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  تنفيوحماس .. القسام بخطف دورية عسكريةكتائب األجهزة األمنية تتّهم  .1

أصـيب نحـو عـشرة       : رائد الفـي   ،غزةنقالً عن مراسلها في      12/5/2007األخبار اللبنانية   نشرت  
ع اشتباكات في محيط مجمع األجهـزة       اندال، أمس بعد    فلسطينيين، بينهم ثالثة من عناصر األمن الوطني      

واتهمت مصادر أمنيـة فلـسطينية      . مدينة غزة في شارع الجالء وسط     " السرايا"األمنية المعروف باسم    
ألمر الذي سبب اندالع االشـتباكات،      عناصر من كتائب القسام، بإطالق النار على أفراد األمن الوطني، ا          

غير أن مصادر صحافية محليـة قالـت إن االشـتباكات     .فيما لم تصدر رواية رسمية عن كتائب القسام    
اندلعت عندما اعترض عناصر من األجهزة األمنية سيارة تقل عناصر من القسام واحتجزتهم، فتـدخلت               

  ".تحرير زمالئهم"مجموعات من القسام لـ
الحق، قالت مصادر أمنية إن عناصر من القسام اختطفوا ثالث سـيارات رباعيـة الـدفع،                وفي تطور   

 عنصراً من األجهزة األمنية، أثناء قيام الدورية األمنية بعملها في حفظ األمن والنظام شـرق                18يستقلها  
 .المدينة

عـسكرية التابعـة    ، متهماً شرطة االسـتخبارات ال     "االدعاءات"ونفى المتحدث باسم حماس أيمن طه هذه        
المشكلة بدأت عندما أوقف عناصر     "وقال، لوكالة فرانس برس، إن      . لقوات األمن الوطني بافتعال الحادث    
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من االستخبارات العسكرية عنصراً من حماس كان عائداً من مهمة، فاعتقل وصودر سـالحه، وعنـدما                
 ".ار عليهم ما حدا القوة إلى الرد      تقدمت قوة مؤازرة من القسام، بادرت عناصر االستخبارات بإطالق الن         

مهمتها أن تبقـى فـي المنـاطق        " بسحب قوات األمن الوطني من الشوارع داخل المدن ألن            طه وطالب
 ".الحدودية وال نريد مظاهر العسكرة

دان : وكـاالت ال عالء المشهراوي و   ،غزةنقالً عن مراسلها في      12/5/2007 االتحاد االماراتية    وأوردت
االعتداءات، مطالباً الفصائل الفلسطينية ببذل جهدها من أجل احتواء الموقـف،           " من الوطني اال"قيادي في   

  .وسط إقامة القوات عدة حواجز على الطرق المؤدية الى مقارها في مدينة غزة
ـ          الباحثين عن إراقة الدماء داخل حماس ببـدء        "واتهم موقع مؤيد لفتح على شبكة االنترنت من وصفهم ب

 عضواً من االمن الوطني     18 كما اتهم مصدر فتح ناشطين من حماس باحتجاز          ." القتال أحدث جولة من  
  .ومصادرة عرباتهم واسلحتهم

ن كتائب أ مجلس الوزراء الفلسطيني قال  إلى أنغزةمن  12/5/2007فلسطين برس وأشار موقع 
من استولت عليها  التي القسام سلمت اليوم رئيس الوزراء هنية كافة المعدات وسيارات الشرطة واألسلحة

وكانت مصادر أمنية ذكرت فجر اليوم أن عناصر مسلحة أقدموا على سرقة  .الشرطة الفلسطينية
  ".وسط مدينة غزة" السرايا"سيارتين تابعتين لوزارة الداخلية بالقرب من مجمع األجهزة األمنية 

أعلنـت  : وكـاالت  وال ماهر إبراهيم  ،غزةنقالً عن مراسلها في      12/5/2007البيان اإلماراتية   وجاء في   
كتائب القسام عن أن أحد عناصرها ويدعى عارف رباح تاية توفي متأثراً بإصابته أثناء تأديته واجبه في                 

  .جهاز األمن والحماية التابع لوزارة الداخلية من دون أن تقدم المزيد من التفصيل حول ظروف إصابته
  

 على خلفية اشتباكات غزة القواسمي  إقالةىنائب من فتح يدعو عباس وهنية ال .2
 وزير الداخلية بتقديم استقالته،     ي، هاني القواسم  البرلمانيةطالب نائب من كتلة فتح      :  أشرف الهور  -غزة  

 أشـار و . األمن ونشطاء من حمـاس     ىبسبب االشتباكات التي شهدتها غزة ليل الخميس الجمعة بين قو         
 . المسؤولية الكاملة عما حدث في غزة      يذا األمر يحمل القواسم    أن ه  ى مشيرا ال  ،النائب عبد الحميد العيلة   

وقال العيلة إن لم يستطع وزير الداخلية أخذ أي قرار لضبط المجموعات الخارجة عن القـانون فعليـه                  
وطالب العيلة كذلك الرئيس عباس ورئيس الوزراء هنية فـي           .االستقالة الفورية رغم أنه يدعي االستقالة     

زير الداخلية استقالته إقالته واختيار وزير آخـر للداخليـة يـستطيع ضـبط الـشارع                حال عدم تقديم و   
 اثبت فشله الذريع وعدم قدرته علي تحمل المـسؤولية فـي حفـظ األمـن                ي القواسم :وقال .الفلسطيني

 .والتعامل مع األجهزة األمنية
  12/5/2007القدس العربي 

  
  منزوعة السالح لعباس " أباتشي" .3

كشف مصدر فلسطيني رفيع المستوي أمس أن اإلدارة األميركية والحكومة : ي سعيد سام-رام اهللا 
منزوعه السالح " اباتشي"اإلسرائيلية وافقتا أخيراً على منح الرئيس الفلسطيني طائرة مروحية من طراز 

ن وقال المصدر، لألخبار، إن مسؤولين فلسطينيين واسرائيليي .للتنقل بين غزة والضفة واألردن ومصر
وأميركيين ناقشوا هذا االقتراح الذي تقدم به أبو مازن خالل جولته األوروبية األخيرة حيث تمت الموافقة 

وأوضح المصدر أن خبراء طيران فلسطينيين ومصريين سيجرون خالل األيام المقبلة ترتيبات  .عليه
 .ب مكان هبوط الطائرةفنية في مطار الرئاسة الفلسطيني في محيط منطقة أنصار على بحر غزة، لترتي

وأشار المصدر إلى أن إسرائيل واإلدارة األميركية تكفلت تدريب طواقم فلسطينية مختلفة، في مجال 
الطيران، شريطة عدم تدريبهم على تلك الطائرات الهجومية التي تحمل أسلحة ثقيلة أو قنابل أو 

ئرة، ألنها ستكون بعيدة عن الشبهات وأكد المصدر أن إسرائيل متخوفة من منح أبو مازن الطا .صواريخ
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والتفتيش وهو ما سيمكنه من اصطحاب أي قيادي من حماس فيها، وهو ما اشترطت إسرائيل أال يتم في 
  .أي حال من األحوال إال بإذنها

  11/5/2007األخبار اللبنانية 
  

  المجلس الوطني الجديدةسنعقد اجتماعات لبحث تشكيل: مشعل وأبو شريف .4
في اتصال هاتفي جرى ظهر امس، اتفق خالد مشعل وبسام ابوشريف على : امتياز المغربي -رام اهللا 

وقال مكتب بسام ابوشريف، أن المناضلين . عقد لقاء سريع لبحث آليات إعادة تنظيم المجلس الوطني
 الفلسطينيين اتفقوا على التمسك بحق المواطن الفلسطيني في الديمقراطية وحرية اختيار ممثليه في

الهيئات التشريعية، وفي مقدمتها المجلس الوطني الفلسطيني وعلى صفة في انتخاب ممثليه في البرلمان 
كما ابلغ خالد مشعل ابوشريف أن حماس حريصة كل الحرص على دور هام ومؤيد  .الفلسطيني

شعل أن االتفاق كما أكد م .للشخصيات الوطنية الفلسطينية المستقلة والملتزمة بالبرنامج النضالي للمنظمة
على برنامج سياسي تستند له مؤسسات منظمة التحرير التنفيذية ويقره المجلس الوطني، هو حجر 

ورفض أي تهميش لدور المستقلين كما رفض احتكار التنظيمات  .األساس في إعادة بناء منظمة التحرير
 .للسلطاتين التشريعية والتنفيذية

  12/5/2007دنيا الوطن 
  

  وتطبيق حق العودة "  التحريرمنظمة"انتخابات لتقوية  : مستقل في بيروتلقاء فلسطيني .5
اللقـاء  "في شارع الحمـراء،     " كراون بالزا " يفتتح اليوم في فندق      : بيروت - إيلي هيدموس ووسام متى   

، الـذي يـضم     "التشاوري الفلسطيني للبحث في حق العودة وإعادة بناء منظمـة التحريـر الفلـسطينية             
 تسعى الى تعزيز دور المنظمة وليس الحلول مكانها، وهو ما يحمي حق العـودة فـي                 شخصيات مستقلة 

، مـا   "المجلس الوطني الفلسطيني  "وجه محاوالت إلغائه، خصوصا اذا اقترن بانتخابات الختيار اعضاء          
  . يمنحهم وزنا تمثيليا في المطالبة الدولية بتطبيق حق العودة

صص لحق العودة، شارك فيه فلسطينيون مـن داخـل الخـط            قبل اربع سنوات عقد في لندن مؤتمر خ       
انبثقـت عـن هـذا      . االخضر واالراضي الفلسطينية المحتلة والشتات، باالضافة الى وفد من حركة فتح          

سلمان أبو ستة منسقا عاما لها، وهي ليست سياسية بل تنحصر مهمتها في             .المؤتمر لجنة تنسيق، اختير د    
ودعت اللجنة الى اجتمـاع مـن نـوع جديـد           . حات من اجل حق العودة    تنسيق االنشطة وتقديم االقترا   

وقالـت مـصادر    . لمستقلين، يخصص للبحث في هذه المسألة الجوهرية بالنسبة الى القضية الفلسطينية          
". تعمدت ان يكون اللقاء لمستقلين، حتى ال ندخل في لعبة صـراع الفـصائل            "فلسطينية للسفير ان اللجنة     

 اللقاء، الذي يستمر يومين ويعقد مؤتمر صحافي في ختامه، بينهم عـدد مـن                شخصية الى  55ودعيت  
مؤسسي منظمة التحرير كحيدر عبد الشافي الذي حال وضعه الصحي دون مـشاركته فـي االجتمـاع،                 

، باالضافة  "المجلس الوطني الفلسطيني  "واعضاء لجان تنفيذية كشفيق الحوت وبالل الحسن، واعضاء من          
  . لقانون واالعمال، وذلك في اطار منظمة التحرير من رجال ا15الى 

رفض اسرائيل مناقشة القضية؛ والن البحث فيها يتطلب        : واشارت المصادر الى سببين لبحث حق العودة      
ال تريـد   "ولفتت المصادر الى ان الواليات المتحـدة        . منظمة تحرير قوية، معتبرة ان االمرين مترابطان      

ترى ان القضية الفلسطينية تحل عبر التفاوض مع السلطة الفلـسطينية فـي             احياء منظمة التحرير، النها     
وشددت المـصادر علـى ان ثمـة        ". الضفة الغربية وقطاع غزة، وهذا يعني عدم البحث في حق العودة          

تمثـل كـل الـشعب      "، مؤكدة ان المنظمة     "حاجة وطنية كبرى لتفعيل المنظمة، للرد على هذه السياسة        "
ابعاد المنظمة يشكل اسقاطا لحق العودة، الن صالحية الـسلطة تنحـصر فـي              "ان  اضافت  ". الفلسطيني

  ". الضفة وغزة
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  : واوضحت المصادر ان اعادة بناء منظمة التحرير يمكن ان تتم بثالثة اشكال
  .  تفعيل المنظمة عبر ضم شخصيات مستقلة وآخرين من النقابات الشعبية، عبر التعيين-
ويتعين ان يتم هذا االمر عبـر قـانون انتخـابي           . نظمة على قاعدة االنتخابات    الدعوة العادة بناء الم    -

وتمنح االنتخابات قوة   . واضح، وباالتفاق مع الدول العربية التي تستقبل الجئين فلسطينيين على أراضيها          
ـ " المجلس الوطني الفلسطيني  "تمثيلية العضاء    ضال يفتقدونها في التعيين، كما توفر حجة اقوى لتعزيز الن

  . من اجل حق العودة
وقالت المصادر ان الشخصيات المشاركة في اللقاء اعتبارية، وكالمها مسموع بقوة لدى القيادة الحاليـة               

لسنا بـديال   "واضافت  . للمنظمة والسلطة الفلسطينية، بهدف اقناعها بالسير في مشروع اجراء االنتخابات         
لقاء سيبحث مسألة عقد مؤتمر شعبي موسـع قـد   موضحة ان ال" من منظمة التحرير وانما جماعة ضغط 

يضم حوالى الف شخص، يتبنى االفكار نفسها، وذلك كوسيلة للضغط على السلطة لتقـر إجـراء هـذه                  
لفكـرة  " تأييدا شعبيا شـامال   "مشددة على ان ثمة     " نأمل خيرا من السلطة والمنظمة    "وتابعت  . االنتخابات
حة للقول ان اللقاء هو ضد المنظمة، وانما هو لتقويتها، كما           ال ص "وشددت المصادر على ان     . االنتخابات

" رعاية"موضحة ان الحديث عن     " انه ليس بديال عنها، بل يدعو القائمين على المنظمة الى تحريك انفسهم           
وتابعت المصادر ان حظـوظ     . ، ودعم أميركي أوروبي، هو من نسج الخيال       "اموال ايرانية "من طهران و  

بتجاوب القيادات في الـسلطة والمنظمـة؛ وثانيـا بموافقـة           : مرتبطة، اوال " اللقاء"هود  النجاح الفعلية لج  
الحكومات العربية على اجراء االنتخابات الفلسطينية على اراضيها، وهو قائم باستثناء األردن السـباب              

، سـيدفع   وحذرت المصادر من ان عدم التجاوب مع هذه المطالب        . تتعلق بحساسية التركيبة السكانية لديه    
وذكرت المصادر ان   . القاعدة الفلسطينية الى العمل على اقرارها، عبر ممارسة الضغوط والعمل السري          

" المجلس الـوطني الفلـسطيني    "كل لجان حق العودة، تؤيد اجراء انتخابات، مشيرة الى اجتماع العضاء            
ابق احمد قريع، خصص للـرد      المقيمين في الضفة عقد في رام اهللا قبل يومين برئاسة رئيس الوزراء الس            

. على لقاءات بيروت ولشبونة وهولندا التي خصصت لهذا االمر، لكنه خرج بفكرة اجـراء االنتخابـات               
قوة الدفع فلسطينية، ولكن المعركة فلسطينية حول جوهر القضية في مواجهـة            "ولفتت المصادر الى ان     

" ضـغوط "مشيرة الـى    " فلسطيني عربي الدول العظمى، وتحتاج الى تضامن فلسطيني فلسطيني وتالحم         
وربما ايضا بعض المسؤولين الفلسطينيين ممـن قـد يـرون           "تمارسها الواليات المتحدة في هذا الشأن،       

، مشيرة الى ان اتفاق مكـة  "غير مساعدة"ورأت المصادر ان االجواء في الضفة وغزة ". المعركة صعبة 
ثـم  " ائل والقوى الحية في المجتمـع الفلـسطيني       كرس الشراكة، التي يجب ان تشمل الجميع، أي الفص        "

