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  50  :كاريكاتير
***  

  
  بالحروب االستباقيةويوصيتقرير فينوغراد يمهد لصعود اليمين المتطرف  .1

فيما يمثل اول شرخ حقيقي في حكومة :  صالح النعامي عنغزة من  2/5/2007 الشرق األوسط قالت
يهود أولمرت، بعد اللوم القاسي الذي وجهه اليه التقرير المرحلي عن االخفاقات في حرب لبنان ا

االخيرة، اعلن الوزير من دون حقيبة ايتان كابل استقالته من الحكومة في حين اخذت الدعوات الى 
وتعهد ، لقريبة منهاستقالة اولمرت حجما ضخما الى حد انتفاء االصوات المؤيدة لبقائه الى حدود الدائرة ا

ال يمكنني بعد نشر هذا التقرير البقاء في حكومة "وقال ، كابل على العمل على دفع اولمرت نحو االستقالة
وقال  ."فقد ثقة الشعب ان يستقيل على الفور" معتبرا ان على رئيس الوزراء الذي "برئاسة ايهود اولمرت

  .الئتالف مع حزب كاديماكابل إنه سيحاول إقناع حزب العمل باالنسحاب من ا
وقال تلفزيون القناة الثانية االسرائيلي ان نواب كاديما سيطالبون أولمرت بالتنحي من زعامة الحزب في 
اجتماع من المتوقع ان يعقد غدا وهو اليوم نفسه الذي سيجتمع فيه البرلمان في جلسة خاصة لمناقشة 

ادر اسرائيلية مطلعة أن يقتفي المزيد من الوزراء وتوقعت مص .نتائج التقرير الخاص بالحرب في لبنان
ولم يستبعد التلفزيون اإلسرائيلي أن تقدم وزيرة الخارجية تسيفي ليفني . اثر كابل في تقديم استقاالتهم

واشارت المصادر الى أن ليفني التي رفضت . استقالتها من الحكومة احتجاجاً على ما جاء في التقرير
اعقاب صدور التقرير تراهن على أن يؤدي التقرير الى استقالة اولمرت، التضامن مع اولمرت في 

ولكن ليس هناك شخصيات تذكر في االئتالف الحاكم الذي يسيطر . وبالتالي فتح الطريق أمامها لخالفته
على ثلثي مقاعد الكنيست مستعدة لمواجهة انتخابات جديدة، كما أن أيا من منافسي أولمرت في حزب 

ونقلت وكالة رويترز لالنباء عن اسرائيل مايمون، العضو في  .يسع عالنية لتولي المنصبكاديما لم 
هل الوقت مالئم لخوض انتخابات أم لتنفيذ ما ورد : علينا أن نطرح سؤاال"مجلس الوزراء، قوله 

 ."بالتقرير؟
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رت الرافض من ناحية أخرى، اجمعت وسائل االعالم االسرائيلية على أنه على الرغم من موقف اولم
وقال رفيف دروكير المعلق . لالستقالة، إال انه سيجد نفسه مضطراً لترك منصبه في اعقاب التقرير

السياسي في القناة العاشرة في التلفزيون اإلسرائيلي في تعليقه على تداعيات التقرير إنه على الرغم من 
ئل تشير الى أن مستقبله السياسي انتهى، أن أولمرت أعلن أنه ليس في نيته تقديم االستقالة، فإن كل الدال

بسبب تعالي األصوات داخل حزبه المطالبة باستقالته، والتي تتزعمها وزيرة الخارجية تسيفي ليفني، 
واشار جابي بيري، مراسل الشؤون . وبسبب التحرك الجماهيري الواسع المطالب بتقديمه االستقالة

يما أن ينصب ليفني محل اولمرت، لضمان بقاء الحزب في الحزبية في القناة، الى أنه يمكن لحزب كاد
واستدرك بيري قائالً إنه حتى لو تسنى ذلك، فان من المشكوك . الحكم، ولتالفي اجراء انتخابات جديدة

فيه أن يكون بوسع ليفني ادارة دفة األمور بشكل مقنع، ناهيك من أن تقرير فينوغراد أشار ايضا الى 
  . في أداء ليفني كوزيرة للخارجية في زمن الحربعدد من مظاهر التقصير 

واشار بن كاسبيت، كبير المعلقين في صحيفة معاريف الى أن الذي يؤكد أن حكومة اولمرت في طريقها 
للتفكك، هو أن حزب العمل ال يمكنه أن يبقى شريكاً في حكومة بعد اجراء االنتخابات التمهيدية في نهاية 

واضاف أن أي زعيم جديد للحزب لن يغامر بالموافقة على . م جديد للحزبالشهر الجاري الختيار زعي
البقاء في حكومة يرأسها أولمرت، وبالتالي فإن كل الدالئل تؤكد أن حكومة اولمرت ستسقط وستجرى 

وال خالف بين المراقبين في الدولة العبرية على أن اليمين المتطرف بقيادة بنيامين . انتخابات جديدة
واعتبر روني دانئيل، المراسل العسكري للقناة الثانية في . سيفوز بشكل كاسح في هذه االنتخاباتنتنياهو 

التلفزيون، الى أن التقرير وبخ الحكومة اإلسرائيلية الحالية والحكومات السابقة ألنها لم تحرك ساكناً من 
وتحديداً بالقرب من الحدود أجل منع حزب اهللا من مراكمة أسباب القوة في لبنان وخصوصاً في جنوبه، 

وقد شدد جميع الجنراالت والمعلقين اإلسرائيليين على أن أول استنتاج من التقرير يتوجب . مع اسرائيل
على الحكومة اإلسرائيلية الحالية والحكومات القادمة أن تعيه هو أن عليها أن تبادر الى القيام بأعمال 

العداء من مراكمة عناصر قوة يمكن أن تهدد األمن عسكرية لمنع األطراف التي تناصب إسرائيل 
وقال الجنرال عوزي ديان، الرئيس األسبق لشعبة االستخبارات العسكرية اإلسرائيلية . اإلسرائيلي

 أن التقرير يفرض على الحكومة الحالية في حال لم تسقط أن تبادر الى شن حملة "أمان"المعروفة بـ
حماس من مواصلة بناء قوتها العسكرية، ومنع حركات المقاومة عسكرية على قطاع غزة، لمنع حركة 

واشار . الفلسطينية من مواصلة إطالق الصواريخ على التجمعات االستيطانية اليهودية في النقب
المراقبون الى أن ما ينطبق على قطاع غزة ينطبق على لبنان، حيث أنه ال خالف بين المستويات 

عالمية العبرية التي علقت على التقرير على أنه يتوجب مراقبة حزب اهللا العسكرية والسياسية والنخب اإل
وينعكس تقرير . والمبادرة الى العمل عسكرياً ضده في حال أظهر أي توجه إلعادة بناء قوته في الجنوب

 وقد قال نائب وزير الحرب اإلسرائيلي افرايم سنيه. فينوغراد على الموقف من البرنامج النووي اإليراني
. إن عدم التحرك بجدية كبيرة ضد المشروع النووي اإليراني سيمثل تقصيرا هائال وغير مسموح به

أجندة إسرائيل ومجتمعها، » عسكرة«واشار العديد من المراقبين في اسرائيل الى أن التقرير عمل على 
زيادة الموازنات وأصبح على رأس أولويات الحكومة تعزيز قوة الجيش ومراكمة أسباب القوة لديه، عبر 
من القوة % 70له من أجل تمكينه من إجراء التدريبات الضخمة، سيما تدريب قوات االحتياط التي تشكل 

وأشار المراقبون الى أن التقرير سيزيد من مظاهر العسكرة في السياسة . البشرية في الجيش اإلسرائيلي
سكرية لكل من اولمرت وبيرتس وبين فشلهما اإلسرائيلية، ألنه ربط بشكل واضح بين انعدام الخلفية الع

  .في أداء مهامهما
مصادر سياسية توقعت أن تقوم وزيرة الخارجية  أن 1/5/2007 المركز الفلسطيني لإلعالم وذكر

وبحسب ما نقلته اإلذاعة في الوقت ". فينوغراد"ليفني، بتقديم استقالتها من منصبها، على خلفية تقرير 
منها العبرية عن المصادر؛ فإن ليفني من المقرر أن تخرج عن صمتها اليوم أول الذي ينفي فيه مقربون 
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، ما ينشر من أنباء حول قيادتها حملة لتنحية رئيس الوزراء "فينوغراد"مرة منذ نشر تقرير لجنة 
بدورها؛ أفادت يديعوت أحرونوت أن مستشاري أولمرت قلقون من احتمال أن تؤدي استقالة . أولمرت
إما االستقالة أو : ، كما ذكروا أن أولمرت سيضع أمام ليفني خيارين"تسريع تفتت الحكومة"ى ليفني إل

ورجح مقربون من أولمرت أن يسند منصب رئيس الوزراء إلى شمعون بيريز، في حال . دعمه سياسياً
ئتالف وبحسب ما نشرته هآرتس؛ فإن رئيس اال. اضطراره إلى االستقالة دون إسناده إلى الوزيرة ليفني

لتوجيه دعوة لرئيس الوزراء " كاديما"الحكومي أفيغدور يتسحاقي يعمل على ضمان األغلبية داخل حزب 
ونقلت عن بعض النواب الصهاينة قولهم إن يتسحاقي تحدث معهم بشكل صريح حول . إلى االستقالة

  . ولكن لم يتضح بعد مدى التجاوب في الحزب مع المبادرة. ضرورة تغيير أولمرت
  

  تههنية يطالب خالل استقباله وفداً برلمانياً أوروبياً بالتعامل مباشرة مع حكوم .2
 قال رئـيس الحكومـة الفلـسطينية        : فتحي صباح  ،غزةنقالً عن مراسلها في      2/5/2007الحياة  نشرت  

اسماعيل هنية إن هناك خطوات عدة في اطار اللقاءات الدولية الهادفة إلى كسر الحصار المـالي عـن                  
وأضاف أثناء   . الفلسطيني، مطالباً بتقديم الدعم الالزم واألموال عن طريق وزارة المال الفلسطينية           الشعب

هناك حراكاً قوياً وخطوات عدة على صعيد اللقـاءات الدوليـة           "لقاء جمعه مع وفد برلماني أوروبي أن        
وطالب هنيـة    ".ن شعبنا الهادفة إلى حل األزمة الفلسطينية وتسير في االتجاه االيجابي لكسر الحصار ع           

بالتعامل مع حكومة الوحدة في شكل رسمي ومباشر على اعتبار أنها تمثل خيار الـشعب الفلـسطيني،                 "
وأعـرب   .عبر وزارة المال  " وكذلك فك الحصار عن شعبنا ووصول األموال والمساعدات إلى الحكومة         

جتمع الـدولي وتطبيـع العالقـات       استمرار التواصل واالتصال المباشر بين الحكومة والم      "عن أمله في    
وبحث هنية مع الوفد الذي يضم في عضويته نـائبين لـرئيس             ".بينهما، وصوالً إلى حل لألزمة الراهنة     

البرلمان األوروبي وعدداً من النواب من دول أوروبا، سبل رفع الحصار المالي والسياسي عن الـشعب                
ضاع السياسية واألمنية في األراضي الفلسطينية،      كما بحث الطرفان تطورات األو     .والحكومة الفلسطينية 

 ".إسـرائيل " جونستون، وقضية شاليت، والتهدئة مـع         المختطف مراسلالفضالً عن سبل اطالق سراح      
 أعضاء الوفد على معاناة الشعب الفلسطيني في ظل الحصار واستمرار العدوان االسـرائيلي              هنيةوأطلع  
عزيز الدويك،  .تضمن المطالبة باطالق رئيس المجلس التشريعي د      وسلم هنية الوفد رسالة رسمية ت      .عليه

 ألف اسير فلسطيني في سجون      11، فضال عن نحو     "إسرائيل"وأعضاء المجلس والوزراء المعتقلين لدى      
وعبر للوفد عن غضبه ازاء استمرار خطف جونستون، مطمئناً اعضاء الوفد الـى              .االحتالل االسرائيلي 

  .على االصعدة كافة من اجل تأمين اطالقهان جهوداً حثيثة تبذل 
تعبير واضـح   "بدوره، شدد رئيس الوفد كيرياكوس ترياندا فيليديس على ان زيارة الوفد ولقائه هنية هما               

الجهود التي يبذلها القنـاع االتحـاد       "واشار الى    ".عن التعامل المباشر مع حكومة الوحدة واعتراف بها       
وشدد علـى اهميـة اطـالق النـواب         . "والمباشر مع حكومة الوحدة   االوروبي بجدوى التعامل الرسمي     

  .، مطالبا بحل قضية جونستون"إسرائيل"والوزراء الفلسطينيين المعتقلين لدى 
تريانـدا  قـال   : وكاالتعن ال  سمير حمتو و   ،غزة نقالً عن مراسلها في      2/5/2007الدستور  وأضافت  
هذا الحظر المالي ينبغي    ...  على الطريق نحو السالم    نحن نعتبر هذا االجتماع فرصة    "للصحفيين  فيليديس  
 ".ان يرفع

وأضـافت  . وقالت متحدثة باسم االتحاد االوروبي ان سياسة االتحاد الخاصة بمقاطعة حماس لم تتغيـر             
 ".البرلمان ليس هو الممثل الرسمي لالتحاد االوروبي في شؤون السياسة الخارجية"

االسرائيلية ريجيف االجتماع بين هنية والبرلمانيين االوروبيـين        ووصف المتحدث باسم وزارة الخارجية      
  ."منح االعتراف والشرعية لحماس دون تغيير مواقفها لن يخدم السالم"وقال  ".حدث سلبي للغاية"بانه 
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   دعوة رسمية لزيارة سنغافورةعباس يتلقى .3
 اسـتقبل الـرئيس   :لمشهراوي عالء ا،غزةنقالً عن مراسلها في     2/5/2007االتحاد االماراتيـة    نشرت  

 وقـال   .الفلسطيني امس فى رام اهللا، وزير الخارجية السنغافورى جورجى يوو الذى يزور فلسطين حاليا             
  . زياد أبو عمرو وزير الخارجية أن محمود عباس ركز على قضية اعادة اعمار مطار غزة الدولى.د

االراضي الفلسطينية المدمرة خاصـة اعـادة       وأكد الوزير يوو استعداد بالده للمساعدة في اعادة اعمار          
 وقال يوو انه سلم الرئيس عباس دعوة رسمية من          .اعمار مطار غزة الدولي فى رفح جنوب قطاع غزة        

  .الرئيس السنغافوري لزيارة سنغافورة
 "فرانس برس "نقلت وكالة   : نقالً عن مراسلها في غزة، رائد الفي       2/5/2007الخليج اإلماراتية   وأضافت  

عزام األحمد نائب رئيس الوزراء الذي التقى كذلك وزير الخارجية السنغافورى في مقر الحكومة ان               عن  
كانت مهمة وشـعرت باهتمـام مـن قبلـه          "لقاءات الوزير السنغافوري مع عباس وعدد من المسؤولين         

 إحيـاء   لقد أكد يوو على تشجيع جهـود      "وقال األحمد    ".لالطالع على األوضاع في األراضي الفلسطينية     
  ".عملية السالم والوصول الى حل الدولتين

نريد تحقيق سالم حقيقي في منطقة الشرق األوسط على أساس إقامة دولتين وتحقيق             "من جانبه، قال يوو     
  ".ازدهار اقتصادي حقيقي في فلسطين

قدماً جدياً في   هناك فرصة للسالم والمهم دفع عملية السالم على أساس المبادرة العربية التي تمثل ت             "وتابع  
  ".دفع الجهود السلمية في المنطقة

اللقاء تناول التحرك السياسي العربـي فيمـا يتعلـق          "من جانبه، قال وزير الخارجية زياد أبوعمرو ان         
  ".بالمبادرة العربية

  
   هنية ال يعتزم حل الحكومة إذا استمر الحصار : غازي حمد .4

نفي  :وكاالتعن ال أشرف أبوالهول و   -غزة  لها في   نقالً عن مراس   2/5/2007األهرام المصرية   نشرت  
 اعتزام اسماعيل هنيـة حـل حكومـة         ،غازي حمد الناطق باسم رئاسة مجلس الوزراء الفلسطيني أمس        

غير أنه قال إن الحكومة والتوجه العـام يقومـان           . اذا استمر الحصار الدولي    ،الوحدة خالل ثالثة أشهر   
  .ف يكون بتوافق وطنيعلي ضرورة اعادة النظر والخروج بموق

نحـن  " غازي حمـد     قال: وائل بنات  غزة،نقالً عن مراسلها في      2/5/2007الوطن السعودية   وأضافت  
شكلنا حكومة ببرنامج سياسي مقبول لرفع الحصار وإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني ولن نقبل باسـتمرار               

 ".هذا الوضع
  

   السلطةالبديل لحكومة الوحدة هو انهيار: البرغوثيمصطفى  .5
أكـد وزيـر االعـالم       : أحمد زكريـا   ،دمشقنقالً عن مراسلها في      2/5/2007الوطن الكويتية   نشرت  

مصطفي البرغوثي ان حكومة الوحدة أصبحت واقعاً رغم محاوالت البعض عرقلـة هـذه              .الفلسطيني د 
 وبين البرغوثي في مؤتمر صحافي عقد على هـامش المـؤتمر الـدولي لالعـالم العربـي                . الحكومة

واالسالمي لدعم الشعب الفلسطيني ان نجاح هذه الحكومة يعتمد علـى رفـع الحـصار عـن الـشعب                   
وطالب البرغوثي الحكومة االسرائيلية باالفراج عن االموال الفلسطينية التي استولت عليهـا            . الفلسطيني

. لى شفا الهاويـة   مشيرا الى أهمية ان تقوم الدول العربية بدورها النقاذ الوضع الفلسطيني الذي اصبح ع             
وشدد البرغوثي على ان حكومة الوحدة مصممة على النجاح، نافيا أن تكون هذه الحكومة علـى وشـك                  

  .االنهيار وبين ان انهيار هذه الحكومة يعني انهيار السلطة الفلسطينية بأسرها
فى  مـصط  ذكـر : نقالً عن مراسلها في دمشق، يوسف كركوتي       2/5/2007الخليج اإلماراتية   وأضافت  

حق الالجئين فـي العـودة،      "البرغوثي أن القضية الفلسطينية ال تقبل التجزئة، وتتكون من ثالثة عناصر            
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إنهاء االحتالل وإقامة دولة مستقلة عاصمتها القدس، وإنهاء نظام التمييز والفصل العنصري، الذي تتبعه              
رفـع  باإلضافة إلـى    ة يتطلب   وأكد البرغوثي أن نجاح حكومة الوحد      ".48بحق فلسطينيي ال    " إسرائيل"

 توفير مقومات صموده وحماية المشروع الفلسطيني بكل مكوناته، وضبط الفلتان األمني، وهذا             ،الحصار
  .ال يعني وال يمس المقاومة باعتبارها عمال مشروعا

  
    "إسرائيل"وحدت العرب وانتزعت المبادرة من  المبادرة العربية: البرغوثيمصطفى  .6

 اإلعالم الفلسطيني مصطفى البرغوثي إن مبادرة السالم العربيـة وحـدت الموقـف              اكد وزير : ي ب ا  
، مشدداً على أن القضية الفلسطينية ال تزال تـشكل القـضية            "إسرائيل"العربي وانتزعت المبادرة من يد      

وأشاد البرغوثي في مقابلـة مـع وكالـة يونايتـدبرس      .المركزية للعالم العربي ولالستقرار في المنطقة     
األولى أنها وحدت   : تكمن في ثالث نواحي   "وقال إن أهميتها    . نترناشونال امس، بالمبادرة العربية للسالم    إ

الموقف العربي والفلسطيني برؤية مشتركة، والثانية أنها أتاحت الفرصة النتـزاع المبـادرة مـن يـد                 
سي وهجوم إعالمي   في حال استُخدمت بشكل صحيح وترافقت مع هجوم سياسي وهجوم دبلوما          " إسرائيل"

أما الناحية الثالثة فهي أن المبادرة العربية تضع حداً ألي محاولة للتنـازل              ".وهجوم على جميع األصعدة   
وخصوصاً عن القضايا الجوهرية مثل حق العودة لالجئين الفلسطينيين وتغلـق األبـواب             " إسرائيل"أمام  

تقول إنها ال تقبل بالمبادرة العربية ولكـن قـد          " لإسرائي"على أي إمكانية لهذا التنازل، ونالحظ اليوم إن         
تتعامل مع بعض أجزائها ألنها تريد جانب التطبيع فقط وتحاول أن تلتف على العمل من أجل المبـادرة                  
العربية بالدعوة إلى عقد مؤتمرات إقليمية لتفرض التطبيع من دون وضع حلول للقضايا األساسية وإنهاء               

تترافق "، مشدداً على ضرورة أن      "تعمد العبث بالمبادرة العربية   "بـ" إسرائيل"ي  واتهم البرغوث  ".االحتالل
وتضعها في الزاوية هي الدعوة إلى      " إسرائيل"برأينا أن أهم آلية يمكن أن تحرج        .. هذه المبادرة مع آليات   

  ".مؤتمر دولي للسالم على غرار مؤتمر مدريد
للتطبيع، والثاني يتعلق بتـشويه     " إسرائيل"ل محاوالت   األو: "وجدد البرغوثي التحذير من مخاطر أمرين     

  ".فكرة دولة فلسطينية مستقلة عبر طرح دولة ذات حدود مؤقتة على شكل كنتونات ومعازل
  2/5/2007المستقبل 

  
   العرب يشترطون موافقة واشنطن لنقل األموال إلى السلطة:مصادر فلسطينية .7

مطّلعة أمس إن العاهل السعودي طالب الرئيس الفلسطيني        قالت مصادر فلسطينية    : فلسطين اليوم  -غزة  
في لقائهما الليلة قبل الماضية في الرياض بحل مشكلة تحويل األموال للسلطة، وقال إن السعودية علـى                 
استعداد لدعم السلطة في حال توفر آلية موافق عليها من قبل المجتمع الدولي لتحويل األمـوال للـشعب                  

 مليون دوالر للـسلطة     255ادر فإن الملك عبداهللا أبدى استعداده لتحويل حوالي         وحسب المص . الفلسطيني
وأشـارت   .إذا ما استطاعت السلطة تأمين قناة مالية إليصال تلك األموال لـوزارة الماليـة الفلـسطينية               

المصادر إلى أن الحديث يدور حول إمكانية فتح حساب مالي باسم منظمة التحرير يشرف عليـه وزيـر      
سالم فياض لتحويل أموال المساعدات من خالله، إال أن الـدول العربيـة تـشترط الموافقـة                 .ية د المال

  .األمريكية
  1/5/2007عين على فلسطين 

  
  وزير المالية الفلسطيني يشيد بمساعدات سعودية جديدة .8

ثـاء إن   قال وزير المالية الفلسطيني سالم فيـاض يـوم الثال         : وفاء عمرو  و  اليستير مكدونالد  -رام اهللا   
المسؤولين الفلسطينيين يتوقعون بدء تلقي دفعة رئيسية جديدة من المساعدات الـسعودية لتخفيـف اثـار                

 250وأبلغ فياض رويتـرز أن حزمـة قـدرها           .وقوى غربية منذ عام   " إسرائيل"الحصار الذي تفرضه    
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ويل االساسية للسلطة   مليون دوالر من االموال السعودية تكفي لتغطية حوالي ستة أسابيع من حاجات التم            
الفلسطينية ستبدأ بالوصول قريبا في حين أعرب عن أسفه للتأخر في تذليل عقبات فنية تعرقل وصـول                 

وقال فياض فـي مقابلـة       .تسليم الضرائب الفلسطينية التي تحصلها    " إسرائيل"مساعدات أخرى ورفض    
ن دول الجامعة العربية تداوم علـى  مؤكدا أ"  مليون دوالر  250أتوقع أن يضخوا مبلغا اضافيا في حدود        "

ويقول فياض إن هـذا سـيتيح لـه          . مليون دوالر من السعودية    7.7 مليون دوالر شهريا منها      55تقديم  
متابعة أفضل لالموال القادمة بعد عام من المدفوعات الجزئية شملت نقل حقائب محملـة بـالنقود عبـر                  

وقال  .سطينية وذهاب ايرادات أخرى الى هيئات مختلفة      الحدود مع مقاطعة المانحين الغربيين للسلطة الفل      
نأمل . ثمة تأخيرات "وقال  . فياض إن مسألة تحويل االموال إلى حساب منظمة التحرير لم يفصل فيها بعد            

كنت أعتقد أننـا    "وقال   . الضفة الغربية وغزة   ىالتدفقات ال " تشرذم"مشيرا الى جهوده النهاء     " في تسويتها 
وقال  .في العام المنصرم  " دمار اجتماعي واقتصادي  "وتحدث فياض عن     ."را من هذا  سننجزها بأسرع كثي  

" إسـرائيل "لكنه أضاف أن استقرار الشؤون المالية يتوقف على تقديم           ."نحن نحقق تقدما  . لست متشائما "
ث وتحـد  .االيرادات الضريبية التي تحصلها لصالح السلطة الفلسطينية والتي تشكل ثلثي دخلها المحتمل           

 2002وقال انه استغرق ستة أشهر في      . لالدارة الفلسطينية اذا لم تنحسر االزمة المالية      " انهيار كامل "عن  
لست واثقا أن أحـدا يملـك هـذا         "وقال   .للتفاوض على انهاء احتجاز إسرائيلي سابق الموال الضرائب       

الوقت ليس في   ... اهنةانها كذلك بصفة خاصة في ظل الظروف الر       . ستة أشهر فترة طويلة جدا    . الوقت
  "."إسرائيل"الوقت ليس في صالح أي أحد بما في ذلك . صالحنا

  1/5/2007رويترز 
  

 أحمد بحر يطالب االتحاد األوربي باإلسراع في رفع الحصار عن الشعب الفلسطيني   .9
صار أحمد بحر رئيس المجلس التشريعي باإلنابة االتحاد األوروبي باإلسراع في رفع الح           . طالب د  :غزة

عن الشعب الفلسطيني والضغط على الحكومة اإلسرائيلية لإلفراج عن النواب المختطفين فـي سـجون               
جاء ذلك خـالل    . عزيز دويك رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني     .االحتالل اإلسرائيلي وعلى رأسهم د    

 عرضـا لمعانـاة     بحر.وقدم د  .لقاء بحر مع الوفد البرلماني األوروبي برئاسة كيرياكوس تريانتافيليدس        
الشعب الفلسطيني في ظل الحصار اإلسرائيلي لألرض الفلسطينية وآثاره على كافة القطاعات االقتصادية             

وتناول بحر معاناة األسرى في سجون االحتالل اإلسرائيلي وخاصة النواب          . والصحية والبيئة الفلسطينية  
وثمن بحـر   . ت األوروبية لرفع الحصار   وطالب بحر الوفد بممارسة الضغوط على الحكوما      . الفلسطينيين

ووجـه بحـر    . موقف البرلمان األوروبي الرافض للحصار اإلسرائيلي وكذلك قضية النواب المختطفين         
  . دعوة لرئيس البرلمان األوروبي لزيارة المجلس التشريعي الفلسطيني وإلقاء كلمة فيه

