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  "رحكومة األغرا"عزز الشعور بضرورة استقالة تإفادات اولمرت وبيرتس وحالوتس  .1

عزز النشر الجزئي أمـس إلفـادات       : أسعد تلحمي  عن مراسلها    الناصرة من 11/5/2007 الحياة   قالت
رئيس الحكومة ايهود اولمرت ووزير الدفاع عمير بيرتس ورئيس هيئة أركان الجـيش المـستقيل دان                

برية ورطت إسرائيل   حالوتس أمام لجنة فينوغراد، الشعور لدى اإلسرائيليين بأن القيادة الحالية للدولة الع           
 الحالية، أو على األقل انصراف اولمرت وبيرتس إلى         "حكومة األغرار "في حرب فاشلة، ما يحتم استقالة       

  .بيتيهما فوراً
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وبين النشر المبتور لإلفادات، بعد أن حذفت الرقابة العسكرية أجزاء واسعة من اإلفادات بداعي تفـادي                
 حـاول   "الفرسـان الثالثـة   "إسرائيل مع دول عربية، أن كالً من        كشف أسرار أمنية أو اإلساءة لعالقات       

 كما قال اولمرت، فيمـا أقـر        "الذي خذل نفسه  "دحرجة المسؤولية إلى عتبة غيره، وإلى الجيش تحديدا         
أمـا  . "العيوب في جهوزية الجيش وال بوضع وحدات االحتياط       "وزير الدفاع بأنه لم يكن على دراية بـ         

ن بيرتس ال يفقه كثيراً في األمور العسكرية، مضيفاً أنه لم يكـن يقـدر أن تـدوم                  حالوتس، فلمح إلى أ   
  ."استمرار الحرب مدة طويلة هو الفشل األبرز" يوماً، و 33الحرب 

وقال أولمرت ألعضاء اللجنة إنه وفقاً للتقديرات األولية في جلسات الحكومة دار الحديث عـن عمليـة                 
لكن بسبب خلل ما في فلسفة القيادة العسكرية وفي مفهـوم           " يوماً   15 و 10عسكرية محدودة تستمر بين     

) األهـداف (القيادة وفي مفهوم تفعيل القوات وفي السيطرة عليها، نشأت فجوة بين قدرتنا على التحقيـق                
وأشار إلى أنه لو أديرت العمليات األولى بشكل مناسب ألمكن تفادي شن حملـة              . "وبين ما حققناه عملياً   

نحن نتحدث عن النتيجة أو ما يصفه الجيش فشالً، عن اللغة الجديدة فـي              ... اليومين األخيرين برية في   
  ."إصدار األوامر التي لم يفهمها أحد

إنما أردنا المزج بين    "وقال اولمرت انه وحكومته أدركا منذ البداية أن الحرب لن تنتهي بضربة قاضية،              
ل الدولي في الوقت المناسب يقود إلى تغيير المعادلـة          ضربة عسكرية قوية وتحريك خطوة سياسية للتدخ      

وأضاف ان قائد الجيش المستقيل أبلغه قبل الحرب ان الجيش جاهز تماماً            . "هذا ما افترضناه  ). في لبنان (
واعترف أولمرت أنه لم يشرك كمـا ينبغـي         . لخوض حرب وأن الخطط جاهزة وتمت المصادقة عليها       

 القرارات التي اتخذها في األيام األولى من الحرب، مكرراً ان القـرار             وزيرة خارجيته تسيبي ليفني في    
  ."إنجاز كبير إلسرائيل" هو 1701الدولي الرقم 

من جهته، قال وزير الدفاع في إفادته أمام اللجنة ان أياً من القادة العسكريين لم يبلغه في أي مرحلة عن                    
وزاد انه توقع   . ه ان ال حاجة الستدعاء االحتياط     عدم جهوزية الجيش بشكل تام، مضيفا ان حالوتس أبلغ        

ألن المجتمع الدولي لن يمنح إسرائيل وقتاً أكبر بل سيطالبنا بوقـف            "أال تدوم الحرب أكثر من أسبوعين       
ووصـف اداءه خـالل     . "وتم أخذ ذلك بالحسبان في التخطيط االستراتيجي وخططنا الحربية        ... الحرب

وكشف ان اسرائيل   . "نصراهللا لن ينسى اسمي   حسن  "ب إليه من قول إن       وأنكر ما نس   "العظيم"الحرب بـ   
لم تكن تتوقع ان تكون البلدات العربية في مرمى الصواريخ لذلك تم استبعادها مـن خريطـة المنـاطق                   

  .المعرضة للقصف
من جهته، أقر حالوتس بأن ما كان ينقص الجيش في الحرب هو المبادرة والتصميم، فضالً عـن عـدم                   

وجدت ": وزاد انه شعر بصعوبة مهمته في غياب وزير دفاع ذي خبرة عسكرية، وقال            . عداد الكافي االست
لو كان شخصان آخـران     ": وأضاف. "نفسي مع وزير اقل معرفة بمشاكلنا التي لم يولها االهتمام الكافي          

 لكنـه لـم     ،"ضلعي المثلث اآلخرين، لربما كانت األمور لتبدو على نحو مغاير         ) غير اولمرت وبيرتس  (
لم يؤيد في األيام الثالثة األولى للحرب تنفيذ عمليـة بريـة            "واشار إلى ان الجيش     . يخض في التفصيل  

. واسعة وإن أيد االستعداد لها، مضيفا ان هذا االستعداد لم يكن كافيا، ومقراً بمسؤوليته عن هذا الخطـأ                 
ه العسكرية في سالح الطيران، أثـرت       ونفى أن تكون قلة خبرته في العمليات البرية، كونه أمضى سنوات          

  ."لسالح الجو الدور األهم في الحروب الحديثة"على أدائه، وقال إن 
كان للمؤسسة العسكرية ردها أيضاً إذ : علي حيدر عن مراسلها 11/5/2007 األخبار اللبنانية وأضافت

ت، وقالوا لموقع يديعوت عبر كبار ضباط الجيش عن مفاجأتهم بسبب االدعاءات التي وردت في الشهادا
الذي يدعي أنه ال يعرف ما هو الوضع ينبغي أن يختبر نفسه ـ لماذا لم يقم "أحرونوت اإللكتروني 

المسؤول الرفيع وصاحب المسؤولية بكل ما هو مطلوب من اجل الحصول في كل لحظة على معطيات 
فياً مطلقاً ادعاءات سياسيين ونفت مصادر في الجيش ن ."عن الوضع، ويختبر ذلك امام جهات عسكرية

وقالت . ومعلقين بأن كبار مسؤولي الدولة لم يكونوا على اطالع على ما يجري داخل المؤسسة العسكرية
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من دون عالقة بالحرب، يحق لرئيس الحكومة ووزير الدفاع، مثلما لجهات رفيعة اخرى في الدولة، ان "
 ." فيها خدمة االحتياط، وما هي التجهيزات الناقصةيعرفوا ويطلبوا معلومات عما يجري في الجيش، بما

تم القيام بتدريبات تامة "، فقد "اننا اآلن في مرحلة عميقة جداً من تنفيذ التوصيات"وقال ضباط في الجيش 
. واالحتياط في حالة تحسن. والجيش يبدو مختلفاً اليوم. لثالثة ألوية نظامية، لم يشهدوا مثلها منذ سنوات

باً إلى اجراء مناورة كبيرة، تستهدف اداء كل القيادات في الجيش، بما فيها هيئة االركان وسيصار قري
 ."العامة، وستشمل سيناريوهات متعددة

وردت عائالت الجنود الذين قتلوا خالل حرب لبنان الثانية بغضب كبير على مضمون شهادة اولمرت 
وأكدت انها تركز .  من دون اي مبرر"لجيشأسقطا الحقيبة على ا"وقالت، في بيان، انهما . وبيرتس

خطواتها من اجل اسقاط الحكومة، وتعهدت ممارسة الضغوط على اعضاء الكنيست وكتل شاس والعمل 
 ."ال طريق اخرى"واسرائيل بيتنا لتحقيق هذا الهدف، معتبرة أنه 

. "ولم يدحرج المسؤوليةاحتضن الجيش "وتعليقاً على االنتقادات التي ُوجهت ألولمرت، قال مقربوه إنه 
كما تصدى بعض اصدقاء اولمرت للدفاع عنه حيث قال رئيس لجنة الدستور والقضاء مناحيم بن ساسون 

، فيما رأى عضو الكنيست يوآل "يبدو من شهادة رئيس الحكومة أنه عمل انطالقاً من رؤية بعيدة المدى"
بذله، والمشاورات التي اجراها وسبقت اتخاذ شهادة رئيس الحكومة أثبتت الجهد الكبير الذي "حسون، أن 
 . "القرارات

  
  القواسمي يؤكد أن انتشار األمن هو بمبادرة ضباطو.. بتنفيذ الخطة األمنيةالفصائل ترحب  .2

 باشرت قوات الشرطة الفلـسطينية      : فتحي صباح  ،غزةنقالً عن مراسلها في      11/5/2007الحياة  نشرت  
  .  قطاع غزة، في خطوة القت ارتياحاً شعبياً واسعاًامس انتشارها في مناطق متفرقة من

رغم ذلك، فان وزير الداخلية هاني القواسمي اعتبر ان هذا االنتشار ال يأتي في اطار تطبيـق الخطـة                   
وقال ان انتشار رجال الشرطة جاء في اطار اجتهادات فردية من بعض قادة االجهـزة االمنيـة                  .االمنية

  .ال عالقة النتشارهم بتنفيذ المرحلة االولى من الخطة االمنيةوضباطها في بعض المناطق، و
وقالت مصادر فلسطينية ان عباس وهنية اتفقا على دمج القوة التنفيذية، في االجهزة االمنية كي تـشارك                 

  .مع عناصر من فتح في تنفيذ الخطة االمنية
قى نشر مئات رجال الـشرطة فـي        ورحبت الفصائل الفلسطينية في بيانات ببدء تنفيذ الخطة االمنية، وال         

جباليا وبعض مفترقات الطرق المزدحمة في االحياء الشمالية والغربية من مدينة غزة، ارتياحـا شـديدا                
لدى الناس الذين عبروا عن سعادتهم برؤية رجال الشرطة ينزلون الى الشوارع بـسياراتهم واسـلحتهم                

 في شأن هذه الخطوة، ورأى بعضهم في نشر رجال          واستطلعت الحياة آراء عدد من المواطنين      .وعتادهم
وذهـب مـواطن    . الشرطة مقدمة إلنهاء الفوضى واالنفالت االمني وعودة القانون والنظام الى الشارع          

بعيدا جدا اذ رأى في بدء تنفيذ الخطة االمنية مقدمة لقيام الدولة الفلسطينية المستقلة، علـى اعتبـار ان                   
  .ي في المآل النهائي الى ايجاد دولة القانونالتزام القانون النظام سيؤد

إنـه  : "القواسمي عقب لقائه إسماعيل هنيـة     هاني  قال  : من غزة 11/5/2007الخليج اإلماراتية   وأضافت  
ناقش مع رئيس الوزراء المطالب التي تقدم بها بخصوص االستقالة وأنه في حال تحقيق مطالبـه فإنـه                  

جزءاً من هذه المطالب سيتحقق قريباً، فيما هناك        "إن  : وقال ".يةسيتم وضع الخطوات األولى للخطة األمن     
  ".جزء مهم وضروري لم يتحقق حتى اللحظة

حمد يوسف المستشار السياسي السماعيل هنية      أ.قال د : غزةمن   11/5/2007الشرق االوسط   وجاء في   
عباس وهنيـة علـى     للشرق االوسط إن األوامر للبدء في تطبيق الخطة جاءت في اعقاب اتفاق الرئيس              

واضاف يوسف أن اجماعا فلسطينيا تبلور يقضي بعدم السماح بتفاقم حالة           . ذلك، بدعم من جميع الفصائل    
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وأشار يوسف الى أن وزير الداخلية وقيادات األجهزة األمنية يشرفون على تطبيق الخطة،              .الفلتان االمني 
 .ثل سائر االجهزة االمنية االخرىموضحا أن القوة التنفيذية ستلعب دوراً في تطبيق الخطة م

غازي .د أن   محمد الصواف وعال عطا اهللا    نقالً عن مراسليه،     10/5/2007إسالم اون الين    وذكر موقع   
إن اجتماعا عقد يوم الخميس مع قادة األجهـزة األمنيـة ترأسـه هنيـة     : حمد الناطق باسم الحكومة قال    

خارجية زياد أبو عمرو، وناقش األوضاع األمنيـة        بحضور نائب رئيس الوزراء عزام األحمد ووزير ال       
وأوضح أن   .وسبل تطبيق الخطة األمنية وتوفير عوامل النجاح ومعالجة أية إشكاالت يمكن أن تعترضها            

المجتمعين اتفقوا على البدء بإجراءات عملية للبدء في تنفيذ المرحلة األولى من الخطة األمنية، وتـشتمل                
كة من األجهزة األمنية المختلفة تحت إمرة وزير الداخلية وتـشكيل غرفـة             على تشكيل قوة أمنية مشتر    

 .عمليات مشتركة تتابع تنفيذ الخطة
الناطق  إلى أن    وكاالتال أحمد رمضان و   ،رام اهللا نقالً عن مراسلها في      11/5/2007المستقبل  وأشارت  

تنفيذية لم تشارك حتى االن في هذا       القوة ال "باسم القوة التنفيذية اسالم شهوان قال لوكالة فرانس برس ان           
، موضحا ان انتشار األمس هو بداية اولية        "االنتشار ولكنها ستشارك الحقا عند تنفيذ الخطة بشكل رسمي        

   ".لتهيئة االجواء لتنفيذ الخطة كاملة
 رشيد أبو شـباك،      إلى أن   أشرف الهور  ،غزةنقالً عن مراسلها في      11/5/2007القدس العربي   ولفتت  

ن الخطة األمنية لم يتم البدء تطبيقها من الناحية العملية، موضحاً أن ما حدث هو إصدار تعليمـات                  قال ا 
  .للشرطة الفلسطينية بضرورة تعزيز تواجدها في كافة محافظات القطاع

وقال ماهر مقداد الناطق باسم فتح فـي اتـصال مـع            . ورحبت حركتا فتح وحماس بتنفيذ الخطة األمنية      
وتابع نحن في فـتح جـاهزون        .يجب علي الجميع في هذا الوقت التوافق إلنجاح الخطة        القدس العربي،   

 .للمساهمة بشكل فاعل في إنجاح الخطة األمنية
ورحبت حماس في تصريح صحافي وصلت القدس العربي نسخة منه بالخطة، لكنها قالـت انـه كـان                  

 . الخطة التنسيق المسبق مع الفصائلى القائمين علىيتوجب عل
وقال خالد البطش القيادي في الجهاد لـن        .  رحبت حركة الجهاد اإلسالمي بالخطة وأكدت دعمها لها        كما

وتابع يجب التمييـز بـين      .  حساب المقاومة الفلسطينية   ىنقف في وجهها، مطالباً بأن ال تكون الخطة عل        
 .نية وزارة الداخلية مراعاة ذلك في الخطة األمىسالح المقاومة وسالح الفلتان ويجب عل

إلى األخذ بعين  ،  دعت حركة حماس وزير الداخلية     :11/5/2007األيام الفلسطينية    في   كتب حسن جبر  و
االعتبار أن الشعب الفلسطيني ما زال تحت االحتالل، وأن رجال المقاومة على أهبة االستعداد لمواجهـة     

وقالت في بيان صحافي ان      .انيةالتهديدات االسرائيلية المتواصلة باجتياح قطاع غزة والقيام بعمليات عدو        
ذلك يستدعي العمل الجاد على حماية رجال المقاومة وعدم التعرض لهم وإتاحة المجال لهـم للتحـرك                 

واعتبرت حماس أن انتشار قـوات الـشرطة         .بحرية وانسياب من قبل قوات األمن الفلسطيني والشرطة       
ورحبت حماس بأي    .قوى والفصائل الفلسطينية  والبدء بالخطة األمنية تم بشكل مفاجئ دون التنسيق مع ال         

  .جهد يبذل من اجل المصلحة العليا للشعب الفلسطيني
وتعقيباً على انتشار أجهزة األمن، قال القيادي في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، جميـل مزهـر، إن                 

 يكون جهاز الشرطة    تدعم كل ما من شأنه ان يحقق األمن واألمان للمواطنين، مؤكدا أهمية ان            " الشعبية"
  .الجهاز المعني بالتواصل مع الجمهور، وأن يستعين بأي من األجهزة األخرى لتحقيق ذلك

  
  وزير الداخلية متمسك باستقالته حتى تتحقق وعود عباس: البردويل .3

صالح البردويل، أن وزير الداخلية هاني القواسمي أبلغه        . د البرلمانية أكد الناطق باسم كتلة حماس       :غزة
 .نه لن يتراجع عن تقديم استقالته ما لم ير رأي العين وعود الرئيس عباس تتحقق علـى أرض الواقـع                   أ

وأوضح البردويل أن وزير الداخلية تلقى وعودا كاملة من الرئيس عباس بتمكينه من كافة الـصالحيات                
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إنه ال يستطيع أن يثق     الدستورية والقانونية لممارسة مهامه على رأس وزارة الداخلية، لكنه نقل عنه قوله             
وأشار إلى أن الوزير يشعر بذلك ألنه سبق له أن تلقى           . بذلك إال إذا رأى هذه الوعود على أرض الواقع        

وعودا من الرئيس بمنحه كافة التسهيالت لممارسة مهامه خالل يومين، لكن مرت خمسة وعشرون يوما               
  .من دون أن ترى تلك الوعود طريقها إلى التنفيذ

  10/5/2007 قدس برس
  

  مجلس األمن القومي هو الجهة التي تحكم على الخطة األمنية األمريكية : عريقات .4
صائب عريقات التعليق أو الرد على اإلنتقادات التي وجهت له بسبب موقفه من الخطة              . رفض د  :رام اهللا 

ال : "وقـال . سطينيةاألمنية األمريكية الجديدة، وأكد أن من بيده الحكم على هذه الخطة هو المؤسسات الفل             
أريد التعقيب على اإلتهامات التي وجهت لي دون المراجعة، ولن أصرف وقتي في أساليب التحـريض                
واإلساءات، سأصرف وقتي للدفاع عن الشعب الفلسطيني، فنحن أبناء شعب واحد، لهذا التقيت بـرئيس               

أكد أن الخطة األمنية ليـست      و ".الوزراء وقدمت له الخطة كما قدمت نسخة أخرى لمجلس األمن القومي          
خطة جديدة وأن كل ما في األمر أنها تحمل تواريخ محددة وملزمة للجانبين الفلـسطيني واإلسـرائيلي،                 

  .مشيرا إلى أن الجهة الوحيدة التي يمكنها إصدار حكم على الخطة األمنية هي مجلس األمن القومي
العام في القدس، عـن أن األيـام القليلـة          على صعيد آخر اعتبر عريقات تصريحات القنصل األمريكي         

المقبلة ستشهد حالً لموضوع تعامل البنوك مع حساب الدائرة االقتصادية لمنظمة التحرير أن التعامل مع               
هذه الخطوة التي تميز بين المنظمة والحكومة يأتي في سياق التعامل مع ما أسـماه بالمـصلحة العليـا                   

نحن نعرف أن هناك حصارا ظالما، وقلنا إن كل الشعب الفلسطيني           "وقال بهذا الشأن    . للشعب الفلسطيني 
ومختلف الجهات السياسية تسعى لتخفيف األعباء عنه، وقد قبلت الحكومة الفلسطينية هذا الخيار لمساعدة              

  ".الشعب الفلسطيني
  10/5/2007 قدس برس

  
  المؤقتةالفلسطينية  د للدولةيخدم ترتيبات خطيرة ويمهأمريكي  برنامج أمني :صحيفة المنار .5

خيرة شهدت اتصاالت ومشاورات مكثفة     أكدت مصادر عربية وفلسطينية أن الساعات األ       ::صحيفة المنار صحيفة المنار 
بين بعض القيادات العربية، تناولت ما وصفته المصادر بقائمة المطالب الخطيرة والعاجلة التي تقـدمت               

قوم بها في األشهر القليلة القادمة وحـددت لهـا          االدارة االمريكية الى هذه القيادات واألدوار التي ست        بها
وتتعلق هذه الترتيبات بالساحات العراقية والفلـسطينية       .  ينتهي قبل شهر تشرين األول القادم       زمنياً جدوالً

واللبنانية وااليرانية، وتتضمن مشاركة مكثفة لهذه القيادات في العمل االستخباري داخل العراق ولبنـان              
رسال وحدات عسكرية الى الساحة العراقية، ونقل معدات حربية متطـورة الـى             د إل ستعداوايران، واإل 

وكـشفت   .وحلفاء لها في سـاحتين بالمنطقـة      أمريكا   لحربين خاطفتين ستشنهما     ساحات عربية انتظاراً  
المصادر أن البرنامج األمني االمريكي الذي تسلمته السلطة الفلسطينية أعده طاقم امريكي اسرائيلي أمني              

ارة بـوش مـصرة علـى فرضـها         إدن  أمشترك، وتنفيذه مقدمة للتسوية المذكورة التي تقول المصادر         
 تتحقق  أنلى لذلك بعد    ووتمريرها قبل نهاية العام الجاري، حيث تطبيق البرنامج المذكور هو الخطوة األ           

ادمة، وتمهـد فـي     هر القليلة الق  شالتهدئة التي ستسمح بحدوث تطورات كبيرة في الساحة العربية في األ          
 واشـنطن   أن المصادر الـى     أشارتو .الوقت ذاته لتمرير تسوية الدولة الفلسطينية بحدود قابلة للتفاوض        

تدعم عملية عسكرية اسرائيلية واسعة في قطاع غزة في حال لم تنجح السلطة في تنفيذ البرنامج األمني،                 
كـدت  أكمـا    . للـرد   نهائياً لجاري موعداً  ا مايو/ يار أ 15وأن رايس تنتظر الرد الفلسطيني وحددت يوم        

رسال الدعم المالي بشكل يساهم في كـسر الحـصار          إن واشنطن حذرت بعض العواصم من       أالمصادر  
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االقتصادي عن الشعب الفلسطيني، وأن هذا الموقف االمريكي المعادي للفلسطينيين نقلـه دبلوماسـيون              
  .ادات عربيةامريكيون صراحة الى شخصيات فلسطينية رسمية والى قي

  10/5/2007التقرير المعلوماتي 
  

  بشأن اجتماع بيروت" اللقاء التشاوري الفلسطيني"توضيح من  .6
بشأن الخبر الذي نشرته أمس تحت عنوان       " اللقاء التشاوري الفلسطيني  "تلقّت المستقبل رداً توضيحياً من      

.  األممية لحق العودة سلمان أبو سنّة      ، موقّع من المنسق العام للجنة     "منظمة تحرير جديدة بتمويل ايراني    "
نشرت جريدتكم الموقرة صباح يوم     " :وتنشر المستقبل التوضيح كما وردها، مرفقاً بتوضيح آخر من قبلها         

، وأن  12/5/2007، خبراً عن اجتماع فلسطيني سيعقد في بيروت يوم غد السبت            10/5/2007الخميس  
، وهدفه إنشاء منظمة تحرير فلسطينية جديـدة        " الفلسطينية انقالب على الشرعية  "هذا االجتماع هو بمثابة     

  .بتمويل ايراني
وقد القى هذا الخبر استهجاناً شديداً من الشخصيات الفلسطينية المشاركة في االجتماع، والتي لها تـاريخ                

وباسم هذه الشخصيات التي تمثل صوت الفلـسطينيين  . مديد في العمل الوطني الفلسطيني في كل مراحله   
ي الوطن والشتات، نود ان نوضح لكم ما يلي، مع أمل نشر هذا التوضـيح خدمـة للحقيقـة وللقـراء                     ف

  .وللقضية الفلسطينية، ورداً على افتراءات نأبى أن ننحدر إلى مستواها
ان االجتماع الذي سيبدأ غداً أعماله في بيروت، هو اجتماع تشاوري، ينعقد تحت شـعار حـق العـودة                   

جال الفكر واإلعالم والثقافة والقانون، ممن أسهموا في بناء منظمة التحرير منذ أيامها             ويمثل نخبة من ر   
  .األولى حتى اآلن، وال يزالون حريصين على ممارسة هذا الدور

ويتطلع المشاركون في هذا اللقاء التشاوري إلى مناقشة إعادة بناء واحيـاء وتفعيـل منظمـة التحريـر                  
تخاب، بحيث يصبح هناك مجلس وطني فلسطيني منتخب، يتعـزز وجـوده            الفلسطينية، وعلى قاعدة االن   

  .ودوره في المحافل العربية والعالمية، ويكون قادراً على التصدي لقضية حق العودة ومشكالتها
أما االتهامات بالعمالة وبالتبعية المالية لهذه الجهة أو تلك، فإننا نربأ بأنفسنا أن نلتفت إليها، وهي اتهامات                 

دة على أصحابها، وبخاصة حين يقف في وجههم التاريخ الشخصي لكل شخص يشارك فـي هـذا                 مردو
  ".اللقاء الفلسطيني التشاوري الهام

يهم المستقبل أن تشير إلى أنها نشرت خبرها استناداً إلى تصريح لرئيس المجلس الوطني الفلـسطيني                * 
 مايو، باإلضافة إلى تقريـر      / أيار 9اريخ األربعاء   بت" يونايتد برس انترناشونال  "سليم الزعنون بثّته وكالة     
  .وقد أشارت في مقدمة خبرها إلى هذين المصدرين، فاقتضى التنويه. على االنترنت لشبكة فراس

  11/5/2007المستقبل 
  

 وليس لديها رغبة في السالم سرائيلية مشلولةالحكومة اال: سمير أبو عيشة .7
 الفلسطيني سمير أبو عيشة في مقابلة خاصة مع إيـالف، إن            قال وزير التخطيط  : خلف خلف  - رام اهللا 

الحكومة اإلسرائيلية مشلولة وغير قادرة على اتخاذ أي قرار، وليس لديها رغبة في السالم، وهي ترفض                
جميع مبادرات السالم منذ زمن، وقد جاء تقرير لجنة فينوغراد مؤخرا ليزيـد مـأزق هـذه الحكومـة                   

وحذر الوزير أبو عيشة من خطورة مثـل         .دة على تقديم أي استحقاق سياسي     ويضعفها، ويجعلها غير قا   
هذا األمر، حيث أن إسرائيل في ظل وضعها الصعب في الوقت الحالي قد تلجأ إلى التصعيد العـسكري                  
والبطش بالفلسطينيين، وتحذيراتها باجتياح غزة تصب في هذا االتجاه، في محاولة منها إلبعـاد أعـين                

 .رائيلي عن الوضع السياسي الصعب الذي تمر به القيادة السياسية والعسكريةالجمهور اإلس
  10/5/2007موقع ايالف 
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  االجتماعي واالقتصادي الفلسطيني جسرائيل تسعى لتدمير النسيا: عريقات .8
أصدرت مجموعة الرقابة الفلسطينية التابعة لدائرة شؤون المفاوضات الفلسطينية،         :  جمال جمال  -القدس  
، يؤكد تفاقم األوضاع الفلسطينية وتزايـد       أبريل/ راً خاصاً يرصد اإلنتهاكات اإلسرائيلية لشهر نيسان      تقري

صائب عريقـات   .وصرح د  .االنتهاكات اإلسرائيلية في ظل غياب ردود فعل حقيقية من المجتمع الدولي          
 تدهور الوضـع    نحن على الدوام نحذر من خالل تقارير دائرة شؤون المفاوضات ومركز الرقابة على            "

االقتصادي الفلسطيني، وان سبل تطوير هذا االقتصاد مستحيلة مـع اسـتمرار االحـتالل واجراءاتـه                
ان تقرير البنك الدولي جاء ليؤكد فظاعـة الممارسـات          : وقال في تصريحات خاصة بالدستور     .التعسفية

ها باألمن وهي انتهاكات تـدخل      ن هذه االجراءات والممارسات اإلسرائيلية ال عالقة ل       أكد   وأ .اإلسرائيلية
وتابع يقول اذا اضـفنا النتـائج       . في نطاق العقوبات الجماعية واالبتزاز والتدمير العمد للحياة الفلسطينية        

المدمرة لجدار التوسع والضم واالستيطان، نجد ان كافة الممارسات عبارة عن برامج وخطط مدروسـة               
يني، ما يؤدي الى نتائج مدمرة وكارثية على كل القطاعات          لتدمير النسيح االجتماعي واالقتصادي الفلسط    

ولفت الى ان استمرار الحصار ومواصلة احتجاز إسرائيل ألموال الـضرائب والجمـارك              .االقتصادية
الفلسطينية، يعني ان الشعب الفلسطيني يعيش كارثة سيكون لها تأثير ومخـاطر وخيمـة علـى كافـة                  

 .والمستقبليالمجاالت وعلى المستويين المنظور 
  10/5/2007الدستور 

  
 مبادرة العربية لسرائيلي الرسمي لبالرفض اال"عريقات يصف المستوطنات في القدس  .9

أدانـت الـسلطة     :عبد الـرؤوف أرنـاؤوط    نقالً عن مراسلها،     11/5/2007األيام الفلسطينية   نشرت  
ياء استيطانية جديدة فـي القـدس       الفلسطينية بشدة قرارات أصدرتها بلدية القدس الغربية بإقامة ثالثة أح         