  . تعميمها على اجهزة السلطة، قبل ان تشمل منظمة التحرير
  12/5/2007السفير 

  
  عاجال الى االمتين العربية واالسالمية بتسديد المستحقات المالية"  يوجه نداءهنية .6

بتسديد المستحقات الماليـة  " سالمية  وجه رئيس الوزراء اسماعيل هنية نداء لالمتين العربية واال  :رام اهللا 
حـق  "وفي كلمة هاتفية خالل مهرجان       .التي التزموا بها للشعب الفلسطيني لمساعدته على كسر الحصار        

 اكد انه ال يمكن التنازل او التفريض بحق عودة الالجئـين الـى              ،الذي نظمته حماس في رام اهللا     " العودة
اننا ال نقبل بانصاف الحلول ولن نـساوم        " واضاف   .ة الفلسطينية ديارهم باعتباره من اهم الثوابت الوطني     

 ".على حق العودة المقدس
  11/5/2007وكالة معا 
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 كسر الحصار مسألة وقت:  البرغوثيمصطفى .7
مصطفى البرغوثي وزير اإلعالم الفلسطيني في مقابلة خاصة إليالف، أن .أكد د: سمية درويش -غزة 

 الحصار، وقال إن قضية كسر الحصار، باتت مسألة وقت رغم محاولة هناك انفراجا على صعيد كسر
وفي ما يتعلق بالخطة األمنية . اإلسرائيليين تضييق الخناق، وإن مالمح االنفراج بدت بالظهور

 أن الخطة األمنية دخلت حيز التطبيق، معربا عن أمله بأن تسير بشكل جيد البرغوثيالفلسطينية، أكد 
 .ن أمله بأن تضع جميع الصالحيات تحت تصرف وزير الداخلية للممارسة عملهوأعرب ع .ومتواصل

نأمل أن : " وفي رده على سؤال إن كان قد عدل وزير الداخلية عن استقالته، فاكتفى البرغوثي بالقول
وفي ما يتعلق  ".تضع تحت تصرف وزير الداخلية اإلمكانيات، وهذا الدور بيد الرئيس الفلسطيني

لبريطاني جونستون، وإن كان قد تم االتصال مع الجهات الخاطفة، ال سيما بعد إعالن منظمة بالرهينة ا
لن نرضخ : "، وأكد قائالً"ال نثق باألشرطة: "مسؤوليتها عن اختطافه، قال البرغوثي" جيش اإلسالم"

 ".لالبتزاز المالي، ويجب أن يفرج عن الصحافي البريطاني
  11/5/2007موقع ايالف 

  
   التحرير يسمح بالتعامل مع حساب لمنظمةاً أميركياً قراروقع أن يصدرفياض يت .8

يواصل وزير المالية الفلسطيني سالم فياض جولته الخليجية طلبا لمساعدات مالية           : ح علي الصال  - لندن
للسلطة الفلسطينية بزيارة الكويت ومن ثم قطر، بعد ان نجح في إقناع الواليات المتحدة بضرورة إسقاط                

وتوقع ان تصل الـسلطة تحـويالت       . ضتها للتعامل مع حساب للدائرة االقتصادية لمنظمة التحرير       معار
وقال للشرق االوسط انه يتوقع ان      . مالية من السعودية واالمارات ودول خليجية اخر في غضون اسبوع         

ان "شـأنه   ويعتبر فياض ان مثل هذا القرار من        . يصدر القرار االميركي في هذا الشأن، في غضون ايام        
يسهل كثيرا العمل المالي الفلسطيني وقد يفتح المجال امام الدول بتقديم المساعدات بـدون معوقـات او                 

ان هذا ال يعني ان نتوقع تدفق المساعدات        "واضاف  ". مخاوف وان تتعامل البنوك معنا بدون أي مخاوف       
وردا علـى سـؤال ان       ."ال اعرف .. ولو سألتني ان ذلك سيؤدي الى زيادة المساعدة سأقول لك         . المالية

الحكومة على اطـالع كامـل      "كانت خطواته هذه تتم بالتنسيق مع الحكومة وتحظى بتأييدها، قال فياض            
 ."على هذه الخطوات وانا اتحرك بالتنسيق معها

  12/5/2007الشرق االوسط 
  

 " عودةتآمراً على حق ال"عادة بناء المنظمة ا أمريكية لعرقلة - صهيومحاوالت: الطاهر .9
ماهر الطاهر، عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية من المحاوالت التي تقوم بها اإلدارة             . حذّر د  :دمشق

ألسباب تتعلق بالتآمر على حق عودة      "األمريكية والحكومة الصهيونية لعرقلة إعادة بناء منظمة التحرير         
عب الفلسطيني بإعادة ترتيب بيته الداخلي،      دعم خيار الش  "ودعا األمة العربية إلى     ". الالجئين الفلسطينيين 

وإعادة بناء منظمة التحرير باعتبارها اإلطار الذي يمثل الـشعب الفلـسطيني داخـل الـوطن المحتـل                  
تم التأكيد على   حيث  القدومي التقى وفداً من قيادة الجبهة الشعبية،        فاروق  وأوضح الطاهر، أن    ". وخارجه

لف إعادة بناء المنظمة، كما جرى التأكيد على عـدم وجـود            ضرورة أن تتخذ خطوات جدية لتحريك م      
وأكد الطرفان على ضرورة أن يصار إلى إعادة بناء المنظمـة           ". مبررات لتأجيل أو تسويف هذا الملف     

منهج ورؤية سياسية يضمنان حقوق الشعب الفلسطيني ويحققان طموحاته، وعلى برنامج سياسـي             "وفق  
 . نية والتشبث بخيار المقاومةيقوم على التمسك بالثوابت الوط

  7/5/2007المركز الفلسطيني لإلعالم 
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  األوضاع إلى انفجار ما لم يضع الرئيس حدا لتدخل األمن الوطني: المصري .10
حذر الناطق باسم حركة حماس النائب مشير المصري، من األوضاع األمنية في غزة المرشـحة               : غزة

 ويضع حدا لسطوة جهاز األمن الوطني التابع للرئاسة بمـا           لالنفجار مجددا، ما لم يتدخل الرئيس عباس      
. يعطل عمل أجهزة وزارة الداخلية ويفشل جهود تطبيق الخطة األمنية التي تم التوافق عليها باإلجمـاع               

وأكد أن تجاوزات أمنية مارسها هذا الجهاز، أدت إلى حصول احتكاكات عسكرية مجددا بـين عناصـر                
تبر المصري أن ما جرى من تحركات أمنية لجهاز األمن الوطني يدخل فـي              القسام وأمن الرئاسة، واع   

سياق الهروب من تحمل المسؤولية في فرض األمن واالستقرار، وهو إصرار على إفشال أي خطة أمنية                
  .يراد لها أن تعيد األمن إلى الفلسطينيين

  11/5/2007 قدس برس
  

 "مخالفة للقانون"ارات فتح تطالب وزير الشباب والرياضة بالتراجع عن قر .11
بالمخالفة "باسم نعيم بالتراجع عن قرارت وصفتها       .طالبت حركة فتح وزير الرياضة والشباب د      : رام اهللا 
ن الوزير قـام بـسحب      أ ،وأكد الناطق باسم فتح في الضفة جمال نزال، في تصريحات مكتوبة          ". للقانون

الخاص بوكيل الوزارة في رام     " أ" بإلغاء توقيع    هصالحيات أودعها القانون بيد وكيل الوزارة، ومنها قيام       
.  مما يعني أن وزارة الشباب في رام اهللا تصبح مشلولة ماليـا            ،"ب"اهللا لدى البنوك وتحويله على توقيع       

مما يجعل الفرع الرئيس للـوزرارة فـي الـضفة          " أ"وانتقدت فتح أن يستحوذ الوزير لنفسه على توقيع         
بعد أن خول مدير مكتبـه الخـاص فـي غـزة            البريدية،  أراميكس  ركة  شمعتمدا على المراسالت عبر     

واعتبر نـزال أن    . ، وسحب اعتماد توقيع المدير المالي األصلي للوزارة في غزة         "ب"بصالحيات توقيع   
 وأشار .هذه اإلجراءات تجعل من الرقابة الداخلية والخارجية أمرا أكثر صعوبة وأقل شفافية من ذي قبل              

 شخص من حماس للتوظيف     150ى ما قال إنه تصرف غير قانوني من خالل تنسيب            إل من جهة أخرى،  
 ولـم يـتم إجـراء       ،شواغر في الوزراة على المسميات المطلوبـة      وذلك بسبب عدم وجود     في الوزراة،   

 جميع المنسبين منتمين أو مقربين من فـصيل         ، كما أن  مسابقات أو إعالنات بخصوص الوظائف المعنية     
  . يعتبر أن من صالحيات الوزير أن ينسب لوكيل الوزارة أي أسماءواحد دون سواه وال

  10/5/2007وكالة سما 
  

  يتمكّن العرب من فك الحصار فليقاطعوا الكيان الصهيوني على األقللمإن : حماس .12
انتقدت حماس بشدة اللقاءات التي تجريها مصر واألردن، ممثلة عن جامعة الدول العربية، مع  :نابلس

 الصهاينة، وذلك في الوقت الذي لم تطبق فيه معظم الدول العربية قرار فك الحصار عن المسؤولين
 في ، بمثابة لقاء ترويجي للكيان الصهيوني بامتياز األخير في القاهرة،واعتبرت اللقاء. الشعب الفلسطيني

 والتأثير ،االحتالل فيها أحوج ما يكون ألي حراك شكلي يخرجه من حالة انعدام الوزنيعتبر مرحلة 
 الدول العربية إلى استثمار الحالة التي تعيشها ت الحركةودع .لقيادته المترنحة على إثر تقرير فينوغراد

المنطقة من متغيرات إقليمية ودولية تشي بالضعف المتنامي للسطوة األمريكية وتردي الوضع الصهيوني 
العربي من التحرك بما يحقق مصالح الداخلي، وذلك بالبحث في خيارات وبدائل جديدة تمكن الوضع 

 . شعوب المنطقة العربية
  12/5/2007المركز الفلسطيني لإلعالم 

  
  "سرائيليا"سنقف مع لبنان ضد أي عدوان : أسامة حمدان .13

 مسيرة حاشـدة فـي      ،نظمت حركة حماس في لبنان لمناسبة ذكرى النكبة       :  بهية العينين  - لبنان/ صور
 عشرات المعمرين   ها كما شارك في   ،مس شارك فيها آالف الفلسطينيين    مخيم البرج الشمالي شرق صور أ     
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ألقى مسؤول الحركة في لبنان أسامة حمدان كلمة أعلن          و .الفلسطينيين ومعهم مفاتيح منازلهم في فلسطين     
 كما يرفض أي تعويض     ،فيها أن الشعب الفلسطيني الالجئ في لبنان يتمسك بحق العودة ورفض التوطين           

إن من يوافق على االعتراف بإسرائيل يعني أنه يوافق على شطب حق العـودة              ":  وقال .مالي عن أرضه  
إننا سنقف مع لبنان ضد أي عـدوان إسـرائيلي إذا حـصل فـي               ": وأضاف ."للفلسطينيين إلى أرضهم  

الصيف، كما أننا لن نكون مع أي طرف في لبنان إذا حصلت الحرب الداخلية في لبنـان، ونـرفض أن                    
إذا لم تكونوا قـادرين     ": وخاطب أركان السلطة الفلسطينية قائالً    . "ع طرف لبناني ضد آخر    يحسبنا أحد م  

على إعادتنا إلى أرضنا أو التمسك بحق العودة فنحن نستطيع ذلك، فال تكونوا مع األعداء ضـدنا، بـل                   
 المـشبوهة   إن مبادرة دايتون األخيرة   ": وتابع. "اصمتوا ونحن سنتصرف ونقاوم ونستعيد حقنا بالمقاومة      

هي من أجل إحداث فتنة في المجتمع الفلسطيني، كما أننا لسنا ملزمين بنتائج اللقاء األخير الذي جرى في                  
  ."مصر بين وزراء خارجية إسرائيل واألردن ومصر من أجل التطبيع مع العدو عبر الجامعة العربية

  12/5/2007األخبار اللبنانية 
  

  توريط الفلسطينيين في الشأن اللبناني أطراف لبنانية تريد : أسامة حمدان .14
 حذر ممثل حركة حماس في لبنان اسامة حمدان، من ان اطرافا لبنانيـة تريـد تـوريط                  :لبنان / صور

ولفت الى ان جريمة مخيم عين الحلوة التي أودت بحياة عنـصرين مـن              . الفلسطينيين في الشأن اللبناني   
لتفرد واالستئثار تحكم واقع المخيمات، واذا لم تشكل عـاجال          حركة فتح قابلة للتكرار اذا ما بقيت عقلية ا        

مرجعية في لبنان تضم كل القوى الفلسطينية وتكون مسؤولة عن واقع المخيمات وأمنها واللجان الشعبية               
  .وإدارة العالقات بين الفلسطينيين

  12/5/2007السفير 
  

  ل فتحغسان المصري يطالب المجلس الثوري باعتماد سياسة جادة لتفعي .15
 طالب القيادي في حركة فتح غسان المـصري المجلـس الثـوري             : رومل شحرور السويطي   - نابلس

حركة بالوقوف امام مسؤولياته واستدراك ما فاته من فرص وتصحيح ما وقع به من هفـوات خـالل                  لل
 السنوات السابقة وذلك من خالل استرداد دوره وصالحياته ومسؤولياته التي تخلـى عنهـا فـي اتخـاذ                 

القرارات والتوصيات التي تخدم الحركة وتحافظ على تماسكها واصطفاف كوادرها بعيدا عن الـوالءات              
والمصالح الخاصة والمحسوبيات التي ادت الى شخصنة الحركة ومؤسساتها وانقيادها بقـرارات فرديـة              

ـ       ها،  تجاوزت النظام االساسي وانعكست على قواعد      ات وساهمت في خلق محـاور واصـطفافات وخالف
واكد ان المجال ما زال مفتوحا امام المجلس         .وموقفها وحضورها في الشارع الفلسطيني    تها  اضعفت وحد 

الثوري لقيادة عملية بناء وتفعيل واصالح لمؤسسات الحركة وان الفرصة االن سـانحة امـام اعـضاء                 
ا لقيادة الـشارع    الثوري الثبات وجودهم وتحمل مسؤولياتهم وترك بصماتهم في اعادة الحركة الى مجده           

 ، فرصه جديدة ومنحها الثقه من جديـد هاالفلسطيني وخاصة ان جماهير الحركه ومؤيديها يريدون اعطاء 
وهذا تجلى بنتائج االنتخابات لمعظم المواقع في المؤسسات واالتحادات واالطر النقابية والجماهيرية مـا              

  . الشعارات والتصريحات عنبعيدايتطلب االرتقاء الى مستوى هذه الثقة والتجاوب معها 
  12/5/2007الحياة الجديدة 

  
 تحويل فتح لقطاعات خاصةبلن نسمح : حسين الشيخ .16

 تشكيل إطار فتحاوي تحت إسم لجنة ، تم قبل أشهر قليلة بقرار من القائد العام لحركة فتح:بيت لحم
حاوية الميدانية العاملة في الساحة في الضفة الغربية وقطاع غزة يناط بها مسؤولية تفعيل القطاعات الفت

وقد أثار القرار في حينه إستحسان البعض وحفيظة البعض اآلخر داخل المستويات  .األطر والمؤسسات
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وحول العالقة مع المرجعيات واألطر األخرى وخصوصاً مكتب التعبئة والتنظيم  .المختلفة في حركة فتح
شيخ أن الساحة ليست جسم بديل أو غريب أو قال أمين سر لجنة الساحة في الضفة الغربية حسين ال