لتأكيد على الموقف الواضح من القـضية       ومن جانبه أكد كيرياكوس على ان هذه الزيارة تأتي في سياق ا           
عزيز دويك وسنستغل فرصة وجودنا     .سنعمل على إطالق سراح د    "الفلسطينية والوقوف التام معها، قائال      

ورحـب  ". فلسطيني وكذلك اإلفراج عن الصحفي جنستون     )  ألف أسير    11( في فلسطين لمناقشة قضية     
 تتبعات فك الحصار المالي عن الشعب الفلسطيني        بحكومة الوحدة الوطنية وضرورة العمل من أجل دعم       

وان هناك ملفات في طريقها للحل في هذا الشأن وفي ختام كلمته قدم الـشكر باسـمه وباسـم زمالئـه                     
 . للتشريعي الفلسطيني ووعد بتواصل اللقاءات والتعاون المشترك بين الجانبين

  2/5/2007وكالة معا 
  

 نواب محاكمة فاضحة لديمقراطية شعبناالاستمرار اعتقال : "التشريعي"الدويك يطالب بانتظام  .10
عزيز الدويك رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني المعتقل، إستمرار اعتقال الـسلطات           . وصف د  :القدس

اإلسرائيلية للنواب وأعضاء التشريعي بأنه محاكمة إسرائيلية فاضحة لديمقراطية الـشعب الفلـسطيني،             
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ات التشريعي بانتظام لمتابعة قضايا الشعب الفلـسطيني خـالل أوضـاعه            ودعا إلى ضرورة إنعقاد جلس    
السياسية والمعيشية الصعبة، وذلك أثناء زيارة محامية مؤسسة مانديال، لعدد من االسـرى فـي سـجن                 
مجدو، ودعا الدويك إلى إستكمال االجراءات االنتخابية في كافة المواقع التي لم تجر فيهـا حتـى األن،                  

تبادل االسرى، اشار إلى ضرورة أن تكون التصريحات المتعلقة بالـصفقة موحـدة             وبخصوص صفقة   
فيما تطرق بقيـة االسـرى النـواب إلـى          . ومسؤولة، وأن ال تعمل على بلبلة أفكار االسرى وعائالتهم        

الظروف االعتقالية العامة، وقالوا أن أكثر ما يعاني منه االسرى هو مشاكل الكانتين واالهمـال الطبـي                 
نقالت التعسفية التي تجريها إدارات السجون بين االسرى، مما يزيد من معاناة االهـالي واالسـرى                والت

أنفسهم، كما تطرقوا إلى التقصير االعالمي الرسمي فيما يختص بقضية إعتقالهم ومواصـلة إحتجـازهم               
 .كأعضاء مجلس تشريعي تم إنتخابهم بطريقة ديمقراطية نزيهة

  2/5/2007الدستور 
  

 جونسون اختطافظل استمرار  في ةوروبيمساعدات األاللسطيني من وقف  فتخوف .11
 حذرت مصادر فلسطينية من وجود تيار داخل االتحاد االوروبي يدعو الى قطع المساعدات عـن                :غزة

مراسـل  الالشعب الفلسطيني في ظل استمرار استهداف االجانب في قطاع غزة وعدم اطـالق سـراح                
صادر ان دول االتحاد االوروبي تتردد في رفع الحصار وان تلك الـدول       وقالت الم  .جونستونالمختطف  

تشعر بمرارة وخيبة امل كبيرة من عجز جهزة االمن الفلسطينية عن التحرك الطالق سراح جونـستون                
 ان تلك   صائب عريقات وقال   .وعدم توفير الحماية للمؤسسات الدولية بما يضمن العامليين الدوليين اليها         

رة للغاية ومن شانها ان تؤدي الى كارثة اقتصادية بسبب اعتماد الـشعب الفلـسطيني علـى                 االنباء خطي 
 .طالب خاطفي جونسون الالفراج الفوري عنه وعدم استهداف االجانب و.المساعدات االوروبية

من جهته اكد فوزي برهوم الناطق باسم حماس في قطاع غزة ان من شان هذا  القرار ن يزيـد معانـاة    
موضحا ان قطع المساعدات سيزيد من      " إسرائيل"لفلسطيني المحاصر من قبل االدارة االمريكية و      الشعب ا 

 .حالة االنفالت االمني التي تعيشها االراضي الفلسطينية
وقال الشيخ نافذ عزام احد ابرز قيادات حركة الجهاد ان خطف جونستون واالجانب هي ظاهرة سـلبية                 

ان عمليات الخطف مـضرة وال تقـدم اي دعـم للـشعب             "واضاف   .تسئ للمقاومة والشعب الفلسطيني   
 مطالبا الحكومة ببذل كـل الجهـود الطـالق          "الفلسطيني وتعود باثار سلبية على الشعب وقوى المقاومة       

 .الصحفي
  1/5/2007وكالة سما 

  
   يبعث برسالة قوية إلى خاطفي جونستونهنية .12

ة للحياة ان رئيس الوزراء اسـماعيل هنيـة    قالت مصادر فلسطيني:غزةمن   2/5/2007الحيـاة   نشرت  
 .أرسل رسالة قوية لخاطفي جونستون حذرهم فيها من مغبة استمرار خطفه وعدم اطالقه أو المـس بـه     

ورفضت المصادر االفصاح عن تفاصيل الرسالة التي بعث بها الى الخاطفين، كـذلك االفـصاح عـن                 
ق ساجدة الريشاوي المتهمة بتفجيرات الفنادق في       هويتهم، لكنها اكدت ان من بين مطالب الخاطفين اطال        

واشارت مصادر أخرى الى ان بعض الوسطاء الـذين سـعوا الـى              .العاصمة االردنية قبل نحو عامين    
االتصال بالخاطفين طوال االسابيع الماضية للوصول الى حـل لقـضية جونـستون اوقفـوا مـساعيهم                 

  .ووساطتهم ألسباب خاصة
رفض غازي حمد الناطق باسـم الحكومـة الفلـسطينية     : غزةمن   2/5/2007الشرق األوسط   وأضافت  

الكشف عن مطالب خاطفي جونستون مؤكدا في الوقت ذاته أن الحكومة معنية بحل هذا الموضوع بشكل                
وأضاف أن اتصاالت تجري مـع       .جدي خاصة أنه يمثل هاجسا وكابوسا كبيرا للشعب الفلسطيني بأكمله         
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ضية جونستون وتعمل بجدية واهتمام من أجل المحافظة على سـالمته قـدر             أطراف عديدة مهتمة بحل ق    
 .وشدد حمد على أن الصحافي البريطاني المختطف بخير وبصحة جيدة وما زال على قيد الحياة. اإلمكان

  
  مسؤولية ارتفاع نسبة البطالة  " إسرائيل"كتلة فتح البرلمانية تحمل  .13

الحكومة اإلسرائيلية كامل المسؤولية عن ارتفاع نـسبة البطالـة           حملت كتلة حركة فتح البرلمانية،       :غزة
وأشارت  .والجوع، وتفشي الفقر في فلسطين، بسبب سياستها المبرمجة الهادفة لتحطيم االقتصاد الوطني           

الكتلة في بيان صحفي، بمناسبة عيد العمال العالمي، إلى تعمد حكومة االحـتالل بتخريـب األراضـي                 
والورش والحرف، ووضعها لكافة العراقيل والصعوبات أمام تصدير المنتجات، بما          الزراعية والمصانع   

ولفتت إلى احتفـال     .في ذلك الحظر المفروض على شواطئ البحر، وممارسة الصيادين لحياتهم وعملهم          
الطبقة العاملة في فلسطين باليوم العالمي للعمال في ظل ظروف معيشية صعبة وقاسية، وازدياد حـاالت                

ر والبطالة، التي يعاني منها العمال بسبب الحصار االقتصادي الجائر، وحظر وصول العمـال إلـي                الفق
ودعت الكتلة، مؤسستي الرئاسة والحكومة إلى تقديم يد المساعدة العاجلـة آلالف األسـر               .أماكن عملهم 

أمام عمالنا أصـحاب    المحتاجة والفقيرة لدعم صمودهم، مناشدةً الدول العربية الشقيقة بفتح أبواب العمل            
  .الخبرة، داعية األمم المتحدة إلى بذل كافة الجهود لرفع الظلم والحصار الجاثم فوق صدور شعبنا

     1/5/2007 وفا -وكالة االنباء الفلسطينية
  

  في صفوف ضباط األمن حركة تعيينات وتنقالت .14
 تعيينهما سفيرين لفلسطين فـي      أكد مصدر مطلع للمنار أن اثنين من ضباط األمن السابقين سيتم          : المنار

دولتين افريقيتين، وقال المصدر للمنار أن هناك حركة تعيينات وتنقالت في صفوف ضباط وقوى األمن،               
  .وانه سيتم االعالن عن ذلك خالل االسبوع القادم

من جهة ثانية، قال المصدر للمنار أن جهات فلسطينية حريصة على تعزيز الوضع الداخلي حذرت مـن                 
ئعات والتقارير الكاذبة التي يقوم البعض من خاللها بالمس باصحاب المواقع العليا، بهدف تنـصيب               الشا

  .آخرين بدال منهم
  2/5/2007المنار الفلسطينية 

  
  والجهاد ترى فيه هزيمة جديدة لجيشه..  دليل أزمة للكيان تعّد تقرير فينوغرادحماس .15

 اعتبرت حركة حماس أن تقرير لجنة فينوغراد        :يآ.بي.يو نقالً عن    2/5/2007الخليج اإلماراتية    أفادت
دليل على األزمة التي تعيشها حكومة الدولة العبرية من الناحية األمنية والسياسية واالجتماعية، فيما رأت               

يعكـس مـدى    "وقالت حماس إن التقرير      ."اإلسرائيلي"فيه حركة الجهاد اإلسالمي هزيمة جديدة للجيش        
ي تعيشها حكومة االحتالل والتي أصبحت رهينة للتيار الليبرماني الداعي إلـى شـن              األزمة الداخلية الت  

 للعيان أن سياسية التطرف      على لبنان وفلسطين، وأصبح واضحاً     الحروب على الدول العربية وخصوصاً    
تقريـر  بدورها رأت حركة الجهاد في نتـائج ال        ." لهذه الحكومة الفاشلة    ثابتاً والقتل والتدمير باتت منهاجاً   

 بطوليا وأسـطورياً     ولمقاومة فلسطين التي صمدت صموداً     ، آخر لحزب اهللا والمقاومة اللبنانية     انتصاراً"
وقال القيادي في الجهاد خالد البطش فـي تـصريح          . " وووجه آلة الحرب الصهيونية    "إسرائيل"في وجه   

 ال  ن هذا الجيش لم يعـد جيـشاً        وقيادته، وأثبت أ   "اإلسرائيلي"أظهر التقرير العجز الكبير للجيش      " :أمس
  ."يقهر

محمد  ومراسلها الشبكة اإلعالمية الفلسطينيةنقالً عن  2/5/2007عين على فلسطين وأوردت نشرة 
 أن تقرير فينوغراد حول الحرب ةيناملبرصالح البردويل الناطق باسم كتلة حماس ال.أوضح د :ياسين

حتكر اللعبة األمنية والعسكرية في المنطقة، وأن للمقاومة اإلسرائيلية على لبنان أكد أن إسرائيل لم تعد ت
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األساليب واإلبداعات األمنية والعسكرية التي تجعلها تهدد مستقبل إسرائيل وتهدد مستقبل الهيمنة 
  .مضيفاً أن التقرير لم يقل ذلك لكن هذا ُيفهم من طياته". والغطرسة في المنطقة بأسرها

  
   بإزاحة حماس آخذة بالتصاعداإلرادة األمريكية :البردويل .16

 مشير المصري أمين  أنفلسطين اآلنعن موقع غزة  من 2/5/2007 عين على فلسطين نقلت نشرة
 تم إعدادها مؤخراً من قبل عن خطة سرية(ما نشرته مجلة المجد "سر كتلة حماس البرلمانية أكد أن 

كا وإسرائيل لم يتوانوا لحظة هو تأكيد على أن أمري)  تهدف إلضعاف حماسجهات عربية وأميركية
واحدة في محاولة خلق فتنة وإرباك الساحة الفلسطينية، وإشاعة الفوضى من خالل تقوية طرف بعينه 

نؤكد بأن كل هذه " :وقال المصري في اتصال هاتفي مع فلسطين اآلن". على حساب أطراف أخرى
نهج الذي يطبق بأيادي فلسطينية ستبقى المحاوالت األمريكية والصهيوينية والتي ضمن هذا المخطط المم

محاوالت يائسة وفاشلة بإذن اهللا تعالى أمام التفاف الشعب الفلسطيني حول خياراته وتمسكه بحقوقه 
وعن أهداف هذه الخطة، بين أن هذه الخطة شاملة تسعى للنيل من  ".وبثوابته ورفضه ألي تدخل خارجي

 إلى أن حركة حماس هي حركة قوية شعبية والسياسية، الفتاًحركة حماس في كافة المستويات األمنية وال
 .وعصية على االختراق

صالح البردويل الناطق .أكد د: محمد ياسينومراسلها  لشبكة اإلعالمية الفلسطينيةاوأوردت نقالً عن 
ة  أن اإلرادة األمريكية بإزاحة حماس عن المشهد السياسي الفلسطيني آخذةيناملبرباسم كتلة حماس ال

بالتصاعد، مشدداً على أن حماس ليست فريسة سهلة، وأنها متجذرة في عمق الشعب الفلسطيني واألمة 
  .العربية، مضيفاً أن من ينسف الديمقراطية عليه تحمل تبعات ذلك

  
  "لاللتفاف على حماس"محاولة الدعوة إلى انتخابات مبكرة تجديد : نزالمحمد  .17

 السياسي لحركة حماس، دعوة بعض الجهات الفلسطينية وصف محمد نزال، عضو المكتب: المنامة
والدولية النتخابات مبكرة لحل األزمة السياسية واألمنية في الداخل ورفع الحصار عن الشعب الفلسطيني 

نزال في تصريحات خاصة لقدس برس على هامش شار وأ ".لاللتفاف على حركة حماس"بأنها محاولة 
الجهات التي تضررت من فوز حماس "قومي العربي في المنامة، إلى أن مشاركته في فعاليات المؤتمر ال

في انتخابات المجلس التشريعي العام الماضي هي نفسها الجهات التي تريد إثارة االنتخابات المبكرة 
 إثارة مسألة االنتخابات إذا كان مفهوماً: "أضافو ".باعتبارها الطريقة الوحيدة لعزل حماس وإبعادها

قبل عام ونيف، أي بعد االنتخابات مباشرة، فإن طرحها اآلن غير مفهوم على اإلطالق، وهو ما المبكرة 
يعني أن األمر يتعلق بمسألة مبيتة وال عالقة لها ال باألزمة السياسية وال باألزمة األمنية التي تعيشها 

لية وأخرى خارجية إلبعاد الساحة السياسية الفلسطينية، وهي مبيتة ألنها تتصل برغبات هذه الجهات الداخ
  ".حركة حماس عن المشهد السياسي الفلسطيني

 على ضرورة العمل بجدية لحل المعضلة األمنية في الداخل باعتبارها أسس نزالعلى صعيد آخر، شدد 
الموضوع األمني هو موضوع حوار دائم ومستمر بين الرئاسة والحكومة، وبرأيي : "المشاكل كلها، وقال

تم حل هذا الموضوع فإن األزمة السياسية واألمنية ستبقى قائمة، ألن االزدواجية في القرار فإنه ما لم ي
  ".األمني غير صحية وتؤدي إلى استمرار الفوضى األمنية

  1/5/2007 قدس برس
  

   قرار عربي مرتبط بإرادة عربيةفك الحصار: البردويل .18
 ة،يناملبرالبردويل الناطق باسم كتلة حماس الصالح .د قال :محمد ياسين -لشبكة اإلعالمية الفلسطينية ا

فيما يتعلق بتالشي آمال انحسار الحصار عن الشعب الفلسطيني بعد مرور أكثر من شهر على تشكيل 
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فك الحصار قرار عربي، مرتبط بإرادة عربية، وهذه اإلرادة العربية يجب أن تلحظ " ، أنحكومة الوحدة
 على الجانب األخر تفكك الحصار من ناحية دولية  أن تلحظ أيضاًالتغييرات الداخلية الفلسطينية ويجب
لو كانت هناك خطوة عربية وهناك عمل دبلوماسي  ":وأضاف". وانشغال أمريكا بقضاياها الداخلية

وعلق البردويل على  ".عتقد أنه سيمكن فك الحصارأوسياسي عربي يراعي التغييرات ويراعي التبدالت 
: عالم حول اشتراط السعودية موافقة واشنطن لدعم السلطة الفلسطينية قائالًما ذكرته بعض وسائل اإل

 تعر، موضحاً أن السعودية عندما "واشنطن بالتأكيد هي مهيمنة على األمة العربية، ولكن هناك ثغرات"
العرب،  يجب أن يلعب به القادة اً معيناًهناك هامش"، مردفاً بأن "لم تخضع لإلرادة األمريكية"اتفاق مكة 

والسعودية قادرة على أن تلعب في هامش أكثر اتساعاً من غيرها، وهذا منوط بحسابات جيدة وبمواقف 
تدرس قضية تحويل األموال عبر حساب باسم حماس وأوضح البردويل أن كتلة  ".تحسب لها في التاريخ

ة كاملة، وأن تأخذ منظمة التحرير يشرف عليه وزير المالية سالم فياض في إطار ضرورة توفر شفافي
  .الحكومة ووزارة المالية دورها الكامل

و فيما يتصل بقضية جمع النائب محمد دحالن بين عضويته في التشريعي وعضوية مجلس األمن 
القضية ليست قضية آراء شخصية، ": القومي أكد البردويل تمسك حركة حماس بالقانون، ومضى يقول

رم على عضو المجلس التشريعي أن يتولى أي منصب أخر بما في وإنما هناك قانون واضح؛ فالقانون يح
  ".ذلك منصب المستشار

  2/5/2007عين على فلسطين 
  

 حماس تتهم مواقع إعالمية لفتح بمحاولة اإليقاع بينها وبين الجانب المصري .19
حداث شرخ في العالقات إعبرت حركة حماس عن استنكارها لما وصفته محاوالت :  سمير حمتو-غزة 

ينها وبين الجانب المصري على خلفية االعتداء الذي حدث على مقر السفارة المصرية أمس األول من ب
واتهم المتحدث . قبل متظاهرين احتجوا على استمرار اعتقال عدد من الفلسطينيين في السجون المصرية

 أكاذيب باسم حماس فوزي برهوم بعض المواقع اإلعالمية المحسوبة على حركة فتح بترويج جملة
ما برهوم ودعا . وافتراءات بأن عناصر من حركة حماس اعتدت على السفارة المصرية في غزة

 ،وصفها بالمواقع اإلعالمية المسمومة الحترام الدور المصري الهادف إلى مساعدة الشعب الفلسطيني
وطالب . ين تكُف عن بث سمومها في محاولة فاشلة إلحداث وقيعة بين الطرف المصري والفلسطينأو

فتح باحترام الوثيقة التي وقعت من قبل حركتي حماس وفتح بوجود الوفد األمني المصري، لوقف كافة 
  .الحمالت التحريضية

  2/5/2007الدستور 
  

 اللواء أبو شباكنرفض إقالة : عبد الحكيم عوض .20
بة بإقالة رفضت حركة فتح الدعوات التي أطلقتها قيادات حركة حماس والمطال :سمية درويش -غزة 

اللواء رشيد أبو شباك مدير األمن الداخلي، مؤكدة على أن إثارة موقع أبو شباك في هذه المرحلة بالذات 
وقال عبد الحكيم عوض  .هو إعادة مقصودة لحالة الجدل والنزاع ولمرحلة طويت بعد اتفاق مكة

خلي  بهذه الطريقة أمر يثير ن التعرض لمدير األمن الداأالمتحدث باسم فتح في مقابلة خاصة إليالف، 
بو شباك بسلب صالحيات ألم حماس اتهاونفى عوض . عالمات االستفهام، وال يأتي في اإلطار الصحيح

سبق والتقينا مع وزير الداخلية وناقشنا معه أسباب  ":وقال إليالف، وزير الداخلية وتعطيل مهامه
 وهذا ما أكده الوزير .و شباك أي إشكالية جوهرية ولم يكن لمدير األمن الداخلي أو حتى اسم أب،استقالته

ن وزير الداخلية يرد استقالته لمجموعة معطيات تحول دون أوفي هذا اإلطار قال عوض  ".بحضورنا
تنفيذ خطته األمنية، الجانب المادي الموضوع المتعلق بالجانب اللوجستي، وعملية إعادة التأهيل للمؤسسة 
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وأكد عوض أنه ال يمكن أن يتحمل شخص  .ب القصف اإلسرائيلي لهااألمنية ودمار مؤسساتها بسب
العملية التراكمية، منوها إلى أن المسؤولية جماعية ومسؤولية الحكومة والرئاسة ووزير الداخلية بحكم 

  .موقعه ومسؤولية الفصائل والمجتمع، بما في ذلك الخطة األمنية
  1/5/2007موقع إيالف 

  
 اد الفلسطيني من التبعية لالحتاللحماس تدعو لتحرير االقتص .21

إلى   حركة حماس على لسان أحد المتحدثين باسمها في الضفة الغربية في تصريح صحفيدعت:  نابلس
ضرورة فك وتحريراالقتصاد الفلسطيني من القيود التي كبلته بسبب االتفاقات السابقة وعلى رأسها "

فلسطيني باالقتصاد الصهيوني، وأقامت االرتباط التبعي اتفاقية باريس االقتصادية التي ربطت االقتصاد ال
وأكد المتحدث باسم ". المباشر بمساعدات الدول المانحة، مما جعل اقتصادنا الفلسطيني اقتصاداً استجدائياً

الخروج من حالة االقتصاد المقيد من خالل خلق اقتصاد صمود ومقاومة، قادر "حماس على ضرورة 
الصمود مع باقي "، داعياً شريحة العمال إلى "االرتهان لرغبات المانحين السياسيةعلى مواجهة االبتزاز و

 ". شرائح المجتمع الفلسطيني في وجه الحصار الظالم
  1/5/2007المركز الفلسطيني لإلعالم 

  
  شرق غزة "إسرائيلية "من محاولة اغتيالمن مقاومي كتائب األقصى نجاة مجموعة  .22

 أمس، بإطالق   "اإلسرائيلية"ادر أمنية وشهود عيان قيام الطائرات الحربية        أكدت مص  :كتب فايز أبو عون   
صاروخ جو أرض باتجاه مجموعة من المقاومين من كتائب شهداء األقصى شرق مدينة غزة، لـم يـؤد     

مجلس  -كتائب األقصى    توفور وقوع محاولة االغتيال الفاشلة، أعلن      .انفجاره إلى إصابة أي منهم بأذى     
وقالت  .نجاة مجموعة من مقاتليها مؤكدة أن أياً منهم لم يصب بأذى           ات الشهيد أيمن جودة   شورى مجموع 

 استهدفت مجموعة من الكتائـب  "إسرائيلية"الكتائب في بيان تسلمت األيام نسخة منه، إن طائرة استطالع  
ـ               ل عـوز   بصاروخ واحد على األقل، أثناء محاولة أفرادها إعداد راجمة للقذائف لقصف مـستوطنة ناح

  . على الحادث"اإلسرائيلي"ولم يعقب الناطق بلسان الجيش  .بقذائف الهاون
 2/5/2007األيام الفلسطينية 

  
 مي لتعزيز دوره في دعم صمود الشعب الفلسطينيسال واإليالعرب  يدعو اإلعالمأبو مرزوق .23

دعم الشعب  خالل المؤتمر الدولي لإلعالم العربي واإلسالمي ل،موسى أبو مرزوق.أكد د: دمشق
 على أهمية دور اإلعالم العربي واإلسالمي في نصرة الشعب  الذي افتتح اإلثنين في دمشق،الفلسطيني

كل وسيلة إعالم تسعى إلى إبراز معاناة وآالم شعبنا في ظل "الفلسطيني وقضيته الوطنية، منوهاً بأن 
حدث عن طموحات الشعب االحتالل الصهيوني، وتوضح للرأي العام العالمي عدالة قضيتنا، وتت

الفلسطيني في الحرية واالستقالل، تشكّل دعماً لنضاله وتعزيزاً لصموده، وتقرب من موعد تحقيق 
وطالب أبو مرزوق المؤتمرين بتبني أهداف مقترنة بآليات عمل ملموسة تعزز من دور وفعالية  ".النصر

ريح خاص أدلى به للمركز الفلسطيني ودعا، في تص. اإلعالم في دعم مقاومة وصمود الشعب الفلسطيني
لإلعالم، اإلعالميين عرباً ومسلمين وأجانب متضامنين مع قضايا األمة إلى التنسيق فيما بينهم على 
صعيد األداء والبرامج والخطاب، وصوالً إلى إيجاد إعالم قادر على مواجهة ماكينة اإلعالم المعادية 

 قال أبو مرزوق أن ،ل تقويمه ألداء اإلعالم الفلسطينيورداً على سؤال حو. آلمال وطموحات األمة
 ". وسائل اإلعالم الفلسطينية ومضامين خطابه تحتاج إلى تطوير للوصول إلى مستوى القضية الفلسطينية"

  1/5/2007المركز الفلسطيني لإلعالم 
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   حركتي حماس والجهاديجمع وفدين قياديين منلقاء  .24
محمود الزهار وعدداً من قيادات حركة الدكتور الجهاد اإلسالمي التقى وفد قيادى من  : قنا-غزة 

حماس، وقد ضم وفد الجهاد الشيخ نافذ عزام والدكتور جميل يوسف وخالد البطش ومحمد الحرازين، 
وأكد عزام أن االجتماع ناقش قضايا عديدة وركز على طبيعة العالقات الثنائية بين الحركتين وعرض 

خوة فى لقاؤنا مع اإل" :وقال. ينطقة وتأثير هذه التطورات على الوضع الفلسطينمجمل التطورات فى الم
 وكان الحديث حول العالقات الثنائية وضرورة االرتقاء بهذه العالقات ،يجابياًإ وحركة حماس كان مطوالً

 وهناك اتفاق فى وجهات النظر على ضرورة تطوير العالقات بين الفصائل بشكل عام .لى االفضلإ
 وتم االتفاق . المنطقةي فيمريكسرائيلى األين حركتى حماس والجهاد بشكل خاص لصد المشروع اإلوب

  ."خطار الكبيرة التى تهدد شعبنا وأمتنا بشكل عامعلى مواصلة عقد مثل هذه اللقاءات فى ظل األ
  2/5/2007الشرق القطرية 

 
   خمس قادمةلسنوات اسرائيل عاجزة عن شن حرب نسخة تقرير فينوغراد السرية .25

علمت المنار أن النسخة السرية لتقرير لجنة فينوغراد التي تسلمها اولمرت تتـضمن تحـذيرا للقيـادات                 
االسرائيلية عسكرية وسياسية من شن حرب على أية جهة اقليمية لخمس سنوات قادمة، وبعـد ان يعـاد                  

ـ             وقالـت   .دريبات وميزانيـات  تأهيل الجبهة الداخلية وقوات الجيش تأهيال كامال وما يستلزم ذلك من ت
لمنار نقال عن مقرب من اولمرت، ان النسخة السرية من التقرير المـذكور، تـضمنت               مصادر مطلعة ل  

