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  يندد بالخطة األمنية األمريكيةحمد يوسف وأ ..القواسمي هنية دعم خالل لقائه  يؤكدعباس .1

قال نبيل أبو ردينة الناطق باسم الرئاسـة     : ألفت حداد نقالً عن مراسلته،     7/5/2007 48عربنشر موقع   
 لمتابعة كافة القضايا    هنيةالوزراء  رئيس عباس ورئيس    الان سلسلة من اللقاءات ستعقد اليوم االثنين بين         

التي تم االتفاق عليها في االجتماع الذى عقد امس موضحاً أن اللقاءات ستتناول القضايا المتعلقة باتفـاق                 
مكة، وعمل حكومة الوحدة، والبحث عن السبل الناجعة لمعالجة قـضايا المـواطنين، وقـضية الفلتـان                 

ائب رئيس الوزراء عزام األحمد، ووزير الداخليـة هـاني          والتقى عباس هنية امس، بحضور ن      .األمني
 على كافـة    عباسواستعرض االجتماع التطورات السياسية في األراضي الفلسطينية، وجهود          .القواسمي

كمـا نـاقش     .المستويات، لفك الحصار، إضافةً إلى سلسلة من القضايا، التي تهم الـشارع الفلـسطيني             
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رتها وزارة الداخلية، وموضوع استقالة وزير الداخلية، باإلضـافة إلـى           االجتماع الخطة األمنية التي أق    
  .الخطة األمريكية التي طرحت األسبوع الماضي، وقضية اختطاف الصحفي البريطاني جونستون

  إلى أن  كاالتعن الو  فايز أبو عون و    ،غزةنقالً عن مراسلها في      7/5/2007األيام الفلسطينية   وأشارت  
وأضافت أن القواسـمي     . إن عباس رفض استقالة القواسمي وطالبه بالعدول عنها        مصادر فلسطينية قالت  

  .حصل على تعهد من عباس بتقديم كافة الوسائل إلنجاح مهامه لوضع حد لالنفالت األمني في غزة
الدعم الكامـل   "مؤكدا  " إيجابي"غازي حمد الناطق باسم رئاسة الوزراء اللقاء بأنه         .ومن جهته، وصف د   

وأضاف أن القواسمي سيلتقي قبل ظهـر اليـوم          ".اه عباس لوزير الداخلية إلنجاح خطته األمنية      الذي أبد 
موضحا أن عباس قـال لـوزير       " لمناقشة كافة المشاكل الداخلية وموضوع استقالته     "مع عباس   ) االثنين(

  ".نحن جئنا لننجحك وليس لنفشلك: "الداخلية
غـازي حمـد قـال ان       .د أن    عال محمود  ،غزةا في   نقالً عن مراسلته   6/5/2007وكالة سما   وذكرت  

القواسمي متمسك حتى  اللحظة باستقالته إلى أن تتحقق مطالبه وان يتمتع بكافة الصالحيات التى يتمتـع                 
 .بها أي وزير داخلية حسب القانون والدستور

ـ  مـسؤوالً  إلـى أن      نضال المغربي  ،غزةنقالً عن مراسلها في      6/5/2007رويترز  ولفتت    مـن   اً قريب
محادثات جرت بين عباس وهنية قال ان عباس اخفق في اقناع حماس بتأييد الجدول الزمني االمريكي او                 

  .التوصل التفاق بشأن خالف على المسؤوليات االمنية
وبعد االجتماع ندد احمد يوسف المستشار السياسي لهنية في تصريحات لرويتـرز بالخطـة االمريكيـة                

انها ال تقدم شيئا اكثر من بعض الترتيبات االمنية الرضاء اسرائيل فـي             بوصفها خطيرة ومخزية وقال     
  .الوقت الذي ال تقدم فيه سوى القليل جدا للفلسطينيين

  
  ة التحريرخطة للتخلص من عناوين المنظم .2

تحيط الشكوك بمستقبل لجنة اإلصالح التنظيمي والهيكلي التي شـكلها الـرئيس            :  بسام البدارين  -عمان  
ـ               الفلسطيني    ىمؤخرا بعد عقدها إجتماعا يتيما في العاصمة األردنية، حيث يفترض ان تعمل اللجنـة عل

 من مؤسـسات    ىشبكة من اللوائح واألنظمة والمواثيق بعنوان توحيدها ما بين مؤسسات السلطة وما تبق            
تها ونتج عن شكوك فتحاوية داخلية ليس بآليات عمل اللجنة ولكـن بنتائجهـا وتـداعيا               .منظمة التحرير 

المزيد من الشكوك بإمكانية إكمال مسيرة إجتماعات هذه اللجنة، حيث عبر أكثر من قيـادي فـي فـتح                   
وتحديدا في الداخل عن إرتيابه من سبب تشكيل اللجنة وعن خوفه من ان يكون غرضها النهائي إبـتالع                  

وي تفكيـك    من عناوين ومؤسسات تحت الفتة المنظمة لصالح مؤسسات الـسلطة القويـة بـدع              ىما تبق 
  .اإلشتباك التنظيمي وتوحيد اللوائح
منظمة فاروق القدومي ضغوطا شخصية باطنيـة لمنـع أي حـضور            لويمارس رئيس الدائرة السياسية ل    

ولذلك تعتقـد    . قرارات اللجنة  ى ال يتم إضفاء الشرعية مستقبال عل      ىتمثيلي بإسم الدائرة داخل اللجنة حت     
مي قد تنجح في إبعاد مدير الدائرة السياسية عن رئاسـة اللجنـة             مصادر أردنية متابعة بان ضغوط القدو     

التي حددت األول من حزيران المقبل إلجتماعها الثاني، فيما تزايدت الشكوك بعقد هذا اإلجتماع وإكمال               
 ضعف موقف الرئاسة وإهتمامها بنفي ما تردد عـن خطتهـا         ىإشارة تدلل عل   وأبرز .النصاب المطلوب 

 التي قررتهـا اللجنـة      ى مؤسسات المنظمة هو المصير الذي لقيته التوصيات األول         من ىلتقويض ما تبق  
عندما فتحت الملف الدبلوماسي، فهذه التوصيات سلمت للرئيس عباس ووضعها األخير باألدراج ولم تبلغ              

 ان عباس قرر التخفيف مـن حـدة األضـواء           ىبعد لمسؤولي الطاقم الدبلوماسي بالخارج، مما يدلل عل       
  .يا قبل العودة ألصل مهام اللجنةتكتيك
 اآلن ال يبدو ان اإلجتماع الثاني للجنة في طريقه لإلنعقاد بسبب الجدال والنقاش الفتحاوي الداخلي                ىوحت

 الخلفية، فبوصلة اإلهتمام وسط تجدد مظاهر الصراع والخالف بين القدومي وعباس تتجه             ىالحاصل عل 
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ركزية لفتح في المستقبل القريب وسط اقل حد ممكن من الضجيج،           نحو اإلهتمام بتمرير إجتماع اللجنة الم     
وهو إجتماع تصالحي يفترض ان يعقد قبل بدايات حزيران في العاصمة األردنية بعد ان فـشل إجتمـاع     

  . رئاسة اإلجتماع بين القدومي وعباسىالمركزية األخير وفي عمان ايضا بسبب خالف عل
ة عباس حصريا دون بقية الفرقاء فـي المعادلـة الفلـسطينية ان             وتقول معلومات أردنية مهتمة بمساعد    

القدومي ما زال يشكل حجر عثرة ويثير الزوابع في طريق مشاريع ومخططات عباس، بدليل ان األخير                
رفض اإلجتماع باألول لتهدئة الخواطر في مصر مؤخرا مع ان عباس إستعد للقاء وأرسل فـي طلـب                  

  .القدومي
 اآلن ان تحرك بعض أبناء فتح المخصلين في اإلتجاه المـضاد للجنـة اإلصـالح                وما يبدو عليه األمر   

المشار إليها سالفا أربك قليال خطط عباس ودفعه للتريث وتجنب الضجيج، وما يبدو عليه األمر أيضا ان                 
خطة عباس للتخلص تدريجيا من عناوين المنظمة بدعم عربي عن بعد كانت تسير بالتوازي مع خطـة                 

ازية لتقوية شوكته في مواجهة حماس عبر تخصيص دفعة كبيرة من الدعم المالي بينهـا مـال                 دولية مو 
عربي لتعزيز أجهزة عباس األمنية وتجهيزها جيدا لمواجهة محتملة ومرتبة إلخضاع حماس وهي نفسها              

ها الخطة التي تسببت في عمان بمنع طباعة اسبوعية المجد المعارضة قبل أن تنشر حيثياتهـا وتفاصـيل                
 خطوط  ىوسط شعور عام من الحكومة األردنية بان الحكومة السورية دخلت بقوة في األونة األخيرة عل              

 للمصريين واألردنيين مـن     ىويتردد في هذا اإلتجاه ان عباس إشتك      . عباس وخصومه داخل وخارج فتح    
عمـق  تدخل سوري باطني يجري إلجهاض خططه متحدثا عن أصابع سورية بدأت تظهر مالمحها في               

  .المشهد الفلسطيني الداخلي بين الحين واآلخر
وحسب مصدر أردني مطلع جدا تحدث للقدس العربي فإن عباس إضطر مؤخرا إلرسـال مـا يقـارب                  
عشرة ماليين دوالر أمريكي بحوالة عاجلة لصالح ممثلي السلطة ومقاتلي فتح فـي صـفوف مخيمـات                 

ـ  ن ممثلي مكتبه الرئاسي في بيـروت تـشير         تحذيرات مباشرة م   ىالالجئين في لبنان بعد ان تلق       ان  ىال
جهات سورية تحاول التقارب من ابناء المخيمات عبر بعض مجموعات فتح المنـشقة المدعومـة مـن                 

  .سورية وعبر جناح دمشق القوي في حماس مستغلة عدم إرسال الرواتب منذ أحد عشر شهرا
خاوف وبعد إبالغه بان الوضع المالي ألبنـاء        وبعد إستماع عباس خالل زيارته األخيرة لبيروت لهذه الم        

السلطة والحركة في مخيمات لبنان بائس وسييء جدا بادر عباس وخالل يومين فقـط بإرسـال المبلـغ                  
 الفور علي الكوادر بإشراف عباس زكي، كما أشار عباس مباشرة في أحاديثه مع              ىالمالي الذي وزع عل   

  . بين الحين واآلخر في إطار المعادلة الفلسطينيةاألردنيين والمصريين لروائح سورية يشتمها
ويعتبر عباس في أحاديثه الخاصة ايضا ان أبواب دمشق المفتوحة دوما لخصمه في المعادلة القدومي من                
العناصر الضاغطة عليه، فيما يقول القدومي عندما يسأل عن الموضوع ان دمشق عاصمة عربية غيـر                

كما يعتبر عباس ان سورية قدمت       .عاصمة المريحة أكثر في هذه المرحلة     مغلقة امام عباس وانها تقريبا ال     
 عدم التعاون في إطار مماطلتها مع اللجنة المشتركة التي شكلت مؤخرا تحت عنـوان               ىنموذجا سلبيا عل  

حصر أمالك المنظمة وأموالها داخل سورية معبرا عن خشيته من ان يضع السوريون هذه األمالك بـين     
  .حماس او فتحيدي خصومه في 

  7/5/2007القدس العربي 
  

  والمبادرة العربية" اإلسرائيلي"عبد ربه يؤكد وجود سباق بين الحل  .3
أكد أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ياسر عبد         : من نابلس  7/5/2007الخليج اإلماراتية   نشرت  

رضه للقضية الفلسطينية، من خالل     ين الحل الذي تحاول اسرائيل ف      ربه، أن هناك سباقا وتنافسا محموما     
سياسة االمر الواقع على االرض، وبين الحل الذي يفترض ان يستند إلى الشرعية الدولية ومبادرة السالم                

هذا سؤال ابدي للفلسطينيين متوارث منذ      : وقال في تصريحات نشرها مركز االعالم الفلسطيني       .العربية
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اما فـي   . توجد فرصة وال توجد   : ذا وفي كل مرة كان الجواب     بدايات القضية الفلسطينية، وحتى يومنا ه     
الحل االسرائيلي القائم على فرض االمر الواقـع والمـشروع          : الوقت الحاضر فاالمر يسير في اتجاهين     

  .الفلسطيني الدولي بطبعته الجديدة والقائم على الشرعية الدولية ومبادرة السالم العربية
 تطرق عبد ربه إلى ما يقال عن إمكانية توحيد الموقـف            :م اهللا رامن   6/5/2007 قدس برس وأوردت  

العربي واإلسرائيلي حيال ما يسمى الخطر اإليراني، بحيث يتسنى في هذا السياق معالجة قضية الصراع               
ال يجب أن نرى أي عائق أو نضع أيـة محرمـات            "العربي اإلسرائيلي، مشيرا إلى أنه من حيث المبدأ         

قال إنه  و".  سياسي، بشرط أن تكون المعالجة حقيقية، وال نقع في الوهم مرة أخرى            تعرقل التقدم نحو حل   
ال توجد مفاوضات سرية وال نصف سرية، حاليا مع إسرائيل، واللعب اآلن بات بأوراق مكشوفة، كمـا                 
أن هناك قرار إسرائيلي بتجنب المفاوضات النهائية ألنها تريد أن تفرض من طرف واحد نتـائج الحـل                  

  .ائيالنه
  

   زيارتها بسبب األزمة الداخلية اإلسرائيليةتؤجل رايس :الرئاسة الفلسطينية .4
ذكر مصدر في الرئاسة الفلسطينية، أن وزيرة الخارجية األميركية، أبلغـت كـالً مـن إسـرائيل                 : غزة

 والسلطة الفلسطينية بتأجيل زيارتها للمنطقة، بسبب تصاعد األزمة اإلسرائيلية الداخليـة، فـي إعقـاب              
وأضاف المصدر ان رايس اتصلت الليلة قبل الماضية بـالرئيس عبـاس،            . صدور تقرير لجنة فينوغراد   

وأشار المصدر الى أن اعالن اسرائيل عـن        . وأبلغته بتأجيل الزيارة بسبب عدم وضوح مستقبل اولمرت       
ركـت ان ال    تحفظها على الخطة االميركية، التي طرحت مؤخرا، دفع رايس ايضا لتأجيل الزيارة، اذ اد             

مجال لدفع هذه الخطة في ظل التحفظ اإلسرائيلي، وفي ظل توفر المزيد من الدالئل على تهاوي وضـع                  
وطالبت رايس عباس بتهيئة األوضاع الفلسطينية الداخلية، بعد ان         . اولمرت، في اعقاب تقرير فينوغراد    

 تأجيل زيارة رايس، مـشيرا      وأكد صائب عريقات  . أعلنت الفصائل الفلسطينية رفضها للخطة األميركية     
 .الى أنه لم يتم تحديد موعد آخر للزيارة

  7/5/2007الشرق االوسط 
  

   يخاطب فلسطينيي أوروبا رغم منعه من الوصول إلى مؤتمرهم وزير الشباب .5
باسم نعيم كلمة مباشرة في مؤتمر فلسطينيي       . ألقى وزير الشباب والرياضة الفلسطيني د      : هولندا /روتردام
وقال  .لخامس، المنعقد في مدينة روتردام الهولندية، رغم منعه من الوصول إلى حضور المؤتمر            أوروبا ا 

إن ما حدث   "، مضيفا   "قرار ظالم، يتمثل في فرض الحصار     "نعيم إن اإلجراء الذي تم بحقه هو بناء على          
أنه عنـدما كـان     وذكر   .للشعب الفلسطيني وحكومته  " هو الوجه اآلخر للعملة ذاتها من حصار االحتالل       

وزيراً للصحة في الحكومة السابقة عايش كيف يمنع الحصار الجائر الشيخ والطفل والمرأة والمـريض               
وعلّق على ذلـك اإلجـراء   .  ما جرى معهنعيمواستهجن  .من الحصول على المتطبات العالجية الالزمة    

 الهولنـدي وال رأي المـواطنين       باإلعراب عن تأكيده بأن األمر يتعلق بقرار ال يعبر عن نبض الشارع           
وأوضـح  . الهولنديين، معتبراً أن خلف هذا القرار تقف إرادة سياسية مناهضة للشعب الفلسطيني وحقوقه            

أن القضية الفلسطينية اآلن أمام منعرج خطير، مؤكدا على إصرار الـشعب الفلـسطيني علـى تحقيـق                  
الذي نتمناه عليكم في    "سطيني أوروبا بالقول إن     وخاطب نعيم وفود فل   . االستقالل والحرية كأي شعب آخر    

كمـا   ،"هذا المؤتمر الحاشد، هو أوالً مزيد من التمسك بالهوية الفلسطينية ومزيد من التمسك بحق العودة              
حثّ الفلسطينيين في أوروبا على مواصلة جهودهم في العمل على كسر الحصار عن أبناء شعبهم فـوق                 

سريع مع ذلك أعلن الحاضرون في المؤتمر عن مبادرتهم بجمع مبلـغ            وفي تجاوب   . األرض الفلسطينية 
  .مائة وخمسين ألف يورو لتأسيس مركز شبابي ورياضي في مخيم الشاطئ بقطاع غزة

  6/5/2007 قدس برس
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  هنية يستقبل وفداً من رابطة علماء فلسطين ويؤكد على دورهم في حماية الوحدة الوطنية .6

يل هنية، مع وفد من رابطة علماء فلسطين سبل تفعيل لجنة المصالحة             بحث رئيس الوزراء إسماع    :غزة
الوطنية، مؤكداً ضرورة معالجة ذيول األحداث المؤسفة التي شهدتها األراضي الفلسطينية، مـشدداً فـي               

جاء ذلك خالل لقـاء     . الوقت ذاته على دعم حكومة الوحدة لجهود رجال اإلصالح في مختلف المجاالت           
ودعا هنية  . رابطة في غزة  المروان أبو راس رئيس     .د برئاسة   ابطة علماء فلسطين امس    بوفد من ر   هنية

وأوضح ان استمرار حالة    . إلى العمل على نشر ثقافة التسامح من خالل خطباء المساجد ووسائل اإلعالم           
  ". كارثة على شعبنا وعلى صورتنا الحضارية أمام العالم"الفلتان األمني والفوضى يشكل 

يس الرابطة، أهمية تفعيل المصالحة الوطنية الشاملة، مشيراً إلى اهتمام الرابطة بخدمة المجتمع،              واكد رئ 
  ".  إن الفلتان األمني يعيق عمل لجان اإلصالح ويستنزف طاقاتها ويهدر مقدرات الوطن: وقال

        7/5/2007الحياة الجديدة 
  

  بة بالتشريعيمام لجنة الرقا أوزير الداخلية يعرض الخطة االمنية .7
 عقدت لجنة الرقابة العامة في المجلس التشريعي وحقوق اإلنسان والحريات العامة جلسة اسـتماع               :غزة

واستعرض وزير الداخلية أمام اللجنة موجزا يشمل التـشخيص األمنـي           . لوزير الداخلية هاني القواسمي   
 قرارات حازمة نظرا لما شكلته هـذه        وأكد القواسمي ان حالة االنفالت األمني بحاجه الى       . لواقع مجتمعنا 

الظاهرة من تحديات للسلطة وأضاف قائال ان الوزارة أعدت خطه قصيرة لمائة يوم سيتم تقييمها ومن ثم                 
إعداد خطه متوسطة المدى وفي حال نجاحها يتم وضع خطة طويلة األمد وعرض القواسمي أمام اللجنة                

ودعا الى تظافر كل الجهود مـن       . يه العامة للمرحلة المقبلة   العناصر األساسية للخطة األمنية واالستراتيج    
اجل تقوية جهاز الشرطة النه على رأس األجهزة المنوط بها تنفيذ مهام السيطرة على حالـة الفوضـى                  
والتجاوزات على األرض النها مؤسسة عاجزة عن مواجهة مرحله يفترض تقويتهـا بـروح التحـدي                

وطالب بمنحه كافة الصالحيات التي تطلق يديه في حرية تنفيـذ           . هازواإلصرار وهذا ماال يتوفر في الج     
خطته االمنيه ومن ثم محاسبته في حال وقوع أي خلل داعيا الى تقديم الدعم له من قبل كل من وعـدوه                     

  . بذلك حين بدء تسلمه المنصب
و نتيجـة لغيـاب     فيصل أبو شهال ان الضعف والترهل األمني ه       .النائب د  اللجنة   من جهته اعتبر رئاسة     

  .اإلرادة السياسية في إصالح واقع مجتمعنا
  

  المضي في عزل حماس كارثة سياسية والقواسمي شكا االستيالء على صالحياته : البردويل .8
ـ      . د البرلمانية حذر الناطق اإلعالمي باسم كتلة حماس        :غزة مرار فـي   تصالح البردويل من مغبـة اإلس

األمريكية، القائمة على عزل وزراء حمـاس، ممـا يؤهـل           مخطط عزل حماس، والعمل وفق األجندة       
وة ستكون كارثية على    طلإلنقالب على حكومة الوحدة، والدعوة إلى انتخابات جديدة، واعتبر أن هذه الخ           

وكشف في تصريحات خاصة لقدس برس بأن كل الرهانات معلقـة علـى قمـة                .منطقة الشرق بالكامل  
وقـال  .  وعما يمكن أن تنتهي إليه، خصوصا في المسألة األمنية         ،)6/5( هنية التي بدأت األحد      -عباس  

األمر كله متوقف على ما يريده الرئيس عباس، هل يريد أن يدعم حكومة الوحدة ومشاريع الشراكة                "إن  
السياسية أم أنه يريد قلب الطاولة من خالل الدعوة إلى انتخابات مبكرة؟ والسير وفـق الخطـة األمنيـة                 

 أشار إلى أنه في حال تأكدت جديـة الـرئيس           البردويللكن   ".فة إلى عزل حماس سياسيا    األمريكية الهاد 
وإرادته السياسية لدعم حكومة الوحدة فإن األمر سيجري في اتجاه إيجابي وأن مسألة القضاء على الفلتان                

األحد إلى  وكشف البردويل النقاب عن أن التشريعي استمع صباح          .األمني لن تأخذ أكثر من أسابيع قليلة      
 أنه تـولى وزارة     القواسميلقد أكد   : "بيان تفصيلي من وزير الداخلية عن القصة الكاملة الستقالته، وقال         
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الداخلية كمستقل، وأنه تشجع بالفعل حين وجد التأييد الكامل في بداية عمله من الـرئيس عبـاس، لكـن                   
، فال الرئيس نفذ ما وعد به من تقـديم  فوجئ عندما باشر في تطبيق الخطة األمنية بأن األمور قد اختلفت         

 عـن   البردويـل ونقل   ".الدعم المادي، وقال بأن رشيد أبو شباك مسؤول األمن الداخلي نزع صالحياته           
 استغرابه لعمليات االستعراض األمني التي نفذتها أجهزة أمنية تابعة لمحمد دحـالن، مجهـزة               القواسمي

مثل هذا الضخ من المساعدات ال يصل إلى أجهزة األمـن           بسيارات حديثة وأسلحة متطورة، في حين أن        
  .الرسمية ممثلة في وزارة الداخلية

  6/5/2007 قدس برس
  

  إخراج األمن من التجاذبات الفصائلية شرط اإلستقرار: جبريل الرجوب .9
 دعا جبريل الرجوب الرئيس عباس ورئيس الوزراء هنية إلى إبعاد األمنيـة عـن التجاذبـات                 :رام اهللا 
اسية والفصائلية، وإعطاء المؤسسة األمنية موقعها ضمن المشهد السياسي الرسمي لتكون خاضـعة             السي

وناشد في تصريحات خاصة لقدس برس القيادات السياسية في الرئاسـة            .للمؤسسة السياسية في الحكومة   
الفلسطيني، على  والحكومة إلى العمل بمعزل عن الخطة األمنية األمريكية الجديدة، لترتيب البيت الداخلي             

وطالب الرجـوب    .اعتبار أنه ال يمكن ألي خطة أن تنجح إذا لم يتم إيقاف نزيف الفلتان األمني الداخلي               
الرئيس عباس ورئيس الوزراء هنية بضرورة التجاوب مع مطالب وزير الداخليـة إلعطائـه فرصـة                

علوا هكذا فسوف نظل فـي دائـرة        إذا لم يف  "وقال  . لممارسة مهمامه وتطبيق الخطة األمنية المتفق عليها      
مفرغة، ولهذا ال بد من ترتيب البيت الداخلي، وإخضاع األجهزة األمنية للمستوى السياسي، أي أن تكون                
هذه األجهزة مرتبطة بالقيادة السياسية في الحكومة، وإال فإن حالة اإلنقسام والتشرذم ستظل هي الحالـة                

  ."السائدة في الحياة السياسية الفلسطينية
 6/5/2007 قدس برس

  
  إلسالمل ياًنافتعد االعتداء مالحكومة و ..ةسلفيجماعة  اثر اشتباك مع  نائبمقتل مرافق .10

 قتل فلسطيني وأصيب ستة آخرون في واحدة من مظاهر االنفـالت            :غزةمن   7/5/2007الحياة  نشرت  
لقوا قنبلتين يدويتين واطلقوا    ا" سلفيين متطرفين "وأعربت مصادر حقوقية للحياة عن اعتقادها بأن        . االمني

واضافت ان القتيل هو     .ونروااألنظمته وكالة   "النار في اتجاه مئات المواطنين اثناء خروجهم من احتفال          
الشاب سليمان الشاعر الذي يعمل مرافقاً للنائب عن حركة فتح ماجد أبو شمالة، واشارت الى ان السلفيين                 

احتجاجات سلمية على بعض المظـاهر التـي يعتبرونهـا غيـر            في مدينة رفح دأبوا اخيرا على تنظيم        
شرعية، ومنها االحتفاالت والمناسبات الوطنية واختالط الرجال والنساء فـي االسـواق وغيرهـا مـن                

ونروا في حي تل الـسلطان غـرب       ألالمظاهر مثل االحتفال الذي تم تنظيمه في احدى المدارس التابعة ل          
ونروا في قطاع غزة جون غنج الـذي شـارك فـي            األير عمليات   واضافت المصادر ان مد    .رفح امس 

وقالت المصادر الحقوقية ان السلفيين المحتجين عند بوابة المدرسة التـي نظـم    .االحتفال لم يصب بأذى   
  .االحتفال بها، كانوا اصدروا بياناً في وقت سابق توعدوا فيه بتخريب االحتفال

 حمد وحركة فتح التي ينتمي اليها الشاعر باالعتداء، وقال في           غازي.وندد الناطق باسم رئاسة الحكومة د     
  ".اننا نرفض هذا االسلوب رفضا قاطعاً"، مشددا على "يتنافى مع شرع االسالم"تصريح ان ما حصل 

  . محتجا50ًواعتقلت الشرطة اثنين من السلفيين المحتجين البالغ عددهم نحو 
ي رفح وخطف المعتقلين، اال ان الـشرطة حالـت دون   وحاول مسلحون من فتح اقتحام مركز الشرطة ف   

  .ذلك واحالتهما على مدينة غزة للتحقيق في شأن مالبسات الحادث
ماجد أبـو    النائب    إلى أن   أشرف الهور  ،غزةنقالً عن مراسلها في      7/5/2007القدس العربي   وأشارت  

  .ئة التي اعتدت علي الحفل التعامل بحزم مع الفىشمالة دعا الرئيس عباس ورئيس الوزراء هنية ال
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أكدت مصادر طبية    : محمد الصواف  ،غزةنقالً عن مراسله في      6/5/2007إسالم اون الين    وأورد موقع   
 أطفال، والشيخ سعد المغاري القائد المحلي لحركة حماس         ات الخمسة، ثالثة  صاباإل أن من بين  فلسطينية  

وأشار نجل المغاري في اتـصال       .الشتباكاتوهو ناظر مدرسة إعدادية في رفح والتي وقعت بجوارها ا         
وجهوا نداء إلى أبيه باالسم، ثـم أطلقـوا         السلفية  نت إلى أن أعضاء الجماعة      .إسالم أون الين   هاتفي مع 

ـ   التخلي عن مبادئ وقيم اإلسالم والقبـول باالحتفـاالت   "النار على قدمه، متهمين إياه والدعاة اآلخرين ب
 ".الماجنة

 . من أعضاء تلك الجماعة4من اعتقال تمكنت  أن قوى األمن وأوضحت مصادر أمنية
إسـالم أون   "نفى في اتـصال هـاتفي مـع         " الجماعة السلفية "ولكن عبد المعطي األخرس أحد أعضاء       

