفاوض، مرتفعـات           1967اإلسرائيلي في نهاية حرب   

الجوالن جزء من أرض إسرائيل ينبغي ضمه إليها؛ األراضي القابلة للتفاوض هي فقط صحراء سـيناء                
 . ومنطقة قناة السويس، ضم أقسام من الضفة إلسرائيل

في ما يتبقى منها تحت السيطرة اإلسرائيلية العسكرية والخارجيـة،          " فلسطينيكيان  "وتشجيع أماكن قيام    
يتم البحث مشكلة الالجئين العرب في نطاق إقليمي ودولي وبعد توقيع الصلح؛ إسرائيل دولـة يهوديـة                 
ويجب أن تبقى كذلك حتى بعد ضم مناطق بها سكان عرب، أمن إسرائيل هو المعيار األساسي للتعامـل                  

 . مع أي حل
غير أن إسرائيل منذ عهد أشكول إلى والية أيهـود          " الثوابت"تُرى ما الذي يمكن أن يقال اليوم عن هذه          
 . أولمرت ربما لما تتزحزح عن واحد منها؟

.. وأوضاع من فيه من العرب والعجم     " الشرق األوسط "لقد تغيرت أحوال العالم بأسره، وتبدلت معطيات        
ارت حروب وأبرمت تـسويات، وذوت أيـديولوجيات وانتعـشت          ذهبت رياح قوى وأحالف ونظم، وث     

 العربي الفلسطيني حروب وغزوات كما انـدلعت معـارك          -أخرى، وانفجرت على الصعيد اإلسرائيلي      
جرى هذا كله ونحوه بينمـا الحكومـات        .. تحرير وانتفاضات وحلقت مشروعات للتسوية وخبت أخرى      

 وكأنها بصدد كتـاب     1967رؤيتها للتعامل مع نتائج حرب      اإلسرائيلية المتوالية عاكفة على شروطها و     
 !. مقدس ال تبديل لكلماته

وان نحن أمعنا النظر فيما قد يصفها البعض بتحوالت عن هذه الشروط، كاالنسحاب من سيناء وقطـاع                 
غزة، وبينهما غزو جنوب لبنان والجالء عنه، والتسامح مع قيام سلطة حكم ذاتي فلسطيني، وجدنا أنهـا                 

 . حركات وسياسات يمكن تنسيبها إلى أو عطفها على الشروط ذاتهات
، بحـسبها جـاءت تلبيـة لألمـن         1967بمعنى أن هذه التحوالت لم تغادر مربع الثوابت المرفوعة من         

فبانسحابهم من سيناء يقول اإلسرائيليون انهم أمنوا قوة مـصر وأخرجـوا            . اإلسرائيلي بمفهومه الواسع  
أما جالؤهم عن غزة فقد أعفاهم من عبء أمنـي مرهـق            . ارة من حلبة الصراع   طاقتها العسكرية الجب  

 . وخلصهم من حمولة سكانية فلسطينية تهدد أكثرية دولتهم اليهودية
 أيضاً االعتقاد بالتفوق الذاتي بـالمفهوم الـشامل، السـيما           1967ينتمي لحديث الثوابت اإلسرائيلية منذ      

وهنا نالحظ أن الفكر اإلسرائيلي يتجاهل بكل صلف التطـور          . عسكرياً، على العرب فرادى ومجتمعين    
، أو في أداء بعـضهم علـى        1973الملموس في أداء العرب عموماً مثلما حدث بين يدي حرب أكتوبر            

 والصمود الرائـع    2000و1982شاكلة االنتفاضتين الفلسطينيتين وحرب تحرير جنوب لبنان بين عامي          
 .. 2006لحزب اهللا إبان حرب يوليو 

إذا يحيل اإلسرائيليون انتكاساتهم في هذه الجوالت ونحوها إلى قصور ذاتي حدث عندهم هم ، وليس إلى                 
تحسن في أحوال العرب وقدرتهم على استيعاب دروس الهزيمة واستدراكهم لكثير من النقائص واألخطاء              