ايضا ان ال تقوم اسرائيل بأية حرب نيابة عن دولة اخرى، وضرورة التمـسك باالهـداف والمـصالح                  
رات ونصائح للقيادات االسرائيلية    واضافت المصادر أن النسخة السرية للتقرير تضمن تحذي        .الخاصة بها 

  .عليها االلتزام بها في المستقبل
    1/5/2007المنار الفلسطينية 

  
   مقابل إلغاء حق العودة"مؤقتة"ليفني تعرض دولة  .26

كشفت مصادر فلسطينية موثوقة للشرق عن أن تسبي ليفني، تعمل بالتنسيق من كوندوليزا رايس وزيرة 
 تحريك المسار التفاوضي الفلسطيني على قاعدة دولة فلسطينية مؤقتة، خارجية الواليات المتحدة على

وكشفت المصادر عن أن ليفني التقت مؤخرا ياسر عبد ربه، والدكتور سالم فياض وزير المالية 
الفلسطيني، وذلك اثناء جولة رايس األخيرة في المنطقة، حيث ناقشت معهما امكانية فتح اآلفاق السياسية 

يقوم على قاعدة القفز من فوق المرحلة األولى من خريطة الطريق، التي تقضي بوقف أمام حل ما، 
وأبلغت ليفني عبد ربه وفياض بأنها . العنف، إلى المرحلة الثانية التي تقضي بقيام دولة فلسطينية مؤقتة

يهود اولمرت وتعهدت ليفني للمسؤولين الفلسطينيين بأنها في حالة خالفتها إل. متوافقة على ذلك مع رايس
 في المائة من اراضي الضفة الغربية 90 - 82رئيس الوزراء الحالي، فإنها ستقدم للفلسطينيين ما بين 

وطلبت ليفني من المسؤولين الفلسطينيين الموافقة على تأجيل بحث قضية . للدولة الفلسطينية المؤقتة
يك عملية التسوية، واقامة الدولة المستوطنات اإلسرائيلية، والغاء حق العودة كشرطين الزمين لتحر

المؤقتة، وفقا للعرض الذي تقدمت به واضافت لدى االتفاق على حدود الدولة المؤقتة، والحدود التي 
وأكدت ليفني ثانية أن لديها أفقا سياسيا للحل، . تفصلها عن اسرائيل، نفتح باب التفاوض على االستيطان

 إلى أن اإلدارة األمريكية الحالية، وخاصة ديك تشيني، نائب وأنها متوافقة على ذلك مع رايس، وأشارت
الرئيس، ضد تقديم حلول ملموسة قبل انتهاء عهد هذه اإلدارة، حيث إنه يرى التركيز على الملفين األمني 

أما رايس فهي ترى، وفقا لليفني، أنه ما لم يقدم أفق حل سياسي للقضية الفلسطينية، فإنه ال . واإليراني
  .مريكا أن تنجح في العراق أو ايرانيمكن أل

 2/5/2007الشرق القطرية 
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  اسرائيل غير مستعدة اآلن للخروج في حرب ضد أية جهة: تقرير سري .27

علمت المنار أن مجموعة من ضباط االحتياط في اسرائيل اعدت تقريرا سيتم توزيعه بشكل سري علـى              
وذكرت مصادر مطلعـة     .ع الحرب على لبنان   المؤسسات المعنية في اسرائيل في الذكرى االولى الندال       

للمنار أن اهم ما في التقرير هو ان الحرب تسببت بصدمة عميقة وكبيرة في أوساط الجيش وان اسرائيل                  
تحتاج الى مزيد من الوقت حتى تعيد ثقة الشعب بالجيش وثقة الجيش بالقيادة، ويتضمن التقرير ايضا ان                 

ي حرب ضد أية جهة، النه في ظل هذه الظروف واستمرارها فان            اسرائيل غير مستعدة اآلن للخروج ف     
  .أي حرب قادمة ستنتهي بفشل كبير مشابه للفشل الذي لحق باسرائيل في الحرب االخيرة

  30/4/2007المنار الفلسطينية 
  

  قكشفت عن وجوب القل" فينوغراد"و" اإلسرائيليين"علم أسود فوق : صحف الكيان .28
أمس مطالباتها برحيل رئيس وزراء الكيان إيهود أولمرت ووزيـر الحـرب            شددت الصحف اإلسرائيلية    

عمير بيريتس عن منصبيهما، بل وألحت بعضها في تعليقات نشرتها على وجوب أن تضغط احتجاجـات   
شعبية إسرائيلية في هذا االتجاه، وذلك بالنظر إلى ما كشف عنه تقرير لجنة فينوغراد مما يوجب القلق،                 

ق إسرائيلي، بسبب التردي في صورة أمن إسرائيل، وبسبب فشل أولمرت فـي قيـادة               بحسب تعبير معل  
ورأت صحيفة أن علما اسود رفعته اللجنة فوق        . حكومة في وسعها توفير األمن الذي هو في حالة خطرة         

    .رؤوس اإلسرائيليين
اسية عن رئيس للوزراء    إنه لم يكتب أبدا مثل تلك الكلمات الق       "وكتبت يديعوت أحرونوت عن نتائج اللجنة       

وجاء في افتتاحيتها التي كتبها إيتان هابر أن األهم من مصائر أولمـرت             . "كما حدث في تقرير فينوغراد    
وحالوتس وبيرتس هو الصورة التي تتكشف مالمحها من بين صفحات تقريـر فينـوغراد، أي صـورة                 

. ردية، بل وخطرة وتـسبب القلـق     الوضع األمني في إسرائيل، فالتصفح األولي للتقرير يظهر صورة مت         
صورة الوضع في الجيش رديئة، وإذا حكمنا على األمور حسب ما ورد في تقريـر               "وأضافت االفتتاحية   

. "فينوغراد، فمن األفضل لنا أن نذهب إلى النوم مع أعين نصف مغمضة، وهناك سـبب جيـد لـألرق                  
  .ارهم السياسيورأت الصحيفة أن رئيس الوزراء وحكومته وصلوا إلى نهاية مشو

وكتب المراسل العسكري لصحيفة يديعوت أحرونوت أليكس فيشمان أن علما أسود رفعته لجنة فينوغراد              
فوق رؤوس اإلسرائيليين، حيث إن شخصا واحدا أدار المستوى السياسي حول إصبعه الصغيرة، ومضى              

فه بأنه متمركز جدا حول     ويؤشر الكاتب إلى دان حالوتس، ويص     . بدولة كاملة إلى حرب انتهت إلى فشل      
ذاته، وأوحى بنوع من القيادة بأسلوب نابليون بونابرت، قيادته العسكرية بال رغبة فـي إشـراك هيئـة                  
قيادتها في تثوير األذهان وفي عملية اتخاذ القرارات، كما أنه يحظر على المسؤولين الكبار في منتـدى                 

        .رج مائدة المباحثات في هيئة األركان العامةهيئة األركان التعبير عن آراء مستقلة خاصة بهم، خا
يدرك مساعدو أولمرت تلك الحقيقة المريرة، وهي أنـه ال يمكـن أن يبقـى               "وجاء في صحيفة معاريف     

وكتب عوفر شيلح فيها أنه لم يعد أمام أولمرت مفـر مـن أن يغـادر                . "رئيسا للوزراء بعد ذلك التقرير    
كائه، وشركائه بالقوة، السياسيين إال أن يثوروا عليه، كما أنه ال مفـر             منصبه، كما أنه ال مناص أمام شر      

أمام الجمهور اإلسرائيلي اآلن في وجه رئيس الوزراء إال إقالته، فهو إنما يصوت بحجـب الثقـة عـن                   
  . الديمقراطية اإلسرائيلية نفسها

كير بخلل لـم يتطـرق      ، كتب عمير ربابورت في معاريف أن من الصعب التف         "آباء الفشل "وتحت عنوان   
إليه أعضاء لجنة فينوغراد وهم يعدون تقريرهم القوي، بدءا من الفشل الجهازي التنظيمي فـي عمليـة                 

 وتأثيرها المدمر، ويلفت الكاتب النظر إلـى اللغـة          "ثقافة التوكل ب"صنع القرارات في إسرائيل، وانتهاء      
  . الواضحة التي كتب فيها التقرير
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ل معسكر أولمرت إنه مذهول من مدى شدة المالحظات الشخصية المكتوبـة            قا"وكتبت صحيفة هآرتس    
 ."ضده في التقرير، حث أعضاء اللجنة في واقع األمر رئيس الوزراء ووزير الـدفاع علـى االسـتقالة                 

 ما كان ليكتـب،     "حرب لبنان الثانية  "ورأت هآرتس أن تقريرا أخطر من الذي كتبته لجنة فينوغراد عن            
، "دليل أليم على ثقافة سـلطة مهملـة       "مور التي قيلت فيه بلغة دقيقة وغير قابلة للبس          حيث يوجد في األ   

ويجد الكاتب جدعون    .وأضافت أن الملل واليأس سيتعمقان إذا لم تنه هذه الحكومة برئاسة أولمرت فورا            
ت ليفي في هآرتس أن العمى سيحل ب إسرائيل في الحرب المقبلة مع أولمرت أو من دونه، حيـث شـن                   

وفي الصحيفة نفسها كتب مراسلها لشؤون الجيش أمير أورن         . إسرائيل حربا كانت نتائجها معروفة مسبقا     
. أن على أولمرت وبيريتس أن يرحال، وإذا لم يفعال فعلى الجمهور اإلسـرائيلي أن يجعلهمـا يغـادران                 

ت المقبلة، وكل الحيل لن     ويضيف أن اإلسرائيليين يفكرون بالحرب المقبلة، ومنتخبوهم يفكرون باالنتخابا        
تسعف أولمرت، فهي لم تنقذ غولدا مائير على الرغم من كلمات لجنة أغرانات اللطيفة، وال بيغن الـذي                  

النهاية حسمت، والمسألة المطروحة اآلن هي متى، وما        "تلقى لسعات موجعة من القاضيين كهان وبراك،        
  ."األوجاع واآلالم

  2/5/2007الخليج اإلماراتية 
  

   تثق بالنيات السلمية للرئيس محمود عباسةحكومال: هسني .29
 إن حكومته    , قال افرايم سنيه نائب وزير الدفاع االسرائيلي       :  من أشرف أبوالهول ووكاالت األنباء     -غزة  

 انـه   - في تصريحات له أمـس       - وأضاف سنيه     . تثق بالنيات السلمية للرئيس الفلسطيني محمود عباس      
 الهجمات الصاروخية التي توجه ضد اسرائيل متسائال عما اذا كان            , عارض بشدة علي يقين أن أبومازن ي    

 وفيما يتعلق بشأن التفـاوض       . الرئيس الفلسطيني سينجح في اقناع حركة حماس بوقف اطالق الصواريخ         
   .  قال سنيه ان الجدية في احقاق السالم تبرهن في االعمال وليس في األقوال , مع سوريا

  2/5/2007صرية األهرام الم
  

  تحدث تغيرا لالوضاع في القطاع اجتياح غزة وصوال الى ترتيبات .30
قالت مصادر دبلوماسية اوروبية للمنار أن عملية عسكرية اسرائيلية واسعة في قطاع غزة بحاجة الى ما                

 رلمناوذكرت هذه المصادر ل    .وصفته بالترتيبات السياسية، التي تضمن احداث تغير لالوضاع في القطاع         
أن دخول الجيش االسرائيلي الى القطاع والخروج منه دون ترتيبات سياسية تلي االنسحاب يعني عـودة                
االمور الى سابق عهدها قبل تنفيذ العملية، لذلك، تضيف المصادر، ترى اسرائيل ان هناك فرصة لفـتح                 

ظـام فـي غـزة      حفظ األمن والن  : الباب أمام تدخل بعض االطراف فيما يجري في القطاع تحت عنوان          
  .لمصلحة الجميع

   1/5/2007المنار الفلسطينية 
  

  "غير القانونية"أولمرت طالب بيرتس قبل شهر بتقديم خطة إلخالء البؤر االستيطانية  .31
 أي تلـك التـي لـم        "غير قانونية "تماطل الحكومة اإلسرائيلية في إخالء البؤر االستيطانية التي تعتبرها          

نية لالحتالل وقالت النيابة العامة اإلسرائيلية اليوم أن رئـيس الـوزراء            تحظى على موافقة اإلدارة المد    
إيهود أولمرت طلب من وزير األمن عمير بيرتس قبل شهر تقديم خطة إلخالء تلك البؤر خالل شهرين،                 

كما وتـشير   . أي حتى نهاية الشهر الجاري ولكن اقتراحات أولمرت حول اإلخالء تشير إلى عدم جديتها             
   .في أعقاب تداعيات تقرير لجنة فينوغراد إلى انه ربما لن يكون في منصبه عند تقديم الخطةالتطورات 
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. الدولة تحاول كسب الوقت وبدل اتخاذ خطوات لإلخالء تؤجلـه لـشهرين     "وقالت حركة السالم اآلن أن      
  .كما وأن الدولة تتهرب وال تعلن عن أي بؤر استيطانية يدور الحديث

 1/5/2007 48عرب
  

  يهدد أهالي مدينة الطيبة " الترانسفير"ر خط .32
ـ      :  حسن مواسي  -الطيبة   ، ومنعهم من البناء بذريعـة      48ضمن مسلسل تضييق الخناق على فلسطيني ال

عدم وجود رخص بناء، وفي سابقة هي األولى من نوعها منذ عشرات السنين، قام ممثـل مـا يـسمى                    
واللجنة الفرعيـة   ) 67العسكري اإلسرائيلي في اراضي     مندوب الحاكم   " (يهودا والسامرة "اإلدارة المدنية   

 منزال على حدود الخط األخضر قرب طولكرم، شمال         20للتفتيش، بتوزيع بيانات إخطار على أصحاب       
وقد أثارت قضية المنازل هذه واألراضي المهددة بالمصادرة         .مدينة الطيبة، تطالبهم بإيقاف أعمال البناء     

دينة الطيبة، ردود فعل غاضبة ومستهجنة ليس وسط أصحاب البيوت المهددة           والهدم، والتي تقع شمالي م    
  . فقط وإنما وسط شريحة كبيرة من مواطني الطيبة وأعضاء الكنيست العرب من كافة التيارات الحزبية

  2/5/2007المستقبل 
 

 هذه ليست إسرائيل التي حلمنا بها: مثقفون إسرائيليون .33
ى الفساد، ينهش إسرائيل التفاوت الطبقي، كما أن عائالت بعينها تسيطر إضافة إل:  أسامة العيسة،القدس

وهذا كله يهدد وجود إسرائيل أكثر من عداوة محيطها العربي . على الثروة، في ما يشعر كثيرون بالغبن
فهي قوية تكنولوجيا وعلمياً وعسكرياً بحيث تستبعد هزيمتها في حرب يشنها جيرانها، لكن الخوف  .لها

هذه ليست مجرد تكهنات، انه رأي العديد من المثقفين اإلسرائيليين الذين . ما يحدث في الداخلهو م
وفي استطالع آلراء عدد من المثقفين أجرته  ...استطلعت آراؤهم مؤخراً، وعبروا عن مخاوف جمة

تلوا من اجل ، ممن وصفتهم أبناء الجيل األول المؤسس للدولة العبرية الذين قا"يديعوت احرنوت"صحيفة 
إقامتها، أعرب هؤالء عن خيبتهم الكبيرة في المآل التي وصلت إليه هذه الدولة التي ما زالت تحتل 

ولكن آراء الكتاب تمحورت أساسا حول الدولة العبرية نفسها،  .ارض شعب آخر وتمارس القمع بحقه
هذه "حيفة اإلسرائيلية عاما، وغيرهما للص) 84(عاما، والصحافي اهارون أمير ) 83(وقال افنيري 

ما الذي يهدد وجود : ووجهت الصحيفة سؤاال واحدا لهؤالء المثقفين وهو ".ليست إسرائيل التي حلمنا بها
استقالل إسرائيل في مأمن من تهديد خارجي، ولكن " عاما من تأسيسها؟ واجاب افنيري 59إسرائيل بعد 

ينخر في كل مكان في دولة إسرائيل، الصحافي الفساد "، واضاف بان "التهديدات الكبيرة في داخلها
بالمقارنة مع أي عدو محتمل، فإن إسرائيل "والكاتب والمترجم اهارون امير قال ردا على نفس السؤال 

ولكن  ،"متقدمة تكنولوجيا وعسكريا وعلميا، على كل من حولها، وليس لنا أن نقلق من هذه الناحية
مع اشتراكي يتحقق فيه العدل، وإذ بنا نعيش في مجتمع رأسمالي بدال المشكلة مع نظام قيمنا، حلمنا بمجت"

، ومن بين هذه األشياء الرهيبة التي "لدينا أشياء رهيبة تكشف جراح المجتمع: "ويضيف أمير ".من ذلك
إن إسرائيل اكثر دولة : ويقول أمير ".الفجوة الهائلة بين األغنياء والفقراء"يراها مثقف اشتراكي صهيوني 

ربية توجد فيها مثل هذه الفجوة بين الفقراء واألغنياء والتي يصفها بأنها خطر وجودي ويؤكد بان غ
الحكومة تعيش حالة ارتباك، وعدم "ويضيف  ".الفجوات االجتماعية هي التي تشكل اكبر تهديد إلسرائيل"

 تسيطر على كل شيء  عائلة في إسرائيل18"ويقول أمير  ".قدرة على التخطيط، سببه التدهور األخالقي
تقريبا، ووزارة المالية ال تحارب ذلك، واشير إلى أن الفساد وانعدام األخالق، والحياء، قد تكون إشارات 

  ويرى أمير بأنه يجب شن حرب على الفساد، والمحافظة على مستوى معين من ".عابرة لمالمح هذا العام
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 خطر الفساد يهدد إسرائيل، وال يستبعد أن يقتل ويتفق افنيري في أن .الكفاءة الحكومية واالقتصادية
 .الناس بعضهم بعضا عندما يتحول الفساد إلى ثقافة عامة داخل المجتمع اإلسرائيلي

 2/5/2007الشرق األوسط 
 

   مليار دوالر29.8 ىهبط الي النقد االجنبي في اسرائيل احتياط .34
 مليـون دوالر فـي   672جنبي هبطت بمقدار  قال بنك اسرائيل المركزي إن احتياط اسرائيل من النقد اال         

وبلغت االحتياط في ابريل نيسان من العام        . مليار دوالر  29.8ابريل نيسان مقارنة مع الشهر السابق الي        
هبطت اسواق المال االسرائيلية فـي أعقـاب نـشر          ومن ناحية أخرى،    .  مليار دوالر  27.833الماضي  

االسواق الي نتائج محتملة للتقرير مثل أن يقـدم اولمـرت           لكن حد من الخسائر ترقب      فينوغراد،  تقرير  
وقبيل صدور التقرير كانت مؤشرات االسهم تـسجل ارتفاعـات          . استقالته أو ان ينهار االئتالف الحاكم     

  .قياسية والشيقل عند أعلى مستوياته في ست سنوات ونصف السنة أمام الدوالر
 1/5/2007رويترز 

  
   العاصمة الرئيسة للمؤتمر القومي العربي عتبار القدسال يةفلسطيندعوة  .35

دعت رئيسة رابطة القلم الفلسطيني، في كلمة لها خالل المؤتمر القومي العربـي المنعقـد فـي                 : المنامة
، إلى اعتبار مدينة القدس العاصمة الرئيسة للمؤتمر، على أن تكون مكاتـب رابطـة               العاصمة البحرينية 

ما دعت للتأكيد على أن منظمة التحرير هي الممثل الشرعي والوحيد           ك .هالتعلم الفلسطينية مركزية وجود   
وطالبت المؤتمر بوضع استراتيجية     .، وضرورة العمل من أجل إقامة الدولة الفلسطينية        الفلسطيني لشعبل

 ومـن جهـة     .، وليس كما يطرحها االحتالل اإلسـرائيلي      الفلسطينيونلتنفيذ المبادرة العربية كما يريدها      
سفارة فلسطين دعوة للوفود المشاركة في المؤتمر للقاء مع الجالية الفلسطينية في البحرين،              قدمتأخرى  

  .حيث جرت مناقشة األوضاع الفلسطينية بإسهاب
  1/5/2007 وفا -وكالة االنباء الفلسطينية 

  
  مركز حقوقي يطالب اليونيسكو بحماية عقارات وأمالك وقفية في القدس الغربية .36

 مبنى بهدم "اإلسرائيلية" قيام السلطات ،ز القدس للحقوق االجتماعية واالقتصاديةوصف مرك: القاهرة
تطور خطير ينذر بهدم عشرات المباني والعقارات نه بأ، المجلس اإلسالمي األعلى في القدس الغربية

ة حولها وناشد منظمة اليونيسكو التدخل العاجل إلنقاذ عقارات كثيرة في القدس الغربي. التاريخية الوقفية
الذي قام على مدى السنوات الماضية بتحويل ،  إلى سلطة ما يسمى بحارس أمالك الغائبين"اإلسرائيليون"

  .  إلى جمعيات استيطانية أو إلى جهات استثمارية يهوديةتهاملكي
  1/5/2007 قدس برس

  
   من أداء الصالة في األقصى الديموقراطي يحاول منع أحد شباب التجمعاالحتالل .37

 من قرية أبو غوش قـرب القـدس،          الديموقراطي  حرس الحدود بالضرب على أحد شباب التجمع       ىاعتد
 ينلباط .كما حاولوا منعه من أداء الصالة في المسجد األقصى بذريعة أنه يرتدي سترة تحمل اسم التجمع               

  .سمال بطريقة مقلوبة إلخفاء ائهاارتداأو منه خلعها ليتمكن من الدخول، 
  1/5/2007 48عرب
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  تعتدي على ثالث أسيرات االسرائيليةإدارة مصلحة السجون .38
أن إدارة مصلحة سجن ، ذكرت مصادر حقوقية في جمعية نفحة للدفاع عن حقوق األسرى: بيت لحم

وجدير بالذكر . ومن ثم عزلهن في سجن الجلمة، أسيراتثالث هشارون قامت باالعتداء بالضرب على 
وأوضح المدير العام . األسيرات الدارة الحوارات مع ادارة السجنأن المعتدى عليهن هن ممثالت عن 

 دعوى قضائية ضد إدارة مصلحة السجون ومالحقة كل مرتكبي االعتداءات ضد ونرفعي سهمأن، جمعيةلل
 .األسرى عامة واألسيرات خاصة

  1/5/2007وكالة معا  
  

  م العالج لهم يطالبون بالتدخل لزيارة أبنائهم وتقدي في طولكرمأهالي األسرى .39
طالب اهالي االسرى في محافظة طولكرم خالل االعتصام االسبوعي امام الـصليب االحمـر              : طولكرم

امس، الـمؤسسات الحقوقية واالنسانية التدخل لتقديم العالج الالزم البنائهم في سجن هداريم، السيما بعد              
عية التي تنتهجها ادارة السجون ضد      انتشار امراض معدية بينهم في ظل سياسة االهمال والعقوبات الجما         

من جهة اخرى، اكد عدد من اهالي االسرى في قسم ريمون الذي تحول الى سجن بأمر مـن                   و .االسرى
 باعتبارهم سجناء مستقلين عن سجن      بنائهم،سلطات االحتالل، أن ادارة السجن ترفض زيارة المحامين أل        

  .ال يتلقون الكانتيناكما أنهم نفحه، 
  2/5/2007لسطينية األيام الف

  
   عند حاجز قلنديا فلسطينيةاالحتالل يتصدى بالضرب واالعتقال لمسيرة عمالية .40

قوات االحـتالل   أن  : ووكاالترام اهللا    مراسلها من     يوسف الشايب  عن 2/5/2007الغد األردنية   نشرت  
ـ              ام لعمـال   اإلسرائيلي اعتدت بالضرب واالعتقال على المشاركين في مسيرة نظمها أمس االتحـاد الع

للمطالبة بازالته كونه يحد من فرص تحركهم ووصولهم        ،  فلسطين على حاجز قلنديا، شمال القدس المحتلة      
اصيب عضو المجلس التشريعي قيس عبد الكريم، أثناء مشاركته في المـسيرة،            قد  و . إلى أماكن عملهم  

لمركزية فـي الجبهـة     اعتقل عضو اللجنة ا    وقد   .بجروح في عينه  صحفي  مصور  إصابة  باالضافة الى   
 أصيبت فتاة فلسطينية بحالة اختناق، جراء استنشاقها الغـاز الـذي            في حين الديمقراطية محمود خليفة،    

  .أطلقه جنود االحتالل على المشاركين
 ، وأعتبـر  دان االعتداء  ابو ليلى أن قيس   : رام اهللا  من   2/5/2007 المستقبل    مراسل أحمد رمضان وذكر  

هو صرخة للعالم أجمع بضرورة إزالة هذه الحواجز، التي تقطع أواصل المواطن            ن تنظيم هذه المسيرة     أ
 .بشكل عام وحياة العمال بشكل خاص ومصادر رزقهم

  
  ويهدد باجراءات اخرى العمالزكارنة يجدد الدعوة الى اضراب .41

 فلسطيني،الدعا رئيس نقابة العاملين في الوظيفة العمومية عقب اجتماعه مع وزير المالية : رام اهللا
جميع وقد كان االجتماع قد تناول  .الموظفين الى االضراب مهددا باجراءات اخرى خالل االيام القادمة

القضايا المتعلقة برواتب الموظفين المدنيين والعسكريين وال سيما التصريح الذي افضى به الوزير حول 
الى وزارة المالية ستصرف ن أي منحة ترد على أتاكيد ال كما تم .صرف نصف راتب مطلع كل شهر

طالب زكارنة الحكومة االلتزام باالتفاقية الموقعة على قد و .حقات للموظفين بنسبة معينة وللجميعتكمس
دعا البنوك والجامعات واصحاب العقارات الى كما  ،ان تتناسب الرواتب مع الحاجة الفعلية للموظف

 .مراعاة اوضاع الموظفين الذين يتسلمون نصف رواتبهم
  1/5/2007وكالة معا  
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  التدهور االقتصادينتيجة محافظ جنين يخشى انهياراً وشيكاً لألسر  .42
، إذا استمر التـدهور االقتـصادي        جنين  أمس، من انهيار أسري وشيك في محافظة       ،حذر قدورة موسى  

 مـن   لية، من اعتداءات اسرائي   الحاصل، نتيجة الحصار واالحتالل واإلغالق والبطالة والفقر، وما يرافقها        
وأكـد أن نـسبة البطالـة فـي         . قتل واعتقال وتدمير وتجريف وتخريب واستعمار لألرض ومصادرتها       

أن أكثر  في حين   ،  %60، ارتفعت بشكل كبير خالل السنوات الست الماضية، حتى زادت على            المحافظة
  .من المواطنين بما فيهم العمال، يعيشون تحت خط الفقر% 70من 

  2/5/2007البيان اإلماراتية 
  

   الفلسطينيينلدفع رواتب المعلمينمنحة قطرية  مليون دوالر 22 .43
مليون  22ن المنحة القطرية المخصصة للمعلمين وقدرها أ  الفلسطينيين، نقيب المعلمين أكد:بيت لحم

دوالر، وصلت إلى مقر جامعة الدول العربية، وسيتم نقلها خالل اليومين القادمين إلى البنوك في 
 وفي هذا السياق .لفلسطينية، تمهيداً لصرف راتب كامل األسبوع القادم استجابة لمطالب النقابةاألراضي ا