أن يكون أعضاء جماعته قد استخدموا السالح خالل اعتصامهم للتعبير عن رفـضهم إلقامـة               " نت.الين
 تمت مواجهته بالرصاص من قبل مرافقي ماجد أبـو شـمالة، وأن             وأشار إلى أن اعتصامهم   . المهرجان

وقـال  . اإلصابات جرت نتيجة اإلطالق العشوائي من قبل المرافقين المتواجدين مع القيادي فـي فـتح              
ال تغيـر   "إن جماعته ال تتبنى العنف في تغيير المنكر، وتقوم وسائلها على الدعوة والنصيحة و             : األخرس

 ."نهالمنكر بمنكر أكبر م
 للخليج إن أفراد     رفح وقالت مصادر حقوقية في مدينة    : من غزة  7/5/2007الخليج اإلماراتية   وجاء في   

الجماعة السلفية يعتبرون أن مثل هذه المهرجانات التي يختلط فيها الجنسان، تلهي عن الصالة ومنافيـة                
  .لألخالق وتتعارض مع الشريعة

  
  حوارل يقوم بجولة عربية تمهيدا لقريعو.. تعثر جهود تطوير منظمة التحرير .11

أكد مصدر فلسطيني للمنار أن االتصاالت والمساعي والجهود لعقد لقاء موسع بين قيـادات التنظيمـات                
الفلسطينية في العاصمة المصرية قد تعثرت، وبالتالي، قد تتجمد الحوارات الهادفة الى تفعيـل وتطـوير                

  .منظمة التحرير
لمنار أن احمد قريع سوف يستأنف اتـصاالته مـع القيـادات الفلـسطينية              من جهة ثانية، اكد المصدر ل     

واالمناء العامين للفصائل، وانه سيقوم قريبا بزيارة الى السعودية ودولـة االمـارات واالردن ومـصر،     
  .وسيعود الى دمشق في محاولة لعقد حوار فلسطيني فلسطيني موسع في القاهرة

    7/5/2007المنار الفلسطينية 
  

 لمتابعة شؤون القدس المحتلة يل هيئة عليا برئاسة عباستشك .12
كشف نائب رئـيس    : نقالً عن مراسلها في رام اهللا، منتصر حمدان        7/5/2007الخليج اإلماراتية   نشرت  

الوزراء الفلسطيني عزام األحمد، عن وجود تحضيرات وترتيبات إلنشاء هيئة عليـا برئاسـة الـرئيس                
وأكد االحمد خالل مؤتمر صحافي عقده فـي رام اهللا          . ق بالقدس المحتلة  عباس تتولى متابعة كل ما يتعل     

بمشاركة ممثلين عن الجبهة االسالمية المسيحية، على اهمية توحيد كل الجهود وتنسيقها وتنظيمها لحماية              
زيز القدس، كما طالب الدول العربية واالسالمية بتقديم الدعم ومساندة الفلسطينيين في المدينة المحتلة لتع             

صمودهم في وجه ممارسات االحتالل واالخطار التي يتسبب بها والهادفة إلى تهويـد القـدس بالكامـل                 
  .واالستفراد بالمسجد االقصى

وطالب قاضي القضاة الشيخ تيسير التميمي، االمتين العربية واالسالمية بالتدخل من اجـل وضـع حـد                 
  .ايته ودعم صمود أهلهلممارسات االحتالل العدوانية بحق المسجد االقصى وحم

وجرى خالل المؤتمر استعراض تقرير يكشف عن قيام المتطرفين اليهود بالتدريب على اقتحام المـسجد               
االقصى، وذبح القرابين وتعيين حاخام ليقوم بالذبح مما يعني جدية خطتهم القتحام المـسجد االقـصى،                

  .تلة ترأسها الحاخام المتطرف اسرائيل ارئيلاضافة لقيامهم بمسيرات داخل البلدة القديمة في القدس المح
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 وان حـذر  ي مـسؤول   أن  بيسان نوفل  ،رام اهللا نقالً عن مراسلتها في      7/5/2007الحياة الجديدة   وأشارت  
أمس من مخطط احتاللي جديد يستهدف المسجد األقصى المبارك من خالل تحويله إلى مكان سياحي عام                

وأكد المسؤولون ان سلطات االحتالل تسعى إلـى  . قلوب أصحابهبما يقلل من قدسية المسجد ومكانته في      
زعزعة المكانة الروحية للمسجد وارتباطه بالعقيدة باستغالل فتحه أمام السواح بما يحوله تـدريجيا إلـى                

جـاء  . مكان سياحي موضحين ان األقصى ليس متنزها بل مكان مقدس مرتبط بالوحي والروح والعقيدة             
  .  في للجبهة اإلسالمية المسيحية للدفاع عن القدس والمقدساتذلك في سياق مؤتمر صح

  
  على الجميع أن يعمل من أجل منظمة التحرير وليس االنقالب عليها: قريع .13

 أكد أحمد قريع أن منظمة التحرير استمدت شرعيتها من تضحيات أبنـاء الـشعب الفلـسطيني                 :رام اهللا 
فلسطينية وليس من خالل صناديق االقتـراع أو شـهادات          وكفاحهم ومن تضحياتها الميدانية في الثورة ال      

إن منظمـة   "  الفرص والتحديات  2007مؤتمر فلسطين عام    "وقال خالل كلمة له في      . المراقبين الدوليين 
التحرير نشأت في حضن العمل العربي المشترك واستمدت وجودها من تلك الرغبة الرسمية في إيجـاد                

واعتبـر أن   . لسياسي ويتولى الحديث باسم فلسطين حيث أمكنه ذلك       عنوان فلسطيني يتعاطى مع الشأن ا     
وقال . الشعب الفلسطيني ال يزال بعد في مرحلة التحرر الوطني في مرحلة ما بعد إقامة السلطة الوطنية               

لو إفترضنا نجاحنا يوم غد، في تفعيل منظمة التحرير وتوسيع قاعدتها لتشمل الجميع على النحو الـذي                 "
أننا قد بلغنا شرفة تحقيق الخالص، فال أعتقد أن هذه المسألة تقـع فـي                ، فليس معنى ذلك،   نريده جميعاً 

مرتبة األولوية األولى على جدول األعمال الوطني، وتتقدم على غيرها من الموضوعات األكثر إلحاحية              
ضافة إلى ما   ال سيما ونحن نواجه الحصار الظالم ونتعرض لمظاهر فلتان أمني يبدو كأنه قد استحكم باإل              

إن "وأضـاف   . يسود من ظواهر سلبية بالغة الخطورة تجتاح حياتنا االجتماعية واالقتصادية والـسياسية           
منظمة التحرير تعيش متغيرين مهمين، األول يتمثل في عودة فتح وفصائل منظمة التحرير إلى التمركز               

حماس أشد مـن أي وقـت مـضى         لثاني يتمثل باهتمام    ،  على نحو أكثر من السابق داخل بيت المنظمة       
بدخول بيت المنظمة على نحو يناظر ما اقتطعته من رقعة السلطة في أعقـاب االنتخابـات التـشريعية                  

وخلص قريع إلى أن خيار تفعيل منظمة التحرير هو خيار سائر القوى الفلسطينية، داخل هـذه                . األخيرة
مسألة تفعيل المنظمة، أولها أن الغاية مـن        وطالب قريع، باالسترشاد بمجموعة من المبادئ في        . المنظمة

توسيع نطاق التوافقـات مـن خـالل        " :التفعيل هو تطوير منظمة التحرير وليس االنقالب عليها، وثانيها        
أمـا  . "الحوارات المستمرة، وتعميق أرضية التفاهمات، والتراضي حول الممكنات والمضامين واآلليات         

 االعتبار، فهي ضرورة أن ال تـؤدي عمليـة التفعيـل والتحـديث     النقطة الثالثة، التي يجب أخذها بعين 
المرغوب فيها، إلى عزل أي من الفصائل التي ساهمت في عملية تأسيس منظمـة التحريـر، ورافقـت                  

باإلضافة إلى منع عزل منظمة التحرير ذاتها، أو إلقـاء حجـر             تطورها ولعبت أدواراً مهمة في داخلها،     
إننا ماضون نحو شراكة سياسـية كاملـة،        :" وقال. ياسي الفلسطيني برمته  سياسي شامل على النظام الس    

وليس إلى اقتسام منظمة التحرير، وتوزيع أنصبتها الوظيفية على أساس التمثيل النسبي أو غير ذلك مـن      
إن ما تحتاجه منظمة التحرير، وما تفتقر إليه هو في حقيقـة األمـر،              :" وختم بالقول ". صيغ المحاصصة 

افة القوى الفلسطينية بها، وعدم االنتقاص من حقها الشرعي، أو التعـريض بمركزيتهـا فـي                اعتراف ك 
 "..كمرجعية عليا للسلطة الوطنية النظام السياسي الفلسطيني، بل وعدم الطعن بصفتها الكلية الجامعة،

  6/5/2007وكالة سما 
  

  ة الوحدةاالحتالل يمنع الوزير البرغوثي من الوصول إلى غزة منذ تشكيل حكوم .14
مصطفى البرغـوثي إن سـلطات االحـتالل        . قال وزير اإلعالم المتحدث الرسمي باسم الحكومة د        :وام

اإلسرائيلي لم تسمح له بالوصول إلى قطاع غزة منذ تشكيل حكومة الوحدة رغم الطلبات المتكررة بهـذا                 
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 الوزراء، معتبراً   ن سلطات االحتالل ترفض منحه تصريح عبور إلى غزة أسوة بمعظم           أ وأضاف .الصدد
  .وتعدياً فاضحاً وعقبة أخرى تضعها إسرائيل لعرقلة عمل حكومة الوحدة ذلك انتهاكاً إسرائيلياً

  7/5/2007الخليج اإلماراتية 
  

  مليون دوالر للسلطة50أبو عيشة يجتمع مع مدير البنك الدولي واألخير يؤكد تقديم  .15
 مليـون   50ن البنك سيقدم دعماً للسلطة الفلسطينية بمبلـغ         أكد مدير البنك الدولي دافيد غريك أ      : رام اهللا 

 ديسمبر الماضي، مشيراً إلى أن جـزء كبيـرا مـن المبلـغ              /دوالر، حسب قرار اتخذه في كانون أول      
جاءت تصريحات المسؤول الدولي، خالل لقائه في        و .سيخصص لدعم مشاريع مختلفة في مجاالت حيوية      

سمير أبو عيشة، وأكد أبو عيشة على موقـف الـوزارة ببنـاء             .ني د رام اهللا مع وزير التخطيط الفلسطي     
شراكات حقيقية مع كافة الجهات المانحة، وعلى أن تكون المساعدات منسجمة مع األولويات الفلسطينية،              

 .وفي إطار خططها التنموية
  6/5/2007المركز الفلسطيني لإلعالم 

  
  ؤون االجتماعيةصرف نصف راتب لموظفي السلطة ومخصصات االسرى والش .16

سـالم  .اكد د :  عبد الرؤوف أرناؤوط   ،القدسنقالً عن مراسلها في      7/5/2007األيام الفلسطينية   نشرت  
واشار الـى ان الدفعـة،       .فياض، وزير المالية، لأليام انه تم امس صرف نصف راتب لموظفي السلطة           

سابات يوم امـس تـشمل ايـضا        وهي االولى التي تتم في عهد حكومة الوحدة، التي تم تحويلها الى الح            
  .مخصصات االسرى والشؤون االجتماعية

 قال سالم فياض لرويترز إن السلطة ستواصل دفـع نـصف            :رام اهللا من   6/5/2007رويترز  وأوردت  
  .الرواتب للجميع إلى أن يتضح الوضع المالي

رير يخضع الشرافه   وقال مسؤول فلسطيني كبير بأحد البنوك إن فياض استخدم حسابا بنكيا لمنظمة التح            
وذكر دبلوماسيون غربيون أن مكتب عباس ربما حول أموال          .لدفع االموال لكن هذا لم يتأكد على الفور       

  . قدمتها جهات مانحة إلى حساب منظمة التحرير للسماح لفياض بصرف هذه المبالغ
قودها االتحاد االوروبـي    ودفع قسم كبير من الرواتب الجزئية يوم األحد من آلية المساعدة المؤقتة التي ي             

 دوالرا لكل المـوظفين والمتقاعـدين المـؤهلين فـي الحكومـة             370والتي دفعت مخصصات قدرها     
  .الفلسطينية

 مليـون   28.57وذكر مسؤول كبير في االتحاد االوروبي أن المدفوعات التي قدمتها االلية بلغت نحـو               
 مليـون   115ا السلطة الفلـسطينية وقيمتهـا       دوالر أي ما يعادل نحو ربع الرواتب الشهرية التي تدفعه         

  .دوالر
  

   بمخاطبة البنوك لعدم خصم نسب عالية من الرواتبفياض وعباسالعسكريون يطالبون  .17
 اعتصم عشرات العسكريين ظهر يوم االحد في مدينة غزة، مطالبين الرئيس أبو مـازن ووزيـر                 :غزة

لنظر إلى معاناتهم في ظل األوضاع المعيشية       المالية سالم فياض، بالعمل على صرف رواتبهم كاملة، وا        
وعبر العسكريون خالل اعتصام نظموه امام مقر التشريعي بغزة، عن غـضبهم             .الصعبة في قطاع غزة   

ودعا المعتصمون الرئاسـة     . شيكل فقط من نصف الراتب الذي تم صرفه        300ازاء استالمهم ما قيمته     
 .ل عدم اجراء خصومات على رواتب األجهزة األمنيوالحكومة إلى العمل على مخاطبة البنوك من أج

  6/5/2006وكالة معا 
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 خضع لعملية ناجحة في ركبتهيدحالن  .18
 أكد الدكتور الجراح علي معروف، رئيس اتحـاد أطبـاء           :برلينمن   6/5/2007فلسطين برس   نشرت  

 خاللها من السير    فلسطين السابق في ألمانيا، أن محمد دحالن، خضع لعملية ناجحة في ركبته، تمكن من             
ونقلـت   . أيام في برلين، ووصل قبل يومين إلى القاهرة        9وكان دحالن أمضى    . على قدميه بشكل عادي   

ن دحالن، كان يعاني من آالم شديدة في ركبتيه، وخاصة الركبة اليمنـى             أ  قوله معروف.وكالة وفا عن د   
د أثنـاء اعتقالـه فـي سـجون         وهذه اآلالم ناتجة عن جلوس قسري لفترات طويلة، يصاحبها برد شدي          

 .االحتالل
مـصادر   إلـى أن      قسم المتابعة  –فلسطين اآلن   نقالً عن نشرة     6/5/2007عين على فلسطين    وأشارت  

فلسطينية موثوقة بررت لصحيفة الوطن األردنية تغيب محمد دحالن عن الزيـارات األخيـرة للـرئيس                
فترة طويلة قبل أكثر من عام، مـن اصـابة          عباس بالقول إنه انتكس مرضيا مرة أخرى، بعد أن عولج ل          

بحالة ارهاق شديد، وشد عضلي، وآالم ناتجة عن ديسك، وفقا للمصادر المقربة منه في حينـه، وبنوبـة                 
 يرقد حاليا في أحد مشافي برلين للعالج مـن  دحالنالمصادر تقول إن  .رىخصرع حادة وفقا لمصادر أ 

 .تي كان يعقدها، نتج عنها سقوطه ارضا بعد فقدانه الـوعي          نوبة جديدة اصابته خالل أحد اإلجتماعات ال      
وتضيف مصادر فتحاوية أن دحالن تعاطى منذ تلك النوبة ابرا مهدئه استجاب جسمه لها، غير أن األمر                 

  .اختلف اآلن
  

 تطوراً خطيراًوتعدها اللقاءات األمنية مع االحتالل تؤكد رفضها حماس  .19
 ألي لقاءات أمنية بين السلطة الفلسطينية وسلطات االحتالل، أكدت حركة حماس رفضها المطلق: غزة
وقال  ".ال تجلب إال المعاناة للشعب الفلسطيني والمزيد من األمن للصهاينة" أن مثل هذه اللقاءات ةمؤكد

إن حماس ترى في مثل هذه : "فوزي برهوم، الناطق الرسمي باسم الحركة، في تصريح صحفي له
 في العالقة مع الكيان الصهيوني الذي يواصل حصاره وعدوانه بحق اللقاءات تطوراً خطيراً

وأوضح أن اإلدارة  .، مضيفاً أن اللقاءات األمنية ال تجلب إال المعاناة للشعب الفلسطيني"الفلسطينيين
 في تقديم قوارب النجاة ىوال تتوان "،األمريكية تراقب لحظة بلحظة ما يدور داخل األراضي الفلسطينية

 ".ن الصهيوني من خالل تقديم الخطط األمنية المتتالية التي ال تخدم إال االحتالل وأهدافه في المنطقةللكيا
   عقد الليلة قبل الماضية في مدينة أريحا لكنه لم يسفر عن"إسرائيلي" -وكان اجتماع أمني فلسطيني 

  .التوصل إلى أي نتائج
  6/5/2007المركز الفلسطيني لإلعالم 

  
   انشقاق داخل حماس ع حصوليتوق حواتمة .20

في لقاء خاص مع بعض اإلعالميين والحزبيين في عمان قبل أيام مـا إعتبـره                إستعرض نايف حواتمة  
ـ                ىإشارات قوية عل    ى حراك داخلي في حماس قد ينتهي بإنقسام او صدام داخلي وقد يتطور مـستقبال ال
الفا للعقود الماضـية تعـيش تفـاعالت         ان لديه معلومات قوية تفيد بان الحركة وخ        ىإنشقاق، مشيرا ال  

 تفسير وقراءة نص رسالة التكليف      ىحساسة ولم تعد موحدة، خصوصا وانها مختلفة جذريا في الداخل عل          
 يشكل حكومة الوحدة معتبرا ان عدم إحتواء الخالفات داخل حماس           ىالثانية التي ارسلها عباس لهنية حت     

  .ي اإلهتمام بها شكل إنشقاق مسألة خطيرة وينبغىوتفجرها عل
  7/5/2007القدس العربي 
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  الحصار يضع عالمات استفهام كبرى حول جدوى السلطة: الرشقعزت  .21
أكد عزت الرشق عضو المكتب السياسي لحركة حماس أن استمرار الحصار الدولي على الشعب              : دمشق

 المجتمـع   نية، داعياً الفلسطيني سيضع عالمات استفهام كبيرة حول الجدوى من استمرار السلطة الفلسطي          
فـي  الرشق  وأوضح   .الدولي إلى ضرورة اغتنام فرصة حكومة الوحدة الوطنية والتعامل معها بإيجابية          

تصريحات خاصة لقدس برس أن االستمرار في عدم التفاعل مع الحكومة الفلـسطينية يمثـل إضـاعة                 
 وإنما فإن البـديل     ،حكومة جديدة ونفى الرشق أن يكون البديل لهذه الحكومة        . لفرصة نادرة قد ال تتكرر    

هو التساؤل باألحرى عن الجدوى من استمرار السلطة الفلسطينية، إذا كان المجتمع الدولي غيـر قابـل                 
 تحت االحتالل ويتعـرض     ما يحدث اآلن هو أعجب من العجائب أن شعباً        " إلى أن    للتعامل معها، مشيراً  

لعربي من حكومة الوحدة ومن مطلب رفع الحصار عن          الموقف ا  ، منتقداً "في ذات الوقت للحصار الدولي    
 أن   حركته للخطة األمنية األمريكية، معتبـراً      الرشق رفض وجدد  . الشعب الفلسطيني، ووصفه بالضعيف   

مشكلتها الجوهرية ليست فقط أنها تهدف إلى التمييز بين الفلسطينيين، ولكنها تعتمد مبدأ مقايـضة غيـر                 
الخيـار  ": الرشقاس يطرحون أي بدائل عملية لكل هذه المبادرات، قال          وعما إذا كانوا في حم     .متوازن

الذي نعول عليه هو التمسك بخيار الوحدة الوطنية وتعزيز الشراكة السياسية ومواجهـة هـذا الحـصار                 
الجائر بصف فلسطيني موحد ورفض محاوالت بعض األطراف الدولية اللعب على بعض التناقضات هنا              

  ."أو هناك
  6/5/2007 قدس برس

  
 حماس تحذّر من تهيئة جهات داخلية األجواء التخاذ خطوات ارتجالية منفردة .22

استنكرت حركة حماس بشدة التصريحات والتسريبات العديدة، التي ترددت في اآلونة األخيرة، : نابلس
 والتي تتحدث عن تفكير البعض في اتخاذ قرارات استراتيجية، تؤثر بشكل جوهري على مستقبل القضية

الفلسطينية، في الفترة المقبلة، من قبيل حل السلطة، والعودة لمرجعية منظمة التحرير الفلسطينية، أو 
وقالت الحركة، في بيان لها تلقى  .اللجوء إلى انتخابات مبكرة، أو تقديم الرئيس محمود عباس الستقالته

ريبات، في هذه المرحلة الحساسة، إن تتابع هذه التصريحات والتس: "المركز الفلسطيني لإلعالم نسخة منه
ورأت أن تلك  ".خالل فترة زمنية قصيرة، ال يتناسب ومستوى الطروحات، التي يتم الحديث عنها

تدعو إلى الشك بتهيئة األجواء، من قبل البعض، التخاذ خطوات ارتجالية علناً، أو مبيتة مسبقاً، "المواقف 
بتسريبات متناقضة أحياناً، ) ر المقربة من الرئيس عباسبالمصاد(يتمثل ذلك بقيام مصادر تسمي نفسها 

أن موقفها من كل هذه  حركةالوأكدت  ".يلمس منها محاولة العودة، عما تم التوافق عليه وطنياً
ينبني مبدئياً وجوهرياً على "الطروحات، سواء تلك التي وردت سابقاً، أو أي طروحات ستخرج مستقبالً، 

ى أي من هذه الخيارات، بعيداً عن تفرد أي جهة باتخاذها، وبما يحقق ضرورة اإلجماع الوطني عل
إن القراءة التحريفية الساعية وراء أضواء : "بيانالوأضاف  ".المصلحة الوطنية العليا للشعب الفلسطيني

اإلعالم، من قبل البعض لتصريحات رئيس الوزراء إسماعيل هنية، حول خيار حل السلطة، باالدعاء 
 ".نية لهذا الخيار هي قراءة مرفوضة مطلقاًبترويج ه

  6/5/2007المركز الفلسطيني لإلعالم 
  

  ها ضد"فتحمن قبل ناطقي الهجمة اإلعالمية المنظمة "حماس تنتقد  .23
الهجمة اإلعالمية التصعيدية المنظمة من قبل الناطقين باسم حركة  "حماس البرلمانيةانتقدت كتلة : غزة

ليست عشوائية، (...) إن الهجمة "صالح البردويل الناطق باسم الكتلة .وقال د ."فتح ضد حركة حماس
وأضاف في تصريح  ".وإنما تأتي متزامنة مع بعض الدعوات النتخابات مبكرة، وحل الحكومة الفلسطينية

من قبل حركة فتح، رافضاً انتقادات نائب رئيس الوزراء " واضح أن هناك نوايا غير طيبة: "صحفي له
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لم تكن حكومة لجميع أبناء الشعب الفلسطيني، " اتهمها بأنها حيند ضد الحكومة العاشرة، عزام األحم
إذا : "وخاطب البردويل األحمد قائالًَ ".وأن الحصار الدولي فرض بسبب السياسات الخاطئة التي اتبعتها

أرقام من الممكن أراد األخ عزام األحمد أن يقاضي الحكومة العاشرة فهناك سبل قانونية، وهناك حقائق و
 ".أن تفرض على الطاولة، وبالتالي األمر يكون أسهل عليه من إلقاء التهم جزافاً

وتعقيباً على تصريحات الناطق باسم فتح جمال نزال، التي قال فيها إن فتح ال تقبل أن تأتي الدعوة 
 بل ،ي يد حماسإن حل السلطة ليس ف: " قال البردويل،لتفكيك سلطة منظمة التحرير من جانب حماس

، مضيفاً أن "في يد منظمة التحرير الفلسطينية، وبالتالي يجب أن نفرق بين حل السلطة وحل الحكومة
 على أن الحركة لم تدع بردويلوشدد ال. رئيس الوزراء إسماعيل هنية يمتلك أن يستقيل فقط من الحكومة

 .إلى حل السلطة
  6/5/2007المركز الفلسطيني لإلعالم 

  
  هناك جهات تسعى لعودة الشارع الفلسطيني إلى الصفر:  على اتهامات الوقائياًبرهوم رد .24

 إن حركة حماس" : قال الناطق اإلعالمي باسم حركة فوزي برهوم:غزةمن  فلسطين مباشرذكر موقع 
 ى غير معنية بفتح جبهات داخلية مع فئات مأجورة تحاول جر الشارع الفلسطيني والعودة به إل(...)