 ألف وحدة استيطانية جديدة، معتبرة أن هذه القرارات تدمر ما تبقى مـن مـصداقية                20الشرقية، تشمل   
صائب عريقات، لأليـام أن الجانـب       .وأعلن د  .لعملية السالم، وإمكانية التوصل إلى حّل سلمي للصراع       

سنثير الموضوع أيضاً مـع     : "س مع أولمرت، وقال   الفلسطيني سيثير هذا الموضوع في لقاء الرئيس عبا       
اليوم، سـقطت ورقـة     "قال عريقات    و ".االتحاد األوروبي، ومع الواليات المتحدة وكل األطراف المعنية       

وشـرح   ".تريد ترحيل سكانها األصليين عنهـا     "و" إسرائيل تريد القدس لشعبها فقط    . التوت عن االحتالل  
  .من الوصول للقدس الشرقية" بمسلميه ومسيحييه"لشعب الفلسطيني سرائيل تمنع غالبية ااعريقات أن 

بالعمل الفاضـح   "صائب عريقات عملية الهدم     . وصف د  :رام اهللا  من   10/5/2007وكالة معا   وأضافت  
رفض إسرائيلي رسمي، وعلى    "وأشار الى أن قرار اللجنة اإلسرائيلية ما هو إالّ بمثابة           " في وضح النهار  

 ".رة السالم العربيةأرض الواقع، لمباد
  

 مسلسل التهويد يتعاظم وعلى الجميع تحمّل مسؤوليته تجاه األقصى: بو طيرأ .10
" األمة العربية واإلسالمية إلـى      ..  دعا النائب المقدسي المختطف محمد أبو طير من داخل سجنه          :القدس

قدسات اإلسالمية فـي    الوقوف بوجه الحملة الممنهجة المسعورة التي تشنها الحكومة الصهيونية بحق الم          
القدس والتي تتضح معالمها يوماً بعد يوم بأهداف خبيثة تؤسـس لهـدم األقـصى المبـارك وتهجيـر                   

ألـف   20إن السلطات الصهيونية تسعى لبنـاء       : " وأضاف" ..الفلسطينيين من مدينة القدس وضواحيها    
ينة المباركـة والتوسـع فـي       وحدة سكنية يهودية في القدس مما يعني التواصل في برنامج التهويد للمد           

االستيطان الستالب األراضي وفرض سياسة األمر الواقع في الوقت الذي تقـوم بـه تلـك الـسلطات                  
بالتضييق على سكان المدينة الفلسطينيين األصليين وتمنعهم من الحد األدنى من حقوقهم فـي اسـتثمار                

المحاوالت الجديـدة   " لعربية واإلسالمية من    وحذر أبو طير األمة ا    " ..أراضي وتنميتها اقتصادياً وسكانياً   
التي تسعى الحكومة الصهيونية للقيام بها لهدم المسجد األقصى المبارك والمس به بشكل حقيقي ومباشـر     
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األمر الذي يشكل خطراً جديداً أشد من الخطـر         .. من خالل نقل كميات كبيرة من األتربة التي تقع تحته         
 "..المسجد المباركالسابق وأكثر قرباً من أساسات 

  10/5/2007وكالة سما 
  

 نتهج سياسة تقوم على ممارسة القتل العمد بحق الفلسطينيينت" سرائيلا: "البرغوثي .11
سياسة تقوم  "بانتهاج  " رائيلاس" اتهم مسؤول فلسطيني     : منتصر حمدان، أمين أبو وردة     -رام اهللا، نابلس    

ل مسلكياته المبنية على اساس انه يملك الحق في قتل          على ممارسة القتل العمد بحق الفلسطينيين، من خال       
قال وزير االعالم مصطفى البرغوثي في اعقاب وقـوع جريمـة          و ".أي فلسطيني متى يشاء واينما يشاء     

 فلسطينية حامالً بإطالق نار كثيف، ما أدى الى اصابتها بجروح بالغة واستشهاد الجنـين فـي                 تاستهدف
، مشيرا الى ان اطـالق  "نفسه مدعيا عاما وقاضيا ومنفذا لحكم االعدام  ان جيش االحتالل ينصب      "،بطنها

النار على تلك االم واصابتها بجروح خطيرة في بطنهـا برصاصـة أدت الـى تفجيـر رأس جنينهـا                    
". بحق الـشعب الفلـسطيني    " اسرائيل"واستشهاده يكشف بصورة جلية مدى بشاعة الجرائم التي ترتكبها          

سرده للمعلومات الى استخدام شريط فيديو يوثق جريمة قتـل الجنـين حيـث              ولجأ البرغوثي في اطار     
وأشار البرغـوثي الـى ان جنـود         .أظهرت الصور الجنين وهو مثخن بالدماء التي لطخت غرفة نومها         

 طفال استشهدوا خـالل عـام     120 طفال فلسطينيا، بينهم     854االحتالل قتلوا منذ تفجر االنتفاضة الحالية       
 مواطنا منذ الشهر الماضي حتى اليـوم  24دل عشرة اطفال شهريا، الى جانب استشهاد   وحده بمع  2006

بينهم اربعة اطفال، موضحا ان هناك اربعة اطفال يموتون بين كل الف طفل يولدون قبل بلـوغ العـام                   
االول من عمرهم احياء بسبب الحواجز وجدار الفصل العنصري وعـدم الـسماح للمـواطنين بعبـور                 

  .الحواجز
  11/5/2007لخليج اإلماراتية ا

  
  فياض يستبعد حدوث تحسن جوهري على األوضاع المالية طالما اسرائيل تحتجز األموال .12

سالم فياض حدوث تحسن جوهري على ازمة الرواتب طالما واصـلت           . استبعد وزير المالية د    :بيت لحم 
ان ازمتنـا   "هاتف مـن دبـي      واضاف في حديث لوكالة معا عبر ال       .اسرائيل احتجاز االموال الفلسطينية   

صعبة ومعقدة ونحن نتعامل االن ليل نهار وفق امكاناتنا المالية واذا اتيحت لنا فرص اخرى لحل االزمة                 
واكد فياض صحة التصريحات التي افضى بها القنصل االمريكي بالقدس حـول             ".المالية سوف نستغلها  

على سؤال فيما اذا سيساهم القرار في حل        وفي رده    .تحويل االموال الى حساب خاص لمنظمة التحرير      
ان السلطة لم تكن تواجه مشكلة في تحويل االموال العربية واموال الـدعم        " اوضح   ،المشكلة المالية نهائيا  

 الن االموال كانت تصل الى الجامعة العربية وتحول الى حساب الرئاسة ولكن هذه الخطـوة                ،في السابق 
 ".نوان ايجابي المكانية تحسين الوضع المالي مستقبالتساعد في تنظيم العمل المالي وع

  10/5/2007وكالة معا 
  

  نفقا جنوب غزة تستخدم لتهريب االسلحة15: مصادر امنية فلسطينية واسرائيلية .13
 نفقا على   15 نقلت صحيفة هآرتس االسرائيلية عن مصادر امنية فلسطينية واسرائيلية قولها ان             :بيت لحم 

لمصرية تستخدم حاليا في تهريب الوسائل القتالية والبـضائع والمخـدرات والبـشر             الحدود الفلسطينية ا  
اضافة الى عشرة انفاق اخـرى موجـودة حاليـا خـارج            " وتقصد تهريب العامالت وخدمات المنازل      "

وتشير التقديرات االمنية الى وجود العديد من محاوالت حفر االنفاق           .االستخدام السباب فنية لم توضحها    
تربط اسرائيل بقطاع غزة الستخدامها لتنفيذ عمليات خطف او تفخيخها لتنفجر بالجنود االسـرائيلين     التي  

واضافت المصادر االمنية ان عائالت كبيرة تدير االنفـاق فـي منطقـة رفـح               .حال اجتياح قطاع غزة   
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السلحة والوسائل  وتعتبرها مصدرا مربحا فيما تستخدم المنظمات الفلسطينية االنفاق الخاصة بها لتهريب ا           
  .القتالية الى قطاع غزة

  10/5/2007وكالة معا 
  

 من في اشتباكات في غزةاصابة ثمانية فلسطينيين بينهم ثالثة من ضباط األ .14
 من افراد االمن الوطني الفلسطيني 3 مواطنين بينهم 8 ذكرت مصادر امنية وطبية فلسطينية ان :غزة

نة غزة، وبلدة بيت الهيا ومنطقة التوام، شمال القطاع، منذ اصيبوا في اشتباكات مسلحة متفرقة في مدي
وقالت المصادر ان اشتباكات مسلحة اندلعت في شارع الجالء وسط غزة والشوارع  .فجر اليوم الجمعة

المحيطة، فجر اليوم، واوضح شهود عيان ان ان مجهولين اطلقوا  النار على دورية لالمن الوطني، 
رات، حيث تمكن افراد من االمن الوطني من دورية اخرى من استعادة واستولوا على احدى السيا

السيارة بعد فرار ركابها، اصيبت خاللها مواطنة بجراح وهي داخل منزلها خالل اطالق النار اضافة 
 .الى مواطن اخر

  11/5/2007وكالة سما 
  

  العجز ينال من البرلمان الفلسطيني في ظل االزمة: تحقيق .15
يصرخ الفلسطينيون مطالبين بارساء النظام وتحقيق تقدم نحو اقامة دولة لهـم            : السعدي محمد   -رام اهللا   

لكن برلمانهم لم يستطع الى االن اقرار مشروع قانون واحد منذ أكثر من عام بعد أن نال منـه العجـز                     
ي أعقبت  وخالل االشهر الخمسة عشر الت     .بسبب االقتتال الداخلي وما يقول البعض انه تكتيكات اسرائيلية        

 عـضوا  67تأييد الناخبين لحركة حماس لم يستطع المجلس التشريعي الفلسطيني اال فيما ندر أن يجمـع                
ولم يوافـق المجلـس علـى أي        . وهم االغلبية البسيطة التي يكتمل بها النصاب الالزم التخاذ القرارات         

 نحو نصف نوابها البـالغ      وتشير حماس الى أن اسرائيل اعتقلت العام الماضي        .مشروع قانون حتى االن   
لكن محللين يقولون أيضا ان      . نائبا فلسطينيا يقبعون االن في سجون اسرائيل       41 وهم من بين     74عددهم  

واتهم النواب المستقلون الـذين      .الغياب المتعمد من قبل بعض نواب حماس وفتح زاد من عجز المجلس           
ويقر أعضاء الحركتين بأن من الـضروري       . أصابهم االحباط كتلتي حماس وفتح بتخريب البرلمان عمدا       

كل فـصيل يخـشى ان      "وقال حسن خريشة وهو نائب رئيس البرلمان وعضو مستقل           .أن تتغير االمور  
ال توجـد نيـة لـدى فـتح         "وأضاف   ."يقدم االخر مشاريع قرارات تتعارض مع مصالح الفصيل االخر        

ما تتوفر االرادة مثلما حدث عندما كان مـن     وأشار الى أنه عند    ."وحماس للسماح للمجلس أن يقوم بدوره     
  .الضروري منح الثقة لحكومة الوحدة الجديدة حضر عدد كبير من النواب وكان التصويت كبيرا

انه اشبه بالمعجزة اننا تمكنا من الوصـول الـى          " لرويترز   البرلمانيةوقال عزام االحمد زعيم كتلة فتح       
  ."نصاب

الوحدة لم يؤد لتعزيز التعاون بشكل ملموس رغم اجراء عدد من           ويرى محللون أنه حتى تشكيل حكومة       
عمليات التصويت الناجحة في عدة مناسبات على قضايا معظمها غير ملزم مثل ادانة سياسة االحتجـاز                

وقال عزمي الشعيبي وهو نائب سـابق مـن          .االسرائيلية أو أعمال البناء االسرائيلية قرب مواقع مقدسة       
تقد حماس ان هناك مؤامرة بان المجلس هو المجال الذي يمكن من خالله افشال              تع"حزب يساري صغير    

حماس أدركت أن المجلـس     "وأضاف   ."حماس وخاصة بعد قيام اسرائيل باعتقال عدد من نواب الحركة         
هناك شعور بعدم االمان فيما     . يعطي االلية لمراقبة الحكومة وأي نقد موجه للحكومة يهدد مصالح حماس          

بـشكل اساسـي يقومـون      ) فتح(هم  "وقال  . لكنه وجه أيضا انتقادات لفتح     ." داخل المجلس  يخص حماس 
البرلمان السابق كان ساحة للتغيير لكننا      "وقال الشعيبي    ."بارباك الجلسات النهم اليتمتعون بقيادة برلمانية     

  ."ال نرى ذلك يحدث اليوم في البرلمان



  

  

 
 

  

            13 ص                                      718:                                 العدد11/5/2007الجمعة : التاريخ

 حماس هو أن فتح قد تستغل غياب أعضاء حماس وراء           ويقول بعض المعلقين ان الباعث االساسي لقلق      
القضبان وتحصل على دعم من فصائل أصغر لتغيير العملية االنتخابية التي أتت بالحركـة االسـالمية                

هناك قـرار   . هناك دوافع سياسية لتغيب اعضاء البرلمان     "وقال قيس عبد الكريم      .للسلطة العام الماضي  
  ." فان هذا الغياب ليس بريئاسياسي بتعطيل النصاب وبالتاكيد

) الذين يتغيبون عن حضور الجلسات ويـسافرون      (على النواب   " وقالت نجاة أبو بكر وهو نائبة من فتح         
  ."ان يتوقفوا عن السياحة البرلمانية

وقال حامد البيتاوي وهو نائب مـن حمـاس ان    . لكن هناك جوانب يمكن للجانبين فيما يبدو أن يتفقا فيها         
  ."نحن وفتح نتحمل المالمة. نحن ال نتهرب من مسؤوليتنا"وقال  .لى خطأفصيلين علا

  10/5/2007رويترز 
 

 المحاوالت األميركية واإلسرائيلية لتأزيم الوضع الداخلي لن تنجح: مشعل .16
إن كافة المحاوالت "، أمـس، "حماس"قال خالد مشعل، رئيس المكتب السياسي لحركة : سائد أبو فرحة
، مؤكداً "رائيلية، لتأزيم الوضع الفلسطيني ودفعه إلى االنفجار واالقتتال الداخلي، لن تنجحاألميركية واإلس

في المقابل أن إطالق سراح كافة األسرى القابعين في سجون االحتالل، سيظل يشكل أولوية بالنسبة 
األسرى، وقال مشعل، في كلمة عبر الهاتف، ألقاها خالل مهرجان تضامني مع . للفصائل الفلسطينية

الكل كان يتطلع إلى اتفاق : "نظمته في قاعة متنزه بلدية البيرة، حركة حماس في محافظة رام اهللا والبيرة
مكة، وما حققه بتشكيل حكومة الوحدة، لكن هناك جهات دولية، في مقدمتها أميركا وإسرائيل، تصر على 

طؤ التحويالت المالية، سيدفع الوضع إن من يظن أن تراجع وتبا: وأضاف. معاقبة شعبنا، وإفشال وحدته
إذا : واستدرك. الفلسطيني إلى االقتتال الداخلي مخطئ، فهذا التآمر لن يمر علينا، ولن يدفعنا إلى االقتتال

ولفت إلى التزام الحركة بالعمل على الحد من ظاهرة . كان هناك انفجار، فسيكون في وجه المحتلين
وفيما يتعلق باألسرى، ذكر أن قضيتهم تقع . ل بضرورة ترسيخ الوحدةالفلتان األمني، منوهاً في المقاب

ضمن األجندة الوطنية لكافة القوى، مبيناً أن اختطاف الجندي اإلسرائيلي جلعاد شاليت، يشكل إحدى 
بخيار المقاومة، حتى إنجاز " حماس"وختم مشعل كلمته باإلشارة إلى تمسك . المحطات في هذه األجندة

  .الفلسطيني في الحرية، واالستقالل، والعودةأهداف الشعب 
واصل أبو يوسف، عضو األمانة العامة لجبهة التحرير الفلسطينية، إلى التوافق على خطة . بدوره، دعا د

وطنية، لمخاطبة المجتمع الدولي، وحمله على الضغط على دولة االحتالل من أجل اإلفراج عن األسرى، 
الفلسطيني، ونقل القضية الفلسطينية إلى مؤتمر دولي يدفع إسرائيل وفك الحصار المفروض على الشعب 

وانتقد أبو يوسف، في كلمة باسم الفصائل الفلسطينية، موقف المجتمع الدولي . لإلقرار بالحقوق الفلسطينية
وأكـد أنه . من معاناة األسرى، الفتاً إلى أن ال شيء يبرر تقاعسه من أجل إنهاء ما يتعرض له األسرى

 يكون هناك أمن وال استقرار في المنطقة، ما لم ينل الشعب الفلسطيني حقوقه الوطنية، ويتم اإلفراج لن
كافة الجهود ينبغي أن تنصب على إبراز قضية األسرى أمام العالم، : وقال أبو يوسف. عن األسرى

  .وليةوالدفع باتجاه محاسبة المسؤولين اإلسرائيليين، وتقديمهم لمحاكم مجرمي الحرب الد
  11/5/2007األيام الفلسطينية 

  
 لتتوحد الجهود من أجل تعزيز الوحدة وكسر الحصار ومواجهة العدوان : أبو مرزوقموسى  .17

، الدكتور موسى أبو "حماس"دعا نائب رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة اإلسالمية : قدمش
جهود من أجل العمل على كسر الحصار مرزوق، جميع الفصائل والقوى الفلسطينية إلى العمل لتوحيد ال

. وتحشيد الجهود لمواجهة العدوان الصهيوني والحصار المفروض على الضفة الغربية وقطاع غزة
 هناك مظاهر حملة تشكيك واتهامات غير مبررة تمارس بحق حركة حماس، "وأشار أبو مرزوق إلى أن
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إن : "، وتابع قائالً"ئل اإلعالم ضمن تلك الحملةوهناك حملة تسريبات لخطط أمنية متعددة تروج لها وسا
نرجو أن ال تعود األمور إلى ما كانت عليه : "وأضاف ". هذا ال يتناسب البتة مع أجواء الوحدة الوطنية

قبل توقيع االتفاق في مكة المكرمة، ونأمل من الجميع االلتزام بروح هذا االتفاق، وتعزيز التعاون، 
ونوه بأن رئيس السلطة ".  الداخلي بما ينسجم وحكومة الوحدة الوطنيةوترتيب البيت الفلسطيني

تعهد بحل كافة اإلشكاالت المتعلقة بوزارة الداخلية، وتسهيل مهام السيد "الفلسطينية محمود عباس قد 
وزير الداخلية وإعطائه الصالحيات المخولة له بالقانون من أجل تنفيذ الخطة األمنية وفرض األمن في 

وذكّر ". احة الفلسطينية، كما تم تشكيل لجان لمعالجة كافة أوجه الخالف ذات العالقة بتفاهمات مكةالس
الحصار االقتصادي ما زال مفروضاً على الشعب الفلسطيني، وهناك "القيادي الفلسطيني البارز بأن 

، مطالباً " والقطاعتحضيرات يقوم بها االحتالل الصهيوني لشن عدوان واسع النطاق على أهلنا في الضفة
وأكد أبو مرزوق بأن ". تتوحد جميع الجهود من أجل العمل على كسر الحصار ومواجهة العدوان"بأن 

شعبنا الذي تمكن من دحر االحتالل في "إن : ، وقال"متمسك بثوابته ومبادئه وحقوقه"الشعب الفلسطيني 
، "ن ترهبه التهديدات وسيتصدى لهاغزة، ويواصل مقاومتَه ضد االحتالل وصموده في وجه الحصار، ل

ولفت نائب رئيس . مطالباً األمة العربية واإلسالمية بالوقوف إلى جوار الشعب الفلسطيني ودعم صموده
االنتباه إلى أن تنفيذ قرارات وتعهدات الجامعة العربية ووزراء " حماس"المكتب السياسي لحركة 

تي عقدت في الرياض بما يتعلق بدعم الشعب الفلسطيني الخارجية العرب في القاهرة والقمة العربية ال
أما المواقف األوروبية، والتي كانت بمجملها مواقف تنبئ عن : "وتابع قائالً". الزالت تتسم بالبطء الشديد"

 وصف الدكتور ،ومن ناحية أخرى". تغير في الموقف األوروبي، فلم يتم ترجمتها عملياً على األرض
ركات السياسية الفلسطينية إلعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية وتفعيل موسى أبو مرزوق التح

كنا نأمل أن يأتي الوفد الذي تم تعيينه من قبل اللجنة التنفيذية لمنظمة : "وقال". بطيئة جداً"مؤسساتها بأنها 
 قريباً عقد نرجو أن يتم: "وأضاف". التحرير الفلسطينية في الشهرين الماضيين برئاسة األخ أحمد قريع

اللقاء بين الوفد المفوض من اللجنة التنفيذية للمنظمة وبين الفصائل للتحضير للقاء الذي كان تم التوافق 
وأشار أبو مرزوق في هذا الصدد إلى أن ". عليه بين األخ خالد مشعل واألخ محمود عباس في القاهرة

ياسية لمنظمة التحرير، وعضو اللجنة  بين وفد من حركة حماس ورئيس الدائرة الس، عقد اليوم،لقاء
وأضاف أنه تم . فاروق القدومي، وتم خالل اللقاء بحث سبل إعادة بناء المنظمة" فتح"المركزية لحركة 

خالل اللقاء استعراض األوضاع الراهنة من مختلف جوانبها، والعالقة الجديدة بين حركة فتح وحركة 
د العالقة بين الحركتين، كما عبر عن ذلك القدومي لوفد ة التي تسويباالنتفاضة، واألجواء الط فتح

في هذا اإلطار بأن وفداً من المجلس الثوري لحركة " حماس"وذكر القيادي البارز في حركة ". حماس"
 ". فتح االنتفاضة"و" فتح"سيأتي إلى دمشق في مهمة تتعلق بالتعاون بين حركتي " فتح"

  11/5/2007المركز الفلسطيني لإلعالم 
  

 جهات في فتح تسعى لتشويه صورة حماس من خالل اتهامات باطلة: أبو زهري .18
، االتهامات التي "حماس"انتقد الدكتور سامي أبو زهري، القيادي في حركة المقاومة اإلسالمية : غزة

بأنها ارتكبت العديد من عمليات الخطف والقتل في قطاع غزة خالل " حماس"لحركة " فتح"وجهتها حركة 
إن بيان حركة فتح، التي تطلق "وقال أبو زهري، في تصريح صحفي، اليوم الخميس، .  ة األخيرةالفتر

وأكد أن حركة ". فيه االتهامات جزافاً على حركة حماس، يأتي في محاولة البعض لتشويه صورة الحركة
يتهم الحركة ليست بصدد الدفاع عن نفسها لتنفي ما ورد من اتهامات في بيان وزعته حركة فتح " حماس"

ال أساس "بارتكاب العديد من عمليات الخطف وإطالق النار في القطاع، مؤكداً على أن هذه االتهامات 
إلى أن مثل هذه البيانات تتعارض بشكل كبير مع " حماس"وأشار القيادي في حركة ". لها من الصحة

لن تقف عند هذا البيان وما "أن الحركة ، الفتاً إلى "الجهود المبذولة بين الحركتين لتطوير العالقة بينهما
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سنكون أصحاب مسؤولية عالية تجاه شعبنا، وسنرتفع عن : "، مضيفاً"ورد فيه من اتهامات ضد الحركة
وشدد أبو زهري على أنه ورغم صدور مثل هذه البيانات وإطالق االتهامات التي ". المناكفات اإلعالمية

ال نريد أن نحمل شعبنا : "، وتابع"جر وراء الردود اإلعالميةإال أن الحركة لن تن"تسيء لحركة حماس، 
 ".عبئاً إضافياً، وال يمكن أن نزيد من هموم شعبنا بمزيد من المناكفات اإلعالمية

  10/5/2007دنيا الوطن 
  

  اللجنة المركزية لحركة فتح تعيد تشكيل قيادة الساحة في الضفة وغزة : مصادر فلسطينية .19
ينية مطلعة ان الرئيس الفلسطيني محمود عباس واللجنة المركزية لحركة فتح اكدت مصادر فلسط:غزة

وقالت . ستعيد في االيام القادمة تشكيل قيادة الساحة في حركة فتح لمنطقة الضفة الغربية وقطاع غزة
ان مشاورات مكثفة تدور منذ ايام حول التشكيلة الجديدة والتي ستضم كافة تيارات فتح "المصادر 

واوضحت المصادر ان قيادة اقليم الضفة الغربية المحتلة ". ها لضمان وحدة الحركة وعدم تشتتهاوالوان
تمهيدا للتشكيلة الجديدة متوقعة ان تقدم قيادة " ابو عالء قريع"وضعت استقالتها بين يدي مفوض عام فتح 

ركزية لفتح في اعادة واكدت المصادر ان الرئيس عباس فوض اللجنة الم. غزة على القيام بخطوة مماثلة
 .تشكيل الساحة بما يضمن وجود كافة اطر فتح وتشكيالتها مع تالفي كافة االخطاء السابقة

  10/5/2007وكالة سما 
 

  حكومة وحدة وطنية شاملة كفيلة بالدفاع عن القدس واألراضي واألديان :  حواتمةنايف .20
 نايف حواتمة أن تنفيذ وثيقة الوفاق الوطني أكد األمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين: عمان

بتشكيل حكومة وحدة وطنية، وإصدار القوانين االنتخابية بالتمثيل النسبي، إلعادة بناء مؤسسات السلطة 
التشريعية والتنفيذية واالجتماعية على قاعدة ديمقراطية تعددية تمثل طريق الخالص، وتجاوز أزمات 

وشدد حواتمة، في . ربة الفساد والفقر والبطالة في األرض المحتلةالسلطة والفلتان األمني، ومحا
تصريحات صحفية له، عقب جلسة مباحثات له مع وفد كبير من القدس برئاسة المطران عطا اهللا حنا في 
العاصمة األردنية عمان، أن حكومة وحدة وطنية قادرة على حماية األراضي وممتلكات الكنيسة 

ومة إسرائيل، ومن تفريط البطرك اليوناني ببيع أوقاف الكنيسة العربية، على األرثودكسية من نهب حك
من جانبه أكد المطران عطا اهللا حنا أن توحيد الصف العربي الروحي المسيحي واإلسالمي . حد قوله

وأشار إلى . بالدفاع عن عروبة الكنيسة واألراضي واألوقاف العربية كفيل باستعادة األراضي المسروقة
 المسيحية، للدفاع عن عروبة القدس مهد السيد المسيح ومسرى -يل الجبهة الروحية اإلسالمية تشك

  .الرسول الكريم
  11/5/2007قدس برس 

  
    سنتخذ كل االجراءات لالقتصاص من القتلة : عباس زكي .21

ن شيع، أمس، جثمانا عنصري حركة فتح، الفلسطيني نادر محمد، والسوري عامر المعيوف اللذي :صيدا
قتال في كمين نصبه مسلحون من جند الشام في مخيم عين الحلوة، االثنين الماضي، وذلك في موكب 

وكان لممثل منظمة . مهيب نظمته الحركة وشارك فيه ممثلون لعدد من القوى الفلسطينية واللبنانية
سليم قتلة التحرير عباس زكي كلمة جدد فيها التأكيد على المهلة التي سبق وحددتها حركة فتح لت

وقال، قطعت لنا الوعود من القوى ). انتهت السادسة من مساء الخميس( ساعة 72عنصريها وهي 
الفلسطينية أنه سيتم تسليم الجناة أحياء أو أمواتاً، واذا لم يتم ذلك فسنتخذ كل االجراءات الكفيلة 

ي فتنة داخلية، لكننا في الوقت لن نعود الى المربع األمني ولن ننجر الى أ. باالقتصاص من هؤالء القتلة
وذكر ان اجراءات حركة فتح األخيرة تهدف الى ترتيب . نفسه، لن نسمح بالعبث بأمن المخيم مجدداً
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وقال، الهدف ضبط الوضع األمني داخل المخيم . البيت الفتحاوي، وأنها كانت مقررة قبل الحادث األمني
 كل القوى الفلسطينية الوطنية واالسالمية التي بذلت وعدم االنجرار الى اي فتنة، مشيداً بدور وجهود

المساعي النهاء هذه المشكلة والتي أجمعت على ادانة هؤالء القتلة ورفع الغطاء السياسي عنهم 
واعتبارهم خارج النسيج الفلسطيني، مبدياً حرص الحركة والمنظمة على أمن المخيمات والوحدة 

  .الفلسطينية الداخلية
  11/5/2007المستقبل 

  
  حماس قلقة من تنامي فكر القاعدة في قطاع غزة  .22

اعربت حركة المقاومة االسالمية حماس عن خشيتها من تنامي فكر :  وكاالت- اشرف الهور -غزة 
وحذر . تنظيم القاعدة في االراضي الفلسطينية، وقلقها من التحاق انصارها بالتنظيم االسالمي المتشدد

دكتور يونس االسطل من ان هذا الفكر سيقتحم المنطقة لغياب ارادة التغيير القيادي البارز في حماس ال
وقال االسطل وهو عضو منتخب في المجلس . ورفض اشراك حركة حماس ذات الفكر الوسطي

التشريعي الفلسطيني ويوصف بانه من التيار المتشدد في حركة حماس، اشعر بالقلق من تنامي هذا 
بل ان نكون سياسيين وحكاما، ومنهجنا طرح الفكر االسالمي الوسطي الذي التيار، االصل اننا دعاة ق