دعا الحكومة إلى مواصلة تلبية مطالب المعلمين المتمثلة بدفع رواتب الذين لم تشملهم المنحة األوروبية، 
 إضافة إلى المطالب والبدء بإجراءات تثبيت المعلمين الجدد، وإعادة النظر في قضية حسم الراتب،

الخطوة القطرية جاءت استجابة لرسالة بعث بها اسماعيل هنية المير قطر، شرح  يذكر أن هذه .األخرى
  .فيها االوضاع الصعبة للمعلمين الفلسطينية في ظل استمرار الحصار السياسي واالقتصادي

  1/5/2007وكالة معا 
  

  آالف العمال الفلسطينيين إلىال تجد طريقها يوم العمال العالمي حقوق : تحقيق .44
 رئيس االتحاد العام لنقابات عمال فلسطين في قطاع غزة، أن عدد العـاطلين              يؤكد:  سمير حمتو  -غزة  

أن إلـى   وأشار  . قطاعالفي  منهم   ألف عامل    180 ، ألف عامل  380عن العمل في الضفة والقطاع يبلغ       
كانـت  " إسـرائيل "ولفت الـى أن     .  والنفسي البطالة انعكست على العامل ووضعه االجتماعي والسلوكي      

 ألفا من   26 يعمل منهم حاليا     ، ألف من الضفة الغربية    80 ألف عامل على األقل من غزة و       30تستوعب  
وأوضح أن ما زاد من تفاقم      .  غزة فقط ألف عامل لديهم تصاريح بمدد مختلفة        فيما يعمل من  أبناء الضفة،   

طنات باإلضافة إلى المنطقة الصناعية كارني انـضموا إلـى           ان خمسة آالف من عمال المستو      ،المشكلة
 أن العامل الفلسطيني لم يتقـاض        من جهة أخرى،   وأوضح. قطاعالالبطالة بعد االنسحاب اإلسرائيلي من      

 ألف عامل خالل العام األخير، رغم ان متوسط االنفاق في غـزة             25 دوالر صرفت لحوالي     100سوى  
مـدير مركـز     ومن جهته أوضـح      .لمتطلبات األساسية اتكفي  ل شهريا    الى ألف دوالر   500يتراوح بين   

، %70فيما بلغت نـسبة الفقـر       ،  %55ن نسبة البطالة قد بلغت      ، أ الديمقراطية وحقوق العاملين في غزة    
 في هـذا    وطالب .إلى أن المساعدات العينية ومشاريع البطالة المؤقتة ال تعتبر حال         في هذا الصدد    مشيراً  
صندوق للتأمين ضد البطالة، ووضع قانون لتأمين البطالة، موضحاً أن المجتمع الدولي هو              بفتح   السياق،

 السلطة  كما أن الذي يتحمل المسؤولية في سياسية الحصار والعقاب التي فرضت على العامل الفلسطيني،             
تسن قـوانين    لم تضع مشاريع، ولم تطور االقتصاد الفلسطيني، ولم          ا ألنه  أيضا الوطنية تتحمل المسؤولية  

 أن الدور الكبيـر فـي       فأوضحاالمين العام التحاد نقابات العمال      أما  . توفر الحماية للعاطلين عن العمل    
 توقفت كل المساعدات التي كـان  2006وجود البطالة يرجع للسلطة الوطنية، موضحا أنه منذ بداية عام          

ولفت إلـى   .  لمنع أي مساعدات للعمال    "ةاإلسرائيلي"يعتمد عليها آالف العمال، نتيجة الحصار والسياسات        
 هاجروا هم ألفا من  24أن هناك نسبة كبيرة من العمال والخريجين لديها تفكير بالهجرة خارج الوطن، وأن              

  .في هذا العام نتيجة عدم وجود فرص عمل
  2/5/2007الدستور 
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   أحد ال يقبل أن يكون أجيراً أو عامالً عند الفلسطينيشعبال: مالمنسينيور مسلّ .45

 وتكاتفه في    الفلسطيني شعبالشدد راعي طائفة الالتين في قطاع غزة، على ضرورة تعاضد           : بيت الهيا 
 في كلمة له، خالل حفل       مؤكدا .هذه الظروف الصعبة، التي يعيشها جراء الحصار الظالم المفروض عليه         

ـ م على شرف عيد العمال العالمي، على وحدة         يأق ـ  و .شعب بمـسلميه ومـسيحييه    ال ـ ح أن   أوض  شعبال
 أحد، ألنه هو صاحب األرض الحقيقي، ومن حقه العودة          د ال يقبل أن يكون أجيراً أو عامالً عن        الفلسطيني

  .إليها ورعايتها
  1/5/2007 وفا -وكالة االنباء الفلسطينية 

  
  االنتماء القومي يؤكدون ضرورة تعزيز 48من فلسطينيي% 93.5: استطالع .46

 أن النضال وتعزيز الهوية الوطنية واإلنتماء       ،48 لموقع عرب  طالعالمشاركين في إست  من  % 93.5رأى  
 ىوفي المقابل، رأ  . القومي هو الرد على الحملة اإلسرائيلية األخيرة على الحركة الوطنية وعزمي بشارة           

 أن  عـن اعتقـادهم   % 2.9 فيما عبـر  . !أن من األفضل استبدال الهوية الوطنية بهوية إسرائيلية       % 3.6
  .ة الوطنية سوف يؤدي إلى عواقب وخيمةالتمسك بالهوي

  1/5/2007 48عرب
  

   الفلسطينيينأسلوب جديد لألونروا في توزيع المؤن على الالجئين .47
تطبيق أسلوب جديد ومطور في توزيع المـؤن والمـساعدات         األونروا قررت: نادية سعد الدين   -عمان  

بعد إعداد دراسات متخصصة الختيار آليـة       ،   الفلسطينيين الغذائية على حاالت العسر الشديد من الالجئين      
توزيع دقيقة تهدف إلى التسهيل على المنتفعين وتقليل الجهد وكسب الوقت، إلـى جانـب دحـض أيـة                   

تأتي في إطـار    أنها  كما   .تساؤالت كانت توجه آللية التوزيع السابقة من حيث قلة أوزانها وعدم كفايتها           
يشار . يم حاالت العسر الشديد لجهة توسيع نطاق المنتفعين بها        تطبيق معايير جديدة في عملية تقي     لتوجه  ال

 46 لتصل اليوم إلى قرابـة       ،%3,5بين الالجئين سنوياً بنسبة     تزداد  حاالت  في هذا السياق إلى أن هذه ال      
أن توزيع المؤن والمـساعدات      والجدير بالذكر    . مليون دوالر  3 - 2ألف حالة بتكلفة سنوية تتراوح من       

من مجمـوع الالجئـين     % 2,6 على حاالت العسر الشديد الذين يشكلون قرابة         82نذ عام   أخذ يقتصر م  
  . ألف الجئ900المسجلين في الوكالة والمقدر عددهم بحوالي مليون و

   2/5/2007الغد األردنية 
  

   عاما عليها59ر اساليب التعبير عن النكبة بعد يطولتفلسطيني مهرجان ثقافي  .48
عودة الذي نظمه المركز الفلسطيني لمصادر حقـوق المواطنـة والالجئـين            خصص مهرجان ال  : رام اهللا 

 دوالر لمجاالت تتعلـق بالنكبـة وحـق         400جوائز مالية تترواح بين الف دوالر و      ،  في رام اهللا  ) بديل(
االفـالم الروائيـة    ، و  ادب االطفال والورقة البحثية وافضل ملصق والتاريخ الـشفوي         ، من خالل  العودة

ن هذا المهرجان  يعكس مظهرا من مظاهر تمـسك           أ وزير الثقافة الفلسطيني  واعتبر  . قصيرةوالوثائقية ال 
 ستبقى ثقافـة العـودة      ، التي  واحد التعبيرات الفلسطينية عن النكبة     ،الشعب الفلسطيني بالعودة الى دياره    

 يـذكر أن    .جزءا من الذكرة الفلسطينية التي تتواصل ولن تنتهي اال بنهاية عادلـة للـشعب الفلـسطيني               
 صورة مفتاح قديم معلق الى جانب صورة المرأة تفتح ذراعيها           حمل ،البوستر الذي فاز بالمرتبة االولى    

  .ويتكرر خيال صورتها وسط الوان امتزج فيها االصفر باالسود والبرتقالي
  1/5/2007رويترز 
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  السلطات األردنية تمنع األحزاب من االحتجاج على قانونها الجديد .49

ن العام لحزب العهد خلدون الناصر في تصريح صحافي، انه تسلم كتاب المحافظ برفض طلب قال االمي
اقامة االعتصام الذي تسعى األحزاب من ورائه الى االحتجاج على القانون الجديد الذي يهدد باغالق عدد 

 وفي وقت اصرت أحزاب . عضو500 الى 50كبير منها، بعد رفعه عدد مؤسسي الحزب من 
 على المضي قدما في تنظيم االعتصام، قررت األحزاب الوسطية التراجع عن االعتصام المعارضة

  . التزاما بالقانون
  2/5/2007الراي العام الكويتية 

  
  لمحاسبة نصراهللا " فينوغراد لبنانية"البرلمان األوروبي يطالب بلجنة  .50

ا من نواب االتحـاد االوروبـي       امس اللثام عن ان عدد    " السياسة" اماط ديبلوماسي لبناني ل    ،في بروكسل 
يضعون اللمسات االخيرة على مذكرة الى الحكومة اللبنانية تحضها على تشكيل لجنـة تحقيـق لبنانيـة                 "

يوليو الماضي على غرار لجنة فينوغراد االسرائيلية التي وجهت اول مـن  / لمحاسبة مسببي حرب تموز 
ب اهللا الى رئيس الـوزراء، ووزيـر دفاعـه          امس مسؤولية فشل الحملة العسكرية االسرائيلية على حز       

ورئيس اركان جيشه السابق، وذلك لمحاسبة قادة حزب اهللا على جر لبنان الى الكارثة التي حلت به مـن        
علم مـن احـد     "وقال الديبلوماسي انه     ".جراء مغامرة حسن نصراهللا في اختطاف الجنديين االسرائيليين       

 الكونغرس االميركي بجناحيـه ينتظـرون ارسـال المـذكرة           النواب االوروبيين ان اعضاء بارزين في     
االوروبية الى حكومة السنيورة التباعها بمذكرة اميركية مماثلة تطالب اللبنانيين بتشكيل لجنـة التحقيـق               

 ".المذكورة كي اليتكرر تفرد اي طرف اخر في لبنان باتخاذ قرارات حربية تودي به للمهالك بعـد االن                 
في حال منعت الظروف الداخلية في بيـروت        "للبناني عن النائب االوروبي تأكيده انه       ونقل الديبلوماسي ا  

 1559 استنادا الى القرارات الدولية وفي طليعتها        -الحكومة اللبنانية من تشكيل تلك اللجنة، فان بامكانها       
 وايـران   تقديم طلب الى مجلس االمن بتشكيل لجنة دولية عربية لمحاسبة حزب اهللا ومن خلفه سورية              -

يوليو على تسببهم في تـدمير لبنـان علـى رؤوس اهاليـه،             / اللتين دعمتاه بالسالح خالل حرب تموز     
  ".واالقتصاص منهم

  2/5/2007السياسة الكويتية 
  

 انتخاب رئيس الجمهورية من الشعب مباشرة جعجع يرفض .51
لبنانية سمير جعجع على طـرح رئـيس تكتـل التغييـر            رد رئيس الهيئة التنفيذية في القوات ال      : بيروت

هل تريدوننا  : "وقال جعجع . النائب ميشال عون انتخاب رئيس الجمهورية مباشرة من الشعب         واالصالح
ورد  ؟"أن نغير النظام ألن االنتخابات اذا حصلت كما ينص الدستور، قد تناسب أحدنا وال تناسب اآلخـر                

إن الدولة هي التي ترد العدوان وهي       : "د على أي عدوان اسرائيلي بالقول     على القائلين إنهم مستعدون للر    
 ألف جندي دولي هم المولجون الـدفاع        12 ألف جندي في الجنوب و     15الوحيدة المهيأة لذلك وهي لديها      

  ".عن لبنان
  2/5/2007الحياة 

  
    لحزب اهللافرنجية طلب من إيران تسليحه لتشكيل قوة مسيحية حليفة .52

 مصادر موثوقة للسياسة ان الوزير السابق سليمان فرنجية طلب من القيادة اإليرانية خالل              كشفت: خاص
زيارته األخيرة الى طهران، تزويده بكميات من األسلحة تمكنه من تشكيل قوة عـسكرية مـسيحية فـي          

. نانيةشمال لبنان، لدعم حزب اهللا وميشال عون وقوى المعارضة في مشروعها االنقالبي ضد الدولة اللب              
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بـي  . أر"وأكدت المصادر ان فرنجية طلب تزويده براجمات صواريخ صغيرة الحجم وقذائف من نـوع     
  ". جي.

  2/5/2007السياسة الكويتية 
  

 قناع اللبنانيين باالتفاق على المحكمة الدوليةإفشلنا في : أمين عام األمم المتحدة .53
عام االمم المتحدة بان كي مون الجمعية العامة        ابلغ السكرتير ال  :  هشام عليوان  -كارولين بعيني  - بيروت

لالمم المتحدة فشل الموفد الدولي الى لبنان نيكوال ميشال في مهمة اقناع االطراف اللبنانية للتوصل الـى                 
اعرب مون عن اسفه لفـشل المبعـوث         .اتفاق حول اقامة المحكمة الدولية وفقا الليات الدستور اللبناني        

لف بها وعدم تحقيق اي تقدم بهذا الشأن خالل لقاء غير رسـمي مـع اعـضاء                 الدولي في مهمته التي ك    
ومن المتوقع وفقا لمصادر     .الجمعية العامة البالغهم بنتائج زيارته للشرق االوسط وسوريا بشكل خاص         

دبلوماسية في االمم المتحدة ان يتم اقرار انشاء المحكمة الدولية في مجلس االمن ما لم تتدخل سوريا في                  
  .رع وقت ممكن لحل هذه األزمةاس

  2/5/2007عكاظ 
  

   تزور مصر خالل أيام لبحث مبادرة السالم العربيةليفني .54
قالت مصادر مقربة من الرئاسة المصرية، :  صالح متولي، عمر عبد الرازق، خالد محمود-القاهرة 

بل، بناء على طلب أمس، إن وزيرة الخارجية اإلسرائيلية تسيبي ليفني ستزور القاهرة، األسبوع المق
وكان راديو إسرائيل أشار في وقت . إسرائيل لبحث عدة قضايا تتعلق بالسالم بمنطقة الشرق األوسط

سابق إلى إن وزيرة الخارجية اإلسرائيلية ستتوجه لمقابلة مسؤولين مصريين بالقاهرة، إلجراء مباحثات 
رة اإلسرائيلية في القاهرة بيني شاروني إنه وقال الناطق الرسمي باسم السفا. حول مبادرة السالم العربية

لم يصلنا أي شيء : "ال توجد أي معلومات رسمية فيما يتعلق بزيارة وزيرة الخارجية لمصر، وأضاف
رسمي باستثناء ما سمعناه عبر وسائل اإلعالم، وإذا حضرت ليفني سيكون ذلك عالمة ايجابية جدية في 

 ".العالقات المصرية اإلسرائيلية
  2/5/2007ق األوسط الشر

  
  إسرائيل حولتنا إلى فئران تجارب : األسرى السوريون يستغيثون .55

ناشد أسرى الجوالن السوري المحتل اإلعالميين العرب، في رسالتهم التي :  تيسير أحمد-دمشق 
وجهوها الى المؤتمر الدولي لإلعالم العربي واإلسالمي لدعم الشعب الفلسطيني الذي يختتم أعماله في 

لقنيطرة المحررة اليوم األربعاء، فضح سلطات االحتالل التي تحاول تحويلهم إلى حقول تجارب ا
وأشارت الرسالة إلى التردي واإلهمال الطبي المتعمد في تقديم العالج لمئات األسرى . لشركات أدويتها

تلنا عن عمد وعزلنا إن هذه الممارسات ليست إال لق"وقالت . الفلسطينيين والسوريين واللبنانيين والعرب
  ".واالستفراد بنا للنيل من صمودنا وإرادتنا

   2/5/2007البيان اإلماراتية 
  

   يعتزم لقاء مسؤولين عرب في شرم الشيخالوساطةرباعي  .56
الوساطة للسالم في الشرق االوسـط   قالت وزارة الخارجية االمريكية، يوم الثالثاء، ان رباعي: واشنطن

مصر يوم الجمعة، لبحث مبادرة الـسالم العربيـة التـي     ربع دول عربية، فييعتزم لقاء مسؤولين من أ
 وقال شون مكورماك، المتحدث باسم وزارة الخارجية االمريكية، للصحفيين ان .أعلنت منذ خمسة أعوام

وأشار مكورماك  . االجتماع سيضم أعضاء الرباعي مع مسؤولين من مصر واالردن والسعودية وسوريا          
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االسـتماع بـشكل   "رأت انه من المفيـد    صاحبة فكرة االجتماع وان الواليات المتحدةالى ان مصر هي
المرتكزات التي تستند اليها مبادرتهم وما هي خططهم للـسالم   مباشر الى ممثلي الجامعة العربية لمعرفة

 يمكن ان تكون هذه المبـادرة نقطـة  "وقال مكورماك . الدول االخرى بما فيها اسرائيل بغرض اخطار
فسنرى اذا حدث ذلك علـى   ولذا. البداية لعملية دبلوماسية ويمكن ان تكون أساسا لمزيد من الدبلوماسية

  ".وشي نعتقد انه ايجابي.. وهو شيء نشجعه ..أنظروا لهذا على انه اجتماع أولي.. أرض الواقع
  2/5/2007رويترز 

  
  شيراك اضطر لتطبيع العالقات مع شارون :  رفيعفرنسيمصدر  .57

أوضح مصدر فرنسي رفيع، للحياة، ان اسرائيل كانت تلـوم فرنـسا علـى              :  رندة تقي الدين   -س  باري
عالقاتها مع العالم العربي وتعتبر أنها على حسابها، فتحتم على شيراك تطبيع العالقـات الثنائيـة مـع                  

ي ايهـود   وتابع أن هذا التطبيع أتاح قيام عالقات أفضل مع رئيس الحكومة االسـرائيلي الحـال              . شارون
وأشار الى أن تحسن العالقة مع اسرائيل لم يسيء لسياسة فرنـسا العربيـة بـل العكـس، إذ                   . اولمرت
لكن المصدر لفت الى ان موقف فرنسا المتمسك بشرعية رئيس السلطة الفلسطينية الراحل ياسر              . عززها

ميركـي حـاول ان     عرفات، عزز هذه الشرعية على الساحة الدولية في حين أن الضغط االسرائيلي اال            
ومضى يقول ان تأييد فرنسا لشرعية عرفات في وجه كل الذين اعتبروه ارهابيـاً، فـي                . يلغيها ويعزله 

وقـال المـصدر ان     . وقت كانت اسرائيل تشترط وقف االرهاب قبل بدء أي مسار تفاوضي كان مهمـاً             
ـ             ن األمـور ألن الواليـات      شيراك في المقابل لم ينجح في التصدي للجدار الفاصل االسرائيلي وغيره م

المتحدة هي القوة الوحيدة القادرة على التقدم في هذا الصراع، ولسوء الحظ، فإن فرنسا وغيرهـا مـن                  
  .الدول األوروبية، مقيدة بالرغبة االميركية في تحقيق مثل هذا التقدم

 2/5/2007الحياة 
  

   الوظيفة الحكومية يصرف دفعة من مستحقات الفلسطينبن العاملين فياالوروبياالتحاد  .58
 مليون يورو من    21سيقوم اإلتحاد األوروبي، عبر اآللية الدولية المؤقتة التي يتبعها، بصرف           : بيت لحم 

  . المخصصات االجتماعية الذي يقدمها للموظفين المدنيين الذين يعملون في قطاع الخدمات عامة
  2/5/2007وكالة معا 

  
  تعاون مع دول الشرق األوسط نحو صياغة عصر جديد من التتجهاليابان  .59

أعلن رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، في حوار مع األهرام، أن بالده تتجه نحو صياغة عصر جديد                 
 مؤكدا أن مصر دولة كبرى وبدونها اليمكن الحديث عـن الـسالم              ، من التعاون مع دول الشرق األوسط     

و تتطلع الى بناء مشاركة فعلية مع الشرق األوسط من           إن طوكي   ،  وقال السيد آبي     . واالزدهار في المنطقة  
، مشيرا الى أن اليابان تخطط لكي تكون العالقات االقتصادية           خالل قنوات االتصال والحوار بين الجانبين     

،  مع المنطقة عالقات متعددة المستويات بتجاوز مجال الطاقة والتوقيع على اتفاقيـات للتجـارة الحـرة               
 وأكد رئيس الوزراء الياباني أن بالده قـدمت مـساعدات للـسلطة              .  الموارد البشرية  باالضافة الى تنمية  

 مليون دوالر ويمكن لطوكيو أن تلعب دورا إيجابيا لتعزيز الثقة            900 الوطنية الفلسطينية تبلغ قيمتها نحو    
   . بين الجانبين الفلسطيني واإلسرائيلي

  2/5/2007األهرام المصرية 
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  سسات إسالمية في أوروبا يدعون إلى إطالق مراسل بي بي سي ومؤمنظماتقادة  .60
. وجه مسلمون بارزون في عدد من البلدان االوروبية الى خاطفي جونستون مناشدة عاجلة الطالقه             : لندن

تلقت الحياة نسخة منها، ان عمليات الخطف       " صحافيون بال حدود  "وجاء في المناشدة التي وزعتها منظمة       
على العاملين في وسائل االعالم الجماهيري تلحق الضرر بمصالح الفلسطينيين الذين           والهجمات الجسدية   

  .يحتاجون الى قدرة وسائل االعالم على االستمرار في العمل بأمان تام في قطاع غزة
  2/5/2007الحياة 

  
  أوروبي يطلع على آلية العمل في معبر رفحبرلمانيوفد  .61

تفقد وفد برلماني أوروبي معبر العودة الحدودي برفح، مساء أمس، واطلع على آليـة              : كتب محمد الجمل  
شكر رئيس الوفد البرلماني األوروبي في كلمته كافة األطقم الفنية واإلدارية ورجـال األمـن               . العمل فيه 

ة دائمة ومنتظمة لتـسهيل     العاملين على معبر رفح، معلنا تأييده للمطلب الفلسطيني تشغيل المعبر بصور          
نأمل ان يتم فتح المعبر بصورة دائمة بعد انتهاء قضية الجنـدي جلعـاد              : سفر وتنقل الفلسطينيين، قائال   

وأشار إلى أنه مع زمالئه، وبعد عودتهم إلى بالدهم، سيقومون بنقل كافـة القـضايا المتعلقـة                 . شاليت
بدوره، دعا الجنرال بـستيليزي     . ول سريعة لها  بالمعابر وغيرها، وسيحاولون الضغط من اجل إيجاد حل       

المستوى السياسي األوروبي للعمل من اجل ضمان تمديد فترة وجود المراقبين األوروبيين داخل المعبر،              
  .والتي من المفترض أن تنتهي أواخر الشهر الجاري

  2/5/2007األيام الفلسطينية 
  

 ان المسلمين السوريين إسالم ميشيل عفلق لمراقب عام اإلخوحسين أكدصدام  .62
ناصيف عواد، عضو االحتياط السابق في القيادة القومية لحزب ذكر عن :  شاكر الجوهري-عمان 

 على قصاصة ورق دسها داخل حقيقة اسالمه سجل األخيرن ، أعفلقميشيل البعث، وأحد أقرب مقربي 
ت الحرب العراقية اإليرانية، مصحف كان يقرأ فيه أثناء رحلة جوية اعادته من باريس إلى بغداد بدايا

وذلك حين واجهت الطائرة مصاعب في الهبوط في مطار بغداد، ما اضطرها في النهاية للهبوط في 
 ابلغحين ، ته لدى وفاعفلقعلن إسالم أ أن صدام حسين إلى  يشيرو .قاعدة جوية قرب الحدود السورية

عدنان سعد الدين المراقب العام كما أن  .ياته أن إعالن إسالم والدهم هو أصعب قرار اتخذه في حأبنائه
عن نه علم بإسالم عفلق قبل سنوات من وفاته، يؤكد أاألسبق لجماعة اإلخوان المسلمين في سوريا، 

 .أيضا كد له ذلكأن صدام حسين قد أكما  طه ياسين رمضان، طريق
  29/4/2007دنيا الوطن 

  
 س في الساحة الفلسطينيةحماوإلضعاف الحكومة   سريةخطة: األردنية المجد .63

30/4(األسبوعية من الصدور، في عددها ليوم اإلثنين " المجد"منعت السلطات األردنية صحيفة : انعم( ،
وقد حصل . متذرعة بنشر الجريدة في عددها الممنوع لما يسيء للسلطة الفلسطينية برئاسة محمود عباس

لوثيقة التي ُمنعت بسببها الصحيفة من الصدور، مراسل المركز الفلسطيني لإلعالم في عمان على نص ا
تفاصيل خطة سرية تهدف إلضعاف وتهميش دور الحكومة الفلسطينية وحركة "وهي بحسب الصحيفة 

، فيما ُيصار بعد "حماس في الساحة الفلسطينية، مقابل تقوية مراكز ونفوذ الرئاسة الفلسطينية وحركة فتح
بكرة، تضمن لحركة فتح والرئاسة الفلسطينية الفوز، ثم تشكيل إجراء انتخابات تشريعية م"ذلك إلى 

حكومة يمكنها التعاطي والتعاون مع المجتمع الدولي، بما ينسجم مع الشروط التي وضعتها اللجنة 
  ".لالعتراف بالحكومة) والكيان الصهيوني(الرباعية 
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مريكية، وقام بتسليمها الى رئيس وبحسب الصحيفة، فقد تم إعداد الوثيقة مؤخراً من قبل جهات عربية وأ
وتتضمن الوثيقة محورْي تحرك، ". رئيس جهاز مخابرات عربي"السلطة الفلسطينية محمود عباس، 

  . صفحة16، وتقع الخطة في "الخطة ب"والثاني يطلق عليه " الخطة أ"األول يطلق عليه 
بقاء الرئاسة الفلسطينية وحركة إ"وفي الوثيقة محاور وخطوات تمهيدية، ومطالب، وميزانيات، تستهدف 
، فيما تشير في مكان آخر إلى "فتح في عين المجتمع الدولي مركز الثقل في المشهد السياسي الفلسطيني

وإلى السيطرة على األجهزة األمنية بشكل كامل، وإلى أن األمر يحتاج " ضرب القوة السياسية لحماس"
  ".على تحقيق األهداف"متحدة لتعاون كل من الكيان الصهيوني والواليات ال

  
  :وفيما يلي النص الكامل للوثيقة

  2007خطة عملية للرئاسة الفلسطينية لعام 
  القضية· 1

تعرضت مصداقية الرئيس الفلسطيني محمود عباس النتكاسة خارج األراضي الفلسطينية بعد توقيعه على             
  .عية أو شروط عباس األساسيةاتفاق مكة وعدم استجابة حكومة الوحدة الوطنية لمتطلبات الربا