واتهم برهوم جهاز األمن الوقائي في تصريحات خاصة لفلسطين مباشر بمحاولة تلفيق  ".فرمربع الص
 . في محاولة منه لجر حركة حماس في أتون صراعات داخلية،قيادات الحركة والتشهير بهملالتهم 

  .بوقف المناكفات اإلعالمية ألنها التحمل سوى لغة الفتنةبرهوم طالب و
اهر مقداد المتحدث باسم مستنكر ا: غزة من 5/5/2007  لفتحعالم المركزياإل في المقابل، أورد موقع

ن باسمها ضد وحركة فتح في قطاع غزة التصريحات واالتهامات التي يطلقها قادة من حماس وناطق
إن هناك من هو داخل حماس ال يرضى باتفاق مكة ": وقال مقداد في حديث صحفي .جهاز األمن الوقائي
اآلونة األخيرة أخذت هذه "وأضاف أن  ".االستقرار والتوافق بين حركتي فتح وحماسوال يرغب بحالة 

وتركزت ضد جهاز األمن الوقائي الفلسطيني وبعض الشخصيات اً خطيراالتهامات والتصريحات منحى 
 أن هذا األمر يشعرنا  إلى مشيراً،الفلسطينية بشكل مركز من قبل ناطقين من حماس من مستويات مختلفة

القلق الشديد ويعيد لنا التجربة الماضية التي كان يعقب عمليات التحريض جرائم قتل ضد قيادات وأفراد ب
  ".من المؤسسة األمنية وخاصة جهاز األمن الوقائي

  6/5/2007عين على فلسطين 
  

 قصف للمقاومة على سديروت وإطالق نار في الضفة يوقع إصابات في صفوف المستوطنين  .25
 كان يقوم بحماية "إسرائيلي"أصيب حارس :  من رام اهللا وغزة7/5/2007إلماراتية  الخليج اأفادت

شاحنة صهريج بجروح خطيرة أمس في هجوم فلسطيني تبنته كتائب شهداء األقصى عند حاجز طرق 
وذكرت متحدثة باسم . صيب مستوطن جراء سقوط صاروخ فلسطيني على سديروتأ كما ،قرب رام اهللا

ن الحارس نقل إلى أالنيران أطلقت على الحارس من سيارة مارة، مشيرة إلى جيش االحتالل أن 
. ووصفت مصادر طبية حالته بأنها خطيرة. مستشفى قرب تل أبيب بعد إصابته في الرأس والساق

 ن مستوطناًإ يضاًأوقال متحدث عسكري . وأعلنت كتائب شهداء األقصى في بيان مسؤوليتها عن العملية
نه ألى إ طلق من شمال قطاع غزة، مشيراًأ في سديروت لدى سقوط صاروخ  مسأصيب بجروح أ

  ."إسرائيلية"هداف أمس على أخامس صاروخ يطلق من شمال غزة 
ن سرايا القدس ألى  إ أحمد عبدالفتاحنقالً عن مراسلهاالقدس  من 7/5/2007 القبس الكويتية وأشارت

 المقامة شرق مدينة رفح بثالثة "سرائيليةاإل"كانية نها قصفت بلدة سديروت والتجمعات السأمس أعلنت أ
 .صواريخ من طراز قدس متوسط المدى
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أصاب صاروخ فلسطيني ُأطلق صباح اليوم : غزة من 7/5/2007 المركز الفلسطيني لإلعالم وأورد
وقالت مصادر إعالمية صهيونية  . في وسط مستعمرة سديروتاًثنين من شمال قطاع غزة، مبنى سكنياإل
 صاروخاً على األقل أصاب مبنى سكنياً إصابة مباشرة، األمر الذي أوقع إصابات في صفوف إن

المستعمرين بحاالت صدمة شديدة، نقلوا على إثرها إلى المستشفى لتلقي العالج، إضافة إلى وقوع دمار 
مسؤولية عن  تبنت سرايا القدس ال،بدورها .في الممتلكات، مشيرة إلى أن المبنى يقع بالقرب من مدرسة

بصاروخ من طراز قدس متوسط المدى وقصف موقع كيسوفيم العسكري الصهيوني " سديروت"قصف 
 مستعمرين، ثالثة منهم 5يذكر أن المصادر العبرية اعترفت بإصابة  .ثنينبقذيفتي هاون، صباح اإل

 .بجروح مختلفة، وآخرين بصدمة في قصف استهدف مستعمرة سديروت الليلة الماضية
  

   مقاومين من سرايا القدس من محاولة اغتيال في مخيم جنيننجاة .26
 في "سرائيليةإ"أكدت سرايا القدس، أمس، نجاة اثنين من قادتها من محاولة اغتيال :  محمد بالص-جنين 

 .مخيم جنين، فيما أصيب خمسة مواطنين، بينهم فتاة، خالل المواجهات العنيفة التي شهدها المخيم
أن باجس حمدية ورائد العتيلي اللذين تطاردهما قوات االحتالل منذ عدة : سرايالاوضح متحدث باسم أو

 الخاصة التي كان عناصرها يتمركزون "اإلسرائيلية"سنوات، نجيا من محاولة اغتيال من قبل الوحدات 
  .حد المنازل بالمخيمأداخل 

  7/5/2007األيام الفلسطينية 
  

   الجاري18 المجلس الثوري لفتح يلتئم في: حلسأحمد  .27
 مايو /يارأ 18علمت الحياة أن اجتماع المجلس الثوري لحركة فتح سيعقد في :  جيهان الحسيني-القاهرة 

ووصف حلس اجتماع . أن يعقد االجتماع في غزة) أبو ماهر(الجاري، ورجح عضو المجلس أحمد حلس 
من "رئيس محمود عباس بأنه سبوع الماضي في مدينة رام اهللا بحضور الاللجنة المركزية الذي عقد األ

، "بدأت اللجنة المركزية فعالً بممارسة مهماتها باعتبارها قيادة للحركة": ، وقال للحياة"االجتماعات المهمة
تصدر "وتوقع أن  ." الجاري18جرت نقاشات مهمة ستتوج بعقد اجتماع للمجلس الثوري في ": موضحاً

 معالجة القرارات الفاقدة للشرعية التي تم اتخاذها أخيراً عن هذا االجتماع مواقف مهمة كثيرة على رأسها
لجان الساحات وقيادتها غير واضحة المرجعية وخارجة "، مشيراً إلى أن "ألنها لم تصدر عن المؤسسة

التعبئة والتنظيم هي القيادة التنظيمية والشرعية لحركة فتح، وال يوجد "، ومشدداً على أن "عن المؤسسة
عارضة القيادة م" أن دور قيادة لجان الساحات هو فقط ، معتبراً"ساحات أي مسمىلتشكيل لجان ال

وقال حلس في رده على سؤال عما يتردد من أن هناك مساعي من جانب  ."الشرعية وإعاقة مهماتها
الضعفاء ال يحتاجون لمن يضعفهم، ومن ": الرئيس عباس ومجموعة حوله لتهميش معارضيهم داخل فتح

عجز هذه الجهة أو تلك عن إقصاء من يسعون  "، مشدداً على" يأبه بمثل هذه السيناريوهاتيثق بنفسه ال
، متوقعاً أن تثمر "نريد معالجة القضايا التي تعاني منها الحركة": وأضاف ."لبناء الحركة وإصالحها

لمقبل في رام وائل الشهر اأاجتماعات المجلس الثوري عن قرارات تنفذها اللجنة المركزية التي ستجتمع 
  .اهللا

. كية التي أطلقت أخيراً، داعياً إلى ضرورة التفكير في خطط فلسطينيةيوانتقد حلس الخطة األمنية األمر
: ، وقال"وساط الفلسطينيةلى إشعال فتنة طائفية في األإتسعى "ياها بأنها إكا، متهماً يوشكك في نيات أمر

وحض على عدم االنشغال وإضاعة الوقت في البحث في . "نميركييال نثق إطالقاً بأي شيء يأتينا من األ"
  .مثل هذه المخططات الهدامة للمصالح الفلسطينية

سبوع الماضي من جهتها، وصفت مصادر فلسطينية اجتماعات مركزية فتح التي عقدت في رام اهللا األ
 مشيرة إلى أن معظم ،"االجتماعات شهدت حواراً مفتوحاً"ن أحياة ل، وقالت ل"نقلة نوعية"بأنها كانت 
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أصر على ضرورة عقد المؤتمر العام للحركة، وأبدى اعتراضاته على القرارات التي اتخذها "الحاضرين 
هذه المجموعة التي تقود "وأوضحت المصادر أن . "الرئيس عباس من دون العودة للجنة المركزية

لسابقة في الشارع الفلسطيني من اإلصالح في فتح تسعى إلى إعادة بناء الحركة حتى تسترد مكانتها ا
  ."خالل التزام قوانين الحركة وآلياتها

  7/5/2007الحياة 
  

  مرجعية فلسطينية موحدة في لبنانضرورة وجود د كؤيحمدان أسامة  .28
مخيم نهر البارد األخيرة في حداث األدعا ممثل حركة حماس في لبنان أسامة حمدان تعليقاً على : صيدا

ثارة أزمات داخل المخيم أو بين المخيم والجوار، مشدداً إمن شأنه توتير األجواء أو  عدم القيام بما ىلإ
حمدان  وأضاف .على ضرورة العمل معاً فلسطينياً ولبنانياً، من أجل حل هذه المشكلة وعدم بقائها عالقة

مرجعية عن موقفنا من تشكيل : " وفد من الحركةةرفقبثر لقائه في مجدليون النائب بهية الحريري إ
نجاز هذا األمر بأسرع وقت ممكن، ونحن نبحث هذا إفلسطينية موحدة للساحة اللبنانية، أكدنا ضرورة 

نفاذ إنجازات في الساحة الفلسطينية دون إي تقدم أو أال يمكن أن يحصل . األمر مع األخ عباس زكي
احة بشكل معزول عن ي طرف كان في السأي محاولة للتقدم باتجاهات مختلفة من أهذه المرجعية، و

  ."لى نتائج سلبية ال تحمد عقباهاإ وربما ،لى الفشلإالقوى الفلسطينية األخرى سيؤدي 
  7/5/2007المستقبل 

  
 مفاوضات مع سورياال في هااسرائيل تعد ورقة عمل تتناول مصالح .29

 فـي   "ضروريةالمصالح اإلسرائيلية ال  "تعكف وزارة الخارجية اإلسرائيلية على بلورة ورقة عمل تتناول          
وتعقد الوزيرة، تسيبي ليفني جلسات مكثفة مع طاقم عمل مكـون مـن             . أي تفاوض مستقبلي مع سوريا    

وذكرت هآرتس   .المسؤولين الكبار في وزارتها للتداول في تداعيات وإسقاطات مفاوضات من هذا النوع           
ة تصريحات مـسؤولين  صباح اليوم أن تلك المداوالت حول مفاوضات محتملة مع سوريا تأتي على خلفي         

سوريين حول رغبة سورية بالتفاوض مع إسرائيل الستعادة مرتقعات الجوالن وعلى ضـوء توقعـات               
ووصف مسؤولون في وزارة    . وتقديرات استخبارية إسرائيلية باحتمال تفجر الوضع على الجبهة السورية        

عليها دراسة الموضوع السوري    " بعد أن أدركت أن      "تقدم في الشأن السوري   "الخارجية خطوة ليفني بأنها     
يشارك في المداوالت التي تجريها ليفني عدد قليل من المسؤولين الكبار فـي وزارة الخارجيـة                 ."بعمق

وهذا الطاقم هو مـن   .ومن ضمنهم مدير عام وزارة الخارجية، أهرون أفرموفيتش وخمسة رؤساء أقسام       
 1701ي، حسب هآرتس، اعتمـد عليهـا قـرار           في حرب لبنان، الت    "استراتيجية الخروج السياسي  "أعد  

وقالت مصادر في الخارجية أن العمل ما زال بعيدا عن           .لمجلس األمن الذي أدى إلى وقف إطالق النار       
وفي إشارة إلى أن وزارة الخارجية تأخذ بعين         . نهايته وأنه لم يعرض بعد على رئيس الوزراء اولمرت        

ات المتحدة الرافض للتفاوض مع سوريا، نقلت صحيفة هـآرتس          االعتبار تغييرا محتمال في موقف الوالي     
تقود تغييرا معينا   "عن مسؤول في وزارة الخارجية قوله ان وزيرة الخارجية األمريكية، كونداليزا رايس             

، وشهادة على ذلك، يضيف، لقاؤها مع وزير الخارجية السوري وليد المعلم علـى هـامش                "تجاه سوريا 
  . في شرم الشيخ قبل عدة أياممؤتمر العراق الذي عقد

  7/5/2007 48عرب
  

  العمل يدرس الخروج من االئتالف ويخشى منافسة الليكود .30
 – عبدالرؤوف أرنـاؤوط     -غزة، رام اهللا، القدس المحتلة      : 7/5/2007الوطن السعودية   ذكرت صحيفة   

 ال يـدعم أي  أكدت مصادر قريبة من نائب رئيس الوزراء اإلسرائيلي شمعون بيريـز أنـه   :الوكاالت
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ونقلـت  . مخططات لإلطاحة برئيس الوزراء إيهود أولمرت، لكنه ال يستبعد إمكانية أن يخلفه في منصبه             
المبادرة لتبديل أولمرت ببيريز قد تحظى      "اإلسرائيلية عن مسؤولين في حزب كاديما أن        " هآرتس"صحيفة  

ما انضم معارضو وزيرة الخارجيـة      بالدعم إذا ما تبين فشل جهود أولمرت في الحفاظ على منصبه وإذا             
معارضو ليفني وأيضا أشخاص مـن أحـزاب        "وقالت الصحيفة   ". تسيبي ليفني في الحزب لهذه المبادرة     

 .العمل وشاس وإسرائيلي بيتنا سيسعون لمحاولة منع ليفني من استبدال أولمرت
لـن  "المتوقع مـع أولمـرت      إلى ذلك، قالت وزيرة الخارجية اإلسرائيلية تسيبي ليفني، أمس، إن لقاءها            

 ".يتناول سوى سبل دفع عملية السالم قدما
شؤون إسرائيل الخارجية ليـست أمـرا       "وقالت بعد اجتماعها مع الوزير إيلي يشاي من حركة شاس إن            

 ."خصوصيا
كل واحد يساعد الطـرف     "من جانبه أعرب يشاي عن أسفه لألزمة القائمة بين أولمرت وليفني قائال إن              

  ". استهداف طرف ثالث دون االنهماك في تصليح العيوباآلخر على
نجح رئـيس الحكومـة     :  آمال شحادة  -القدس المحتلة   : 7/5/2007الخليج اإلماراتية   وأضافت صحيفة   

االسرائيلية، ايهود اولمرت، امس، في االتفاق مع نائبته ووزيرة الخارجية تسيبي لفنـي علـى العمـل                 
منافسه على رئاسة حزب العمل ايهود باراك بالتـآمر مـع اولمـرت             المشترك، فيما اتهم عامي ايلون،      

لضمان حصوله على حقيبة وزارة الحرب، واالطاحة بزعيم حزبه عمير بيرتس، معتبرا ان باراك يلعب               
لعبة قذرة ستلحق أضراراً بحزب العمل، في حين اعتبرت رئيسة المحكمة العليا االسرائيلية ان المجتمع               

 .ي اجواء االنهيار االخالقياالسرائيلي يعيش ف
  

  بيرتس الجيش االسرائيلي مستعد لشن الحرب على غزة لوقف اطالق الصواريخ .31
اعلن وزير الحرب االسرائيلي عمير بيرتس، اليـوم، ان جيـشه           : غزة: 6/5/2007وكالة سما   ذكرت  

م اسرائيلية  ونقلت وسائل اعال  . مستعد للهجوم على قطاع غزة من اجل وقف اطالق الصواريخ من هناك           
ان الجيش مـستعد    " عن بيرتس قوله، اليوم، بعد اطالق عدد من الصواريخ نحو اسرائيل، صباح اليوم،              

". لتنفيذ عملية عسكرية في قطاع غزة وشن حرب فيها اكبر من تلك التي شهدها لبنان الصيف الماضي                  
وم، ان بيرتس والحكومة االسرائيلية     ونقلت القناة السابعة االسرئيلية عن ضباط كبار في الجيش قولهم، الي          

  .ينتظران مقتل اسرائيليين في عمليات القصف هذه لتبرير هجوم اسرائيل المتوقع
أفادت تقارير صـحافية إسـرائيلية،      :  زهير اندراوس  -الناصرة  : 7/5/2007القدس العربي   وأضافت  

يس هيئة األركان العامة فـي      أمس األحد، نقال عن مسؤولين أمنيين رفيعي المستوي في تل أبيب أن رئ            
الجيش اإلسرائيلي الجنرال غابي اشكنازي، قال خالل محادثات مغلقة مع المستوي الـسياسي ان الحـل                
الوحيد لوقف إطالق صواريخ القسام باتجاه جنوب الدولة العبرية من قبل المقاومة الفلسطينية هو اجتياح               

  .قطاع غزة
  

  ترحيب إسرائيلي بفوز ساركوزي .32
دد من سدنة إسرائيل عن غبطتهم لفوز مرشح اليمين في اإلنتخابات الفرنسية، نقوال ساركوزي،              أعرب ع 

وقال زعيم حزب الليكود، بيبي نتنياهو إن فوز ساركوزي         . على منافسته مرشحة اليسار سغوالن رويال     
ـ          "جيد إلسرائيل وهو صديق شخصي لي     " سالم ، وزعم أن الرئيس الفرنسي المرتقب يسعى إلى إحالل ال

  ".إنه يعرف احتياجات إسرائيل األمنية"في المنطقة، وأردف 
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فيما اعتبـر   . وقال شمعون بيرس، إن انتخاب ساركوزي يعزز العالقات الثنائية ما بين إسرائيل وفرنسا            
رئيس كتلة ليكود في الكنيست اإلسرائيلية، غدعون ساعر أن انتصار ساركوزي هو نصر للعالم الحـر                

  .لعالمواللبرالية في ا
  6/5/2007 48عرب

  
  إلتماس إللغاء قانون المواطنة المصحح .33

قدمت النائبة زهافا غالؤون، ميرتس، بواسطة المحامية دفنه هولتس لخنر، التماسا إلى محكمـة العـدل                
، والذي كانـت أقرتـه الكنيـست مـؤخرا          "المصحح"العليا، تطالب فيها المحكمة بإلغاء قانون المواطنة        

حيث أن هذا القانون حدد معايير صارمة جديدة تجعل من إمكانية لـم      .  الشمل الفلسطيني  للحيلولة دون لم  
وقالت غـالؤون إنـه     . شمل الزوج الفلسطيني على زوجه من داخل الخط األخضر ضربا من المستحيل           

  ."يجب إلغاء القانون المصحح، الذي لم يصحح، بل إنه عمق المس بالحقوق األساسية للمواطنين العرب"
  6/5/2007 48عرب

  
  األزمة السياسية في اسرائيل تعطل تجديد عقد المراقبين الدوليين في معبر رفح: هآرتس .34

العبرية، في عددها الصادر اليوم، عـن مـصادر سياسـية           " هآرتس"نقلت صحيفة   :  عال محمود  -غزة  
 تجديد عقـد المـراقبين      وصفتها بالرفيعة قولها ان األزمة السياسية الداخلية في إسرائيل أدت الى تعطيل           

وأكدت  .الدوليين العاملين على معبر رفح الحدودي والذي ينتهي في الخامس والعشري من الشهر الحالي
مصادر مطلعة في مكتب رئيس الوزراء اإلسرائيلي إيهود أولمرت  ووزيـر الجـيش اإلسـرائيلي ان                 

ضايا الصعبة المتعلقة بتجديـد عمـل       إسرائيل قد توصلت مع االتحاد األوروبي إلى اتفاق على معظم الق          
المراقبين، سيتم صياغتها في وثيقة ترفق باالتفاق القديم الذي نظم عملهم، ولكن عدم إقـرار المـستوى                 

وذكرت  .السياسي لهذه الوثيقة يحول دون تقديم االتفاق إلى البرلمان األوروبي ليجدد عقد عمل المراقبين
لى رئيس الوزراء اإلسرائيلي ووزير الجيش عمير بيرتس ووزيرة         الصحفية أنه إلقرار التجديد يتوجب ع     

الخارجية تسيبي ليفني، الموافقة على الملحق الجديد ليصبح نافذ المفعول، اال ان التوترات الـسائدة بـين    
حالت حتى اآلن دون عقـد اجتمـاع بـين          " فينوغراد"األطراف الثالثة على خلفية تقرير لجنة التحقيق        

  .الثة لبحث موضوع معبر رفحالمسؤولين الث
  6/5/2007وكالة سما 

  
  بحث طبي يعتمد على تقارير كاذبة قدمه ستة جراحين إسرائيليين في مؤتمر طبي .35

يتبين من تقرير لجنة تحقيق شكلت للوقوف على صحة بحث علمي قدمه ستة أطبـاء إسـرائيليون فـي                   
وكان ستة جراحين إسرائيليين يعملون     . بةمؤتمر طبي، أنهم قدموا بحثا يعتمد على معطيات وتقارير كاذ         

في القدس قدموا بحثا علميا في مؤتمر طبي عقد في مدينـة هرتـسليا عـام                " بيكور حوليم "في مستشفى   
2004.  

كذب "وأصدرت لجنة تحقيق خاصة تابعة لوزارة الصحة، تقريرا، قالت فيه أن عرض البحث هو بمثابة                
تقريرها أنه ال يمكن أن يجرى بحث بهذا الحجم، حسب المعايير           وكتبت اللجنة في    ". يقترب من االحتيال  

العالمية، في مستشفى واحد، كما وأن نشر البحث يؤثر على اختيار جراحين في كافة أنحاء العالم لطريقة                 
ويتبين من تقرير اللجنة أن قسم من البحث اعتمد على تجارب غير قانونية أجري على مئـات                 . الجراحة

  .افقتهم، وقسم منه لم يجر بتاتا، ويعتمد على تقارير غير صحيحةالمرضى، دون مو
  6/5/2007 48عرب
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  جنود احتياط إسرائيليون يهددون بالتهرب من الخدمة .36
هدد جنود في اإلحتياط اإلسرائيلي أنهم سيرفضون األوامر وسيتهربون إذا ما تم استدعاؤهم إلى حـرب                

" هكريـاه "قد تظاهروا أمام مبنى وزارة الدفاع اإلسرائيلية وكان عشرات من أفراد جيش اإلحتياط  . قادمة
وامتثلـوا ألوامـر    " لبوا نداء الواجـب   "في تل أبيب، وذلك احتجاجا على تعامل المؤسسة معهم بعد أن            

وتذمر هؤالء من أن السلطات أدارت لهم ظهر        . استدعائهم إلى المشاركة في الحرب األخيرة على لبنان       
عملهم، كما لم يتم تعويضهم عن أيام العمل التي خسروها، وزاد أحدهم بأنه قـد               المجن، فخسروا أماكن    

فإننا سـنتهرب ولـن نلبـي نـداءات         "خسر عائلته وخسر عمله وبالتالي فقد خسر حياته، ولذا، أردف،           
  ".استدعائنا إلى حرب

  6/5/2007 48عرب
  

  انيته وأخالقيتهمن يتضامن مع الشعب الفلسطيني إنما يعبِّر عن إنس: المطران حنا .37
 في روتردامالذي انعقد مؤتمر فلسطينيي أوروبا أمام   في كلمتهشدد المطران عطا اهللا حنا :روتردام

، على ضرورة إنصاف الشعب الفلسطيني وأهمية الوقوف إلى جانب حقوقه الثابتة، الهولندية يوم السبت
  أن وأشار إلى. تنازل، ال تنازل، ال تنازل ال أن، كي يقول للقاصي والداني المؤتمرمؤكداً أنه جاء إلى

شعب الن كل من ال يتضامن مع أو. التضامن مع الشعب الفلسطيني هو واجب أخالقي وواجب إنساني
 من وحذّر .ألخالقوالقيم،  واالفلسطيني، بل واألسوأ من هذا يتضامن مع االحتالل، هو فاقد للحضارة

مشروعة للشعب الفلسطيني، موضحا أن األعداء يريدون  من مساعي المناهضين للحقوق الجهة أخرى،
 ها ومسيحيوهاباسم طائفة معينة في القدس، فمسلموال يتحدث وذكّر بأنه  .تصفية القضية الفلسطينية

ونبه الرأي العام الغربي إلى أنه يمثل الكنيسة .  إلى طائفة واحدة اسمها الشعب العربي الفلسطينيينتمون
 المسيحية من الغرب، بل من واستوردي لم أنهم ، ومؤكدا المسيح هو ابن فلسطينى أنمشيرا إلالمشرقية، 
 . بل تعتبرها قضيتها األساسية،الكنيسة األم، ال تتعاطف مع القضية الفلسطينية فحسبلذا فإن فلسطين، 

م أنفسهم  الذين يستهدفون األقصى همعتبرا أنوتحدث عن أن هناك بعداً مسيحياً للقضية الفلسطينية، 
  .الذين يستهدفون المقدسات المسيحية

  6/5/2007 قدس برس
  

 مفتي فلسطين يستنكر هدم عمارة المجلس اإلسالمي في القدس .38
استنكر الشيخ محمد حسين هدم سلطات االحتالل عمارة الوقف اإلسـالمي فـي             :  وام -القدس المحتلة   

مل على هدم وتدمير المعالم اإلسالمية والعربية        تع هاأن والتي أعتبر    .القدس المحتلة قرب مقبرة مأمن اهللا     
عبث بمقبرة مـأمن    مواصلة ال واستبدالها بمعالم وآثار إسرائيلية مزورة بهدف طمس الحقائق، مشيرا إلى           

  .عمل على تحويل أرضها إلى ما يسمى متحف التسامحالاهللا و
  7/5/2007الخليج اإلماراتية 

  
 تعقد مؤتمرها السادس مؤسسة األقصى .39

عقدت مؤسسة األقصى إلعمار المقدسات اإلسالمية مؤتمرها الـسادس فـي أم الفحـم              : دس المحتلة الق
ز على كيفية تطوير عمل المؤسسة وتحسين سبل        يتركتم ال وقد   .بمشاركة المئات من أعضائها ومندوبيها    

تصاعد مواجهة المخاطر التي تتعرض لها المقدسات اإلسالمية، وعلى رأسها المسجد األقصى، في ظل              
   .إلسرائيليةاوتيرة التهديدات والمخططات 
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مؤسسة أنها ستكشف في مؤتمر صحافي عن وثائق جديدة وخطيرة بخصوص           ال، أعلنت   هة أخرى من ج و
  .استكمال المؤسسة اإلسرائيلية هدم وإزالة طريق باب المغاربة ومخططاتها الوشيكة التنفيذ

  7/5/2007الخليج اإلماراتية 
  

  االحتالل اإلسرائيلي في مخيم جنين بنيران طينيين إصابة ثالثة فلس .40
 من سكان مخيم جنين، ، طفلهممن بين، ثالثة فلسطينيين أكدت مصادر طبية فلسطينية، أن :طولكرم

ونقلت اإلذاعة  .شمال الضفة الغربية، أصيبوا بنيران جنود االحتالل اإلسرائيلي خالل اقتحامهم للمخيم
ما ، جيشال أطلق النار على ا فلسطينيان مسلحأ ،ي جيش االحتالل قولهاالعبرية الرسمية عن مصادر ف

 هاأعلنت قوات االحتالل، أن قوة من ومن جهة أخرى .جنود إلى إطالق النار عليه وإصابتهالدفع 
أربعة أن   ذكر فيما.تعرضت إلى إطالق نار في بلدة زيتا قضاء طولكرم دون وقوع إصابات أو أضرار

  . في جنين وضواحي بلدة بيت لحم، بدعوى أنهم مطلوبين ينتمون إلى الجهاد اإلسالميوافلسطينيين اعتقل
  6/5/2007 قدس برس

  
   يشتبكون مع الشرطة احتجاجا على تفشي الجريمة48فلسطينيو .41

وقعت اشتباكات عنيفة بين المتظاهرين في مدينة الطيبة في المثلث وبين الشرطة اإلسرائيلية، مساء 
ب انتهاء المظاهرة الصامتة التي نظمت في المدينة احتجاجاً على تواصل أعمال العنف األحد، في أعقا

 ، التي أصيب شخصاً وسط تقاعس الشرطة50والجريمة، التي أسفرت حتى اآلن عن مقتل أكثر من 
  .من المتظاهرين اعتقلت ستة  حينثالثة من أفرادها بجراح خفيفة، في

  6/5/2007 48عرب
  

  ماضي وإصابة ثالثة آخرين الشهر ال فلسطينيينالبيناستشهاد ط: تقرير .42
اظهر تقرير يرصد االنتهاكات اإلسرائيلية بحق التعلـيم الفلـسطيني اصـدرته وزارة التربيـة           : رام اهللا 

 خالل الشهر المنصرم، في حين      ، امس، استشهاد طالبين دون سن الثامنة عشرة        الفلسطينية والتعليم العالي 
أوضـحت أن   كما   . طالباً، باالضافة الى اعتقال اثنين من المعلمين       20، واعتقل  ثالثة طلبة بجراح   أصيب

مدارس قرى برقة وبزاريا، ومدارس قرى وبلدات جنوب شرقي نابلس، تعرضت للتعطيل بسبب تعـذّر               
 العسكرية، وقطع الطـرق مـن قبـل         مات إلى مدارسهم جراء الحواجز    معلوصول عدد من المعلمين وال    

  .مستوطنينال
  7/5/2007م الفلسطينية األيا

  
  اإلقامة غير المشروعةتهمة  فلسطينياً داخل إسرائيل ب850اعتقال  .43

 ذكرت اإلذاعة اإلسرائيلية أمس أن قوات حرس الحدود اعتقلت نهايـة            : ماهر إبراهيم والوكاالت   -غزة  
عظـم  محيـث جـرت     .  فلسطينياً التهامهم باإلقامة غير المشروعة في إسرائيل       850األسبوع الماضي   

 وقد تم اإلفراج عن معظـم المعتقلـين وإعـادتهم إلـى             .االعتقاالت في المناطق المحيطة بمدينة القدس     
لالشـتباه فـي    أعتقلوا أيضا    إسرائيلياً   11كما ذكر أن    . المناطق الفلسطينية باستثناء حوالي مئة شخص     

  .قيامهم بنقل الفلسطينيين واستخدامهم وتوفير المبيت لهم
   7/5/2007ية البيان اإلمارات
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  في الضفة الغربيةقوات االحتالل تعيد إغالق الطريق الى الظاهرية  .44
 في الضفة قامت قوات الجيش االسرائيلي بإعادة إغالق الطريق المؤدية إلى الظاهرية: رامي دعيبس

وليين  والقرى المحيطة بها وذلك بعد أن قام حشد جماهيري من اللجان الشعبية والمتضامنين الدالغربية،
وفي نفس السياق قال  . كانت مغلقة منذ انطالقة انتفاضة األقصى حيثواإلسرائيليين بإعادة فتحها،
 . عن تكرار وتواصل محاوالت فتحههم إن إعادة إغالق الطريق لن يثنين،األمين العام للجان الشعبية

مة الحواجز العسكرية التي وأعلن عن البدء بانتفاضة شعبية سلمية إلعادة فتح الشوارع المغلقة ولمقاو
  . والتي حولتها إلى معازل وكنتونات،تفصل المناطق الفلسطينية بعضها عن بعض

  6/5/2007 48عرب
  

  في محافظة الخليلعشرات المستوطنين يحتلون تلة شمال حلحول  .45
لحول أقدم العشرات من المستوطنين، قبل ظهر أمس، على احتالل تلة تقع الى الشمال من بلدة ح               : الخليل

 5 علـى    ، وذلك تحت حراسة جيش االحتالل الذي يسيطر على الموقع منذ ما يزيـد             في محافظة الخليل  
في السياق ذاته، أشارت مصادر مـن       و. مستوطنين بين القدس ومنطقة الخليل    سنوات بزعم حماية تنقل ال    

 ال  ، الى موقع استيطاني   لتلة ينذر جدياً بوجود مساع اسرائيلية لتحويلها      ا أن احتالل    ،الدفاع عن االراضي  
سيما توجيه قوات االحتالل إنذارات بالهدم والتوقف عن البناء لعدد من المواطنين المقيمين في محيطهـا                