ورأى ان ابناء حركته المنتمين من الصعب ان يتحولوا الي تنظيم القاعدة بيد ان انصارها . يؤلف القلوب
يمكن ان يلحقوا بركب التنظيم، في ظل ما اسماه انسداد االفق السياسي وغياب الشراكة الحقيقية مع 

واضاف االسطل، الذي عرف عنه بانه مصدر الفتاوى في حركة حماس .  فتح ومؤسسة الرئاسةحركة
االتجاه الي العنف واراقة الدماء يسد ابواب الدعوة، فالعائلة التي يقتل منها شخص يصبح من الصعب 

  .الحديث معها
قوله ان الظروف وقال االسطل ليس لدي ما اقطع به في ان القاعدة لها وجود في غزة، لكن الذي ا

  .السياسية الحالية تمثل ارضية خصبة لنبات فكر القاعدة، سواء باالرتباط الفعلي بالتنظيم ام ال
وعزا االسطل هجوم الظواهري علي حركته الي غيابهم عن الساحة ومحاولتهم استقطاب عناصر من 

  . حماس لتنظيمهم
 11/5/2007القدس العربي 

  
  ن نقل جميع الوزارات والمؤسسات إليهاخطة جديدة لتهويد القدس تتضم .23

كشف النقاب في إسرائيل عن أن الحكومة اإلسرائيلية قد أعدت أكبر خطة لتهويد :  صالح النعامي،غزة
أمس، فإن الخطة تهدف الى   وحسب ما كشفت عنه صحيفة يديعوت احرونوت،مدينة القدس المحتلة

المستوطنين الذين يوجدون فيها من مغادرتها، وذلك إغراء اليهود بالقدوم لالستيطان في القدس، ومنع 
وذكرت الصحيفة أن  .في ظل المعطيات الكثيرة التي تؤكد زيادة الهجرة العكسية لليهود من المدينة

الخطة اعدها فريق حكومي من مكتب رئيس الوزراء ايهود اولمرت ووزارة المالية، ويرأسه رعنان 
وقع ان تصادق الحكومة اإلسرائيلية في جلسة خاصة ستعقد االحد ويت. دينور، مدير عام ديوان أولمرت

 .القادم
وتتضمن الخطة نقل مقار كل الوزارات والمؤسسات والدوائر الحكومية من تل ابيب والمدن الكبرى 

 أعوام، بحيث أنه سيتعين على عشرة آالف موظف نقل أماكن 8االخرى الى القدس المحتلة في غضون 
وحسب الخطة، فإنه باستثناء وزارة الدفاع، فإنه سيجري نقل جميع الوزارات ومعظم . ةسكنهم الى المدين

مكتب االحصاء المركزي، ومكتب الصحافة الحكومي، وقيادة : المؤسسات، منها مقارها للقدس المحتلة
 الشرطة القطرية ووحدة الجريمة االقتصادية ومصلحة المياه، وسلطة تطوير المرأة، ولجنة انتخابات

الكنيست، والمركز اللوجستي لالستخبارات، ومديرية اقتصاد المياه وقاعدة سالح الثقافة وكلية األمن 
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 الف متر مربع من البناء إلقامة مقار 125وهذه الخطة ستتطلب من الحكومة تمويل تكلفة . القومي
ستيطان في للوزارات والدوائر والمؤسسات الرسمية، الى جانب تمويل نقل عشرة آالف موظف لال

وترجح الخطة أن انتقال هذا العدد الكبير من الموظفين سيعمل على زيادة الثقل . القدس المحتلة
 الف موظف، دون 40الديموغرافي لليهود في المدينة المحتلة بشكل كبير، حيث يوجد في المدينة حالياً 

خطة تتضمن دفع نصف في نفس الوقت، فإن ال. احتساب عناصر الشرطة الذين يخدمون في المدينة
المبلغ الالزم لتطوير المنطقة الصناعية في منطقة عطروت، شمال المدينة، الى جانب مساعدة شركات 

ونقلت الصحيفة عن رعنان دينور، رئيس لجنة التهويد . التقنية المتقدمة على اقامة مقار لها في المدينة
قتها إسرائيل عقب احتالل القدس الشرقية عام قوله إن الخطة الجديدة تشبه الى حد كبير الخطة التي طب

وتتضمن الخطة . ، حيث أقامت حينها احياء استيطانية في المدينة، واستوعبت فيها آالف الموظفين1967
 تهدف لتعزيز العالقة الثقافية والروحية بين اليهود والقدس "كلية دراسات القدس"ايضا اقامة كلية باسم 

عليم اإلسرائيلية بإجبار كل طالب على زيارة هذه الكلية والتعرف على المدينة وتلتزم وزارة الت. المحتلة
 .المحتلة

ويبرر دينور عزم اللجنة على اقامة هذه الكلية بقوله إنه حسب استطالع للرأي اجراه الجيش االسرائيلي 
طيات ال هذه مع"واعتبر دينور . منهم لم يزوروا القدس أبدا% 43في صفوف جنوده الجدد تبين أن 

  ".يجب وقف الوضع الذي ال يتوجه فيه االطفال للقدس بقدر كاٍف. يمكن التسليم بها
وتقدم . وتخصص الخطة ميزانية لتشجيع الطالب الجامعيين على استئجار شقق سكنية في مركز المدينة

 فإن الحكومة وحسب الخطة،. حلوال للمشاكل االقتصادية واالجتماعية التي يعاني منها اليهود في المدينة
االسرائيلية ستلغي دفعات ضرائبية عن كاهل ارباب العمل من أجل مساعدتهم على استيعاب المزيد من 

)  مليون دوالر50( مليون شيكل 200العمال اليهود، الى جانب منح المجلس البلدي للمدينة مبلغ 
 مليون 100نب تخصيص مبلغ لمساعدته في اقامة مشاريع تهدف الى استيعاب المزيد من اليهود، الى جا

 مليون 79( مليون شيكل 320وستمنح الحكومة امتيازات ضريبية بقيمة . شيكل لبناء قصر فخم للمحاكم
للمؤسسات والمنظمات غير الربحية، من اجل اجتذاب جمعيات ومنظمات أهلية اخرى، وذلك ) دوالر

وستدعم . ين الخدمات للمستوطنينمقابل التزام هذه الجمعيات بتوظيف األموال التي تجمعها لتحس
شعاري " و"هداسا"الحكومة بشكل خاص المؤسسات الكبيرة في المدينة مثل الجامعة العبرية ومستشفيات 

يذكر أن القدس هي المدينة األكبر من حيث  .، التي ستوفر مبالغ هائلة بسبب االعفاءات الضريبية"تسيدك
وتضم . والمساحة، التي تفوق مساحة باريس) طينيينفلس% 34منهم يهود، و% 66 الف، 770(السكان 

وتتوقع الدراسات أن يتقلص الفارق بين نسبة  .المدينة أكبر تجمع لليهود األرثوذكس في إسرائيل
وتشير التقارير اإلسرائيلية الى أنه رغم السياسات %. 60 -% 40الفلسطينيين الى المستوطنين، الى 
، فشلت في تحقيق التفوق 1967ومات اإلسرائيلية المتعاقبة منذ عام التهويدية التي طبقت اال ان الحك

 كان اليهود يمثلون 1967ففي العام . من السكان% 70الديموغرافي لليهود، بحيث يشكلون أكثر من 
 ..%66 الى 2005من السكان، لكن النسبة انخفضت في العام % 74

  11/5/2007الشرق االوسط 
 

  واليسار ألولمرت بعد نشر شهادته في لجنة فينوغرادانتقادات شديدة من اليمين  .24
قالت عضو الكنيست زهافا غلؤون التي خاضت حربا قضائية من أجل نشر الشهادات، أن ما جاء فـي                  

وبنشر الشهادات يمكن التحقق من الروايـات       . يؤكد مسؤولية القادة عن كافة إخفاقات الحرب      : "الشهادات
. يحاولون إلقاء مسؤولية الفشل، أحدهم على اآلخـر       )  بيرتس حالوتس  أولمرت( المتناقضة وهم ما زالوا   
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كلي أمل أن يعجل نـشر      ... جرى حتى اآلن تسريب شهادات بشكل ممنهج يخدم مصالح رئيس الوزراء          
  ".البروتوكوالت في إرسالهم إلى البيت

. ؤولية على الجـيش  ألن رئيس الوزراء يلقي بالمس"يأسف"، أنه )العمل( وقال عضو الكنيست، دان ييتوم  
فقد أرسل الجـيش إلـى   . وأعتبر أن شهادة أولمرت تعزز التقرير الذي يوجه له اتهامات شخصية شديدة  

ما جاء في شهادات بيـرتس وأولمـرت        ) ليكود(وانتقدت ليمور ليفنات   .الحرب مع علمه أنه غير جاهز     
 حسب التعليمات المرتبكـة التـي       وقالت أنهما فقدا الخجل بالتشكيك بجنود وضباط الجيش، الذين حاربوا         

وقال رئيس كتلة الليكود، غدعون ساعر، أن شهادة أولمرت هي محاولـة إللقـاء مـسؤولية          .أصدروها
وتشير أقوال أولمرت إلـى     . الفشل في الحرب على الجيش، مع تنصل المستوى السياسي من السمؤولية          

  .ب إلصالح مواطن الخللأنه لم يستخلص الدروس من إخفاقاته وأنه ليس الشخص المناس
اآلن بتنا نعرف لماذا اعترض رئيس الوزراء على نـشر          : وقال رئيس حزب المفدال، زبولون أورليف     

لم يقم رئـيس الـوزراء      : ويضيف. شهادته التي كشفت أنه يتهرب من السؤولية ويلقي بها على الجيش          
  .بواجبه كقائد، واآلن من المناسب أن يتحمل المسؤولية ويستقيل

الذي نظم اعتصام االحتجاج ضد     ) توجه آخر ( تفنيت"جنرال في االحتياط، عوزي دايان، رئيس حركة        ال
إن "حكومة أولمرت في تل أبيب قبل أسبوع، قال في ندوة عقدت في جامعة حيفا حول حـرب لبنـان،                    

 لم يدرك   فمن خرج إلى الحرب   ... الفشل األول في الحرب يكمن في أن عملية اتخاذ القرار لم تكن سليمة            
  ". وبعد ذلك أصر بأن يثبت أنها لم تكن حربا-أن الحديث يدور عن حرب

  10/5/2007 48عرب
  

  ليفني تستقي معلومات من المخابرات من وراء ظهر أولمرت .25
توجهت وزيرة الخارجية تسيبي ليفني، إبان الحرب العدوانية على لبنان، إلى رئيس وحدة البحوث فـي                

رائيلية، دون علم رئيس الحكومة كما هو متبع، وطلبت إليه تزويدها بمعلومات            المخابرات العسكرية اإلس  
زعمت أنها أدت إلى تغيير رأيها وتحولها من مؤيدة مطلقة للمضي في المعارك إلى جهة البحـث عـن                   

يذكر أن موقف ليفني المؤيد الستمرار العدوان على لبنان قد تغير في اليوم الرابع حيث                .مخرج سياسي 
وقالت ليفني في    .لنت دعوتها إلى الحل السياسي، الذي رفضه ثالوث الحرب أولمرت بيرتس حالوتس           أع

شهادتها أمام لجنة فينوغراد، إن رئيس وحدة البحوث في المخابرات العسكرية، يوسي بايديتس، نقل إليها               
وعليه فقد  .. لقصف الجوي اللبنانية قد نفذ ولم تعد هنالك جدوى من مواصلة ا         " بنك األهداف "تقديراته بأن   

  .غيرت رأيها ونادت باعتماد الحل السياسي
  11/5/2007 48عرب

  
  موفاز يدعو حكومته الستئناف سياسة االغتياالت .26

عن وزير النقل والمواصالت شاؤول موفـاز       " صوت إسرائيل "نقلت إذاعة   :  ووكاالت  حامد جاد  –غزة  
عات التي تطلق القـذائف وكـذلك ضـد رؤسـاء           إنه يجب استئناف عمليات االغتيال ضد المجمو      "قوله  

  ".التنظيمات الفلسطينية
  11/5/2007الغد األردنية 

  
 االعالم يتبنى دائما رواية الجيش حول اغتيال الفلسطينيين : تقرير اسرائيلي .27

أظهر تقرير لمركز ابحاث اسرائيلي أن وسائل االعالم االسرائيلية تتبنى غالباً :  رامي منصور-يافا 
الجيش االسرائيلي بالمطلق حول قتل مدنيين فلسطينيين، وتحاول تبرير عملياته العسكرية على رواية 

كيشيف لحماية الديمقراطية في "ويستند البحث الذي أجراه مركز . الرغم من سقوط مدينيين عزل
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أفراد عائلة  مدنياً فلسطينياً، األول استشهاد 27في القدس الغربية ، الى حدثين استشهد فيهما " اسرائيل
غالية على شاطئ غزة جراء قصف اسرائيلي، والثاني القصف االسرائيلي العشوائي على بيت حانون 

ويخلص معدو البحث الى القول إن  . مدنياً فلسطينيا19ًفي قطاع غزة العام الماضي، الذي راح ضحيته 
ت االخبار المتلفزة  خبر وتقرير في ثالث الصحف االسرائيلية الرئيسية ونشرا400بعد مراجعة 

والمركزية تبين أن اإلعالم االسرائيلي يتبنى رواية الجيش، ويهمش طرح بدائل سياسية وامنية وأخالقية 
جراء اغتيال المدنيين الفلسطينيين العزل، إذ أن في غالبية االحيان يحدد اسلوب التغطية وفق الناطقين 

 .باسم الجيش االسرائيلي
  10/5/2007الدستور 

  
  مرت يعترف بوجود تمييز بحق العرب في اسرائيلاول .28

جاء ذلك فـي     .اقر ايهود اولمرت بوجود تمييز يؤدي الى االجحاف بحق المواطنين العرب في اسرائيل            
سياق كلمة القاها اولمرت في اطار يوم دراسي لمناقشة تحقيق المساواة االقتصادية واالجتماعية لمواطني              

لغربية امس، المعهد االسرائيلي للديمقراطية بمـشاركة قيـادات الوسـط    الدولة العرب نظمه في القدس ا     
وذكر راديو اسرائيل ان اولمرت استعرض البرامج الحكوميـة المقـررة            .العربي وشخصيات اكاديمية  

  .والمبالغ التي سترصد لها بهدف تحسين ظروف الوسط العربي اقتصاديا واجتماعيا
  11/5/2007القدس الفلسطينية 

  
 محافل الداعمة للمفاوضات مع سورياال تنضم الى  اإلسرائيليةيةالخارج .29

في تحول ملموس في ميزان القوى داخل اسرة االمن االسرائيلية انضمت خالل الفترة االخيرة وزارة 
الخارجية الى معظم االجهزة االستخبارية التي تؤيد فتح مفاوضات مع سوريا او على اقل تقدير دراسة 

يس السوري واشاراته المتكررة حول رغبة سوريا استئناف المفاوضات السلمية دون وتلمس نوايا الرئ
وفي داللة على جدية الموقف السوري حسب وجهة نظر االستخبارات االسرائيلية نقلت  .شروط مسبقة

صحيفة معاريف عن مصادر فيها ان القيادة السورية شرعت في االونة االخيرة في محاربة ما يسمى 
لجهاد العالمي الموجودة على اراضيها اضافة الى ميل القيادة السورية الى توجيه قيادات بمنظمات ا

المتواجدة في دمشق الى لبنان والعراق والتخلص من العبء الذي تشكله تلك القيادات على " االرهاب"
 .السياسة والقيادة السورية

سرب التقديرات المتفائلة واستمرت  المنظمة االستخبارية الوحيدة التي تغرد خارج ،وبقي الموساد
بمعارضتها لفتح مفاوضات مع سوريا بحجة ان بشار االسد ال يريد السالم وانما يرغب في استخدام 
دعواته السلمية النقاذ بالده من العزلة الدولية خاصة بعد ان انضمت وزارة الخارجية الى مجلس االمن 

 . ضرورة فحص اشارات السالم السورية بجدية اكبرالقومي واالستخبارات العسكرية في الدعوة الى
وقالت صحيفة معاريف على لسان الكاتب الصحفي اوري يو بلونكا ان موقف شعبة االستخبارات في 

فبرأيها، على اسرائيل أن تجس النبض وأن . الجيش االسرائيلي، برئاسة اللواء عاموس يدلين، معروف
صادرة عنهم بواسطة قناة سرية فيما اعرب رئيس مجلس تدرس بجدية السوريين واشارت السالم ال

االمن القومي، ايالن مزراحي يوم االثنين امام الكنيست عن رأيه في أن السوريين بالفعل جاديين في 
دعوتهم الستئناف محادثات السالم مع اسرائيل وبعد يومين من ذلك انضم الى هذا الرأي مركز البحوث 

الستخباري السري في وزارة الخارجية ، هذا الموقف من وحدة الدراسات نقل  وحدة التحليل ا-السياسية 
وجاء في . في االيام االخيرة الى مكتب رئيس الوزراء ايهود اولمرت و الى مندوبي كافة اجهزة االمن

وثيقة جديدة وضعها مركز البحوث السياسية في وزارة الخارجية، في النصف الثاني من شهر نيسان 
ا فان الرئيس االسد مستعد التصاالت سرية تؤدي في نهايتها الى مجرد االعالن عن وجود حسب فهمن"
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مفاوضات يرغب االسد في ابقاء مضمونها طي الكتمان حتى استعادة الجوالن كاملة وحسب انطباعنا، 
ع توجد مصلحة متزايدة في أوساط القيادة في دمشق وعلى رأسها الرئيس االسد الستئناف المفاوضات م

 رغم الشك السائد في دمشق بشأن قدرة الحكومة الحالية في اسرائيل ورغبة االمريكيين في -اسرائيل 
 ".السماح بدعم مثل هذه الخطوة

  10/5/2007وكالة معا 
  

  جسر بين السعودية ومصر يثير هلع اسرائيل .30
ء جسر يربط بين اعرب موقع ديبكا، التابع لالستخبارات اإلسرائيلية، عن مخاوفه إزاء مشروع إنشا

السعودية ومصر، معتبراً أنه ستكون له عواقب وخيمة على األوضاع االقتصادية واالستراتيجية 
ولمح إلى إمكان تفجر صراع مسلح على خلفية هذا المشروع . والعسكرية والجيولوجية إلسرائيل

 الناصر مضيق عبد ، عندما أغلق جمال1967إسرائيل أعلنت الحرب عام "الضخم، مشيراً إلى أن 
بين رأس حميد " كوبري"وتعتمد الفكرة االساسية للجسر على إنشاء  ".تيران أمام حركة السفن اإلسرائيلية

 .في تبوك شمال السعودية، ومنتجع شرم الشيخ المصري، عبر جزيرة تيران في خليج العقبة
  11/5/2007موقع ايالف 

  
 احتمال تورط ثالثة من حراس كتساف بجرائم جنسية  .31

كشفت مصادر إسرائيلية النقاب عن احتمال ضلوع ثالثة من حراس الرئيس اإلسرائيلي موشيه كتساف 
وأكد . وهم من أفراد جهاز األمن العام في قضية الشبهات الحائمة حول ارتكاب كتساف جرائم جنسية

بلسان وزارة العدل جهاز األمن العام أن يكون محققو الشرطة قد استجوبوا الحراس الثالثة إال أن ناطقًا 
 .وتعقد جلسة استماع أخرى لكتساف في أواسط الشهر الجاري .نفى هذا األمر لإلذاعة اإلسرائيلية العامة

واتفق المستشار القانوني للحكومة ميني مازوز مع وكالء الرئيس كتساف، خالل جلسة اإلستماع التي 
ة أمامهم الستكمال عرض مواقفهم واألدلة عقدت األربعاء الماضي، على عقد جلسة ثانية إلتاحة الفرص

ووجه كتساف انتقادات الذعة للمستشار القضائي للحكومة والنيابة والشرطة بسبب . المضادة والطعونات
تسريب تفاصيل القضية لوسائل اإلعالم وبذلك حسب رأيه، أثروا على سير التحقيق وعلى الشهود في 

 . القضية
  10/5/2007وكالة سما 

  
  ستعين بإسرائيل لتطوير أمن مطاراتهاأمريكا ت .32

يقوم وفد أمني أمريكي متخصص في المطارات بزيارة إلى إسرائيل لإلطالع على : جيروزاليم بوست
وذلك على أمل الحصول " بن غوريون"النظام األمني المتبع في المطارات اإلسرائيلية وخاصة مطار 

وقد اطلع الوفد على عملية تصنيف . ت األمريكيةعلى طرق جديدة لتطوير األمن والفاعلية في المطارا
  .، إضافة إلى الخطوات المتبعة في الحاالت الطارئة"بن غوريون"وتفتيش األمتعة في مطار 

 10/5/2007التقرير المعلوماتي 
  

  لبنان الدولة العربية الوحيدة التي ال يتمتع فيها الالجئ الفلسطيني بحقوقه: حقوقي .33
 طريقة تعاطي السلطات اللبنانيـة      ،يئة اإلدارية للجمعية الفلسطينية لحقوق اإلنسان     انتقد رئيس اله  : بيروت

وأشـار إلـى أن      .مع الالجئين الفلسطينيين الذين يعيشون أوضاعا اقتصادية واجتماعية وصفها بالصعبة         
جمعيتهم، تصدر تقاريرها الحقوقية باستمرار وتلفت إلى األوضاع الـصعبة التـي يعيـشها الالجئـون                

وأوضـح  . لفلسطينيون وترسل بها إلى المؤسسات السياسية واإلعالمية اللبنانية، لكن ال حياة لمن تنادي            ا
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أنه في الوقت الذي ال تعترف فيه لبنان بالحقوق المدنية لالجئ الفلسطيني، والعراق التي يتعرض فيهـا                 
ول العربية يتمتعـون بـالحقوق      الفلسطينيون إلى اعتداءات مريبة، فإن باقي الالجئين الفلسطينيين في الد         

  .المدنية
  11/5/2007 قدس برس

  
  وبالعودة الى بيت لحم  ابعادهممبعدو كنيسة المهد يطالبون بكشف تفاصيل صفقة .34

 كالً  بمناسبة مرور خمس سنوات على إبعادهم،في مؤتمر صحفي بغزة، طالب مبعدو كنيسة المهد: غزة
تمام بقضية المبعدين والعمل على إرجاعهم إلي مدينة بيت  والحكومة الفلسطينية باالهمحمود عباسمن 
واستجواب كل من شارك في صفقة ، داعين المجلس التشريعي الى طرح قضيتهم في جلسة خاصة، لحم

جاءت مخالفة لألعراف والمواثيق  ن عملية اإلبعاد وأكدوا أ.إبعادهم ونشر الحقائق وتزويد المبعدين بها
ا ودعفي هذا السياق و .ية جنيف الرابعة المتعلقة بحماية المدنيين زمن الحربالدولية وبشكل خاص اتفاق

 مطالبين المجتمع الدولي بالتدخل من ، إلى إدراج قضيتهم في صفقة التبادلاالسرائيلي،آسري الجندي 
ت  منظماواكما طالب . من العودة لذويهمهمأجل االنتصار لإلنسانية والضغط على حكومة االحتالل وتمكين

طالب من جهته و. حقوق اإلنسان بمتابعة قضيتهم وإثارتها علي قاعدة تطبيق المواثيق واألعراف الدولية
، المجتمع الدولي والمنظمات  الفلسطينيرئيس لجنة الرقابة وحقوق اإلنسان في المجلس التشريعي

باسم  أما الناطق .ديارهماإلنسانية بالضغط على إسرائيل إلجبارها للسماح بعودة مبعدي كنيسة المهد إلى 
وطالب  . في العودة إلى ديارهم دون قيد أو شرط، ودون تسويف لقضيتهمهم على حق، فقد أكدحماس

 .قضية وفق حقوقهم القانونية وقرارات الشرعية الدوليةالالحكومات العربية والدولية معالجة 
  10/5/2007وكالة معا  

  
   حمائل القدس لتبنّي مشروع رباطيدعوصالح رائد الشيخ  .35

ـ  سلسلة اجتماعات مع أهالي وحمائل القدس، بهدف         ،بدأ الشيخ رائد صالح   : القدس دعوة الـى تبنـي     ال
 الذي يسعى الى تحقيقه على أرض الواقع،        ،مشروع رباط حمائل القدس في الـمسجد األقصى الـمبارك       

االقتحامات االسرائيلية  في ظل تصاعد اعتداءات الـمؤسسة االسرائيلية على الـمسجد األقصى وتكثيف           
ودعا الى إغالق كل مساجد القـدس خـالل          .ه، وقيام جماعات يهودية بأداء طقوس دينية داخل ساحات        هل

  .تهصالة الجمعة وتحويل الـمصلين الى األقصى، من اجل نصر
  11/5/2007األيام الفلسطينية 

  
  خط األخضر إسالمية داخل الدسات اعتداءات على مقن موجةمؤسسة األقصى تكشف ع .36

كشفت مؤسسة األقصى عن مجموعة اعتداءات إسرائيلية جديدة بحق الـمقدسات اإلسالمية مـن             : نابلس
االعتداءات هذه  مقابر ومساجد، داخل الخط االخضر، مشيرة الى انها تقوم االن باعداد الـملفات إليقاف              

الزيتون قضاء صفد، وحولـه     أن يهودياً اقتحم مسجد عين      من جهة أخرى،     وكشفت .بالطرق الـمناسبة 
  .الى مسكن له

  11/5/2007الخليج اإلماراتية 
  

   رجال دين عرب3المجمع البطريركي للروم األرثوذكس في القدس يرفض إقالة  .37
 طلـب   ،رفض المجمع البطريركي المقدس لبطريركية الروم األرثوذكس فـي القـدس أمـس            : الناصرة

 ، واألرشـمندريت كريـستوفوروس عطـا اهللا       ،حنـا مطـران عطـا اهللا      الالبطريرك ثيوفيلوس تجريد    
من مناصبهم وحرمانهم ومعاقبتهم على خلفية ترؤسهم األسبوع الماضي         ،  واألرشمندريت مالتيوس بصل  
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عتراف بالبطريرك على خلفية عدم تنفيـذه أيـاً مـن           الاجتماعاً في العاصمة األردنية، دعا إلى سحب ا       
ارات في القدس المحتلة تابعة للبطريركية لجهـات اسـتيطانية          التزاماته وفي مقدمها إبطال صفقة بيع عق      

 ان ثيوفيلوس بات يشعر بالضغط الذي يمارسه العرب األرثـوذكس عليـه     ذكر في هذا السياق   و. يهودية
  .بتخييره بين اإليفاء بوعوده، وبين التنحي

  11/5/2007الحياة 
  

 ة الالجئين الفلسطينيينتأكيد على عوديختتم اعماله بالفي نابلس مؤتمر حق العودة  .38
، في ختام فعالياته، جامعة النجاح الوطنية الذي نظم في أشاد منظمو مؤتمر حق العودة: سلفيت - نابلس

 باعتبارهما تجسيدا فعليا ،بتشكيل حكومة الوحدة الفلسطينية على أساس وثيقة الوفاق الوطني، واتفاق مكة
 باستكمال واطالب و.اس لتوحيد الخطاب السياسي الفلسطينيلقوة اإلرادة، واآلداء الفلسطيني، وحجر األس

خطوات االتفاق ومحطاته من خالل استكمال بناء الشراكة الوطنية وإصالح مؤسسات منظمة التحرير 
غير القابلة للمساومة وفي  معتبرين ذلك جسر األمان للمحافظة على الثوابت الفلسطينية، وهياكلها،

كما دعت .  المصير، وإقامة الدولة كاملة السيادة وعاصمتها القدس الشريفمقدمتها حق العودة، وتقرير
الجامعة العربية لوقف اتصاالتها مع حكومة العدو الصهيوني بشأن المبادرة العربية حتى التوصيات، 

إعالنها قبول تلك المبادرة دون قيد أو شرط، ودعوة األمم المتحدة ومجلس األمن إلى إصدار قرار ملزم 
 منظمة التحرير بتطالكما .  في ذات الشأنبالقرارت السابقة تذكيرالبول بالمبادرة العربية كما هي، وللق

الفلسطينية ببدء تحرك سياسي وقانوني من شأنه مطالبة االدارة االمريكية إلغاء وعده لشارون  والحكومة
طانيا وأمريكا الكيان الصهيوني وبري ، وإصدار إعالن يظهر تحمل كل من14/4/2004بتاريخ 

، إضافة إلى المسؤولية الكاملة لما حل بالشعب الفلسطيني وما ترتب على هذه القضية من استحقاقات
جميع أشكال الحفريات التي تنفذها كما أدان المؤتمرون . تفعيل قرار محكمة العدل الدولية بشأن الجدار

ض واإلقصاء العنصري في األراضي حكومة االحتالل في المسجد األقصى، وإدانة جميع أشكال التحري
 طالب المؤتمر بتوحيد جهود الهيئات واللجان التي تتبنى ،على صعيد قضية الالجئينو. 48 المحتلة عام

. قضيةهذه الحق العودة، وعقد اجتماعات متواصلة وإصدار بيانات موحدة بشأن المستجدات التي تواجه 
مركز فلسطيني وعربي ، وإنشاء أوساط الشعب الفلسطينيطالب بالعمل على تكريس ثقافة العودة في كما 