وبغياب جهود عباس القوية للحفاظ على موقع الرئاسة كمركز للثقل في القيادة الفلسطينية، من المتوقع أن                
على اعتبار أن عدم فاعليتـه فـي        (يتراجع الدعم الدولي لعباس ولن يكون التعامل معه بشكل حصري           

فيها االتحاد األوروبي ومجموعة الثماني بالبحـث عـن         وسوف تبدأ العديد من الدول، بما       ). ازدياد دائم 
شركاء فلسطينيين أكثر قبوالً ومصداقية ويمكنهم أن يحققوا إنجازاٍت ما على صعيد األمن والحكم، وهذا               
ما سيقوي موقف حماس داخل المجتمع الفلسطيني ويؤدي إلى المزيد مـن إضـعاف فـتح والرئاسـة                  

  .إمكانية إجراء انتخابات مبكرةالفلسطينية، وسوف يقلل أيضاً من 
ولذلك يحتاج الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى تقديم أداء فعال وقوي مبني على خطة عملية تجعلـه                 
أكثر قبوالً ومصداقية قبل إجراء مباحثات مع اإلسرائيليين واألمريكان خالل زيارة وزيـرة الخارجيـة               

باإلضافة إلى ذلك، فان هذه الخطة سـوف        . 2007ارس  م/ األمريكية كوندوليسا رايس المتوقعة في آذار     
تُبقي اهتمام وتركيز المجتمع الدولي والواليات المتحدة منصباً على تقديم الدعم الالزم لتحريـك العمليـة         

  .السياسية إلى األمام من خالل قنواته الصائبة
الحكـم،  (ة الفلـسطينية    ويجب اعتبار عناصر هذه الخطة بمثابة مكونات ضرورية في عملية بناء الدول           

  ).اإلدارة االقتصادية السليمة، بناء المؤسسات، وسيادة القانون
  األهداف· 2
 إبقاء الرئاسة الفلسطينية وحركة فتح في عين المجتمع الدولي مركز الثقـل فـي المـشهد الـسياسي                   -أ

  .الفلسطيني
لتزم بها، وذلك مـن خـالل        تحديد أسس العملية السلمية والمتطلبات التي يجب على كل طرف أن ي            -ب

وهذا يعني تجنب تضييع الوقت الثمين في محاولـة تعـديل أيديولوجيـة             . بناء معايير دولية يتم وضعها    
فتضييع الوقت الثمين والجهد السياسي في جعل حماس تنضم         . حماس، وإرجاع الساعة إلى ما قبل مدريد      

  .إلى الركب سوف ُيضعف كل أسس التسوية السلمية
 الدعم الالزم سياسياً ومالياً لعباس وفتح من أجل تمكين الرئيس الفلسطيني من المضي قـدماً                 توفير -ت

في المفاوضات السياسية من أجل إقامة الدولة الفلسطينية وبناء رصيده السياسي الذي يمكنه من االنتقـال          
  ). انتخابات برلمانية مبكرة داخل األراضي الفلسطينية" (ب"إلى الخطة 

لقوة السياسية لحماس من خالل تزويد الشعب الفلسطيني بمتطلباته االقتصادية المباشرة عبر             ضرب ا  -ث
  .الرئاسة وفتح، باإلضافة إلى تحسين وتقوية أجهزة الحكم ومؤسسات القانون داخل السلطة الفلسطينية
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 وفرض النظـام    توفير األدوات الضرورية الالزمة للرئاسة الفلسطينية للسيطرة على األجهزة األمنية          -ج
فهذا األمر سوف يردع حماس أو غيرها من الفصائل األخـرى           . واألمن الالزمين في الشارع الفلسطيني    

عن محاولة تصعيد األمور طالما أن سيادة قوى السلطة الفلسطينية وحركة فتح وسيطرتها قد ُبنيت على                
  .أسس متينة

على بذل الجهود لتحقيق أهداف محـددة        ربط الخطة بوقت زمني محدد يركز جهود جميع األطراف           -ح
  .خالل فترة زمنية قصيرة من الوقت تمتد من ثالثة إلى تسعة أشهر

  . التأكيد على تعاون كل من إسرائيل والواليات المتحدة على تحقيق األهداف المذكورة أعاله-خ
  :مكونات الخطة. 3

  )تسعة أشهر: المدة المحددة(سياسياً : أوالً
يد المفاوضات السياسية وإقامة الدولة الفلسطينية، بحيث تـشتمل هـذه المفاوضـات             إن التقدم على صع   

مناقشة موضوع الوضع النهائي باإلضافة الى الخطوات الالزمة لتغيير الوضع الحـالي علـى األرض               
  .خالل مدة قصيرة، هي أمور ضرورية من أجل بناء الرصيد السياسي لمحمود عباس وحركة فتح

فإن إطالق المفاوضات السياسية علناً، ثم متابعتها بشكل سري كفيل بأن يشيع التفاؤل             ومن ناحية أخرى،    
كما أن معايير   . الالزم بهذا الخصوص، وفي الوقت نفسه يحمي األطراف المشاركة من الضغط السياسي           

ياسية جدولة االنسحابات وبناء الثقة المرتبطة بالتقدم في الخطة األمنية ستـساعد أيـضاً العمليـة الـس                
االنسحابات المبرمجة، إزالة الحواجز ونقاط التفتيش، إطالق سراح السجناء، وقف بناء المـستوطنات،             (

ومن المهم أيضاً أن تؤكد السلطة الفلسطينية على التزامها بالنقاط التالية           ). ووقف أنشطة الحفر في القدس    
  : في خطتها السياسية

ية، والحفاظ على األمن الداخلي في األراضي الفلسطينية، سوف          من أجل تأكيد التزامها بالقرارات الدول      -
تتعاون الحكومة الفلسطينية مع رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية من أجل التوصل إلى اتفاق على تعليـق    

واإلقرار بأن وضع حد ألعمال العنف والحد من االعتداءات اإلسرائيلية على الفلسطينيين            (أعمال العنف   
مثل هذه الخطوات يجب أن تنهي فوضى السالح غير المسيطر عليه، والوضع األمني             ). يةمصلحة وطن 

  .الداخلي المتدهور وذلك من خالل تعزيز النظام والقانون الوطنيين
 وسوف يركز برنامج الحكومة على األجندة الداخلية، وخاصة المحافظة على األمن الداخلي ووضـع               -

بعة السعي إلى المصالحة، وإيجاد برنامج اقتصادي ووضع حـد للفقـر            حد لألزمة المتدهورة وتجديد متا    
  .ولتزايد البطالة، ودعم المجموعات التي تحملّت التبعات التي جرتها أنشطة المقاومة

  )تسعة أشهر: المدة الزمنية: (الحكم: ثانياً
ر لـه األدوات    يجب أن تشتمل الخطة على خطوات ملموسة تضمن تقوية سلطة الرئيس الفلسطيني، وتوف            

القانونية واإلدارية الضرورية للحكم، وتقوي مصداقيته وشرعيته، بحيث يكون قادراً بشكل مريح علـى              
  .2007الدعوة إلجراء انتخابات مبكرة مع حلول خريف 

يجب أن تقدم الخطة مرفقة مع أهـداف        (ويقع موضوع إصالح حركة فتح ضمن هذا المكون من الخطة           
إليها حركة فتح باإلضافة إلى تأمين ما يلزم من ميزانية لمثل هذا البرنـامج بحيـث                ونقاط ارتكاز تستند    

  ).ينتهي في فترة تمتد ما بين ثالثة إلى تسعة أشهر
  . تسليم أعضاء شبان من الحرس الجديد مناصب أعلى في السلطة داخل فتح-
  . انتخاب لجنة مركزية جديدة تقوي الحرس الجديد-
  .ل الحركة بحيث تكون قادرة على تقديم الئحة موحدة في االنتخابات المقبلة تعزيز التضامن داخ-
  . حّل القوى المسلحة داخل حركة فتح والسيطرة على كتائب شهداء األقصى-

ووفق هذه الخطة سوف يتلقى موقع الرئاسة المزيد من الدعم والتقوية لكي يتمكن مـن تحقيـق تـولي                   
  .األمنيةمسؤولياته االقتصادية والسياسية و
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  )ستة أشهر: المدة الزمنية: (األمن: ثالثاً
التي دعا إليها عبـاس، والبـدء بمناقـشة الخطـوات           " سلطة واحدة ذات قوة واحدة    "ضمان تنفيذ سياسة    

الضرورية ضد المجموعات التي تخرق وقف النار بهدف ضمان الـسيطرة التامـة علـى المنظمـات                 
 2007مـا بـين عـامي       (هزة األمنية الفلسطينية بالتـدريج      المسلحة، ودمج كل القوى المسلحة في األج      

  . بما يتوافق مع المعايير التي وضعها المجتمع الدولي2008و
وسوف يبنى المكون األمني للخطة وفق االلتزامات األمنية التي تم االتفاق عليها مسبقاً بين الفلـسطينيين                

لتوصل إليها مع الرباعيـة العربيـة والواليـات         ، والتفاهمات التي تم ا    ) دحالن -دايتون  (واإلسرائيليين  
ويجب أن يكون هناك خط زمني محدد، ومعايير معتمدة من أجل ضمان جدية التزامات السلطة               . المتحدة

  .الفلسطينية، وضمان أن تكون هذه السلطة مقبولة ومدعومة من قبل إسرائيل واألطراف األخرى
  )شهر أ9 -3: المدة الزمنية: (اقتصادياً: رابعاً

يجب بلورة آلية لتوزيع المرتبات في مكتب الرئيس الفلسطيني على ان يتم التنسيق حولها مع               : المرتبات
وزير المالية في ظل رفض الحكومة الفلسطينية التام لشروط الرباعية، وذلك من أجل ضـمان وصـول                 

ومثل هـذا   .  أو منظمة  المرتبات إلى القطاعات المتفق عليها من الموظفين دون أن تتحول إلى أي فصيل            
النظام يجب أن يعطي مصداقية للرئيس كضامن للتمويل الـالزم لتـسديد المرتبـات داخـل الـسلطة                  

  .الفلسطينية، خاصة مع استمرار حماس في رفضها لاللتزامات الدولية
على الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وبالتنسيق مع البنـك الـدولي واالتحـاد             :  المشاريع التنموية  -1
ألوروبي، طرح خطة عمل تحدد القطاعات األساسية والمجاالت والمشاريع التي تحتاج للتمويل، والتـي       ا

 أشهر، تركز بـشكل أساسـي علـى         9-6هي ذات نتائج نافعة وملموسة على أرض الواقع خالل مدة           
  .مواجهة وتخفيف الفقر والبطالة

خدمة المنظمات والهيئات غير الحكومية     تمويل هذه المشاريع سيتم عبر صندوق تابع للرئاسة يوضع في           
وبما أن مثل هذه المشاريع ستستغرق وقتاً أطـول         . والمجتمع الدولي لتطبيق البرامج التنموية المستعجلة     

ـ              أشهر، وذلـك لـضمان      9من التسعة أشهر، فإنه من الضروري ضمان تحقيق تقدم كاٍف خالل فترة ال
معدل الوقت الالزم إلنهاء معاهد التـدريب       . (د االنتخابات االستفادة القصوى من هذه المشاريع قبل موع      

  ). شهرا15ًالمهني والوظيفي، المدارس، والمراكز الصحية هو حوالي 
يتم التنسيق بين مكتب الرئاسة الفلسطيني والسلطات اإلسـرائيلية لتـأمين           :  حركة البضائع والعمال   -2
 القيود اإلسرائيلية، وكذلك التعاون اإلسرائيلي      ومبادرات خاصة لزيادة الصادرات وتجنب    " ممرات سالم "

  .في إزالة بعض الحواجز وتسهيل مرور العمال
  ):مارس/  آذار15قبل ( تطبيق الخطة -3

يمكن تقديم خطة العمل للفلسطينيين على اعتبارها اقتراحاً لهم ليتبنوها ويحصلوا على موافقة الواليـات               
 وهذا المقترح سيكون أيضاً بين يدي إسرائيل واألوروبيين مـن           ·المتحدة والرباعية العربية كخطوة أولى    

أو األردن  /ويمكن للواليـات المتحـدة و     . أجل اإلثبات بأن عباس لديه خطة عملية وهو ملتزم بها جدياً          
من أجل التوصل إلـى وضـع       ) تضم ممثالً عن كل طرف    (ومصر والسعودية أن تشكل لجنة مشتركة       

ولكن من الـضروري أن تكـون الخطـة         . أن تضمن مشاركة إسرائيل بها    المسودة النهائية التي يمكن     
واضحة حتى ال تخضع للتأويالت والتفسيرات المختلفة وتقع اإلشكاليات نفسها التي وقعت فيهـا خطـة                

  .خارطة الطريق جراء ذلك
  :ما يتوجب على إسرائيل أن تفعله

ما يتعلق بتقديم هذه الخطة والموافقة عليهـا        يجب على إسرائيل أن تتعهد بالتزامات موازية في المقابل في         
خالل القمة المقبلة كما ورد في مقترح مسودة اإلعالن المشترك لرايس وعباس وأولمرت في نهاية القمة                
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مارس، وهذا ما سيدفع بدوره القمة العربية في الرياض إلى إصدار بيان إيجـابي يـدعم                / في شهر آذار  
  .درة العربية للسالمالجهود السياسية ويؤكد على المبا

وكما من المتوقع أن يقدم الفلسطينيون خطة، فإن على اإلسرائيليين أن يظهروا التزامهم وجديتهم بالتقـدم   
وهذا األمر ضروري إذا ما كانت إسرائيل ترنو أن ترى االنخراط العربي الذي طالما كانت               . إلى األمام 

  .يئة حول مبادرة السالم العربيةويمكن إلسرائيل أن تشكل لجنة أو ه· تأمل أن تراه
هذه الهيئة ستكون مسؤولة عن تقييم المبادرة والبحث في السبل التي يمكن إلسرائيل أن تمضي بها باتجاه              

وهذا ما سيكون بمثابة رسـالة      · إيجاد أرضية مشتركة لتعزيز المفاوضات السياسية مستفيدة من المبادرة        
األرضية المشتركة مع الدولة العربية من أجل التوصـل إلـى           مهمة تظهر رغبة إسرائيل في إيجاد هذه        

  .التسوية النهائية
  

  وصف ملخص لعملية إصالح األجهزة األمنية الفلسطينية
  مقدمة

انشغلت السلطة الوطنية الفلسطينية في عملية إعادة هيكلة األجهزة األمنية الفلسطينية من أجـل فـرض                
الرئيس الفلسطينية محمود عباس أوامر بوضع برنامج إصالحي        وبناء على ذلك، أصدر     · النظام والقانون 
  .لألجهزة األمنية

  الهدف العام
بناء إمكانات األمن الفلسطيني وتقوية قدرته على ما يمكّن من إرساء الحل القائم على إنـشاء دولتـين،                  

 وقـرارات يـتم     بحيث تكون القوى األمنية قادرة على حماية ما يتم التوصل إليه من قرارات استراتيجية             
  .االتفاق عليها باسم السلطة الوطنية الفلسطينية

  ): شهرا12ً-6المدة الزمنية من (أهداف خاصة 
  . تعزيز اإلمكانات الموجودة لمضاعفة قدرة القوى األمنية على أداء مهماتها بطريقة فعالة-
اق المتوفرة من أجل ضـمان       مالءمة حجم وبنية القوى األمنية الفلسطينية بما يتوافق مع خيارات اإلنف           -

  .استمرارها والقدرة على اإلنفاق عليها
  . إعادة هيكلة األجهزة األمنية واالعتراف بشرعيتها بما يتوافق مع استراتيجية األمن القومي الفلسطيني-
  . وضع اإلطار القانوني الالزم لتحقيق األهداف المذكورة أعاله-

  :النتائج التي ُيتطلع إليها 
وى وكفاءة سبع كتائب مدربة على األعمال البوليسية تدريباً قوياً، وتتألف هذه الكتائـب مـن             رفع مست  -

 عنصر في مناطق الضفة الغربية وقطاع غزة، وذلك من أجل الحد من الوضع األمني الـداخلي                 4700
  .الذي تسوده الفوضى والسيطرة عليه

 وغزة، من ناحية التـدريب والتجهيـز،         عنصر أمني في الضفة الغربية     15000 زيادة كفاءة وقدرات     -
  .وبناء قدراتهم األساسية التي تخولهم فرض القانون والنظام

 وضع بنية تنظيمية جديدة للمؤسسة األمنية بكل تشكيالتها، يبدأ من أجهـزة مختـارة مثـل الحـرس                   -
  .الرئاسي وقوى األمن الوطني

ع الرؤية الجديدة، بداية باألجهزة المختارة مثـل         إتمام خطط التطوير لكل األجهزة األمنية بما يتوافق م         -
  .الحرس الرئاسي وقوى األمن الوطني

 تطوير مجموعة من العروض حول األطر القانونية لعمل األجهزة األمنية، وإصدار عـدد مـن هـذه             -
  .القوانين على شكل قرار رئاسي، وذلك فيما يتعلق بالتخصص والقيادة واإلشراف

 فعال وتعيين مستشار أمن قومي يتولى مـسؤولية متابعـة بـرامج اإلصـالح                بناء مكتب أمن قومي    -
  .للمؤسسات األمنية، باإلضافة إلى مسؤوليات أخرى لها عالقة بالسياسات واالستراتيجيات
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  . تشكيل مجموعات أمنية متخصصة تعمل على إنجاز برنامج اإلصالح لكل جهاز أمني-
  2006ديسمبر /  كانون األول7اإلنجازات من 

  :2007فبراير /  شباط28حتى 
 بلورة رؤية إستراتيجية فلسطينية وافق عليها الرئيس الفلسطيني محمود عباس، بعد أن تمت مناقـشتها             -

  .دايتون) االمريكي(والموافقة عليها من قبل فريق الجنرال 
  .لجنرال دايتون بلورة برامج مبدئية حول شكل المؤسسة األمنية وتوزيعها وبنيتها وافق عليها فريق ا-
  . تكوين نواة مكتب األمن القومي من خالل تشكيل الفريق الفلسطيني التقني لإلصالح-
  . بلورة مهمات مستشار األمن القومي-
  . بلورة مهمات وواجبات مكتب األمن القومي-
  . بلورة وبدء تطبيق إعادة البناء العامة لقوى األمن الوطنية-
  . من الضباط غير الفاعلين تقريب سن التقاعد لعدد كبير-
  . إحالة عدد كبير من الضباط الذين وصلوا إلى سن التقاعد إلى التقاعد-
  . تعيين ضباط شبان أكفاء في مواقع قيادية-
 حل ودمج وتوحيد العديد من الدوائر األمنية من أجل الوصول إلى خطة خارطة الطريق فيما يتعلـق                  -

  .األمن القومي، األمن الداخلي، واالستخبارات العامة: في ثالثة فروعبتنظيم األجهزة األمنية الفلسطينية 
 إنشاء قوى أمنية تشمل أجهزة أمنية مختلفة مثل مجموعات اإلسناد، وتحديد مهماتها وآليـات عملهـا                 -

  .ضمن إطار من خطط تطوير مفصلة
يمية وذلك من أجـل إنـشاء    إطالق عملية اختيار الموارد البشرية المناسبة من الناحية الصحية واألكاد     -

 عنصر لألمن القومي من     15000وفي هذا اإلطار، تم اختيار      . نواة الوحدات األمنية التي سيعاد تشكيلها     
غزة وخمسة آالف من الضفة الغربية ليشكلوا نواة األجهزة األمنية التي سيتم تحويلهـا، مـع تحـسين                   

  .إمكاناتهم من الناحية العملية
  . في الضفة الغربية1400 عنصر في األمن في قطاع غزة، و3700ي لـ بدء التدريب األساس-
  . بدء خطة إعادة التأهيل لثالثة مراكز تدريب في الضفة الغربية وثالثة أخرى في قطاع غزة-

  :خطوات جديدة
 وضع خطة تدريب متكاملة ومتخصصة للعناصر األمنية من الحرس الرئاسي واألمن القومي بما فـي                -

التي ستسهر على إرساء األمن وتطبيق القانون، وعناصر األمن الداخلي، وعناصر مكافحة            ذلك العناصر   
  .الشغب وعناصر مكافحة اإلرهاب

 إعداد مخيمات أمنية لالفراد الذين ينهون التدريب، وإعادة نشرهم في المحافظات حـسب األولويـات                -
  .األمنية

  .على االستيعاب وتعزيز تجهيزاتها إتمام إعادة تأهيل مخيمات التدريب وزيادة قدرتها -
  . إقامة دورات تدريب تخصصية في الخارج-
  . تزويد عناصر األمن بالمعدات واألسلحة الضرورية لتنفيذ مهماتهم-

  :المتطلبات
يتطلب تنفيذ األهداف المذكورة أعاله والوصول إلى وضع أمني أفضل في المرحلة المقبلة التي تمتد من                

  :راً، دعماً فورياً سياسياً، وتقنياً، واقتصادياً، ومادياً، ولوجستياً كما يليستة إلى إثني عشر شه
 الدعم التقني من خالل توفير خبراء ومستشارين دوليين بغية دعم عمل الفريق التقني بما يتوافق مع                 -1

  .أفضل أداء في المنطقة
ج إصالح القوى األمنية الفلسطينية      بذل الجهود من أجل إيجاد بيئة إقليمية مالئمة تسمح بإنجاح برنام           -2
  ).بما في ذلك التعاون اإليجابي من الحكومة اإلسرائيلية(
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 الدعم المادي الجاد للتدريب بما في ذلك تدريب عناصر األمن الفلسطيني في األردن ومصر، وهـذا                 -3
نـامج  يشمل تدريب الحرس الرئاسي، وعناصر األمن القومي، وحرس الحدود، وكل ذلك بناء علـى بر              

  . مليون دوالر للسنة األولى فقط96 التكلفة -تدريب مفصل 
 مليون دوالر في    53 التكلفة   - جهود جدية لضمان دفع مرتبات ومستحقات عناصر األمن الفلسطيني           -4

  . مليون دوالر في السنة640الشهر، 
  .ن دوالر سنوياً مليو59 التكلفة - تغطية النفقات العملياتية لعناصر األمن القومي الفلسطيني -5
  · مليون دوالر سنويا49ً التكلفة - تغطية المصاريف األساسية -6
  ·)القاتلة وغير القاتلة( توفير التجهيزات األمنية المطلوبة -7
 مليـون   46 التكلفة   - توفير الوسائل المادية الالزمة لبناء المؤسسات وتوسيع قدرتها على االستيعاب            -8

  .دوالر سنوياً
  · مليون دوالر53" التكلفة"اكز تدريب في الضفة الغربية وقطاع غزة  تطوير مر-9

  .مليار دوالر1.27: المجموع
التكاليف والميزانية بشكل عام تم وضعها بشكل مشترك من قبـل فريـق الجنـرال دايتـون،                 : مالحظة

  .والفريق التقني الفلسطيني لإلصالح
  2007مارس /  آذار1

  يإطار العمل لدى الجانب الفلسطين
 بعد عدد من المحادثات مع القادة العرب والغربيين، من الواضـح أن هنـاك حاجـة لـدى الـسلطة                     -

الفلسطينية للتركيز في مسار عملها خالل األشهر القليلة التالية على مسائل الحكم الداخلي، باإلضافة إلى               
  .مسألة العالقة مع إسرائيل وبشكل أعم العالقة مع المجتمع الدولي

وهي الخطة التي يجب على القيادة الفلـسطينية إعـدادها، تبنيهـا            (غياب خطة عمل واضحة      في ظل    -
، سـتظل هنـاك عـدة أمـور      )وإعالنها، سواء في المجالس الخاصة أو التصريحات والخطابات العلنية        

 سيؤثر  وهذا بالتالي · متروكة لحسن نية القيادة الفلسطينية تجاه السالم، ولمدى قدرتها على تحقيق أية تقدم            
سلبياً على رغبة اإلسرائيليين بإجراء مفاوضات سالم جدية مع القيادة الفلسطينية، وسـيقلل أيـضاً مـن                 

ومـن  . االهتمام األمريكي، بشكل خاص، والدولي بشكل أعم، في االنخراط جدياً في عملية سالم جديدة             
ع المجتمع الـدولي للـسعي وراء       الممكن أيضًأ أن يؤدي غياب هذه الخطة عند القيادة الفلسطينية إلى دف           

عالقات مع تنظيمات فلسطينية أخرى، وبالتحديد حركة حماس، لكسر الجمود، خاصـة مـع الـصورة                
  ...) إطالق سراح شاليط، المفاوضات(الحالية لحماس على أنها من يملك أوراق اللعبة 

لوا موافقة ودعم الرباعية العربيـة       يجب إعداد خطة عمل، تُقتَرُح من ثم على الفلسطينيين ليتبنّوها وينا           -
لكن سيتم إطالع اإلسرائيليين واالتحـاد األوروبـي عليهـا          · والواليات المتحدة األميركية كخطوة أولى    

  .إلثبات أن عباس يملك بالفعل خطة عمل ويتعهدها جدياً
ـ                - عت  ستحتوي الخطة على خطوات محددة في كل من مجاالت األمن، السياسة واالقتصاد، وقـد وض

بهدف تعزيز سلطة الرئيس الفلسطيني، وتأمين كل ما يلزمه سياسياً وإدارياً ومادياً للحكم، وليصبح قادراً               
  .على الدعوة بشكل مرتاح إلى انتخابات مبكرة في أقرب وقت ممكن

يـاً  اإلسرائيلية األمنية والسياسية والمالية القائمـة حال      - ستبنى الخطة على أساس االلتزامات الفلسطينية      -
مـع الرباعيـة    ) التي توصلت إليها سـابقاً    : أو(، وعلى أساس التفاهمات القائمة سابقاً       )دحالن-دايتون(

كما أنه يجب أن تكون الخطة ذات جدول زمنـي ومعـايير قابلـة           · العربية والواليات المتحدة األميركية   
اإلسرائيليين واألطـراف األخـرى     للتقييم وتعكس بالتالي جدية التزام القيادة الفلسطينية، وتضمن موافقة          

  .عليها
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 حالما صارت خطة العمل واضحة وتبنتها القيادة الفلسطينية، ستزداد مـصداقية القيـادة فـي عيـون       -
اإلسرائيليين وغيرهم، وستؤمن إطاراً يمكن للفلسطينيين من خالله طلب المـساعدة والـدعم الـسياسي               

  .والمادي
وبإمكان . ل األيام القليلة القادمة ومناقشتها مع اإلدارة األميركية        بإمكاننا تحضير مسودة خطة عمل خال      -

أو األردن والسعودية ومصر طرحها على القيادة الفلسطينية، وتشكيل لجنة          /الواليات المتحدة األميركية و   
لوضع المسودة النهائية والتي يمكن من ثم إطـالع اإلسـرائيليين           ) تضم ممثالً عن كل طرف    (مشتركة  

  .عليها
يجب أن يتم االنتهاء من هذا قبل زيارة رايس القادمة إلى المنطقة، كي يكون الموقف اإلسرائيلي أكثـر                  

، وهذا بالتالي سـيمهد أكثـر       )والذي من المقترح أن يتم بعد زيارة رايس       (إيجابية تجاه التصريح العلني     
لية ويؤكد على مبادرة السالم     اإلسرائي-لموقف ايجابي عربي خالل قمة الرياض، يدعم الجهود الفلسطينية        