 جزء أصيل من فسيفساء حركة فتح وتربطها عالقة تبادلية تفاعلية تكاملية مع كافة يهما  إن،دخيل
وال يتردد الشيخ في تحديد أولويات لجنة الساحة بعملية اإلصالح الداخلي  .المسميات داخل الحركة

 مستوى الوطن واإلسراع في العملية الديمقراطية الداخلية وإيجاد أطر وقنوات شفافه وديمقراطية على
تمهيداً لعقد المؤتمر السادس واصفاً التأخير الحاصل بالكارثة التي سببت تراجع للحركة نتيجة حرمان 

 مما أدى إلى إرتداد وكبت للطاقات ،جيل كامل من حقه بالحراك الديمقراطي وقمع الفرص والطموح
أضاف الشيخ أنه ال يعقل أن نفخر ومن حقنا أن نفخر بأن فتح صنعت للشعب و .الشبابية والكادرية

ديمقراطية وال تستطيع أن تصنع ديمقراطية داخلها وهذا مؤسف ومحزن ولكنه لن يطول وإن لم يعقد 
المؤتمر السادس فال داعي لوجودنا ووجود أطر أخرى، ويكشف الشيخ عن سعي لجنة الساحة وقيادات 

وقد حمل القيادات العليا للحركة مسؤولية  .على القيادة للتسريع بعقد المؤتمر السادسفتحاوية للضغط 
 حيث ،عن تذمره من الموضوع الماليا عبر م.شلل وتغيب المؤسسة نتاج التكلس بعيداً عن الديمقراطية

والي قد تم صرف مستحقات لإلخوة في لجنة الساحة بقطاع غزة والتي شكلت قبل الضفة بحلفت إلى أنه 
 أنه إال ،شهرين ووضعت سياسة مالية القت إستحسان الجميع وكان هناك إنتظام في إيصال الموازنات

وبعد تشكيل ساحة الضفة لم يرق األمر على ما يبدو للبعض حيث لم يصرف لقيادة الساحة الميزانيات 
ها ايجابيات وسلبيات وقد الخالفات الداخلية ماركة مسجلة لفتح ل: واضاف. المقررة لها من األطر العليا

تفتقد التنظيمات االخرى لهذه الصفة التي تشكل قوة وتمايز لفتح احيانا وقد تضر بها احيانا اخرى لذى 
 .يجب ان نتعلم اسس الخالف لكي نعرف كيف نختلف

  11/5/2007وكالة معا 
  

  المقاومة تقصف المستعمرات .17
سرايا القدس أعلنت أن : وكاالت - ام اهللاغزة، ر: 12/5/2007االتحاد االماراتية ذكرت صحيفة 

 بصاروخ من طراز قدس متوسط 48مسؤوليتها عن قصف مدينة عسقالن جنوب األراضي المحتلة عام 
المدى، كما أعلنت عن تفجير جيب عسكري إسرائيلي بعبوة شديدة االنفجار شرق مخيم المغازي لالجئين 

   .وسط قطاع غزة
كتائب شهداء األقصى أعلنت أن : الوكاالت – غزة :12/5/2007ية البيان اإلماراتوأضافت صحيفة 

 رداً على عمليات ذلكواعتبرت .  بصاروخين محليين"سديروت"مسؤوليتها عن قصف مستعمرة 
من جهة ثانية أفادت مصادر عسكرية و. االحتالل الجبانة والمستمرة بحق أبناء شعبنا الفلسطيني

 صاروخيتين من قطاع غزة على أهداف إسرائيلية "قسام"لقوا قذيفتي إسرائيلية أن مسلحين فلسطينيين أط
  .دون وقوع إصابات أو أضرار، في النقب جنوب فلسطين

  
  "وفد الجامعة"اسرائيل تتجاهل المبادرة العربية للسالم وتهلّل لزيارة  .18

عربية سـيقوم بهـا     هللت اوساط الحكومة اإلسرائيلية للزيارة التي قالت ان وفدا من الجامعة ال           : الناصرة
 على اعتبار ان وزيري     "التاريخية"وأصرت محافل سياسية على وصف الزيارة بـ        . للدولة العبرية قريباً  

كممثلين عن الجامعة   "الخارجية المصري أحمد أبو الغيط واألردني عبد اإلله الخطيب سيزوران اسرائيل            
ونقلت يديعوت  . "ي تتيح تحريك العملية السياسية    فتح قناة حوار بين إسرائيل والعالم العرب      " بهدف   "العربية

أحرونوت عن أوساط ليفني ان زيارتها للقاهرة تمخضت عن اتفاق بالعودة إلى نهج مفاوضـات علـى                 
وأضافت انه  . مفاوضات ثنائية مباشرة بين إسرائيل والفلسطينيين، ومفاوضات متعددة األطراف        : مسارين
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أال تفرض الجامعة العربية إمالءات على إسرائيل، إنما تأخـذ          "ـ  تم أيضاً التوصل إلى تفاهمات تقضي ب      
  ."بما ال يشكل بديالً للمفاوضات المباشرة...  اإلسرائيلية-على عاتقها دور الداعم للمفاوضات الفلسطينية 

  12/5/2007الحياة 
  

  مع العرب" جدية"اسرائيل مستعدة لمحادثات : بيريز .19
مع مجموعة مـن دول الجامعـة   " محادثات جدية" مستعدة الجراء    إن اسرائيل ستكون   قال شمعون بيريز  

قوله لوفد أمريكي يزور     ونقل مسؤول اسرائيلي عن بيريز     .العربية بشأن مبادرتهم لألرض مقابل السالم     
) الخـاص (إذا طرح الجانب العربي االقتراح ستكون اسرائيل على استعداد لطرح عرضها            "اسرائيل إنه   

ولـم   ."هذه فرصة ال ينبغـي أن تـضيع       . ت جدية للتوصل إلى أرضية مشتركة     من أجل اجراء محادثا   
وقال مـسؤولون اسـرائيليون إن اسـرائيل        . لتفاصيل بشأن ما يمكن أن يتضمنه العرض       يتطرق بيريز 

فـي  (يتعين أن نرتب منزلنـا      "لكن مسؤوال اسرائيليا بارزا قال       .تصيغ ردا اكثر تفصيال على المبادرة     
  ."نه طريق طويل جداإ. أوال) الداخل

  11/5/2007رويترز 
  

  به" فينوغراد"أعضاء " إشادات"أولمرت مستاء لحذف  .20
أعرب رئيس الوزراء ايهود أولمرت عن استيائه من تجاهـل          :  حسن مواسي ووكاالت   -القدس المحتلة   

شر على  به سبق أن ادلى بها أعضاء اللجنة ولم يتضمنها نص شهادته الذي ن            " إشادات "،"فينوغراد"لجنة  
وعبـر   .االنترنت أمس، وسيستأنف امام اللجنة لتقديم مزيد من التوضيحات عـن مجريـات الحـرب              

مسؤولون في مكتب أولمرت امس، عن غضبهم من قرار اللجنة حذف أجزاء واسعة من إفادة أولمرت،                
ـ    .سوية مع إفادتي وزير الدفاع عمير بيرتس ورئيس أركان الجيش السابق دان حلـوتس              راء واكـد خب

قانونيون مقربون من رئيس الحكومة ان نص إفادته الكامل تضمن مديحا ألولمرت من جانب أعضاء في                
يـديعوت  "ونقلـت صـحيفة    .اللجنة، لكن المقاطع التي تضمنت المديح تم حذفها من الـنص المنـشور           

على " ينوغرادف"وعقبت لجنة    ".عن المقربين قولهم ، هذا أمر خطير للغاية ويشير إلى تضليل          " أحرونوت
  .لسنا مهتمين بالرد على هذه السخافات"مواقف أولمرت ومستشاريه حول حذف المقاطع، بالقول 

  12/5/2007المستقبل 
  

  ولمرت يعتبر تقديم االستقالة عدم مسؤوليةا .21
نمـا  وبحسبه فإن تقديم االستقالة ال يعكس المسؤولية وإ       . قال إيهود أولمرت، أنه لم ينو أبداً تقديم استقالته        

وفي حديثه مع إحدى اإلذاعات المحلية اعترف أن لحظة نشر تقرير لجنة فينوغراد لـم               . عدم المسؤولية 
إلى ذلك، وفي سياق ذي صلة، كان قد أشار تقريـر            .تكن من اللحظات السهلة والبسيطة، على حد قوله       

 يالحظون عالمـات    ينقل عن مصادر سياسية قولها إن عدداً من الوزراء بدأوا         " هآرتس"نشرته صحيفة   
  .إنكسار على أولمرت مؤخراً

  12/5/2007 48عرب
  

  راك يدعو لعزل األحياء الفلسطينية عن مركز القدساب .22
اإلسرائيلية، ولكن بعـد عـزل      " السيادة"راك، أمس إلى االحتفاظ بالقدس المحتلة لتبقى تحت         ادعا إيهود ب  

 العنصري الذي يفصل هذه األحياء عن باقي        كلي لألحياء الفلسطينية في المدينة، من خالل جدار الفصل        
إن هناك حال واحدا، وهو دولتان لـشعبين، ولكـن          "وقال في اجتماع انتخابي قرب حيفا،        .أنحاء مدينتهم 

، واضـاف،   "القدس ستبقى عاصمة إسرائيل من دون األحياء العربية، ومن دون المس باألماكن المقدسة            
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عد أن يعي الطرف اآلخر أنه ال يـستطيع ارهـاق إسـرائيل، وال        إن االتفاقيات مع العدو يجب ان تتم ب       "
، وأن المنافـسة    2008وتوقع ان ال تصمد حكومة أولمرت حتى العام          ".يستطيع اضعاف قوتها العسكرية   

ـ "في االنتخابات القادمة ستكون أمام مرشح الليكود بنيامين نتنياهو،     راك، وهـذا  االذي يخاف من إيهود ب
  .راك نفسهاب، حسب تعبير "واضح

   12/5/2007الغد األردنية 
  

  شخصيات وقيادات فلسطينية مخطط اسرائيلي خطير الغتيال .23
كشفت مصادر خاصة للمنار أن وفدا امنيا اسرائيليا رفيع المستوى أجرى في األيـام القليلـة الماضـية                  

ـ              نطن، مـن   اتصاالت سرية خطيرة هامة مع شخصيات أمنية وسياسية امريكية رفيعة المستوى في واش
بينها ديك تشيني نائب الرئيس االمريكي ، وذلك عشية بدء جولته فـي المنطقـة، وأن مـسؤوال امنيـا                    
اسرائيليا زار تركيا ودولتين في المنطقة واقليم كردستان وهو في طريق عودته من العاصمة االمريكيـة                

ركزت على القيام بتنفيذ مخطـط      وقالت المصادر للمنار أن مهمة الوفد األمني االسرائيلي ت         .الى تل ابيب  
اغتياالت واسع ضد قيادات فلسطينية، وصفته المصادر بالشرس والخطير، وأن القيـادات العليـا فـي                
االدارة االمريكية وافقت على ان تقوم تل ابيب بتنفيذ هذا المخطط بالتنـسيق والتعـاون مـع الخاليـا                   

  .والمكاتب االستخبارية االمريكية في المنطقة
لمصادر ذاتها للمنار أن المخطط االسرائيلي يركز على تكثيف العمل وبكل الوسائل الستهداف             وذكرت ا 

قادة الجهاد االسالمي في فلسطين والخارج بشكل خاص، وقيادات سياسية من تنظيمات اخرى كحركـة               
حماس داخل الساحة الفلسطينية وخارجها وايضا بعض القيادات في ساحات عربية، وأكـدت المـصادر               

لمنار أن هناك استنفارا عاليا لخاليا ارهابية اسرائيلية في بعض دول المنطقة بدعم امريكي، في اطـار                 ل
العمل على تنفيذ مخطط االغتيال، الذي يندرج كما تقول المصادر في اطار التحركات االمريكية لفرض               

انجاز لـرئيس الـوزراء     تسوية سياسية للصراع الفلسطيني االسرائيلي قبل نهاية العام الجاري وتحقيق           
وأضافت المصادر للمنار ان     .االسرائيلي ايهود اولمرت الذي يواجه صعوبات كبيرة تهدد حياته السياسية         

العمل قد بدأ بتنسيق أمريكي اسرائيلي وبتعاون من جهات أمنية عربية، وتحديدا في المجال االستخباري،               
  .وأن هناك قائمة تضم العشرات في دائرة االستهداف

  11/5/2007المنار الفلسطينية 
  

 ايهود باراك يعاني من مشاكل نفسية واالحتالل دمر الجيش : نائب رئيس الموساد السابق .24
الجنرال المتقاعد عميرام ليفين بصورة  هاجم نائب رئيس الموساد السابق:  زهير اندراوس-الناصرة 

ة، وانه ليس مالئما لتبوؤ منصب رئيس عنيفة ايهود باراك وقال ان االخير يعاني من مشاكل نفسية صعب
 ان ليفين هاجم أمس،وقالت صحيفة معاريف . الوزراء مرة ثانية او زعيم حزب العمل االسرائيلي

 به ىبضراوة بالغة جميع المسؤولين السياسيين والعسكريين في الدولة العبرية، خالل الحديث الذي ادل
ي وقال اننا نطلب منهم ان يتصرفوا بوحشية علي وهاجم ليفين الجيش االسرائيل .لملحق الصحيفة

الحواجز العسكرية في المناطق الفلسطينية المحتلة، وهم يقومون بهذا العمل ببراعة كاملة، وبعد ذلك 
 .نعتبرهم انهم ممتازون، ونقوم بمنحهم األوسمة، ولكن في الحقيقة انه حثاالت، ال اكثر وال اقل

ل ان المتهمين في الفشل في لبنان هم ليسوا فقط الثالثي اولمرت وقال ليفين في معرض رده علي سؤا
وبيرتس وحالوتس، انما العدو االول السرائيل كانت النظرة االستعالئية للجيش، الذي اعتقد انه ال يقهر 

  . انهم دونيونى االخرين علىوتطلع ال
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الذي نفذه ايهود باراك، انه كان  و2000واضاف بالنسبة لالنسحاب االسرائيلي من جنوب لبنان في العام 
  .  حد سواءىبمثابة كارثة كبيرة السرائيل نبعت من استعالئية باراك واستخفافه باالعداء واالصدقاء عل

  12/5/2007القدس العربي 
  

 إسرائيل في مرحلة الحضيض واالنكسار: ميريدوردان  .25
أحد أهم وسرائيلي، دان ميريدور، هاجم رئيس طاقم خبراء صياغة نظرية األمن القومي اال: علي حيدر

لم يسبق "وقال . الشخصيات السياسية غير الحزبية االسرائيلية، أمس الطاقم الذي ادار الحرب في لبنان
وصلنا الى نقطة الحضيض، ال أحد من اعضاء الحكومة تصرف بتعقل ... أن شهدت اسرائيل امراً كهذا

وانتقد مريدور، قرار الخروج  ."عينتها الحكومة نفسهاواتزان ومسؤولية، وهذا ما قالته اللجنة التي 
إسرائيل اآلن في  "، مشيراً إلى أن"صعب يتطلّب مسؤولية كبيرة"وقال إن قراراً كهذا . المتسرع للحرب

 ."حالة انكسار وينبغي أن نأمل أن يستخدم التقرير رافعةً إلعادة التوازن والتعقل للحكومة االسرائيلية
  12/5/2007ية األخبار اللبنان

  
  العمل يقرر األحد مصير أولمرتحزب  .26

يمكن ان يقرر حزب العمل االسرائيلي اعتبارا من االحد االنسحاب مـن             :والوكاالت" النهار "-رام اهللا   
حكومة أولمرت في خطوة قد تسقط هذه الحكومة التي تعرض رئيسها لنكسة قوية بعد نشر تقرير لجنـة                  