 وبالنسبة لفلسطينيي .متخصص في مراقبة المناهج االسرائيلية التحريضية بحق الشعب الفلسطيني
 إلى ديارهم التي شردوا منها عام تهمطالب المؤتمر المفوضية العليا لالجئين العمل على إعادالعراق، 

دعم حملة مقاطعة ب  من جهة أخرى،طالبو. وإيقاف مسلسل المخيمات وليس إلى أي مكان آخر،، 48
  .إسرائيل وفرض العقوبات عليها، والتصدي لكل محاوالت التطبيع واالستثمار مع الجانب اإلسرائيلي

   10/5/2007وكالة معا 
  

 وتقتاد ممثلي الفصائل منهم إلى جهة مجهولةادارة سجن عوفر تنكل باالسرى  .39
ن قوة من جنود ، أمصادر من الحركة االسيرة من سجن عوفر العسكري االسرئيليافادت : رام اهللا

االحتالل اقتحمت غرف السجن، مصحوبة بالكالب البوليسية فجر اليوم، واعتدت بالضرب على 
هم في العراء تاالسرى، واطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع عليهم، ودمرت حاجياتهم الشخصية، ووضع

 . معتقال من ممثلي الفصائل من السجن الى جهة مجهولة30باقتياد اكثر من قاموا  كما .تحت المطر
 من العمر من مدينة بيت لحم، 17ذكرت مصادر صحفية اسرائيلية ان معتقال في الـ في هذا السياق و

وبدوره، ادان مصطفى  .جنود تمكنوا من القبض عليهال، اال ان نفسهسجن الحاول الهرب فجر اليوم من 
وطالب الصليب االحمر الدولي والمؤسسات الدولية بارسال لجنة تحقيق فورية ، تنكيلالبرغوثي عملية ال

  .والعمل على فضح ممارسات االحتالل
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  10/5/2007وكالة معا 
  

  قوات االحتالل تعتقل شقيقين شرق رفح وتطلق النار من بوارج حربية .40
لية، تسللت فجر الخميس إلى منطقة صوفا شرق        قالت مصادر أمنية فلسطينية أن قوة خاصة إسرائي       : غزة

ونقلتهما إلى جهة مجهولة، وذلك بعد أن قامت بتفتيش منزلهما تفتيـشا            فلسطينيين  رفح، واعتقلت شقيقين    
من جهة أخرى فتحت البوارج الحربية اإلسرائيلية في عرض بحر غزة نيران رشاشـاتها تجـاه                 و .دقيقا

  .نية، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات في األرواحمنازل الفلسطينيين في منطقة السودا
  10/5/2007 قدس برس

  
      فلسطينيا في الضفة الغربية15عتقل قوات االحتالل ت .41

 15 أن قوات االحـتالل اعتقلـت        ،أعلنت مصادر إسرائيلية  :  عالء المشهراوي ووكاالت األنباء    -غزة  
م حركة الجهاد  في جنين خالل كمين نصب له           اعتقلت المتحدث باس   بعد أن فلسطينياً في الضفة الغربية،     
  .في إحدى ضواحي المدينة

  11/5/2007االتحاد االماراتية 
  

  محافظة الخليل خالل مداهمات في فلسطينيين 6قوات االحتالل تعتقل  .42
 مواطنين، خالل عمليات دهم طالت منازل عدة بمحافظـة          6اعتقلت قوات االحتالل، فجر أمس،      : الخليل
ـ األخيرة عتقال الاحملة جانبها، اشارت مصادر نادي األسير بالخليل، الى ان        من   و .الخليل  عـدد  ترفع

 ذكـرت   ومن جهة أخرى،  .  مواطناً منذ بداية أيار الجاري     25والمحافظة الى نحو     مدينةالالمعتقلين من   
لـين   اعتدوا على طف   ئهمصادر تقيم في محيط مبنى الرجبي الذي يواصل المستوطنون احتالله، ان نزال           

ـ    كما أن   . دون تدخل لمنعهم من قبل جنود االحتالل المتمركزين في المنطقة           هالمستوطنين المقيمـين في
 همكرروا الليلة قبل الماضية، تسليط اضواء الليزر باتجاه نوافذ العديد من المنازل، الفتين الى ان اعتداءات               

  .غم الشكاوى المتكررة المقدمة لهمواستفزازاتهم، تتواصل يومياً دون تدخل من قبل جيش االحتالل، ر
  11/5/2007األيام الفلسطينية 

  
   الغربية واالحتالل يشدد الخناق على بيت لحمحملة اعتقاالت في الضفة .43

 قوات االحتالل اربعة مواطنين من بلدة قباطية بعد توغل استمر حتـى سـاعات               اعتقلت: رامي دعيبس 
اعتقلت مواطنة من بيت لحم فيمـا شـرعت بهـدم    أنها  في حين    .الصباح ونقلتهم الى جهة غير معلومة     

مع االشارة الـى    . اجزاء من احد المنازل في قرية الشواورة في المحافظة بعد عدة ساعات من حصاره             
  .حد من حركة تنقلهميشدد الخناق على المواطنين في محافظة بيت لحم وياالحتالل أن 

  10/5/2007 48عرب
  

   في القدس الشرقية بحجة البناء غير المرخصاالحتالل يهدم مركزا للمعوقين .44
هدمت بلدية القدس، مركزا لألطفال المعاقين، في حي وادي الجوز في القدس الشرقية تعمل على تشغيله                

رجال الشرطة أن يقوم المركـز باالتـصال         وقد رفض    .جمعيتان عربيتان، بزعم أن البناء غير قانوني      
  . خارج المركزهمهم، وأقدموا بأنفسهم على إخراجبأهالي األطفال للحضور الستالم أبنائ

  10/5/2007 48عرب
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   للبنوك يعتصمون أمام الصراف اآللي الفلسطينيونالموظفون .45

أعلنت نقابة الموظفين العموميون في قطاع غزة أمس عن تنظيم اعتصام أمام أجهزة الـصراف اآللـي                 
احتجاجا على الخصومات فـي القـروض       ، و هانيشواالثنين المقبل، احتجاجا على الضائقة المالية التي يع       

اقتطعت نصف أنصاف الرواتـب التـي حولتهـا         قد  نقابة إن البنوك    الالتي تقوم بها البنوك، وقال رئيس       
  .المديونينالموظفين الحكومة، استحقاقا لمتأخرات على 

  11/5/2007البيان اإلماراتية 
  

  ينية بعالجات ومستلزمات طبية الفلسط  تزود وزارة الصحة منظمة الصحة العالمية .46
   طـن مـن األدويـة األساسـية        80بدأت منظمة الصحة العالمية هذا األسبوع بتقـديم حـوالي           : غزة

وذكر مدير مكتب المنظمة فـي      . والمستهلكات الطبية ومواد التحاليل المخبرية لوزارة الصحة الفلسطينية       
ية حاجات القطاع الصحي الحكومي الـذي       األراضي الفلسطينية المحتلة، أن هذه الشحنة خصصت لتغط       

وأوضح أن المنظمة قامـت بتطـوير مـشروع    . يعاني من تردي متزايد وذلك بسبب األزمة االقتصادية  
 مليون يورو، تم توفيرهـا مـن        9.8يهدف إلى تعزيز القدرة على إدارة وتوفير األدوية بكلفة تصل إلى            

 بتغطيـة حـوالي ثلـث        سانية، وسـيقوم المـشروع     من االتحاد األوروبي للمساعدات اإلن      خالل منحة 
كما أن المنظمة سوف    . 2007احتياجات وزارة الصحة الفلسطينية من األدوية والمستلزمات الطبية لعام          

تقوم بإنجاز برنامج تدريبي وتقديم مساعدات فنية متخصصة للوزارة في مجال اختيار األدوية وترشـيد               
ولفت إلى أن اإلحصائيات األخيرة تشير إلـى        . لية الشراء والتوزيع  استهالكها، والمستلزمات الطبية وعم   

 48غير متوفر نهائيا في مستودعات الوزارة في الضفة الغربية، في حين أن               دواء أساسي  81 هناك    أن
  .دواء غير متوفر نهائيا في مستودعاتها في غزة

  11/5/2007قدس برس 
  

  لهالل في األراضي الفلسطينيةالصليب واعمل جمعيتي عرقل يالفلتان األمني  .47
ن في لقاء لمناقشة عمل اللجنة الدولية للصليب األحمر وجمعيـة الهـالل             يمشاركال أن   :كتب محمد البابا  

 ان الفلتان األمني هو التحـدي       وا أكد للمؤسستين،مناسبة اليوم العالمي    ل،  األحمر في األراضي الفلسطينية   
 أثنـاء تقـديم     هماذي أدى إلى جملة من االعتداءات على مندوبي       الو،  همااألخطر الذي يواجهه العاملون في    

 خالل االنتفاضة الثانيـة     ت قدم الجمعيةن  ،أمدير وحدة الكوارث بجمعية الهالل     ومن جهته ذكر     .خدماتهم
 آالف اإلعاقات على    فضال عن  اعتداء وإصابات مباشرة لسيارات اإلسعاف،       450 ا ولحق به  ، شهيداً 17

  .الحواجز
  11/5/2007فلسطينية األيام ال

  
  أخصائي يحمل السلطات اإلسرائيلية مسؤولية انتشار التالسيميا بين الفلسطينيين .48

 ألف فلسطيني في الـضفة الغربيـة        120أكد طبيب فلسطيني متخصص في أمراض الدم، أن         : طولكرم
ا المرض   مريض بهذ  700وقطاع غزة، يحملون الصفة الوراثية لمرض التالسيميا، مشيرا إلى أن هناك            

 آالف دوالر   10وأوضح أن كل مريض يكلف خزانة وزارة الصحة الفلـسطينية، حـوالي             . في فلسطين 
مـن  % 4ورأى في هذا السياق، أن نسبة من يحملون الصفة الوراثية لهذا المرض والتي تبلـغ                . سنويا

طات اإلسـرائيلية،   وقد حمل السل  . الشعب الفلسطيني، تعتبر نسبة كبيرة، إذا ما قورنت بغيرها من الدول          
المسؤولية عن انتشار هذا المرض في صفوف الفلسطينيين، بعد أن منعت تشكيل الجمعيات الخاصة به،               
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كما منعت عقد االجتماعات لمناقشته من قبل المختصين، للحد من انتـشاره، مـشيرا إلـى أن غالبيـة                   
ومن . هاز الطبي الحكومي  المرضى هم ممن ولدوا في زمن االحتالل، والذي صاحبه تردي أوضاع الج           

 عامـا، منوهـا بتحـسن       50جهة أخرى توقع أن يتم استئصال المرض من فلسطين نهائيا، في أقل من              
ولفت إلى أنه خالل السنوات الخمس الماضية لم تسجل أي إصـابة            . الوضع في عهد السلطة الفلسطينية    

  . عاما20 أعوام، إلى 8جديدة، كما ارتفع متوسط العمر لدى المصابين من 
  11/5/2007قدس برس 

  
  الرقص في فلسطين هوية ورديف للنضال السياسي: تحقيق .49

على رغم شيوع أنماط متنوعة من الرقص في فلـسطين، مـن التقليـدي إلـى     :  بديعة زيدان -رام اهللا   
س الحديث وصوالً إلى المعاصر، ال تزال الفرق الفلسطينية تنحاز مع راقصيها إلى الدبكة التي تمثّل أسا               

تمثّل هوية وتراثاً وتاريخاً من الصعب محوها، أو تجاوزها،          والتي يعتبرونها    .الرقص الشعبي الفلسطيني  
. يصرون على المحافظة عليها، كمكون أساسي في الثقافة الفلسطينية، ونشرها على المستوى العـالمي             و

 يجب أن يبقى محاصراً داخل      جزء ال يتجزأ من النضال الوطني الفلسطيني، الذي ال        كما أنهم يعتبرونها    
  .قوقعة المقاومة المسلحة، أو الحراك السياسي

  11/5/2007الحياة 
 

  على ناشطي السالم اإلسرائيليين التحرك السريع لالستفادة من فرصة السالم: العاهل االردني .50
الم  عبد اهللا الثاني لعدد من قادة الرأي وناشطي السالعاهل االردنيأكد : إيناس صويص - عمان

اإلسرائيليين ضرورة عملهم السريع والمكثف لالستفادة من فرصة السالم المتضائلة في المنطقة والعمل 
 مع ، اليومله،جاء ذلك خالل لقاء قصير  .على ترويج مبادرة السالم العربية بين أوساط اإلسرائيليين

السالم المجالي رئيس مركز هؤالء الناشطين خالل لقاء دعا إليه رئيس الوزراء األسبق الدكتور عبد 
المستقبل العربي لدراسات الديمقراطية والسالم في عمان لبحث وضع أجندة للعمل على تحريك عملية 
السالم والترويج للمبادرة العربية تمهيدا للقاء موسع دعا اليه الدكتور المجالي يعقد األسبوع المقبل 

  .نيين والفلسطينيينيضمهم مع نظرائهم من قادة الرأي والمفكرين األرد
ومن جانبه قال الدكتور المجالي أن التحدي أمام المؤمنين بالسالم يتمثل في إحياء عملية السالم في قلوب 

فلنتفق على ، التحديات أمامنا واضحة ولهذا"الناس إن لم يكن على جدول أعمال السياسيين، مضيفا أن 
ي على الموقف األردني القائل أن عملية سالم تؤدي وشدد الدكتور المجال ".االتجاه الذي يجب أن نسلكه

الى قيام دولة فلسطينية مستقلة مصلحة وطنية اردنية، معربا عن أمله بان ال يكون الفلسطينيين 
وقال إن مبادرة السالم العربية  .واإلسرائيليين قد ابتعدوا عن هذا الهدف الذي نشترك فيه وندافع عنه

ب أن يقابل بمثله من الطرف اآلخر بحيث يقوى معسكر السالم لدى قرار جريء من جانب العرب يج
الجانبين، مضيفا أن هذه المبادرة يمكن أن توفر الدعم وااللتزام السياسي من جانب العرب لمساعدة 

  .المفاوضين الفلسطينيين واإلسرائيليين للتوصل الى اتفاقيات يكون فيها الجميع رابحين
 10/5/2007را وكالة األنباء األردنية بت

  
  بالعمل على إنقاذ حكومة أولمرت تتهم شخصيات أردنية" لجنة مجابهة التطبيع" .51

اتهمت اللجنة التنفيذية لحماية الوطن ومجابهة التطبيع في األردن رئيس الوزراء السابق عبد : عمان
ب السالم المجالي وشخصيات أخرى لم تسمها بالعمل على انقاذ حكومة أولمرت من غضبة الشع

وقالت اللجنة في تصريح لها، امس، ان . الصهيوني العارمة، بسبب توالي إخفاقات الحكومة وفشلها
التحرك الذي يقوده المجالي من زيارته الكيان، ودعوته شخصيات صهيونية للقدوم إلى عمان يأتي في 
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تياح قطاع غزة، ظل أزمة داخلية تعاني منها حكومة االحتالل، ويتزامن مع التهديدات الصهيونية باج
وأشارت إلى ان هذه التحركات تحمل . ومع تعاظم حالة الرفض الشعبي األردني للتطبيع مع العدو

دالالت خطيرة، وأن الشخصيات التي تقودها غير معنية بالجدار واالستيطان والمسجد األقصى، وإال 
طنات، وتتوقف أعمال التخريب اتخذت قرارا بعدم زيارة فلسطين المحتلة حتى تتم إزالة الجدار والمستو

في المسجد األقصى، وثالثها ان قائد هذا التحرك يريد أن يقدم رسالة اعتذار عن رفض الشعب األردني 
بما في ذلك إدارات فنادقه ومطاعمه إلقامة حفل السفارة الصهيونية في ذكرى اغتصاب فلسطين في أي 

لها المجالي وهل هنالك رضى وموافقة من وتساءلت اللجنة عن الصفة التي يتحرك من خال. منها
الحكومة على هذا التحرك؟ وهل تسمح الحكومة بتحرك قوى سياسية أردنية مع حكومات أو شخصيات 

 إلى وقف هذه التحركات، وإعادة النظر في  عربية في أقطار عربية بما في ذلك فلسطين؟ ودعت اللجنة
  .ر، بينما يتمتع العدو بما حققه فيها من مكاسبمعاهدة وادي عربة، التي لم نجن منها خيرا يذك

  11/5/2007الخليج اإلماراتية 
  

  العودة عن قرار فك االرتباط تحايل على الحق الفلسطيني بإقامة الدولة: معروف البخيت .52
أكد رئيس الوزراء معروف البخيت، أمس، خالل لقائه وجهاء مخيم الوحدات، :  مؤيد أبو صبيح-عمان 

سيادي ومن "ن قرار فك االرتباط بين الشعبين األردني والفلسطيني والذي قال عنه أنه أنه ال عودة ع
العودة عن القرار تحايال على الحق الفلسطيني المقدس بإقامة الدولة الفلسطينية "، معتبرا "واجبنا ترسيخه

". للشعب الفلسطينيالقابلة للحياة، ومن شأنه إضعاف منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد 
وفي رده على سؤال قال البخيت ان الحديث عن الكونفدرالية او الفيدرالية او أي شكل او سيناريو 
للعالقة المستقبلية االردنية الفلسطينية هو اآلن في غير زمانه ومكانه ويضر بالمصلحتين االردنية 

  .والفلسطينية معا
ياسية، ومن ضمنها قيادات في الحركة االسالمية، مواقف وحول اتخاذ بعض قيادات القوى واالحزاب الس

تشكيكية مسبقة ببرامج ومؤسسات ومواقف الدولة االردنية، اشار البخيت الى ان بدايات العقد الحالي 
شهدت تحوالت مختلفة دفعت باتجاه بروز خطاب اخواني جديد اتسم باالضطراب والمراوحة بين التكفير 

وبين البخيت ان هذا . ع عناصر مشروع االصالح االميركي الموجه للمنطقةوالهجرة تارة والتساوق م
النهج يعبر عن ازمة داخلية تعيشها الحركة االسالمية التي هي على الدوام محط ترحيب وجزء من 
الدولة االردنية، لكن هناك من بدأ يخرج من داخل الحركة بالخروج على هذه التقاليد، وهي الحركة التي 

  .ف من قبل اآلخرين بأنها حزب الدولة االردنيةكانت توص
   11/5/2007الغد األردنية 

  
 فريق عمل اردني اسرائيلي لمتابعة مشاريع السالم بين الجانبين على المستوى الفني .53

التقى في البحر الميت، اليوم، فريقا العمل االردني واإلسرائيلي المعنيان بمتابعة مشاريع : البحر الميت
وسيعقد . الجانبين على المستوى الفني والتي يشرف على دراستها وتنفيذها الجانب اليابانيالسالم بين 

فريق العمل االردني اجتماعا تنسيقيا مماثال مع فريق العمل الفلسطيني المعني بنفس الموضوع خالل 
الجانب الياباني واتفق الجانبان خالل االجتماع على متابعة مشاريع السالم المقترحة من . االسبوع المقبل

والتي تتضمن اقامة منطقة صناعية زراعية على الجانب الفلسطيني ومركزا لتخزين البضائع في منطقة 
البحر الميت باالضافة الى انشاء مطار في الشونة الجنوبية يتم من خالله شحن المنتجات الفلسطينية الى 

قتصاد الفلسطيني وتخفيف المعاناة التي االسواق العالمية األمر الذي سيساعد في تحسين وتنشيط اال
االردنية "واتفق الجانبان على أهمية عقد لقاء ثالثي يضم فرق العمل الفنية . يعانيها الشعب الفلسطيني
  .في اقرب وقت ممكن إلعطاء دفعة جديدة باتجاه السير قدما بتلك المشاريع" والفلسطينية واالسرائيلية
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  10/5/2007وكالة األنباء األردنية بترا 
  

   لجنة أهالي األسرى األردنيين في اسرائيل تدعو الى تكثيف الجهود النهاء ملفهم  .54
قال رئيس لجنة اهالي االسرى والمفقودين االردنيين في اسرائيل صالح :  نيفين عبدالهادي-عمان 

ائيلي ملف العجلوني ان اللجنة تتمنى ان يبحث المسؤولون خالل االتصاالت المستمرة مع الجانب االسر
االسرى، مشيرا الى ان اللجنة رفعت مذكرة الى وزير الخارجية طالبت خاللها باستثمار االتصاالت 

واضاف . االردنية االسرائيلية الحاصلة حاليا لما فيه مصلحة ابنائنا االسرى وصوال لالفراج عنهم
االسرائيلي واقناعه بعدالة العجلوني، ان اللجنة تذكر باستمرار بضرورة التركيز على الجانب الشعبي 

قضيتنا، اليماننا ان الشارع االسرائيلي يؤثر بشكل كبير على صانع القرار السياسي االسرائيلي، وبالتالي 
فان طرح ملف االسرى سيما على الوفود الشعبية التي تزور االردن أمر غاية في االهمية بالنسبة لنا، 

  .الصورة التي نأملها جميعاومن شأنه خدمة هذه القضية وانهاء الملف ب
  10/5/2007الدستور 

 
   عمان ترفض خروج نائب سابق من السجن بكفالة    .55

رفضت محكمة بداية عمان، امس، طلبا ثانيا للنائب السابق في مجلس النواب االردني احمد : ا ف ب
، حسب ما افاد "ةيمس هيبة الدولة االردني"عويدي العبادي بالخروج من السجن بكفالة بعد نشره بيانا 

طلبا تقدم به " ردت للمرة الثانية"وقال علوان ان المحكمة . عمر علوان، محامي الدفاع عن العبادي
بينت في : "واضاف. العبادي بالخروج بكفالة وقررت استمرار توقيفه بناء على قرار المدعي العام

يعمل على ارتفاع ضغط الدم لديه الطلب ان موكلي يعاني عدم استقرار ضغط الدم وان استمرار توقيفه 
العبادي شخصية معروفة ومكان "وقال علوان ان ". وانه مستعد لتقديم اي كفالة يطلبها المدعي للخروج

  ".اقامته معروف ويمكن ان يمثل امام القضاء في اي وقت في حال اخالء سبيله
  11/5/2007المستقبل 

  
   أستاذاً إسالميا14ًجامعة أردنية تنهي خدمات  .56

 أنهت جامعة الزرقاء األهلية خدمات النائب األول ألمين عام حزب جبهة العمل :لقمان اسكندر - عمان
اإلسالمي الدكتور رحيل الغرايبة الذي يعمل مدرسا في كلية الشريعة فيها، باإلضافة إلى إنهاء خدمات 

وكانت الجامعة تعتبر أحد معاقل الحركة اإلسالمية في  . أستاذا آخرين أعضاء في الحركة اإلسالمية13
مدينة الزرقاء، إال أن الحركة قامت قبل نحو العامين ببيع حصتها من الجامعة لشخصيات اشتهرت 
 .بصراعها مع الحركة اإلسالمية، وهو القرار الذي أثار في حينه حفيظة أعضاء وكوادر الحركة

ت بعملية فصل لهؤالء األساتذة، مشيرة إلى التناقض بين ووصفت جبهة العمل قرار إنهاء الخدما
التصريحات الحكومية التي تؤكد عدم استهداف حزب جبهة العمل اإلسالمي وبين اإلجراءات التنفيذية 

وكشف غرايبة عن نيته رفع قضية أمام محكمة العدل العليا على قرار الجامعة . ضد الحزب وقياداته
يغته التي تحمل معاني الشكر والتقدير على الجهود التي بذلها في عمله رغم ص"الذي وصفه بالتعسفي 

  ."بالجامعة
  11/5/2007البيان اإلماراتية 

  
  الرئيس الجديد متمسك بتشكيل المحكمة: سعد الحريري بعد لقائه شيراك وساركوزي .57

النائب سعد " تيار المستقبل"نقل زعيم :  راغدة درغام، رندة تقي الدين-نيويورك، بيروت، باريس 
الحريري عن الرئيس الفرنسي المنتخب نيكوال ساركوزي تأكيده ضرورة تشكيل المحكمة الدولية 
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وقال الحريري الذي استقبله الرئيس . لمحاكمة قتلة الرئيس رفيق الحريري وسائر من اغتيل في لبنان
 النظر بالنسبة الى الفرنسي جاك شيراك، أمس، في حضور ساركوزي، انه كان هناك تطابق في وجهات

لبنان، في شأن المحكمة الدولية والعالقات التاريخية بين لبنان وفرنسا وكيف يمكن فرنسا ان تواصل 
كما أكد الحريري، ان ساركوزي عازم على بناء عالقات جيدة جداً . العالقات كما أرساها الرئيس شيراك
 إنشاء المحكمة الدولية سيأخذ مجراه الدولي، وفيما أكد الحريري ان. مع الدول العربية والشرق األوسط

، أوضح ان "المعارضة اللبنانية بذلت المستحيل لتعطيل إقرارها عبر البرلمان اللبناني"وأشار الى أن 
ستوجه الى "رسالة الحكومة اللبنانية التي تطلب الى مجلس األمن إقرار المحكمة تحت الفصل السابع 

يد الرئيس السوري بشار األسد ان سورية غير معنية بالمحكمة قال وعن تأك". المجلس قريباً جداً
هذه وجهة نظر خاصة بالرئيس السوري، والمحكمة الدولية ستنشأ والتحقيق الدولي يأخذ : "الحريري

  ".مجراه ومرتكبو الجريمة سيدفعون الثمن
  11/5/2007الحياة 

  
   دوره ومهمات األمم المتحدة تقرير بان كي مون ناقص ومنحاز وال يتناسب مع: حزب اهللا .58

علّق حزب اهللا، في بيان له امس، على تقرير األمين العام لألمم المتحدة بان كي مون حول تطبيق القرار 
إن إغفال تقرير األمين العام لألمم المتحدة لالنتهاكات اإلسرائيلية اليومية : "، وجاء في البيان1559

لثغر التي يعانيها التقرير والعائدة في شكل خاص، إلى أن من ساهم للسيادة اللبنانية، ليس إال جزءا من ا
كما . في إعداده منحاز إلى بعض األطراف الدوليين واإلقليميين النافذين ما يشكك في مصداقيته وحياديته

كان الفتا تركيز التقرير على المخاوف من حرب أهلية محتملة في لبنان، مع العلم بأن صانعة الحروب 
 في المنطقة والعالم هي اإلدارة األميركية التي تتحمل مسؤولية إثارة أجواء الفتن والتقاتل في األولى

ويهمنا التأكيد أن ضرورة المقاومة وقدسية سالحها تحددهما . إطار مشاريع الفوضى الهدامة التي تتبناها
دية الوطنية وليس إمالءات مطامع االحتالل والتهديد الدائم بالعدوان وتمسك اللبنانيين بحقوقهم السيا

وفي كل األحوال، . الخارج، أو مشاريع تريد أن تحقق للعدو أهدافا فشل هو في تحقيقها بعدوانه األخير
فإننا نأسف أن يأتي تقرير األمين العام ناقصا ومجتزأ ومنحازا، بما ال يتناسب مع دوره المفترض 

  ". العالموالمهمات التي تضطلع بها مؤسسة األمم المتحدة في 
  11/5/2007السفير 

  
  تقدم في موضوع مزارع شبعا: غير بيدرسون .59

تقدم في موضوع مزارع شبعا "أكد المنسق العام لألمم المتحدة لدى لبنان غير بيدرسون حصول : الحياة
، مشيراً إلى "علينا أن ننتظر لنرى كيف سيتطور هذا األمر على ارض الواقع: "وقال". في نيويورك

وتمنى بيدرسون خالل جولة في الجنوب بعد زيارة المقر  ".1701لمتواصل في تطبيق القرار التقدم ا"
العام للقوات الدولية، يونيفيل، في الناقورة أمس، ولقائه القائد العام لهذه القوات الجنرال االيطالي كالوديو 

، "ما هي مع الجيش اللبنانيتكون العالقة بين السلطات المحلية والقوات الدولية مميزة ك"غرازيانو، أن 
وفي  ".التواصل الدائم مع القوات الدولية لمعالجة أي مشكلة قد تحصل"داعياً السلطات البلدية إلى 

نحن نتابع باهتمام بالغ، والمفاوضات تحصل مباشرة بين الممثل : "موضوع األسرى والمعتقلين، قال
  ".سرائيل، ونأمل بأن يحصل تقدمالخاص لالمين العام لألمم المتحدة وبين حزب اهللا وإ

  11/5/2007الحياة 
  

  جنبالط يجدد دعوته الى وأد الفتنة ويتمنى أن تكون الدولة وحدها الَحكَم .60
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النيابي وليد جنبالط، خالل زيارته مع وفد من الحزب التقدمي " اللقاء الديموقراطي"جدد رئيس : بيروت
يناير /  كانون األول25باسط محمد مطر الذي قضى في منزل المغدور عبدال" المستقبل"االشتراكي وتيار 

". التعالي على الجراح والتهدئة الجتياز هذه المرحلة وأداً للفتن المحدقة بلبنان"الماضي، دعوته الى 
أتمنى مع الرئيس نبيه بري ومع الدولة وكل الفرقاء السياسيين أن يكون الحكم هو الدولة من أجل : "وقال

 ووأدها وحصرها في اإلطار الشخصي، لذلك لنحاول جميعاً ان نتعالى على الجراح إقفال باب الفتنة
ولنحكم الدولة والهيئات القضائية المختصة من أجل كشف الحقيقة وتسليم كل الجناة الذي اغتالوا وقتلوا 