  .العربية
  2007مارس /  آذار3

  ملخص تنفيذي
  2007خطة عمل للرئاسة الفلسطينية خالل الـ

ـ           شهراً القادمة، في مجاالت األمـن       12-6فيما يلي عشر خطوات، يمكن للرئيس عباس تطبيقها خالل ال
الحكم، اإلدارة االقتصادية السليمة،     (ويجب عدم إغفال أي من هذه األخيرة      · والسياسة والحكم واالقتصاد  

  .في عملية بناء الدولة الفلسطينية) بناء المؤسسات وتطبيق القانون
من الممكن طرح خطة العمل على الفلسطينيين لتبنيها ونيل الدعم من الرباعية العربية والواليات المتحدة               

عليها، وذلك إلثبات أن عبـاس لديـه        سيتم أيضاً إطالع إسرائيل واألوروبيين      . األمريكية كخطوة أولى  
ستقوم الرباعية العربية والواليات المتحدة األميركية من ثم بتأسـيس          · خطة عمل، وأنه جاد في التزاماته     

ومن الضروري أن تكون الخطـة واضـحة، ال         . لجنة مشتركة مع الفلسطينيين لوضع المسودة النهائية      
بلة للتطبيق كي ال تنتهي إلى المأزق نفسه الذي وصـلت       تحمل أوجه وتفسيرات مختلفة وال تحفظات، وقا      

  .إليه خارطة الطريق
  عشر خطوات لبناء دولة فلسطينية

  . المضي قدماً بالمفاوضات السياسية بهدف تأسيس دولة فلسطينية-1
 السيطرة على مناطق، أي ضمن مفاهيم االنسحابات التدريجية وفي إطار بناء الثقة المرتبطة بتحقيق               -2
  .م على صعيد الخطة األمنيةتقد
  . التوصل إلى وقف إطالق نار والحفاظ عليه وبما، ينهي بفعالية ممارسات العنف-3
 تعزيز سلطة الرئاسة الفلسطينية، وتأمين المستلزمات القانونية واإلدارية الالزمة للرئيس كي يحكـم              -4

لى إجراء انتخابات مبكرة بحلـول      ويزيد مصداقيته وشرعيته، وليصبح قادراً على الدعوة بشكل مريح إ         
كمركز الثقل علـى الخارطـة الـسياسية        " الرئاسة وفتح "ومن المهم أيضاً الحفاظ على      . 2007خريف  

  .الفلسطينية في نظر المجتمع الدولي
سيتم تقديم خطة مع األهداف والمعايير إلصالح فتح باإلضافة إلى الميزانية الالزمـة،             ( إصالح فتح    -5

  ). التالية9-3بلة للتنفيذ خالل االشهر الـلجعل الخطة قا
  . إيصال عناصر شابة إلى المناصب القيادية العليا في الحركة-
  ".الحرس الجديد" انتخاب مجلس مركزي جديد يقوي سلطات -
  . توحيد صفوف الحركة لتكون قادرة على تقديم لوائح موحدة في االنتخابات المقبلة-
  .كة والسيطرة على كتائب شهداء األقصى إنهاء االنقسامات داخل الحر-
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 سيتم أيضاً تعزيز سلطات مكتب الرئاسة ضمن الخطة، وذلك لتمكينه من القيـام بواجباتـه الماليـة                  -6
  .والسياسية واألمنية

ويـتم  ) المركز األساسي ومصدر الرقابـة    (تحديد آلية لتوزيع الرواتب في مكتب الرئاسة        :  الرواتب -7
هذه اآللية ستجعل من الرئيس الفلسطيني ضـمانة تـأمين          · )بخصوص اإلنفاق (لية  التنسيق مع وزير الما   

  ·الرواتب للسلطة الفلسطينية، وستزيد بالتالي من مكانته
على الرئيس الفلسطيني، وبالتنسيق مع البنك الدولي واالتحاد األوروبي، طـرح           :  المشاريع التنموية  -8

 والمشاريع التي تحتاج للتمويل، والتي هـي ذات نتـائج           خطة عمل تحدد القطاعات األساسية والمجاالت     
 أشهر، تركز بشكل أساسي على مواجهة وتخفيف الفقر    9-6نافعة وملموسة على أرض الواقع خالل مدة        

  .والبطالة
تمويل هذه المشاريع سيتم عبر صندوق تابع للرئاسة، يوضع في خدمـة المنظمـات والهيئـات غيـر                  

وبما أن مثل هذه المـشاريع ستـستغرق        · لتطبيق البرامج التنموية المستعجلة   الحكومية والمجتمع الدولي    
ـ                أشهر، وذلك   9وقتاً أطول من التسعة أشهر، فإنه من الضروري ضمان تحقيق تقدم كاٍف خالل فترة ال

معدل الوقت الالزم إلنهـاء معاهـد       (لضمان االستفادة القصوى من هذه المشاريع قبل موعد االنتخابات          
  ). شهرا15ً المهني والوظيفي، المدارس، والمراكز الصحية هو حوالي التدريب

سيتم التنسيق بين مكتب الرئاسة الفلسطيني والسلطات اإلسرائيلية لتأمين         :  نقل البضائع وتنقّل العمال    -9
ومبادرات خاصة لزيادة الصادرات وتجنب القيود اإلسرائيلية، وكذلك التعاون اإلسرائيلي          " ممرات سالم "
  .ي إزالة بعض الحواجز وتسهيل مرور العمالف

  : اتخاذ الخطوات الضرورية لإلصالح األمني، والمحددة فيما يلي-10
  .  تطوير االستيعاب والقدرة والكفاءة لدى القوات األمنية ليكون لعملها الفاعلية والتأثير-
  .استمراريتها تعديل حجم وشكل القوات األمنية باعتماد خيارات مفصلة تضمن قدرتها و-
  . إعادة تشكيل وترتيب دوائر القوى األمنية بما يتفق مع الرؤية اإلستراتيجية لألمن الوطني الفلسطيني-
  . وضع اإلطار القانوني الالزم لتحقيق األهداف المذكورة أعاله-
 عنـصر   4700تضم هذه الوحـدات     ·  رفع مستوى وكفاءة سبع وحدات مدربة على ضبط األمن بشدة          -

  .في الضفة الغربية وقطاع غزة، وذلك لضبط الفوضى الداخلية ووضع حد للفلتان األمنيأمني 
 عنصر أمني في الضفة الغربية وقطاع غـزة، بمـا يـشمل التـدريب               15000 رفع مستوى وكفاءة     -

  .والتجهيز وبناء القدرة الذاتية على حفظ النظام وتطبيق القانون
افة أجهزتها وتشكيالتها، تبدأ ببعض األجهزة المختارة كـالحرس          إيجاد بنية جديدة للمؤسسة األمنية بك      -

  .الرئاسي وقوى األمن
 إنجاز خطط تنمية لكل من األجهزة األمنية بما يالئم الرؤية الجديدة، بدءاً ببعض األجهـزة المختـارة                  -

  .مثل الحرس الرئاسي وقوى األمن
هزة األمنية وإصدار عـدد منهـا عبـر          وضع مجموعة من المقترحات إلطار قانوني ينظّم عمل األج         -

  .مراسيم رئاسية تتناول التخصص والقيادة والتوجيه والتحكّم
 تأسيس مكتب وطني لألمن القومي مؤثّر، وتعيين مستشار لألمن القومي، يكون مسؤوالً عن متابعـة                -

  .راتيجياً وسياسياًبرامج اإلصالح والتأهيل لألجهزة والمؤسسات األمنية، وكذلك لكل ما يتعلق باألمن است
 لكل برنامج إصالح وتأهيل ألي من المؤسسات واألجهزة األمنية، مجموعات أمنية متخصصة تعمـل               -

  .عليه
 - الحرس الرئاسي وقوى األمـن     - إعداد خطط تدريب متخصصة ومتكاملة لعناصر األجهزة األمنية          -

  .وتشمل القانون والنظام، األمن الداخلي، ومكافحة الشغب واإلرهاب
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 إعداد معسكرات أمنية للعناصر الذين ينهون التدريب، وإدخال هؤالء إلى الخدمة بما يلبـي أولويـات                 -
  .االحتياجات األمنية الداخلية

  . إعادة تأهيل كاملة لمعسكرات التدريب وتطوير قدرتها االستيعابية وتجهيزاتها-
  . تأمين تدريب متخصص في الخارج-
  .تولوا من ثم مهمة التدريب إعداد مدربين فلسطينيين لي-
  . تزويد العناصر األمنية بالتجهيزات الالزمة واألسلحة الضرورية للقيام بواجباتهم-

  2/5/2007المركز الفلسطيني لإلعالم 
  

   تقرير لجنة فينوغراد المرحليموجزنص  .64
ـ     : القدس المحتلة  ص األداء فيما يلي الترجمة الحرفية الرسمية للموجز الذي أدلى بـه رئـيس لجنـة فح

 في الحرب العدوانية على لبنان القاضي السابق إليـاهو          "االسرائيلي"السياسي والعسكري لحكومة الكيان     
فينوغراد أول أمس أمام الصحافيين، وهو يوجز تقرير اللجنة المرحلي الذي أحدث ما يعد زلزاالً سياسياً                

  :"االسرائيلية"كبيراً في الكيان، كما نشرته أمس صحيفة هآرتس 
 ،2001  أ من قانون الحكومة للعام     8، بناء على المادة     "اسرائيل" قررت حكومة    2006 ايلول   17في يوم   

الستيضاح االستعداد والسلوك لدى القيادة السياسية وجهاز االمـن، بالنـسبة           "تعيين لجنة فحص حكومية     
ا لرئيس الوزراء ووزير    اليوم قدمن . "2006 تموز   12لجملة جوانب المعركة في الشمال، التي بدأت يوم         

  . الدفاع صيغة سرية للغاية من التقرير الجزئي، ونحن نعرض اآلن على الجمهور صيغته العلنية
رأينا . اللجنة ُعينت لالحساس الشديد لدى الجمهور بالفاجعة وخيبة األمل نتيجة المعركة وطريقة ادارتها            

نه بقدر حجم الحدث والفاجعة، هكـذا حجـم         في أخذ المسؤولية الصعبة حق بل واجب وذلك الننا نرى أ          
نحن نرى  . "اسرائيل"الفرصة للتغيير والتحسين في مواضيع حيوية لألمن وازدهار الدولة والمجتمع في            

 كمجتمع قوي وذي مناعة كبرى، فيه احساس بـالغ القـوة مـن عدالـة موقفـه                  "اسرائيل"المجتمع في   
وإضـافة إلـى    .  الحرب في لبنان وفي الفترة التي تلتها       هذا أيضا وجد تعبيره في    . واالعتزاز بانجازاته 

 هذا الفهم لمهمتنا أثـر فـي         .ذلك، محظور علينا أن نستخف بنقاط الخلل العميقة التي تظهر في داخلنا           
ال يوجد من يستخف بالحاجة للتحقيق فيما حدث في الماضي وتحمل المسؤولية            . الطريقة التي عملنا فيها   

أحداث الماضي هي المفتاح الستخالص العبر للمستقبل، ولكن استخالص العبر          دراسة  . الشخصية ايضا 
التركيز على استخالص العبـر لـيس فقـط         . وتطبيقها كما ينبغي هو المحصلة االهم الستنتاجات اللجنة       

فهو ينبع أيضا من الفهم بأن أحد مـصادر القـوة الكبـرى للمجتمـع               . موضوع الفهم لمهمة لجنة عامة    
فإلى جانب االنجازات الكبرى، فإن التحديات التـي        .  هو كونه مجتمعاً حراً، مفتوحاً وخالقاً      "االسرائيلي"

  ..  ال تزال قائمة"اسرائيل"تحدق في وجه 
في بداية الطريق، أملنا في أن يكون تشكيل اللجنة حافزا لحث سياقات استخالص العبـر الداخليـة فـي              

بحيث يمكننا أن نكرس وقتنا لفحص جملة المـواد بـشكل           المنظومات ذات الصلة، في أثناء عمل اللجنة        
ولكن سياقات استخالص العبر وتطبيقها لم تـتم اال بقـدر     . معمق، ونعرض على الجمهور صورة كاملة     

من ناحية ما، نشأت مسيرة معاكسة، ومقلقة، مسيرة انتظار لقول اللجنة، قبل العمل بحزم وشدة               . محدود
  . تالصالح نقاط الخلل التي انكشف

. وعليه، فقد قررنا تقديم موعد اصدار التقرير الجزئي الذي يركز على القرارات المتعلقة بشن المعركـة               
فعلنا ذلك إنطالقا من األمل في أن تعمل المحافل ذات الصلة على عجل إلصالح وتغيير كل ما يفترضه                  

على أداء القيـادة الـسياسية      نكرر التشديد على أننا نأمل في أال يصرف هذا التقرير، الذي يركز             . ذلك
والعسكرية االعلى في قرارات شن الحرب، االنتباه عن الصورة الكاملة، والمقلقة بمجملها، التي ظهرت              

  . فيه
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  :التقرير الجزئي يتضمن بعض الفصول العامة التي تعنى بالمواضيع التالية
في مفهومنا،  . ية بشكل خاص   فهم مهمة اللجنة وموقفها من التوصيات بشكل عام والتوصيات الشخص          -أ

المهمة الرئيسية للجنة الفحص العامة هي تحديد النتائج واالستنتاجات ووضع توصياتها امـام الجمهـور               
 ان تحل محل االجهزة     - بشكل عام    -اللجنة العامة ال يفترض بها      . وأصحاب القرار كي يعملوا بموجبها    

وبالفعل، فاننا في التقريـر  . الجمهور أو كقائد كبيرالسياسية العادية لتقرر من يؤدي منصبه كمنتخب من       
ومع ذلك، فسنفحص هذا الموضـوع مـرة        . الجزئي ندرج استنتاجات شخصية وليس توصيات شخصية      

  ..أخرى قبل إصدار التقرير النهائي
 "العدل الطبيعـي  " الشكل الذي وازنت فيه اللجنة الرغبة في إجراء فحص سريع وناجع مع الحق في                -ب

على لجنة الفحص الحكومية ال تنطبق الترتيبات المفـصلة بقـانون           .  شأنه أن يتضرر من عملها     لمن من 
فقـد أبلغـت   . لجنة التحقيق، ولكن اللجنة تأخذ على عاتقها بالطبع المبادىء العامة لقواعد العدل الطبيعي            

ضرر، وسمحت لـه  اللجنة من قد يتضرر من تحقيقاتها في كتب االستدعاء التي تفصل ما من شأنه أن يت         
بالتطرق لالدعاءات ضده دون ارسال بالغات تحذير واجراء استيـضاح شـبه قـضائي قبـل تحديـد                  

  .نحن نعتقد أن من قد يتضرر من التقرير ُمنح الفرصة للتصدي لالدعاءات ضده. استنتاجاتها
 2006تمـوز    12 من لبنان وحتى     "االسرائيلي" السياقات والتطورات في الفترة بين انسحاب الجيش         -ج

هذه الخلفية خلقت بقدر كبير المعطيات التي في داخلها         . والتي ساهمت في خلق الخلفية للحرب في لبنان       
وفهمها حيوي أيضا كي    .  تموز، وهي حيوية لفهم أحداث المعركة وتقديرها       12عمل أصحاب القرار في     

  . حرب لبنان الثانية نفسهايكون ممكنا استخالص الدروس من االحداث، والتي معناها أوسع من أحداث
 لباب التقرير الجزئي هو فحص مفصل للقرارات على المستويات العليا، المتعلقة بشن الحرب، بدءا                -8

بقرار الحكومة المصادقة على رد عسكري حاد في ذات المساء المصيري في أعقاب حدث االختطـاف                
ي عرضت فيه العملية وأهدافها في       تموز، وحتى خطاب رئيس الوزراء في الكنيست والذ        12في صباح   

جدير بالذكر  .  هذه القرارات كانت حرجة وتأسيسية، وعليه، فإنها جديرة بفحص متفرد          2006 تموز ،  17
أن هذه القرارات تمتعت بتأييد واسع سواء في الحكومة، ام بين الجمهور وفي الكنيست على مـدى كـل       

  .الفترة
. ت، وطريقة اتخاذها، عانت من إخفاقات في غاية الخطـورة          رغم ذلك، فإننا نقضي بأن هذه القرارا       -9

ونحن نلقي بأساس المسؤولية عن هذه االخفاقات على رئيس الوزراء، على وزير الدفاع وعلى رئـيس                
ومع ذلك فإن   . لثالثتهم كانت مساهمة شخصية حاسمة في هذه القرارات وشكل اتخاذها         . األركان السابق 

ي وجدت في القرارات بشن المعركة وأساسا بشروط خلفيتهـا كـان هنـاك              المسؤولية عن االخفاقات الت   
  . شركاء كثيرون آخرون

  : يمكن اجمال أساس االخفاقات في القرارات وفي كل اتخاذها على النحو التالي-10
 دراسة دقيقة للطبيعة    -في أساسها   ..  القرار بالرد ردا عسكرياً فوريا وحادا لم يستند الى خطة مفصلة           -أ
كان يمكن المعرفة لهذه الطبيعة بأن القدرة على تحقيق انجازات عـسكرية ذات             . معقدة للساحة اللبنانية  ال

تأثير سياسي كانت محدودة، إذ أن الرد العسكري سيؤدي الى نار مكثفة على الجبهة الداخلية، وأنه لـم                  
. عاٍل والتأييد لها قليل    "ثمنها"يكن هناك جواب عسكري على هذه النار دون خطوة برية واسعة وطويلة             

  . هذه المصاعب لم تطرح أمام القيادة السياسية
 في القرارات لشن المعركة العسكرية لم تدرس كل جملة االحتماالت الكاملة، وعلى رأسها مسألة اذا                -ب

كان من الصحيح مواصلة سياسة التجلد في الحدود الشمالية، أو ادراج خطوات سياسية مـع خطـوات                 
 "اسـرائيل " حد التصعيد أو استعداد عسكري دون خطوات عسكرية فورية، لالبقاء في يـد               عسكرية قبل 

وبذلك كان هناك ضعف في التفكيـر االسـتراتيجي، الـذي           . لكامل امكانيات الرد على حدث االختطاف     
  . يقتطع الرد على الحدث عن الصورة العامة والشاملة



  

  

 
 

  

            37 ص                                    709:                                 العدد2/5/2007األربعاء : لتاريخا

نادا إلى عرض غامض لالهداف وسبل العمل، مما         التأييد في الحكومة تحقق ضمن أمور اخرى است        -ج
فقد صوت الوزراء في صـالح      . أتاح للوزراء الذين كانوا ذوي مناهج مختلفة أو متعارضة تأييد الخطوة          

قرروا الدخول في معركـة دون أن يفكـروا كيـف           . قرار لم يعرفوا ولم يفهموا طبيعته والى أين يؤدي        
  .الخروج منها أيضا

 المعلنة للعملة لم يتم ايضاحه ولم يكن قابال للتحقيق، وفي جزء منها لم يكن هنـاك           جزء من االهداف   -د
  . امكانية التحقق بالوسائل التي صودق عليها للعمليات العسكرية

 الجيش لم يبِد ابداعية في اقتراح البدائل، لم يحذر من أنه لم يكن هناك تطابق بـين سـيناريوهات                    -ـه
صادق عليها، ولم يطلب تجنيد االحتياط الذي سيسمح بتدريبها لخطوة برية،           التطور وبين سبل العمل الم    

  . عند الحاجة
 حتى بعد اتضاح هذه الحقائق للقيادة السياسية، لم تطابق العملية العـسكرية وأهـدافها مـع طبيعـة                   -و

ال سيستمر   فإن االهداف التي اعلن عنها كانت طموحة أكثر مما ينبغي، وقيل إن القت             -وبالعكس  . الساحة
  .  لم تتطابق وتحقيقها-حتى تحقيقها، ولكن سبل العمل التي صودق عليها واستخدمت 

 مسؤولية أساسية عن هذه االخفاقات الخطيرة ملقاة على رئيس الوزراء، ووزير الـدفاع ورئـيس                -11
كل واحـد   ونحن نولي لهؤالء الثالثة، وذلك الن من المعقول االفتراض أنه لو كان             . االركان المنصرف 

 - فإن القرارات وطريقة اتخاذها في الفترة المدروسة، وكذا نتـائج المعركـة              -منهم عمل بشكل أفضل     
  . ستكون أفضل

  : نبدأ برئيس الوزراء-12
مسؤوليته .  على رئيس الوزراء تحمل المسؤولية العليا والشاملة عن قرارات حكومته وأعمال الجيش            -أ

تنبع سواء من أدائه أو من سلوكه هو، ذلك أنه هو الذي بادر وقـاد               عن اخفاقات القرارات بشن الحرب      
  .عمليا القرارات التي اتخذت

 رئيس الوزراء بلور موقفه دون أن تعرض عليه خطة عسكرية مفـصلة ودون أن يطالـب بـأن                   -ب
التـي  تعرض، ودون ايالء اهتمام كاٍف للظروف المعقدة للساحة اللبنانية والبدائل العسكرية والـسياسية              

رغم انعدام تجربته فـي الـشؤون االمنيـة         .. وقد عمل ذلك دون مشاورات مرتبة     . "إسرائيل"ـتوفرت ل 
  ..والسياسية، ودون فحص الشكوك السياسية والمهنية

 رئيس الوزراء مسؤول عن أن اهداف المعركة لم تتحدد بوضوح وحذر وعن أنه لم يتفحص بشكل                 -ج
كانت له مـساهمة شخـصية فـي أن         . لسبل التي اتخذت بتحقيقها   مرتب العالقة بين أهداف المعركة وا     

  . االهداف التي اُعلن عنها كانت طموحة وغير قابلة للتحقق
 رئيس الوزراء لم يحدث خطته حتى بعد أن تبين أن الفرضيات االساسية للعملية العـسكرية الحـادة                  -د

  .  ليست عملية وليست متحققة"اسرائيل"التي اتخذتها 
  . ا ينضم الى فشل خطير يتعلق باستخدام التفكر، المسؤولية والحذر كل هذ-ـه

 وزير الدفاع هو الوزير المسؤول عن الجيش، وعضو كبير في مجموعـة القـادة فـي الـشؤون                   -13
  .السياسية واالمنية

يـه  كما لم يكن لد.  لم يكن لدى وزير الدفاع المعرفة والخبرة في الشؤون السياسية، األمنية والحكومية     -أ
  .اطالع جيد على المبادىء االكثر أساسية الستخدام القوة العسكرية كأداة لتحقيق أهداف سياسية

 رغم ذلك، فقد اتخذ قراراته في الفترة المدروسة دون التشاور مع محافـل سياسـية ومهنيـة ذات                   -ب
  . كما لم يعِط وزنا كافيا لآلراء المتحفظة. تجربة، بما في ذلك خارج جهاز األمن

فلم يطلب ولم يدرس خطط الجيش، لم يتأكد من         .  وزير الدفاع لم يعمل انطالقا من رؤية استراتيجية        -ج
تأثيره . جاهزيته ولم يفحص التطابق بين سبل العمل التي عرضت وصودق عليها وبين االهداف المحددة             
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ير والعمل امـام     بدائل للتفك  - ولم يطلب فحصاً     -في القرارات تعلق أساسا بأمور موضعية، ولم يطرح         
  . رئيس الوزراء والجيش

، أهـداف المعركـة،     "اسـرائيل " وزير الدفاع لم يطور فهما مستقال الثار تعقيد الساحة على رد فعل              -د
عدم خبرته وعدم معرفته منعاه مـن تحـدي الجـيش           . والعالقة بين الخطوات العسكرية والسياسية فيها     

  . ورئيس الوزراء
واليته واداؤه في زمن الحرب، أضعف بالتالي قدرة        . ع فشل في مهام منصبه     بهذا يكون وزير الدفا    -ـه

  . الحكومة على التصدي لتحدياتها
 رئيس االركان هو القائد االعلى للجيش، والمصدر االساس للمعلومات عن الجيش، خططه، قدراته              -14

 مع القيادة الـسياسية كـان       دوره في القرارات في الجيش وفي التنسيق      . وتوصياته أمام القيادة السياسية   
  . مسيطرا

فلم يضع القيادة   . وعندما حدث االختطاف، عمل بتهور    .  رئيس االركان لم يكن مستعدا للحدث المتوقع       -أ
السياسية في صورة تعقيد الساحة ولم يعرض عليها المعلومات، التقديرات والخطط التي كانت في الجيش               

  . وكانت ستتيح التصدي االفضل لتحدياتها
 رئيس األركان لم يعرض على القيادة السياسية الحالة المتردية للجاهزية واالستعداد لـدى الجـيش                -ب

 فإن الرد من شأنه     -لتنفيذ خطوة برية، عند الحاجة، وحقيقة أنه حسب الخطط العسكرية وتحليل الساحة             
  .أن يفترض مثل هذه الخطوة باحتمالية عالية

ه كان يعرف أن رئيس الوزراء ووزير الدفاع عديمو المعرفة والخبرة            مسؤوليته تشتد بسبب حقيقة أن     -ج
الكافيين في المواضيع ذات الصلة، وبسبب حقيقة أنه خلق لديهما االنطباع بأن الجيش مستعد ولديه خطط                

  . العمل لهذا الوضع
ن الحرب، ولم    لم يقدم جوابا حقيقيا على الشكوك التي طرحت بشأن الرد المقترح في االيام االولى م               -د

  . يعرض على القيادة السياسية الخالفات الداخلية في الجيش
وأظهر عـدم المهنيـة،     .  في كل هذا فشل رئيس االركان في أداء مهام منصبه كقائد أعلى للجيش             -ـه

  . المسؤولية والتفكر
 شارك فيهـا     اضافة إلى ذلك، فإننا نقضي بأن االخفاقات في الفترة المدروسة هنا، ونتائج الحرب،             -15

  :كثيرون آخرون
  . "اسرائيل" تعقيد الساحة اللبنانية هو بقدر كبير ليس تحت سيطرة -أ
  ..  قدرة حزب اهللا على الجلوس على الحدود حقا، وقدرته على امالء توقيت التصعيد-ب
ديـه،   عدم جاهزية واستعداد الجيش، مفهوم استخدامه، ونقاط الخلل في المبنى والثقافة التنظيميـة ل              -ج

كانت مسؤولية قادة الجيش والقيادة السياسية التي كانت مسؤولة عنه في الـسنوات قبـل تـسلم رئـيس                   
  . الوزراء، ووزير الدفاع ورئيس االركان مهام منصبهم

 األمني االستراتيجي، فان انعدام الجاهزية نبع أيضا مـن مفهـوم أمنـي              - على المستوى السياسي     -د
.  جميعهـا  "اسرائيل"غياب مفهوم أمني محدث كان من مسؤولية حكومات         . .لم يحدث ) بالمعنى الواسع (

وشجع التركيز علـى    . هذا الغياب ألقى بثقله هذه المرة ايضا على اعطاء جواب فوري لحدث االختطاف            
  ..رد عسكري فوري وحاد، بدل األخذ بالحسبان جملة نقاط الهشاشة

 األمنيـة لـدى   -ل الدراسة للمواضيع السياسية  مساهمة في االخفاقات كانت أيضا في ضعف اعما       -ـه
وكان هذا هو الوضع أيضا لدى رؤساء الوزراء في الماضي، وبمسؤولية الحكومات في             . القيادة السياسية 