وقال مسؤول حزبي انه اذا تم التصويت على انسحاب          .الخيرة على لبنان  فينوغراد عن اخفاقات الحرب ا    
االمر لن يكون انسحابا فوريـا لكنـه        "وأوضح ان   . الحكومي" فسيقرر الحزب ترك االئتالف   "العماليين  

 لكن معلقين اسرائيليين قالوا انه حتى اذا قرر العماليون االحد البقاء           .الحكومة" سيعني بالتأكيد اننا سنترك   
وفي هذا االطار، دعا بيرتس حزبه الى اعادة النظر في مشاركته            .في الحكومة، فان االمر سيكون موقتا     

وقال خـالل اجتمـاع      . ايار 28في حكومة أولمرت بعد االنتخابات التمهيدية التي سيجريها الحزب في           
مفاوضات جديـدة مـع     اقترح ان ندخل، ما ان تنتهي االنتخابات التمهيدية في حزب العمل، في             : "لحزبه
سنعيد النظر في التوجهات العامة للحكومة في المجالين االقتصادي واالجتمـاعي وكـذلك فـي               . كاديما

وقد اكد ثالثة من خمسة مرشحين لرئاسة حزب العمل هم عوفير بينيس باز ودانـي                ".برنامجها السياسي 
وقال ثالثة مـن اربعـة مرشـحين        . مياتوم وايهود باراك نيتهم االنسحاب من االئتالف في حال انتخابه         
  .آخرين لزعامة حزب العمل انهم سيغادرون االئتالف الحكومي

  12/5/2007النهار 
  

 المبادرة العربية افضل شيء عرض على اسرائيل منذ اقامتها: كاتب اسرائيلي .27
ت ثالث مالحظا"اعتبر الكاتب الصحفي يوئيل ماركوس في مقال نشره في صحيفة هآرتس وحمل عنوان 

المبادرة العربية افضل شيئ سبق للعرب ان قدموه السرائيل على مدى تاريخ الصراع " على الوضع
وتناول يوئيل في مالحظته  .متسائال حول قدرة اولمرت على التعامل معها او على منع الحرب القادمة

 كيف تدار الحروب االولى امكانية تعلم اولمرت كيفية منع الحرب القادمة بعد ان علمته لجنة فينوغراد
تاركه له حرية تعلم كيف منع الحرب القادمة تلك المهمة التي ستشكل طوق النجاة الوحيد لمواجهة 

 .سقوطه المحتوم في حال اتقنها
وشن ماركوس في مالحظته الثانية هجوما على القيادة االسرائيلية التي كشفت الحرب االخيرة على لبنان 

حرب لبنان الثانية لم تكشف فقط عن ضعف الجيش :" سرائيلي وقال ضعفها الى جانب ضعف الجيش اال
بل كشفت ايضا ضعف قيادات الدولة التي بحكم مناصبهم يفترض أن يوجهوا الجيش على تنفيذ 
السيناريوهات الممكنة في اثناء الحرب واذا احتاج الوضع الداخلي االسرائيلي في اي مرة الى قوى 
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واالحتجاجات داخل الصالونات " القيادية" الخلطات"اسبة وليس لمزيد من منجديدة فهذه هي اللحظة ال
وذكر ماركوس في مالحظته  .وميدان رابين ومعايشة وضع عشية الحرب الدائمة وانما تغيرا حقيقيا

الذي حدث قبل ثالثين عاما حين اعتلى مناحيم بيغن سدة " التحول التاريخي"الجمهور بذكرى الثالثة 
وخلص الكاتب الى ان انظمة ومنظومات  !".سادتي انه تحول"ائيل وقال كلمته المشهورة الحكم في اسر

كل يوم الكنيست ومارسوا " مركز الليكود "حين مأل مئات اعضاء المركز " ديس " الحكم في اسرائيل 
ر الضغط الجسدي المعتدل على النواب لحث شؤونهم وانكشاف منظومة الفساد واالفساد في الثلث االخي

الثالث ، " الطاهر بين السياسيين "من التحول التاريخي وليس من باب الصدفة ان يكون خلفاء بيغن 
بيبي، شارون واولمرت، وغيرهم مثل ابراهام هيرشيزون والرئيس موشيه قصاب، هم قيد التحقيق 

  . البوليسي ، لقد ادخل عصر الليكود المجتمع االسرائيلي في اليأس
  11/5/2007وكالة معا 

  
   أضعاف الفلسطيني3 مخصصات الرفاه للفرد االسرائيلي .28

بين تقرير مراقب الدولة اإلسرائيلي ميخا لندنشتراوس حول توزيع ميزانيات الرفاه للنصف الثاني مـن               
 اضعاف ما يـدفع للفلـسطيني       3، الذي نشر أمس، ان مخصصات الرفاه للفرد اليهودي تبلغ           2006عام  

واظهر التقرير انه في المستوى االعلى يبلغ مخـصص الرفـاه            .48ـ  القاطن في ارضه في مناطق ال     
كما أن وزارة العمل والرفاه االجتماعي لم تحـدد عـدد          . شيكال 850 شيكال وللفلسطيني    3520لليهودي  

الوظائف التي تستحقها كل سلطة حسب مقاييس موضوعية لتوزيع الميزانيات، األمر الذي يمـس مبـدأ                
تى يتم التأكد من أن أصحاب الحاجات المتشابهة الذين يعيشون في سلطات مختلفة             المساواة بتوزيعها وح  

يحصلون على نفس مستوى الدعم والمساعدة، ويحث تقرير المراقب الوزارة على وضع مقاييس كهـذه               
وكشف التقرير كذلك عن انه كلما ارتفع المستوى االقتصادي االجتماعي للسلطة المحلية             .بسرعة وبحزم 

   .ارتفعت معها الميزانية المخصصة للرفاه والمخصصات للفرد الواحد)  يهوديةوكلها(
  12/5/2007المستقبل 

  
  تتظاهر بالذكرى األربعين الحتالل القدس" السالم اآلن" .29

اإلسرائيلية مظاهرة في القدس احتجاجا على استمرار احتالل المدينة، ودعت          " السالم اآلن "نظمت حركة   
 .للقبول بتقسيم القدس إلى عاصمتين واحدة لإلسـرائيليين واألخـرى للفلـسطينيين           الحكومة اإلسرائيلية   

وشارك في المظاهرة التي نظمت في الذكرى األربعين الحتالل القدس الشرقية وفقا للتقـويم العبـري،                
  .شخصيات فلسطينية وإسرائيلية باإلضافة إلى فنانين ومواطنين فلسطينيين وإسرائيليين

   12/5/2007الجزيرة نت 
  

 اشتباكات بين طالب جامعيين والشرطة االسرائيلية في القدس .30
أصيب طالبان جامعيان وعنصران من الشرطة االسرائيلية في اشتباك بين الجانبين :  د ب أ-تل أبيب 

يذكر أن طالب  . طالبا12وقع في القدس المحتلة مساء الخميس، كما ألقت الشرطة القبض على 
 على مستوى البالد اضربوا منذ ما يقرب من شهر احتجاجا على خطط لرفع الجامعات االسرائيلية
 .كما اشتبك محتجون مع عناصر الشرطة في مظاهرات سابقة أثناء االضراب. معدالت رسوم التعليم

  12/5/2007الدستور 
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   بعد التوتر االمني   يستعيد حياته الطبيعية  الفلسطيني في لبنانعين الحلوةمخيم  .31
 حياته الطبيعية بعـد أجـواء التـوتر         جنوبي لبنان، استعاد مخيم عين الحلوة لالجئين الفلسطينيين       : صيدا

وفيمـا لـم    . والترقب والحذر التي شهدها على اثر اغتيال عنصرين لحركة فتح مطلع األسبوع الجاري            
 مـساء   قتلـة والتـي انتهـت     اليسجل أي تطور أمني على صعيد المهلة التي سبق وحددتها فتح لتسليم             

 ومـن   .الخميس، استؤنفت الحياة في مختلف المرافق الحياتية في المخيم الذي شهد أمس حركته المعتادة             
مخيم، اجتماعـا   العقدت لجنة المتابعة المنبثقة من القوى الوطنية واالسالمية الفلسطينية في           جهة أخرى،   

ه الجريمة مالحقين حتى يـتم      ، وقررت اعتبار الذين ارتكبوا هذ     الحادثلها خصص للبحث في تداعيات      
 أبناء المخيم الى ممارسة حياتهم الطبيعية       تتسليمهم للعدالة، داعية النهاء كل المظاهر المسلحة، كما دع        

  .وعدم االستماع الى الشائعات
  12/5/2007المستقبل 

  
   عزمي بشارةتعلن تضامنها مع   ضد الجدارمظاهرة بلعين األسبوعية .32

في المظاهرة األسبوعية في    وذلك   ، المتظاهرين إصابات بعضهم خطيرة    أصيب عدد من  : ررامي منصو 
من بينهم عدد مـن ناشـطي سـالم إسـرائيليين           أشخاص،   10، كما تم اعتقال      ضد الجدار  قرية بلعين 

التي نظمت هذا األسبوع تضامناً مـع       ووأجانب، من قبل قوات االحتالل التي هاجمت المظاهرة السلمية،          
فيها جمال زحالقة، الذي أصيب بحالة اختناق جراء استنـشاق الغـاز المـسيل              عزمي بشارة، وشارك    

  .للدموع
  11/5/2007 48عرب

  
   منازل فقطة بخمس قرية فلسطينيةتختزلخريطة إسرائيلية  .33

كشف رئيس مجلس قرية العقبة شرق طوباس في الضفة الغربية عن نية السلطات االسـرائيلية،               : نابلس
سيعاد بموجبها تشكيل وجه القرية من جديـد،         التي   جديدةالخريطة  ال  أن موضحا. من قريته % 80حذف  

  . فقط من القرية منازل5، سيؤدي إلى إبقاء بقرار عسكري غير مفهوم الدوافع
  12/5/2007الخليج اإلماراتية 

  
  ة واستمرار الحصاريكيمسيرة في نابلس رفضا للخطة االمر .34

لمسيرة الجماهيرية التي دعت اليها لجنة التنسيق الفصائلي         في ا  الفلسطينيينشارك بضع مئات من     : نابلس
علـى ضـرورة    وقد تم التشديد خاللهـا      . في محافظة نابلس رفضا للخطة االميركية واستمرار الحصار       

  .شعب وانهاء كل مظاهر الفلتان االمنيالالعمل لرفع الحصار عن الحكومة و
  12/5/2007الحياة الجديدة 

  
  شهراً من االعتقال اإلداري37بعد   فلسطينيي عن صحافاالحتالل يفرج .35

من نـابلس بعـد       فلسطيني صحافيأفرجت سلطات االحتالل االسرائيلي، عن      :  أمين أبو وردة   -نابلس  
  .في سجن النقب الصحراوي شهرا 37اعتقاله اداريا لمدة 

  12/5/2007الخليج اإلماراتية 
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  لرفع الحصاردة بالتهديد بحل السلطة من الفلسطينيين يطالبون القياغالبية: استطالع .36

 المشاركين يعتقدون ان القيادة من% 72.48ان ، اظهر االستفتاء االسبوعي لوكالة معا: بيت لحم
 .خالف ذلك% 24.73اعتقد  الفلسطينية عليها ان تهدد بحل السلطة لرفع الحصار، بينما

11/5/2006وكالة معا   
 

   مقابل حرية الحركةاريخ على إسرائيلغالبية ترفض وقف إطالق الصو: استطالع .37
 وقف إطالق الصواريخ على إسرائيل مقابـل        ،من المشاركين في استطالع للجزيرة نت     % 69.6رفض  

 16 أكثر مـن      مع االشارة إلى أن    .هذا الطرح % 30.4 في حين أيد  حرية تنقل المواطنين الفلسطينيين،     
  .صوت في هذا االستطالع ألف مشارك

  11/5/2007الجزيرة نت 
 

  مدرسينالطالب التوجيهي الفلسطيني يتقلبون بين نار االحتالل ولهيب إضراب : تحقيق .38
يعيش طالب الثانوية العامة في األراضي الفلسطينية، تـوتراً يـضاف إلـى             : يوسف الشايب  -رام اهللا   

يد مـن دول    توترهم جراء االمتحانات التي ينتظرونها بعد أسابيع قليلة، وسط شائعات تتردد عن نية العد             
 إضراب متوقع للمعلمـين جـراء   ، فضال عن القلق من لهذا العام  االمتحانات العالم عدم االعتراف بنتائج   

 ومن جهتـه  .عدم تقاضيهم رواتبهم، وحملة اعتقاالت باتت تشنها قوات االحتالل في صفوف العديد منهم           
روا باإلضراب، خاصـة أنهـم أنهـوا        طالب لم يتأث  ال أن   ،وزير التربية والتعليم العالي الفلسطيني    يؤكد  

عن نيـة بعـض الـدول عـدم          أما   .المنهاج، ويقضون أيامهم في منازلهم استعداداً لالمتحانات النهائية       
محض شائعات ال أساس لها من الصحة، وليس المفترض الترويج لها           فقد أعتبرها   شهادات،  الاالعتراف ب 

 اتخاذ خطوات اخرى للتعبير عـن       ،ي أكد على حقهم   وطالب المعلمين، الذ   .بما يؤثر على نفسية الطالب    
سخطهم من عدم تقاضيهم لرواتبهم، حفاظاً على مصالح الطالب، وللسير بالعام الدراسي إلى بر األمان،               
خاصة أن منظمات دولية كاليونيسكو، قالت إنها ستدرس جيداً االعتراف بالعام الدراسـي فـي جميـع                 

 .ة، مع استثناء الثانوية العامة، خاصة في حال استمرت اإلضرابات         مراحل المدارس الحكومية الفلسطيني   
هذه قـضية   أعتبر أن   وحذر من أنه في حال تم ذلك، فإن جميع الطالب سيخسرون عاماً من أعمارهم، و              

 ألف طالب، في جميـع محافظـات        80عددهم  الذين يبلغ   ال تقل أهمية عن قضية طالب الثانوية العامة،         
 سلبية تسود أوساط طلبـة  ايرى تربويون أن هناك أفكار وفي السياق نفسه،    .اع غزة الضفة الغربية، وقط  

الثانوية العامة، وبخاصة أصحاب التقديرات التعليمية المنخفضة، حول قـدرتهم تقـديم االمتحـان فـي                
ـ                اتالسجون، وضمان نجاحهم، معتبرين هذه األفكار تساهم في سعي البعض منهم لالعتقال، عبر اعتراف

  .ة أو التوجه للحواجز وافتعال مواقف مفبركة لضمان االعتقالوهمي
12/5/2007الغد األردنية   

  
  جهود التنمية االقتصادية في فلسطين تراجعت بسبب االحتالل: عمار حجازي .39

أكد السكرتير األول في بعثة المراقبة الدائمة لألمم المتحدة في نيويورك في كلمـة لـه فـي                  : نيويورك
لخامسة عشرة للجنة األمم المتحدة للتنمية المستدامة، أن جهود التنمية االقتـصادية فـي              لدورة ا ااجتماع  

أن سبب تدهور وشلل الصناعة      موضحا   .فلسطين تراجعت بفعل ممارسات االحتالل اإلسرائيلي المنهجية      
 .قـدس الفلسطينية هو الحصار اإلسرائيلي واإلغالق وبناء جدار الفصل العنصري في الضفة الغربية وال            