  ". في بيروت وفي طرابلس والبقاع
  11/5/2007الحياة 

  
  تحدة شرط عدم ربط الموضوع بسالح المقاومةلحود مع وضع المزارع في عهدة األمم الم .61

ترحيبه بوضع " هيئة علماء صور"أكد الرئيس اللبناني اميل لحود خالل استقباله، أمس، أعضاء : بيروت
وأوضح ان ". شرط اال يربط هذا الموضوع بنزع سالح المقاومة"مزارع شبعا في عهدة االمم المتحدة 

الى األمم المتحدة وبعدها نستعيد حقنا في المياه ثم يستعيد لبنان الخطوة األولى تكون بتسليم المزارع "
ملكيتها وبعد ذلك يجب التوصل الى سالم شامل في المنطقة، وحينها ال نعود في حاجة الى سالح 

فيما تواصل اسرائيل "واستهجن لحود الكالم عن وضع مزارع شبعا في عهدة األمم المتحدة ". المقاومة
، أكد لحود ان "تبشير البعض بجولة عنف أخرى هذا الصيف"وتعليقاً على . من مياهها" ابعد ذلك استفادته

يضعوا خالفاتهم جانباً ويجلسوا معاً ويؤلفوا حكومة "ودعا اللبنانيين الى ان ". ال جولة أخرى تنتظرنا"
فسهم وحدة وطنية النه من دون هذه الحكومة سيضعف وأكثر من سيطاولهم الضعف هم من يسمون أن

  ".األكثرية
  11/5/2007الحياة 

  
  من يفرق بين سنة وشيعة عميل إسرائيلي أميركي: نعيم قاسم .62

رأى نائب األمين العام لحزب اهللا الشيخ نعيم قاسم في كلمة ألقاها في جامعة دمشق، بدعوة من اتحاد 
ما الثاني فمشروع هناك مشروعين تتجاذبهما منطقتنا، األول هو مشروع المقاومة، أ"الطلبة فيها، أن 

المقاومة تمثل الممانعة والصمود والتحرير "مضيفاً إن " االستكبار، والصراع بين المقاومة واالستكبار
ونحن في هذا . أما االستكبار فيمثل السيطرة واالحتالل واالستعمار الجديد والصهيونية. والعزة والتصدي

ولفت إلى ". حديات التي يفرضها علينا االستكبارالصراع نضع أنفسنا في صف المقاومة، ونواجه هذه الت
المقاومة يجب أال تميز بين السنة والشيعة، بين العرب والمسلمين، بين القوى المختلفة في المنطقة، "أن 

كل من يفرق بين سنة وشيعة هو عميل اسرائيلي أميركي يجب أن نشير إليه بالبنَان، ألن السنة والشيعة 
هذا االختالف في التفسير أو في المسائل الفقهية هو داخلي في األمور "عتبراً أن ، م"واحد في منطقتنا

ما الفرق بين سني اغتصبت أرضه وشيعي : "، متسائال"العبادية ولكل تكليفه، أما قضايانا فواحدة
  ".اغتصبت أرضه؟

  11/5/2007األخبار اللبنانية 
  

  الوزراء جعجع يحذّر من خطورة انتقال سلطة الرئيس إلى مجلس  .63
أثنى رئيس الهيئة التنفيذية في القوات اللبنانية سمير جعجع على قرار وزراء حركة أمل وحزب اهللا 
المتعلق بتصريف االعمال في الوزارت، وانتقد في لقاء في بزمار، نظمته الجامعة الشعبية لمنطقة المتن 

بقيت الحكومة وانتهت واليته ال يستطيع اذا "الشمالي اختتاماً لدورتها، قول الرئيس اميل لحود لجهة انه 
، وأكد أن هذا االستحقاق "لدى انتهاء الوالية تنتهي مسؤولية الرئيس"، مذكراً بأنه "وضع البلد في فراغ
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إما إجراء االنتخابات الرئاسية اي رئيس جمهورية جديد ما يعني أمالً جديداً : له حالن ال ثالث لهما"
، "اة جديدة للبنان، او انتقال صالحيات رئاسة الجمهورية الى الحكومةوثغرة في الجدار المسدود وحي

الجميع من احزاب ومواطنين "، داعياً "خطورة المخرج الثاني، ألنه يعيد االمور الى الوراء"محذراً من 
وفرقاء ونواب الى ضرورة الوعي في هذا السياق واتخاذ موقفه على هذا االساس، الذهاب نحو الحل أي 

بات رئاسية ام المزيد من التأزم والتدهور وتضييع موقع الرئاسة باتجاهات مختلفة وتمييع كل انتخا
  ". صالحياته ووضعها في مجلس الوزراء ما يعني المزيد من البلبلة والضياع في البلد

  11/5/2007السفير 
  

 أبو الغيط والخطيب يتمسكان بالمبادرة العربية وليفني تصف االجتماع بالتاريخي .64
تمسك وزيرا الخارجية المصري أحمد أبوالغيط واألردني عبداإلله الخطيب  : أشرف الفقي-القاهرة 

 وكان وزيرا الخارجية المصري ونظيره األردني عقدا اجتماعا ثالثيا مع وزيرة .بالمبادرة العربية للسالم
ؤتمر بسبب موقف ليفني أن خالفات نشبت خالل الم" الوطن"الخارجية اإلسرائيلية تسيبي ليفني، وعلمت 

 وقالت مصادر دبلوماسية إن أبوالغيط والخطيب أكدا لوزيرة الخارجية .حيال المبادرة العربية للسالم
اإلسرائيلية ضرورة احترام األراضي الخاضعة للسلطة الفلسطينية ووقف سياسة االغتياالت وكافة أشكال 

 التي من شأنها إشاعة أجواء لبناء الثقة مع الجانب التصعيد العسكري تجاه الفلسطينيين واتخاذ اإلجراءات
 كما ناقش االجتماع الثالثي، .الفلسطيني وإعطاء األمل للشعب الفلسطيني إلمكانية قيام دولته المستقلة

إمكانية استئناف المفاوضات على المسارين السوري واللبناني الستكمال عملية السالم في الشرق 
ية المصري إن االجتماع تطرق إلى الكثير من المفاهيم العربية للسالم األوسط، وقال وزير الخارج

 ورغم الخالفات التي نشبت في االجتماع الثالثي إال أن ليفني .والردود اٍإلسرائيلية على تلك المفاهيم
كانت حريصة في تصريحاتها على اإلشادة بالدور المصري في عملية السالم ووصف محادثاتها 

، "إن الدور المصري في المنطقة على درجة عالية من األهمية" بالمثمرة، وقالت والرئيس المصري
وعبرت عن قناعتها بإمكانية أن يقوم العالم العربي بدور مهم في تحقيق السالم بين الفلسطينيين 

 .واإلسرائيليين
يفني على وبدت الخالفات واضحة في المؤتمر الصحفي المشترك لوزراء الخارجية الثالثة إذ أصرت ل

توسيع المشاركة العربية في عملية السالم وعدم قصرها على وزيري الخارجية المصري واألردني وهو 
األمر الذي تم حسمه سابقا في اجتماع لجنة المتابعة العربية للمبادرة العربية للسالم، وقالت ليفني إن 

  .لمعتدلين العرب للمشاركة فيهاجتماع القاهرة تحضيري الجتماع ثان في إسرائيل دعت من وصفتهم با
إن االجتماع الثالثي يأتي بتكليف من قمة الرياض العربية التي "ورد وزير الخارجية األردني قائال 

فوضت بالده ومصر بإجراء اتصاالت مع إسرائيل للتعبير عن الموقف العربي الخاص بمبادرة السالم 
 ."العربية

ليس "ع الرئيس المصري، إن اللقاء مع نظيريها المصري واألردني وقالت ليفني للصحفيين بعد مقابلتها م
 ."فقط مهما ولكنه تاريخي

من جهة ثانية، كشف رئيس مجلس الشعب المصري أحمد فتحي سرور عن عقد مؤتمر سالم بين 
الفلسطينيين واإلسرائيليين بالقاهرة، في أكتوبر المقبل، في إطار المجلس األوروبي األورومتوسطى، 

فا أن رئيس البرلمان األوروبي سيسافر إلى إسرائيل لبحث ترتيبات عقد المؤتمر في نطاق عملية مضي
  .برشلونة

  11/5/2007الوطن السعودية 
  

  لم يتحقق تقدم بشأن السالم مع اسرائيل: الرئيس السوري .65
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لم قال الرئيس السوري بشار االسد، يوم الخميس، انه : دمشق: 10/5/2007رويترز ذكرت وكالة 
وقال . يتحقق تقدم بشأن السالم بين سوريا واسرائيل رغم الجهود الدولية النهاء حالة الحرب بين البلدين

االسد في جلسة للبرلمان ان الحكومة االسرائيلية التي وصفها بأنها ضعيفة تعرضت لضغوط من جانب 
لقد . ي تقدم في عملية السالمليس هناك أ"وقال االسد . الواليات المتحدة لكي ال تصنع سالما مع سوريا

بادر العديد من االطراف الداء دور في دفع عملية الساللم، ابدينا كل ايجابية نحوهم وشجعها الجميع 
على اداء ذلك ولكن معظم هؤالء ذهب ولم يعد نتيجة الرفض االسرائيلي االلتزام باسس عملية السالم 

تحقيق السالم يجب ان "وتابع االسد بقوله ". يكيةوالضغوط التي تعرضت لها من جانب االدارة االمر
يرتكز الى مجموعة من االسس في مقدمتها وجود معايير لعملية السالم واستعداد جميع االطراف لاللتزام 

 وهي مبدأ االرض مقابل السالم والقرارات 1991بمرجعية هذه العملية من انطالقتها في مدريد عام 
ضح وغير الملتبس عن استعدادها العادة االرض المحتلة حتى حدود عام الدولية وتعبير اسرائيل الوا

ووجهت سوريا ".  حيث ان عودة الجوالن العربي السوري امر غير قابل للتفاوض بالنسبة لنا1967
مجددا نداءات للدخول في محادثات سالم مع اسرائيل للتفاوض على اعادة مرتفعات الجوالن التي تحتلها 

  .1967ة منذ عام الدولة اليهودي
أعلن الرئيس السوري بشار األسد انه ال وجود ألي : 11/5/2007البيان اإلماراتية وأضافت صحيفة 

، وشدد األسد على أن التعاون مع المحكمة الدولية لمحاكمة "ال علنية وال سرية"اتصاالت مع إسرائيل 
ي مرفوض إذا كان يتعارض مع السيادة المتهمين في اغتيال رئيس الوزراء اللبناني األسبق رفيق الحرير

  .الوطنية
  

  المؤتمر القومي العربي يرفض محاوالت التطبيع .66
بخصوص فلسطين أكدنا على الثابت : "قال خالد السفياني االمين العام للمؤتمر القومي العربي: ا.ب.د

ر األراضي المتمثل في دعم المقاومة ورفض االحتالل والتركيز على الوحدة الوطنية من أجل تحري
الفلسطينية وأن تبنى الوحدة وفق قاعدة الثوابت الفلسطينية، وأعلنا رفضنا القاطع لكل محاوالت التطبيع 

  ".مع الكيان الصهيوني
  11/5/2007الخليج اإلماراتية 

  
  ؤكد أهمية أن تضع كافة األطراف الفلسطينية مصلحة الشعب فوق كل اعتبارتاالمارات  .67

 الدكتور سالم ، امس، استقبل الشيخ عبداهللا بن زايد ال نهيان وزير الخارجية:جمال المجايدة - ابوظبي
فياض وزير المالية في ابوظبي وتم خالل اللقاء اطالع  الشيخ عبداهللا بن زايد على آخر تطورات 
 .الوضع في الساحة الفلسطينية والمساعي المبذولة عربيا ودوليا من اجل عودة االستقرار ولم شمل شعبنا

وأعرب عن أمله في ان تلقى الجهود الخيرة والمساعي المبذولة طريقها الى كافة األطراف الفلسطينية 
لتحقيق االستقرار الداخلي وتأمين وحدة شعبنا لكي يواصل نضاله من اجل اقامة الدولة الفلسطينية 

ووحدته فوق كل وأكد أهمية أن تضع كافة األطراف الفلسطينية مصلحة الشعب الفلسطيني  .المستقلة
سالم فياض بالدعم الكبير الذي تقدمه دولة االمارات العربية المتحدة . وأشاد وزير المالية د. إعتبار

بقيادة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان لشعبنا منوها بالمواقف النبيلة والمشرفة لدولة االمارات الداعمة 
  .ولته المستقلة على ترابه الوطني وعاصمتها القدسللقضية الفلسطينية ونضال شعبنا لنيل حقوقه باقامة د

  11/5/2007الحياة الجديدة 
  

  قوة احتالل" إسرائيل"السفير البريطاني في تل أبيب يتفهم كون  .68
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، أمس، عن السفير البريطاني في تل أبيب طوم         "اإلسرائيلية"نقلت صحيفة الجيروزاليم بوست     : يو بي أي  
ق بالسبب الذي يجعل الشعب البريطاني غالباً ما يكون عـدائياً ضـد             فيليبس خالل إجابته عن سؤال يتعل     

ستواصـل  " إسرائيل"، ويدفع االتحادات وآخرها نقابة الصحافة إلى الدعوة لمقاطعتها، قوله إن            "إسرائيل"
ببعض الحـزن،   "وأضاف بأن ما سيقوله في هذا اإلطار و       . مواجهة الصحافة النقدية طالما هي قوة محتلة      

تملك حق الوجود بسالم هنـا، ويـتفهم الـسبب          " إسرائيل"، ويعتقد أن    "إسرائيل"ملتزم ب   كشخص هنا   
ألن تكون قوة محتلة ألراض عليها أنـاس ال يريـدون أن            " إسرائيل"التاريخي المعقد جداً الذي أدى بـ       

عضاً مـن   أن يمنحوهم حق التصويت، هو أن ب      " اإلسرائيليون"، وفي المقابل ال يريد      "إسرائيليين"يكونوا  
  ". إن هذا ما يحصل عند كونك قوة احتالل. تعتبر قوة احتالل" إسرائيل"ستستمر طالما أن ) المواقف(هذه 

  11/5/2007الخليج اإلماراتية 
  

  واشنطن تعتزم منح تطمينات لتسهيل وصول االموال إلى الفلسطينيين .69
ارة الرئيس جورج بوش تعتـزم      قال مسؤول أمريكي، يوم الخميس، إن إد      :  من محمد السعدي   -رام اهللا   

اصدار تطمينات في غضون أيام لتسهيل تدفق االموال على حساب يسيطر عليه وزير المالية الفلسطيني               
لكن دبلوماسيين غربيين ومسؤولين اسرائيليين قالوا انه مـن غيـر الواضـح ان كانـت                . سالم فياض 

مانحين ستشمل قيودا تمنـع فيـاض مـن         التطمينات المتوقع أن تأتي في صورة خطابات الى البنوك وال         
وقالـت  . استخدام االموال لتغطية نفقات السلطة الفلسطينية التي تقودها حركة المقاومة االسالمية حماس           

لوائحنا المصرفية ال تسري    "ميكايال شويتزر بلوم مسؤولة العالقات العامة بالقنصلية االمريكية في القدس           
نعمل مع سالم فياض الستجالء سبل مساهمة الكيانات        ... فلسطينيةعموما على حساب منظمة التحرير ال     

دون أن تقدم أي تفاصيل بشأن      " في غضون يومين  "وأضافت أن التوضيحات ستصدر     ." في هذا الحساب  
  .مضمونها

  10/5/2007رويترز 
  

  اليابان قد تستأنف المساعدات المباشرة للفلسطينيين .70
 اليوم الخميس، أن اليابان تميل الـى اسـتئناف المـساعدات            ذكرت صحيفة يوميوري اليابانية،   : طوكيو

ووفقا لتقرير صحيفة يوميوري فسوف توفد      . المباشرة للحكومة الفلسطينية للمرة االولى منذ أكثر من عام        
اليابان مسؤولين من وزارة الخارجية الجراء محادثات مع مسؤولين مـن الـسلطة الفلـسطينية بـشأن                 

وأضافت الصحيفة أن من    . ساعدات التنمية الرسمية في وقت ما من الشهر المقبل        االستخدامات المحددة لم  
. المرجح أن تقدم المساعدة لمشاريع ومجاالت تخضع لسلطة أعضاء الحكومة الذين ال ينتمون لحمـاس              

ونقلت الصحيفة عن مسؤول بوزارة الخارجية القول ان المساعدات لحكومة حماس علقت خوفا مـن أن                
شطة المسلحين لكن الصحيفة قالت إن تشكيل حكومة الوحدة قد يمهـد الـسبيل السـتئناف                تستغل في أن  
  .المساعدات

  10/5/2007رويترز 
  

  أسوأ من التمييز العنصري جنوب إفريقيا تعتبر احتالل فلسطين .71
اعتبر وزير اجهزة االستخبارات في جنوب افريقيا رونـي كاسـريلس، أمـس، ان احـتالل                : ب.ف.ا
سطين أسوأ من نظام الفصل العنصري السابق في بالده، وذلك بسبب قسوة هـذا االحـتالل                لفل" إسرائيل"

وأشار الوزير، لمناسبة اجتماع نظمته االمم المتحـدة عـن           .وعنصريته واالحكام المسبقة التي قام عليها     
 كمـا   الوضع في فلسطين، الى ان معازل السود في جنوب افريقيا لم تقصف ابدا بالمروحيات والدبابات              

وقال، خالل هذا االجتماع المنعقد في بريتوريا، كثيرا ما يـشبه نظـام             . يحدث في االراضي الفلسطينية   
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ان االحـتالل أسـوأ     . غير انهما ليسا متمـاثلين    ". إسرائيل"الفصل العنصري باحتالل فلسطين من قبل       
  .بالتأكيد

  
اطعة السياسية واالقتصادية التي يفرضانها     ودعا الوزير الواليات المتحدة واالتحاد االوروبي الى رفع المق        

  .على السلطة الفلسطينية وذلك بعد تشكيل حركتي فتح وحماس حكومة وحدة وطنية
  11/5/2007الخليج اإلماراتية 

 
  تعذيب المعتقلين الفلسطينيين وتقطيع أوصال الضفة الغربية  .72

 بأن محققـي جهـاز األمـن العـام          خالل السنوات األخيرة اعترفت إسرائيل رسميا     : المشهد اإلسرائيلي 
ضد المعتقلين الفلسطينيين في الحاالت     " الضغط البدني "ويستعملون  " شاذة"يتبعون وسائل تحقيق    ) الشاباك(

مركز المعلومات اإلسرائيلي لحقوق اإلنسان فـي       (وقد قامت منظمة بتسيلم     ". قنبلة موقوتة "التي تعتبرها   
بفحص هذه الوسائل المتبعة في التحقيقـات       ) الدفاع عن الفرد  مركز  (ومركز هموكيد   ) األراضي المحتلة 

  . ووتيرة استعمالها، إلى جانب الممارسات األخرى التي تلحق األذى
 فلسطينيا من سكان الضفة الغربية الذين تم اعتقـالهم بـين            73تستند نتائج التقرير إلى عينة مكونة من        

. حقيق معهم من قبل جهاز المخابرات اإلسـرائيلي        وتم الت  2006 ولغاية شهر آذار     2005األشهر تموز   
وعلى الرغم من أن العينة ليست عينة إحصائية علمية إال أنها توفر داللة واضحة حول وتيرة الظـواهر                  

  .الواردة في التقرير
  اإلطار القانوني

ظر حتـى   وهو ال يسمح للدول بتجاوز هذا الح      . يفرض القانون الدولي حظرا تاما على التعذيب والتنكيل       
إن المسؤولية في حالة انتهاك الحظر ال تقع فقط علـى           . في الظروف القاهرة الخاصة بمكافحة اإلرهاب     

  .الدولة، بل تطال الُمنكلين أنفسهم المعرضون للمثول أمام القضاء في دولهم أو خارجها
 يملك الصالحية    أن جهاز الشاباك ال    1999وقد حددت محكمة العدل العليا في قرارها الصادر في أيلول           

إن الضغط وعدم الراحة إلى حد      . ضد الذين يتم التحقيق معهم    " وسائل التحقيق البدنية  "القانونية الستعمال   
معين مشروعة، حسب هذا الحكم، وفقط كوسيلة جانبية الحتياجات التحقيق وليس كوسيلة لكسر معنويات              

القنبلة "ذين نكلوا بمن تم التحقيق معهم في حالة         ومع هذا، فإن محققي الشاباك ال     . الذين يتم التحقيق معهم   
إن هذا الموقف منح الشرعية ضـمنا لمثـل هـذه           . يتمتعون باالعفاء من المثول أمام القضاء     " الموقوتة

األعمال الخطيرة، على النقيض التام من روح القانون الدولي الذي ال يعترف بالحاالت الشاذة حول حظر                
  .التعذيب والتنكيل

   المعتقلين قبل التحقيق معهم"تليين"
أبلغ شهود العينة عن حاالت الضرب، شد القيود المؤلم، الشتائم واإلهانات ومنع االحتياجـات الطبيعيـة                

ثلثا شهود العينة تقريبا    . التي عانوا منها من قبل الجنود منذ لحظة اعتقالهم ولغاية تسليمهم إلى المخابرات            
نوع واحد على األقل من هذه الممارسات المؤذيـة التـي يعتبرهـا             أبلغوا أنهم عانوا من     ) 73 من   49(

وفي هذا البحث لم يتم فحص السؤال إذا    . القانون الدولي تنكيال ممنوعا والتي قد تصل إلى درجة التعذيب         
ومع ذلك، فإن هذه    . المعتقلين تمهيدا للتحقيق معهم من قبل الشاباك      " تليين"ما كان هذا التنكيل يهدف إلى       

  .لنتيجة من الناحية الفعليةهي ا
  التنكيل الروتيني: نظام التحقيقات في الشاباك

يتكون نظام التحقيقات في الشاباك من سبعة مكونات أساسية تمس بصور متفاوتة بكرامـة الـذين يـتم                  
كما أن األذى يزداد على ضوء دمج هذه المكونات خالل فترة التحقيـق             . التحقيق معهم وبسالمة أبدانهم   

  :  يوما بالمعدل35استمرت في حالة شهود العينة مدة التي 
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   منع اللقاء ما بين المعتقل وبين محاميه وممثل الصليب األحمر؛ -االنقطاع عن العالم الخارجي•  
   العزل في زنزانة خانقة تفوح منها روائح كريهة؛ -ظروف السجن كوسيلة ضغط نفسية•  
 النشاط البدني، المضايقة وقت النـوم والطعـام غيـر            منع -ظروف السجن كوسيلة إلضعاف الجسم    •  

  الالئق؛ 
   تقييد يدي المعتقل ورجليه بالكرسي بصورة مؤلمة ومتواصلة؛ -"الشبح"وضعية •  
   الشتائم، إجراء التفتيش مع العري التام، الصراخ، البصق وما شابه؛ -التقريع واالهانات •  
  التعذيب البدني القاسي، اعتقال أفراد العائلة وغيرها؛  وبضمنها التهديد باستعمال -التهديدات•  
 هذه الطريقة بحد ذاتها ليست مصحوبة بـاألذى،   -" العصافير"تخليص المعلومات بواسطة المتعاونين     •  

  .غير أن نجاعتها تعتمد إلى حد كبير على التنكيل بالمعتقلين قبل استعمالها
إن الوسـائل   . لبية العظمى من الشهود المشمولين في العينـة       لقد تم استعمال معظم هذه الوسائل لدى الغا       

ال يمكن االستغناء عنه ضمن احتياجات االعتقال والتحقيق، بل تهدف إلى تحطيم            " منتوجاً مصاحباً "ليست  
ونظرا لهذا، فهي تتعارض مع قرار محكمة العـدل العليـا           . معنويات المعتقلين الذين يتم التحقيق معهم     

إلى جانب هذا، فهي قد تصل في ظروف معينة إلى حـد            . انون الدولي، تنكيال محظورا   وتشكل، طبقا للق  
  .التعذيب الحقيقي
  "الخاصة"وسائل التحقيق 

باإلضافة إلى الوسائل االعتيادية، يستعمل محققو الشاباك في جزء من الحاالت، علـى مـا يبـدو فـي                   
ترتبط غالبيتها باسـتعمال    " خاصة"، وسائل   "تةقنبلة موقو "الحاالت التي يتم التحقيق فيها مع من يصفونه         

  : وقد وصف شهود العينة سبع وسائل كهذه. العنف البدني المباشر
  ؛ ) حالة15(الحرمان من النوم لمدة تزيد عن يوم كامل •  
  ؛ ) حالة17" (الجافة"الضربات •  
  ؛ ) حاالت5(الدم بصورة مؤلمة، وفي بعض األحيان إلى درجة وقف سريان ) كالبشات(شد وثاق •  
  ؛ ) حاالت6(شد الجسم إلى األمام بصورة مفاجئة، التسبب باأللم في مفاصل اليدين الموثقتين بالكرسي •  
  ؛ ) حاالت8(ثني الرأس إلى الجوانب أو الوراء، من خالل اإلمساك المؤلم بالذقن أو دفعه بقبضة اليد •  
 3(والمصحوبة بالدفع   ) رفصاء على أطراف أصابعه   إجبار المعتقل على جلوس الق    " (الضفدع"وضعية  •  

  ؛ )حاالت
 5(، طي جسم المعتقل على شكل قوس خالل جلوسه علـى المقعـد بـدون مـسند                  "الموزة"وضعية  •  

  ). حاالت
. إن استعمالها ليس دارجا لكنه لـيس هامـشيا        . إن هذه الوسائل تعتبر تعذيبا واضحا وفق القانون الدولي        

القنبلـة  "العليا حددت أنه يمكن لمحققي الشاباك الذين نكلوا بالمعتقلين فـي حالـة              ومع أن محكمة العدل     
االستفادة من العفو والتبعات الجنائية، غير أن هذا يكون فقط في حالة أن التنكيل تم كرد فعـل                  " الموقوتة

 على أنـه يـتم   من الناحية العملية، تدل كافة الدالئل . تلقائي من قبل محقق منفرد تجاه حادث غير متوقع        
  .طبقا إلجراء ثابت واستنادا إلى مصادقة يتم إعطاؤها مسبقا" الخاصة"استعمال الوسائل 

  أجهزة التغطية والمواربة
أعمال التنكيل والتعذيب التي يقوم بها محققو الشاباك والجنود بحق المعتقلين الفلـسطينيين ال تـتم فـي                  

  .  في إسرائيلالفراغ، بل تتم بتغطية من جهاز تطبيق القانون
 شكوى حول أعمال    500، قُدمت إلى النيابة العامة أكثر من        2001على الرغم من الحقيقة بأنه منذ العام        

التنكيل بحق المعتقلين من قبل الشاباك، لم تر النيابة من المناسب إصدار األوامر بفتح ولو تحقيق جنائي                 
ئج الفحص الذي يقوم به مراقب شكاوى المعتقلـين         إن قرارات النيابة في هذا الشأن تستند إلى نتا        . واحد

الذين تم التحقيق معهم من قبل الشاباك، وهو أحد رجال الشاباك ويخضع لمـدير جهـاز األمـن العـام                    
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وحتى عندما اتضح أن محققي الشاباك قد نكلوا بمعتقل، فقد قامت النيابة بإغالق الملف استنادا               ). الشاباك(
  ". الحماية عند الحاجة"مة العدل العليا بخصوص سريان إلى تفسير متحيز لقرار محك

معظم حاالت تنكيل الجنود بالمعتقلين ال يتم التحقيق فيها إطالقا، والقليل منها مما يتم التحقيق به ينتهـي                  
ويعود هذا األمر في الكثير من الحاالت إلى أنماط مـن الخلـل اإلداري، مثـل                . إلى إعداد الئحة اتهام   

باإلضافة إلى ذلك، يمكن االفتراض أنه بدون المبادرة إلى بذل الجهـد            . الشروع بالتحقيقات التأخير في ب  
من قبل السلطات، تقل احتماالت تقدم المعتقلين بنفسهم بالشكاوى حول ما لحـق بهـم مـن أذى أثنـاء                    

  . اعتقالهم
دل العليـا التـي     يحظى نظام التحقيقات الخاص بجهاز المخابرات بدعم ملحوظ أيضا من قبل محكمة الع            

ومـن  . تعمل كختم مطاطي لألوامر التي تنظم احتجاز المعتقلين في ظروف العزل عن العالم الخارجي             
بين مئات االلتماسات التي تم التقدم بها إلى محكمة العدل العليا خالل السنوات األخيرة ضد هذه األوامر،                 

دت محكمة العدل العليا السماح لجهاز الـشاباك        كما اعتا . لم تقبل محكمة العدل العليا حتى التماسا واحدا       
بإخفاء مجرد إصدار األوامر عن المعتقلين واإلجراءات القانونية التي تدور في هذا السياق، بهدف زيادة               

  .الضغط النفسي الواقع عليهم
  توصيات

   :على ضوء نتائج التحقيق تدعو بتسيلم والموكيد حكومة إسرائيل إلى اتخاذ الخطوات التالية
إصدار األوامر إلى الشاباك بالتوقف فورا وبصورة تامة عن استعمال جميع وسائل التحقيق التي مـن                •  

  شأنها المس بالمعتقلين الذين يتم التحقيق معهم أو بسالمتهم البدنية؛ 
 "الحمايـة عنـد الحاجـة     "المبادرة إلى تشريع يحظر التعذيب والتنكيل حظرا باتاً وإلغاء إمكانية شمل            •  