القيادة الحالية لم تعمل بشكل يعـوض هـذا         . الماضي والتي لم تصر على تحسين ذلك على مدى السنين         
  ..النقص
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يئتها لم تؤد مهامها، لم تستوضح ولم تطالب بجواب كاٍف علـى االسـئلة               بكامل ه  "اسرائيل" حكومة   -و
  ..والشكوك التي طرحت

 في أعقاب الفحص الذي أجريناه فإننا نوصي بعدد من األمور المؤسساتية التي يجدر اصالحها على              -16
  : عجل

عميقهـا، تنفيـذ     تحسين جودة المداوالت والقرارات في الحكومة، من خالل تعزيز عمل الدراسات وت            -أ
  ..متشدد للحظر على التسريب، تحسين قاعدة المعلومات لكل اعضاء الحكومة في مواضيع اللباب

 نحن نرى أهمية كبيرة أيضا في تحديد نتائج، استنتاجات وتوصيات في المواضيع البارزة في سياق                -17
وهـذه  .  في أقرب وقت ممكـن     المعركة التي سنبحث فيها في التقرير النهائي والذي نتطلع الى استكماله          

تتضمن، ضمن أمور أخرى، توجيه المعركة وادارتها في القيادة السياسية، ادارة المعركـة العـسكرية،               
 العسكري، معالجة الجبهة الداخلية، المفاوضات الدبلوماسية وادارتها فـي ديـوان            -االقتصاد السياسي   

عركة ودور وسائل االعالم، موضوع االعـالم       رئيس الوزراء ووزارة الخارجية، أمن المعلومات في الم       
  .وكذا البحث في مواضيع العمق االجتماعية والسياسية، الحيوية لفحص االحداث ومعناها

 تـسمية   "اسـرائيل " فقط قررت حكومة     2007آذار  /في مارس :  نضيف بعض مالحظات لالجمال    -18
وان (دون حرب، كانت هنا حـرب   سنة ب25بعد . "حرب لبنان الثانية" 2006أحداث المعركة في صيف  

، فـي جـزء     "االسرائيلي"وقد أعادت إلى مركز البحث أسئلة عسيرة فضل المجتمع          ). كانت بنمط مغاير  
  .منه، تفاديها

 لم يكن مستعدا للحرب، ضمن امور اخرى، النه في جزء من القيادة السياسية              "االسرائيلي" الجيش   -19
 قـدرة ردع    "االسرائيلي" والجيش   "اسرائيل"ـ انقضى، وأن ل   والعسكرية تبلور تفكير بأن عصر الحروب     

وتفوقاً نوعياً كافيين، من أجل منع اعالن الحرب الحقيقية عليها، ومن أجل اصدار مذكرة أليمة لمن يبدو                 
 لن تشن حربا مبـادرة اخـرى، وان         "اسرائيل"وسائدة أيضا الفرضية بأن     . وكأن الردع ال ينطبق عليه    

  . رية ستكون التصدي مع نزاعات متواصلة على مستويات قوة منخفضةتحديات القوات الب
 لم تكن هناك حاجة لالستعداد للحرب، ولم يكن هناك حاجة للتحديث            - على أساس مثل هذا التحليل       -20

، والشكل الذي يفترض بها ان تجند وتدرج كامل         "إسرائيل"ـالمنهاجي والمتعقل للمفهوم األمني الشامل ل     
 - السياسية، االقتصادية، االجتماعية، العسكرية، الروحانية، الثقافية والعلمية         -صادر قوتها   مقدراتها وم 

  . من أجل اعطاء جواب لجملة التحديات التي تحدث بها
 نحن نعتقد أنه فضال عن الحاجة لفحص اخفاقات االدارة واالستعداد، فضال عن الحاجـة لفحـص                 -21

وهذه مسائل تتجاوز   . ي المسائل المركزية التي طرحتها حرب لبنان      نقاط الخلل في القرارات، فإن هذه ه      
سيكون من الخطأ   . غير أنها مسائل تقف في قلب وجودنا كدولة يهودية وديمقراطية         . تفويض لجنة تحقيق  

نحن نأمل  . الجسيم االكتفاء بفحص نقاط الخلل واالخفاقات في الحرب وعدم معالجة هذه المشاكل االساس            
ج عملنا دفعة ليس فقط الصالح نقاط الخلل واالخفاقات السلطوية بل وللعودة للتصدي مـن               أن تشكل نتائ  

، وزعمائه السياسيين والروحانيين الهدافه بعيدة المـدى والطريـق الـسليم            "اسرائيل"جانب المجتمع في    
  .لتحقيقها

  2/5/2007الخليج اإلماراتية 
 

  لمغامرة ضد شعبناتقرير فينوغراد قد يدفع أولمرت  : البرغوثيمصطفى .65
هل تتجه اسـرائيل الجتيـاح وشـيك علـى           :آسيا العتروس :  من مبعوثتنا الخاصة   - الصباح -دمشق  

الفلسطينيين؟ والى أين تتجه المعركة االعالمية لدعم القضية الفلسطينية في مواجهـة الحملـة الدعائيـة                
طينيين؟ ومـاذا عـن الموقـف       االسرائيلية؟ وماذا عن قرارات القمة العربية لفك الحصار علـى الفلـس           

هذه التساؤالت وغيرها كانت محور هذا اللقـاء مـع          .. االوروبي من حكومة الوحدة الوطنية الفلسطينية     
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المسؤول الفلسطيني على هامش المؤتمر الدولي لالعالم العربي واالسالمي الثالث المنعقد في العاصـمة              
  :وفيما يلي نص الحوار. السورية دمشق

م في المؤتمر الدولي لالعالم العربي واالسالمي اليوم دعوة الحتضان القدس المؤتمر            تضمنت كلمتك # 
  القادم فهل انتم مستعدون لذلك؟

ـ طبعا عنيت كل كلمة قلتها وهذه رسالة تحد السرائيل وتحد لالحتالل ونقطة مهمة الستقطاب التأييـد                 
وهو اليوم اكثر تماسكا وتالحمـا وأي       الدولي المطلوب، شعبنا القابض على الجمر لن يرضخ لالحتالل          

  .وجود لمؤتمر اعالمي داخلي بهذا الحجم سيساهم في كشف وتعرية اسرائيل
  وما الذي يمكن أن يمثله بالنسبة لكم مؤتمر دمشق اليوم؟# 

 عاما على االحتالل وفيها استنهاض للـرأي        40ـ فرصة جد مهمة تاتي في لحظة تاريخية حاسمة بعد           
للتضامن مع شعبنا وهذه فرصة الحقاق الحق ونقول للعالم من خاللها نحن اليوم كما شعب               العام العالمي   

الجزائر باالمس وكما  الهند في مواجهتها لالحتالل وكما جنوب افريقيا في مواجهتها الفظع نظام ميـز                 
  ..عنصري

ن أجل السالم فقد    ألول مرة نسمع مسؤوال فلسطينيا يقول على المأل انه ال وجود لشريك اسرائيلي م             # 
كانت اسرائيل دوما من يرّوج لعدم وجود شريك فلسطيني اهل بدفع العملية السلمية فهل هـذا توجـه                  

  جديد للسلطات الفلسطينية في ادارة التفاوض مع االسرائيليين؟
ـ طبعا، لقد ظن البعض ان السالم يعني تقديم خطاب مساير لالحتالل وان  السالم يدفعنا للتراخي فـي                   

لدفاع عن حقوقنا وهذا في الحقيقة ما نعنيه باالعالم المكافح والتصميم علـى بقـاء الـروح الوطنيـة                   ا
فاسرائيل هي التي اعاقت وتعيق جميع المبادرات ولكن الفلسطينيين هم مـن يطـالبون بـاحترام كـل                  

يعاقبون اسـرائيل   االتفاقات اسرائيل من يخرق القانون الدولي واالنساني واتفاقيات جينيف والفلسطينيون           
ال تتجاوب وال تريد ان تتجاوب ولذلك نحن في حاجة الى روح كفاحية وامتداد ديبلوماسـي واعالمـي                  

  .شخصيا اؤمن بمواجهة االمر الواقع باالمر الواقع
  بين االمس واليوم تفاقمت التهديدات االسرائيلية الموجهة للفلسطينيين هل تتوقعون اجتياحا وشيكا؟# 

 حشود وقوات اسرائيلية كثيرة متجمعة حول االراضي الفلـسطينية وال ننـسى ان رئـيس                ـ فعال هناك  
الوزراء االسرائيلي ايهود اولمرت مالحق واليوم من المنتظر نشر تقرير فينوغراد حول حرب اسرائيل              
على لبنان الصيف الماضي وقد يلجأ الى مغامرة جديدة للتغطية على فشله وهنا احيلك على مـا نـشرته                   

وان حتى زوجته ال تؤيده هناك في اسـرائيل         % 2في تندرها بشعبية اولمرت التي تقل عن        » تايم«مجلة  
حكومة مهزوزة وغير قادرة على شيء وقد يكون في ذلك خطر او فرصة العتداءات جديدة وفي نفـس                  

فـضت مـا    الوقت ايضا سيكون في ذلك تعرية للممارسات االسرائيلية ولكل الحكومات المتعاقبة التي ر            
  .عليها من التزامات

وكيف تبدو لكم اليوم المعركة االعالمية لدعم القضية الفلسطينية في خضم التعقيـدات والتحـوالت               # 
  الدولية؟

ـ حياننا كلها مقاومة بل نحن في قلب المقاومة ولذلك ندرك انه علينا ان ننقل للعالم الرواية الفلـسطينية                   
ائيلية لوقت طويل ونحن اليوم ال نحتاح الكثر من كـشف الحقيقـة اي              الحقيقية فقد هيمنت الرواية االسر    

حقيقة المعاناة التي يتعرض لها شعبنا المناضل وعندما يعرف العالم هذه الحقيقة سيساندنا بالتأكيد فـنحن                
  .نعيش اطول عملية احتالل وعلى العالم ان يفهم ان اسرائيل اكبر عائق امام السالم

   وهل من نتائج لقمة الرياض؟وماذا عن فك الحصار# 
% 60ـ هناك مؤشرات بدأت تظهر ولكننا نريد اجراءات اسرع فشعبنا يعيش ظروفا صعبة واكثر من                

تحت خط الفقر واسـرائيل تحتجـز رواتـب االطبـاء           % 60من الفلسطينيين في حالة بطالة واكثر من        
  . مليون دوالر40نيتنا السنوية عن والمدرسين والموظفين ونحن في وزارة االعالم مثال ال تزيد ميزا
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  وماذا عن عودة اسرائيل لتوسيع امتداد الجدار العازل؟# 
من اراضي الضفة بما فيها القدس واالغوار وتجعل        % 50ـ الحقيقة ان اسرائيل تحاول ان تستولي على         

ة ممكنة مـن    منه حدود الدولة المؤقتة اسرائيل تريد مواصلة عملية التهويد  والحصول على اكبر مساح             
لدينا شعب مقاومة ضد جدار الفصل وعلينا حـشد         . االرض ولكننا نقول سنبقى شوكة في حلق االحتالل       

  .التأييد الدولي لضمان استمرار هذا الصمود
  ولكن الوضع األمني ال يزال في حالة من الفلتان الخطير على حاضر ومستقبل القضية؟# 

نا وقد اقنعنا قبل ايام وزير الداخلية بسحب اسـتقالته وهـذا            ـ ضبط الفلتان االمني مقياس نجاح حكومت      
الوضع االمني له اسبابه وهو مرتبط بعدم وحدة االجهزة األمنية ما ساعد على انتشار الجريمة المنظمـة                 

  .وغياب القانون وبذلك فان الفلتان االمني والضائقة المالية على شعبنا كارثة
  فع الحصار؟وكيبف ترون الموقف االوروبي في ر# 

فال . ـ موقف متكاسل ومتباطئ، ونحن نريد اعترافا فوريا بكل اعضاء الحكومة الفلسطينية كفريق واحد             
  .يجوز معاقبة الضحية الذي سعى لبناء افضل ديموقراطية في المنطقة

  هل يعني ذلك وجود هيمنة امريكية على الموقف؟# 
وقف االوروبي قمت في الفترة الماضية بجولـة        ـ ليس بالضرورة ربما االحرى ان هناك ضعفا في الم         

اوروبية والتقيت مسؤولين في اسبانيا وغيرها من الدول االوروبية وهناك دول أوروبية كثيـرة قـررت                
  .االعتراف فعال بحكومتنا وعندما كنت هناك كانوا يقولون انهم استقبلوا وزير الحكومة الفلسطينية

  ديبلوماسيا؟وماذا عن الموقف العربي اعالميا و# 
ـ عندما يكون االعالم العربي قادرا على مواجهة االعالم االسرائيلي سنكون قادرين على مواجهة هـذا                
الوضع، نحن نواجه اعالما اسرائيليا متوحشا فالصراع الدائر صراع كبير وخطير على عقـول وافئـدة                

حن في حاجة لحملة عالميـة واسـعة         مما تبذله اسرائيل المكن لنا تحقيق الكثير، ن       % 10العالم ولو بذلنا    
لمناصرة الشعب الفلسطيني وال نريد للقضية ان تكون موضع تجاذبات لقد اعطت القمة العربية فرصـة                

  .نحو توحيد الجهود العربية
وما هو موقفكم من الخطوة االخيرة للجامعة العربية لتفويض مصر واالردن للتفاوض مع اسـرائيل               # 

  حول المبادرة العربية؟
ـ نحن نقول ال لمفاوضات فردية، قضية المهجرين والالجئين قلب القضية الفلسطينية ومن بريد شـطب                
عود الالجئين يريد شطب جوهر القضية الفلسطينية ونحن نريد من هذا المنطلق تشديد الدعم لشعبنا فـي                 

  .الداخل من أجل الصمود وفي الخارج ايضا باننا ال يمكن ان نتخلى عنه
  1/5/2007 ونسيةالصباح الت

  
  اتجاه االنفجار المرتقب .66

  علي جرادات
، وما بعدها تعاظما في تفكك اللحمة الـسياسية         2000شهدت التحوالت الفلسطينية ما قبل انتفاضة أيلول        

والمجتمعية الداخلية جنبا إلى جنب مع تفشي الفساد والفلتان األمني والفوضى وتنامي العائلية والجهويـة               
وصوال إلى االحتراب الداخلي الذي حصد مئات الـضحايا والجرحـى والمخطـوفين،             والبطالة والفقر   

ضاعف هذا المنحى تداخله مع السياسة االحتاللية التي تستبيح كل ما هو فلسطيني، وتنفلت ِمن عقالهـا                 
ما بدءاً ِمن وضع اليد على األغوار، وصوالً إلى استكمال الجدار النهبي التوسعي وتهويد القدس وسلخها ب            

يصادر أكثر ِمن نصف الضفة وتمزيقها إلى معازل جائعة مفصولة عن غزة المطوقـة بغيـة ضـرب                  
، نـاهيكم عـن مسلـسل       1967السوق الفلسطينية ووحدة الكيانية السياسية في األراضي المحتلة عـام           

عتقـال  االجتياحات والتوغالت العسكرية التي تؤدي إلى ما ال ينتهي ِمن القتل واالغتيال والجـرح واال              



  

  

 
 

  

            42 ص                                    709:                                 العدد2/5/2007األربعاء : لتاريخا

دون الحديث عن النتائج الكارثية التي أفضى إليها فرض الحـصار االقتـصادي األميركـي               . والتدمير
االسرائيلي الظالم بغية الضغط على الشريان الفلسطيني المتعب وابتزازه ومحاولة تطويعه لالشـتراطات             

  .اإلسرائيلية
بعاد يكاد يهدم منجزاته ويحوله لنضال معاق       وعليه، فإن النضال الوطني الفلسطيني يعيش مأزقاً متعدد األ        

راهن لحظته أسوأ ِمن لحظة األمس، وينذر بتوسع الفجوة بين أولويات تجمعـات الـشعب الفلـسطيني                 
  .وألوان طيفه السياسي

إن اتجاه الضربة للمخطط األميركي اإلسرائيلي في قادم األعوام هو فضال عن إسقاط رايـة المقاومـة                 
التي هدفت إلـى اختـراق جـدران    " اتفاق مكة"فمرونة . ب حق العودة لالجئينينصب على محاولة شط 

العزلة السياسية والحصار االقتصادي الظالم، لم تفِض إلى نجاحات جدية حتى اآلن، حيـث رأت فيهـا                 
واشنطن وتل أبيب فرصة لتشديد الضغوط ومحاوالت التطويع في طريق االستجابة لمخططاتها التـي ال               

ويشجع السياسة األميركية اإلسـرائيلية علـى       .  مهما كانت درجة واقعيته على القبول بها       يقوى فلسطيني 
التمادي في ضغوطها وابتزازاتها عجز الحاضن الرسمي العربي عن تفعيل طاقته فـي إسـناد العامـل                 
الوطني الفلسطيني، ويزيد الطين بلة تردد الدور األوروبي في شـق سياسـة مـستقلة خـارج اإلرادة                  

يركية التي تلحظ همهمات عربية وأوروبية لكنها سرعان ما تتالشـى، وال تتجـاوز نقـد الوسـائل                  األم
واألساليب، وال ترتقي لمخاصمة جوهر السياسة األميركية ومواقفها المنحازة بسفور للسياسة اإلسرائيلية            

  .ومواقفها
فلسطيني إلى هذه الدرجة سيقود     لكن تخطئ القيادتان اإلسرائيلية واألميركية في الظن بأن ضغط الشعب ال          

إلى المسار الذي ترغبان فيه، وأنه ال ينطوي على المسار النقيض، وأن المناخات التيئيسية التي تُـضخ                 
في الوعي الفلسطيني، هي عاجزة عن المساس بجوهر الهوية الوطنية التحررية وأهدافها العادلة، يغـذي               

واألهم، فإن هـذه المناخـات      . ت التضحية التي ال تنطفئ    هذا الجوهر تراكمات المسيرة النضالية وجمرا     
، يذكِّر  "طنجرة الضغط "يمكن أن تؤدي إلى اشتعال التيارات الشعبية العريضة التي يتم وضعها فيما يشبه              

، بل هو أقسى وأوسع وأشـد       2000بما عاشه الشعب الفلسطيني ِمن ضغط عشية انفجار انتفاضة أيلول           
  .شراسة

د ِمن الضغط السياسي واالقتصادي والعسكري، بما تخللها ِمن معانيات وتـضحيات            إن ست سنوات ويزي   
وخسائر باهظة، لم تفِض في التحليل األخير إلى رفع الرايات البيضاء، بل يتراءى لي أنها زادت الوعي                 

 ، هذه الرؤية التـي    )دولة فلسطينية قابلة للحياة   (بوش ووعوده حول    ) رؤية(الوطني عمقا، وأكدت زيف     
يجري تسويقها بدأب ومثابرة على نطاق واسع، لكن شعبنا يلمس يوميا وعلى جلده أن هـذه الوعـود ال                   

  .تعدو كونها خدعة كبيرة، فعلى مدار سنوات يسمع الشعب الفلسطيني قعقعة وال يرى طحينا
ـ                 ة أيلـول   ومع زيادة القسوة التي يعيشها الشعب الفلسطيني هذه األيام عما كان عليه الحال قبـل انتفاض

، تكون الحالة الفلسطينية حبلى بكل عوامل التفجير بعد أن صلبها المخطط اإلسرائيلي فضال عـن                2000
الوضع الداخلي المأزوم في وضعية تكاد تكون أشبه بمرجل يغلي وينطوي على كـل االحتمـاالت، وإن       

ان داخلي، ما يحتاج إلى     حتى اآلن في حالة عنف وفلت     ) كاتجاه عام (يجري تنفيسه   ) مع شديد األسف  (كان  
مبادرات طالئعية، مبادرات ِمن كل طراز، وِمن كل األطراف، وعلى كافة المستويات، لتدعيم صـمود               
شعبنا، مبادرات تأتي رداً على ما يجري ِمن مظاهر انحطاط ونكوص تجلت مؤخرا رغم تشكيل حكومة                

راثية ومقاهي اإلنترنـت فـضال عـن        االئتالف الوطني في مظاهر التعدي على المؤسسات الثقافية والت        
  .استمرار عمليات القتل والخطف والنصب واالحتيال والسرقة

ما أسلفنا وسواه في توصيف الحالة الفلسطينية بقدر ما ينطوى على تأجيج التناقضات الداخلية وتوسيعها               
 الداء وسـره    إلى مديات أبعد وأخطر، ينطوي أيضا على انفجار هذه التناقضات في وجه االحتالل سبب             

ولعل هذا أحد العوامل بجانب عوامل أخرى تجعل القيادة اإلسرائيلية تتريـث فـي شـن حملـة                  . األول
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عسكرية واسعة على قطاع غزة، واالكتفاء بعمليات محدودة تترافق مع ما يجري ِمـن اجتياحـات فـي                  
ى احتماالت استنزاف الحالـة     الضفة عموماً، وفي شمالها تحديداً، فالقيادة اإلسرائيلية ما زالت تراهن عل          

  .الفلسطينية وضربها ِمن داخلها
السياسة جبر وليست حساباً، وتنطوي على المجهول دوماً، وهذا ما يسمح بالقول إن الحالة الفلـسطينية،                
وتناقضاتها الموضوعية مفتوحة على كل االحتماالت، لكن األدق هو القول إن السياسة فن وعلم أيـضا،                

هة مستقبل راهن الحالة الفلسطينية على المديين القريب والبعيد يتوقف بصورة أساسـية             وبالتالي فإن وج  
على كيفية تفاعل مجمل القوى الفلسطينية السياسية والمجتمعية المنظَّمة، ومناهج معالجتهـا للتناقـضات              

 التـي مـا     وهذا ما يفرض ضرورة عدم التوقف عند نقطة تشكيل الحكومة االئتالفية          . واألوجاع الداخلية 
زالت تتخللها وتحيط بها جملة ِمن التناقضات تعيق تقدمها صوب الهدف الذي جاءت ِمن أجله، ويفرض                
ضرورة اإلسراع في التوصل إلى ما هو أوسع في رقعة االتفاق الوطني، وهذا لن يكون ممكنـا دون أن              

ير الفلسطينية كقيـادة وممثـل   تتوفر مرجعية سياسية جماعية للسلطة الفلسطينية بإعادة بناء منظمة التحر  
شرعي وحيد لشعبنا في الوطن والشتات، فضال عن ضرورة إزالة كل العوائق ِمن طريق احتكام السلطة                
الفلسطينية وأجهزتها األمنية لمرجعية قانونية واضحة، وإعادة هيكلة الموازنة بما يعطي أولوية لمعضلة             

بنا ِمن وهدة ما يعانيه ِمن ضغوط وأوجاع قابلة لالنفجار          بهذا فقط يمكن انتشال عربة شع     . الفقر والبطالة 
في كل اتجاه بهذا القدر أو ذاك، ودون ذلك ليس ثمة ضمانات أن ال تتـسع رقعـة الفلتـان والفوضـى                      

فبقاء الحال على ما هو عليه، وِمن دون تدخل عامل الوعي الوطني الذاتي المثـابر               . والتخريب الداخلي 
 بمخاطر ربما نستطيع تلمس القائم منها، ولكن ال يستطيع أحد تقدير عواقب             والمسؤول والحريص، ينذر  

إذ صحيح أن الثقة بقدرة شعبنا على تجاوز مصاعبه راسخة، ولن تتزعزع، غيـر أن تنـامي                 . مستقبلها
مظاهر العبث والتخريب الداخلي، بل ووالدة أشكال غير مسبوقة منها، تجعل المرء يضع يده على قلبه،                

عالً أن النار تأكل بعضها بعضا إن هي لم تجد ما تأكله، هذا ناهيكم عن مـا تقـوم بـه أجهـزة       ويبدو ف 
االحتالل بكل مسمياتها، وعلى كل المستويات ِمن تغذية مخطَّطة مباشرة وغير مباشرة لتأجيج هذه النار،               

الفلـسطينية،  ودفعها صوب الحطب الداخلي الفلسطيني كي تأكله، هذا هو هدف استمرار حجز األموال              
ومواصلة وضع العراقيل في وجه النجاح الفلسطيني في فك الحصار الظالم، وتصعيد الجرائم العسكرية،              
والعمل على محاوالت إفساد العالقة الفلسطينية مع األطراف العربية عبر مطالبتها بشطب حق العـودة               

  .زيرانوالتنازل عن شرط االنسحاب إلى حدود الرابع ِمن ح" التطبيع أوال"و
شعبنا مضغوط ويغلي، وتعتريه أزمة طاحنة، وعلى كيفية تعامل الكل الوطني مع األزمـة ومعالجتهـا                

  يتوقف الكثير في تحديد اتجاه انفجارها
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 خالد الحروب
ق، بل ايضا حماس في مأزق، وفتح في مأزق، ليست حكومة الوحدة الوطنية الفلسطينية وحدها في مأز

واليسار الفلسطيني في مأزق، ومنظمة التحرير الفلسطينية في مأزق، ومشروع الحل السلمي في مأزق، 
ومشروع المقاومة في مأزق، عملياً المصير الفلسطيني كله في مأزق حاد، وربما لم يواجه مثل هذه 

ي البوصلة الوطنية الفلسطينية، وانخفاض مريع في سقف هناك تشتت كبير ف. الحدة في أي وقت سابق
االهتمامات والقضايا والمتابعات اليومية، بالتوازي لذلك الوضع اإلقليمي منهار، والوضع الدولي 
اليضغط على إسرائىل، وإسرائىل وداعمتها الواليات المتحدة التشعران بضرورة أو أولوية حل 

لسطينية الكبرى واألساسية الدنيا التي شكلت جوهر الصراع وأسندت الحقوق الف. الصراع، أو ال تريدان
التعود أسباب .  كما اآلن"وجودي"على الدوام بالقانون الدولي وقرارات األمم المتحدة لم تتعرض لتهديد 
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ذلك التهديد للترهل السياسي العربي والدولي فقط، حتى وإن عطف عليه اختالط وانقالب األجندة 
كل مدمر للقضية الفلسطينية، هناك األخطر وهو الواقع التي التني إسرائىل تخلقها على اإلقليمية بش

األرض وتنتج في كل سنة واقعا جديدا يكرس أشياء كثيرة، لكن القاسم المكرس األكبر صار شبه 
 . استحالة قيام دولة فلسطنية حقيقية متواصلة وذات سيادة

، كانت كبرى تلك الوقائع االستيطان المتواصل، ثم تاله واقع في السنوات العشر الماضية وأكثر قليالً
جدار الفصل العنصري، بحسب تقديرات متطابقة تضاعف حجم االستيطان وعدد المستوطنين في الضفة 

 وحتى اآلن من مرتين إلى ثالث مرات، حدث ذلك تحت 1993الغربية من لحظة توقيع اتفاق أسلو عام 
 بما فيه ما كان قد تبقى من االنتفاضة األولى وما "مشروع المقاومة" و"مشروع الحل السلمي"عين 

لم ينجح المشروعان، أو أي منهما على حدة، على ايقاف التوسع . انضاف إليه من انتفاضة ثانية
االستيطاني الرهيب في الضفة الغربية، وحالها يختلف جذريا عن قطاع غزة واالستيطان فيه الذي تفكك، 

لى الدوام أنه سيتفكك بخالف مستوطنات الضفة التي تعتبرها ايديولوجيا اليمين وكان متصورا ع
الصهيوني جزءاً الينفصل من أرض اسرائىل الكبرى، لم ينجح المشروعان ايضا في وقف التهويد 
المتسارع للقدس، أرضا وسكاناً وهوية ومقدسات، تذوب القدس العربية وتذوب عروبة القدس يوما إثر 