 مما يجعل مسألة    ،ن معدل النمو السكاني في فلسطين يعتبر من أعلى معدالت النمو في العالم            وأشار إلى أ  
الطاقة في قلب األجندة الفلسطينية وإحدى أهم أولوياتها، مشدداً على أن تدمير االحتالل لمحطة كهربـاء                
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 الفتـا مـن     .لسطيني في هذا الشأن   غزة بشكل متعمد يؤكد جزءاً من الصعوبات التي يواجهها الشعب الف          
 علـى   أن االستثمار األجنبي ال يمكن تشجيعه في فلسطين إال برفع الحصار المفروض           جهة أخرى، إلى    
  .الشعب الفلسطيني

  12/5/2007 وفا -وكالة االنباء الفلسطينية
  

   في المئة من المياه الفلسطينية80اسرائيل تسيطر على  .40
 ان اسـرائيل تـستنزف      ، وعرضت امس  "اريج"عهد االبحاث التطبيقية    اظهرت دراسة اعدها م   : رام اهللا 

وقال  .المياه في الضفة الغربية على نحو يقود الى تضاؤل حصة الفلسطينيين من مياه الشرب والزراعة              
 مليون متر مكعـب،     453من المياه المتجددة سنويا والبالغة      % 80مدير المعهد ان اسرائيل تسيطر على       

اشار الى ان   فيما  . ين من حقهم في مياه نهر االردن، وهو حق يكفله لهم القانون الدولي            وتحرم الفلسطيني 
 32 بئـرا و   29عزل  من خالل   جدار الفصل ادى الى عزل الفلسطينيين عن المزيد من مصادر مياههم،            

% 13 تجمعا سكنيا فلسطينيا من دون شبكات مياه، وهو ما يساوي            257وبينت الدراسة وجود     .نبعا خلفه 
صت الى ان كمية المياه التي يحصل عليها الفلسطينيون تتناقص سنويا منذرة بحـدوث              لوخ .من السكان 

  .ذلككارثة في حال عدم توقف اسرائيل عن 
  12/5/2007الحياة 

  
 نفدرالية وخطة سالم اردنية جديدة والغاء فك االرتباط االردني مع الضفة على طريق الك .41

ن عبد السالم المجالي قد عرض على ايهود اولمرت وعددا من رؤساء قالت مصادر صحفية اسرائيلية ا
االحزاب االسرائيلية خالل زيارته اسرائيل االسبوع الماضي خطة اردنية جديدة الحالل السالم مع 

واضافت المصادر ان الخطة الجديدة تقوم اساسا على تحمل االردن مسؤولية مركزية في  .الفلسطينيين
اضافة ،  عموما والضفة الغربية خصوصا مما يعني الغاء قرار فك االرتباط مع الضفهالسلطة الفلسطينية

مع السلطة الفلسطينية واالعالن عن " غير فدرالي او كنفدرالي " الى استعداد االردن الى اقامة اتحاد 
اوف واشارت المصادر الى ان مخ .شكل جديد للدولة االتحادية حتى قبل قيام دولة فلسطينية مستقله

االردن من انهيار سريع للسلطة الفلسطينية هي من تقف وراء فكرة الخطة الجديدة اضافة الى اعتقاد 
االردن بانه من السهل على اي حكومة اسرائيلية و اجراء مفاوضات سلمية مع وفد فلسطيني يكون من 

 .بين مكوناته ممثلين رئيسيين لالردن
 بان عالقات العائلة المالكة الجيدة مع حركة - الصحفية  حسب المصادر-ويسود اعتقاد لدى االردن 

واكدت  .االخوان المسلمين ستسهل مهمتها في اقناع حماس بتبني الخطة االردنية الجديدة والتعامل معها
المصادر الصحفية االسرائيلية ان الخطة الجديدة عرضت على الرئيس الفلسطيني محمود عباس دون ان 

منها مشيرة في ذات الوقت الى عقبة اساسية تقف امام المشروع االردني تفصح عن موقف االخير 
وادعت المصادر ان المعارضة المصرية نابعه اساسا من  .متمثلة بالمعارضة السعودية المصرية للخطة

مخاوف الحكومة المصرية من اي نجاح اردني في مناطق الضفة الغربية يكون مقدمة لدور اردني اكثر 
اع غزة االمر الذي عارضته مصر تاريخيا فيما ارجعت المصادر االسرائيلية المعارضة فاعلية في قط

 .السعودية الى موقف تاريخي يعارض اي قوة عسكرية او سياسية قد تكتسبها العائلة الهاشمية
وفيما يتعلق بالموقف االسرائيلي من الخطة االردنية ذكرت المصادر االسرائيلية ان ايهود اولمرت اوفد 

لمقابلة عبد السالم " عيتونائيل شينلر "ممثل حزب كاديما في لجنة الخارجية واالمن التابعة للكنيست 
المجالي واالستماع منه لتفاصيل الخطة فيما التقى الموفد االردني فيما بعد بعدد من الساسة االسرائيليين 

يبرمان وطرح امامهم مثل رئيس حركة ميرتس يوسي بيلن ورئيس حزب اسرائيل بيتنا افيغدور ل
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الخطوط العريضة للخطة االردنية مؤكدا لهم بان العاهل االردني الملك عبداهللا الثاني لم يقرر حتى االن 
 .تبني او عدم تبني الخطة المقترحه دون ان تتطرق المصادر الى الموقف االسرائيلي منها 

ا داخل البالط الملكي االردني واجهزة وادعت المصادر االسرائيلية ان خطة المجالي تلقى قبوال متزايد
االمن االردنية التي تخشى ان يجد االردن نفسه نهاية الصيف الحالي امام جبهتين متفجرتين هما العراق 
التي يعتقد االردنيون بقرب االنسحاب االمريكي منه والسلطة الفلسطينية القريبة من االنهيار التام االمر 

 .هاب سيد الموقف في قطاع غزة وصوال الى الضفة الغربيةالذي سيجعل من الفوضى واالر
ونقلت المصادر الصحفية عن من اسمتهم بمصادر عسكرية ان االردن بدأ منذ فترة باالستعداد عسكريا 
وامنيا لمثل هذه التطورات التي تقف وراء تشديد الملك االردني في كل مناسبة على محدودية فرص 

 ..ذ الوقت المتبقي لتحقيقه داعيا الى سرعة التحرك قبل فوات االوان السالم مع الفلسطينيين ونفا
وقال الدكتور عبد السالم المجالي وفقا للمصادر االسرائيلية ان االردن سيشرع في حوار مع الفلسطينيين 

 :لتحقيق هدفين اساسيين على طريق تطبيق الخطة الجديدة هما
قات التي ستسود بين االردن والضفة الغربية وطبيعة  التوصل معهم الى تفاهم حول طبيعة العال-1

 .العالقة االمنية والسياسية بين الجانبين 
 التوصل الى تفاههم اردني فلسطيني حول المطالب الفلسطينية التي ستعرض على اسرائيل خالل -2

 .المفاوضات التي ستتناول الحل النهائي 
د حتى وقت قريب االعتقاد بان االتحاد الكونفدرالي بين لقد سا" واضاف المجالي لمحدثيه االسرائيليين 

االردن وفلسطين سيقوم فقط بعد اقامة دولة فلسطينية مستقلة لكن الخطة الجديدة اسقطت فكرة االتحاد 
 .الكنفدرالي وبات االردن يبحث عن شكل جديد للدولة المشتركة لم تتضح بعد خطوطه االساسية

بات متأخرا جدا انقاذ سلطة الرئيس :  حاورت عبد السالم المجالي انهوقالت مصادر امنية اسرائيلية
الفلسطيني ابو مازن او منع انهيار السلطة معربين عن اعتقادهم بان انهيار السلطة وحكم ابو مازن 

 .سيكون اسرع مما تعتقده االوساط االسرائيلية والفلسطينية 
حتى ينتهي االردن من بلورة خطته الجديدة "  جاء فيه ووجهت االوساط االمنية سؤاال استنكاريا للمجالي

 .مع من سيقوم بتنفيذها ؟ وذلك في اشارة الى اختفاء السلطة الفلسطينية وانهيارها
  11/5/2007وكالة معا  

 
 الحديث عن كونفدرالية يضر بالمصلحتين االردنية والفلسطينية : البخيت .42

بخيت ان الحديث عن الكونفدرالية او الفيدرالية او أي اكد رئيس الوزراء االردني الدكتور معروف ال
شكل او سيناريو للعالقة االردنية الفلسطينية هو االن في غير زمانه ومكانه ويضر بالمصلحتين االردنية 

ونقل رئيس الوزراء خالل لقائه بمقر لجنة خدمات مخيم الوحدات مساء امس  . والفلسطينية معا
مشددا على ان مصلحتنا جميعا , مية في المخيم تحيات الملك عبداهللا الثاني لهم بالفعاليات الشعبية والرس

تتركز في قيام الدولة الفلسطينية المستقلة التي تتصدر اجندة الدبلوماسية االردنية التي يقودها جاللته على 
مع صحيفة واكد على ان الملك عبد اهللا الثاني حسم هذا االمر امس االول في مقابلة  .شتى الصعد 

االهرام بالقول ان الخوض في موضوع الكونفدرالية أو الفيدرالية قبل قيام الدولة الفلسطينية هو أمر 
ولفت البخيت الى ان أي حديث خارج هذا االطار وهذا الهدف ال  .سابق ألوانه وال نريد الحديث حوله

مية تخدم اساليب المماطلة والتسويف يخدم القضية الفلسطينية بل يسهم في التشويش عليها ويقدم بدائل وه
وقال ان شكل العالقة االردنية الفلسطينية يمكن الحديث فيه بعد . في التنصل من حل القضية الفلسطينية

اقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وضمن اسس واطر وقنوات في حينها على ان تخضع ايضا لقناعة 
 . ورضى الشعبين الشقيقين
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ء على ان الموقف االردني من حق العودة اصلب واقوى مما يتوقع الجميع فهو يرتكز واكد رئيس الوزرا
الى التمسك بحق العودة والتعويض، مشيرا الى انه ال يمكن استبعاد االردن من أي مفاوضات حول 

كما اكد .  بالمائة منهم وفق سجالت االونروا40قضية الالجئين التي يستضيف االردن ما نسبته حوالي 
 أي حل لهذه القضية التي تعتبر من اهم مفاصل القضية الفلسطينية يجب ان ياخذ بعين االعتبار ان

وقال ان حق العودة حق فردي وبالتالي ال يمكن .. مصالح االردن ومواطنيه من الالجئين الفلسطينيين
اط القانوني وبشان ما اثير حول قرار فك االرتب. الي جهة ان تفرض على الالجىء خياره بهذا الشان

واالداري مع الضفة الغربية اكد رئيس الوزراء على ان هذا القرار سيادي اردني ال يمكن الرجعة عنه 
واضاف ان العودة عن هذا القرار يعني التحايل على  .وهي مسالة غير مطروحة اال في اذهان البعض

قوق الفلسطينية كما انه يضر الحق الفلسطيني المقدس باقامة الدولة الفلسطينية واستعادة كافة الح
 . باالعتراف بمنظمة التحرير الفلسطينية

  12/5/2007وكالة معا 
  

  الحركة االسالمية تعيش أزمة وأمين حزبها تمادى على الدولة: البخيت .43
تطور الهجوم الحكومي بالتركيز على قيادة حزب جبهة العمل االسالمي بعـد ان             :  نبيل غيشان  -عمان  

في خطاب له اول من امس في مخيم الوحدات لالجئين الفلسطينيين، احد معاقـل              وصف رئيس الحكومة    
المتمادي على الدولـة  "الحركة االسالمية، األمين العام لحزب جبهة العمل اإلسالمي زكي بني ارشيد بـ  

ورد البخيت االتهامـات االسـالمية       ."ومؤسساتها ومواقفها حتى انه اساء ايضا للحركة االسالمية ذاتها        
معتبرا ان مشكلة الحكومة ليست مع الحركة االسالمية التي قال انه يحترمها ويجلها، بل مع االمين العام                 
للحزب شخصيا، مشيرا الى ان االمر ناتج عن ظهور تيار وخالفات داخلية انعكست بشكل سلوك انفعالي                

تعـيش حالـة مـن      "يـة   في مواقف كثيرة للحركة، وقال ان ذلك يدل على ان الحركة اإلسالمية األردن            
االضطرابات أدت إلى بروز خطاب اخواني يراوح بين التكفير والهجرة تارة والتساوق مـع عناصـر                
مشروع االصالح االميركي الموجه للمنطقة، وهذا ما أضعفها وجعلها تفقد الكثير مـن صـدقيتها فـي                 

ية ملتزمة الثوابـت الوطنيـة،      واكد انه يراهن على ان تبقى الحركة االسالمية االردن        . "الشارع األردني 
  ."نؤمن بحقهم في التأييد او المعارضة، لكن ال يجوز االختالف على ثوابت الوطن": مضيفا

في المقابل، تؤكد الحركة االسالمية ان الشواهد على االرض تدل على استهداف الحركة االسالمية رغم               
ا في البرلمان زارا بيت عزاء ابي مصعب        انهاء عضوية اثنين من نوابه    "نفي الحكومة لذلك، مشيرة الى      

لكن المراقبين في عمان يعتبرون ان اي تصعيد        . "الزرقاوي وحل مجلس ادارة جمعية المركز االسالمي      
حكومي ضد الحركة االسالمية قبل االنتخابات سيزيدها قوة وينعكس ايجابا على قوتهـا فـي البلـديات                 

  .ومجلس النواب
  12/5/2007الحياة 

  
  يلتقي عباس في رام اهللا غدا الردنيالعاهل ا .44

 بزيارة الى رام اهللا يلتقي خاللها ، يوم غد، عبداهللا الثانيالعاهل االردنييقوم : ماهر ابوطير - عمان
الرئيس الفلسطيني محمود عباس، في اطار التشاور والتنسيق مع القيادة الفلسطينية حول الجهود الرامية 

 مباحثات مع القيادة ن، وفقا لمصدر مطلع في عمابداهللا الثاني،عوسيجري  .الحياء عملية السالم
 العاهل ولن يلتقي .الفلسطينية حول القضية الفلسطينية وملف السالم وسبل دعم الشعب الفلسطيني

 أي مسؤول اسرائيلي خالل زيارته الى رام اهللا التي تستغرق عدة ساعات يعود بعدها الى االردني
   .عمان

12/5/2007الدستور   
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  يدعو الى الدخول في عملية االصالح السياسي الشامل منير حمارنة .45

دعا الناطق الرسمي الحزاب المعارضة االمين العام للحزب الشيوعي الدكتور :  رياض منصور-عمان 
 قانون انتخاب منير حمارنة الى الدخول فورا في عملية االصالح السياسي الشامل وفي مقدمته وضع

بديل لقانون الصوت الواحد على ان يستند الى القائمة النسبية كليا او جزئيا، وعدم وضع القانون الحالي 
قيد التنفيذ والغاء القوانين االخرى المقيدة للحريات الديمقراطية الفتا الى ان اقرار قانون االحزاب 

ل الدكتور حمارنة، ان قانون االحزاب الجديد وقا. السياسية اضاف قيودا كثيرة على الحريات العامة
يشكل تناقضا حقيقيا مع الحياة الديمقراطية وينسف محاوالت احداث تنمية سياسية او اصالح سياسي 
الفتا الى ان قانون االحزاب جاء في ظل قانون االجتماعات العامة وفي ظل القوانين الجديدة المقيدة 

وقانون منع االرهاب والوعظ واالرشاد واالفتاء ومشروع قانون للحريات كقانون المطبوعات والنشر 
  .الجمعيات وغيرها

وطالب الدكتور حمارنة الحكومة برفض كل الضغوط لدفع االطراف العربية للتطبيع على حساب 
الحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني وبرفض الضغوط الهادفة إلى اسقاط حق أبناء الشعب 