اآلخـر  ( عن الذات وعـن      هناك جمود دوجمائي مثير للضجر في مفهوم اإلسرائيليين       . التي ساقتهم إليها  
جمود لم تنل منه المستجدات وعوارض الزمن التي يفترض أنها لحقت بالطرفين وفعلت فيهما              ). العربي

 !. فعلها وفقاً لسنن الحياة
مع ذلك ونحوه مما يصح ويمكن االستدالل به على أن فكرة الثوابت وانعدام المرونة واختفـاء الواقعيـة          

يلية لقضايا الصراع والتسوية مع العرب، فإن األخيرين هم الذين عـادة مـا   هي ألصق بالمقاربة اإلسرائ   
أكثر من هذا أن بعض أهل الحكم والسياسة والتنظيرات         . يرمون بهذه الفكرة ويالمون عليها وكأنها سبة      
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الفكرية من العرب أنفسهم يتخذون من خطاب الثوابت العربية والفلـسطينية مـادة للـسخرية والـتهكم                 
 . أصحابه باللغو والغوغائيةويصفون 

تحدث هذه المعالجة المعيبة على الرغم من البون الشاسع الذي بات يفصل بين الرؤية العربية للتـسوية                 
 2002 وبين نظيرتها المعروضة تحت عنوان مبادرة السالم في قمتي بيـروت             1967في قمة الخرطوم    

 قضية االنفضاض العربي المتواتر من حول       ولو كان المقام يتسع الستطردنا أكثر إلى      . 2007والرياض
لكن المالحظ في كل حـال      .. ال اعتراف بإسرائيل وال صلح وال تفاوض معها       : الءات الخرطوم الشهيرة  

 . أن إسرائيل أكثر ديمومة على ثوابتها وصيانة لها وحرصاً عليها، قياساً بالعرب بما فيهم الفلسطينيون
ابت اإلسرائيلية إلى فضيلة االستماتة في الدفاع عن المصالح الذاتيـة           وأنه في الوقت الذي تنسب فيه الثو      

والصالبة التفاوضية، تجري االستهانة بما بقي من ثوابت العرب والفلسطينيين بحسبها من تراث سياسي              
 . وإيديولوجي ينبغي هجرانه والتخلي عنه

حقوقية السماوية والوضعية بقدر ابتعـاد      والحق أنه لو تخلى اإلسرائيليون عن ثوابتهم المخالفة للشرائع ال         
بتمـسكهم  . ، لربما تالقى الطرفان منذ سنوات علـى تـسوية مرضـية           )المشروعة(العرب عن الءاتهم    

 . بثوابتهم الضالة يصر اإلسرائيليون على انتهاك حقوق الغير ومع ذلك يغبطون
ولعمرك . لرجعية والطوباوية وحين يثبت بعض العرب على حقوقهم وحرماتهم يصفهم السفهاء بالعجز وا          

، 1948 ومن قبلها نتائج حـرب       1967فإن ظاهرة المعايير المزدوجة هذه من أسباب تأبيد نتائج حرب           
 . وبالتداعي تأبيد الصراع الصهيوني العربي والقضية الفلسطينية إلى أجل ال يغامر بتحديده عاقل
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. ير الذي نشرته الصحف العبرية عما يسمى ميزان الهجرة، يعيد نقاطاً كانت ضالة إلـى الحـروف     التقر
فبالرغم من العمل الدؤوب لمؤسسات االستيطان من أجل استقطاب أعداد كبيرة من اليهود، حدث العكس               

 تحـاول   وأصبح عدد المهاجرين اليهود من فلسطين إلى خارجها أكثر من عدد المهاجرين إليهـا، لهـذا               
الوكالة اليهودية ردم الهوة اآلخذة في التعمق واالتساع وذلك من خالل تهجير سـبعمائة ألـف روسـي                  

 .وصلوا إلى الواليات المتحدة
 1973تـشرين األول ،   /تعترف الدولة العبرية بأن أعلى نسبة من الهجرة السلبية كانت بعد حرب اكتوبر            