ذات األمر، وعدم النجاح . البرنامج اإلسرائىلي المستديم بخلق وقائع جديدة على األرضيوم بفعل 
إذ ربما جاز القول إن . ينطبق على مسألة حق العودة ومصير الالجئين الفلسطينيين وأوالدهم وأحفادهم

حقيقي، مسالم والنشهد أي اشتغال . هذا الحق هو أكثر الحقوق تعرضاً لالستنزاف وأكثرها اآلن استهدافاً
أو مقاوم على جبهة هذا الحق فحسب، لكن ما يحدث على األرض هو آلية تخليق أسباب طاردة 
للفلسطينيين في الداخل ليلحقوا بمن سبقهم في الخارج، وليست اإلشارة هنا لسياسات وممارسات 

راراً به، هو إسرائىل فحسب، فذلك ما هو متوقع ومرصود، لكن األكثر مرارة، واألقل اعترافاً وإق
انعكاسات السياسات الفصائلية للفلسطينيين أنفسهم على خلق مناخ يؤدي إلى تكثيف وزيادة هجرة 
الفلسطينيين إلى خارج وطنهم، فهناك عشرات األلوف من الفلسطينيين الذين ضاقت بهم أرض الوطن 

وقت إلى مهاجر دائم حيث ال عمل وال اقتصاد وال كرامة يغادرون سنوياً وكثير منهم يتحول مع ال
، واألمر المقلق جداً في ديموغرافيا هذه الهجرة هو كون الشرائح األكبر المشكلة لها هم "الجىء طوعي"

 . الشباب والكفاءات والكوادر التي تنسل من قطاعات المجتمع المختلفة وتتركها حافلة بالثغرات
 البعض، وعلى خلفية اتهامات بالتقصير  في بعضها"القيادات الفلسطينية"بعيداً عن ذلك كله تنشغل 

المتبادل ازاء تطويق أنشطة العصابات في قطاع غزة، أكثر مما تنشغل بالمشروع الوطني واألهداف 
هناك انحدار في الرؤية العامة، وفي التفصيالت االستراتيجية، وفي . العليا والكبرى للشعب الفلسطيني

الكالم الكبير صار وكأنه من الماضي، وحتى لو قيل فإنه التكتيك، وفي الخطوات المرحلية، كل هذا 
اليعكس جوهر البرامج السياسية، فقد صار التنافس الحزبي على امتالك سلطة بالكاد تملك شيئاً هو 
المحرك شبه الوحيد للتنظيمات وقادتها وأجنحتها العسكرية، الخراب الفصائلي الذي انتشر في الجسد 

اليتوقف الفتحاويون الغاضبون على . وم في السنوات الماضية أنهكه فعالًالفلسطيني الوطني والمقا
حماس، والحماسيون الغاضبون على فتح عن الحديث عن بعضهم البعض بلغة التخوين واالستهزاء 
واالقصاء، كالهما مستنزف وقته وجهده بمتابعة ومنافسة ومناكفة اآلخر أكثر بما اليقارن من استنزاف 

في الصراع مع المحتل االسرائيلي، والقضايا الهامشية هي التي تحتل اآلن رأس األجندات الوقت والجهد 
س الوزراء منهمك في اطالق سراح صحفي بريطاني، يمثل خطفه لطخة بشعة أخرى ياليومية، رئ

تضيفها عصابات غزة وجه الفلسطينيين في الداخل والخارج، والرئيس الفلسطيني نفسه منهمك في 
عات فتح اضافية لمعبر كارني كي تدخل الشاحنات الفلسطينية إلى قطاع غزة بالتموين انتزاع سا

 . وضرورات الحياة



  

  

 
 

  

            45 ص                                    709:                                 العدد2/5/2007األربعاء : لتاريخا

ربما ليس من االنصاف تحميل الفلسطينيين أكثر مما يستحقون من واقع الفشل والخطر الذي يحيق 
 من الضروري بالمشروع الوطني الفلسطيني برمته، وهم عموما يتحملون الكثير في هذا السياق، لكن

التأكيد أن االختناقات التي يواجهها هذا المشروع في الوقت الراهن تعود في مجملها إلى بنيويات اقليمية 
ودولية، فعلى هذين المستويين ليس ثمة ما يشير إلى أن المستقبل المنظور يحمل فرص تحوالت ايجابية 

 لى أين إذن؟ ما العمل وإ: تخدم الفلسطينيين، وهذا يطرح السؤال الكبير
هذا السؤال هو الذي يجب أن يستنزف وقت وجهد حكومة الوحدة الوطنية وحماس وفتح، ومنظمة 
التحرير الفلسطينية، ويجب أن تطرح في االجابة عليه كل االحتماالت وكل السيناريوهات الممكنة، ولعل 

صار الواليات المتحدة التأمين المهم اآلن الذي يجب أن يحدث في ضوء حصار إسرائىل للحكومة، وح
ونصف أوروبا لها، هو جدوى مسألة السلطة الفلسطينية برمتها، فتجربة السلطة وما لها وما عليها آن 
لها أن تفحص على ضوء إعادة برمجة المشروع الوطني الفلسطني، لربما قال البعض إن في ذلك 

الوراء؟ كما ليس هنا أي تسرع في استحالة واليمكن العودة إلى الوراء، لكن من قال إنها عودة إلى 
اطالق حكم بهذا االتجاه أو ذاك، لكن صار من المشروع جدا طرح هذا السؤال وبحثه، خاصة أن 
صورة وجود سلطة فلسطينية أدت إلى تخفيف غلظة الواقع االحتاللي، فقد صار يترسخ وهم عند العالم 

احتالل : ن تعاد المسألة إلى أبجديتها األولىبوجود كيان فلسطيني معادل إلسرائىل، ربما آن األوان أ
ومحتلون وقانون دولي يلزم المحتل بوظائفه عوض أن تقوم بها سلطة فاقدة السيادة ثم يتحكم بها المحتل 

 . ويهدد بالقضاء عليها، ألن أهلها صاروا يظنون أنها مآل مشروعهم الوطني
 2/5/2007الشرق القطرية 

 
 مية إلى العلمانية المقدسة؟حماس هل تقود الحركة اإلسال .68

 إبراهيم غرايبة
أظهرت التحوالت السياسية والبرامجية لحركة حماس تداعيات فورية وأخرى متوقعة على الحركة 
اإلسالمية بعامة في الوطن العربي وفي العالم، وكان اتفاق مكة بين حركتي فتح وحماس مناسبة للتساؤل 

والحركة اإلسالمية مع الغرب والواليات المتحدة وإسرائيل حول المواقف الجديدة المتوقعة لحماس 
والتسوية السياسية، فهل سيكون لتحول حماس إلى حزب حاكم وشريك في العملية السياسية الفلسطينية 

 تأثير على الحركات اإلسالمية في الوطن العربي بخاصة والعالم اإلسالمي بعامة؟ 
رد مغامرات تحليلية، فقد توالت األخبار والتصريحات والمقابالت ولم يطل االنتظار لتبقى هذه األسئلة مج

 . الصحفية عن سلسلة من اللقاءات والمفاوضات بين حماس وبين األوروبيين والغربيين واإلسرائيليين
ولكن حدث أيضا مؤخرا تطور الفت، فقد ذكر عضو مكتب اإلرشاد لجماعة اإلخوان المسلمين الدكتور 

فتوح أن جماعة اإلخوان المسلمين تؤيد تأسيس دولة علمانية ثنائية القومية في فلسطين، عبد المنعم أبو ال
 اإلسرائيلي، ويبدو أنه تصريح أثار اعتراض قيادة حماس ليصرح المرشد -كحل نهائي للصراع العربي 

بما تحتضنه أن فلسطين إسالمية "العام معقبا بأن موقف الجماعة من القضية الفلسطينية، يقوم أساسا على 
ولكن هل يتناقض تصريح عاكف مع أبو الفتوح؟ فهل تعني إسالمية القضية " من مقدسات المسلمين

الفلسطينية أنها ضد دولة علمانية ثنائية القومية؟ إن قادة حماس صرحوا مرارا بتأييد حل الدولتين 
 أنها حركة سياسية اإلسرائيلية والفلسطينية، والحركة اإلسالمية في إسرائيل تتصرف على أساس

إسرائيلية تشارك في الحياة السياسية والعامة في إسرائيل وعلى أساس حقوق وواجبات المواطنة 
اإلسرائيلية، ويمثل حل الدولة ثنائية القومية أمال كبيرا بل وانتصارا بالنسبة لهم، وأما فكرة العودة إلى 

ية فهي تمثل مطلبا كبيرا وأمنية غالية والحصول على الجنسية اإلسرائيل) 1948فلسطين (إسرائيل 
اإلخوان المسلمون منهم أو (، ولن يقبل أحد من الفلسطينيين اإلسرائيليين 1948بالنسبة لفلسطينيي 
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أن تنزع منهم الجنسية اإلسرائيلية ليستبدل بها جنسية فلسطينية، وال أن تضم مناطق التجمعات ) غيرهم
 . لفلسطينية القادمةالفلسطينية في إسرائيل إلى الدولة ا

وفي الحقيقة فإن تصريح أبو الفتوح يمثل واقع الحال والمطالب العملية للشعب الفلسطيني بعامة، ويعبر 
أيضا عن سقف أعلى بكثير مما تقبل به حركة حماس اليوم، ولكن ما كان ينقص أبو الفتوح هو أن يقول 

سالمية المطلوبة التي تنسجم مع كون القضية إن حل الدولة العلمانية ثنائية القومية هو الفكرة اإل
الفلسطينية هي قضية إسالمية وأن فلسطين هي محضن المقدسات اإلسالمية، وأن هذا الحل مستمد من 

فالفرق بين حماس وبين اإلخوان المسلمين في ! الكتاب والسنة النبوية وسنة الخلفاء الراشدين والمهديين
ع مركزية القضية الفلسطينية إسالميا وقدسيتها وإقامة دولة فلسطينية مصر أو أبو الفتوح هو أن حماس م

 إلى جوار إسرائيل والتي سيكون انتصارا فلسطينيا أكبر من انتصار إقامة الدولة 1967على حدود 
علمانية ثنائية القومية، وأما أبو الفتوح فقد دعا إلى ما تطالب به ) إسرائيل(الفلسطينية المستقلة أن تكون 

 . ركة حماس وتتمناه بدون إضافة النكهة اإلسالميةح
أن يصوغ الفلسطينيون وحدهم رؤيتهم ويحددوا مصالحهم ) نظريا على األقل(وبالطبع فإنه من المنطقي 

ومطالبهم وأن يطالبوا بإجماع عربي وإسالمي وراء هذه الرؤية والمطالب، وأن تكون حماس هي 
عالمية في القضية الفلسطينية، ولكن حجم التحوالت في اتجاه حركة بوصلة الحركة اإلسالمية العربية وال

حماس كان انقالبا في البوصلة، وربما إلغاء لدورها، فقد حولت حماس بنفسها القضية الفلسطينية إلى 
شأن فلسطيني إسرائيلي، ولم تعد وكما خططت حماس وأرادت قضية عربية أو إسالمية إال بمقدار 

ة السياسية، وأصبح أمرا خياليا أن تجعل حماس من انتخابات بلدية خان يونس أو المقتضيات الجغرافي
تشكيل الحكومة واألجهزة األمنية والتنفيذية في فلسطين قضية مقدسة يجب أن تشغل المسلمين وتحركهم 

 . رثأكثر من حاجة المسلمين إلى اإلغاثة والمساعدة في أي مكان في العالم يتعرضون فيه للظلم أو الكوا
وهذا ما فتح الباب على مصراعيه للحركات اإلسالمية أن تتحرر من الخجل أو السرية في السلوك 
السياسي واالتصاالت والعمل العام متحررة مما كانت تلزم به نفسها إعالميا وسياسيا ظاهريا على األقل 

بتداء صراع وجود وإنما من قواعد ومبادئ وتقاليد الصراع العربي اإلسالمي، والذي لم يعد ولم يكن ا
صراعا ال يختلف عن غيره من االختالفات والصراعات في العالم والتي يكون العرب والمسلمون طرفا 
فيها، وقد رأينا بالفعل الحركة اإلسالمية في العراق وأفغانستان وتركيا وسورية والمغرب وفي أوروبا 

تبارها جماعات وأحزاب سياسية واجتماعية والواليات المتحدة تنشئ رؤيتها وبرامجها وأفكارها باع
وطنية، ولم يعد ثمة ما يمنع اللقاء والتفاوض مع األمريكان واألوروبيين واإلسرائيليين طالما أن حماس 

 ! تفعل الشيء نفسه
وسيكون حديثا عفا عليه الزمن مناقشة مواقف الحركة اإلسالمية المتوقعة من قضايا الديمقراطية 

إلنسان والقضايا االجتماعية وتطبيق الشريعة اإلسالمية، فهي مسائل لن تحسم والحريات وحقوق ا
الموقف من الحركة اإلسالمية كما يبدو في وسائل اإلعالم، فالحركة اإلسالمية أوال وأخيرا هي جماعات 
سياسية واجتماعية تعبر عن تفاعالت سياسية واجتماعية وستتحرك وتتصرف كما األحزاب والجماعات 

ما يعيد انتخابها ويحافظ على بقائها في موقع التأثير في المجتمع والدولة، وأما الحديث عن تطبيق وفق 
الشريعة اإلسالمية والتفسير األيديولوجي لمواقف الحركة اإلسالمية ورؤاها أو فهم العالقة بين الواليات 

لح أكثر من تغطية السياسات المتحدة وبين اإلسالم والعالم اإلسالمي على أساس أيديولوجي فهو ال يص
 . والمصالح القائمة، فااليدولوجيا على مدى التاريخ والجغرافيا تتبع السياسة والمصالح وليس العكس

ربما لم تكن حماس جسرا بين الحركات اإلسالمية والواليات المتحدة، لكنها عمليا فتحت لها المجال 
، وكما وضعت حماس الحركات والمجتمعات العربية وأسقطت المحرمات السياسية واأليديولوجية السابقة

القضية المركزية لألمة "في زاوية االنتفاضة والكفاح وإسقاط كل برنامج إصالحي ووطني غير 
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فستقودها إلى التخلي عن مقوالت الهيمنة واالحتالل والصراع االستراتيجي ألجل االنتخابات، " اإلسالمية
 . اطية وإن خسرت الحرب مع الصليبية والصهيونيةطالما أن المجتمعات ستكسب الديمقر

 2/5/2007الشرق القطرية 
  

 ثقب إسرائيلي في قلب العرب..  التجسسشبكات .69
  عدنان أبو عامر

كشفت األيام واألسابيع واألشهر والسنوات األخيرة عن شبكات تجسس إسرائيلية متعددة في أنحاء مختلفة              
را ببعض الدول األوروبية، وانتهاء بالواليات المتحـدة، كـان          من العالم، بدأت بالعواصم العربية، مرو     

  .آخرها الجاسوس المصري الذي حكم عليه بالسجن مؤخرا من قبل محكمة أمن الدولة
فقد مرت الجاسوسية اإلسرائيلية بمختلف بقاع العالم، بما فيها الدول الصديقة والحليفة، وتلك التي تربطها               

فما هي أبرز شبكات التجسس التي كـشف النقـاب          .. ا للكلمة من معنى   بإسرائيل عالقة وجودية بكل م    
عنها، وما أهداف الدولة العبرية منها، وأين تقع تلك الشبكات في الخارطة األمنية اإلسرائيلية في الداخل                

  .والخارج
  سلسلة تبدأ وال تنتهي من الجواسيس

في تفعيل خاليا التجسس، من خـالل تجنيـد         اجتهدت المؤسسة األمنية اإلسرائيلية ممثلة بجهاز الموساد        
العمالء والجواسيس لها في مختلف البلدان، ويمكن في هذه العجالة سرد أهم شبكات التجسس التي كشف                

  :النقاب عنها
 شكلت مصر الهدف المفضل للمخابرات اإلسرائيلية للعمل في صفوف مواطنيها، بالرغم من اتفاقيـة               -1

ر عليها هذه األيام ثالثون عاما، وقد وصل عدد جواسيس الموساد، الذين تـم              السالم بين البلدين التي تم    
إسرائيليون، وقـد زخـرت     % 25مصريون، و % 75 جاسوساً،   70تجنيدهم والدفع بهم إلى مصر نحو       

ملفات محاكم أمن الدولة المصرية بعشرات من قضايا التجسس لصالح المخابرات اإلسـرائيلية، ومـن               
  :أهمها

 أفراد، وتم تجنيدهم ضمن أحـد       9، المكونة من    1985س الشهيرة التي أعلن ضبطها عام        شبكة التجس  -
  . األفواج السياحية

، ضمت عددا من العاملين بالمركز األكاديمي اإلسرائيلي        1986 القبض على شبكة تجسس أخرى عام        -
ضبط أربعة جواسيس    تم   1986في القاهرة، إلى جانب سيدة أميركية تعمل في هيئة المعونة، أواخر عام             

  .في منطقة شرم الشيخ الساحلية
  . تم ضبط شبكة تجسس من السياح اإلسرائيليين أثناء زيارتهم لشرم الشيخ1987 عام -
 إلقاء القبض على جاسوس مصري الشتراكه مع ضابط مخابرات إسرائيلي في تحـريض              1990 عام   -

  .األمنفتاة مصرية على التخابر، إال أنها رفضت، وأبلغت أجهزة 
  . تم القبض على جاسوسين في عمليتين منفصلتين1991 عام -
  . جواسيس4 سقوط شبكة عائلة مصراتي، المكونة من 1992 عام -
 إلقاء القبض على الجاسوس عزام عزام وشريكه المصري، وقد نجحت تل أبيب في              1996 أواخر عام    -

  . اإلفراج عنه بعد ضغوط سياسية مورست على القاهرة
، الكشف عن جاسوس خالل ارتدائه زي الغوص، حيث كانت مهمته التنقل عائما             1997ف عام    منتص -

  . بين مصر وإسرائيل
  . ، كشف عن جاسوس مصري تم تجنيده لصالح الموساد في ألمانيا2000 عام -
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 عن عمالء الموساد الذين حاولوا اغتيال خالد مشعل رئـيس           1997 في األردن تم الكشف خالل عام        -2
تب السياسي لحركة حماس، حيث أطلق سراحهم مقابل إطالق سراح الشيخ أحمد ياسـين مؤسـس                المك

  .الحركة من سجون االحتالل
 في لبنان كشف النقاب خالل السنوات األخيرة عن مجموعة من شبكات التجسس التي عملت لصالح                -3

  .الموساد، وأنيط بها بعض المهمات األمنية واالستخبارية
في سوريا الذي أعدمته الدولة، ومازالت إسرائيل تطالب        " إيلي كوهين "سرائيلي الشهير    الجاسوس اإل  -4

  .بجثته حتى اليوم
  .  العراق الزاخر بشبكات التجسس اإلسرائيلية، وعلى المكشوف، بعد االحتالل األميركي-5
  . كشف النقاب مؤخرا في إيران عن مجموعة من يهودها المرتبطين بالموساد-6

  !أ باألمن وال تنتهي بالبورصةأهداف تبد
ما كشف النقاب عنه من شبكات للتجسس اإلسرائيلي، كشفت معه سلسلة من األهداف الخفية والمعلنـة،                

بعض األهداف، لكن أهدافا أخرى من حقه أن يبدي استغرابه لوضعها علـى             " يتفهم"ومن حق المرء أن     
  :أجندة الموساد اإلسرائيلي، ومنها

األمنية واالستخبارية عن دول بعينها، السيما المواقع العسكرية والمحطات األمنية،           جمع المعلومات    -1
التي تعتقد إسرائيل أنها قد تشكل خطرا عليها مستقبال في أي مواجهة عسكرية، حيث تم ضبط عدد مـن           
الجواسيس خالل قيامهم بأعمال التصوير ورسم الخرائط ألماكن ممنوعة، وضبطت بحوزتهم كمية مـن              

فالم والصور ومحطة إرسال واستقبال ومعامل تحميض، وتبين أن هذه الصور تم التقاطها لوحـدات               األ
  .من الجيوش العربية أثناء الليل باستخدام أشعة الليزر

 تدريب جواسيس الموساد على أحدث األجهزة اإللكترونية، وتحديدهم لألمـاكن والمخـابئ الـسرية               -2
تموز األخيرة  /ماء المقاومة، السيما في لبنان، حيث كشفت حرب يوليو        والشقق البديلة التي يستخدمها زع    

ضد حزب اهللا، أن عمالء إسرائيل وضعوا عالمات إلكترومغناطيسية وفوسفورية على األمـاكن التـي               
يجب أن يستهدفها القصف، إضافة لزرع أجهزة التنصت في أماكن متعددة من الضاحية الجنوبية، وإمداد               

  .معلومات حول األنفاق والمواقع التابعة للمقاومةإسرائيل بكافة ال
 النيل من رموز المقاومة والممانعة في الدول العربية، السيما لبنان وسوريا والعراق، وقـد نفـذت                 -3

إسرائيل سلسلة من هذه االغتياالت، بدأت بخليل الوزير، وعباس الموسوي، فتحي الشقاقي، عز الـدين               
  . العراقية المناوئة لالحتالل األميركيالشيخ خليل، وجملة من الرموز

 إمداد أجهزة األمن اإلسرائيلية بالمعلومات االقتصادية وأهم المشروعات االستثمارية، ومنها ما هـو              -4
سياحي وزراعي، وحركة البورصة وتداول األوراق المالية، فضال عن الحصول على معلومات تخـص              

  .بعض رجال األعمال
من جرائم التهريب وتزوير العمالت ارتكبها إسـرائيليون،        % 86 المصرية بأن    فقد أفادت تقارير األمن   

كما نشرت تقارير اقتصادية عن اكتشاف معلبات اللحوم الحمراء اإلسرائيلية تم ضخها بكميات كبيرة في               
، أو منتهية الـصالحية، أو      "جنون البقر "األسواق العراقية وبأسعار منخفضة، وهي إما تحمل فيروسات         

  .والتسمم المعوي, والتيفوئيد, والكوليرا, وي على مواد سامة، يؤدي تناولها لإلصابة بأمراض العقمتحت
كما تم قبل نحو عامين إحباط محاوالت إسرائيلية؛ لتسريب أدوات تجميل وصبغات شعر تحتوي علـى                

  .مواد مسرطنة لألسواق العربية، عبر دول أوروبية
وأخالقي، بهدف التخريب، السيما على صعيد نشر كميات هائلة من           القيام بعمليات تخريب اجتماعي      -5

  .المخدرات بمختلف أنواعها، ورعاية شبكات الدعارة الدولية، وتجارة الرقيق األبيض



  

  

 
 

  

            49 ص                                    709:                                 العدد2/5/2007األربعاء : لتاريخا

 سنوات بلغـت    10حيث تشير تلك التقارير إلى أن أعداد قضايا المخدرات المتهم فيها إسرائيليون خالل              
ومما يدل على ذلك اعتراف مصدر إسرائيلي بأن مـصر يـدخلها             قضية فقط في مصر لوحدها،       4457

  ! طن مخدرات سنوياً عن طريق بالده500
 طفل يعيشون في إسرائيل، تم خطفهم أو        5000أن أكثر من    " معاريف"وفى السياق نفسه نشرت صحيفة      

  . سرقتهم من الدول المجاورة لها، ثمَّ تم تهويدهم
  سياسيأثر التجسس في موقع إسرائيل الجيو

هكذا، شكل التجسس إلسرائيل، ومازال، سياسة ثابتة تجاه جيرانها، ذلك أن المؤسسة األمنية اإلسرائيلية              
تعتقد أن التجسس سيبقى عنوانا أساسيا لسياستها الخارجية، انطالقا من محددات عدة ال يمكن أن تختفـي     

  : بين يوم وآخر، وهي
االت الصراع المسلح بين إسرائيل واألطراف العربيـة       على الصعيد العسكري وفي ضوء تزايد احتم       -1

المجاورة لها، السيما لبنان وسوريا وإيران، وتلويحها بشن حرب إقليمية خـالل الـصيف أو الخريـف                 
  .القادمين على أكثر تقدير

 الفتور الذي أصاب عالقة إسرائيل بالدولتين المجاورتين لها، مصر واألردن، السيما تخوف مـصر               -2
ا الشديد من التهديدات العسكرية، وتلويح بعض قيادات الدولة العبرية بتوجيه تهديدات مباشـرة              وتحفظه

  .باستهدافهما عسكرياً، السيما مصر
في كعكة تقسيم   " حصة" النظرة اإلستراتيجية اإلسرائيلية المستقبلية للعراق، ورغبتها في أن تكون لها            -3

ولعل االختراق اإلسرائيلي األمني والسياسي واالقتصادي لبالد       العراق بين الطوائف والعرقيات واألديان،      
الرافدين، بدا واضحا منذ دخول أول جندي احتاللي أميركي إليها، مما يشكل لها إطاللة مفصلية وكبيرة                

  . على جيران العراق، سوريا والخليج وإيران
حة الـدمار الـشامل العراقيـة        وثيقة للمخابرات األميركية حول أسـل      870وقد تبين الحقا أنه من بين       

 وثـائق تـم     810المزعومة وأماكن وجودها، وهي الوثائق التي كانت المبرر الرئيس للحـرب، كـان              
  !الحصول عليها من إسرائيل ورجال الموساد

 رغبة إسرائيل في أن تكون على متابعة مكثفة وحثيثة دائمة لما يدور حولها، السيما وأنهـا تـدرك                   -4
 وحاميـة   -في أسوأ األحوال  –لعربي معاد لها، وأن أنظمة الحكم التي تبدو محايدة لها           جيدا أن المحيط ا   

  . قد ال تدوم طويال-في أحسنها–لحدودها 
وبالتالي فإن الكابوس القادم بدال منها يتمثل في قوى اإلسالم السياسي كما تـسميها، أو فـي نمـاذج ال                    

وجنوبا وشرقا، على غرار ما حدث حين تسلمت        تتصورها إسرائيل تفرض سيطرتها على حدودها شماال        
حركة حماس زمام السلطة في األراضي الفلسطينية، علما بأن اإلحصائيات تشير إلى أنها ستعيش بعـد                

  ! مليون عربي ال يرغبون في رؤية اسمها على خارطة الوطن العربي500عقد من الزمن في وسط 
 الجواسيس تشغلهم أجهزة األمن اإلسرائيلية، يعملـون        لهذا كله، يبدو الشرق األوسط عبارة عن خلية من        

  .في حرب خفية يظهر من خاللها طرف صغير فوق سطح األرض، وهي الشبكات التي كشفت
حرب الجواسيس اإلسرائيليين مستمرة على الرغم من أنه لم تطلق خاللها رصاصة واحدة حتـى اآلن،                

ا إسرائيل حينا بفضل نجاحها في جمع معلومات عن         ولم تشغل فيها قنبلة، حرب ذكاء ومراوغة تنجح فيه        
الطرف اآلخر، وتفشل أحيانا حين تتنبه لها القوى الحية، األمر الذي يحتم عـدم التقليـل مـن أهميـة                    

  .االستخبارات في تصميم تاريخ هذه المنطقة
 30/4/2007الجزيرة نت 
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