 ذكرت مصادر من اللجنة االهلية للتجمعات السكانية جنوب وشرق يطا          ومن جهة أخرى     .قبل اشهر قليلة  
ضد المواطنين في منطقة جنبه المحاذية لحدود العام        جددوا من اعتداءاتهم    قد   أن المستوطنين    في الخليل، 

67.  
  7/5/2007األيام الفلسطينية 

  
  أسرى نفحة يخوضون غدا اضرابا عن الطعام: مانديالمؤسسة  .46

امس في سجن نفحة الصحراوي، أنهم        مانديالمؤسسة  أكد أسرى تمت زيارتهم من قبل محامية        : رام اهللا 
تجاجا على قيام ادارة السجن بأعادة أهالي االسرى من محافظـة           سيقومون باالضراب عن الطعام غدا اح     

 كما  .خان يونس من أمام بوابة السجن ومنعهم من زيارة أبنائهم رغم وجود تنسيق مسبق لموعد الزيارة               
في سـجن تلمونـد للنـساء        في حين أن االسيرات      .، ضرورة دفع مستحقات الكانتين الخاصة بهم      واأكد

ن االوضـاع  فضال عن أالحاد في الكانتين نتيجة عدم دفع المخصصات المالية،     من النقص   اشتكين أيضا   
ن االسيرات بشكل عام يتعرضـن لـسوء        كما أ الصحية لديهن سيئة بسبب عدم وجود عالجات مناسبة،         

  .المعاملة من قبل ادارة السجن
  7/5/2007الحياة الجديدة 

  
  ر كامل لألسرىصرف راتب شهسياليوم :  الفلسطينيينوزير شؤون األسرى .47

أكد سليمان أبو سنينة ان وزارة المالية ستبدأ اليوم بصرف راتب شـهر كامـل لألسـرى داخـل         : غزة
 ألف أسير   11أوضح من جهة أخرى ان األسرى في سجون االحتالل الذين يزيد عددهم على              و. السجون

ال كافة مناحي الحيـاة،     يعانون أوضاعا سيئة للغاية، في ظل هجمة إسرائيلية من قبل إدارة السجون تط            
 أسير مرضى ويعانون اإلهمال الطبي المتعمد، ومن بينهم حـاالت           1100مشيرا الى ان هناك أكثر من       

خطيرة جداً ال تحتمل إجراءات االحتالل والتأخير المقصود في إجراء العمليات والكشف الطبي وصرف              
  . العالج الالزم
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، وتـشكيل   تهملجرائم، بان يكون له دور فاعل في حمـاي        طالب المجتمع الدولي الصامت على تلك ا      وقد  
لجان تحقيق يتم دعمها من المؤسسات الرسمية الدولية، لتعرية االحتالل ودحض ادعاءاته بانـه يطبـق                

  .  االتفاقيات الدولية على االسرى
  7/5/2007الحياة الجديدة 

  
  قيق معهمانتهاكات خطيرة لحقوق المعتقلين الفلسطينيين أثناء التح: تقرير .48

 بتسيلمو مركز الدفاع عن الفرد ي منظمتهكشفتما : طولكرممن  6/5/2007 قدس برسأوردت وكالة 
 عمليات تعذيب وتنكيل واسعة النطاق باألسرى الفلسطينيين من قبل أجهزة ، من أن هناكنيحقوقيتال

ن إ اوقالت .ي تحظر التعذيباألمن اإلسرائيلية، ومن قبل قوات االحتالل، بشكل يخالف القوانين الدولية الت
بأن محققي الشاباك يتبعون وسائل تحقيق شاذة  ،إسرائيل اعترفت رسميا خالل السنوات األخيرة

ونقلت . ويستعملون الضغط البدني ضد المعتقلين الفلسطينيين في الحاالت التي تُعتبر قنبلة موقوتة
 ضرب، وشد القيود بطريقة مؤذية، الجمعيتان، عن أسرى فلسطينيين قولهم، إنهم تعرضوا لحاالت

مصحوبة بالشتائم واإلهانات ومنع االحتياجات الطبيعية التي يعانون منها، لحظة اعتقالهم، ولغاية تسليمهم 
 تهدف إلى تحطيم معنويات المعتقلين الذين يتم التحقيق  التعذيب، أن وسائلهماوأوضح بيان. إلى الشاباك

 وتشكل، طبقا للقانون الدولي، تنكيال  االسرائيلية محكمة العدل العليامعهم، ولذلك فهي تتعارض مع قرار
، أن أعمال حت المنظمتانوأوض. محظورا، كما أنها تصل في ظروف معينة إلى حد التعذيب الحقيقي

 شكوى، 500 أكثر من  أنوأشار إلى. التنكيل والتعذيب تتم بتغطية من جهاز تطبيق القانون في إسرائيل
 . لم تر من المناسب إصدار األوامر بفتح ولو تحقيق جنائي واحدهانيابة الدولة العبرية، لكنقُدمت إلى 

واتهم محكمة العدل العليا بدعم نظام التحقيقات الخاص بجهاز الشاباك، وأنها تعمل كختم مطاطي 
  . لألوامر التي تنظم احتجاز المعتقلين في ظروف االنفصال عن العالم الخارجي

ن النتائج التي جاءت في     اعتبرت أ  ، وزارة العدل اإلسرائيلية   أن: القدس من   6/5/2007رز   رويت وذكرت
  .تقرير منظمتي بتسيلم وهموكيد مليئة باألخطاء والمزاعم التي ال أساس لها وتعوزها الدقة

  
  حقيق في كافة االنتهاكات التي تعرض لها الصحفيونالت بة فلسطينيةطالبم .49

 المجلس التـشريعي بعقـد      ، طالب الهيئة الفلسطينية للثقافة واإلعالم     :فياضيوسف   - المحافظة الوسطى 
، مشيرة  جلسة خاصة وطارئة لمناقشة تقرير االنتهاكات بحق الصحفيين والمؤسسات اإلعالمية الفلسطينية          

 انتهاكات وقعت  بحق الصحفيين في األراضي الفلسطينية منذ األول من تشرين أول ولغاية               103ن  أ إلى
واعتبرت ان مستقبل العمل اإلعالمي في فلسطين بات مهدداً جراء مـا تعـرض              . ة نيسان الماضي  نهاي

وأوصـت  . ويتعرض له الصحفيون والمؤسسات اإلعالمية العاملة في فلسطين من انتهاكات شبه يوميـة            
بضرورة تفعيل قانون النشر والمطبوعات الفلسطيني من خالل لجنة مصغرة من اجل صياغة اقتراحات              

دعت المجتمع الدولي وبالذات المؤسسات المعنية بحقوق اإلنسان لممارسة الـضغط           كما  . ه وتفعيل هلتعديل
على حكومة إسرائيل لوقف اعتداءاتها على الصحفيين وتمكينهم من القيام بواجبهم المهني بحرية، وتفعيل              

 ان  ت في هذا السياق   أوضحو. دور نقابة الصحفيين وضم كافة العالمين في الحقل اإلعالمي تحت إطارها          
 انتهاكاً خـالل    45االنتهاكات الفلسطينية ضد الصحفيين والمؤسسات اإلعالمية العاملة في فلسطين بلغت           

 انتهاكاً  58 االنتهاكات اإلسرائيلية    ، فيما بلغت  من إجمالي عدد االنتهاكات المسجلة    % 44  شهور بنسبة     7
ن عدد االنتهاكات في قطاع غزة كان أكبر مـن          أإلى   هتونو. من إجمالي عدد االنتهاكات   % 56بنسبة  

  .عددها في الضفة والقدس
  7/5/2007الحياة الجديدة 
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   سيشاركون في انتخابات مجالس الطلبة  الفلسطينيةمن طلبة الجامعات% 70.5: استطالع .50
 مـن   %70.5كشف استطالع للرأي أجرته الهيئة العامة لالستعالمات، نشرت نتائجه، اليـوم، أن             : غزة

من % 48.8 أكد في حين    .، سيشاركون في االنتخابات الجديدة لمجالس الطلبة       الفلسطينية طلبة الجامعات 
المستطلعة أراؤهم أنه لم يكن لديهم اهتمامات سياسية واضحة قبل التحـاقهم بالجامعـة، فيمـا أوضـح                  

 كمـا   . الفتحاويـة  ممن سيشاركون في انتخابات مجالس الطلبة، أنهم سيصوتون لصالح الشبيبة         % 63.9
أن الكتل الطالبية داخل الجامعة أو الكلية ال تعبر عن مواقفها السياسية بعيداً عن              يعتقدون  % 61تبين أن   

منهم أن اختيار مرشحي مجالس الطلبة، يتم من قبل التنظيمـات           % 48.7التنظيمات السياسية، فيما يرى     
أن هناك تمايزاً   % 40أكد  في حين   ا تنافسية،   عالقة القوى الطالبية ببعضها أنه    % 43ووصف   .السياسية

، %51.4أفاد   إلى ذلك فقد     .في تعامل مجلس طلبة الجامعة أو الكلية مع الطلبة بسبب انتماءاتهم السياسية           
 فـي   ،بأن أنشط كتلة طالبية تعمل على استقطاب الطالب داخل الجامعة أو الكلية هي الشبيبة الفتحاويـة               

% 47.7ى الطالبية تملك الحرية الكافية للتعبير عن آرائها السياسية، وأكد           من أن القو  % 55.3حين رأى   
أحياناً بوجود تجـاوزات    يعتقدون  % 41.8 وبينت النتائج أن     .منهم أن مجلس الطلبة يعمل لخدمة الطالب      

، أن تأييـد الـشبيبة الفتحاويـة فـي          %38.1أكد  وقد   .من قبل مجلس الطلبة لقوانين الجامعة أو الكلية       
 الـسبب أن  منهم  % 29.5عزا  ومنهم أنه يتراجع،    % 27.8سات التعليم العالي بدأ يزداد، فيما رأى        مؤس
أن تأييد الكتلة اإلسالمية في مؤسسات التعليم العالي بـدأ          % 35.4اعتقد   بينما   . إلى المصالح الفئوية   يعود

اجع إلـى أن الـسبب      ممن يعتقدون أنه يتر   % 25.2أشار  ومنهم أنه يزداد،    % 32.6يتراجع، فيما رأى    
عدم رضاهم عن المنح    % 49.2وعن برنامج المنح والمساعدات، أكد       . أيضا الرئيس هو المصالح الفئوية   

 يتم على أساس الحاالت     هامنهم أن توزيع  % 40.5والمساعدات المقدمة من الجامعة أو الكلية، فيما اعتقد         
% 21.6فتح، فيما أيد    لعن تأييدهم    %40.6وعن حجم التأييد لحركتي فتح وحماس، أعرب         .االجتماعية

  .ماسح
  6/5/2007 وفا -وكالة االنباء الفلسطينية 

  
  الظاظا ينفي صحة ما تردد حول إقامة منطقة صناعية إسرائيلية تركية فلسطينية .51

ني وصف، ما تناقلته وسائل االعالم االسرائيلية حول إقامـة          فلسطيوزير االقتصاد ال   أن   :كتب حامد جاد  
عية اسرائيلية تركية فلسطينية، على أرض منطقة بيت حانون الصناعية، بأنها مجرد حـراك              منطقة صنا 

وأكـد أن الحكومـة      .سياسي واقتصادي تسعى من خالله اسرائيل لتجميل صورتها أمام العالم الخارجي          
ك  يصدر عقب ذل   م مليون دوالر، ول   22التركية سبق وتعهدت بتطوير منطقة بيت حانون الصناعية بقيمة          

أكـد  قـد  و .أية تصريحات من الجانب التركي تفيد برغبته باالستثمار وعقد شراكة القامة هذه المنطقـة        
 يقم االحـتالل    مرفضه الحديث عن أية شراكات استثمارية مع الجانب االسرائيلي وأطراف أجنبية، ما ل            

  .الي واالقتصاديمبفك الحصار ال
  7/5/2007األيام الفلسطينية 

  
  ني يتطلب مقاربة سياسيةفلسطي التدهور في االقتصاد الوقف: اقتصاديون .52

أن تـدهور   ،  2007اعتبر سياسيون واقتصاديون في ختام أعمال مؤتمر فلسطين العـام            :سائد أبو فرحة  
ني، يعبر عن أزمة سياسية، تستدعي بداية مقاربة سياسية قادرة على رفـع الحـصار،               فلسطياالقتصاد ال 

حقيق نمو، ودعم القطاع الخاص، وإعادة تشجيع االستثمار، بمـا يحـد مـن              ناسبة لت مناخات ال موتهيئة ال 
وفي هذا اإلطار، اسـتعرض مـدير       .البطالة، والتراجع المستمر في الناتج القومي اإلجمالي ودخل الفرد        

عام معهد أبحاث السياسات االقتصادية الفلسطيني، بعض المؤشرات الدالـة علـى تراجـع االقتـصاد                
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حلي اإلجمالي انخفـض مـن خمـسة        ماضية، مشيراً إلى أن الناتج ال     مالسنوات القليلة ال  الفلسطيني خالل   
اضي، وإن عرف بعض    م، إلى أربعة مليارات من الدوالرات العام ال       1999مليارات من الدوالرات العام     

 مقارنة مع % 30اضي بنسبة   مالعام ال تراجع  عيشة  ممستوى ال أن  كما   .الصعود الطفيف خالل هذه الفترة    
 دوالر  12مقابل كل دوالر تـصدير، هنـاك        موضحا أن    التجارة الخارجية،    تتدهوركما  ،  1999العام  
ال البشري، والبنيـة التحتيـة،      مهناك ركود اقتصادي عميق، وتآكل في رأس ال        وأشار إلى أن     .استيراد

قم ظاهرة الفلتـان    وارتفاع في نسبة البطالة والفقر، ما يقترن بارتفاع درجة مخاطر عدم االستقرار، وتفا            
 القطاع الخاص انتقل من حالة وقف االستثمار، إلى البحث عن فرص االستثمار في               أن وأضاف .األمني

  .الخارج، عدا هجرة الكفاءات
  7/5/2007األيام الفلسطينية 

  
  ها باالتفاقية الموقعة مع الفلسطينيةكد ضرورة التزام الحكومة تؤنقابة العاملين .53

نقابة العاملين في الوظيفة العمومية االضراب الشامل فـي المؤسـسات الحكوميـة             قرر مجلس   : رام اهللا 
اوضاع الموظفين تـزداد سـوءا وتـدهورا وال         ، حيث أن    يومي الثالثاء واالربعاء من االسبوع الجاري     

امكانية لهم لالستمرار بتقديم الخدمات للمواطنين في ظل عدم وفاء الحكومة باالتفاقيـات الموقعـة مـع                 
 .واوضح ان هذه االضرابات تدريجية باتجاه الوصول لالضراب الشامل في جميـع المؤسـسات             . ابةالنق

ن استثناء القضاء وبعض المؤسسات لن يستمر طويال في حال لم يتم صرف             وأشار في هذا السياق إلى أ     
تمـارس  زكارنة الحكومة بعدم تحويل الرواتب الى البنوك التي         بسام  طالب  من جهته   و .هارواتب موظفي 

 وان  ،دون االلتفات لحجم المعاناه التي يعانيهـا الموظـف        % 50سياساتها بالخصم بنسب عالية تصل الى     
  .تصرف الرواتب عن طريق البريد

  7/5/2007األيام الفلسطينية 
  

   لالحتالل عن قطاع غزة المقاومةدحر : كتاب .54
 بدايـة هزيمـة المـشروع       :دحر المقاومة لالحتالل عن قطاع غـزة      "يشكّل كتاب   : معين مناع  /عرض

  .، مرجعاً معلوماتياً مهماً، مدعماً بتصريحات المسؤولين والمراقبين"الصهيوني
ويستعرض الكاتب الموضوع من خالل أربعة فصول، قسمها إلى مباحث عدة، ثم خلص إلى استنتاجات،               

  .ومالحق تتضمن جداول وصورا
  انطالق المقاومة 

. طالق المقاومة في انتفاضة األقصى، من خـالل ثالثـة مباحـث           في الفصل األول تحدث الكاتب عن ان      
  . استعرض في األول نبذة عن قطاع غزة، جغرافيته وتاريخ تكونه ومساحته، ونموه السكاني

وتحدث عن إجراءات االحتالل واضطهاده، وبين كيف أن هذه األوضاع ساهمت في اشـتعال انتفاضـة                
توجه نحو عسكرة االنتفاضة، وقدم فيـه نبـذة عـن تـاريخ             وفي المبحث الثاني تحدث عن ال     . الحجارة

، 1948المقاومة في القطاع معتبراً أنها بدأت منذ اليوم األول إلنشاء الكيان اإلسرائيلي في فلسطين عام                
  .1967وبين أنها اتخذت أشكاالً جديدة بعد احتالل القطاع في عام 

  اية هزيمة المشروع الصهيونيبد: دحر المقاومة لالحتالل عن قطاع غزة: الكتاب-
  عدنان أبو عامر: المؤلف-
   318: عدد الصفحات-
  مركز باحث للدراسات، بيروت: الناشر-
   2007/األولى: الطبعة-
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ومـن خـالل هـذا      . وذكر بعض أساليب المقاومة وتكتيكاتها والتطورات التنظيمية التـي مـرت بهـا            
ها االنتفاضة، وتركّز معظمها حـول حيـاة األمـة     االستعراض، استنتج الكاتب بعض الحقائق التي كشفت      

  . ومكانة فلسطين في قلبها
استفاض في المبحث الثالث في الحديث حول التشكيالت العسكرية في االنتفاضة، وقدم لذلك باإلشارة إلى               
االنتكاسة التي تعرضت لها المقاومة إثر اتفاقات أوسلو، وتحدث عن ممارسات بعض أجهزة السلطة في               

  . اد قادة المقاومة وكوادرهااضطه
ثم تحدث عن أهم األجنحة العسكرية التي كانت لها مساهمة وتأثير في فعاليات االنتفاضة، ذكر فيه نبـذة                  

  .تاريخية عن كل فصيل، وبين أهم إنجازاته
 ألقى الكاتب الضوء على كتائب الشهيد عز الدين القسام، وبعد اإلشارة إلى تاريخ نشأتها، استعرض أهـم    

، ونـوه  )الصواريخ، والقاذفات، والعبـوات، والقنابـل اليدويـة      (ما تميزت به، فذكر في مجال التصنيع        
  . بالتماسك التنظيمي ألهميته، وقيامها بالتنسيق مع بعض فصائل المقاومة

وقال إنهـا كبـدت العـدو     . كما أشار إلى االنسجام الحاصل بين تكتيكاتها العسكرية والقرارات السياسية         
  .من إجمالي قتاله وجرحاه في انتفاضة األقصى% 47فردها بم

وتحدث عن كتائب شهداء األقصى، وأشار إلى أن قيامها بالعمليات العسكرية داخـل فلـسطين المحتلـة              
  .  أظهر التناقض داخل صفوف حركة فتح1948

ـ        " الحرس القديم "حيث اعتبر من أسماهم      ة، بينمـا رأى    أن ذلك يمثل خروجاً عن السياسة العامة للحرك
  .أن االحتالل اليزول إال بالمقاومة" الجيل الجديد"

وأشار إلى سرايا القدس، وقال إنها تعرضت لعمليات اغتيال مركزة ضد قادتها وكوادرها، األمر الذي لم                
  .يمكنها من استعادة حيويتها، إال مع بداية انتفاضة األقصى

قـوات   "2000ت تسمى مع بداية االنتفاضة عـام        وتحدث عن كتائب الشهيد أبو علي مصطفى التي كان        
  . قبل أن تحمل اسم أمينها العام بعد اغتياله" المقاومة الشعبية

وتوقف عند ألويـة الناصـر      . وذكر كتائب المقاومة الوطنية التابعة للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين        
  .ستقل تشكل مع بداية انتفاضة األقصىصالح الدين التابعة للجان المقاومة الشعبية، مبيناً أنها جناح م

  تطور المقاومة المسلحة 
وفي الفصل الثاني يستعرض الكاتب تطور المقاومة المسلحة خالل انتفاضة األقـصى، وأفـرد مـساحة      

  :كبيرة للمبحث األول الذي تحدث فيه عن أهم أساليب وأشكال المقاومة خالل االنتفاضة، التي ذكر منها
ستشهادية، وأثرها على ساحة الصراع وعلى العدو تحديداً، وبين كيـف أنهـا شـكلت               العمليات اال : أوالً

  ). استهداف مدنيين مقابل استهداف مدنيين(توازن رعب وردع 
سـالح  " االنتحاريـة "إن الفلسطينيين باتوا يـدركون أن الهجمـات         : وهذا ما اعترف به أحد الجنراالت     

  . اإلرادة، وبالتالي ال يستطيع جيش االحتالل مواجهتهاوأنها متعلقة ب. إستراتيجي يحقق التوازن
أن الفلسطينيين يدركون أن إسرائيل ال تملك سـالحاً مـضاداً لـسالح             ": غسان لوفت "كما أكد الجنرال    

وفي هذا السياق نفسه أشار إلى ظاهرة االستـشهاديات، وذكـر أن العمليـات االستـشهادية          . االستشهاد
  . الشعب العمرية والمستويات التعليمية واالجتماعية، ومن كال الجنسيناستقطبت كافة فئات وأجيال 

  .ثم توقف الكاتب عند انتقادات اإلسرائيليين وبعض السياسيين الفلسطينيين للعمليات االستشهادية وإدانتها
الكمائن المسلحة وإطالق النار الذي يستهدف الجنود، التي وصفها رئـيس شـعبة االسـتخبارات               : ثانياً
نواجه عمليات إطالق نار تتركز على الجنـود وهـذه تغييـرات فـي              : لعسكرية شلومو غازيت بقوله   ا

األولى، سلبت المبررات األخالقية خاصة على المـستويين اإلعالمـي          : التوجهات ترتبت عليها نتيجتان   
  .ولقوة ردعه" ال تُهزم"وجهت ضربة قاسية لكبرياء الجيش ولصورته التي : والثانية. الدولي
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بعد اختراق أنظمتها األمنية والتمكن من الوصول إلـى عمقهـا،           : اقتحام وتدمير المواقع العسكرية   : ثالثاً
ثم قدم الكاتب سرداً لعـدد      ". قمة المواجهة مع االحتالل   "وهو ما عده الباحثون العسكريون اإلسرائيليون       

  .كبير من هذه العمليات
ورأى أنـه كـان لهـذا       . لمقاومين من التسلل إليها من داخلها     اقتحام المستوطنات، بأسلوب مكّن ا    : رابعاً

ثم ضـرب   ". هو انهيار سور آخر من أسوار الردع      "التطور أثر فعال، حيث علق أحد الصحفيين بالقول         
  .أمثلة على ذلك

حرب األنفاق التي عدها أحد أخطر األساليب العسكرية، وقد تمكن المقاومون من تطويرها، مما              : خامساً
  . إلى إبطال مفعول جوانب التفوق اإلسرائيليةأدى 

واستدل على ذلك بأن قوات االحتالل لم تتمكن إالّ من اكتشاف عدد ضئيل من هذه األنفاق، وقد دفع هذا                   
نحـن مـضطرون    "إلى التصريح قـائالً     " داني غولد "مسؤول األبحاث والتطوير في الجيش اإلسرائيلي       

  ". ل سحري لمشكلة األنفاقلالعتراف بأنه ال يوجد لدى الجيش ح
ثم قدم عرضـاً    !.  نفقاً 25ولفت الكاتب النظر إلى أن أجهزة السلطة استطاعت اكتشاف وتدمير أكثر من             

  .ألهم عمليات األنفاق
صواريخ القسام، التي رأى فيها نقلة نوعية، خصوصاً أنها هددت المستوطنات داخـل القطـاع               : ادساًس

وخارجه، ونبه إلى أنها زادت من حساسية الموقف اإلسرائيلي في التعامل مع هذا التطور بعـد زيـادة                  
  . كلم15مداها إلى 

 باتت مهددة بنيران 1948اخل أراضي    مستوطنة وتجمعاً إسرائيلياً د    43حيث قدر المراقبون أن أكثر من       
وسـيلة  "ثم استشهد بتصريح أومري شارون عن أن صواريخ القسام حولت الجدار إلى             . هذه الصواريخ 

  ".أقل مالءمة للوضع
أشار فيها الكاتب إلـى قـدرة المقـاومين         , صراع األدمغة وحرب المخابرات، أو الحرب األمنية      : سابعاً

هزة اإلسرائيلية، وبين أن المقاومين تمكنوا من استدراج بعض المجموعات          الفلسطينيين على اختراق األج   
والضباط اإلسرائيليين، وتمكنوا من قتل بعضهم وإصابة بعضهم اآلخر إصابات بليغة، إضافة إلى تنفيـذ               
بعض عمليات األنفاق من غير أن تتمكن أجهزة األمن اإلسرائيلية من كشفها، وكـذلك تـشغيل بعـض                  

  ". مزدوجينال"العمالء 
بالفشل االستخباري اإلسرائيلي،   " رويزدا نينيل "حتى شهد الضابط في االستخبارات العسكري اإلسرائيلي        

  .ورأى أنه يمثل في المقابل نصراً غير مسبوق في مجال استخبارات المقاومة
راج عن األسـرى    الذي عده الكاتب األسلوب األكثر مالءمة لتحقيق اإلف       : أسر الجنود والمستوطنين  : ثامناً

والمعتقلين الفلسطينيين في سجون االحتالل، وقدم شرحاً بين فيه األساليب التي اتبعها المقـاومون فـي                
  .التخطيط والتمويه بشكل ذكي ومتميز

وخصص المبحث الثاني للحديث عن التطور الـذاتي لوسـائل المقاومـة، مثـل صـناعة الـصواريخ                  
  .والمتفجرات على أنواعها

 العراقيل التي فرضها االحتالل على القطاع لمنع دخول أي من المواد التي يمكن أن يـستفيد    وبين طبيعة 
  .منها المقاومون في التصنيع والتطوير

  خسائر العدو 
فبين خالل المبحث   . أما الفصل الثالث، فقد تناول خسائر العدو بسبب عمليات المقاومة وردود فعله عليها            

ليف العسكرية لالحتالل قد بلغت خالل األعوام األربعة األولى من انتفاضة           األول من هذا الفصل أن التكا     
 مليون دوالر، وعلى مستوى الخسائر البشرية فقد بين أن عـدد القتلـى بلـغ                485األقصى نحو مليار و   

  . 6709 والجرحى 1355
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سائر االقتـصاد   هذا إضافة إلى الخسائر النفسية واالجتماعية البليغة، في حين أظهرت اإلحصاءات أن خ            
  . مليار دوالر15قد بلغت أكثر من ) 2004-2000(اإلسرائيلي خالل 

وبعد أن أشـار الكاتـب إلـى     . وأفرد المبحث الثاني للحديث حول ردود الفعل اإلسرائيلية على المقاومة         
مجمل األساليب الهمجية التي لم يتوان االحتالل عـن اسـتخدامها مـن أجـل قمـع المقاومـة وإذالل                    

  .سطينيين، ركز على تسعة أساليب رأى أن االحتالل اتبعها لضرب المقاومةالفل
إقامة المناطق واألسيجة األمنية المجهزة بمعدات إليكترونية، وتطوير سالح الجـو،           : وهذه األساليب هي  

ة، والوسائل التقنية والتكنولوجية، وإنتاج األسلحة الحديثة، بفضل الهبات والمساعدات العسكرية األميركي          
وتطوير أجهزة التجسس، وتكثيف عمليات االجتياح والتوغل، التي مارستها قوات االحتالل بذريعة الرد             

  .على صواريخ القسام
باإلضافة إلى تصعيد عمليات اغتيال المقاومين، واستخدام المدنيين دروعاً بـشريةً، وتـشديد العقوبـات               

  .، كما أشار إلى العقوبات االقتصادية"سياسة الردع"الجماعية، التي استخدمها االحتالل لتعزيز ما سماه 
  دور المقاومة في المرحلة المقبلة

وتحدث فـي المبحـث األول عـن        . ناقش الكاتب دور المقاومة في المرحلة المقبلة      : وفي الفصل الرابع  
  .عوامل نجاح المقاومة في فرض االنسحاب اإلسرائيلي من غزة

ارتفاع : الخصائص الرئيسية التي تميزت بها المقاومة، وذكر منها       فعدد مجموعة عوامل رأى أنها تمثل       
الروح المعنوية، والسرية، واالحتراف القتالي في إتقان الهجوم، والدقة في التخطيط والتنفيـذ، وتوسـيع               