  بخصوص المستخدمين الرسميين المشتبه بهم باقتراف مثل هذه األعمال؛ 
إتباع نهج يتم من خالله فحص كل شكوى تقدم بها من تعرضوا للتنكيل ضـد أحـد أفـراد أو ضـد             •  

المحققين في المخابرات ممن مارسوا التعذيب بحق المشتكي، وفقاً لهذا النهج تقوم جهة محايدة ومـستقلة                
  ه القضية وإن وجدت صحيحة يتم تقديم الفاعلين للمحكمة؛ بالنظر في هذ

توثيق تحقيق المخابرات بتصوير فيديو، وفتح معاقل التحقيق امام الرقابة الخارجية المحايـدة، ومـن               •  
  ضمن هذه الجهات المندوب الخارجي لالمم المتحدة لمناهضة التعذيب؛ 

د األدنى من ظروف السجن اإلنسانية لكل معتقل كائنا         الضمان، على المستويين التشريعي والفعلي، الح     •  
  من يكون وإلغاء األوامر الخاصة بانتهاج التمييز ضد المعتقلين األمنيين بخصوص هذه الظروف؛ 

إلغاء األمر العسكري الذي يتيح للشاباك منع اللقاء بين المعتقل وبين محاميه وانتهاج المعايير الثابتـة                •  
   االعتقاالت المعمول به في إسرائيل بخصوص المعتقلين الفلسطينيين؛ بهذا الشأن في قانون

  . تقديم الجنود الذين مسوا بالمعتقلين الفلسطينيين إلى العدالة•  
  "البنك الدولي"تقرير 

إسرائيل بتفكيك أوصال الضفة الغربية وتحويلها إلى كانتونات تمنع         " البنك الدولي "من ناحية أخرى اتهم     
  . في المائة من مساحتها، ما يعيق حركتها االقتصادية50 من الوصول إلى الفلسطينيين

إسرائيل تحد من حرية الحركة للفلـسطينيين مـن         "، أن   9/5/2007وأوضح البنك، في تقرير نشر يوم       
القيود التي  "أضاف ان   ". خالل تقسيم المنطقة الى مناطق مقطوعة األوصال ومنفصلة عن بعضها البعض          

 في المائة من مـساحة الـضفة        50ل على حركة الفلسطينيين وتمنعهم من الوصول الى         تفرضها إسرائي 
  ".الغربية، تنسف كل فرصة بأن يخرج االقتصاد الفلسطيني من أزمته

أمرا شاذا عن القاعـدة ولـيس القاعـدة،    "وتابع أن حرية حركة الفلسطينيين وتنقلهم داخل الضفة أصبح   
موضـحا ان   " اقات عديدة بين الحكومة اإلسرائيلية والسلطة الفلسطينية      خالفا للتعهدات التي جاءت في اتف     

سياسة اإلغالق في الضفة الغربية تطبق عن طريق األنظمة اإلدارية لالحتالل وعن طريـق الحـواجز                "
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وأشار الـى أن ذلـك   ". التي تهشم المنطقة الى كانتونات تصغر شيئا فشيئا كلما انفصل أحدها عن اآلخر       
ة وتعزيز حرية حركة المستوطنين والتوسع الفعلي واالقتصادي للمستوطنات على حساب           حماي"يستهدف  

  ".السكان الفلسطينيين
  تقرير مراقب الدولة

من جهته، رأى مراقب الدولة اإلسرائيلي ميخا لندنشتراوس أن الجيش اإلسرائيلي عجز عن وقف إطالق               
فاق عند حدود القطاع التي يتم مـن خاللهـا          الصواريخ على إسرائيل من شمالي غزة، وإحباط حفر األن        

  .  عاما20تهريب أسلحة ومواد متفجرة من مصر، المستمرة بحسبه منذ 
وأوضح لندنشتراوس، في تقريره السنوي، ان الجيش اإلسرائيلي لم يضع خططا للتـصدي للـصواريخ،           

غرات في التعامـل مـع      التحقيق يشير الى أخطاء في عمل الجيش اإلسرائيلي أدت الى ث          "مشددا على ان    
ورأى لندنشتراوس أنه كان لهذه اإلخفاقات تأثير غيـر مباشـر علـى             ". الصواريخ التي تطلق من غزة    

  .مواجهة مشاكل موازية عند الحدود مع لبنان
 وأبدى التقرير انزعاجا لكيفية معالجة قضايا العمالء المتعاونين مـع أجهـزة االسـتخبارات واألمـن                

  ".جيش لبنان الجنوبي" الجهات المختصة مع ظروف عناصر اإلسرائيلية، وتعامل
   10/5/2007المشهد االسرائيلي 

  
  أسرار التواريخ والجداول الزمنية في الخطة األمنية األمريكية .73

  عماد عفانة
اعتقد أن كثير منكم سمع بما أشار إليه عدد من المراقبين عن االختالف في الخطة األمنيـة األمريكيـة                   

لمخططات السابقة التي دأبت اإلدارة األمريكية على اقتراحها علـى الجـانبين الفلـسطيني              الجديدة عن ا  
واإلسرائيلي للوصول إلى القواسم المشتركة التي توفر األمن إلسرائيل وتحقق مصالح بعض المتنفـذين              

خطة األمنية  في الساحة الفلسطينية، هذا االختالف هو تضمين الخطة لتواريخ ملزمة للطرفين لتنفيذ هذه ال             
  :التي تدور حولها وحول توقيت طرحها الكثير من التساؤالت مثل

 أن الخطة طرحت قبيل أيام قليلة من بدء المخطط اإلسرائيلي الكبير لعمليات هدم كبيرة تستهدف مـا                  -
تحت المسجد األقصى المبارك من جهة حائط البراق، هذا المخطط الذي أشار إليه شيخ األقـصى رائـد               

ي مؤتمره الصحفي قبل يومين والذي يتكون من مرحلتين تبدأ المرحلة األولى اليـوم الخمـيس                صالح ف 
العاشر من مايو الجاري، ما قد يدفع الى االعتقاد ان توقيت طرحها ربما استهدف إثارة جلبة سياسية في                  

 الذي يقـوده    الساحة الفلسطينية خصوصا حيث انقسم الفلسطينيون ما بين موافق تمثل في فريق الرئاسة            
  .عباس، وما بين رافض وتمثل في فريق الحكومة الذي تقودها حماس

األمر الذي استهدف إشغال الفلسطينيون بالخطة بهدف صرف أنظارهم وتـشتيت اهتمـامهم بالقـضية               
  .المركزية التي تعتبر لب القضية الفلسطينية وهي مدينة القدس والمسجد األقصى المبارك

ة انه وبعد ايام قليلة من طرح الخطة االمريكية يتم كشف النقاب عـن ان لجنـة         وما يعزز هذه الفرضي   -
 حسب صحيفة   -التخطيط والبناء في مدينة القدس المحتلة أقرت خطة استيطانية جدية قبل نحو عشرة ايام             

 ألف وحدة سكنية، وتقديم توصية ببناء حي سكني يهـودي           20 تقوم على بناء حوالي      -هآرتس العبرية   
 وحدة سكنية ضمن خطط التعبئة االستيطانية في منطقة القـدس وخلـق تواصـل               500قدس يضم   في ال 

   . المحتلة67جغرافي بين المستوطنات وقطع أوصال التجمعات السكنية الفلسطينية، وتغييب حدود عام 
قـاطع   أن الخطة األمريكية ورغم ما سببته من انقسام فلسطيني حولها إال أنها قوبلت برفض إسرائيلي      -

رغم أن الخطة األمريكية هي في صالح إسرائيل بالدرجة األولى، وهي وصفة أكيدة لمصادمات وحرب               
فلسطينية داخلية في حال تطبيقها، إال أن الرفض اإلسرائيلي ربما يستهدف اثـارة مزيـد مـن الغبـار                   

لتـي ال تخـدم إال   السياسي والحراك بهدف إشغال العالم بمطالبة إسرائيل بالموافقة على هـذه الخطـة ا          
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إسرائيل عن ما يحاك من مخططات حيال تقويض أساسات المسجد االقصى واستكمال تهويد وابتالع ما               
  .تبقى من المدينة المقدسة

 بقدر ما طرحت بهدف اوال التغطيـة        - إسرائيليا على األقل   - أن الخطة ربما لم تطرح بهدف التطبيق       -
ى ومدينة القدس، وبهدف استغالل الجلبة المثـارة حولهـا          على المخططات النازية حيال المسجد األقص     

  .الستكمال مخططاتها العسكرية لشن الحملة العسكرية التي تهدد بها إسرائيل قطاع غزة
 بهدف تهدئة الملـف الفلـسطيني       -أمريكيا على األقل  – أو أن الخطة األمريكية ربما طرحت للتطبيق         -

التي كان الفلسطينيون يحصلون على     -سلة طويلة من التسهيالت   على اعتبار ان الفلسطينيون سيقبلون بسل     
 للتفرغ لمخططاتها حيال ايران وسـوريا حيـث تتحـدث           -إضعافها حتى قبل إشعال االنتفاضة األولى     

التسريبات اإلعالمية التي نقلتها صحيفة المنار المقدسية عبر موقعها على شبكة االنترنـت نـت اليـوم                 
األخيرة شهدت اتصاالت ومشاورات مكثفة بين بعض القيـادات العربيـة،           أن الساعات    "5-10الخميس  

تناولت قائمة المطالب الخطيرة والعاجلة التي تقدمت به اإلدارة األمريكية إلى هذه القيادات واألدوار التي               
ستقوم بها في األشهر القليلة القادمة ومشاركة الواليات المتحدة في تحقيق ترتيبات خططت وأعدت لهـا                
واشنطن وحددت لها جدوال زمنيا ينتهي قبل شهر تشرين األول القادم، واضاف التسريبات أن البرنـامج                
األمني االمريكي الذي تسلمته السلطة الفلسطينية أعده طاقم امريكي اسرائيلي أمنـي مـشترك، وتنفيـذه          

يرها قبـل نهايـة     مقدمة للتسوية المذكورة التي تقول المصادر ان ادارة بوش مصرة على فرضها وتمر            
العام الجاري، حيث تطبيق البرنامج المذكور هو الخطوة األولى لذلك بعد ان تتحقق التهدئة التي ستسمح                
بحدوث تطورات كبيرة في الساحة العربية في األشهر القليلة القادمة ، وتمهد في الوقت ذاتـه لتمريـر                  

  ".تسوية الدولة الفلسطينية بحدود قابلة للتفاوض
طرحت الخطة األمريكية لتبرير الحملة العسكرية التي ستستهدف قطـاع غـزة والتـي تفيـد                 وربما   -

واشنطن تدعمها في حال لم تنجح السلطة في تنفيذ البرنامج األمني الذي تلقته مؤخرا من               "التسريبات ان   
شر من  واشنطن، وأن رايس رئيسة الدبلوماسية األمريكية تنتظر الرد الفلسطيني وحددت يوم الخامس ع            

  ".آيار الجاري موعدا نهائيا للرد
 أو ان الخطة االمريكية تستهدف وضع مزيد من الضغوط على الفلسطينيين لجهـة تحقيـق مطالـب                  -

اسرائيل سواء باالعتراف بها او بوقف المقاومة ضدها كثمن البد مـن دفعـه قبـل ان تـسمح االدارة                    
لسلطة النقاذها من الوضع الكارثي الـذي وصـلت         االمريكية للعرب بدفع ما عليهم من مستحقات مالية ل        

أن القيادات العربية المعنية تعيش حرجـا بالغـا منـذ           "اليه، األمر الذي تؤكده هذه التسريبات التي قالت         
تسلمت المذكرة االمريكية، وانها تبحث عن مخارج تحلل لها المشاركة العملية فـي تحقيـق الترتيبـات                 

ان واشنطن حذرت بعض العواصم من ارسال الدعم المالي بشكل يساهم           االمريكية، كما اكدت المصادر     
في كسر الحصار االقتصادي عن الشعب الفلسطيني، وأن هذا الموقف االمريكي المعـادي للفلـسطينيين               

  ".نقله دبلوماسيون أمريكيون صراحة الى شخصيات فلسطينية رسمية والى قيادات عربية
ي محمود عباس، اعتبر أن الخطة األمنية األمريكية تتضمن خطوات          غني عن القول ان الرئيس الفلسطين     

مهمة إلحالل األمن ورفع المعاناة عن الفلسطينيين، ومن ثم دعا إسرائيل إلى التجاوب معها، في تنقاض                
واضح مع الموقف الذي ابدته مختلف القوى والفصائل الفلسطينية بما فيها حركة فتح و حركـة حمـاس                  

 الفلسطينية التي اعتبرت الخطة تستهدف تفريغ القضية الفلـسطينية وحـصرها فـي              فضال عن الحكومة  
زاوية الحاجات اإلنسانية لشعب ليس له كيان، وانه تقزيم للقضية وللتـضحيات المبذولـة علـى مـدار                  

  .عشرات السنوات
ة التـي   ومن المستغرب فعال ان تطرح االدارة االمريكية هذه الخطة في ظل االزمة الـسياسية الكبيـر               

تعصف باسرائيل بعد تقرير فينوغراد حيث انه افسد المناخ لتنفيذ اي خطة ألن اولمرت عاجز عن اتخاذ                 
  .اي خطوة وهمه الوحيد هو البقاء في الحكم ما يعزز ربما ما ذهبنا اليه من احتماالت
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  10/5/2007وكالة معا 
 

  ! أسير فلسطيني11000و... أسير إسرائيلي واحد .74
  حمنأسعد عبد الر.د

     بهدوء، ولربما بنسيان، على امتداد العالم العربـي طبعـاً          " يوم األسير الفلسطيني  "قبل فترة وجيزة، مر
وفي هذه األثناء، تواصل الجدل     . باستثناء فلسطين حيث جرى إحياء الذكرى عبر عدد كبير من الفعاليات          
مة األسماء التـي تقـدمت بهـا        والخالف بشأن صفقة تبادل األسرى مع إسرائيل، خاصة فيما يتعلق بقائ          

بل إن الجهود المصرية الساعية إلنجـاح       ". جلعاد شاليط "الفصائل المسؤولة عن أسر الجندي اإلسرائيلي       
وكان الرئيس المصري نفـسه قـد       . الصفقة تراوح مكانها، بسبب عقبات تضعها حكومة إيهود أولمرت        

ابل اإلفراج عن دفعة أولـى كبيـرة مـن          مق" شاليط"صرح بأن هناك مالمح اتفاق تتضمن اإلفراج عن         
األسرى الفلسطينيين من النساء واألطفال، يتلوها اإلفراج عن أسرى على دفعات ثـالث، وأن الجانـب                
اإلسرائيلي أبدى استعداده لإلفراج عن عدد أكبر من المتوقع، إلى أن جاء نفي حكومة أولمرت لوجـود                 

  . أي اتفاق أو صفقة للتبادل
للمطالبة بالتدخل لإلفراج عن جندي إسرائيلي واحد، فـإن هـذا           " العالمية" اإلعالمية   وفي مقابل الضجة  

يتجاهل آالف الفلسطينيين المدنيين، من رجال ونـساء وأطفـال، تعـتقلهم سـلطات االحـتالل                " العالم"
ت ، وقد بلغ عددهم حسب آخر إحصائية لمصلحة السجون اإلسرائيلية صـدر           "إدارياً"اإلسرائيلي أغلبيتهم   

 من الضفة والقدس واألراضي     8178 من القطاع، و   754 أسيراً، منهم    11013في شهر مارس الماضي     
أما مركز المعلومات الصحفي الفلسطيني فقد أصدر تقريـراً         .  طفالً 356، ومن بينهم    1948المحتلة عام   

يث بلغ إجمـالي    تناول فيه اإلحصائيات المتعلقة باألسرى الفلسطينيين في سجون ومعتقالت االحتالل، ح          
 525 من القطـاع و    850 من الضفة و   8828 أسيراً منهم    10400عددهم حتى منتصف فبراير الماضي      

ومن بـين األسـرى     .  من الدول العربية   55، و 1948 أسيراً من أراضي عام      142من القدس المحتلة و   
 800كبار السن، و عاماً، باإلضافة إلى مئات من  18 و 12 طفالً تتراوح أعمارهم بين      330 أسيرة و  117

. من مجموع األسرى  % 43.1 ونسبتهم   4484فعددهم  " الموقوفون"أما  . أسير محكوم إدارياً وبدون تهمة    
ويتضح فارق األرقام في ضوء تقرير أصدرته مجموعة الرقابة الفلسطينية عن االعتقاالت في صـفوف               

 500اً من الضفة والقطاع ما يقـارب        الفلسطينيين منذ بداية العام، ومؤداه أن قوات االحتالل تعتقل شهري         
 مواطنـاً   1584مواطن فلسطيني، حيث أسر االحتالل خالل األشهر الثالثة األولى من العـام الحـالي               

  .  أطفال110فلسطينياً بينهم 
وغني عن الذكر أن اعتقاالت التي تنفذها قوات االحتالل بحق أبناء لشعب الفلـسطيني ليـست بـاألمر                  

، تم  1967ز المعلومات الصحفي الفلسطيني، فإنه منذ احتالل األراضي الفلسطينية عام           فوفقاً مرك . الجديد
منهم مـا   ) وهي أكبر نسبة إلى مجموع عدد السكان في التاريخ الحديث         ( ألف مواطن    800اعتقال نحو   
 تم اعتقالهم خالل ست سنوات من عمر انتفاضة األقصى، باإلضافة إلـى عـشرات               42000يزيد على   

وهؤالء جميعاً تفـنَّن االحـتالل      . ممن اعتقلوا واحتجزوا لفترات قصيرة، ومن ثم أطلق سراحهم        اآلالف  
ومحققوه في ممارسة أقصى أنواع التعذيب واإلهانة واإلذالل بحقهم، في انتهـاك صـارخ لكـل القـيم                  

وضع  لم يطرأ تغير جوهري على       1948ومنذ  ! واألعراف ومواثيق حقوق اإلنسان التي وقعتها إسرائيل      
األسرى الفلسطينيين، إذ ال زالت إسرائيل تحاكم المعتقلين في محاكم عسكرية، وفق األوامر العـسكرية               
السارية التي ال تهتم بحقوق اإلنسان وتدوس على كافة االتفاقيات والمواثيق الدولية، حتى أصبح العـالم                

دفاع "عجزة والنساء واألطفال على أنها      ينظر إلى الجرائم التي ينفذها االحتالل ضد الشبان وال        "(!) العادل"
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إصـالحيات  "وإلى السجون كما لـو كانـت        "... قمعاً لإلرهاب "وإلى االعتقاالت بوصفها    "... عن النفس 
  "! إلعادة تأهيل المعتقلين

ورغم أن الحديث عن األسرى من الرجال ومعاناتهم في سجون االحتالل، قد شكّل محوراً مهماً للتقارير                
لتي تصدرها المراكز المهتمة بحقوق اإلنسان، سواء في فلسطين أو خارجها، إال أن المخيف              والدراسات ا 

هو وضع األسيرات الفلسطينيات في سجون االحتالل، واللواتي أثبتن أنهن لسن أقّل صالبة وشجاعة من               
ات من قبل   فمنذ اندالع انتفاضة األقصى، تصاعدت سياسة اعتقال األسير       . الرجال في مقاومتهن االحتالل   

أسـيرة  ) 118( أسيرة خالل السنوات السابقة، وال زال مـنهن          600االحتالل، حيث تم اعتقال أكثر من       
وتـشهد أوضـاع األسـيرات      . داخل السجون، وذلك بحسب شهادة مصلحة السجون اإلسرائيلية ذاتهـا         

التي تقوم بحملة قمعية    الفلسطينيات في السجون اإلسرائيلية تصعيداً خطيراً من قبل إدارة تلك السجون، و           
مجموعة الرقابة  "منظمة ضدهن من أجل تحطيم معنوياتهن وزعزعة ثقتهن بأنفسهن، فضالً عما اعتبرته             

، وعن حق، محاولة لتدمير الشخصية والحالة النفسية لألسيرة لتصبح غير قادرة على العطاء              "الفلسطينية
 أسيرة  18لمعلومات الصحفي الفلسطيني، هناك     ومن بين األسيرات الفلسطينيات، بحسب مركز ا      . والبناء

ـ      ورغم خصوصية النساء،   .  أسيرات في العزل االنفرادي    6، كما تعيش    65أماً، يزيد عدد أبنائهن على ال
فقد لجأ االحتالل إلى تعذيبهن وإهانة كرامتهن، إذ يحتجزهن في ظروف صعبة وقاسية للغاية، ويضعهن               

الحتياجاتهن الخاصة، ودون توفر حقوقهن األساسية، باإلضافة إلـى         في أماكن ال تليق بهن دون مراعاة        
المعاملة االستفزازية من قبل السجانين الذين اعتادوا توجيه الشتائم لألسيرات وتعريضهن للتفتيش المذل             

كما تتعرض األسيرات للتحرش الجنسي وللتفتـيش العـاري         . خالل خروجهن إلى المحاكم أو للزيارات     
، عندما  2006بعض السجون اإلسرائيلية شهدت حاالت والدة، لن تكون آخرها في إبريل            بل إن   . المذل

وضعت األسيرة سمر صبيح، والتي اعتقلت وهي حامل في شهرها الثالـث، مولودهـا البكـر بعمليـة                  
قيصرية وهي مكبلة األيدي واألرجل باألصفاد المعدنية، ولم يتم إزالة هـذه القيـود إال أثنـاء العمليـة                   

 أسيرات معتقالت   6 أسيرة موقوفة، و   50 أسيرة محكومة، و   62ومن بين األسيرات أيضاً     . راحية فقط الج
  ". إداري"على أساس 

واقع الحال إذن، أن األسرى والمعتقلين يواجهون في كافة السجون والمعتقالت اإلسرائيلية انتهاكاً فاضحاً              
 واألسرى ال يقتصرون على شريحة معينـة مـن          .ألبسط حقوقهم اإلنسانية، كما يواجهون إرهاباً منظماً      

صحيح أن الخلل ربما كان في      . الشعب الفلسطيني، فالكل مستهدف والكل متهم واألحكام والذرائع جاهزة        
وما تالها من   " اتفاقية طابا "، كما ورد في     "التهم"وحسب  " جغرافياً"األساس بالموافقة على تجزئة األسرى      

اوضين الفلسطينيين على إطالق جميـع المعتقلـين قبـل البـدء بعمليـة              اتفاقيات، أو عدم إصرار المف    
فالهجمة الشرسة التي يتعرض لها األسرى      . لكن المطلوب اآلن هو التحرك بجد وتصميم      ... المفاوضات

في سجون االحتالل، تمثل قنبلة موقوتة في وجه السلطة الفلسطينية إذا ما بقيت األوضاع علـى حالهـا،                 
فمن غير المعقـول أن تـرجح كفـة أسـير           . اً جاداً وسريعاً إلعادة االعتبار لقضيتهم     مما يستلزم تحرك  

 أسير فلسطيني يتعرضون يومياً ألبشع أنواع التعـذيب         11000إسرائيلي من قوات االحتالل على معاناة       
  ! والقتل البطيء

  11/5/2007االتحاد االماراتية 
 

  التهديد بالقتل نموذج من قرون الظالم العربية .75
  عبدالستار قاسم.د

نحـن  . يهزأ العرب باألوروبيين عندما يدرسون تاريخ القرون الوسطى التي ساد فيها الظلـم والظـالم              
العرب نتحدث عن تلك القرون وكأنه ال يوجد لدينا قرون مثلها وأسوأ منها في البطش والقمع ورفـض                  

لما تعرضت له من تهديد ووعيد وغدر       أقدم هنا لإلعالميين والمؤرخين والبحاثة موجزاً       . النور والضياء 
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من قبل الذين يظنون أنهم مفوضون من اهللا، وأن وجودهم على األرض كان بفعل قدر إلهي وفيض مـن    
  :النعيم، وذلك بمناسبة تعرضي للتهديد العاشر بالقتل

  :تعرضت للتهديد بالقتل المرات التالية
   تهددني فيها بالقتل؛1984ة عام  نقل لي شخص من نابلس رسالة من المخابرات األردني-1
كان هناك من يظـن أننـي     .  تعرضت للتهديد بالقتل بعد إشاعات بأنني أيدت أبو موسى ضد عرفات           -2

  كنت عضواً في حركة فتح، وقررت االنشقاق؛
 هددني بعض الفتحاويين بالقتل بعد أن نشرت كراسا انتقدت فيه عمليات الغش الجماعية والواسـعة                -3

  ، واعتبرت عملية الغش تدميرا ذاتيا؛)التوجيهي(الثانوية العامة في امتحان 
  ، وأصبت بأربع رصاصات؛1995 قام فتحاويون بإطالق النار علي عام -4
 نشرت صحيفة صهيونية أسماء مرشحين لالغتيال من قبل المخابرات اإلسرائيلية كان اسـمي مـن                -5

  بينهم؛
ة الصناعية بنابلس عندما منعت طـالب التـوجيهي مـن            قام أحدهم بإطالق النار حولي في المدرس       -6

  الغش، وقد اعترف مطلق النار فيما بعد أن زمالءه كانوا يحرضونه على قتلي؛
   نشر موقع صهيوني إليكتروني مقاالً ألحد الكتاب الصهاينة دعا فيها الحكومة لقتلي؛-7
لـم  .  وبصورة واضحة ال لبس فيها      قام أحد بتحذيري وذلك بإطالق النار في المحيط الذي كنت فيه           -8

  يكلمني، لكن رسالته كانت واضحة؛
   اقترب أحدهم من بيتي بنابلس، وأخذ بإطالق النار في الهواء، وهو  يحدق بشرفة بيتي؛-9

  . هددني أحدهم بالقتل ألن أحد طالبي ذكر اسمه في قاعة الصف بشأن مسألة مالية-10
  :ؤها، وأعدد هنا بعضها دون ذكر أذى االحتالل الصهيونيأما حاالت إلحاق األذى فمن الصعب إحصا

وقد كانت تأتي أوامر من الخارج      .  أتعرض لحمالت تشهير مستمرة بخاصة من قبل فصائل فلسطينية         -1
لقد روجوا اإلشاعات واألكاذيب، وصنعوا لدى      . ومن قيادات فلسطينية لمجموعات فلسطينية للتشهير بي      

لكن المشهرين يصابون باالكتئاب كلما رأوني صامدا قـادرا         . سيئة جدا عني  الكثير من الناس انطباعات     
  على إثبات نقيض ما يروجون؛

   سحبت المخابرات األردنية جواز سفري ومنعتني من التنقل؛-2
   تم تنفيس إطارات سيارتي األربع ذات ليلة؛-3
   قام أحدهم بحرق سيارتي؛-4
. قولي بأن اإلنفاق على الجهاد أولى من اإلنفاق على الحـج           تم تكفيري على المنبر يوم جمعة بسبب         -5

  منذ ذلك الحين والعديد من الناس يظنون أنني كافر وملحد؛
 عملوا على إيذائي باستمرار في موقع العمل، وتآمر علي مدرسـون جـامعيون وإداريـون كثيـرا                  -6

عة ضدي بنقل كالم كاذب ال      وحاولوا المس بي؛ وقد تعمدوا باستمرار تحريض رئيس مجلس أمناء الجام          
  أساس له من الصحة؛

 عملوا على تعطيل ترقيتي األكاديمية مدة ثالث سنوات، واتصلوا بمقيمين إلعطاء ردود سلبية حول               -7
  أعمالي العلمية؛

   المخابرات األردنية تمنع زوجتي من دخول األردن؛-8
   حاولوا توريطي مع عاهرات من أجل اإلساءة لسمعتي وفشلوا؛-9

 رفضت السلطة الفلسطينية توظيف زوجتي، علما أن االحتالل دأب على رفض تعيينها منـذ عـام                 -10
  ؛1983

  . اعتقلتني السلطة الفلسطينية عدة مرات، فضال عن اعتقاالت االحتالل-11
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  .ال شك أن الحياة صعبة، لكن القضية قضية وطن مقدس أمانته في رقابنا. هذا غيض من فيض
 11/5/2007الحقائق 

  
  
 

  الثغرات والمحاذير: الخطة األمنية .76
  أشرف العجرمي

أخيراً أصبح وزير الداخلية هاني القواسمي راضياً بما منح من صالحيات لتطبيق خطته االمنيـة التـي                 
فقد كان الوزير يشكو من عدم قدرته على استدعاء الضباط الكبار في االجهـزة              . صادقت عليها الحكومة  
اآلن هناك اتفاق   . كما انه كان يشكو من عدم تعاون االجهزة االمنية االخرى معه          . التابعة لوزارة الداخلية  

على تسهيل مهمة وزير الداخلية، والجميع بانتظار الوصول الى نتائج ايجابية بأسرع            " حماس"و" فتح"بين  
التـي  وقت ممكن ألن الوضع االمني الداخلي أضحى كارثة حقيقية ال يمكن تحملها وتنذر بكل المخاطر                
  .يمكن ان يتصورها عقل بشري في مثل هذا الوضع المنفلت من عقاله بصورة كاملة وشبه مطلقة

ففي حين تحدثت   . غير ان ما نشر في وسائل االعالم حول تنفيذ الخطة االمنية يخلق حالة من عدم اليقين               
ل المـدن فـي     بعض المصادر عن نشر قوات االمن الفلسطينية في شوارع مدينة غزة الرئيسية ومـداخ             

القطاع بعد االتفاق على البدء الفوري في الخطوات العملية لضبط الفلتان االمني، صرح وزير الداخليـة                
  .بأن نشر هذه القوات ليس جزءاً من الخطة وهو ال يمثل سوى اجتهاد