ودة إلى ديارهم تحت اي ظرف، منوها الى ان المساس بهذا الحق سيلحق ضرراً بالغاً الفلسطيني بالع
  .باالردن اضافة الى ما سيتركه من اثر سلبي على القضية الوطنية الفلسطينية

  12/5/2007الدستور 
  

   آذار للحل السياسي 14بعد إقرار المحكمة الدولية مبادرة تتضمن مشروع : الحريري .46
 14ة المستقبل النيابية النائب سعد الحريري أنه بعد إقرار المحكمة الدولية ستطرح قوى              أعلن رئيس كتل  

آذار مبادرة تتضمن مشروعها للحل السياسي، يتم من خالله التحـاور مـع حـزب اهللا وحركـة أمـل                    
وأعرب عن أمله بأن تدخل الحياة السياسية في لبنان مرحلة جديـدة            . واآلخرين من أجل النهوض بالبلد    

أنـه  " "العربية"وأكد النائب الحريري في حديث لمحطة       . تتغير من خاللها أمور كثيرة في الواقع السياسي       
وإذ أبدى النائب الحريري إصراره     . "يؤيد صدور المحكمة الدولية عن مجلس األمن تحت الفصل السابع         

يشال عون أصبح فـي      آذار، لفت الى أن العماد م      14على أن يكون الرئيس المقبل للجمهورية من قوى         
وحـدد مفهـوم    .  آذار 14موقع آخر بعد المواقف والتصريحات الحادة التي أطلقها ضد تحـالف قـوى              

الشراكة الحقيقية في السلطة بشمولها كل المسائل دون استثناء، ومن ضـمنها قـرار الحـرب والـسلم                  
  . واإلدارة السياسية واإلنماء واإلعمار

  12/5/2007السفير 
  

  لوقعت إسرائيل في وضع مأساوي " فيلاليوني"لوال  .47
نفى وزير الخارجية اإليطالي ماسيمو داليما حدوث عمليات تهريب أسلحة لصالح حزب اهللا فـي               : أ ش أ  

جنوبي الليطاني، وحذر من احتمال تعرض القوات الدوليـة         " اليونيفيل"المناطق التي تشرف عليها قوات      
لى أن األزمة السياسية في لبنان تعيق التنفيذ الكامل للقـرار           ، مشيراً إ  "القاعدة"لهجمات من قبل عناصر     

حول أداء ايطاليا ضمن مهمـة      ،  اإليطالية" اسبريسو"في مقابلة أجرتها معه صحيفة      وقال داليما،   . 1701
  ."ال شك أنها توفر العون إلسرائيل ولوال هذه المهمة لوقعت الدولة العبرية في وضع مأساوي"اليونيفيل 

  12/5/2007السفير 
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  صفير يزور لحود في بعبدا وينفي نية الرئيس تشكيل حكومة ثانية .48

 بزيارة نادرة لقصر بعبدا عقد خاللها خلوة مع الـرئيس           ، أمس ،قام البطريرك الماروني نصر اهللا صفير     
اللبناني إميل لحود، مبديا تفاؤال بقرب التوصل إلى تقارب بين اللبنانيين، لكن صفير نفى نيـة الـرئيس                  

واع لمسؤولياته وهـو علـى اسـتعداد        "وأعلن صفير، أن لحود     . تشكيل حكومة ثانية  حود اإلقدام على    ل
وردا  ."إلمرار االستحقاق الرئاسي المقبل بهدوء ألنه يعرف ما يقوله الدستور ويتقيد بـأوامره ونواهيـه              

 يكون رجال ذا    يجب ان يكون لبنانيا محضا، وان     "على سؤال حول مواصفات الرئيس الجديد قال صفير         
  ."خبرة وعلى مسافة واحدة من جميع الناس

   12/5/2007البيان اإلماراتية 
  

  التفكير في حكومة ثانية إصرار على الفتنة: قباني .49
القيادات الحكيمة في البالد    "أكد مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ محمد رشيد قباني انه سيعمل مع            : بيروت

، معتبـرا أن    "ة إلى جانب الحكومة الشرعية الحالية برئاسة فؤاد السنيورة        لعدم الوقوع في فخ حكومة ثاني     
  ".التفكير في حكومة ثانية هو إصرار على الفتنة السياسية والتمادي في االنقسام السياسي في البالد"

  12/5/2007الحياة 
  

  تناشد التمسك بحق العودة الوطني في لبنان ندوة العمل  .50
ندوة العمل الوطني المؤسسات الدستورية والقيادات اللبنانية بـأن تتخـذ موقفـا             ناشدت اللجنة التنفيذية ل   

واضحا وجريئا في جميع المنتديات العربية والدولية الفشال ما يجري التخطيط له فـي الـسر والعلـن                  
وأعلنت اللجنة في خالل اجتماعها الدوري برئاسة عبـد         . للتخلي عن حق عودة الفلسطينيين الى ديارهم      

يد فاخوري ان حق العودة هو الوجه اآلخر لرفض التوطين الذي أجمع عليه اللبنانيون والذي أصبح                الحم
  .  نصا واضحا في الدستور اللبناني

  12/5/2007السفير 
  

  ثالثة حوادث وقعت مع القوات االسرائيلية قبالة لبنان: المانيا .51
 إن القوات المسلحة االسـرائيلية كانـت        ،ة يوم الجمع  ،قال متحدث باسم القوات المسلحة األلمانية     : برلين

طرفا في ثالثة حوادث مع قوات حفظ السالم البحرية التابعة لالمم المتحدة التي تقودهـا المانيـا قبالـة                   
 بأن عدة مقاتالت اسرائيلية اقتربت      ، تقريرا لصحيفة راين بوست اليومية     ،واكد المتحدث  .الساحل اللبناني 

  .ساشن قبالة الساحل اللبناني يوم االربعاءمن الفرقاطة االلمانية نيدر
  11/5/2007رويترز 

  
 إلى وجود تعذيب في سجون لبنانية منظمتان حقوقيتان تشيران .52

 في مؤتمر صـحافي مـشترك أن        ، أمس ، اإلنسان في لبنان    ذكرت منظمتان تعنيان بحقوق   : آي  .بي.يو
منظمـة مراقبـة   " و"لبناني لحقوق اإلنسان المركز ال  "وأفاد .هناك أعمال تعذيب مستمرة لسجناء في لبنان      

 باستمرار أعمال التعذيب في سجن وزارة الـدفاع لتـسعة أشـخاص محتجـزين منـذ                 "حقوق اإلنسان 
 بتهمة امتالك أسلحة واالتجار بها، إضافة إلى التفكير في محاولة اغتيال األمين العام              2006نيسان  /أبريل

إجراء تحقيق جدي ومستقل حول ادعاءات التعذيب ومالحقة        " ـوطالبا ب  .لحزب اهللا السيد حسن نصراهللا    
المسؤولين قضائياً واتخاذ اإلجراءات الالزمة إلقفال سجن وزارة الدفاع وإلغاء المحكمة العسكرية التـي              

  . "ال توفر للمتهمين كل الضمانات الالزمة لمحاكمة عادلة
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  12/5/2007الخليج اإلماراتية 
  
  

  
  بية على تسديد التزامات مالية للسلطة أقرتها قمة الرياضمحمد صبيح يحث الدول العر .53

حث محمد صبيح األمين العام المساعد لشؤون فلسطين في جامعة الدول العربية،  : محمد علي-القاهرة 
الدول األعضاء في الجامعة على الوفاء بالتزاماتها المالية تجاه السلطة الفلسطينية وتقديم المساعدات التي 

 تبلغ قيمتها نحو 2002 الرياض والقمم السابقة، مشيرا إلى أن هناك متأخرات من قمة بيروت أقرتها قمة
أن تسديد هذه المتأخرات كفيل بحل جزء كبير من األزمة التى " مليون دوالر، موضحا 400مليار و

السالم، واتهم صبيح إسرائيل مجددا بأنها غير جادة في المضي باتجاه  ".يعاني منها الشعب الفلسطيني
مؤكدة أنها لو كانت جادة ألعلنت وزيرة خارجيتها تسيبي لفني قبول المبادرة العربية للسالم عقب لقائها، 
أول من أمس، في القاهرة مع وزيري خارجية مصر أحمد أبو الغيط واألردن عبد اإلله الخطيب، معتبرا 

تعزيز "محاولة منها ل" ة وإسرائيليشكل بداية اتصال بين الجامعة العربي"حديث لفني عن أن اللقاء 
ونفى صبيح بشدة أن يكون لقاء لفني مع أبو الغيط والخطيب  ".مكانتها في ظل األزمة الداخلية هناك

إن الدول العربية كانت : "وقال". نوعا من التطبيع أو االتصال السياسي بين الجامعة العربية وإسرائيل"
ى العربية لتفعيل المبادرة فى إطالق حملة عالقات عامة تقفز تتوقع أن تحاول إسرائيل استغالل المساع

من خاللها على المبادرة إلى التطبيع، ولذا كان االختيار أن تتولى مصر واألردن االتصال بإسرائيل 
إن التحركات العربية : "وأضاف قائال". ألنهما الدولتان اللتان تحررت أراضيهما ولهما عالقات بإسرائيل

  ."عيل المبادرة العربية للسالم ستولي اهتماما أيضا بمسألة رفع الحصار عن الشعب الفلسطينيالرامية لتف
  12/5/2007الشرق االوسط 

  
  قدرة السد العالي على تحمل ضربة نووية طلبوا مني معرفة: الجاسوس المصري .54

بر مفاجآت فجر المتهم المصري بالتجسس النووي لصالح إسرائيل، المهندس محمد سيد صا: القاهرة
قال صابر في التحقيقات التي نشرت نصها، أمس، . جديدة، في تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا معه

إن عميلي الموساد اإلسرائيلي اللذين توليا عملية تجنيده وتشغيله، طلبا منه " "المصري اليوم"صحيفة 
كتيكية، إلى جانب التحري حول معلومات حول بنية السد العالي، ومدى قدرته على تحمل ضربة نووية ت

وجود أي أبعاد إستراتيجية لمشروع توشكي، تجعله يساهم في تقليل خسائر توجيه ضربة مدمرة للسد 
وأوضح صابر أنه قام بتصميم برنامجين لوزارة الداخلية السعودية، األول . العالي بصاروخ نووي

لومات وزارة الداخلية السعودية، وأنه سلم عميلي إلحصاء الجرائم الجنائية واإلرهابية، والثاني لتحليل مع
وجدد المتهم اعترافه . الموساد نسختين من البرنامجين تتضمنان معلومات عن الوزارة السعودية

بالحصول على جهاز حاسب آلي محمول ومتطور يفتح ببصمة العين، ويتصل بشبكة اإلنترنت، ويرسل 
  .ائيلي بأمانويستقبل رسائل إلكترونية مع الجانب اإلسر

  12/5/2007الخليج اإلماراتية 
  

   اإلفريقية-في العالقات العربية  إسرائيل أحدثت شرخاً: مصطفى إسماعيل .55
أكد مصطفى عثمان إسماعيل مستشار الرئيس السوداني في محاضرة، ألقاها :  عمر الحالوي-أبوظبي 

ان مناطق التماس بين " رفور نموذجاًدا.. العرب وإفريقيا"في المجمع الثقافي بأبوظبي االربعاء، حول 
 اإلفريقية قائالً -العرب واألفارقة في قارة إفريقيا تعرضت لتوترات ألقت بظاللها على العالقات العربية 

 كانت قوية، وان القارة باستثناء النظام العنصري في جنوب افريقيا 67إن هذه العالقات بعد حرب "
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نذ ذلك التاريخ سعت اسرائيل لدعم التوترات اإلثنية في القارة، آنذاك قطعت عالقاتها مع إسرائيل وم
مشيراً إلى أهمية أن يعمل القادة العرب واألفارقة لسد منابع التوتر في العالقات المشتركة وقطع الطريق 
أمام التدخالت وإيجاد آليات لفض المنازعات بين النظامين العربي واإلفريقي كما يجب أن يصبح ضمن 

وشرح إسماعيل المؤامرات التي ظلت تحاك منذ فترة ضد تكامل . جية المنظرين العرب واألفارقةاستراتي
العالم العربي، وذلك برفع شعار مثل الشرق األوسط الجديد، والشرق األوسط الكبير، وهي مشاريع في 

 دارفور تقع تقديره تقفز فوق حقائق الجغرافيا والتاريخ لخدمة أهداف المستعمر وأهداف إسرائيل وأن
  ".ضمن هذه الخارطة فيما يسمى بسياسة شد األطراف

  12/5/2007الخليج اإلماراتية 
  

  من فتح اإلسالم بينهم صهر العبسي عند الحدود العراقية4سوريا تقتل  .56
اوضح المتحدث الملقب بابو سليم من مقره في مخيم نهر البارد لالجئين : ب.ف. ا-نهر البارد 

القوات السورية قتلت القياديين في فتح االسالم ابو ليث الشامي وابو عبد "نان، ان الفلسطينيين شمال لب
وأبو . ، مؤكدا ان المجموعة ستثأر لهم"الرحمن الشامي ومقاتلين اثنين كانوا يحاولون العبور الى العراق

ود ، الذي اعلن في نوفمبر عن وج قائد مجموعة فتح االسالمليث الشامي هو صهر شاكر العبسي،
 . المجموعة

  10/5/2007عكاظ 
  

   مليون دوالر من المساعدات لالجئين29.5بوش يفرج عن  .57
 مليون دوالر مـن المـساعدات       29.5اذن الرئيس االمريكي جورج بوش بصرف       :  ا ف ب   -واشنطن  

لمواجهة حاالت طارئة لالجئين والمرحلين من الفلسطينيين واالفارقة، وفق ما اعلـن الجمعـة البيـت                 
 واوضح مسؤول في االدارة االمريكية طلب عدم كشف هويته ان المبلـغ الـذي اذن الـرئيس                  .االبيض

سيخصص لدعم عمليات غذائية لفائدة الجئـين وتفـادي         "بوش، الخميس، باقتطاعه من صندوق خاص       
". حدوث انقطاع في امدادات االغذية في العديد من الدول االفريقية وفي الضفة الغربيـة وقطـاع غـزة                

لخارجية االمريكية بمنح هذه االموال لعمليات االمـم المتحـدة لفائـدة الالجئـين الفلـسطينيين                وسمح ل 
والمفوضية العليا لالمم المتحدة لالجئين واللجنة الدولية للصليب االحمـر وبرنـامج االغذيـة العـالمي                

  .ومنظمات غير حكومية
  12/5/2007األيام البحرينية 

  
  درة السالم العربيةاالتحاد االوربي يؤكد دعمه لمبا .58

قال دبلوماسيون باالتحاد االوروبي، يوم الجمعة، ان وزراء خارجية االتحاد سـيجتمعون مـع       : بروكسل
نظرائهم بالجامعة العربية، يوم االثنين، لدعم مبادرة سالم عربية تهدف إلى انهاء الصراع االسـرائيلي               

دفنا هو اظهار تأييد االتحاد االوروبي القـوي        ه"وقال دبلوماسي اوروبي عن اجتماع االثنين       . الفلسطيني
وقال خافيير سوالنا المنسق االعلـى للـسياسة الخارجيـة لالتحـاد            ." والواضح لمبادرة السالم العربية   

االوروبي إن االتحاد االوروبي وواشنطن يعمالن من اجل اقامة اطار دبلوماسي جديد لمحادثات الـسالم               
اليات المتحدة واالتحاد االوروبي وروسيا واالمم المتحدة باالضافة إلى         يشمل رباعي الوساطة الدولية الو    