. قاعدة المقاومة، وتركيز المواجهة مع المحتل وتهدئة الداخل، وتطوير التكتيكـات وأسـاليب الهجـوم              
  .ك أمثلة عدة تؤكد ما ذهب إليهوضرب على ذل

وخصص المبحث الثاني للحديث عن الوضع األمني والميداني في غزة بعد االنسحاب اإلسرائيلي، ركـز     
األولى تمثلت في استمرار تهديد صواريخ القسام؛ أما الثانية فكانت في إقامة المنطقة             : فيه على ظاهرتين  

اع، حيث ادعت قوات االحتالل أنها أقامتها بغـرض حفـظ       م داخل حدود القط   150األمنية العازلة بعمق    
  .األمن

وركز فيه كذلك علـى     . وأشار الكاتب في المبحث الثالث إلى الوضع األمني والميداني في الضفة الغربية           
نقل السالح والخبرات؛ بحسب مصادر جهاز الشاباك التي أعلنت أن حركـة حمـاس              : األولى: نقطتين

  . من نقل خبراتها إلى الضفة الغربية 2005تمكنت خالل تهدئة 
اإلجراءات األمنية والميدانية التي نفذتها قوات االحتالل؛ والتي رأى فيها المراقبون؛ أنها            : والنقطة الثانية 
  .، وخاصة في محيط المستوطنات"اتساع مؤشر الخوف"مؤشر على 

وقد انطلق الكاتـب فـي      . ةوخصص المبحث الرابع الستشراف مستقبل المقاومة بعد االنسحاب من غز         
نظرته من قناعة قادة المقاومة، القائمة على أساس أن المقاومة وجدت أصالً ليس لتحرير القطـاع فقـط                 

  .وإنما لتحرير واسترداد كامل الحقوق
: ومع أن األهداف تغيرت وواقع الميدان قد تبدل، إال أن الناطقين باسم حركات المقاومة مازالوا يكررون               

  ".ومة ستستمر ألنها مرتبطة بوجود االحتاللأن المقا"
ال شك أن الكاتب قد بذل جهداً كبيراً في جمع وإعداد هذه المادة وعرضها بشكل سلس ومـنظم؛ وهـو                    

  . يعطي بدراسته هذه للمقاومة جزءاً من حقها، مبرزاً بطوالتها وتضحياتها ونتائج عملها
ؤلية، لكن ينبغي التنبه إلى الجوانـب اإلسـتراتيجية         وربما كان من حق الكاتب أن يحمل كتابه لهجة تفا         

  .والسياسية التي بنى اإلسرائيليون على أساسها عملية االنسحاب من قطاع غزة
كما ينبغي تحذير المقاومة وفصائلها من الوقوع في شرك الصراع الداخلي والفوضـى، والتنبـه إلـى                 

  .ستطيع استكمال مسيرة التحريرمراكمة المنجزات والسعي لبناء مؤسسات وطنية فاعلة ت
  6/5/2007الجزيرة نت 
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 فيلم وثائقي حول الالجئين الفلسطينيين في العراق .55

انتهت من إنتاج أول فيلم وثائقي،  فلسطينيون بال حدود ذكرت مصادر فلسطينية ان مؤسسة: عمان
ني في العراق منذ  تاريخ الوجود الفلسطي وهو يتناول.يستعرض قضية الالجئين الفلسطينيين بالعراق

 من مآس يومية، نونه قبل وبعد احتالل العراق، ويتطرق إلى ما يعاتهمالنكبة، ويلقي الضوء على حيا
  .سواء على الحدود أو في داخل العراق

  7/5/2007الدستور 
  

  ترد طلب إخالء سبيل النائب السابق العبادي" بداية عمان"محكمة  .56
بصفتها االستئنافية، أمس، طلب وكيل الدفاع عن "  جزاء عمانبداية" ردت محكمة:  موفق كمال-عمان 

النائب السابق أحمد عويدي العبادي بإخالء سبيله بالكفالة، مؤيدة بذلك قرار المدعي العام صبر 
وتصل عقوبة التهم المسندة إلى العبادي، في حال ثبوتها أمام محكمة بداية عمان، إلى الحبس  .الرواشدة

  . سنوات في الحد األعلى، وفق مصادر قانونية3ألدنى و أشهر في الحد ا6
   7/5/2007الغد األردنية 

  
   شخصية إسرائيلية تزور عمان بدعوة من عبدالسالم المجالي50 .57

أكد مصدر مطلع ان خمسين شخصية اسرائيلية :  نادين النمري-عمان : 7/5/2007الغد األردنية 
السابق عبد السالم المجالي في اطار الجهود المبذولة ستزور االردن تلبية لدعوة من رئيس الوزراء 

  .لتفعيل العملية السلمية
وقال المجالي انه سيشرح لدى عودته الى االردن من المانيا، تفاصيل زيارته الى اسرائيل والدعوة التي 
وجهها الى الشخصيات االسرائيلية، رافضا الدخول في تفاصيل حول موعد الزيارة والشخصيات 

  .وة، واذا كان العاهل االردني سيحضر اللقاء ام الالمدع
اإلسرائيلية، امس، ان " يديعوت أحرونوت"كشفت صحيفة : 7/5/2007المستقبل وأضافت صحيفة 

العاهل االردني عبداهللا الثاني قد يلتقي شخصيات إسرائيلية عامة تزور األردن األسبوع الحالي إلقناعهم 
  .بمبادرة السالم العربية

دعا العاهل األردني عبداهللا الثاني، :  نابلس-عمان : 7/5/2007 الخليج اإلماراتية صحيفةوذكرت 
لضمان استئناف مفاوضات السالم " تكثيف الجهود الدولية"أمس، خالل لقائه مع وفد برلماني ألماني، إلى 

  .بين الفلسطينيين واالسرائيليين
  

  ردنية فلسطينيةعبدالسالم المجالي يدعو الى قيام دولة اتحادية أ .58
 لم يعرف بعد ما اذا كانت زيارة رئيس الطاقم االردني المفاوض لمعاهدة وادي عربة السلمية :عمان

عبدالسالم المجالي السرائيل، بتكليف رسمي او اجتهاد شخصي، لكن من الثابت ان للرجل عالقات مع 
يجدون في المبادرة العربية ضوءاً كبيراً اطراف في الكيان، عاد ليؤكد ان قسماً كبيراً من االسرائيليين ال 

ولم يكشف المجالي عن  .في آخر النفق، وال تزال المخاوف تنتابهم، وهم يمرون بظروف داخلية صعبة
ال يجد . هوية من التقاهم في الكيان، لكنه وصفهم بالنوع الثقيل، في اصحاب التأثير الكبير في السياسة

نفيدرالية مطلباً، لكنه بالقطع يرى ان إعداد الدراسات واجب، المجالي في التفاوض حول صيغة الكو
  لتكون جاهزة كأرضية عقب قيام الدولة الفلسطينية، وفي هذا االطار يدعو الى قيام دولة اتحادية اردنية

، حيث يتم انتخاب مجلسي نوابها وأعيانها "الدولة العربية المتحدة، االتحادية"فلسطينية تحت مسمى 
وبحسبه اذا . ن البلدين، والى تبادل البلدين رئاسة كل سلطة من السلطتين التشريعية والتنفيذيةمناصفة بي
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كان رئيس الوزراء من األردن، يكون رئيس مجلس النواب من فلسطين، شريطة ان يكون العاهل 
ال بصفته ملكاً االردني عبداهللا الثاني رئيساً للدولة العربية المتحدة، بصفته وريثاً للساللة الهاشمية، 

ومن مقترحات المجالي اصدار جوازات سفر على غرار الجوازات المعتمدة في االتحاد . لألردن
  .، خاصة باالردنيين وأخرى للفلسطينيين"الدولة العربية المتحدة، االتحادية"االوروبي باسم 

  7/5/2007الخليج اإلماراتية 
  

 وق الشعب الفلسطيني الخطيب يؤكد موقف األردن الداعم لحقعبد االله .59
بحث وزير الخارجية عبداالله الخطيب مع امين عام الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين نايف  :عمان
األردنية، وقرارات قمة الرياض بشأن مبادرة السالم العربية،  -  العالقات الفلسطينية، امس،حواتمة

وبحسب مصادر فلسطينية فقد  . الخليجوقرارات قمة المؤتمر الدولي بشرم الشيخ حول العراق ومنطقة
اكد الخطيب خالل اللقاء موقف األردن الثابت بدعم حقوق الشعب الفلسطيني بتقرير المصير والدولة 

 وتمسك األردن 194الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس وحل مشكلة الالجئين وفق القرار الدولي 
 . قمة الرياض العربيةبمبادرة السالم العربية بكل عناصرها كما قررت

  7/5/2007الدستور 
  

 األردن يرفض استقبال أحد مواطنيه بعد أن أنهى محكوميته في سجون االحتالل الصهيوني .60
منعت السلطات األردنية األسير المحرر عبد الرحمن أسعد أبو هنية، الـذي يحمـل الجنـسية                : طولكرم

 وذلك بعد أن أنهـى محكوميتـه فـي سـجون            ،5/5األردنية، من العودة إلى األردن، يوم أمس السبت         
 عاماً، على العـودة     21وأجبرت سلطات الجسور األردنية األسير المحرر أبو هنية          .االحتالل الصهيوني 

 ".ألسباب أمنية"إلى األراضي الفلسطينية، عن طريق جسر األردن، 
ولكرم شمال الضفة الغربيـة،     وأكد الشيخ عبد اهللا ياسين، الناطق اإلعالمي باسم الحركة اإلسالمية في ط           

أنه رغم قيام سلطات الجسور األردنية بتدقيق األوراق الثبوتية ألبي هنية، إال أنهـم أبلغـوه بـضرورة                  
 ".شخص غير مرغوب فيه، وأن هنالك قراراً أمنياً بإعادة ترحيله إلى األراضي الفلسطينية"العودة، كونه 

بإعادة النظر في هذا اإلجراء المستغرب،      "ردنية، وطالب   واستنكر ياسين ما قامت به سلطات الجسور األ       
 ".ألن هذا األمر يحرمه من متابعة تحصيله العلمي في األردن

القـرار  "البرلمانية في محافظة طـولكرم هـذا        " التغير واإلصالح " استنكر مكتب نواب كتلة      ،من جانبه 
بحق المواطن عبـد الـرحمن أبـو        دنية  ، واستهجن مثل هذا اإلجراء، الذي اتخذته السلطات األر        "الجائر
  ".هنية

  6/5/2007المركز الفلسطيني لإلعالم 
  

  معلومات عن إطالق سراح جاسوس تايالندي إلسرائيل في األردن  .61
 طلب النائب األردني خليل عطية من رئيس الوزراء معروف البخيت تفاصيل كاملة عن حقيقة :عمان

ة قبضت على عميل للمخابرات اإلسرائيلية، الموساد، معلومات ذكرت أن األجهزة األمنية األردني
 .تايالندي الجنسية

وطالب رئيس مجلس الشورى في جبهة العمل اإلسالمي حمزة منصور السلطات األردنية بمعلومات عن 
  . إطالقها سراح الجاسوس

 حق من"وفي بيان له أصدره، أمس، قال أمين عام حزب جبهة العمل اإلسالمي زكي بني ارشيد إن 
الشعب األردني المفجوع بموقف حكومته المتراخي من قضية األسرى األردنيين األبطال الذين تراوح 

، وأن إطالق الجواسيس الصهاينة في أكثر من مناسبة من دون "قضيتهم مكانها الحصول على الحقائق
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ثبت عليه هذه التهمة اتخاذ أي إجراء قانوني بحقهم يخالف قانون العقوبات األردني الذي يعاقب كل من ت
  .بعقوبة أقلها األشغال الشاقة المؤبدة وأقصاها اإلعدام

سئمنا "، وأضاف "تمتع الجواسيس الصهاينة باألمن في األراضي األردنية سيشجع هذه الظاهرة"ورأى أن 
من الوعود الحكومية التي تحاول تخدير الشعب األردني، وآن األوان لتحرك يجبر الحكومة على اتخاذ 

  ".خطوات جادة تضمن إطالق األسرى
  7/5/2007الخليج اإلماراتية 

  
  محكمة التمييز تنقض أحكاما في قضية تنظيم كتائب التوحيد .62

باالكثرية االحكام الصادرة عن محكمة امن الدولة " اعلى سلطة قضائية" نقضت محكمة التمييز :عمان
متهما وظنين ) 12(نظيم القاعدة والمؤلف من التابع لت" كتائب التوحيد"بحق المتهمين من اعضاء تنظيم 

 متهمين من بينهم اربعة متهمين غيابيا كونهم فارين 9واحد، والقاضية باالعدام شنقا حتى الموت بحق 
  .من وجه العدالة وخمسة متهمين وجاهيا

 وجاء في قرار الحكم ان محكمة التمييز وجدت ان ما اثاره الدفاع بخصوص اجراءات التحقيق التي
باشرها مدعي عام محكمة امن الدولة القاضي العسكري العقيد محمود عبيدات مع المتهمين في هذه 
القضية مخالف لما نص عليه القانون، لذلك ان المدعي العام ذاته كان هدفا للمتهمين في هذا التنظيم 

يدات يعتبر خصما بقصد اغتياله من قبلهم، ونتيجة لذلك فان المدعي العام القاضي العسكري محمود عب
حقيقيا للمتهمين وال يجوز ان يكون الشخص خصما وحكما في وقت واحد الن فيه تجريدا لمبدأ النزاهة 

  .والعدالة التي يجب ان يتسم بها القاضي سواء في التحقيق او المحاكمة
  7/5/2007الدستور 

  
  لقاء عربي في دمشق يشهد سجاال أردنيا سوريا حول اشكاالت مائية .63

شهد لقاء عربي خُصص للشأن المائي التأم أواخر الشهر الماضي في دمشق :  إيمان الفارس-عمان 
سجاال أردنيا سوريا حول عدد من الموضوعات المائية، خصوصا ما يتصل بحفر الجانب السوري االف 
 االبار االرتوازية وانشاء عشرات السدود في حوض نهر اليرموك ما سبب عدم امتالء سد الوحدة اال

  . ماليين متر مكعب10بنحو 
الممارسات "ودان اللقاء الذي نظمه مركز الدراسات واألمن المائي العربي التابع لجامعة الدول العربية 

، ودعا الى تنسيق وتعاون عربيين لتنمية "اإلسرائيلية في السيطرة على المياه في األراضي العربية
الممارسات اإلسرائيلية في " اللقاء وفق محضره أن وأكد. وحماية وصيانة الموارد المائية العربية

، داعيا األمم المتحدة "السيطرة على المياه باألراضي العربية تحرم السكان األصليين من حقوقهم المائية
إلرغام إسرائيل على تنفيذ أحكام الشرعية الدولية وقرارات مجلس "والقوى المؤثرة في المجتمع الدولي 

، 1967كامل من األراضي العربية المحتلة إلى خط الرابع من حزيران، يونيو األمن واالنسحاب ال
  ".واستعادة كامل الحقوق العربية في المياه
في الفترة ما بين " ترشيد استهالك المياه لألمن المائي العربي"وألغى محضر اللقاء الذي التأم بعنوان 

لماضي فقرة دعت إلى ضرورة التنسيق والتعاون الثاني والعشرين والرابع والعشرين من نيسان، ابريل ا
، سيما وأن األردن تربطه اتفاقيات موقعة معها تلزم الطرف بالتنسيق "ماعدا إسرائيل"مع دول الجوار 

  .والتعاون حول المياه
وشارك في االجتماعات ممثلون عن األردن، واإلمارات، وتونس، والجزائر، والسعودية، وفلسطين، 

  .والعراق، وموريتانيا، ولبنان، وقطر، واليمن، والكويت، والسودانومصر، وسورية، 
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 ماليين متر 10وانتقد الجانب األردني عدم إمكانية تعبئة سد الوحدة المقام على نهر اليرموك بأكثر من 
 آالف 4مكعب فقط حتى الوقت الحالي، عازيا ذلك إلى حفر الجانب السوري آبارا ارتوازية تفوق الـ 

 سدا على روافد نهر اليرموك، باإلضافة إلى استخدامات المياه على جانبي 27لحوض وبناء بئر في ا
  .النهر

وطالب ممثل األردن المنظمات العربية بدور أكبر في مساعدة الدول العربية للحفاظ على المياه، ومن 
ذلك تعليقا على أهمها إجراء دراسات جيولوجية وهيدروجيولوجية لألحواض المائية وخاصة المشتركة، و

مضمون محاضرة ممثل المنظمة العربية للتنمية الزراعية دز مجدالوي الذي تحدث عن سبل الحفاظ 
  .غير مرخصة% 55 ألف بئر جوفية، منها 218على المياه الزراعية، متناوال احتواء سورية على 

   7/5/2007الغد األردنية 
  

  ع سالح حزب اهللاال انتخابات نيابية قبل نز: جعجع يشكك في النصر .64
خالل تمثيله رئيس الهيئة التنفيذية في القوات اللبنانية الدكتور سـمير           ،  قال النائب أنطوان زهرا   : بيروت

ال بل نحن نقول للمطـالبين بانتخابـات نيابيـة مبكـرة أن ال     ..:  في منتجع التالل  يمجعجع في عشاء أق   
 وذلك يعني ان ال انتخابات نيابية قبل نزع الـسالح           انتخابات نيابية قبل تأمين شرط الحرية لكل اللبنانيين       

من جهته تمنى جعجع مشاركة كل النواب       . ، في اشارة الى حزب اهللا     "الموجود في ايدي فئة من اللبنانيين     
   .في جلسة انتخاب الرئيس مؤكدا ان من يعطل يتحمل المسؤولية

  7/5/2007السياسة الكويتية 
  

  االسرى وينفي االتهامات لعزمي بشارةاطالق حزب اهللا يرى تقدما في محادثات  .65
 إن المحادثـات    ، في تصريحات بثت يوم االحد     ، قال االمين العام لحزب اهللا اللبناني حسن نصر اهللا         :دبي

قبل التوصل الـى    " مسألة وقت "الرامية الى االفراج عن جنديين اسرائيليين مخطوفين تحقق تقدما وإنها           
 اسرائيل بأن عضوا عربيا اسرائيليا سابقا في الكنيست ساعد حزب اهللا            رفض نصر اهللا اتهامات   كما  . حل

وقال في اشـارة     .في توجيه صواريخه ضد اهداف في اسرائيل خالل الحرب التي نشبت العام الماضي            
كل ما ذكر عن العالقة بحزب اهللا وتزويـد         "إلى عزمي بشارة الذي اتهمته الشرطة االسرائيلية بالخيانة         

   .علومات غير صحيح على االطالق حزب اهللا بم
  6/5/2007رويترز 

  
  حرام ان يشهد لبنان حرباً: رئيس البرلمان اإليطالي .66

 جنـوب لبنـان   ،زار رئيس مجلس النواب اإليطالي فاوستو برتينوتي:  اسكندر الديك- بيروت – برلين
طوافة دولية يرافقه القائـد     أمس، متفقداً كتيبة بالده في بلدة معركة، كما استطلع الخط األزرق على متن              
لم يعـد   : وقال برتينوتي  .العام لليونيفيل الجنرال كالديو غرازيانو وسفير إيطاليا لدى لبنان غبريال كيكيا          

وجودنا مجرد وجود عسكري وتقني، إنما وجود فعلي من اجل تحقيق السالم، وبلد كلبنان حرام ان يشهد                 
  .سررت للعالقة الطيبة والحميمة بين جنود بالدي واألهالي: الًتابع قائو. حرباً بل يجب ان ينعم بالسالم

  7/5/2007الحياة 
  

  االمم المتحدة ترفض طلب تركيا بتسلم االسطول البحري بعد رفض لبنان .67
 أن األمم المتحدة رفضت أخيراً طلب تركيا تسلم قيادة         ، أمس ،ذكرت مجلة دير شبيغل األلمانية األسبوعية     

ي الذي يراقب الساحل اللبناني منعاً لتهريب السالح بعدما رفض كل مـن لبنـان               األسطول البحري الدول  
وقالت المجلة ان المانيا التي تقود األسطول المكون من عـدد           . واسرائيل الرغبة التركية ألسباب مختلفة    
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من الفرقاطات والزوارق الحربية السريعة من سبع دول أخذت علماً بذلك وتـستعد لمواصـلة دورهـا                 
  .قياديال

  7/5/2007الحياة 
  

  جعجع يخطط للهجرة ومغادرة لبنان بسبب جرائم ارتكبها .68
 يدرس امكانية الهجرة الى فرنـسا او        ،أكدت مصادر مطلعة أن قائد ميليشيا القوات اللبنانية سمير جعجع         

قتـل  وقالت المصادر أن جعجع يخشى تسليمه للقضاء اللبناني بتهمة           .الواليات المتحدة في مرحلة اولى    
رئيس وزراء لبنان االسبق رشيد كرامي وطوني فرنجية، خاصة وان جعجع قلـق مـن توجـه االدارة                  

وفشله مع حلفائه في تحجيم المعارضة اللبنانية المتزايدة التي تسعى لوحـدة وطنيـة               االمريكية القادمة، 
اختطـاف  واضافت المصادر للمنار أن جعجع قلق أيضا مـن اكتـشاف دوره فـي                .وشراكة في الحكم  

الدبلوماسيين االيرانيين االربعة وتسليمهم الى اسرائيل، ومصير هؤالء، حيث تشير المـصادر الـى ان               
  .جعجع على اطالع تام بتفاصيل ذلك

    6/5/2007المنار الفلسطينية 
  

  ليفني ستلتقي وزيري خارجية مصر واالردن .69
عربية، تقوم وزيرة الخارجية االسرائيلية  في أول تحرك إسرائيلي رسمي باتجاه مبادرة السالم ال:القاهرة

 الخميس المقبل، لالجتماع بوزيري خارجية مصر أحمد أبوالغيط واالردن ،تسيبي ليفني بزيارة القاهرة
ادرة االتصال بالجانب  المكلفين من قبل اللجنة الوزارية العربية الخاصة بتفعيل المب،عبداالله الخطيب

وزير أبوالغيط، وقال ان دعوة ليفني لزيارة مصر واتفاقه مع نظيره  ال، امس، أعلن ذلك.االسرائيلي
ينوجراد حول فشل االردني على الحضور الى مصر في التوقيت نفسه، كان سابقا لظهور تقرير لجنة ف

قال   وردا على سؤال حول تأثير االوضاع الداخلية في اسرائيل على جهود السالم،.الحرب على لبنان
   . من احتماالت عرقلة جهود السالم ينبغي الخشيةابو الغيط انه ال

  7/5/2007االتحاد االماراتية 
  

  في دول مجلس التعاون بزيارتها سوريا تسمح للفلسطينيين المقيمين .70
 قررت سوريا السماح لجميع الفلسطينيين المقيمين في دول مجلس التعاون الخليجي والعالم :دمشق

 .  التنزه في اإلجازات على مدار العام لمدة ثالثة أشهرالدخول إلى سوريا لقضاء العطالت أو
  7/5/2007الخليج اإلماراتية 

  
 رئيس الوزراء الهولندي األسبق ينتقد شروط الرباعية ويندد بالحصار .71

ندد رئيس الوزراء الهولندي األسبق إدريس فان آخت، بالحصار :  خدمة قدس برس-روتردام 
ومته، وفنّد المرتكزات التي جرى تبرير الحصار بسببها، من المفروض على الشعب الفلسطيني وحك

جانب اللجنة الرباعية المكونة الواليات المتحدة األمريكية، واالتحاد األوروبي، وروسيا، عالوة على 
  .األمم المتحدة

، في المؤتمر السنوي الخامس 5/5وتتمثل تلك المرتكزات برأي فان آخت، في خطاب ألقاه مساء السبت 
لسطينيي أوروبا، المنعقد في مدينة روتردام الهولندية، وشاركت في أعماله وفود من مختلف الدول لف

 وحتى اآلن، 2006األوروبية، بالشروط الثالثة الشهيرة التي ظّل التلويح بها متواصالً منذ مطلع العام 
عالن عن شرعية السلطة والتي تطالب الحكومة الفلسطينية المنتخبة بنبذ المقاومة ضد االحتالل، واإل

  .، واإلقرار باتفاقات التسوية السياسية المنهارة"االعتراف"المحتلة في فلسطين باسم 
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وأشار آخت إلى أن تلك االشتراطات تقوم على معايير مزدوجة وتتنافى مع مبادئ التوازن والحياد 
لفلسطيني والحكومة التي والعدل، وتمثل انحيازاً سافراً لصالح حكومة االحتالل على حساب الشعب ا

واعتبر أن من حق كل شعب واقع . اختارها بطريقة ديمقراطية شهد العالم بنزاهتها، على حد تعبيره
تحت االحتالل ممارسة المقاومة، وفق القانون الدولي، وأنه ال يجوز استثناء الشعب الفلسطيني من هذا 

  .الحق
االعتراف متبادالً بين الجانبين، مشيرا إلى أن منظمة وتساءل المسؤول الهولندي السابق عما إذا كان 

، لكن 1967استعدادها لالعتراف بإسرائيل حتى حدود  "1988التحرير الفلسطينية أعلنت سنة 
، على حد قوله، وهو ذات المعيار الذي استند "الفلسطينيون حصلوا على صفر فاصلة صفر مقابل ذلك

انتهكت "حديث عن اإلقرار باالتفاقيات المسبقة، فحكومة االحتالل إليه الوزير الهولندي السابق في ال
  .، على حد تأكيده"االتفاقات السابقة وما زالت تنتهكها حتى اآلن

لكن أعمال العنف الناتجة عن اليأس من "وأكد رفضه شخصياً للعمليات اإلنتحارية، لكنه استدرك قائالً 
يئتها، تلك البيئة هي االحتالل الذي ال نهاية له، تلك البيئة جانب أناس يائسين ال يمكن أن نخرجها من ب

هي االستيطان المتواصل، سرقة األراضي، فرض الحواجز، خنق ما تبقى من االقتصاد الفلسطيني 
بتخريب مزارع الزيتون، سجن عشرة آالف من الفلسطينيين من بينهم أطفال دون محاكمتهم أو اتهامهم، 

  .دث فيها العملياتالتي تح" هذه هي البيئة
إلى هذا أضيف أن عدد القتلى والمشوهين الفلسطينيين هو أضعاف أضعاف "وتابع فان آخت قوله 

وبينما كل عنف فلسطيني يتم وصفه بأنه عمل إرهابي، . الضحايا اإلسرائيليين جراء العنف الفلسطيني
فلسطينيين باإلرهاب، فهي مهما كان عدد فإنّه ال يجري بالمقابل نعت األعمال اإلسرائيلية العنيفة بحق ال

  .، على حد وصفه"ضحاياها ليست إرهاباً
دون الدخول في مفاوضات مع من انتخبهم الشعب الفلسطيني ال يمكن الوصول "وشدد فان آخت على أنه 

حماس،  االتصال ب، معيداً إلى األذهان بعض المواقف التي دعا أصحابها إلى ضرورة"إلى اتفاق سلمي
الرئيس األمريكي األسبق جيمي كارتر وحتى وزير خارجية حكومة االحتالل األسبق شلومو بن مثل 
  .ميعا

 6/5/2007قدس برس 
  

  عباس والحكومة شريكان حقيقيان للسالم وعلى اميركا واوروبا فك الحصار: كاسرلز .72
، عقـب   قيـا ن الداخلي لجمهورية جنـوب افري     كاسرلز وزير األم  رونالد  وصف  : رام اهللا، نائل موسى   

. مباحثاته مع الرئيس محمود عباس برام اهللا، امسن، الحصار المفروض على شعبنا وحكومته بأنه خطـأ    
داعياً االدارة االميركية واالتحاد االوروبي الى رفعه النهاء المأساة والعقوبات الجماعية فـي االراضـي    

رائيلي لالراضـي الفلـسطينية بكـل       واكد كاسرلز على وجوب انهاء االحتالل االس      . الفلسطينية المحتلة 
. اشكاله مشددا على ضرورة بدء مفاوضات جادة حول قضايا الوضع النهائي بـين حكـومتي البلـدين                

ورفض كاسرلز ادعاءات حكومة اولمرت بعدم وجود شريك فلسطيني لها ألجل السالم مؤكدا ان الرئيس               
قبل ان يعلن   . ليد من اجل السالم العادل    محمود عباس وحكومته هما شريكان حقيقيان ويرغبان ويمدان ا        