  . دفع اليهود إلى الهجرة المضادة بحثاً عن االستقراركما أن االنتفاضة الفلسطينية لعبت دوراً في
فاليوتوبيا اليهودية التي صورتها الميديا لم تصمد كثيراً أمام االمتحان، إذ سرعان ما أدرك يهود الفالشـا         
مثالً أنهم يهود اليهود، ويعانون من اضطهاد عرقي، تماماً كما أن الوثائق األدبية تفتضح حالة التـردي                 

  ).السفرديم(ها اليهود الشرقيون التي يعيش
لكن ما كان قيد الكتمان لزمن طويل، أصبح اآلن على السطح، ليس بفـضل الـشفافية داخـل الكيـان                    

  .الصهيوني، بل ألن المهاجرين ليسوا أشباحاً، وهم قابلون لإلحصاء لدى العديد من المؤسسات الدولية
صلوا إلى فلسطين المحتلة بعـد البيروسـترويكا،        ومن المعروف أن أكثر المهاجرين اليهود من روسيا و        

  .ومنهم من ليسوا يهوداً، بل هم مسيحيون روس جرى تأهيلهم وإعدادهم وتعليمهم العبرية
لكن المجتمع الالمتجانس ثقافياً، والذي يعيش تفاوتاً كارثياً على صعيد طبقي، لم يتحول كما اشتهى رواد                

 بل انتهى إلى دينامية طاردة، وهذا ما اعترفت بـه قبـل أيـام               المشروع الصهيوني إلى دينامية ماّصة،    
، التي قالت ان عدد المهاجرين اليهود من فلسطين إلى الخارج يزيد بحوالي             "يديعوت أحرونوت "صحيفة  

وهذا رقم قابل للزيادة أيضاً، ففي معظم الحروب التي شنتها الدولـة            . خمسة آالف على المهاجرين إليها    
رب لم تكن الحصيلة ايجابية قدر تعلقها باالستقرار وإغراء يهود العالم بالقدوم إلى أرض              العبرية على الع  
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الميعاد، ونادراً ما يهتم الراصد العربي بارتفاع نسبة المنتحرين والشواذ والمرضى النفسيين في الدولـة               
في اجتيـاح  . شاشةالعبرية، ألن االهتمام ينصب على ما يطفو على السطح، وهو غالباً األخف واألكثر ه             

 حدثت خلخلة واسعة في النسيج اليهودي، وشهد عليها جنود وضباط كتبـوا مـذكراتهم               1982لبنان عام   
التي أدانت ذلك االجتياح، والحرب األخيرة على لبنان التي استهدفت حزب اهللا، لكنها في الحقيقة شملت                

خاً نفسياً ال يصلح لتنفيذ برنامج االستيطان       لبنان كله، ال تزال ترددات زلزالها تواصل الخلخلة، وتبث منا         
  .واجتذاب المزيد من اليهود إلى فلسطين

وحسب ما قال أحد المهاجرين اليهود من فلسطين إلى الواليات المتحدة، فإن أرض الميعاد تحولت إلـى                 
أرض العذاب، والفردوس األرضي المزعوم تحول إلى جحيم غير مرغوب في االقتـراب مـن لهبـه،                 

 ما صرح اليابانيون فإن نصف بائعي السوق السوداء في طوكيو الذين يعاقبون بالسجن واالبعـاد                وحسب
  .هم من اليهود القادمين من فلسطين بحثاً عن مصدر رزق حتى لو لم يكن مشروعاً

هكذا ذابت األصباغ الملونة والحبر الكاذب عن خرافة اليوتوبيا اليهودية، وأصبح المهاجرون إلى الخارج              
  .كثر من عدد القادمين من الخارجأ

ولم يدرك خبراء التضليل والتالعب بالوجدان اليهودي في الدولة العبرية أن العزف على وتر الخـوف                
والترويع هو سالح ذو حدين، فالمطلوب من اليهودي الذي يهاجر من أي بلد في العالم إلى فلـسطين أن                   

  .يحترف الخوف، وأن يضع أمنه فوق أي اعتبار
الكبسولة الصهيونية المحشوة بما يسمى مضادات الدياسبورا قد انتهـت صـالحيتها، وأصـبح مـن                ان  

  .يتعاطاها يتسمم بها بدالً من أن يتعافى
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