لكن دبلوماسيين بالـشرق    . رباعي الجامعة العربية مصر واالردن والسعودية واالمارات العربية المتحدة        
االوسط قالوا إن المملكة العربية السعودية واالمارات لن تجتمعان مع اسـرائيل إال إذا وافقـت الدولـة                  

  .يهودية على خطة السالم العربية كأساس للمحادثاتال
  11/5/2007رويترز 
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   لألضرار الناتجة عن تشييد الجدار في األرض الفلسطينية دوليينعيين ثالثة خبراءت .59

 قرر السيد بان كي مون األمين العام لألمم المتحدة، تعيين ثالثـة خبـراء دوليـين بـصفتهم                   :نيويورك
مم المتحدة لألضرار الناتجة عن تشييد جـدار الفـصل العنـصري فـي              الشخصية، في مجلس سجل األ    

: وأشار بيان لألمم المتحدة، إلى أن الخبراء الثالثة الذين قرر كي مون تعيـنهم هـم                .األرض الفلسطينية 
ولفت البيـان، إلـى أن       .اليابانية هارومي هوري، والفنلندي ماتي بافو بالونبا، واألمريكي مايكل رابوان         

 بإنـشاء سـجل     2006 ديسمبر   /عيينات تأتي تنفيذاً لقرار الجمعية العامة الصادر في كانون األول         هذه الت 
وذكر البيـان،    .األمم المتحدة لألضرار الناشئة عن تشييد الجدار في األرض الفلسطينية والمحافظة عليه           

ماع فـي مقـر األمـم     مايو الجاري باجت/أنه من المتوقع أن يبدأ المجلس عمله في الرابع عشر من أيار           
  .المتحدة في جنيف

     11/5/2007 وفا -وكالة االنباء الفلسطينية
  

  في القدس من االستيطان بان كي مون قلق .60
أعرب األمين العام لألمم المتحدة بان كي مون عن قلقه اثر صدور معلومات صـحافية بـشأن              : ب.ف.ا

وقالـت المتحدثـة    . ت خارطة الطريـق   مشروع استيطاني جديد في القدس الشرقية يتعارض مع التزاما        
باسمه ميشيل مونتا في بيان، أمس، ان األمين العام قلق لهذه المعلومـات وينـوي اثـارة األمـر مـع                     

المعنيين إضافة إلى أعضاء اللجنة الرباعية، مشيرا إلى ان وقـف االسـتيطان             " االسرائيليين"المسؤولين  
  .ن خارطة الطريق التي أعدتها الرباعيةيمثل أحد الواجبات األساسية للمرحلة األولى م

  12/5/2007الخليج اإلماراتية 
  

   ٪ من فرنسيي إسرائيل  90ساركوزي حصل على تأييد  .61
صوتت غالبية الفرنسيين المقيمين في الخارج لمصلحة اليميني نيكوال ساركوزي في االقتـراع             : ا ف ب  

يرة في النتائج التي حصل عليها كل منهما        جرى األحد الماضي، لكن الفروق كب     الرئاسي الفرنسي، الذي    
فقد حصل الرئيس المنتخب على تأييد غالبية الفرنسيين في إسرائيل          . حسب الدول، خصوصا في إسرائيل    

  ).  في المئة90حوالى (
  12/5/2007السفير 

  
   دراسة أمريكية تكشف اختفاء نفط عراقي قيمته مليارات الدوالرات:نيويورك تايمز .62

ت صحيفة نيويورك تايمز انه لم يعرف مصير انتاج أعلن عنه خـالل الـسنوات االربـع                 قال: نيويورك
المنصرمة من النفط العراقي قيمته مليارات الدوالرات ومن المحتمل أن يكون جرى تحويله عن طريـق                

وأضافت مستشهدة بمسودة تقرير أعده مكتب محاسبة الحكومة االمريكيـة ومحللـو             .التهريب أو الفساد  
 ألف برميل من االنتاج العراقي اليومي البالغ نحو مليوني برميل           300أن بين مئة ألف و    ،   حكوميون طاقة

  .مفقودون
  12/5/2007رويترز 

  
 أميركا ال إيران تشكّل خطراً على العراق: ثلثا سنّة لبنان .63

تشنّج بين  استطالعاً للرأي بهدف مقاربة أسباب ال"مركز بيروت لألبحاث والمعلومات"أجرى : عبدو سعد
، وما إذا كان "الهالل الشيعي"الشيعة والسنّة في لبنان لتبين ما إذا كانت هناك خشية سنّية من مقولة 

الشيعة يعتبرون أنفسهم جزءاً من هذا الهالل، وهل يطمحون الى تقليد النموذج الشيعي في العراق 
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 25طائفية؟  نُفِّذ االستطالع بين ، وهل موقفهم من العراقيين محكوم باعتبارات )الوصول إلى الحكم(
 ).مناصفة بين السنّة والشيعة( مستطلَع 500 آذار الماضي، وشمل عينة من 28و

 قراءة في نتائج االستطالع 
 في العالمين العربي "الصعود الشيعي"تزايد الحديث أخيراً، في وسائل اإلعالم العربية والغربية، عن 

لشيعة السلطة في العراق، وما رافق ذلك من تزايد حدة االنقسام الشيعي واإلسالمي، رابطةً ذلك بتسلّم ا
 .ـ السنّي، وانعكاساته على لبنان

إذا طُرح على الشيعة أخذ حقوق سياسية إضافية في مقابل تسليم سالح المقاومة، هل : السؤال األول
 توافق أم ال؟ 

ضافية كبديل من تسليم سالح من الشيعة أخذ حقوق سياسية إ% 97كشف االستطالع رفض نحو 
  .المقاومة

 ما هو العامل األهم الذي أدى إلى االحتقان بين السنّة والشيعة في لبنان؟ : السؤال الثاني
 وسوريا، فيما اعتبر "حزب اهللا"من المستطلَعين السنّة سبب االحتقان الى التحالف القائم بين % 35عزا 
ر المحكمة الدولية في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق منهم أن عدم موافقة الحزب على إقرا% 32

 التي وجهت الى "االتهامات التخوينية"من السنّة االحتقان إلى % 16الحريري هو السبب، وأرجع نحو 
من % 63في المقابل، كشف االستطالع أن نحو . حكومة الرئيس فؤاد السنيورة خالل عدوان تموز

منهم الى % 20 الى تحالف حكومة السنيورة مع أميركا وفرنسا، ونحو الشيعة يردون سبب االحتقان
 .موقف حكومة السنيورة من المقاومة خالل الحرب

 هل الموقف األميركي في كل من لبنان والعراق سلبي أم إيجابي؟ : السؤال الثالث
من السنّة % 30نحو كان هناك إجماع عند الشيعة على أن الدور األميركي في البلدين سلبي، فيما اعتبر 

 .أن هذا الدور إيجابي في لبنان
 هل تعتبر الحكومة العراقية حكومة وطنية؟ : السؤال الرابع

منهم، أن الحكومة العراقية حكومة غير وطنية في % 75اعتبرت غالبية كبيرة من الشيعة بلغت نحو 
 .من السنّة% 88مقابل نحو 

 الموقف الشيعي العراقي الرسمي المتحالف مع أميركا في هل هناك دوافع مقبولة تبرر: السؤال الخامس
 العراق؟ 

من السنّة أن الموقف الشيعي العراقي الرسمي المتحالف مع أميركا غير مبرر وكذلك % 76رأى نحو 
 .الشيعة% 60قال نحو 

 من هي الدولة التي تشكل الخطر األكبر على العراق، أميركا أم إيران؟ : السؤال السادس
% 28بأن أميركا هي مصدر الخطر على العراق في مقابل نحو % 65غالبية سنّية بلغت نحو أجابت 

من الشيعة بأن أميركا تشكل هذا % 99منهم اعتبروا أن إيران هي مصدر الخطر، فيما أجاب نحو 
 .الخطر

 من هي الدولة التي تشكل الخطر األكبر على إسرائيل؟ : السؤال السابع
 .من السنّة أن إيران هي التي تشكل هذا الخطر على إسرائيل% 60يعة ومن الش% 90اعتبر نحو 

 هل تؤيد حيازة إيران السالح النووي؟ : السؤال الثامن
الجدير ذكره أنه في استطالع حول حيازة إيران السالح النووي (من السنّة هذا الخيار % 52أيد نحو 

من السنّة حيازة % 64، أيد نحو 5/2006/يخ  بتار"الحياة"كان أجراه مركز بيروت ونُشر في صحيفة 
 .من الشيعة هذا األمر% 96، فيما أيد نحو )إيران السالح

تؤدي خدمة ) األردن، مصر، السعودية، إيران(أي من سياسات هذه الدول : السؤال الحادي عشر
 للمشروع األميركي في المنطقة؟ 
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صديقة ألميركا ) األردن، مصر، السعودية(ة من السنّة أن سياسات دول عربية سنّي% 48اعتبر نحو 
منهم أجاب بأن سياسة إيران تخدم هذا % 11تؤدي خدمة للمشروع األميركي في المنطقة، مقابل نحو 

من الشيعة أن سياسات الدول العربية الثالث هي التي تخدم المشروع % 81المشروع، فيما اعتبر نحو 
 .األميركي

 االستنتاجات
طالع أن دوافع االحتقان السنّي ـ الشيعي في لبنان سياسية داخلية، منها موقف الشيعة كشفت نتائج االست

وهذا ما يؤكد قناعة . المتحالف مع سوريا، والموقف من حكومة السنيورة المتحالفة مع أميركا وفرنسا
كان للطرفين دائماً سائدة أنه لم يكن هناك تشنّج مذهبي في تاريخ العالقة بين السنّة والشيعة في لبنان، إذ 

 .موقف واحد من القضايا المتعلقة بلبنان والمنطقة
مع ذلك ال بد من ذكر بعض الفوارق بين اآلراء المبدئية للمجموعات إزاء سياسة أميركا في المنطقة 

وتعود المفارقة الى الموقف األميركي المؤيد إلقرار المحكمة الدولية وللوقوف بقوة . وسياستها في لبنان
 .ى جانب حكومة السنيورةإل

وعلى رغم الحمالت القوية التي تُشن على إيران في لبنان وفي المحيط العربي واتهامها بقيادة حملة 
الهالل "لتشييع السنّة، وتحريض الشيعة على إسقاط حكومة السنيورة، وتحويل لبنان الى مستتبع لـ

ران أن سنّة لبنان ال ينظرون إلى هذا البلد ، بدا من اإلجابات عن األسئلة المطروحة حول إي"الشيعي
كمصدر خطر على العرب وال على السنّة، بل إن المصدر الحقيقي للخطر عليهم يتمثل في إسرائيل 

 .وأميركا
 موقف الشيعة 

أظهرت النتائج المستخلصة أن مواقف الشيعة في لبنان تدحض مقولة أنهم يتطلعون إلى شيعة العراق 
إذ تبين أن األولوية لدى الشيعة في لبنان، وفي مقدمهم . تقواء والوصول إلى السلطةكرمز للشعور باالس

، هي موضوع المقاومة وما يتصل به من دون أن يشكل موضوع السلطة وتعزيز حصتهم "حزب اهللا"
السياسية فيها أولوية لهم على نحو ما هم عليه غالبية الشيعة في العراق، وذلك بخالف ما ينقل في 

وتظهر النتائج أن شيعة لبنان وشيعة العراق على تباين في . عالم الغربي عن مراكز سياسية وأكاديميةاإل
المواضيع السياسية المتعلقة بالمنطقة بعيداً من الخلط الحاصل بين الروابط الثقافية ـ المذهبية والروابط 

ن، أن عالقات شيعة لبنان مع إيران فيما يستنتج من اإلجابات عن األسئلة المتعلقة بدور إيرا. السياسية
تقوم على عاملَي السياسة والدين بخالف شيعة العراق الذين تربطهم بإيران عالقات دينية بالدرجة 

 .األولى
لم يؤثر التوتر الطائفي في العراق والتشنّج السياسي في لبنان على الخيارات السياسية واالستراتيجية لدى 

 لم ينجروا الى تأييد حكومة نوري المالكي لمجرد أنها شيعية، والسنّة لم يتّهموا فالشيعة. الشيعة أو السنّة
 .إيران بتشكيل خطر على العراق والسنّة لمجرد أنها شيعية

 12/5/2007األخبار اللبنانية 
  

  طروحات اإلصالح: األمن الفلسطيني .64
 ذلك ال يضمن سطيني، لكنإصالح أجهزة األمن ضرورة ملحة ألزمة الوضع الفل:  رائد الفي-غزة 

وحده معالجة مظاهر الفوضى والفلتان والتدهور األمني المستشرية في الشارع الفلسطيني، ما يتطلب 
معالجة اإلشكاليات المسببة لهذه المظاهر في إطار حوار وطني داخلي بين مختلف األطراف، لتجاوز 

 من السلطة برأسيها، الرئاسة المطلوب التبعات الخطيرة التي خلّفتها المرحلة السابقة من االقتتال
والحكومة، والقوى والكتل، التوصل إلى آليات رقابة وطنية، بما يعزز التعددية وحرية التعبير، في ظل 
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سلطة واحدة وأجهزة أمنية واحدة يحكمها قانون واحد يسري على الجميع، ويخضع بموجبه العاملون في 
 .ل هذه األجهزة وموازناتها لرقابة المجلس التشريعياألجهزة األمنية للمستوى السياسي، وتخضع أعما

وفي السياق، ال بد من العمل لالتفاق على صيغة لمفهوم المقاومة، ووقف حالة فوضى السالح، وتحريم 
استخدامه خارج إطار الوظيفة، سواء كانت أمنية أو نضالية، ما يستدعي معالجة موضوع االستعراضات 

 . العسكرة، بما فيها ظاهرة الميليشيات العائليةالعسكرية الضارة، وكل مظاهر
 توحيد األجهزة

، الدكتور عزمي الشعيبي، أنه في )أمان" (االئتالف من أجل النزاهة والمساءلة"يرى المنسق العام لـ
ضوء التجارب المؤلمة لدور المؤسسة األمنية في النظام السياسي العربي، يجب تحديد دور المؤسسة 

نية باعتبارها أداةً من أدوات الدولة وخاضعةً للمستوى السياسي ولمساءلة المجلس األمنية الفلسطي
التشريعي مع توفير كل متطلبات واحتياجات عملها في الدفاع عن الوطن والمواطن، ال للدفاع عن 
 .الحاكم أو الحزب الحاكم، ما يتطلب إعادة هيكلة المؤسسة األمنية وتوضيح إطارها القانوني والمؤسسي

وشدد الشعيبي على أهمية أن تعتمد خطة إعادة بناء المؤسسة األمنية على قانون ينظم عمل قوات األمن 
الوطني والشرطة واألجهزة األمنية األخرى، مع اإلشارة إلى أنه ليس هناك حتى اليوم قانون فلسطيني 

ناً كانت تصدر من ينظم عمل المؤسسات األمنية، حيث تعمل بموجب تعليمات إدارية محلية، وأحيا
الرئيس الراحل ياسر عرفات باعتباره القائد العام لقوات الثورة، مشيراً إلى أهمية العمل على إصدار 
قانون يتم بموجبه إعادة هيكلة األجهزة األمنية بدمج متشابه الصالحيات، ودمج أقسامها في الضفة 

واضح منعاً لتداخل الصالحيات، والقطاع في إطار مؤسساتي واحد وتحديد مهمات كل منها بشكل 
وتحديد اإلطار المرجعي المؤسسي وآليات اتخاذ القرار في كل منها وحقوق وواجبات العاملين في 