  .مجددا موقف بالده الثابت في دعمها للقضية والحقوق الفلسطينية العادلة والمشروعة
    7/5/2007الحياة الجديدة 

  
  رئيسا سادسا للجمهوريةفرنسا تتوج ساركوزي  .73

وتوجـت نيكـوال    حسمت فرنسا أمس السباق الى االليزيـه        :  رندة تقي الدين وأرليت خوري     -باريس  
 تمثلت في ،ساركوزي رئيساً سادساً للجمهورية الخامسة بعد معركة حامية مع االشتراكية سيغولين رويال           
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من االصوات، وهـي    % 53وحقق الرئيس الجديد نسبة     . من الناخبين % 85نسبة مشاركة قياسية بلغت     
ومن المرتقـب  . لمنافسته% 47قابل النسبة نفسها تقريبا التي منحته اياها معظم استطالعات الرأي، في م      

أن يكرس السنوات األولى من عهده لالصالحات التي وعد بها خالل حملته االنتخابية والتي ساهمت في                
  .جعله يفوز بهذه النسبة من األصوات

  7/5/2007الحياة 
  

 خاسر..  فلسطيني-والرهان على اقتتال فلسطيني .. انتفاضة جديدة على األبواب: مشعل .74
 السالم والرد على ترحيبه العربي ة خالد مشعللم أصل إلى مبادل: ه فاطمة بن عبد اللّه الكرايحاورت

األصيل، إال بعد اجراءات أمنية مشددة، لو لم أقف عليها بأم عيني، لتقدمت للجماعة بلوم على تهاون ال 
مبريالية كشخصية يمكن أن يكون مع شخصية مطلوب رأسها من أكثر من جهة استعمارية وصهيونية وا

بادرني بالسؤال عن المغرب العربي وعن تونس وأهل تونس فأجبته بما يؤكد شدة أواصر  ".أبو الوليد"
فلسطين بتداعيات الموقف السياسي الداخلي واالقليمي والدولي كانت محاور .. المغرب بالمشرق العربي

وضع ".. حماس"يقودها رئيس وزراء من للسؤال وكذلك األمر بالنسبة لوضع الحكومة الفلسطينية التي 
الشعب الفلسطيني في الشتات وداخل المخيمات وعلى أرض فلسطين، هو أيضا موضوع استأثر بقسط 

من المواقف يعد فيها العمود الفقري، " المبدئي"سياسية " برغماتية"الرجل بين .. هام من زمن اللقاء
وفي كلماته جنوح .. تعلوه الراحة واالبتسامةصوت جهوري كما عهدناه، وضوح في الفكرة، إصرار 

ثالثا، وهكذا، فلم يكن نمط الخطاب عنده غريبا فهو .. ثانيا.. إلى التفسير العلمي من خالل اعتقاده أوال
 :رجل علوم فيزيائية وتقبل النقد ويتقبل له وللفكرة األخرى

 .افه الوطنيةأن يحقّق الشعب الفلسطيني أهد" حماس"المهم بالنسبة لرئيس حركة 
عبر عن احساس مرهف لقضايا أمته العربية المستجدة، وهو من الذين يعتبرون ان الهجمة على المنطقة 

ال تزال فصولها متواصلة، )  بيكو ووعد بلفور-سايكس (والتي بدأت منذ قرن ونصف من الزمن 
 ..وبأكثر شراسة في فلسطين والعراق ولبنان

ال أحد له الحق : لمستجد الوطني الفلسطيني حاضرا، وجاء الموقف ثابتافي كّل مراحل هذا اللقاء كان ا
 ..فهو حقّ غير قابل للتصرف.. في التصرف في حق عودة الالجئين الفلسطينيين

يخ أحمد ياسين، وتتخلّل الصور شجلس في بهو قاعة، توشحت جدرانها بصور الشهداء وعلى رأسهم ال
فكانت نظراتهم وهم شهداء، فيها اصرار على .. هناك رجاال صدقواآيات قرآنية تذكّر أهل الدنيا بأن 

 ..الحقّ وعلى الشهادة والفداء
بادرت السيد خالد مشعل، الذي كان محاطا بعدد من مستشاريه، بالسؤال عن المشهد الفلسطيني من 

 .ألختم اللقاء بسؤال عن العراق وعن صدام.. الداخل وعن حكومة الوحدة الوطنية
. حكومة وحدة وطنية، برعاية اقليمية عمرها اآلن شهران تقريبا: شهد الفلسطيني من الداخلفي الم* 

. لكن الوضع على الميدان ال يوحي بأن هناك استجابة ال اسرائيلية وال اقليمية وال دولية لهذه الحكومة
كومة، هل لكم كحركة ترأس الح. فالحصار متواصل والقمع الذي يمارسه االحتالل متواصل أيضا

 وما هي هذه الخيارات إن وجدت؟. خيارات أخرى إذا ما استمر الوضع على ماهو عليه
ـ بسم اللّه الرحمن الرحيم، ال شك ان الوضع اآلن مقلق بعد مرور أكثر من شهرين على حكومة 
الوحدة الوطنية وقرابة ثالثة أشهر على اتفاق مكّة والشعب الفلسطيني كان يتطلع إلى سرعة كسر 

وبالتالي كسر الحصار . حصار الظالم عنه والتعامل مع حكومته الوطنية المنتخبة باحترام ودون تمييزال
السياسي بحكم حجم القوى التي شاركت فيه، مرور هذا الوقت دون مبادرات جادة لرفع الحصار مع 

لمجهود السياسي تواصل سياسة االعتداءات واالعتقاالت التي تمارسها قوة االحتالل ضد شعبنا مع هذا ا
اآلن، فإن الشعب ال يجد أفقا في ظّل التجاهل األمريكي واالسرائيلي بل التجاهل حتى للمبادرات العربية 
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مع ما يلحظه الشعب الفلسطيني من تحريض أمريكي اسرائيلي ومحاولة زج الساحة ) قمة الرياض(
كل ذلك ينذر طبعا بالخطر، ) تدريب على السالح(الفلسطينية في صراع داخلي ودعم أطراف أخرى 

وإذا ظنّت هذه األطراف الممعنة في سياسة التجويع ومحاصرة الحكومة والشعب التي تراهن على اقتتال 
نعم سيكون هناك انفجار لكنه لن يكون . فلسطيني ـ فلسطيني، فإننا نقول لهم إن هذه رهانات خاسرة

لصهيوني، في وجه سياستهم الرعناء والمسار انفجارا داخليا بل سيكون انفجارا في وجه الكيان ا
هم يزرعون بذور العاصفة ويهيؤون األرض الفلسطينية النتفاضة جديدة، بالتأكيد لن تكون . الخاطئ

 .لصالح إسرائيل
داخل الكيان الصهيوني اليوم، حديث عن أزمة للحكومة بعد صدور التقرير حول الحرب على لبنان * 

 من التمويه في هذه القصة؟ ثم أال تالحظ أنه كلما حل استحقاق أمام اسرائيل أين الحقيقة" أبو الوليد"
 أزمة حكومية؟" عاصفة"لتنفذه تهب 

ـ صحيح ان اسرائيل تهرب كالعادة وفي كّل مرة من االستحقاقات المفروضة عليها من خالل االتكاء 
لكن اآلن هناك . غامرات عسكريةعلى المشكالت الداخلية من ناحية، أو الهروب إلى األمام من خالل م

مرحلة جديدة، كيان يبدو أنه شاخ مبكّرا، أزمة جديدة قوامها الفساد المالي واألخالقي والفساد الذي 
هناك ذوبان . هناك أزمة قيادة وهناك فشل في الكيان الصهيوني. أصاب الرأس كما المستويات المختلفة

نحن اآلن أمام جيل ما عاد قادرا على مواصلة . الصهيونيللقيادة من المؤسسين والمحاربين في الكيان 
ولعّل اصطدامهم بجدار جنين وغزة ولبنان وسقوط األساطير الصهيونية حول الجيش . سياسة أسالفه

الذي كان ال يقهر واليوم يقهر ويذّل ويمرغ في الطين، رغم االمكانيات العسكرية واللوجستية الهائلة التي 
ألن إسرائيل كيان قام على االغتصاب وال ) الوضع(مرحلة جديدة، ليس مفاجئا لنا يتوفر عليها، هذه 

مشروعية له، هي كيان غريب في المنطقة ألن ال مستقبل لهذا الكيان، القضية اآلن، مؤشر على تحول 
 وحسن اعتمادنا بعد اللّه على أنفسنا.. كبير دون أن يدفعنا ذلك للتراخي فنحن ال يأخذنا وهم وال خديعة

 .اعدادنا وإرادتنا واالستعداد لمتطلبات المعركة والمستقبل لنا
هل يمكن الحديث عن حرب التعيينات داخل السلطة والتقديم " األمن القومي"بتعيين دحالن على رأس * 

أنها قد بدأت بعد، وهل لهذا الجدل أو االختالف انعكاس على القضية األم وعلى التفاهمات الوطنية بين 
 أساسا؟" حماس"و" فتح"

المسألة ليست مسألة . أيضا" فتح"فقط بل من " حماس"ـ مثل هذا التعيين جاء االعتراض عليه ليس من 
أولها القانوني، فحسب القانون الفلسطيني ال يحق للنائب كعضو في : هناك اعتبارات للمسألة. شخصية

له " أبو مازن"وبالتالي تعيين . ا كان وزيراالمجلس التشريعي أن يحتّل موقعا تنفيذيا أو استشاريا إال إذ
 .يعد مخالفا

أن روح اتفاق مكّة، يقول ان أي تعيين وخاصة فيما يخص التعيينات الحساسة يجب أن تتم : ثانيها
 .بالتشاور، وبالتالي هذا ال يعكس روح اتفاق مكّة

 .يانحن لسنا في حرب تعيينات، وبالجدية والحوار نعالج كّل المسائل والقضا
المجتمع الدولي يبدو بالظاهر مهتما بالقضية الفلسطينية، حيث تشهد المنطقة زيارات مكوكية * 

وتصريحات تتحدث عن التسوية، لكن على األرض تشهد فلسطين المحتلة مزيدا من التقطيع ألوصالها، 
ف والتمويه من فهل لك سيد خالد مشعل أن تبين الزائ... من خالل الطرقات االلتفافية والمستعمرات

 الحقيقة، في هذه التدخالت، أمريكية كانت أم أوروبية أم أممية؟
ـ هذا الحراك الدولي وخاصة منه األمريكي، ليس جادا، وال يخدعنا، هو ليس سحابة ممطرة بل هي 
سحابة تحمل فيها ريحا عاصفة بال مطر، وواضح لدينا بالساحة الفلسطينية، الخلفيات الحقيقية لهذا 

فهو من ناحية يأتي لخدمة األجندة األمريكية الضاغطة والتي تركّز على ملف العراق وأزمة . اكالحر
أمريكا بالعراق وكذلك النوايا تجاه ايران، هذا هو السياق الحقيقي لالهتمام األمريكي الشكلي وغير 
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ذا الحراك يأتي الحقيقي، هناك محاولة لكسب العرب، لعّل ذلك يدفع بعض العرب للوقوف مع أمريكا وه
في سياسته الخارجية " بوش"في سياق محاولة انجاز ما ليس قابال لالنجاز وذلك للتغطية على فشل 

ولتحسين فرص الحزب الجمهوري، ومن جانب ثالث جاء هذا الحراك لتلهية العرب والفلسطينيين 
من الملعب الفلسطيني من حالته الداخلية ونقل الكرة " أولمرت"بالشكل وليس المضمون، بهدف انقاذ 

 .والعربي
ما يجري اليوم من مفاوضات فارغة وحديث عن السالم ـ وليس عندهم سالم ـ نقول أن ليس في جعبة 

فاالهتمام اآلن هو بالعراق وبإيران واالدارة األمريكية ليست قادرة في الوقت الحاضر، . اسرائيل جديد
خضوع إلى منطق الحقوق الفلسطينية، ال نتوقع أن بل هي ال تريد أن تفرض على الطرف االسرائيلي ال

وأنا . ينتج عن هذا المخاض شيء يخطئ بعض العرب والفلسطينيون حينما يراهنون على هذه الخيارات
يدركون الحقيقة لكن بعضهم قد يمارس لعبة االستغفال والتذاكي ) العرب والفلسطينيون(أدرك أن هؤالء 

 .يةمع إدراكه نوايا اسرائيل الحقيق
، قد ال يفهم المناضل القاطع مع كّل أنواع التفاوض أو التعاطي مع العدو، موقف حركة "أبو الوليد"أخ * 
أي الدخول في : وافرازاتها" أوسلو"والمتعاطي في اآلن نفسه مع نتائج " أوسلو"القاطع مع " حماس"

ع مع تيار التنازالت الذي قد فهل هذا منه هدف في الحركة على أساس حيازة هذه المواقع للقط. السلطة
يودي بالحقوق الوطنية الفلسطينية، أم هي براغماتية سياسية نضالية قد يكون احتاجها المناضلون 

 الفلسطينيون أول عهد االحتالل؟
ـ نحن بشكل أساسي ضد استباق األمور، نعتقد أن إقامة سلطة قبل التحرير هو خطأ استراتيجي 

تعاملت مع الواقع، وجدت ان سلطة " حماس"التحرير  أوال، لكن : نطقالمفروض وحسب الم. وتكتيكي
على الميدان لمدة  عشر سنوات  أصابها الترهل والفساد وأصبحت موضع رفض واعتراض واسع على 

نفسها امام مسؤولية العمل على اصالح هذه السلطة من داخلها، " حماس"فوجدت . الساحة  الفلسطينية
فنحن مازلنا ضده نهجا وسياسة وإنما تعاملنا مع الواقع إلصالحه لخدمة " وسلوبأ"ليس إقرارا منها 
. وكانت النتيجة ما رآه العالم، فوز حماس. جئنا لنصلحها في إطار لعبة ديمقراطية... الشعب الفلسطيني

وحقوق العمل النضالي بقدر حاجته الى الصمود والتمسك بالثوابت . قرارنا كان مبنيا  على هذه الرؤية
شعبنا بقدر حاجته بنفس الوقت الى المرونة المحسوبة وحتى االجتهاد وفق متطلبات كل مرحلة، مصلحة 
. الشعب دافعه وليس المصالح الشخصية او الطمع في اغراءات يلوح بها الطرف المعادي او الخوف منه

ولماذا اختلف عن ) 2006(تصرفنا في االجتهاد السياسي بشكل صحيح ومن هنا يقرأ اجتهاد الحركة 
الحياة  متحركة والقرار السياسي ابن مرحلته دون ان يمس  ذلك، .  سنوات10 اي قبل 1996سنة 

 .الثوابت
التي فازت في االنتخابات  الماضية، تخسر انتخابات الدورة القادمة، فهل " حماس"لنفرض ان حركة * 

ون لها االغلبية، أم ان الحركة سترفض ستتصرف بنفس المنطق، اي تشارك في السلطة دون ان  تك
"  حماس"النتائج وال تقبل بغير النسبة التي تمكّنها من المرتبة االولى، بطريقة أخرى، هل ستمارس 

 الديمقراطية أم ترفض ذاك المنطق؟
ق ـ من يحترم نفسه، عليه  ان يتقبل قواعد اللعبة التي يشارك  فيها ـ اللعبة الديمقراطية قوامها صنادي

وهذا  ال يعني . االقتراع والتي تعني احترام إرادة الشعب، وتقبل النتائج ودرجات من الربح  والخسارة
ويقصي اآلخرين، بل يعني  ان يشارك  الجميع  كل من موقعه، وبحسب " بالسلطة"ان  الرابح سيستأثر  

ى العالم ـ ان حدث ذلك ـ نتائجه في االنتخابات، ونحن سنحترم نتائج العملية الديمقراطية وسوف ير
من احترامها لنفسها ولشعبها سوف تتصرف في زمن الفوز باألغلبية كما في زمن فوز " حماس"كيف ان 

غيرها باالغلبية، نفعل نفس الشيء عندما نفوز كما نفعل عندما نخسر أي انتخابات،  فالمعاناة الحقيقية 
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تحتاج ان نصبر عليها  وان نعالج االشكاالت عاينّاها حين خسر اآلخر، ومع ذلك نقول هذه تجربة 
 .الداخلية بطريقة عاقلة وسليمة وحكيمة

 .لكن البد  من  احترام اللعبة الديمقراطية  وال يحق التصرف خارج نطاقها
 عاما تقريبا، كانت وال تزال في عالقة جدلية ومتحركة مع القضايا 60القضية الفلسطينية ومنذ * 

سايكس ـ  " اعتبار ان المنطقة من المحيط الى الخليج ال تزال تعاني تداعيات  العربية األخرى، على
 فأين  قضية فلسطين  اآلن من العراق ومن  لبنان في مستوى الحل ونوعية النضال؟" بيكو

هذه . ـ في رؤيتنا االستراتيجية قصة فلسطين جزء ال يتجزأ من قضايا  االمة العربية واالسالمية
والعراق وأفغانستان ودارفور والصومال وإيران اي " لبنان" لألمة متداخلة بالتأكيد مع القضية االولى

حيثما هناك عدوان  اجنبي، وهموم األمة متداخلة مع قضية فلسطين وقد ثبت للمجتمع الدولي أنه ما لم 
حتالل ألرض تحّل كأنها تصدر ذاتها على  المحيط العربي والدولي ألن األمة ال تتقبل استمرار اال

 .تعني معنويا  وقوميا ودينيا... مباركة
من ناحية أخرى نحن نؤمن بأن العمق العربي واالسالمي ضروري  في الصراع العربي الصهيوني ـ 

نحن ال نستغني عن . دون ان  يكون هناك وصاية. فلسطنة  القضية وحصرها في اهلها هذا امر  خاطئ
 .المستويين الرسمي والشعبيامتنا فالعدو  يهددنا جميعا على 

وأعتقد ان القوى االستعمارية من امريكا الى الكيان  الصهيوني، تخطئ حين  تظن  انها قادرة  على 
المخرج الحقيقي ليس االمعان في الجريمة  وتجاهل المنطقة كأنها نسيا  منسيا، . االستفراد بقضايا األمة

ء هذا  االنحياز للكيان الصهيوني، هذا  كيان ال مستقبل له بل تصويب  السياسة الغربية  هو الحل، وانها
 .فقد بان عبئا على الدول الغربية

وقد بادرني عامل، قدم  لي نفسه بأنه فلسطيني  فسألني سؤاال بسيطا ) االسئلة(كنت أخطّ هذه األسطر * 
هل :  المنطقة سألوعميقا ومحرجا على خلفية بعض المؤتمرات التي تقع حول القضية الفلسطينية  في

اآلن لم يهدأ الحديث ": الشروق"وجدوا حالّ لفلسطين؟ أحيل سؤال الالجئ الفلسطيني عليك، وأسألك عن 
من له الحق في التفاوض او  الجدال " حماس"عن فلسطين  وعن ملف الالجئين  تحديدا، برأيك ورأي 

 حول حق العودة؟
ق ال ينفصل عن الشعب الفلسطيني ألنه يهم ستّة ـ  حق العودة حق مقدس، وحق اصيل وأصلي، هو ح

ليس من حق اي طرف عربي او  . فمن يفرط في هذا  الحق يفرط في القضية. ماليين فلسطيني
فلسطيني او مسلم على االطالق، ان يفرط او يساهم على هذا الحق او ان يستبدله، هذا  حق ملك لكل 

يعيش كل فلسطيني بمجموعه وكل . ادة فلسطينية ان تمسهالشعب الفلسطيني، بل ليس من  حقّ اي قي
هذا  موضوع معقّد وكبير  لذلك الحديث عن حلّه  ال يمر إال عن . فلسطيني بمفرده على وقع حق العودة

طريق حق العودة،  وحق العودة حق طبيعي، وهذا التمسك من الشعب الفلسطيني بحق العودة  ايضا، 
 عربية والى استراتيجية -تاج الى جهد وسعي متواصل والى إرادة فلسطينية نعم هو حق يح. امر طبيعي

متكاملة  تقف خلف اصرار  قوي وتحتاج الى مقاومة لكل من يستهدف حق العودة، خاصة الموقف 
 .االمريكي واالسرائىلي الذي يرى انه أمر مختزل في الضفة والقطاع

هو يتآمر على الفلسطينيين ال خوف على حق القضية الفلسطينية هي ارض وشعب، من يتجاهلها 
ولن تخضع الى اي ابتزاز او مؤامرة ـ لكن انجاز هذا الحق بحكم اهمية هذا الحق وموقعه ... العودة

حق العودة  له قيمة  .. في المشروع الفلسطيني ودالالته تجعله يحتاج بال شك  الى زمن والى جهاد
 .كبيرة هو  حقّنا في ارضنا

كيف ترى المسألة . ال يختلف اثنان  في ان العراق يقع تحت احتالل بين: هد العراقيفي المش*  
 العراقية  وتداعياتها وسبل الحّل هناك؟
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ـ احيانا،  خلط األمور ببعضها البعض يغير الحقيقة، وتفكيك القضايا يسهل الوصول الى الرؤية 
 . الصائبة
.  اق أعقب عدوانا ظالما من تلك األطراف االجنبيةهناك احتالل أمريكي وغربي ظالم  للعر: اوال

وبالتالي يترتّب على هذا ان مقاومة  االحتالل ومن معه هو حق مشروع، كل فعل عسكري يستهدف 
 .االحتالل والوجود العسكري هي مقاومة مشروعة ونحن نبارك هذه المقاومة

  او  عرقية  او  سياسية هو امر  غير ثالثا  نحن ضد اي  اقتتال عراقي،  فأي قتال على اسس  مذهبية
 .الخالف الداخلي يعالج بالحوار.  مقبول
أما اذا كانت ضد . الشك ان  اي اوضاع  سياسية اذا  كانت مرتبطة بالمحتل فعليها استفاهامات:  رابعا

 .المحتل فال حرج فيها  وتترك امور الحّل الى أبناء العراق
والتي باتت   -يها هي عدم التفريط في الهوية  العربية خاصة  للعراق من المسائل التي نؤكد عل:  خامسا

 .موضع  شك وعدم التفريط في وحدة االرض والشعب في العراق
صحيح ان القضية معقّدة ومتشابكة  ولكن  جزءا مما يجري في العراق مسؤولية  حلّه   يقع :  أخيرا

بدوره المركزي ال يجوز ان يقصر  العرب والعراق بتاريخه  العريق و. على العرب والمسلمين
نحن على  ثقة بأنه سينتصر والمستقبل له بقدر  ثقتنا  ان . والمسلمون  تجاهه وال يجوز ان يتجاهل

 .المستقبل لفلسطين  وان الشعب الفلسطيني سينتصر على المحتل كما الشعب العراقي ايضا
عليك " المحكمة"حظة إعدامه وما تأثيرها ووكيف تصرفت ل. هل تعرف صدام حسين وهل قابلته* 

 شخصيا وموضوعيا؟
بال شك ان لحظة  إعدام الرئيس صدام  حسين، تداعت فيها جملة من . ـ قابلته سابقا لعدة مرات

، "أنت  الخصم والحكم"و . المشاعر والمواقف، ابرزها االحتجاج على المحكمة والمحاكمة أصال
 .فهو احتالل اي انه خصم.. ا من  العرب والمسلميناالحتالل غير  مؤهل ليحاكم احد

هذا . فمحاكمته من قبل العدو ال نتوقّع منها ان  تكون عادلة) صدام(ومهما كانت النظرة  لهذا  القائد 
اضافة الى  ان اإلعدام وطريقة اإلعدام يتحمل مسؤوليتها المحتل األمريكي ومن مارس معه ذلك اإلعدام 

ب او  الفخّ او وقع ضحية  االنطالق من األحقاد الشخصية فاألصل ان يتصرف ووقع في هذا المط
 .بمسؤولية وطنية موجهة ضد  االحتالل ال بدوافع نفسية وشخصية

فالمحاكمة ورمزية التوقيت  تضع نقطة  ... ال شك  ان الرأي العام  العربي كان غاضبا:  أخيرا 
ة األمريكية العدوانية، فيها استفزاز لألمة في مشاعرها في يوم استفهام كبيرة ألنها كلّها  خاضعة  للهيمن

 .عيد األضحى
  ..المشهد العراقي هو تحت السيطرة األمريكية وهذا الذي نراه جزء من العدوان األمريكي على العراق

  7/5/2007الشروق التونسية 
  

  ...خطة كسيحة ولكنها خطيرة .75
  طالل عوكل

ممها المنسق االميركي للشؤون األمنية في االراضي المحتلة الجنـرال          الخطة االميركية الجديدة التي ص    
كيت دايتون وتستهدف كما يشيع أصحابها، توفير حرية الحركـة للفلـسطينيين مقابـل تـوفير األمـن                  

هذه الخطة تثير الحزن والغضب في آن نظراً لكونها تلخص الى حد كبير الحال الذي وصلت                . إلسرائيل
  .ة الرامية للبحث عن السالم، وبالتالي ما وصلت اليه القضية الفلسطينيةاليه الجهود الدولي

المصادر االميركية تتحدث عن الخطة باعتبارها جزءاً من خارطة الطريق التي تجاوزتهـا االحـداث،               
، ذلك ان خارطة الطريق كما اتفاقيـة اوسـلو،          3002وانتهت صالحيتها منذ أن جرى تقديمها في العام         

  .لمحطات والجداول الزمنية التي اعطتهما بعض القيمة العمليةتجاوزت كل ا
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غير ان المشكلة الكبرى في هذه الخطة األمنية تكمن في كونها تطرح بدون أي أفق سياسي حيث لم تفلح                   
كافة الزيارات واللقاءات والتحركات التي وقعت في االشهر االخيرة، بما في ذلك الحركة المكثفة التـي                

ة الخارجية االميركية كوندوليزا رايس، كل هذه التحركات لم تفلح فـي اقنـاع اسـرائيل                تقوم بها وزير  
بضرورة االستجابة لمتطلبات دفع العملية السياسية، وبناء أفق سياسي يمكن ان يعيد إحياء اآلمال بقـرب          

فقد رفضت اسرائيل دعوات الرئيس محمود عباس للدخول في مفاوضـات الحـل             . التوصل الى تسوية  
لدائم، وتحولت اللقاءات المتكررة بين اولمرت وعباس، الى مجرد لقاءات ال طائل من ورائهـا سـوى                 ا

التظاهر باالهتمام بالعملية السياسية، ورفضت اسرائيل المبادرة العربية، وهي ال ترى ما يـصلح منهـا                
وباً للتعامـل مـع     سوى التطبيع مع العرب، والحكومة االسرائيلية ال تزال تعتمد العدوان والعنـف اسـل             

الفلسطينيين، ودون أن يؤدي ذلك الى تحريك الموقف االميركي إلرغام او اقناع حليفتهـا علـى تغييـر           
  .وجهتها

وباالضافة الى ذلك ثمة جملة من المالحظات التي يمكن تسجيلها في دائرة البحث عن اسـباب رفـض                  
 تستهدف تقزيم القضية الفلـسطينية وتحويلهـا   الكثير من الفلسطينيين لها، والنظر اليها باعتبارها مؤامرة   

  .الى مجرد قضية انسانية، وأمنية
هذه الخطة، هي تكرار التفاقية المعابر التي جرى التوصل اليها بوساطة من قبل رايس في شـهر                 : اوالً

، إثر الخروج االسرائيلي من قطاع غزة ولكن مع اضافة ثمن كبيـر يترتـب               2005تشرين الثاني العام    
  .الفلسطينيين ان يدفعوه مقابل قبول اسرائيل بتلك االتفاقيةعلى 

في هذا االطار من غير المنطقي ان يدفع الفلسطينيون ثمناً اضافياً للثمن الذي دفعوه حين جرى التوصل                 
الى تلك االتفاقية، والكل يعلم ان اسرائيل ال يمكن ان تقدم للفلسطينيين شيئاً مجانياً ودون أثمـان كبيـرة                   

 يمكن ان يهضم الفلسطينيون اتفاقية سابقة لم يكن الكثيرون مقتنعين بها، وأن يدفعوا ثمناً اضـافياً                 فكيف
كبيراً لقاء ذلك؟ ان قياس الخطة على انها انجاز كبير انطالقاً من الواقع الحالي الـذي خلقتـه اسـرائيل     

وي على ظلم شديد واستهتار     بحصارها المحكم على االراضي الفلسطينية وعدوانها المستمر، هو أمر ينط         
  .بعقول الفلسطينيين

كيف يمكن لإلدارة االميركية أن تتوقع استجابة فلسطينية مع هذه الخطة األمنية، المعزولة عن اي               : ثانياً
أفق سياسي، فيما تواصل هذه االدارة سياستها العدائية ضد السلطة والحكومـة والـشعب الفلـسطيني،                