ـ                 ى وهناك انباء صحافية تقول انه جرى االتفاق بين الرئيس ابو مازن ورئيس الوزراء اسماعيل هنية عل
دمج القوة التنفيذية في االجهزة االمنية لتشارك في تنفيذ الخطة االمنية، بينما تقول مـصادر اخـرى ان                  

في كل شيء، وبطبيعة الحال     " حماس"وضع القوة التنفيذية ال يزال على حاله أي انها ال تزال تتبع حركة              
تزال فـي جـزء كبيـر منهـا         هناك معلومات متناقضة وآراء مختلفة حول الكثير من الحقائق التي ال            

لكن الشيء المؤكد حول القوة التنفيذية حتى اللحظة انها تعتقل مواطنين وتحقـق معهـم فـي                 . غامضة
مراكزها الخاصة ومعتقالتها، وهي من الناحية العملية ال تعترف باالجهزة االمنية االخرى من الـشرطة               

  .عامل مع النيابة العامة وجهاز القضاءوهذا ينطبق على الت. الى الوقائي عدا قوات االمن الوطني
وسيكون من الظلم ومن غير االنصاف ان يطالب احد وزير الداخلية بتحديد مصير القـوة التنفيذيـة او                  

سـالح  "بايجاد حل لاللغام الكبيرة التي ال تزال قادرة على نسف الخطة االمنية من جذورها مثل قضية                 
 عن سالح الجريمة والفلتان خاصة ان كل الفوضى التي تشهدها           الذي ال يستطيع احد ان يميزه     " المقاومة

وال يزال السؤال الذي سبق وطرحناه فـي مقالـة          ". المقاومة"المناطق الفلسطينية جرت تغطيتها بعبارة      
سابقة ويتعلق بكيف يمكن لقوات االمن ان تعالج اصطدام احد حواجزها بمجموعة مسلحة غير محـددة                

انها تنتمي للمقاومة وطبعاً يمكنها انتحال اسم اية مجموعة، دون اجابة، وال احـد              الهوية تقول عن نفسها     
في الواقع بدءاً من وزير الداخلية يمكنه ان يسعفنا برد قاطع مانع على سؤال كهذا، ينبغي ان يكون جزءاً                   

  .من واقع الحال شئنا أم ابينا
لتصعيد العسكري االسرائيلي والتي قد تجعـل       نحن ال نريد ان نتحدث عن العقبات التي يمكن ان يمثلها ا           

من تطبيق الخطة االمنية امراً صعباً، فهذه الصعوبة متوقعة ويمكن التغلب عليها بالتوافق بـين جميـع                 
القوى والفصائل، وبينها وبين الحكومة ولكن الشيء االكثر خطورة وجدية هـو الـصعوبات والعقبـات                

 وجود نوايا حسنة لدى الجميع، وبوجود جبال من الشك وسـوء            الداخلية وهي تتعلق بدرجة رئيسية بعدم     
الظن كنتيجة طبيعية للوضع المأساوي الذي عشناه خالل الشهور الماضية والـذي تـوج بالـصدامات                
والمواجهات الداخلية المسلحة التي خلّفت مئات القتلى والجرحى، وخلقت تصدعاً من الصعب رأبه فـي               

  .النسيج المجتمعي
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. لشعب الفلسطيني ضحية الستفحال الفوضى والفلتان وانتشار الجريمة بكل انواعها وأشـكالها  لقد اصبح ا  
وليس غريباً ان يشهد اليوم االول لتطبيق الخطة االمنية اربع حاالت خطف في قطاع غزة تمـت بـين                   

فـي تنفيـذ    ، وأن يترافق الحديث بالبدء      )كتائب شهداء جنين  (القوة التنفيذية ومجموعة تابعة لحركة فتح       
محمود الزهار يقـول    . الخطة االمنية مع تصريحات لوزير الخارجية السابق القيادي في حركة حماس د           

فيها انه ال توجد قوة غير القوة التنفيذية قادرة على معالجة الفلتان االمني في الشارع الفلـسطيني، فهـذا                   
فالتشكيك باالجهزة االمنيـة،    .  البعض يدلل على عدم وجود ثقة متبادلة وكذلك عدم وجود نوايا طيبة لدى           

عدا التنفيذية، في قدرتها وفي وطنيتها هذا امر ال يمكنه ان يقود الى تعـاون بـين مختلـف االجهـزة،                     
وخاصة عندما تشخصن االمور ويجري اتهام اشخاص بعينهم كمسؤولين عن فـشل او افـشال وزيـر                 

  .الداخلية
خالصها في تقديم المساعدة النجاح المساعي الهادفـة الـى        الشيء المؤكد انه دون تعاون جميع القوى وإ       

القضاء على الفوضى والفلتان االمني، فال احد يمكنه ان يضمن نجاح الخطة االمنية التي تعاني اساسـاً                 
  .من ثغرات جوهرية ليس واضحاً كيف سيمكن تجاوزها والتغلب عليها

تلك التي لديها اجهزة مسلحة هـو فـي انهـاء           والتعاون الذي ينبغي ان تبديه القوى والفصائل وخاصة         
ظواهر التلثيم والخروج بالسالح في الشوارع والميادين، وضبط السالح الموجود لدى عناصرها بتخبئته             
في مخازن لدى اشخاص مسؤولين ومنع االستعراض المسلح، ومنع اسـتخدام سـالح الفـصائل فـي                 

  .حت اي مبرر او ذريعةالخالفات والمشاكل العائلية او في تنفيذ جرائم ت
كما يتوجب ان تقوم الفصائل برفع الغطاء التنظيمي عن كل عنصر او قائد يعتدي علـى المـواطنين او                   
على ممتلكاتهم او يقوم بمخالفات بصرف النظر عن حجمها او خطورتها، حتى يجري التمييز بين سالح                

الذي يجري به االعتداء علـى المـواطنين        المقاومة الذي وجهته االحتالل فقط، وسالح الجريمة والفلتان         
  .ألسباب سياسية او حزبية او إجرامية خاصة

أما إبقاء الوضع على حاله من خالل التذرع بالحفاظ على سالح المقاومة او رفـض المـؤامرات التـي          
فال احد يمتلك حساً وطنياً يـرفض فكـرة مقاومـة           . تستهدف مشروع المقاومة فهذا هو الجريمة بعينها      

حتالل، ولكن هناك فرقاً شاسعاً بين المقاومة التي تستهدف طرد االحـتالل وبـين االسـتقواء علـى                  اال
المواطنين والعربدة والزعرنة وخدمة مصالح خاصة فئوية او شخصية او خدمة اجندات اقليمية ال عالقة               

  .لها باالهداف الوطنية الفلسطينية الخال
 11/5/2007األيام الفلسطينية 

 
  لذكرى نفعت اإن .77

  إبراهيم حمامي.   د
 كتبت محذراً شرفاء فتح من مخطط تصفية حركتهم والـذي يقـوده             2005في مثل هذا الشهر من العام       

 اعتبر الكثيـرون أن التحـذير والتحليـل         - أي قبل عامين من اليوم     - دحالن، ويومها    -الثنائي عباس   
صية، وزاد عليها البعض أنه حقد      والتفصيل حول مخطط القضاء على حركة فتح هو مجرد تهيؤات شخ          

دفين على الحركة، كان ذلك قبل االنتخابات التشريعية وقبل الحكومة العاشرة وقبـل الفتنـة البغيـضة،                  
واليوم أعيد نشر التحذير القديم الجديد كما هو دون زيادة أو نقصان، وليقرأه من شكك به يومها، وليطبقه                  

 المخطط أكثر وأكثر من سيطرة مطلقة لتيار دحالن علـى           على واقع حركة فتح بعد أن اتضحت صورة       
الحركة، وإقصاء كل من يعارضه، وتحرك مجموعة من أبناء الحركة في الداخل والخارج للوقوف فـي                

  ! بسنتين على األقل-وجه ما تتعرض له، وهو ما يبشر بالخير حتى وان جاء متأخراً 
  !يا أبناء وشرفاء فتح، هذا مخطط القضاء عليكم
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تثبت األحداث المتوالية أن الخاسر األكبر وربما األوحد من السياسات العباسية الدحالنية هي حركة فتح،               
التي بدأت تترنح تحت وقع ضربات وهزائم متتالية من العيار الثقيل، تأتيها هذه المرة من القاعدة الشعبية                 

ك أن يصدر شهادة وفاة لحركة      التي ضاقت ذرعاً بممارسات سلطة أوسلو ورموزه، حتى أن البعض يوش          
تربعت ولعقود من الزمن على مسرح الكفاح والمقاومة وقدمت الكثير من أبنائها وقادتها خالل مـشوار                
حافل، صمدت فيه في وجه عواصف التحديات واإلنقسامات التي لم تفت من عضدها، ألسـباب كثيـر                 

ه الكارثية في كثير من األحيان، كان       أهمها وجود ياسر عرفات على رأس الحركة، والذي ورغم سياسات         
وبحق صمام األمان لحركة فتح، وبرحيله بدأ التصدع داخل حركة فتح وبدأت تتكشف عـورات غيـاب                 
القيادة، على عكس الفصائل األخرى التي لم تتأثر برحيل قادتها كالجبهة الشعبية وحركة حماس والجهاد               

  .اإلسالمي
مرة هو من نوع آخر لم تعرفه من قبل، هـو مـن النـوع األكثـر                 لكن التحدي الذي تواجهه فتح هذه ال      

خطورة وفتكاً، إذ أن قيادة الحركة هي التي تقود وبشكل مبرمج عملية تدمير ذاتي مقـصود وألهـداف                  
محددة، وعلى مراحل مدروسة، لتمرير مخططات سابقة اإلعداد والتجهيز، تصل فـي نهايـة المطـاف                

لى حزب سياسي عاجز وضعيف ال يجيد سوى إصـدار البيانـات دون             بالنسبة لحركة فتح بأن تتحول إ     
  .حول وال قوة

قد يعتبر الكثيرون ذلك شطحة من شطحات الخيال طبقاً لنظرية المؤامرة، لكن لنتوقف قليالً في محطات                
 دحالن، دون تعصب أو تحزب      -معينة ترسم مالمح مخطط تدمير حركة فتح الذي يقوده الثنائي عباس            

  :فتوحوبعقل م
  بروسترويكا فلسطينية: مقارنة تاريخية 

نجح غورباتشوف وفي فترة وجيزة لم تتجـاوز        ) بروسترويكا(تحت شعار اإلصالح والتحديث والتجديد      
العامين من تفكيك اإلتحاد السوفياتي السابق وإخراجه من الساحة الدولية كقوة عظمى، وهو ما عجـزت                

 العسكرية، لينهار الحزب الـشيوعي، وتتحـول الجمهوريـات          عنه أعتى أجهزة المخابرات والترسانات    
السوفياتية السابقة لدول مستقلة تتنازع فيما بينها كأذربيجان وأرمينيا، أو داخل الدولة الواحدة كجورجيـا               
وروسيا، ولتسود الفوضى وسيطرة المافيا، بقيادة دعاة اإلصالح كيلتسين المخمور وغيره من أعـضاء              

  .سهالحزب الشيوعي نف
البروسترويكا وافرازاتها تتكرر اآلن تماماً في فلسطين فتحت شعار اإلصالح برز دحـالن فـي ثيـاب                 
الواعظينا، وخرج عباس من جديد ليلة تسفير عرفات لباريس ليتسلم زمام األمور ليصبح المرشـح ثـم                 

ـ         " إصالحية"الرئيس األوحد، وليبدأ بإجراءات      شاهير الفـساد   أبعد ما تكون عن اإلصـالح، وبقيـادة م
واإلفساد، ولينطلق نحو مرحلة التدمير الذاتي لحركة فتح ومن داخلها، وهو أيضاً ما عجزت عنـه آلـة                  

  .اإلحتالل
، كما هو الحال بالنسبة لعباس ودحالن، وباسم        "التاريخ النضالي "لم يكن غورباتشوف أو يلتسين من ذوي        

  .اإلصالح دمروا كل شيء، كما يفعل أشاوس أوسلو اآلن
  لماذا تدمير فتح وبهذه الطريقة؟

المتتبع لمجريات األمور يعرف تماماً أن فتح ودون تدخل مباشر من عباس أو دحالن كانت تعاني مـن                  
انقسامات وخالفات داخلية كفيلة بالقضاء عليها كحركة تقود الكفاح الوطني، لكن ذلك لم يكن لُيرضي من                

  .على فصائله الصامدةيخطط لتدمير شعب بأكمله من خالل القضاء 
لو حدث ذلك لذاب أبناء فتح وشرفائها في الفصائل األخرى التي أثبتت وجودها على األرض، لتواصـل                 
تلك الفصائل صعودها، وكأنك يا أبو زيد ما غزيت، لكن المخطط يقتضي ضرب الحركات والفـصائل                

ان البد من صحوة فتحاوية عابرة      جميعها، وإن حدث ذلك تكون جذوة المقاومة قد انطفأت ولألبد، لهذا ك           
  .يمكن استخدامها للهدف األكبر
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جاء اإلجماع على ترشيح عباس وانتخابه كطوق نجاة لتوحيد صفوف حركة فتح فـي ظـل الخالفـات                  
العنيفة التي تعصف بها، ليتنفس أبناء الحركة الصعداء بوعود اإلصالح التي يريدها الجميع، وُدغـٍدغت               

وزادت حماستهم لخوض اإلنتخابات إلعادة اإلعتبار لحركتهم في ظل قيادة جديدة           عواطف أبناء الحركة،    
إصالحية ستضمن وعودها وبرامجها لهم الفوز في وجه المنافس والغريم، وهو الهدف الـذي سـيوحد                

  .الجميع
اد لكن عباس ودحالن كان لديهما رأي آخر، فاإلصالح لم يتم والوعود لم تُنجز والتجاوزات زادت والفس               

أصبح أعم وأشمل ووجوه الفساد بقيت كما هي، ففقدت الحركة التأييد الشعبي وبدأت قطاعات كبيرة فـي             
التململ، وكانت المراحل اإلنتخابية األولى بمثابة ناقوس خطر ألبناء الحركة، أم قيادتها فكانت أمورهـا               

 غـضبها علـى المنـافس       على ما يرام وحساباتها تصيب، فما أن تخسر فتح مكانتها حتى يتحول جـام             
 حمساوياً، وهو ما بـدأت بـوادره        - فتحاوياً، وفتحاوياً    -الرئيسي حركة حماس ليصبح الشرخ فتحاوياً       

  .بالظهور كما سيأتي الحقاً
وكما يريد من يمـسك بزمـام األمـور         " الفرازة"ما أن تضعف فتح ويتم انتخاب قيادات جديدة لها على           

 دعمه، حتى تتم السيطرة السياسية على الحركة، لتليها سـيطرة عـسكرية             القيادية والمادية ولمن أرادوا   
بدمج المقاتلين في األجهزة األمنية ليمارسوا مهام حراسة المحتل، أما من يرفض ويتمرد فسيضرب بكل               
قوة وقسوة، ليكون مبرراً ومقدمة لضرب باقي الحركات، دون اعتراضات تذكر فقيادة الـسلطة بـدأت                

 الخارجين على قانون السلطة وبالتالي ال يوجد ما يمنع ضرب البـاقين بحجـة الـشرعية                 بأبناء فتح من  
  .ووحدانية السلطة، وبهذا تكون أهم المراحل قد أنجزت

  لماذا فتح؟
لو تركت الحركة لتنهار تلقائياً الستفادت الحركات األخرى وأفشلت المخطط المعد للقضاء على الجميع،              

  :تركيز على الفصيل األكبر حتى اآلن ولعدة أسباب منهاوبالتالي كان من المهم ال
  . فتح هي كبرى الفصائل تاريخياً وشعبياً على األقل حتى لحظة بداية المخطط-
  . هي أكثر التنظيمات وفرة في المال الذي سيستخدم في تحقيق المآرب-
  . حركة لها تاريخ نضالي طويل-
  .سسات منظمة التحرير الفلسطينية وسلطة أوسلواكم والمسيطر على مؤح هي بمثابة الحزب ال-
 هي الحركة التي اختارت وبمحض إرادتها عباس مرشحاً ورئيساً لها وأعطتـه الـشرعية المطلوبـة                 -

  .دولياً
  . اإلنقسامات الكبيرة داخل الحركة تسهل تحريك مجموعات ضد مجموعات أخرى-
أن الرئيس وسلطته ال تتوانى حتـى مـع          ضرب فتح يعطي المبرر المطلوب لضرب الباقين، بحجة          -

  .الحركة التي اختارتهم والتي يمثلونها
ما أن يبدأ قطار اإلصالح المزعوم حتى يجرف في طريقه الجميع فشعاراته الزائفة هي من القوة لدرجة                 
أنه سيصبح من الصعب الوقوف بوجهها مما سيؤدي لحالة غليان داخلية، سيتم استثمارها وقت الحاجـة                

لتكون قوة ضاربة مع السلطة ضد معارضيها الذين سيتم تضخيم خطرهم وكأنهم خطر على حركـة                إما  
  .فتح، أو في مواجهات داخلية تكون الضربة القاضية للبقية الباقية من قوة الحركة

  :المخطط ورموزه
 فصائلها،  على جبهتين متوازيتين سيتم تنفيذ المخطط الشامل لتصفية القضية الفلسطينية من خالل تصفية            

  :فإضافة لما تم ذكره سيكون التركيز على محورين لتنفيذ المخطط
  :فتح

 تحجيم القيادات المنافسة واستبعادها، وهذا ما تم في تكميم وتحجيم مروان البرغوثي وما يجري اآلن                -1
  :الستبعاد فاروق القدومي من دائرة صنع القرار، وفي هذا الشأن لنسترجع ما جرى للبرغوثي
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ـ  " أن أعلن مروان البرغوثي نيته ترشيح نفسه إلنتخابات رئيس سلطة أوسلو حتى              ما•  ج وبـان   ثلداب ال
، فأصبح من كان رمزا وطنيا نضاليا أسيرا، وقائد اإلنتفاضـة           " الديمقراطية"، وإنقلبت الموازين    "المرج

يوم وليلة خارجا   وكتائب شهداء األقصى والمرشح األوفر حظا لخالفة عرفات، أصبح وبقدرة قادر وبين             
عن اإلجماع الفتحاوي، أنانيا يضع مصلحته فوق مصلحة الحركة، خادما لمخططـات شـارون، ممـا                
يستدعي إتخاذ إجراءات صارمة ضده حتى ولو كانت طرده من الحركة التي أجمعت بـشيبها وشـبابها                 

  !أبو مازن" المناضل"على المرشح األوحد 
 يقصد موقـف    -هذا الموقف   : "ألصيل الطيب عبدالرحيم الذي قال    كان الفتحاوي ا  " الديمقراطيون"أول  • 

 مستغرب ومستهجن وال ينسجم مع تقاليدنا الفتحاوية وال ندري ما األسـباب التـي دعـت                 -البرغوثي  
مروان  إلي التقلبات السياسية؟ قبل أيام بايع أبو مازن لرئاسة السلطة ولكن اعتقد أن هذه التقلبات هـي                   

لسياسي ومحاولة بائسة لتشويش على وحدتنا وال أغالي إذا قلت لتشويش على وحـدتنا              اقرب إلي العبث ا   
الفتحاوين ال يقبلوا أن يتخلوا عن      . الوطنية واألخ مروان تخلى عن فتحاويته ليرشح نفسه كمرشح مستقل         

ومين فتحاويتهم مهما كانت اإلغراءات ويبدو أن هناك أوهام وال ندري ما هي الجهة التي دفعت بـالموه                
لفعل ذلك نطمئنكم إن األطر الفتحاوية تلتف حول مرشحها الوحيد أبو مازن وال شك أن أي خروج عـن      

، لكن هذا الطيب لم يـشرح مـا هـي           "  ويا جبل ما يهزك ريح      -األطر الفتحاوية هو اعتداء على فتح       
 من إجتماع للمركزية    مستغربا بقدر ما كانت عباراته، فهو خرج      " الطيب"لم يكن موقف    . الفتحاوية تحديدا 

 أسابيع هي فتـرة مـرض       3ليمارس دوره الذي ال يجيد غيره في التضليل السياسي وهو ما فعله طوال              
  .عرفات، والتي تحول فيها إلى طبيب أخصائي يمارس التمويه المنظم

أن "صدرت بعد ذلك بيانات عديدة تهاجم البرغوثي، من أسرى حركة فتح في المعتقالت التي أكـدت                 • 
فتح وقراراتها ليست مزاجية وال فئوية وال استرضائية وبناء عليه فإننا نؤكد تأييـدنا لـألخ المناضـل                  

، إلـى حركـة     "مرشحا للحركة في انتخابات رئاسة السلطة الوطنية الفلسطينية       " أبو مازن "محمود عباس   
صف التنظيمي وخلق   هو شق ال  " الشبيبة الفتحاوية الصحفية التي إعتبرت ان هدف خطوة البرغوثي هذه           

باتخاذ كافة القرارات واإلجراءات بحقه كمنشق يسعى       "مطالبة  " حالة من البلبلة وتشويه الموقف الفتحاوي     
  ".لتحقيق مكاسب شخصية 

أيضا نددت حركة فتح في جمعية المحاسبين والمراجعين الفلسطينية في قطاع غزة بقرار البرغـوثي               • 
إننا ندين الخطوة غير المسئولة من مروان البرغـوثي         : "لسطينية قائلة ترشيح نفسه النتخابات الرئاسة الف    

هذا الرأي الذي كررتـه     ".بترشيح نفسه لهذا المنصب خارج الموقف الحركي والعتبارات شخصية بحتة           
  .أكثر من جهة وأكثر من بيان وصلت لحد المطالبة بفصل وطرد البرغوثي من حركة فتح

ريقة أخرى وهي عقد اإلجتماعات فـي رام اهللا حتـى ال يـتمكن مـن                 أما القدومي فتم إقصاؤه بط     -2
ملف مرض وموت   " ضبضبة"الحضور، وتعيين ناصر القدوة في منصب وزير الخارجية مكافأة له على            

عرفات، ليبدأ عملية مرسومة في إنهاء القدومي سياسياً، ورغم أن فاروق القدومي الزال يقاوم محاوالت               
 بيانات ترفض التغييرات واإلجراءات إال وأنه وعلى المدى البعيد ودون دعـم             اإلقصاء من خالل سلسلة   

  .جماهيري كبير سيفقد كل تأثير في عملية صنع القرار
وقد تم ذلك بسلسلة من قرارات أصدرها عبـاس مـن عـزل             :  إنهاء المرحلة العرفاتية وشخصياتها    -3

إبعاد آخرين لمناصب خارج مناطق السلطة،      قيادات أمنية، وإلغاء قرارات عرفات، وعزل مستشاريه، و       
  .وبهذه اإلجراءات يضمن السيطرة المطلقة على جميع آليات صنع القرار دون منغّصات

 السيطرة على كافة المراكز القيادية من خالل الشعار الذي رفعه عباس بأنه لن يعترف بأية قيـادات                  -4
الل السيطرة على أجهزة الحركـة ومقـدراتها        فتحاوية إال من خالل صناديق اإلقتراع، ليضمن ومن خ        

المالية فوز من يريد وإبعاد من يريد، على أن يتولى دحالن هذه المهمة برش األموال حيـث الحاجـة،                   
  .وشراء األصوات والذمم وعقد التحالفات
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 تشجيع اإلنقسامات الداخلية بشكل غير مباشر إلضعاف هذا التيار أو ذاك، وليصبح الجميـع تحـت                 -5
  . دحالن وليسعى الجميع لكسب ودهم ورضاهم بعد أن تتجزأ الحركة وتتشرذم-مة الثنائي عباسرح

من المسلحين لقمع من يريدون من معارضين لنهجهم دون الظهور في الصورة            " الزعران" إطالق يد    -6
لبـسط  بشكل مباشر، وأيضاً لبث الفتنة وقت الحاجة من خالل افتعال معارك صغيرة ومشاحنات مطلوبة               

  .نفوذ وهيبة السلطة
 إحداث هزة داخلية تفقد أبناء الحركة الثقة بحركتهم من خالل سلسلة من اإلعالنات عن انتصارات ال                 -7

  .تلبث أن تتبدد لتنشر حالة من اإلحباط واليأس الشديدين
  .د اإلستمرار في أكذوبة اإلصالح وتحسين الظروف المعيشية كصمام أمان أمام كل إدعاء بالفسا-8

  :اآلخرون
هذا بالنسبة لحركة فتح أما باقي الفصائل والحركات فالمخطط ال يقل خطورة، وسـينفذ بـالتوازي مـع                  

  :النقاط السابقة لضمان تدمير الجميع، وهذه بعض المالمح التي بدأت تتبلور
ولهـذا   تعميق الخالف بين حركة فتح وباقي الفصائل من خالل تصريحات نارية وبيانات معدة سلفاً،        -1

  :الغرض تم تجنيد بعض الرموز لبث الفرقة والفتنة وبمهام محددة منهم
المتمصلح األكبر ورأس المخطط التنفيذي الذي قام بزيارات مكوكية بين عدة عواصـم         : محمد دحالن   • 

وباتصاالت متواصلة مع فايسغالس وموفاز، والذي يمسك بميزانية المخطط والتي صب منهـا ماليـين               
 رفح وحدها لشراء األصوات والذمم، لكن وعي شعبنا  وفتوى هيئة علماء فلسطين كانت له                الشواكل في 

  .بالمرصاد، وطبيعة دوره ال تخفى على أحد
نصر يوسف، وزير داخلية سلطة أوسلو، والذي ال يرى إال ما تقوم به حماس ليفسره من خالل بيانات                  • 

ل مناسبة، ومتجاوزاً ممارسات زعرانه في جنين على        خطيرة بالطريقة التي تناسبه، مهاجماً حماس في ك       
سبيل المثال عندما أطلقوا النار على موكبه في مسرحية معدة ليتعانق بعدها مع الزبيدي ويعزل قيـادات                 

  :أمنية مطلوب عزلها، ولنقرأ آخر بيانات نصر يوسف رداً على بيان حماس المرفق أيضاً
  بـيــان صــحـفــي

 الذي قامت به وزارة الداخلية واألمن الوطني في حماية وتأمين العملية االنتخابية بكل              أمام الدور الريادي  
النزاهة و الحيادية في المرحلة الثانية من انتخابات المجالس المحلية والبلدية، وما بذلته أجهزتها الشُرطية               

ية، فإننا نستنكر بشدة    واألمنية من أداٍء مميز وحرص وطني مسئول؛ إلنجاح عرس الديمقراطية الفلسطين          
هذه النزعة العدائية واالستهداف المغرض في بيان حركة حماس الصادر اليوم تجاه اللواء نصر يوسـف       
وزير الداخلية واألمن الوطني، والذي سبقته موجه مسعورة من التشويه والتشكيك في أداء أجهزة األمن               

  .الفلسطينية ومنتسبيها
سطينية بمختلف مستوياتها ليست في حاجة للدعوة من أحـد بـأن تقـوم              ونؤكد بأن السلطة الوطنية الفل    

بواجبها الوطني واألخالقي في رفض أي تدخالٍت أجنبية في الشأن الفلسطيني الـداخلي، وقـد أعلنـت                 
  ".سيلفان شالوم"موقفها على المأل من تصريحات وزير الخارجية اإلسرائيلي 

ر البرئ، ولقاء المصالح في الضغط على الـسلطة الوطنيـة           وندرك جيدا أن أساليب المزايدة والدس غي      
الفلسطينية هي لعبة مكشوفة لن تنطلي على أحد، في الوقت الذي تسعى فيه جاهدة إلرساء أسس التعددية                 

  .والمشاركة السياسية من قبل كافة الشرائح والفئات المجتمعية
  م10/5/2005 المكتب اإلعالمي

  : نصر يوسف بهذه الطريقة الغريبةلنقرأ بيان حماس الذي استثار
  تصريح صحفي

  وتطالب السلطة بالرد عليها" شالوم"حماس ترفض تصريحات 
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لـن  ) إسرائيل(التي حذر فيها أن     " سيلفان شالوم "تعليقاً على تصريحات وزير خارجية الكيان الصهيوني        
على الـسلطة   "المقبلة، وأن   تمضي قدماً في تنفيذ خطة الفصل إذا فازت حماس في االنتخابات التشريعية             

أن تقوم بكل ما يمكنها القيام به لمنـع         "، وأن عليها    "الفلسطينية أال تدع حماس تكتسب مزيداً من السلطة       
، صرح  "رفض إدخال حماس في النظام السياسي الفلسطيني      "، وعلى   "حماس من المشاركة في االنتخابات    

  :بما يلي) حماس(مصدر مسؤول في حركة المقاومة اإلسالمية 
التي تشير بشكل فاضح إلى سـعي االحـتالل         " شالوم"إنّنا في حركة حماس نرفض ونستنكر تصريحات        

الصهيوني للتدخل في الشأن الداخلي الفلسطيني من أجل فرض تركيبة معينة من القيادة السياسية علـى                
  .فلسطينيةالشعب الفلسطيني تتناسب مع مطامعه وتطلعاته اإلستراتيجية لتصفية القضية ال

) أمـس األول  (وزيرة خارجية الواليات المتحدة     " كونداليسا رايس "ويأتي هذا الموقف منسجماً مع مطالبة       
بعد الفوز الذي حققته قوائم حركة      " العمل على تأجيل االنتخابات التشريعية الفلسطينية     "السلطة الفلسطينية   