الحصار، ولماذا سيترتب على السياسة الفلسطينية أن تستجيب للخطة، او          خصوصاً أنها تواصل التمسك ب    
  تتعاطى معها من موقع ايجابي؟

وفق سياق تطور مواقف المجتمع الدولي المتمثل بأطراف الرباعية الدولية، فإن ثمة ميالً واضـحاً               : ثالثاً
لخطر على المـشروع الـوطني      نحو التعامل مع الفلسطينيين من مواقع انسانية وأمنية، ما يدق ناقوس ا           

والحقوق الفلسطينية، خصوصاً ان اسرائىل ال تتوقف عن العمل من اجل رسم حـدود التـسوية علـى                  
ان مجاراة هذا المنطق من جانب اي طرف فلسطيني ال يمكن اال أن يولـد               . االرض وعبر وقائع صعبة   

  .ينيين ووحدتهمالكثير من التناقضات، وبما يشكل تهديداً حقيقياً لتطلعات الفلسط
وفي الواقع فإن التساؤل الذي يثار في وجه هذه الخطة، يتصل بالمبررات والتوقيت، وأغلـب الظـن ان              
االدارة االميركية تمعن في استغباء اآلخرين بشأن طبيعة الجهد المطلوب منهـا إلعـادة بنـاء العمليـة                  

  .السياسية، وابداء اهتمام جدي بمعالجة الصراع
زال الخارجية االميركية تبذل جهداً كبيراً للتظاهر بأنها تقوم بجهد حقيقي، وكل ذلك مـن               فلقد بذلت وال ت   

اجل استرضاء العرب، واستمالتهم لدعم خططها، ومصالحها وسياساتها المتعثرة في العراق ولكـن دون              
  .ان تقدم ما يفيد انها حريصة على دفع عملية السالم بشكل حقيقي

دارة االميركية بالنسبة للعرب فاقدة مصداقيتها، فإنها تقدم هذه الخطة إمعاناً           وألن حبل الكذب قصير، واال    
  .في التضليل ولتكريس منطق التظاهر بإبداء اهتمام جدي بعملية السالم
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وربما ايضاً تدرك االدارة االميركية ان هذه الخطة ستكون مرفوضة من قبل الفلسطينيين فإنها تـستهدف           
  .تعطيل العملية السياسية، وبأنهم يستحقون ابقاء الحصار المفروض عليهماظهارهم كالمسؤولين عن 

وفي الواقع فإن هذه الخطة ستكون مريحة لحكومة اولمرت التي تعاني ازدياد الضغوط الداخلية عليهـا،                
بناء على النتائج االولية التي ظهرت من تقرير لجنة فينوغراد، ومن حيث ان اولمرت سيبدو كمن يملك                 

  .ت سياسية فضالً عن انها تكرس المنطق االسرائيلي الذي يعتمد األمن اوالًخيارا
هذا الموقف لم يمنع الحكومة االسرائيلية من ابداء تحفظاتها على جملة من االجراءات التـي تتـضمنها                 
الخطة، بهدف تحسين شروطها لصالح اسرائيل، وحتى ال تبدو الموافقة االسرائيلية عليهـا، سـبباً فـي                 

ك الفلسطينيين او بعضهم بها خصوصاً ان الكل يعلم بأن االدارة االميركية ما كانت لتقدم خطة كهذه                 تشكي
  .دون التنسيق والتشاور المسبق مع حليفها االسرائيلي

فوق هذا وذاك فإن تباين ردود الفعل الفلسطينية المتوقعة على الخطة من شأنه ان يـساهم فـي تـسميم                    
يق تناقضات موجودة فيما بين االطراف وفي الواقع تحاول هذه االطراف تجنب            االجواء الفلسطينية، وتعم  

  .إثارتها، في اطار الحرص على استمرار حكومة الوحدة الوطنية
الخطة االميركية الجديدة في الواقع تضاعف معاناة الفلسطينيين، وتضاعف غضبهم ازاء السلوك الدولي             

د اتفاقية مكة وتشكيل حكومة الوحدة الوطنية، التي مضى على          واالسرائيلي والعربي، السلبي عموماً، بع    
تشكيلها نحو خمسين يوماً دون أن تقدم للمواطن انجازاً حقيقياً ال فيما يتصل برفـع الحـصار وال فيمـا               

  .يتصل بالملف األمني الداخلي
قمة الريـاض،   ومن الواضح ان المجتمع الدولي، وتراجع الهمة الجماعية العربية عما ظهر منها خالل              

انما يخلق ظروفاً صعبة جعلت العديد من المسؤولين الفلسطينيين يحذرون من ان استمرار الوضع علـى                
حاله ألشهر قليلة اضافية، سيؤدي بهم للبحث عن خيارات اخرى، لم يستثن رئيس الحكومـة اسـماعيل                 

  .هنية أن يكون من بينها حل السلطة الوطنية الفلسطينية
ين الفلسطينيين بما في ذلك ما يصدر عن الرئيس عباس مباشرة، او بطـرق غيـر                تصريحات المسؤول 

  .مباشرة، تعكس اجواء من االحباط واليأس وصلت الى حد ان يتوقع البعض تقديم الرئيس عباس استقالته
وبصرف النظر عن صحة او عدم صحة الخبر بشأن تهديد الرئيس باالستقالة، فإن األمر فـي جـوهره                  

الجواء العامة التي يعيشها الفلسطينيون بما في ذلك المستوى الـسياسي، الـذي ال يـستطيع                يذهب الى ا  
مواصلة تبرير بقاء حكومة الوحدة دون انجازات حقيقية انتظرها وال يزال ينتظرها المواطن الفلسطيني،              

ام والصراع  غير ان المواطن الفلسطيني المطحون يمكن ان يتحمل كل شيء اال العودة الى ظاهرة االنقس              
واالقتتال الداخلي، ولذلك ينبغي ان تأتي الخيارات القادمة أياً كان مضمونها وشكلها، لتعكس اتفاقاً وطنياً               

  .جماعياً
 7/5/2007األيام الفلسطينية 

  
  أفكار صهيونية لمواجهة المستقبل .76

  جميل مطر
 على إحباطها بإثارة العقبات     ماذا يفعل العرب لو رفضت إسرائيل مرة أخرى المبادرة العربية، أو عملت           

لمواجهة فشل الخطة؟ وماذا أعدت كل دولة عربية على         " ب"؟ هل أعددنا الخطة     "تفعيلها"أمام تنفيذ قرار    
حدة من خطط لمواجهة احتمال انفراد إسرائيل بالهيمنة على الشرق األوسط، أو اقتسام الهيمنة مع دولـة                 

لمواجهة احتمال انسحاب أميركـا مـن الـشرق         " ب"خطة  غير عربية أو افتعال حرب معها؟ وما هي ال        
األوسط في المستقبل المتوسط األمد؟ أم أننا نقرر سياسة ومواقف ونتركها للزمن ال نغير فيها أو نبدل إال             

  عندما تفشل تماماً فنقرر تحريكها أو نتركها هي األخرى للزمن؟
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قاها شخص يكره العرب وال يخفـي هـذه   أسأل ألنني انتهيت منذ لحظات من قراءة ملخص لمحاضرة أل     
زيادة هيمنة الصهيونيين اليهود وغير اليهود وسيطرتهم       : أولهما: خصص حياته لتحقيق هدفين   . الكراهية

نشر الكراهية لألميركيين العـرب     : على مفاتيح عملية صنع السياسة واتخاذ القرار في أميركا، وثانيهما         
وكـان  . م ومنعهم بكل الطرق من الوصول إلى العقل األميركي        والمسلمين، وتقييد حركتهم وتحجيم قوته    

آخر ما قام به في هذا الشأن ما عرف بحملة كرامر ضد معاهد وأقسام تدريس شؤون الشرق األوسط في                   
الجامعات األميركية، حين طالب الحكومة الفيديرالية بإيقاف دعمها لكل المؤسسات األكاديمية التي يـشتم              

وطالـب الطـالب األميـركيين،    . مع مواقف العرب وحقوقهم في فلسطين أو غيرهافيها رائحة تعاطف    
وبخاصة اليهود، باإلبالغ عن أي أستاذ ينتقد إسرائيل أو الصهيونية وإيقافه فورا عن التدريس ومنع نشر                

سنة ) نوفمبر(الالفت للنظر أن هذه الحملة دشنها السيد مارتين كرامر في تشرين الثاني             . كتبه ودراساته 
  !، أي بعد أقل من شهرين من حادثة تفجير برجي التجارة العالمية في نيويورك2001

في معهد واشنطن لسياسات الشرق األدنى، وهو معهـد         " زميل"والسيد كرامر لمن ال يعرفه ويتابعه، هو        
قـل  يؤمه أكاديميون وصناع رأي عرب، وبعضهم من الكارهين ألمتهم العربية أو اإلسالمية أو على األ              

غير متعاطفين مع قضاياها وأقطارها، وال أريد أن أستخدم في حقهم التعبير الذي يستخدمه الناشطون من                
، فمساحة االخـتالف    "الكارهون ألنفسهم "الصهاينة في حق اليهود الذين ينتقدون تصرفات إسرائيل، وهو          

  .ليست ضيقة
يؤرق ضميرنا تمهيـداً إلدانتنـا تاريخيـاً        وال ننسى أن من هذا المعهد جاءنا من يحاضر فينا ويؤنبنا و           

المهم هـو   . ودولياً، قائالً إن عرب شمال أفريقيا لم يبذلوا جهوداً كافية لحماية اليهود من محرقة النازية              
بث الكراهية في الغرب ضد العرب والمسلمين، فالمحاضر وقد ألف كتاباً في الموضوع يعـرف، كمـا                 

ولم تكن لشعوب هذه المنطقـة      . فاء اليهود األوروبيين واألميركيين   نعرف، أن بالدنا كانت محتلة من حل      
  .عالقة بيهود ألمانيا، أو بغيرهم من يهود أوروبا

أطلت في هذا التمهيد، ولكنه التمهيد الضروري للتأكيد على أهمية االنتباه لمـا يكتبـه ويقولـه كرامـر                
نشر الكراهية ضدنا ثم تعميقها، ونجح مـع        فالدالئل تؤكد أنه نجح في الجزء األعظم من مهمة          . وأمثاله

غيره في فرض حصار على مسلمي وعرب أميركا وعزلهم واإلساءة إليهم، ونجحوا جميعـاً فـي نقـل        
وأطلت في التمهيـد ألننـي أردت التنبيـه إلـى أهميـة             . الحصار إلى غرب أوروبا ومجتمعات أخرى     

 اليهودية األميركية الكبرى الذي عقـد فـي         المحاضرة التي ألقاها كرامر أمام مؤتمر رؤساء المنظمات       
القدس قبل شهور، وقام بنفسه بتلخيصها ونشرها للتأكيد على أهمية مـا قـال، وأقـوم هنـا بتلخـيص                    

الموقـف الجيوبـوليتيكي    ... النظر إلى الخلف، النظر إلى األمام     "أما عنوان المحاضرة فكان     . التلخيص
  ".للشعب اليهودي

جزء من هذه الجغرافيا    .  السياسية للشعب اليهودي لم تكن أبدا مستقرة أو ثابتة         يقول كرامر إن الجغرافيا   
القـوة  "السياسية كان من صنع اليهود أنفسهم وجزءان كانا من صنع غير اليهود، أي من صنع التاريخ،                 

  ".األعظم التي ال تهدأ
طيرون فوق أوروبا وال ينزلون     ، أما اآلن فاليهود ي    "العالم اليهودي "قبل سبعين عاماً كانت أوروبا مركز       

. فيها أو يستقرون عليها، خصوصاً وقد أصبحت الواليات المتحدة وإسرائيل اآلن قطبي العالم اليهـودي              
وعندما ". شعروا بالهزات قبل أن يقع الزلزال     "ويعود الفضل في هذا الوضع النموذجي لليهود إلى رجال          

واآلن . جاهزة للتنفيـذ  " الخطة ب "دى بعض اليهود    انفتحت األرض وغطست أوروبا في الجحيم، كانت ل       
، قدم في أميركا، أي في أكثر المجتمعات انفتاحاً وقوة وقدم في دولة يهودية              "ب"يعيش اليهود في الخطة     

  .مستقلة وذات سيادة
. لم يحدث في تاريخ الشعب اليهودي أن عاشوا في وضع أفضل من هذا الوضع الذي يعيشون فيـه اآلن                  

ا عبر التاريخ دعاة ثورة وقادة تغيير وخصوم الوضع القائم، ولذلك أيضا هـم اآلن إن صـح                  لذلك كانو 
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وال . هم اآلن ضد التغيير وضد الثورة، وال يريدون للعالم أن يتغير          . بامتياز" شعب الوضع القائم  "التعبير  
. الشرق األوسط يخفي كرامر، أن هذا الوضع القائم المفضل لدى إسرائيل ينطبق أيضاً على وضعها في               

إذ يقول إنهم، أي اليهود، يتمنون تحسين وضعهم بالنسبة الى جيرانهم، وهو ما يطلق عليـه الحـالمون،                  
ويقول إنه ومع ذلك يجب االعتراف بأن اليهود راضون إلى حد يجعلهم يفضلون هـذا الوضـع                 . السالم

  .القائم على مخاطر تغييره
و شعب فانه يجب توقع أن تتغير موازين القوة الدوليـة، وأن            ولما كان التاريخ ال يتوقف من أجل فرد أ        

ويطـرح كرامـر خمـسة      . اليهودية ستعاد صياغتها، وفي النهاية سترسم خريطة جديدة للشرق األوسط         
. اتجاهات تاريخية طويلة األمد قد تمحو في النهاية حال الوضع القائم الـذي يفـضله اليهـود ألنفـسهم                  

  .ه االتجاهات احتمال وقوع دمار نووي شاملوبالمناسبة ال يوجد بين هذ
ويشير كرامر هنا إلى مقال     . احتمال قوي بأن يضعف النفوذ األميركي في الشرق األوسط        : االتجاه األول 

. ريتشارد هاس الشهير ولكنه ينتقد فكرة أن نهاية أميركا في المنطقة بدأت فعال وتعجل بها حرب العراق                
ميركية ستحتاج إلى أكثر من العراق، ولكنه يعود ويعترف أن هاس بـشكل             ففي رأيه أن نهاية الحقبة األ     

والمؤكد فـي كـل     . عام على حق، فالتقدم التكنولوجي سيضعف اعتماد أميركا على نفط الشرق األوسط           
هل اسـتعد   : ثم يسأل . األحوال أنه بعد عشرين سنة ستكون أميركا اقل اهتماما وارتباطا بالشرق األوسط           

  االحتمال؟ أين الخطة ب؟اليهود لهذا 
احتمال قوي أن تخرج أوروبا من الحسابات الكلية للغرب بسبب االنخفاض المتسارع في             : االتجاه الثاني 

معدل الوالدات وتصاعد الهجرة اإلسالمية والزيادة في معدل مواليد المهاجرين والنمو المتتالي للتعدديـة              
ف ستؤدي إلى خروج أوروبا من المعادلة الغربيـة أو نـزع            هذه العناصر إذا لم ترتد أو تتوق      ... الثقافية

ويقول كرامر إن أوروبا، حتى من دون يهـود، جـزء ال يتجـزأ مـن المنظومـة                  . صفة الغرب عنها  
االستراتيجية والحضارية التي تربط بين إسرائيل وأميركا، وخروجها من هذه المنظومة يعني أن إسرائيل              

لمواجهة خروج أوروبـا    " ب"ويسأل كرامر أين الخطة     . بشكل أشد ستصبح محاصرة بالعداء اإلسالمي     
  من الغرب؟

احتمال أن تحصل إيران على وضع القـوة اإلقليميـة الكبـرى، باعتبـار أن الطمـوح                 : االتجاه الثالث 
ستكون إيران في وقـت  . االمبراطوري اإليراني اتجاه طويل األمد بغض النظر عن طبيعة النظام الحاكم      

وها هي تستخدم ثقلهـا     .  اإلقليمي إلسرائيل حتى لو أجلت مشروعها النووي وأسقطت نجاد         قادم المنافس 
عندئذ، قد تنجح إيران في جر إسرائيل إلى حرب باردة أو           . لتثبيت مكانتها في العراق ونفوذها في الخليج      

  .حرب استنزاف طويلة
  لمواجهة هذا القطب اإلقليمي الصاعد؟" ب"فأين الخطة 
احتمال أن يحدث للدول العربية المتاخمة إلسرائيل ما حدث للعراق إذا استمر فـي هـذه                : بعاالتجاه الرا 

ويذكر كرامر أن خريطـة     . الدول المرض الذي تسبب في نزيف العراق، واسمه مرض نقص الشرعية          
 ويعتقد انه إذا انهار العراق ستـسقط      . الشرق األوسط رسمت منذ قرن لتخدم مصالح امبراطوريتين زالتا        

دول أخرى وقد تنجر دول مجاورة إلسرائيل إلى حروب الفتنة، وساعتها لن تجد إسرائيل نفـسها أمـام                  
لمواجهة انفراط الـدول    " ب"هل استعد اليهود بالخطة     : ويسأل كرامر . واحد، بل أمام عديدين   " حزب اهللا "

  المتاخمة؟
تين أهميته، ألن الفلسطينيين، حـسب      احتمال أن يفقد مشروع الحل القائم على إقامة دول        : االتجاه الخامس 

ويعني بالفشل أنهم لن يكون لديهم االنسجام الواجب توافره من أجل ترجمة الهوية             . قوله، سيفشلون كأمة  
  . أمة-الفلسطينية إلى دولة 

ويقول إن بعض اإلسرائيليين يتحدثون عن أن إنشاء دولة فلسطينية أمر ضـروري لـشرعية إسـرائيل                 
الء ال يناقشون الوضع الذي قد ينشأ نتيجة استحالة قيام هذه الدولة الفلسطينية، مع العلم               ولكن هؤ . وبقائها
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لمواجهـة  " ب"هل توجد خطـة     : أن فكرة الدولة الثنائية القومية مرفوضة من الشعب اليهودي، ثم يسأل          
  فشل قيام دولة فلسطينية؟

ال وظروفـا دوليـة وإقليميـة تجعـل         يقول كرامر في نهاية محاضرته إن اليهود يجب أن يتوقعوا أحوا          
ولـم تنـشب    . إسرائيل قامت وانتعشت في ظل السلم األميركي      . العواصف المقبلة أشد قوة وأكثر تكراراً     

. ، والسالم يـسود معظـم الحـدود، والـسكان اليهـود يتزايـدون             1973حرب بينها وبين العرب منذ      
 مكانة ونفوذ ال سابقة لهما بفضل قيـامهم         في الوقت نفسه حصل يهود أميركا على      . واالستثمارات تتدفق 

  .بدور الوسيط بين الواليات المتحدة وإسرائيل وبفضل استعدادهم للعمل من أجل إسرائيل
  .كانت الرحلة بأكملها رحلة سالم طويل ومثمر: الخالصة

 كانت أوروبا تعيش فترة سالم غير مسبوقة فـي        " ب"ولكن يذكر كرامر بأن هرتزل عندما وضع الخطة         
وكان هرتزل يعرف أن هذا السالم لن يـستمر وأن أسـسه            . التاريخ األوروبي، سالم امتد لثالثين عاما     

ونعرف أن الوضع القـائم فـي الـشرق         .. نعيش اآلن مرحلة مماثلة   ". ب"ولذلك وضع الخطة    . ضعيفة
ب أهـدافاً   يجب أن تقيم إسرائيل تحالفات وتـضر      . األوسط لن يدوم ويجب أن تكون لدينا الخطط البديلة        

مشكلة أيامنا هذه،   . "وتعيد رسم الحدود ولن تكون بالضرورة نفس التحالفات واألهداف والحدود المألوفة          
  ".هي أن المستقبل لن يكون تماما مثلما عودنا أن يكون

... هنا ينتهي عرض أفكار مارتين كرامر، وهنا نعود إلى أسئلة نسألها بتكرار حتـى صـارت معتـادة                 
هل لـدينا خطـط لمواجهـة       .  نسألها للدول العربية مجتمعة إن شاءت، ومنفردة أيضا        وربما ممجوجة، 

االتجاهات الخمسة ذاتها التي تحدث عنها كرامر وعرضناها بإيجاز؟ نعرف ونعترف أننا كحكومات لـم               
ثـم نجهـد    . لمواجهة كل منها  " ب"هل نتعب قليال فنضع الخطة      . نجهد أنفسنا بالتفكير فيها أو في غيرها      

  يضعها اليهود ليواجهوا بها اتجاهات المستقبل الخمسة؟" ب"لمواجهة كل خطة " ج"نفسنا فنضع خطة أ
  لمواجهة فشل المبادرة العربية؟" ب"نعود إلى السؤال األبسط والبديهي والعاجل، ما هي الخطة 

  7/5/2007الحياة 
 

  "فينوغراد"خطة عمل لمواجهة تداعيات  .77
ة الصحفيةبعمركز خدمات المتا  

  المقدمة
 بهدف تـوفير خـدمات      2004كانون الثاني   /إن معهد ريؤت منظمة ال تبتغي الربح تأسست في يناير          .1

يعرض المعهد خدماته بما يصب في المـصلحة العامـة          . لدعم القرارات اإلستراتيجية لحكومة إسرائيل    
 إظهار الفرضـيات    والقيمة المضافة الفريدة لمعهد ريؤت تكمن في خبرته في        . لكافة األجهزة الحكومية  

 . التي تصلح للتطبيق واختبار مدى صلتها بالبيئة المتغيرة
 إن جوهر التحدي الذي يواجه إسـرائيل ومعهـد          –صياغة سياسات في بيئة معقدة ومتغيرة       : التحدي .2

ريؤت هو الصعوبة المتأصلة في صياغة سياسات فاعلة بعيدة المدى وعلى صلة وثيقة بالواقع في بيئـة                 
 .متغيرة ضمن أطر زمنية قصيرةمعقدة و

مكتب رئيس الوزراء ضعيف، وصغير الحجم، ويفتقر إلى        : مكتب رئيس الوزراء هو الحلقة الضعيفة      .3
الموارد من حيث قدرته على دعم رئيس الوزراء في التفكير بطريقة منهجية في القضايا المعقدة المتعلقة                

بدوا أنها تحت تصرفه من خالل السلطة الممنوحة له         هذا بالرغم من وفرة الموارد التي ي      . باألمن القومي 
 .بالطلب إلى كافة األجهزة الحكومية تقديم ما يمكنها من مساعدة

إنتهت الحرب الثانية في لبنان بإحساس بالقلق من أن تصرفات وأداء القيادتين السياسية والعسكرية               .4
شكيل لجنة وينـوغراد بغـرض تقيـيم    وقد أدى هذا القلق إلى ت. قبل الحرب وأثناءها لم تكن مرضـية  
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المؤسسات والعمليات المتبعة في صناعة القرار، إضافة إلى جملة من األمور األخرى، والتي أثرت في               
 .النتيجة التي تمخضت عنها الحرب

ينبع جزء كبير من المشكالت اإلدارية التي تكشّفت قبل الحرب، وأثناءهـا، وبعـد   : المشكلة بنيويـة   .5
اقات بنيوية ترتبط بالنظام اإلنتخابي وتركيبة الحكومة اإلسـرائيلية، ال مـن اإلخفاقـات              انتهائها من إخف  

وسبق أن وعانت الحكومات من هذه اإلخفاقات في الماضـي، ومـن            . الظرفية المرتبطة بأفراد معينين   
حيات المحتم أن تعاني منها في الوقت الحاضر وفي المستقبل ما لم يتم إدخال تغييرات بنيوية تعزز صال                

 .رئيس الوزراء لمساعدته على اتخاذ قرارات أفضل
 :وفي هذا السياق، توجد مشكلتان بنيويتان رئيسيتان في إدارة األمن القومي إلسرائيل وهما .6
تتطلب التحديات المعقدة التي    : الفجوة بين ضعف الحكومة وحجم وتعقيدات التحديات التي تواجهها          - أ

وبالمقابل، يولّـد النظـام     . عتبارات جوهرية وجماعية بعيدة المدى    تواجه إسرائيل سلوكاً مبنياً على ا     
 .اإلنتخابي في إسرائيل حوافز قوية لسلوك شعبي وحزبي قصير المدى

ينبع ضعف رئيس الوزراء ومكتبه     : الفجوة بين رئيس وزراء ضعيف وجهاز إداري محترف وقوي         - ب
 :من مشكلتين رئيسيتين هما

بنيوي يعيق قدرتها على مكاملة مدخالت األجهزة الحكوميـة         تعاني إسرائيل من ضعف     : التكامل )1(
 المتنوعة ضمن تفكير منهجي بعيد المدى من منظور رئيس الوزراء

يعتمد رئيس الوزراء بشكل    : اإلعتماد المطلق على الجهاز اإلداري المحترف في رسم السياسات         )2(
 إشكاليات، وخـصوصاً    وهذا اإلعتماد مثار  . كامل على جهاز إداري محترف في رسم السياسات       

 .في النواحي التي ال يملك رئيس الوزراء وال فريقه الخبرة الشخصية والمهنية فيها
تكمن أهمية هـاتين المـشكلتين      : ستزداد سوءاً  إن النتائج المترتّبة على هاتين المشكلتين البنيويتين       .7

تي تواجه أمـن إسـرائيل مـن        البنيويتين في أنهما ستزدادان سوءاً نتيجة لتحول مركز ثقل التحديات ال          
المجال العسكري إلى المجال غير العسكري وللحاجة المتنامية إلى انتهاج سياسة أمنية قوميـة متعـددة                

 . المنهجيات وشاملة لكافة األجهزة
الهدف من هذا التقرير هو وصف المشكلتين البنيويتين اللتين تقدمت اإلشارة إليهما واقتراح إصالحات               .8

 . إطار عمل النظام اإلنتخابي الحاليلمعالجتهما ضمن
يعالج هذا التقرير إدارة مكتب رئيس الوزراء للسياسات الخاصة باألمن القومي، ولكن يمكن اسـتخدام          .9

 .محتواه أيضاً في الميادين المدنية والحكومية األخرى
  أدوات ضعيفة في مواجهة تحديات كبيرة: الفجوة األولى

 ي الحكمتتعامل إسرائيل مع تحد فريد ف .10
يعيب إسرائيل اقتصادها العالمي الصغير وافتقارها إلى أية مـوارد طبيعيـة            : على الجبهة الداخلية   - أ

ويتعين على إسرائيل أن تتعامل مع العالقات المعقـدة         . هامة وعدم انتمائها إلى أي تكتّل تجاري كبير       
طلـب الحـاد علـى مواردهـا        التي تربط بين غالبية مواطنيها اليهود واألقلية العربية وأن تتصدى لل          

 الطبيعية والحاجة إلى ضمان تنمية مستدامة
تعتبر إسرائيل البلـد الوحيـد      –مقاومة دائمة في بيئة غير مستقرة ومتفجرة        : على الجبهة الخارجية   - ب

وباإلضافة إلى ذلك، تتميز البيئة اإلستراتيجية في إسـرائيل         . الذي يواجه مقاومة دائمة لمبدأ وجودها     
 . مستقرة ومتفجرة على نحو استثنائيبأنها غير

في هذا السياق، هناك حاجة فريدة في إسـرائيل إلـى           : التحدي الدائم لتحديث اإلستراتيجية القومية     .11
". التحديات التي تفرضها ضرورة التكيف    "تحديث استراتيجيتها باستمرار مع التعامل في الوقت ذاته مع          

يـضاف  . مشكلة وبالتالي صعوبة توفير الحلول المناسبة لها      تتميز هذه التحديات بصعوبة تحديد جوهر ال      
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إلى ذلك أن التغيرات المستمرة تكشف على نحو متكرر الفجوات التي تفصل بين القـيم فـي المجتمـع                   
 .وأولوياته والحقائق المتباينة التي تتطلب عمالً من جانب القيادة

 في إسرائيل إلى حكم جيد يكـون قـادراً          إذن، هناك حاجة فريدة   : الحاجة الفريدة إلى الحكم الفاعل     .12
على صياغة سياسات منهجية بعيدة المدى وترجمتها إلى تخطيط وتنفيذ عبر التعاون المتواصـل بـين                

 .األجهزة المتنوعة
يولّد النظام اإلنتخابي الحالي مدد حكم قصيرة       : الحكومات اإلسرائيلية تواجه ظروفاً صعبة في الحكم       .13

وقد ازداد هذا الميل سوءاً منـذ الـسبعينات         . في الفرعين التشريعي والتنفيذي   وغير مستقرة وانقسامات    
 .2001 و1992بين عامي ‘اإلنتخابات المباشرة’وبلغ ذروته خالل فترة 

تتجلّى هذه الفجوة فـي طبيعـة       : وبالتالي، توجد فجوة بنيوية بين حجم التحديات وضعف الحكومة         .14
لتحديات التي تواجه إسرائيل تتطلب صياغة سياسات بعيدة المدى         إن ا . الحوافز المتوفرة لصنّاع السياسة   

غير أن مدد الحكم القصيرة، وانعدام اإلستقرار، واإلنقـسامات         . تستند إلى اعتبارات جماعية وجوهرية    
. داخل الفرعين التشريعي والتنفيذي توجد حوافز قوية لتبنّي سياسات طائفية، وشعبية، وقصيرة المـدى             

 .لحكومات اإلسرائيلية األضعف من بين سائر الحكومات في البلدان المتطورةوهذا ما يجعل ا
الجـيش  –منذ تأسيس دولة إسرائيل، والمؤسسة الدفاعية       : المؤسسة الدفاعية موطن لعدم اإلستقرار     .15

تُدار وفقاً لمدونـة سـلوك      : اإلسرائيلي، جهاز الموساد، جهاز الشين بيت، وبدرجة أقل، جهاز الشرطة         
تختلف المؤسسة الدفاعية عن غيرها فـي أن مـدد شـغل            .  تلك الخاصة بالسلطات المدنية    تختلف عن 

المناصب فيها طويلة نسبياً ومستقرة، وأن التعيينات تعتمد على درجة اإلحترافية، والخطط التطويريـة              
علـى  تمتد على مدى عدة سنوات، وأن الموافقة على ميزانيتها تتم على أساس رزمة من الميزانيات ال                 

وبالتالي، تملك المؤسسة الدفاعيـة القـدرة علـى         . خط ميزانية واحد كما هو الحال في الهيئات المدنية        
 .التخطيط وتنفيذ السياسات على نحو أكثر فاعلية من األجهزة الحكومية األخرى

يشرف علـى   : لكن هيئات األمن القومي إلسرائيل تعاني من أمراض النظام السياسي في إسرائيل            .16
ياسة األمن القومي إلسرائيل مكتب رئيس الوزراء، ومجلس األمن القومي، والوزراء الرئيسيون            وضع س 

والمجموعة تعاني من األمراض التي تعتري      . أصحاب الصلة، مثل وزراء الخارجية، والدفاع، والمالية      
لتخطيط الحكم في إسرائيل، وبالتالي فهي تعاني من ظروف صعبة في تصميم سياسات األمن القومي وا              

 .لها وتنفيذها
ما هي مؤسسة األمن القومي في إسرائيل؟ وما هي القضايا التي تعالجها ومن هـم أعـضاؤها؟ ال                   - أ

يوجد تعريف في دولة إسرائيل لمؤسسة األمن القومي فيها، وال للقضايا التي تعالَج في هذا اإلطـار،                 
ال، هـل تـدخل قـضايا مثـل         وعلى سبيل المث  . وال للهيئات التي تحمل عضوية في هذه المجموعة       

اإلقتصاد، أو التجارة الخارجية، أو الديبلوماسية العامـة، أو القـانون الـدولي أو األقليـة العربيـة                  
اإلسرائيلية في مجال األمن القومي؟ وهل تشكل الهيئات التي تعالج هذه القضايا جزءاً مـن مؤسـسة                 

ملة من األسئلة التي لم يتم التـصدي لهـا          األمن القومي؟ وإذا كان الحال كذلك، في أية صيغة؟ هذه ج          
 .بعد
نظراً إلى طبيعـة النظـام      : هناك وزيران من أصل ثالثة وزراء رئيسيين ينافسان رئيس الوزراء          - ب

اإلنتخابي والنظام السياسي، نجد في كل حكومة إسرائيلية تقريباً أن اثنين من الوزراء الثالثـة الـذين                 
جية والدفاع منافسان سياسيان لرئيس الوزراء إما مـن داخـل           يحملون حقائب وزارات المالية والخار    

وبعبارة أخرى، يتم التعامل مع كل أزمة تتعلق باألمن القومي إلسـرائيل            . حزبه أو من الحزب اآلخر    
وتولّي زمام األمـور    " القبطان"إلى إزاحة   " المقصورة"في وقت يتطلع فيه األشخاص الموجودون في        

 . هذه المنافسة لتصل إلى الجهاز اإلداري المحترفوغالباً ما تمتد. بأنفسهم
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تتطلب قضايا مثل التجـارة الدوليـة، والقـانون الـدولي،           : التحديات منهجية والمسؤولية مقسَّمة    - ت
ووسائل اإلعالم والديبلوماسية العامة مقاربة منهجية وتعاوناً بين األجهزة المتنوعة من أجل التصميم،             

احية العملية، يشرف على كل من هذه القضايا عدد من الوزارات المختلفة            من الن . والتخطيط، والتنفيذ 
ولهذا السبب، يضيع الكثير من القضايا في غمرة هـذه          . التي يرأسها سياسيون متنافسون لمدد قصيرة     
 .اإلنقسامات وال تتم معالجتها بالشكل المناسب

اء الـوزارة يقومـون بخطـوة       الصراع اإلسرائيلي العربي مصدر لعدم اإلستقرار، وغالبية رؤس        .17
يتسبب الصراع اإلسرائيلي العربي في حدوث أعمق اإلنقسامات في السياسات          : سياسية جوهرية واحدة  

و قدرة رئيس الوزراء على الـدفاع عـن         . ولذلك، يتجلّى ضعف الحكومة في هذه المسألة      . اإلسرائيلية
كما أن اتفاقيات تشكيل الحكومـات      . ايةخطوات سياسية جوهرية في تعامله مع الفلسطينيين محدودة للغ        

ولذلك، يملك كـل    . اإلئتالفية تتناقض مع المواقف الالزم اتخاذها لدفع العملية السياسية مع الفلسطينيين          
طلقة سياسية واحدة في جعبتهه في تعامله مع العالم العربي، بمعنـى            "رئيس وزراء إسرائيلي بوجه عام      
وهـذه  . هامة واحدة وبعدها ينهار اإلئتالف وتُجرى انتخابات جديـدة        أنه يستطيع القيام بخطوة سياسية      

الحقيقة تشّل قدرة إسرائيل على اتّباع سياسات متّسقة ومستمرة في تعاملها مع الجانب العربي، بما فـي                 
 .ذلك الفلسطينيين، وسوريا، ولبنان

  رئيس وزراء ضعيف يشرك جهازاً إدارياً محترفاً وقوياً: الفجوة الثانية
في هذه المقاربة، الجهاز اإلداري المحترف يقترح، ورئيس        : "من أسفل إلى أعلى   "مقاربة واضحة    .18

التصور المتعارف عليه في إسرائيل فيما يتعلق بصناعة القرار هو أن الهيئات المحترفة             : الوزراء يقرر 
الذي يملك سـلطة    هي المسؤولة عن اقتراح البدائل السياسية، وتقييمها، وعرضها على رئيس الوزراء            

وبعبارة أخرى، تتدرج عمليات وضع السياسات،      . اإلنتقاء من بين الخيارات التي تم عرضها أو تغييرها        
ووضع مخخطات لها، وتنفيذها من الجهاز اإلداري المحترف وصوالً إلى الطبقـة الـسياسية ورئـيس                

 .الوزراء
لم يسبق أن   : " حرب لبنان الثانية عندما قال     وقد عبر رئيس الوزراء إيهود أولمرت عن هذا التصور أثناء         

الجيش اإلسرائيل مسؤول عن صياغة خطط العمل       "أو  " تقدم الجيش اإلسرائيلي باقتراح وقوبل بالرفض     
  ".والحكومة توافق عليها

من الواضح أن رئيس الوزراء يرسم السياسات في بعض األحيان، كما في حالة خطة فـك اإلرتبـاط،                  
لكن في غالبية القضايا والحاالت، تُرسـم       .  إلى أسفل على الجهاز اإلداري المحترف      ويطبقها من أعلى  

  ".من أسفل إلى أعلى"السياسات على قاعدة 
ربما تؤدي مقاربة   : إلى خيبات أمل خطيرة   " من أسفل إلى أعلى   "في ظروف معينة، ستؤدي مقاربة       .19
دما تطرأ تغيرات أساسية على الحقيقة      إلى خيبات أمل خطيرة في بعض األحيان عن       " من أسفل إلى أعلى   "

في مثل هذه الظروف، وعلى الرغم من الحاجة إلى تغيير المسار، يتولّد لدى الجهاز اإلداري               . الخارجية
المحترف ميل قوي إلى اإلصرار على نظرته الشاملة، وعلى سياساته، وخططـه وإجـراءات عمليـه                

رضيات الصالحة للتطبيق والتي صيغت في مرحلة سـابقة         وهذا يعني أن الف   . القياسية بقوة الدفع الذاتي   
 .تستمر في رسم سياسات تجاوزت حياتها اإلفتراضية

إلى فجوات في اإلتصال بالواقع بحيث أنـه ال         " من أسفل إلى أعلى   "في هذه الحاالت، ربما تؤدي مقاربة       
 أصالً مما يجبـر الجهـاز       يمكن ردمها إالّ بتدخل من رئيس الوزراء أو بعد أن تكون األزمة قد اندلعت             

  .اإلداري على تغيير وجهة نظره
في ظـل هـذا     : الكثير من المشكالت  " من أسفل إلى أعلى   "في إسرائيل بوجه خاص، تثير مقاربة        .20

من أسفل إلـى    "التي تواجه إسرائيل، أصبحت عملية صناعة القرار        " التحديات التكيفية "العدد الكبير من    
 : وذلك لألسباب التاليةسبباً إلثارة المشكالت" أعلى
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يمثل منظور رئيس الـوزارء     : إختالف منظور رئيس الوزراء عن منظور الجهاز اإلداري المحترف         - أ
خالصة كافة اإلعتبارات األمنية، واإلقتصادية، والتجارية، والقانونية، والقضايا اإلجتماعيـة، والوضـع      

 رئيس الوزراء تكـون منحـازة نتيجـة         لكن وجهات نظر األجهزة التي تخدم     . والعالقات الدولية، إلخ  
ولهذا السبب، ال يمكن اعتبار أن البدائل والتوصيات الـسياسية          . العتبارات وحوافز شخصية وتنظيمية   

 .التي تُرفع إلى رئيس الوزراء تعبر عن كافة اإلعتبارات القومية
وهو ما ال   ( القومي   في القضايا الهامة، رئيس الوزراء هو الجامع لكافة السياسات التي تخص األمن             - ب

في إسرائيل، تكون اللقاءات مع رئيس الوزراء، في العديد من الحاالت، المكان الـذي              : )يجب أن يكون  
وزير الخارجية، أو وزير الدفاع، أو الجيش اإلسرائيلي أو الجهـاز األمنـي             –تقدم فيه كل هيئة رئيسية      

رزمـة  "بين كافة هذه المدخالت ضمن      ومن المفترض أن يجمع رئيس الوزراء       .  وجهات نظرها  -العام
وبعبارة أخرى، غالباً ما يكون رئيس الوزراء الجامع لـسياسة األمـن القـومي فـي                . واحدة" سياسية
 .إسرائيل

يتميز هذا التكامل بالتعقيد الشديد نظراً إلى وجود العديد من الترابطات بـين اإلعتبـارات الـسياسية،                 
ذا السبب، ال يمكن لرئيس الوزراء، أو مكتبه، وال يجدر به أن يقوم             وله. والعسكرية، والقانونية، وغيرها  

  .بعملية التكامل
في إسرائيل، نجد أن عملية تكامل السياسات أشد صعوبة بسبب اختالل التوازن داخل مؤسـسة األمـن                 

ن تلك  فالمؤسسة الدفاعية أقوى وأغنى بكثير ويتوفر لديها إمكانيات للوصول إلى الموارد أكبر م            . القومي
المتوفرة للهيئات األخرى التي تشكل مؤسسة األمن القومي، وعلى وجه الخصوص وزيـر الخارجيـة               

  .ومجلس األمن القومي
إلى اإلفتراض بأن التكامل يتم     " من أسفل إلى أعلى   "في الواليات المتحدة والمملكة المتحدة، تستند مقاربة        

التعاون الواسع بين الوزراء ألنهم ينتمـون إلـى         نالحظ في هذين البلدين     . على مستوى هيئة الموظفين   
الـرئيس، وملتزمـون    /، وأنهم معينون من قبل رئيس الـوزراء       )كما في المملكة المتحدة   (الحزب نفسه   

  .لكن الحال ليس كذلك في إسرائيل. تجاهه
عتمد المؤسسة الدفاعية هي المهيمنة؛ ورئيس الوزراء يعتمد على الجهاز اإلداري المحترف في حين ي               - ت

وبشكل رئيسي الجـيش    –من الناحية العملية، تشكل المؤسسة الدفاعية       : هذا الجهاز على رئيس الوزراء    
هذا بالرغم من   .  العمود الفقري لمؤسسة األمن القومي في إسرائيل       -اإلسرائيلي، والموساد، والشين بيت   

لوزراء في صياغة سياسـات     نقاط ضعفها المتعددة والتي تقلل من قدرتها على توفير دعم فاعل لرئيس ا            
 :األمن القومي

تتمثل حـوافز المؤسـسة     : المؤسسة الدفاعية ترغب من رئيس الوزراء في الضغط على المكابح          )1(
الدفاعية في إبراز التهديدات العسكرية، ومعارضة عمليات اإلنسحاب، والتشكيك في المسار الديبلوماسي            

حوافز مناسبة لتعزيز صورتها ودعمها فـي معـارك         فهذه ال . واقتراح القيام بعمليات عسكرية هجومية    
 .فمن وجهة نظرها، من األفضل أن تضغط القيادة السياسية على المكابح. إقرار الميزانية

لكن الطبقة السياسية ال تستطيع لجم الجيش دائماً نتيجة لتوليفة من ثقافة تسريب تفاصيل ما يـدور فـي                   
ولـذلك،  .  ومدنية جديرة باإلعتماد، واعتبارات تتعلق بالشعبية      المناقشات الداخلية، وغياب بدائل سياسية    

  .تتحول اقتراحات الجيش في بعض األحيان إلى سياسات بطريقة تلقائية
تتمتع المؤسسة الدفاعية بوفرة في الموارد البشرية والمالية تساعدها على وضـع            : التعدي التنظيمي  )2(

ئق، وجمع المعلومات اإلستخبارية، والـتحكم بتوزيعهـا        السياسات والتخطيط لتنفيذها، وعلى إيجاد الحقا     
وبالتـالي،  . وتقسيم األجهزة األخرى، التي لها مدخالت على عالقة بصناعة القرار، إلى فئات مـستقلة             

غالباً ما ال تحصل األجهزة األخرى على فرص عادلة لإلسهام في التخطيط لألمن القومي برغم حقيقـة                 
 .ة بصناعة القرار على غرار مدخالت المؤسسة الدفاعيةأن مدخالتها بنّاءة وعلى صل
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تتم ترقية غالبية الضباط    : التعليم والخبرات في المؤسسة الدفاعية ال ترتبطان دائماً باألمن القومي          )3(
. الكبار في الجيش اإلسرائيلي بناء على خدماتهم المتميزة في القيـادة الميدانيـة للوحـدات العمالنيـة                

 وخبرتهم تركز على فهم العدو، وتطوير القدرات العسكرية والبسالة والقيـادة فـي            وتعليمهم، وتدريبهم، 
 .األوقات التي تُخاض فيها المعارك

تتطلب صياغة السياسات األمنية القومية والتعامل مع النزاعات التي ال يمثل الجيش مكونة مركزية فيها               
افي، والقانوني، والديبلوماسي، واإلقتـصادي     خلفيةً مختلفة من الفهم التاريخي، واإلجتماعي، والديموغر      

ومن الصعب تطوير هذا النوع من الفهم داخل المؤسسة العسكرية التي تدعم األشخاص الـذين               . العميق
أضف على ذلك أنه ينبغي توفير مثل هـذا         . تتمحور مهاراتهم األساسية حول الجندية، واإلدارة والقيادة      

لكن هـذه   . مسائل المتعلق باألمن القومي من خالل كلّية الدفاع الوطني        التعليم والتدرب على القيادة في ال     
  .المؤسسة يديرها ويرأسها الجيش اإلسرائيلي

وأخيراً، كان من المفترض أن يقوم مجلس األمن القومي بصياغة سياسة األمن القومي، ولكـن الحـال                 
  .بخالف ذلك في واقع األمر

ن القادة في الجيش اإلسرائيلي وغيره من األجهزة األمنية         هناك العديد م  : صناعة المستقبل السياسي   )4(
ومن المحتم أن تـؤثر     . الذين يتهيؤون لدخول المعترك السياسي وهم ال يزالون يرتدون الزي العسكري          

وفي هذا المجال، يعتبر القانون الجديد الـذي يوجـب          . خططهم الشخصية على خدمتهم لرئيس الوزراء     
ولكنه يطبق فقط على رئيس أركان الجيش وال يشمل رئيس الـشين بيـت أو               هاماً،  " فترة تبريد "قضاء  

 .مدير الموساد
يلعب مكتب رئيس الوزراء دوراً محوريـاً، وحاسـماً فـي بعـض             : مكتب رئيس الوزراء ضعيف    )5(

لكن ال يتوفر لدى المكتب سوى ميزانية متواضعة        . األحيان، في رسم السياسات األمنية القومية إلسرائيل      
كما أن مجلس األمن القومي     . من األشخاص الذين يمكنهم معالجة المسائل المتعلقة باألمن القومي،        وحفنة  

 .يملك القليل من الموارد والموظفين
وبالتالي، توجد حالة من عدم التكافؤ البنيوي بين رئيس الوزراء ومكتبه مـن ناحيـة، وبـين الجهـاز                   

وانعدام التكافؤ هذا يـشّل قـدرة رئـيس         . احية أخرى اإلداري المحترف بقيادة المؤسسة الدفاعية من ن      
  .الوزراء على التفكير بطريقة منهجية ويضخّم اإلعتبارات األمنية والعسكرية

ربما يكون ذلك أحد األسباب التي تجعل إسرائيل تفشل على نحو متكرر في الفوز في الصراعات التـي                 
  .لسطينيين أو الصراع مع لبنانال يلعب الجيش دوراً محورياً فيها مثل الصراع مع الف

: ويعرض رئيس الوزراء لمفاجـآت اسـتراتيجية      " ال يعرف أنه ال يعرف    "الجهاز اإلداري المحترف     - ث
تعمل األجهزة األمنية والهيئات التخطيطية كافة التي تخدم رئيس الوزراء على جمع وتحليـل وتوزيـع                

وهذه المسائل تشكل الغالبية    ". مجاهيل معلومة "ها  المعلومات والتقييمات المتصلة بالمسائل التي تُعرف بأن      
 .العظمى في األجندة الوطنية وتستهلك الكثير من وقت رئيس الوزراء

في هذه  ". مجاهيل مجهولة "لكن المفاجآت اإلستراتيجية تختمر في أماكن أخرى وفي النواحي التي تعتبر            
تبرز هذه النـواحي ألن     . جة للمعلومات أيضاً  النواحي، ال يتم جمع أية معلومات، وبالتالي ال توجد معال         

الفرضيات الصالحة للتطبيق والتي صيغت في مرحلة معينة في الماضي، ترسخت إلى أن أصبحت من               
  .المسلّمات ولكنها أضحت بعيدة عن الواقع، علماً بأن غالبية هذه الفرضيات مخفية ومفهومة ضمناً

بمـا أن غالبيـة     : يس الوزراء بناء على تصوراته    يميل الجهاز اإلداري إلى عرض بدائل على رئ         - ج
الفرضيات الصالحة للتطبيق ضمنية أو من قبيل المسلّمات، نجد أن معظم األفكار التي تُعـرض علـى                 

ونادراً ما يطّلع رئـيس   . رئيس الوزراء ليست سوى تنويعات في أغلب األحوال نابعة من التصور نفسه           
ن مبنيتين على مجموعتين منفصلتين من الفرضيات الـصالحة         الوزراء على مناقشة وجهتي نظر شاملتي     

 .للتطبيق
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  اإلستنتاجات
أظهرت تصرفات الحكومة مرة أخرى، قبل حـرب لبنـان          : كانت حرب لبنان الثانية بمثابة مؤشر      .21

الثانية وأثناءها، فجوة بنيوية بين قدرة الهيئات الحكومية المركزية في إسرائيل على صياغة سياسة أمنية               
وينبغي أالّ ينظر إلى خيبات األمـل علـى أنهـا           . ة وبين التحديات المتنامية التي تواجهها إسرائيل      قومي

 .شخصية ظرفية بشكل أساسي، بل كمؤشر على قصور بنيوي منهجي
يرجع أصل هذه المشكلة إلى النظام اإلنتخابي؛ فضعف هذا النظام يـستوجب إدخـال إصـالحات                 .22

قصور الذي تجلّى في حرب لبنان الثانية في النظام اإلنتخـابي فـي             تكمن جذور ال  : تنظيمية ودستورية 
إسرائيل والذي يتسبب في مدد حكم قصيرة وغير مستقرة وفي انقـسامات فـي الفـرعين التـشريعي                  

أضف على ذلك أنه يوجد حوافز للقيام بأعمال تحكمها اعتبارات طائفيـة وشـعبية قـصيرة                . والتنفيذي
وينبغي لمثل هذه اإلصـالحات أن      . لضعف إصالحات تنظيمية ودستورية   يتطلب التصدي لهذا ا   . المدى

 .تزيد من فرص تعاون األجهزة الحكومية فيما بينها على وضع السياسات والتخطيط لها وتنفيذها
لـدى  : في النظام الحالي، يعتبر مكتب رئيس الوزراء الحلقة األضعف، ولذلك ال بد مـن تقويتـه                .23

يرجع . ديات التي تتزايد تعقيداً، تكشّفت نقطة ضعف حرجة في رأس النظام         مواجهة عدد متراكم من التح    
هذا الضعف إلى اإلفتقار إلى األدوات، والميزانية، والموارد البشرية، واإلجـراءات المتعـارف عليهـا      

وبالتالي، يتعين تعزيز هذا المكتب، كما يتعين تطوير قدراته علـى رسـم             . داخل مكتب رئيس الوزراء   
 . الخاصة باألمن القومي، والتخطيط لتنفيذها، ومتابعة هذا التنفيذالسياسات

 من الضروري أن يتم تعزيـز مجلـس         :إن تعزيز مجلس األمن القومي أمر ضروري ولكنه ليس كافياً         
األمن القومي من أجل زيادة قدرة مكتب رئيس الوزراء على ضمان التكامل السياسي على نحو مالئـم                 

ألمني من جهة، وبين المجال المدني والسياسي والقانوني واإلقتصادي من جهة           بين المجال العسكري وا   
  .أخرى

فحتى لو أصبح مجلس األمن القومي هيئة تتمتـع بميزانيـة           . لكن تعزيز مجلس األمن القومي ليس كافياً      
كبيرة وتلعب دوراً شامالً في عمليات صناعة القرارات، فهو لن يتصدى للضعف الذي يعتـري مكتـب        

في مثل هذا الواقع، سيصبح مستشار األمن القومي، الذي يرأس مجلس األمن القـومي،        . س الوزراء رئي
ومع ذلـك،  . الشخصية األكثر أهمية في مؤسسة األمن القومي في إسرائيل بدالً من رئيس أركان الجيش    
األمن القومي  سيبقى رئيس الوزراء ضعيفاً من حيث قدرته على تقييم التوصيات التي يتقدم بها مستشار               

  .وعلى التحقق من مدى صلتها بالواقع
تعتبر قنوات اإلتصال بين بين رئيس : تطوير قنوات اإلتصال بين رئيس الوزراء والجهـاز اإلداري     .24

الوزراء والجهاز اإلداري الحلقة الضعيفة في مؤسسة األمن القومي في إسـرائيل، وهـذا مـا يجعـل                  
 الغاية من هذا اإلصالح ضمان إجراء مناقشة شـاملة للتـأثير            ينبغي أن تكون  . إصالحها أمراً جوهرياً  

الذي يرغب رئيس الوزراء في إيجاده، ودراسة نقاط القوة والضعف لدى إسرائيل ولـدى خـصومها،                
وسينـصب  . وبناء على فهم مشترك، يمكن صياغة السياسات      . ودراسة األفكار المتعلقة بالواقع الميداني    

 .ت على هذه القضيةالتركيز في توصيات معهد ريؤ
  التوصيات

 :تستند التوصيات الواردة في هذا التقرير على اإلستنتاجين التاليين .25
 .طالما أن النظام اإلنتخابي الحالي ال يزال معموالً به، فإن مكتب رئيس الوزراء بحاجة إلى تعزيز - أ
مي وتعزيـز   من الضروري تعزيز مجلس األمن القومي بغرض تطوير التكامل في سياسة األمن القو             - ب

 .المكونة غير العسكرية في األمن القومي
بناء على هاتين التوصيتين، ينصح معهد ريؤت بتشكيل وحدة دعم استراتيجي في مكتـب رئـيس                 .26

 :الوزراء ضمن إطار العمل التالي
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ستكون الوحدة متخصصة في تحضير     : مساعدة رئيس الوزراء على طرح األسئلة الصحيحة      : الهدف  - أ
جتماعات والمناقشات مع الجهاز اإلداري المحترف من أجل مساعدته علـى إجـراء             رئيس الوزراء لإل  

يوفر الجهاز اإلداري إجابات عن األسئلة التي يطرحها رئـيس          . تقييم شامل للبدائل التي يجري عرضها     
وبالمقابل، ستتخصص وحدة الدعم اإلستراتيجي في صـياغة األسـئلة التـي            . الوزراء ويلبي احتياجاته  

  . رئيس الوزراء على الجهاز اإلداري قبل تقديمه لبدائله وتوصياته وبعدهسيطرحها
سـوف تتخـصص   : إظهار الفرضيات التي تصلح للتطبيق وتحديد البقع العمياء: قيمة مضافة فريدة    - ب

وحدة الدعم اإلستراتيجي في إظهار الفرضيات الضمنية التي تصلح للتطبيق واختبار مدى قربهـا مـن                
ولـن تقـوم   . على المعلومات التي يجري تقديمها لرئيس الوزراء وعلى مصادر أخرى     الواقع باإلعتماد   

الوحدة بجمع المعلومات اإلستخبارية أو تحليلها بطريقة مستقلة، أو تضع الخطط لتنفيـذ الـسياسات أو                
  . تطبيقها

ستركز وحدة الدعم اإلستراتيجي على المنظور الـشامل لـرئيس الـوزراء            : منظور رئيس الوزراء    - ت
وتساعده على تحديد اإلعتبارات التي ال تُؤخذ بطريقة طبيعية في الحسبان مـن قبـل الجهـاز اإلداري                  

 .المحترف
من المهم أن يمتلك أعضاء وحدة الدعم اإلستراتيجي معارف متنوعـة فـي             : خلفية متعددة المعارف    - ث

 ووسـائل اإلعـالم،     المجاالت التي ترتبط باألمن القومي إلسرائيل مثل اإلقتصاد، والجيش، واألمـن،          
وباإلضافة إلى ذلك، من المهم أن يكون أعضاء الوحدة على عالقة وثيقة بالهيئـات              . والعالقات الدولية 

المركزية لألمن القومي مثل الجيش اإلسرائيلي، والشين بيت أو الموساد، ووزير الخارجيـة والمـدعي               
 .العام

: مدونـة الـسلوك   عين لـرئيس الـوزراء؛       أعضاء يعملون لدى رئيس الموظفين التاب      10-6: الحجم  - ج
لضمان التداخل المطلق بين برنامج عمل رئيس الوزراء وبرنامج عمل وحدة الدعم            –المخابرات  -الجيش

وفي تقديرنا،  . اإلستراتيجي، ينصح معهد ريؤت بوضع الوحدة تحت إمرة رئيس موظفي رئيس الوزراء           
لحكوميين الذين ينبغي أن يكونوا خاضعين لمدونـة   من الموظفين ا10 و6ينبغي أن تضم الوحدة ما بين   

  .السلوك الخاصة باألجهزة اإلستخبارية لضمان عدم حصول تسريبات
  5/5/2007ة الصحفية مركز خدمات المتابع

  
  :كاريكاتير .78
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