  .نتخابات التشريعية المقبلةحماس في االنتخابات البلدية األخيرة، خشية فوزها في اال
إنّنا في حركة حماس، في الوقت الذي نرفض فيه اإلمالءات الصهيونية واألميركية، ونـدين محـاوالت                
تحريض السلطة الفلسطينية ضد حركة حماس والمقاومة الفلسطينية، فإننا نطالـب الـسلطة الفلـسطينية               

األخيرة جاءت بحضور وزير    " شالوم"ات  بموقف واضح وحازم من هذه التصريحات، سيما وأن تصريح        
داخلية السلطة الفلسطينية دون أن يرفض بوضوح هذا التحريض الصهيوني والتدخل السافر في الشؤون              

  .الفلسطينية
نعتبر هذا الموقف عدواناً جديداً علـى الـشعب الفلـسطيني،           ) حماس(إننا في حركة المقاومة اإلسالمية      

مثل هذه المواقف تشكل تحدياً لـشعبنا الفلـسطيني لـرفض اإلمـالءات             وفصائله وقواه المجاهدة، وإن     
ونؤكد . الصهيونية، وتأكيد التزامه بخيار المقاومة وتمسكه بها، وهو ما عبر عنه في االنتخابات األخيرة             

أن االنسحاب الصهيوني من قطاع غزة إنما جاء نتيجة للمقاومة الفلسطينية وصمود وتـضحيات شـعبنا                
  .سيتحقق هذا االنسحاب عاجالً أم آجالً بفعل الصمود والمقاومة إن شاء اهللالمجاهد، و

  م2005) مايو( أيار 10الموافق  هـ1426 ربيع الثاني 2الثالثاء  المكتب اإلعالمي
ترى لماذا هذا العنف في بيان نصر يوسف، والذي سبقه أيضاً بيان يندد بتجاوزات حماس في اإلنتخابات                 

عنات متناسياً ذكر أنهما من حركة حماس، وليغمض عينيه عـن كـل التجـاوزات               وإصابة مواطنين بط  
  .المسلحة التي لم تستثر انتباهه وبياناته

والذي استُجٍلب من ألمانيا التي تربع فيها وهيمن علـى مكتـب منظمـة التحريـر              : عبد اهللا اإلفرنجي  • 
ها فشالً ذريعاً، ليقود لجنة التظيم والتعبئة        سنة أثبت في   40لمدة تزيد عن    " السفارة"الفلسطينية ومن بعدها    

لحركة فتح، وليضمن نجاحها في المرحلة الثانية من اإلنتخابات البلدية، وليطلق التصريح تلو التـصريح               
واإلتهام تلو اإلتهام ضد حركة حماس وبشكل يزيد درجة اإلحتقان والتوتر، بل ليزيد على ذلك مظهـر                 

 برفقـة مجموعـة مـن المـسلحين         06/05/2005ريج يوم الجمعة    وضيع بدخول مخيم الب   " زعرنجي"
المدججين بالسالح معلنين عبر مكبرات الصوت رفضهم لنتائج االنتخابات التي فازت فيها حركة حماس              

" فـتح "و طالبوا باسـم     " التغيير واإلصالح "وفقاً لقرارات اللجنة العليا لالنتخابات المحلية و بيانات قائمة          
صوات واتهموا حماس بتزوير االنتخابات عبر تكثيف عدد المراقبين التـابعين لهـا فـي               بإعادة فرز األ  

  .مراكز االقتراع، ولوال تصدي الشرفاء من فتح لهذه العصابة لحدث ما ال يحمد عقباه
والذي كان له الدور األكبر في إحباط جماهير فتح بعد أن أعلن فوز فتح في مدينـة                 : سمير مشهراوي • 

ماهير فتح محتفلة ومبتهجة بفوز حركتها لتصدم صدمة لم يكن يتصورها أحـد وهـي               رفح وخرجت ج  
خسارة فتح وبشكل مدوي في مدينة رفح، لتتحول مشاعر اإلحباط إلى مـصادمات بـين مؤيـدي فـتح                   

  .وحماس في مدينة رفح سقط خاللها الجرحى
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هيب، وتأكيداً لما سـبق لنقـرأ       بالطبع هناك آخرون ممن يعملون في الخفاء والعلن لتنفيذ المخطط الر          • 
ابريل الماضي، ولم يعلن للرأي العام، بـشأن         /قرار كان أصدره محمود عباس بتاريخ األول من نيسان        

  :جمع أسلحة المقاومين الفلسطينيين، جاء فيه
  قرار

  :تشكيل لجنة من التالية أسماؤهم للقيام بالمهمة التالية
بما يضمن لهـم حيـاة كريمـة فـي          ) قطاع غزة ( الجنوبية   استيعاب جميع المطاردين في المحافظات    • 

  .مؤسسات السلطة
  .سحب أسلحتهم وتعويضهم عنها إن كانت قد دفعت أثمانها منهم• 
  .لن يعودوا عرضة ألي هجوم أو متابعة من قبل اإلسرائيليين• 
  :اللجنة برئاسة عبد اهللا اإلفرنجي وعضوية• 
  .ـ أحمد حلس1
  .ـ سمير مشهراوي2
  .وب عن وزارة الماليةـ مند3
  .ـ مندوب عن اإلدارة والتنظيم4

  .تنتهي اللجنة من عملها خالل أسبوعين من تاريخه
  1/4/2005رام اهللا في 

  التوقيع
  محمود عباس

 التشكيك في العملية اإلنتخابية برمتها لزيادة الشرخ بين القوائم المتنافسة، وهذه سابقة تاريخيـة لـم                 -2
م السلطة التي أعدت قانون اإلنتخاب وشكلت اللجنة العليـا لإلنتخابـات ولجـان              يسبق لها مثيل بأن تقو    

المراقبة، والتي تسيطر على وسائل اإلعالم وأجهزة األمن، والتي استغلت كل ذلك مـن أجـل ضـمان                  
  .الفوز، أن تقوم تلك السلطة باتهام المعارضين بالتزوير، سابقة تثير اإلشمئزاز والضحك في آن واحد

يك بعض المحسوبين على حركة فتح من عصابات مسلحة لتقتحم وتطلق النار وتهـدد وتزيـد                 تحر -3
  .األجواء اشتعاالً

 عقد المؤتمرات الصحفية أمام سمع وبصر العالم للتشكيك بنوايا اآلخرين ومهاجمة قـادتهم وتـسفيه                -4
  .انتصاراتهم والتغني بفوز موهوم يزيد من تعميق الخالفات

وأجهزتهـا  " الـسلطة "ورة فال بأس من اشتباكات مسلحة هنا وهناك تنتهي بتدخل            إن اقتضت الضر   -5
  .األمنية المدعومة عربياً ودولياً لفرض سلطة القانون وبالقوة

 أما أبناء الشعب فبعد التضييق عليهم في أرزاقهم، وفقدانهم لألمـن واألمـان نتيجـة المـشاحنات                  -6
قبول أي سلطة تعيد لهم بعضاً مما فقدوه من أمـن وأمـان         والصدامات والزعرنات، فسيصبحوا مهيئين ل    
  !وبأي ثمن، ودون مشاكل أو اعتراضات تذكر

  :النتيجة
الخاسر األول هو حركة فتح، والمخطط يبدأ بها دون ضمان لنجاح باقي أجزائه، وهنا أقتبس أجزاءاً مما                 

  :05/12/2004بتاريخ " ديمقراطية فتحاوية عتيدة"سبق وكتبته تحت عنوان 
، "أنا إبن فتح ما هتفت لغيرها     "وشعارات  " غالبة يا فتح غالبة   "لن يعجب رأيي هذا من يعيش في أجواء         "

لكن الوضع الراهن لم يعد يحتمل المجامالت واللباقات السياسية والتمسك بالشعارات الباليـة وعقليـات               
  .جمهورية الفاكهاني

يها الزمان، لكن األمل كل األمل في كوادر وعناصر     ال أرى أمال يذكر في قيادات حركة فتح التي عفا عل          
فتح المتواجدة على األرض والتي تشكل القاعدة الرئيسية للحركة، والتي تعي جيدا أيـن هـي مـصلحة                  
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الشعب الفلسطيني، والتي يقع على عاتقها مسؤولية عقد المؤتمر العام للحركة والمؤجل لسنوات طويلـة،               
هات الحركة، وتعيد لها وجهها القيادي النضالي، ولتحاسب كل من فـرط            وإفراز قيادات جديدة تمثل توج    

  .ويفرط، ولتبتعد عن عقليات القيادات الحالية التي ال ترى إال مصالحها وإمتيازاتها
ديمقراطية غابة البنادق، والزعيم الخالد، والمرشح األوحد، والممثـل الـشرعي والوحيـد، والـشرعية               

لم تعـد تـصلح أو ذات       " الفتحاوية"، وغيرها من الشعارات باسم الديمقراطية       الثورية، والتاريخ النضالي  
تأثير كما في السابق، فمن يطرح هذه الشعارات الديمقراطية بات يطعن في اآلخر الذي يطـرح نفـس                  

  !الشعارات
لم يفت األوان بعد، لكن إن وقعت الفأس في الرأس فستكون حركة فتح أولى ضـحايا الـزعيم الجديـد                    

ادم، وستكون أجنحتها المختلفة كبش الفداء لضرب اآلخرين ولتمرير خارطة الطريق التي أعدها بوش              الق
وسوقتها كونداليزا رايس، والتي تنص تحديدا في مرحلتهـا         )  تعديالت فقط ال غير    104(وعدلها شارون   

  ".األولى على ضرب مقاومة الشعب
ومة الشعب الفلسطيني تمهيداً لرضوخه وقبولـه بمـا         إن نجاح هذا المخطط يعني عملياً القضاء على مقا        

يعرض عليه من دولة هزيلة دون سيادة، واسقاط لحق العودة وتنازل عما تبقى من حقـوق مـشروعة،                  
  .وتحول الجميع إلى قطعان وديعة يسهل اقتيادها في أي اتجاه شاءت سلطة أوسلو

  :وأخيراً
اها ونعيشها وخطوات تمت فعليـاً وعلـى األرض         ما ذكرته وسردته ليس أضغاث أحالم بل وقائع عشن        

، لم أكتب مؤلفات بل حقائق وكل ما علـيكم التفكيـر            "على عينك يا تاجر   "وعلى مرأى ومسمع الجميع و    
  .بمنأى عن التعصب الحركي والفئوي

هذا نداء لكل أبناء فتح من شرفاء وعقالء، المخطط يستهدفكم قبل غيركم، وسياسة دفن الـرؤوس فـي                  
 لن تنفعكم، وهذا أملكم األخير ومن خالل هيكليات حركتكم للفظ هؤالء واإلنتفاضة علـيهم، وإال                التراب

  .فعليكم السالم والرحمة
 3/5/2007الحقائق 
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  صالح النعامي 
ون رأس الحرب   لم يكن القيادي في الحزب الشيوعي اإلسرائيلي يدرك أن ولده البكر عزمي تحديداً، سيك             

التقدميين "  واليهود   48في النضال ضد الرسالة األهم التي نادى بها هذا الحزب، وهي اندماج فلسطينيي              
  . في إطار سياسي واحد" 

فأنطون بشارة، أحد مؤسسي وقادة الحزب الشيوعي اإلسرائيلي كاد أن يقتل بسبب تمسكه باألفكار التـي                
، عندما كان ضمن مجموعـة مـن المثقفـين          1948لعبرية في العام    نادى بها الحزب عشية قيام الدولة ا      

الفلسطينيين الذين أصدر بحقهم فوزي القاقوجي قائد جيش اإلنقاذ الذي كلفته الجامعة العربية بمواجهـة                
، حكماً باإلعدام بـسبب تأييـدهم لقـرار التقـسيم           48العصابات الصهيونية لمنعها من تشريد فلسطينيي       

. ، والذي يقضي بإقامة دولتين يهوديـة وعربيـة        1947ألمن في نوفمبر من العام      الصادر عن مجلس ا   
الرائعة، التي كانت توصـف بأنهـا       " ترشيحا"كانت عائلة بشارة عند قيام الدولة العبرية تقطن في مدينة           

 ، قبل أن تنقض عليها العصابات الصهيونية وتغير مالمحها العربية، وتحولها الى مدينـة "عروس الجليل "
يهودية، بعد أن شردت معظم أهلها الذين فروا الى لبنان وسوريا مشياً على األقدام، أو عبر ميناء حيفـا؛     
ومن أجل القضاء على الطابع العربي للمدينة، تم استجالب آالف المهاجرين اليهود، وأضيف اسم عبري               

  .  فلسطينية مسيحية، ولم يعد يقطن فيها اال بضع عائالت"معلوت ترشيحا"لها، فأصبحت تعرف ب 
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وبعد ثمان سنوات على النكبة، وعندما كانت عائلة بشارة تهم بالرحيل عن المدينة بإتجاه              1956في العام   
مدينة الناصرة الواقعة للجنوب منها، بحثاً عن وسط سكاني فلسطيني، أبـصر النـور عزمـي، فأنتقـل           

.  حالياً، والتي فيها نشأ وترعرع     48طينيي  الرضيع مع أسرته للمدينة التي تعتبر أكبر تجمع سكاني لفلس         
وبسبب الموقع الذي كان يشغله والده في الحزب الشيوعي، فقد كان عزمي بشارة قد رضع السياسة مـع            
حليب أمه التي تعمل مدرسة، حيث كان يرتاد على بيت العائلة الكثير من الشخصيات التي كانت تـشكل                  

   .48النخبة السياسية في أوساط فلسطينيي 
، إذ لم تكـن هنـاك       48كان الحزب الشيوعي هو التيار السياسي الوحيد المسيطر في أوساط فلسطينيي            

تيارات قومية أو اسالمية بالمطلق، وكان من الطبيعي أن يصبح هذا الحزب الذي يضم في عضويته كل                 
  .  واليهود، هو الحاضنة الطبيعية للمثقفين الفلسطينيين هناك48من فلسطينيي 

هذه األجواء على بلورة الشخصية السياسية لعزمي بشارة، الذي أبدى في سـن مبكـرة االهتمـام           أثرت  
فبعدما انهى المرحلة االبتدائية والمتوسطة، التحق بالمدرسة المعمدانية الثانويـة فـي            . باألنشطة الحزبية 

اسي ضـمن الـشبيبة     ، وهناك مارس بشارة نشاطه السي     "الجليل"المدينة والتي يطلق عليها حالياً مدرسة       
، أسس  1977وبعد التحاقه بكلية العلوم االجتماعية في الجامعة العبرية في القدس المحتلة عام             . الشيوعية

واصل نشاطه السياسي ضمن اإلتحاد العـام       . بشارة االتحاد العام للطالب العرب، وأصبح أول رئيس له        
 هناك يدعى أحمد الطيبي، الذي يشغل       للطالب العرب، وهناك تعرف على أحد طالب كلية الطب العرب         

 . حالياً مقعد في البرلمان اإلسرائيلي
على الرغم من أنه لم يكن هناك ثمة انسجام بين بشارة والطيبي بسبب فروق كبيرة في شخصيتيهما، إال                  
أن اإلثنين واجها، ضمن الهيئة القيادية للطالب العرب، الحمالت العنصرية التي تعرض لهـا الطـالب                

وفي احدى المرات وقع عراك     . رب على أيدي الطالب اليهود الذين ينتمون لليمين اليهودي المتطرف         الع
باأليدي بين مجموعة من الطالب العرب، واليهود، وكان من ضمن الطالب العرب بشارة، ومن الطالب               

يلي، ويـرأس   اليهود كان كل من افيغدور ليبرمان الذي يشغل حالياً منصب نائب رئيس الوزراء اإلسرائ             
اليميني المتطرف، وتساحي هنغبي الذي يشغل حالياً منصب رئيس لجنة الخارجية           " إسرائيل بيتنا "حزب  

 . واألمن التابعة للكنيست، وشغل مناصب وزارية أخرى من بينها، منصب وزير األمن الداخلي
 الصدام مع الشيوعيين

 والتحق بقسم الفلسفة في جامعة همبولون، ضمن        بعد تخرجه من الجامعة العبرية سافر بشارة الى المانيا        
بعثة عن الحزب الشيوعي، حيث حاز على الدكتوراة في الفلسفة، ليعود بعدها ليعمل محاضراً جامعياً في                

خالل دراسته الجامعيـة    . معهد فالنير في القدس وفي جامعة بيرزيت، الواقعة شمال شرق مدينة رام اهللا            
كثير من األسئلة لديه حول صالحية الحزب الشيوعي كإطـار سياسـي            وخالل عمله كمحاضر، ثارت ال    

 . 48لتمثيل فلسطينيي 
وكان أكثر ما أثار حفيظة بشارة هو أن أيدلوجيا الحزب قائمة على تغييب الخصوصية الوطنية والقومية                

  من خالل االندماج في اطار يشارك فيه يهود، الى جانـب ادراكـه أن ادعـاء الحـزب                  48لفلسطينيي  
الشيوعي أنه يسعى الى تحقيق المساواة بين اليهود والعرب في الدولة، هو ذر للرماد في العيون، علـى                  

تـنص علـى أن     " وثيقة االستقالل "اعتبار أن الدولة قائمة على أساس عنصري، حيث أن ما يعرف ب             
، أخذ بشارة   والى جانب مواصلته نشاطه ضمن اتحاد الطالب العرب       . إسرائيل هي دولة الشعب اليهودي    

، أي  "دولة لكل مواطنيهـا   "ينظر للشعار الذي أصبح مرتبط به أكثر من أي شخص آخر، أال وهو شعار               
أنه يرى أنه يتوجب على إسرائيل أن تتخلص من طابعها اليهودي، بحيث تكون المواطنة أساس الحقوق                

لسطينيين في الحزب الـشيوعي،     لم ترق حمالت بشارة الشاب التنظيرية للقادة الف       . وليس االنتماء الديني  
ففي البداية حاولوا ثنيه عن هذه الحمالت بسبب موقع والده في الحزب، ولكن بعـدما رأوا منـه هـذا                    

ففي احد المهرجانات التي نظمها الحزب الشيوعي       . التصميم، خلعوا القفازات وأخذوا يوجهون له السهام      
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 كان من قادة الحزب، ومن نوابه في الكنيست بشدة          في الناصرة، هاجم الشاعر واألديب إميل حبيبي الذي       
شكلت هذه الحادثة نقطة تحول فارقة في العالقة بـين بـشارة والحـزب              . بشارة ونعته بأوصاف قبيحة   
حركـة الميثـاق    " مارس بشارة نشاطه السياسي، فشكل       1993وفي العام   . الشيوعي، فأعلن انسحابه منه   

يد من كوادر الحزب الشيوعي من الشباب الحانق على سـلوك           ، حيث نجح بشارة في ضم العد      "للمساواة
عقدت الحركة أول اجتماعاتها في مدينة      .  سياسياً 48الحزب والرافض لمواصلة انفراده بتمثيل فلسطينيي       

بعد عامين شكل بشارة حزب التجمع الوطني الديموقراطي، والذي كان قائمـاً            . 1993أواخر العام   " عكا"
حيث استطاع بشارة ضم عدد من التيـارات الـسياسية ذات الثقـل فـي الـشارع                 على الفكر القومي،    

 ". أبناء البلد"الفلسطيني، منها حركة 
 قرر هذا الحزب المشاركة في االنتخابات التشريعية اإلسرائيلية، ولكن من أجل ضـمان              1996في العام   

اطية للسالم والمـساواة، وهـي      تجاوز نسبة الحسم، شارك بشارة في قائمة مشتركة مع الجبهة الديموقر          
، 1999وفـي انتخابـات العـام       . اإلطار النيابي للحزب الشيوعي، ليفوز ألول مرة بمقعد في البرلمان         

وبسبب الخوف من عدم تجاوز نسبة الحسم شارك حزب التجمع بقيادة بشارة في ائتالف مـع الحركـة                  
 بين بشارة والطيبي سينفرط عقده بـسرعة        كان واضح أن التحالف   . العربية للتغيير بزعامة أحمد الطيبي    

فبشارة ايدلوجي صارم، في حين أن الطيبي برغمـاتي     . ألن اإلثنين ينتميان الى مدرستين مختلفتين تماماً      
محدود " زواج متعة "الكثير من المراقبين في حينه وصفوا التحالف بين الطيبي وبشارة بأنه            . الى أبعد حد  

 خاض حـزب    2003في انتخابات العام    . لف بعد شهرين على االنتخابات    الوقت، وقد انفض بالفعل التحا    
التجمع ألول مرة بشكل مستقل، وفاز بثالثة مقاعد، حيث دخل البرلمان على قائمة الحزب باالضافة الى                

 . بشارة الكاتب واألديب واصل طه، والمحاضر الجامعي جمال زحالقة
 رمز لجيل منتصب القامة

، فأنه يلمس العداء الواضح ضد بـشارة علـى          48يهودي الداخلي حول فلسطينيي     كل من يتابع الجدل ال    
وكما يقول البرفسور سامي سـموحا، اسـتاذ العلـوم          . لسان النخب الحاكمة والمثقفة في الدولة العبرية      

وال ". جيل فلسطيني منتصب القامة يشعر بالكبرياء والثقـة       "االجتماعية في جامعة حيفا، فأن بشارة يمثل        
الذي يرفعه بشارة بقوة هو في الحقيقة وصفة        " دولة لكل مواطنيها  "ف بين اإلسرائيليين على أن شعار       خال

الالفت للنظر أن القضية التي يتفق عليها اليسار واليمين في          . لتصفية الدولة اليهودية والغاء لخصوصيتها    
 الكاتب اليهودي بن دورون يميني      .الدولة العبرية هو االجماع على خطورة األفكار التي ينادي بها بشارة          

 ". دولة لكل مواطنيها"يقول أن بشارة يريد أن يقضي على دولة إسرائيل بدون حرب من خالل شعار 
 بشكل كبير، فبدالً من التركيز على المطالبـة         48لقد استطاع بشارة أن يرفع سقف المطالب لفلسطينيي         

 . 48 والقومية لفلسطينيي بالحقوق المدنية، أصبح يركز على الحقوق الوطنية
 "ابو عمر"

ففـي  .  واألمة العربية  48يقدم بشارة نفسه على أنه عروبي قومي، ويرى في نفسه جسر بين فلسطينيي              
فترة بسيطة استطاع بشارة أن يصبح ضيفاً مرغوبا في معظم العواصم العربية، ويحظى بمقابلة بعـض                

رئيس السوري السابق حافظ األسد والحالي بشار األسـد         عالقته بال . زعماء الدول العربية لساعات طويلة    
كما أن له عالقات وثيقة مع معظم الطبقات السياسية والنخب الفكرية واألدبية واالعالميـة              . عالقة مميزة 

 . في العالم العربي
بمناسبة وسائل االعالم اإلسرائيلية أقامت في حينه الدنيا ولم تقعدها، خالل االحتفال الذي اقيم في سوريا                

مرور اربعين يوماً على وفاة الرئيس االسد، حيث جلس بشارة الى جانب الشيخ حسن نصر اهللا األمـين                  
الكثير من وسائل االعالم اعتبرت أن ما يربط بين بشارة ونصر اهللا هو العداء الكبيـر                . العام لحزب اهللا  

ة حزب اهللا وخالل احاديثـه باللغـة        دفاع بشارة الواضح والجلي عن المقاومة، وتحديداً مقاوم       . إلسرائيل
ومـن أجـل منـع      . العبرية في مقابالته مع وسائل االعالم اإلسرائيلية أفقد اليهود صوابهم بشكل خاص           



  

  

 
 

  

            52 ص                                      718:                                 العدد11/5/2007الجمعة : التاريخ

بشارة من السفر للدول العربية، مرر نواب اليمين في الكنيست قانون يحظر فيه على النواب زيارة دول                 
 من زيارة دمشق وبيروت ولقائه القيـادات الـسياسية          في حالة حرب مع اسرائيل، وكان المقصود منعه       

 . هناك
مقابالت بشارة ولقاءاته مع وسائل االعالم العربي حظيت بإهتمام بالغ من قبل النخب الحاكمة ووسـائل                

الكثير من وسائل االعالم اعتبرت أن بشارة يقوم بتحريض العالم العربـي علـى              . االعالم في إسرائيل  
آخر تحرك ضد بـشارة كـان       . لعرب على تبني مواقف أكثر تطرفاً ضد اسرائيل       إسرائيل، وأنه يحث ا   

التسريبات التي تغص بها وسائل االعالم اإلسرائيلية حاليا، والتي أكدت أن محكمة اسرائيلية أصـدرت               
أمراً يقضي بحظر نشر تفاصيل عن قضية تحقق الشرطة اإلسرائيلية فيها حول دور بشارة بالمس باألمن                

وعلى الرغم من أن قرار المحكمة بحظر نشر تفاصيل عن القضية، إال أن زميـل بـشارة                 . يلياإلسرائ
النائب واصل طه أكد أن القضية تتعلق بتوجيه ثالث تهم لبشارة منها تجـاوز قـانون حظـر تمويـل                    

 . ، وتجاوز قانون تمويل األحزاب، وإقامة عالقات مع دول في حالة عداء مع إسرائيل"االرهاب"
 االعالم اإلسرائيلية زعمت أن بشارة ال يريد العودة إلسرائيل وأنه طلب اللجوء الـسياسي فـي                 وسائل

بشارة نفى  . قطر، بل أنه تم تسريب خبر مفاده أن إدارة قناة الجزيرة قد عرضت على بشارة العمل فيها                
االحتجـاج  شارك بـشارة فـي أنـشطة        . كل ذلك قائالً أنه لن يتحول الى الجئ وأنه سيعود الى وطنه           

 اصيب بشارة برصاص مطـاطي أطلقـه عليـه          1999ففي العام   . الجماهيري ضد ممارسات االحتالل   
عناصر شرطة االحتالل اثناء مشاركته في مظاهرة لالحتجاج على قيام سلطات االحتالل بتدمير منـازل               

ـ    2000وفي أكتوبر   . للفلسطينيين في مدينة اللد التي يسكنها اليهود والعرب        ه فـي مدينـة      تعـرض بيت
الناصرة العليا، التي تقطنها أغلبية يهودية إلى اعتداء من مئات العنصريين اليهود المنظمين بعد ان اتهم                

، كـانوا   48 مواطناً من فلسطينيي     13بالمسؤولية عن هبة أكتوبر، والتي قتلت فيها أجهزة أمن االحتالل           
 . فلسطيني عند اندالع انتفاضة األقصىيحتجون على الجرائم التي ارتكبتها اسرائيل ضد الشعب ال

يعتبر بشارة من أكثر الشخصيات احتراماً لدى الفصائل الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة، ويقيم               
عالقات وثيقة مع قيادات حركتي حماس والجهاد االسالمي، حيث يحظى حالياً بتعاطف كبير وواسع من               

بشارة وفي خطوة قصد منها تأكيد انتمائـه القـومي،          . فلسطينيةقبل قيادات وجماهير الفصائل والنخب ال     
 ". عمر"ونادراً ما يقدم عليها المسيحيون في العالم العربي، أطلق على ولده البكر اسم 

 المفكر األغزر انتاجا
 فـاز   2002الى جانب انشغاله بالسياسة، فأن بشارة يعتبر المفكر الفلسطيني األغزر انتاجاً، ففي العـام               

بشارة الذي يتكلم باالضافة للعربية كل مـن        . ائزة الفكر الحر التي تمنحها مؤسسة ابن رشد في برلين         بج
كتب عزمي بشارة في موضوعات متعددة، منهـا        . العبرية واإلنجليزية واأللمانية، كتب بكل هذه اللغات      

ني والديمقراطيـة، قـضية     الدين والديمقراطية، اإلسالم والديمقراطية، القضية الفلسطينية، المجتمع المد       
وأصدر باللغة العربيـة    . األقلية العربية في إسرائيل واألقليات بشكل عام، العرب والهولوكوست وغيرها         

، العرب  )1998(دراسة نقدية، الخطاب السياسي المبتور ودراسات أخرى        : المجتمع المدني : الكتب اآلتية 
تحليل فـي خـضم األحـداث       : لمجتمع اإلسرائيلي ، اإلنتفاضة وا  )2000(رؤية من الداخل    : في إسرائيل 

 ترجمـت للعبريـة عـام       -) 2004(، رواية الحاجز    )2003(، طروحات عن النهضة المعاقة      )2002(
وحرر بالعبرية  ). 2006(، رواية حب في منطقة الظل       )2005(، من يهودية الدولة حتى شارون       2005
). 1999( وصناعة الهوية في المجتمع االسرائيلي       ، الهوية )1997(التنوير مشروع لم يكتمل بعد      : كتابين

  . لدراسات الديموقراطية في رام اهللا" مواطن"أسس معهد . وألف كتاباً باأللمانية عن مدينة القدس
 أصيب بشارة بفشل كلوي وقام مروان اخوه األصغر في جامعة باريس الثانية بـالتبرع لـه                 1997عام  
 . بكلية
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ستنتهي إليه الملف الذي تحاول سلطات االحتالل حياكته ضد بشارة، فـأن            بغض النظر عن المآل الذي      
الحقيقة التي ال مراء فيها، أن للرجل مساهمة فارقة في بلورة الوعي القومي والذاكرة الوطنية لفلسطينيي                

 . ، بكل ما تعنيه هذه الكلمة من معنى48
 11/5/2007موقع الشهاب 
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