 .الجهاز وشروط االنتساب إليه باعتبار ذلك شأناً وطنياً عاماً
 :نها كما يأتيواقترح الشعيبي أن يتم توحيد األجهزة األمنية المتشابهة وتحديد صالحيات ومرجعية كل م

مديرية األمن الداخلي، وتتبع وزارة الداخلية وتشمل إدارات أو مديريات الشرطة، واألمن الوقائي، : أوالً
ومديرية الدفاع المدني، وتناط بها مهمات حفظ النظام العام، وحماية أمن المواطن وحقوقه وحرياته 

 واحترام القانون، وتقديم المساعدة المباشرة والمؤسسات العامة والخاصة، والمساعدة والتعاون في تنفيذ
 .في أعمال الدفاع واإلنقاذ وإطفاء الحرائق

. وتخضع لمسؤولية رئيس السلطة أو رئيس الوزراء) األمن الخارجي(مديرية المخابرات العامة : ثانياً
ذات العالقة ووفقاً للشعيبي، يجب أن تناط بها جميع المعلومات االستخبارية عن األفراد والمؤسسات 

بأمن الوطن في حدود احترام مبادئ وأحكام القانون الفلسطيني واحترام الحقوق والحريات األساسية 
 .للمواطنين، وتقديم التقارير في القضايا التي يطلبها المستوى السياسي، التي تساعده على اتخاذ القرارات

ت العسكرية واألمنية الباقية، بما فيها مديرية األمن الوطني، وتضم في صفوفها جميع الوحدا: ثالثاً
القوات الخاصة أو أي وحدات عسكرية مشابهة وكذلك الشرطة العسكرية باعتبارها نواة للجيش الوطني، 
ومهمته الدفاع عن أمن الوطن من أي اعتداءات خارجية، ويتبع مسؤول الجهاز لرئيس السلطة ومجلس 

 .األمن القومي
 مجلس األمن القومي

 صالحيات مجلس األمن القومي، أشار الشعيبي إلى أنه مطالب بإعداد وإقرار الخطط في خصوص
الوطنية لعمل األجهزة األمنية وإقرار السياسات العامة ذات الصلة، إضافة إلى إعداد خطة إعادة تنظيم 

لمسجلين تشكيل لجنة أمنية لحصر جميع ا: العاملين في المؤسسة األمنية فوراً وفق األسس التالية، وهي
العاملين والملتحقين باألجهزة األمنية، وتقويم عام للعاملين والملتحقين باألجهزة األمنية من حيث 
مؤهالتهم، وأعمارهم، ومواقع سكنهم، مستوى التدريب ونوعه، وتحديد مواصفات وطبيعة وأعداد 
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ات وصالحيات الجهاز األشخاص المناسبين والمناط بهم تنفيذ ومتابعة مهمات كل جهاز بناء على مهم
 .وفقاً للقانون

إن على المجلس المساعدة على اختيار المالئمين من بين مجموع العاملين في "وأضاف الشعيبي 
األجهزة، لتشكيل هيئة متخصصة من كل جهاز الختبار احتياجات كل جهاز من هذا المخزون من 

تم استيعابهم في أي من األجهزة وذلك العاملين، وحصر الباقين من العاملين في األجهزة الذين ال ي
باالستفادة منهم في إطار مؤسسات السلطة أو من خالل التقاعد المبكر، وتأهيل العاملين في األمن بعقيدة 
الوالء للوطن واحترام المؤسسة وسيادة القانون والدفاع عن المواطنين وممتلكاتهم واحترام حقوقهم 

يعة الجهاز العاملين فيه أو المهمات المناطة بهم، وتوفير كل متطلبات وكرامتهم وإعادة تدريبهم وفقاً لطب
البنية التحتية المساندة لعمل كل جهاز، والطلب من إدارة كل جهاز إعداد خطته التفصيلية المشتقة من 

 ".الخطة العامة وتقديم تقرير عن ذلك خالل فترة محدودة
ية من اإلدارة العامة والتنظيم، وعدد محدود من الكادر المجلس مطالب بتشكيل لجنة فن"وقال الشعيبي إن 

األمني المهني لدراسة حالة التضخم في الرتب العسكرية وإعداد قائمة معايير يتم في ضوئها إعادة تقويم 
العاملين بعد مصادقة مجلس األمن القومي عليها، على أن يجري الحقاً تحديد دور هام لمسؤولي األجهزة 

وشدد على أهمية الوقف الفوري لسياسة التمويل ". تنظيم وترقية العاملين في جهازهمفي اإلشراف وال
العشوائي، التي أمنت البيئة لممارسات خاطئة في تمويل عمل نشاطات األجهزة األمنية وفي السلوك 

 .المالي لمسؤوليها
حظر تدخل : ن، وهيوأشار الشعيبي إلى جملة من المحددات التي يجب مراعاتها في إطار إصالح األم

العاملين في األجهزة األمنية ومسؤوليها في العمل السياسي واإلعالمي واالقتصادي إال بالطريقة التي 
يحددها ويجيزها القانون، وحظر تثقيفهم وتعبئتهم بالوالء لغير الوطن والقانون، ومنع االتصال مع أي 

وشدد على أن . ت االختصاص والمرجعيةطرف خارجي إال في حدود التكليف والتفويض من الجهات ذا
استمرار بناء أجهزة األمن باالعتماد على قيادات ذات انتماء حزبي موالية لطرف ما لن يحقق عنصر 
استقرار هذه المؤسسة األمنية أو شرعيتها أو صدقيتها باعتبارها خادمة لجميع المواطنين، ويعقّد من 

 .عملية التبادل السلمي للسلطة
 من 84المادة "ث الحقوقي في الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق المواطن مصطفى ابراهيم إن قال الباح

القانون األساسي نصت بشكل واضح على ضرورة تنظيم عمل األجهزة األمنية بقانون خاص، إال أن 
ألمنية القانون األساسي الفلسطيني مثل بقية الدساتير العربية، لم يشر بشكل واضح إلى أن المؤسسة ا

والعاملين فيها هم أداة تنفيذية للدولة وليس للحزب الحاكم أو الرئيس أو الملك، ولم يوضح ضرورة 
إخضاعهم للرقابة البرلمانية أو للمستوى السياسي، حيث اكتفى بالنص على عبارات عامة مثل دورها في 

 ".السهر على حفظ األمن والنظام العام واآلداب العامة
لقد ساهمت ظاهرة تعدد األجهزة وعدم وضوح صالحياتها، وغياب قيادة مؤسساتية "وأضاف إبراهيم 

تمثّل مرجعية لها بالترافق مع غياب قانون واضح منظم ألعمالها واستمرار بقاء األشخاص أنفسهم على 
ى ، مشدداً عل"قمة هرم كل منها، في تحويل هذه األجهزة إلى إقطاعيات لمسؤوليها ومراكز نفوذ لقادتها

 ".لم يعد واضحاً دورها ومبرر وجودها أمام عدد واسع من المواطنين ما أفقدها صدقيتها"أنه 
 القانوني والواقعي 

يتعين الحديث عن الجوانب القانونية والواقعية لألجهزة المكلفة حفظ النظام واألمن، كمدخل لفهم طبيعة 
اضي الفلسطينية، وتحديد المسؤوليات المترتبة الدور المنوط بهذه األجهزة في حفظ النظام واألمن في األر

 .عليها
ففي الشأن القانوني، وعقب إنشاء العديد من األجهزة األمنية على أرض الواقع إثر عملية التسوية، 
برزت الحاجة إلى إحداث إطار تشريعي واضح ومرن ينظم عمل األجهزة األمنية، في ضوء االحتياجات 
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يأخذ باالعتبار توفير المقومات األساسية الرئيسية لحياة المواطنين، ويساعد الخاصة بالمجتمع الفلسطيني، 
 .على نشر الديموقراطية وحماية الحقوق والحريات، وتحقيق التنمية في مختلف المجاالت

تشريعات : وتنقسم التشريعات ذات العالقة باألجهزة المكلفة حفظ النظام واألمن في السلطة إلى قسمين
 .ام السلطة، وتشريعات صادرة عن المجلس التشريعي بعد قيام السلطةصادرة قبل قي

في القسم األول، ظل العديد من التشريعات التي سنتها الحكومات األردنية والمصرية التي حكمت الضفة 
 لسنة 1، نافذة المفعول لدى قيام السلطة، وذلك بموجب قرار الرئيس رقم 1967والقطاع حتى عام 

 .1967 حزيران 5العمل بالتشريعات التي كانت سارية قبل  باستمرار 1994
 في شأن تنظيم 1963لسنة ) 6(ففي القطاع، الذي كان خاضعاً لإلدارة المصرية، كان القرار بقانون رقم 

من القانون المذكور على المهمات الموكولة إلى ) 3(وقد نصت المادة . عمل الشرطة وهو القانون النافذ
تختص هيئة الشرطة بالمحافظة على النظام واألمن العام، وعلى األخص : "و التاليالشرطة على النح

منع الجرائم وضبطها، وحماية األرواح واألعراض واألموال، وتنفيذ ما تفرضه عليها القوانين واللوائح 
 ".من تكاليف

قوى األمن، قانون كما كان القانون النافذ المفعول في الضفة، التي كانت خاضعة للحكم األردني بشأن 
منه المهمات الموكولة إلى ) 4(، الذي حددت المادة 1965لسنة ) 38(األمن العام المؤقت األردني رقم 

المحافظة على النظام واألمن وحماية األرواح واألعراض واألموال، ومنع : الشرطة على النحو التالي
ا وتقديمهم للعدالة، وإدارة السجون وحراسة الجرائم، والعمل على اكتشافها وتعقبها والقبض على مرتكبيه

السجناء، وتنفيذ القوانين واألنظمة واألوامر الرسمية المشروعة، ومعاونة السلطات العامة على تأدية 
وظائفها وفق أحكام القانون، مراقبة وتنظيم النقل على الطرق، واإلشراف على االجتماعات والمواكب 

 .ة، والقيام بأي واجبات أخرى تفرضها التشريعات المرعية اإلجراءالعامة في الطرق واألماكن العام
 األمن في اتفاقيات السالم 

في أعقاب توقيع وثيقة إعالن المبادئ، المعروفة باسم اتفاقية أوسلو، بين منظمة التحرير وإسرائيل في 
، 1994لقاهرة عام تال ذلك توقيع اتفاق ا. ، دخلت القضية الفلسطينية مرحلة جديدة1993واشنطن عام 

وتبع ذلك أيضاً توقيع اتفاقيات تنفيذية . الذي يعد بمثابة اإلطار التنفيذي لوثيقة إعالن المبادئ المذكورة
لوثيقة إعالن المبادئ سالفة الذكر، تناولت الجوانب األمنية في العالقة بين الطرفين، أهمها اتفاقية 

 .1998ية واي ريفر الموقعة عام ، واتفاق1995 أيلول 28واشنطن الموقعة بتاريخ 
 من وثيقة إعالن المبادئ إلى طبيعة العالقة في المجال األمني بين الطرفين، وجاءت 8وأشارت المادة 
من أجل ضمان النظام العام واألمن الداخلي "ونصت على أنه ". النظام العام واألمن"تحت عنوان 

 المجلس قوة شرطة قوية، بينما ستستمر إسرائيل في للفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة، سينشئ
االضطالع بمسؤولية الدفاع ضد التهديدات الخارجية، وكذلك بمسؤولية األمن اإلجمالي لإلسرائيليين، 

 ".بغرض حماية أمنهم الداخلي والنظام العام
مديرية قوة "ت عنوان ، التي جاءت تح3كما تناولت اتفاقية القاهرة تنظيم الشرطة الفلسطينية في المادة 

وحددت االتفاقية واجبات ووظائف الشرطة، وهي القيام بوظائف الشرطة العادية، ". الشرطة الفلسطينية
بما في ذلك حفظ األمن الداخلي والنظام العام، وحماية عامة الناس وممتلكاتهم، والعمل لتوفير شعور 

نع وقوع الجريمة وفقاً للقانون، وحماية األماكن باألمن واالطمئنان، وتبني جميع اإلجراءات الضرورية لم
 .العامة واألماكن ذات األهمية الخاصة

وأشارت االتفاقية إلى بنية وتكوين الشرطة، حيث تتكون من وحدة متكاملة تحت سيطرة السلطة 
ة، الشرطة المدني:  آالف رجل في فروعها كلها، وتتكون من أربعة فروع هي9الفلسطينية، يكون قوامها 

 ).الدفاع المدني(واألمن العام، والمخابرات، وخدمات الطوارئ واإلنقاذ 
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، "أ"كما منحت اتفاقية واشنطن الصالحيات األمنية الكاملة للسلطة الوطنية الفلسطينية في المنطقة المسماة 
 ذلك ، واشترطت أن يتم"ب"في حين قيدت االتفاقية حق الشرطة في العمل بحرية في المنطقة المسماة 

 .بعد التنسيق مع الجانب اإلسرائيلي
. وقد أعادت االتفاقية تأكيد المهمات المنوط بجهاز الشرطة القيام بها، والتي نصت عليها اتفاقية القاهرة

منع األعمال التي قد تترتب عليها مضايقات وإيقاع عقوبات، ومحاربة اإلرهاب وأعمال : "وأضافت إليها
 ".عمال العنف، والقيام بأي مهمات أخرى عادية تقع على عاتق الشرطةالعنف، ومنع التحريض على أ

الشرطة : ووفقاً لالتفاقية المذكورة، تتكون الشرطة من وحدة متكاملة ينضوي تحتها ستة فروع هي
 .المدنية، واألمن العام، واألمن الوقائي، وأمن الرئاسة، والمخابرات، والدفاع المدني

، واعتبار التنظيمات الفلسطينية "مكافحة اإلرهاب وأعمال العنف"لضوء على وسلطت اتفاقية واي ريفر ا
المسلحة تنظيمات خارجة عن القانون، ما أدى إلى إلقاء أعباء على السلطة الوطنية في المجال األمني، 
من دون التطرق إلى وسائل فرض األمن والنظام داخل المجتمع الفلسطيني، أو إلى الحاجات األمنية 

 .صة بالشعب الفلسطيني ذات العالقة بمنع وقوع الجرائم، وسبل مكافحتها، ومعاقبة مرتكبيهاالخا
، بلغت نسبة األراضي 1999، ومذكرة شرم الشيخ عام 1998بعد توقيع اتفاقية واي ريفر عام 

 في المئة من مجمل أراضي الضفة 18الخاضعة للسيطرة األمنية والمدنية الكاملة للسلطة الوطنية 
 في المئة من مجمل 21" ب"، في حين شكلت المناطق المسماة "أ"لقطاع، وُأطلق عليها المناطق وا

أراضي الضفة والقطاع، حيث تتمتع السلطة فيها بصالحيات مدنية فقط، فيما بقيت الصالحيات األمنية 
اً للسيطرة  في المئة خاضع61وقد بقي الجزء األكبر من األراضي الفلسطينية المحتلة . بيد إسرائيل

 ".ج"األمنية والمدنية اإلسرائيلية، ضمن المنطقة المسماة 
، وفرضت السيطرة العسكرية عليها، "أ"، قامت إسرائيل بإعادة احتالل المناطق المسماة 2002وفي عام 

، وانعدمت قدرة السلطة على فرض األمن 1967وأصبحت تسيطر على كل األراضي المحتلة عام 
ك بفعل االجتياحات اإلسرائيلية المتكررة لمعظم المدن الفلسطينية، ومنْع أي مظهر والنظام العام، وذل

أمني فلسطيني، وتدمير المقار الخاصة باألجهزة األمنية الفلسطينية، ومراكز اإلصالح والتأهيل 
 ".السجون"

ات الموكولة وقد ساهمت هذه اإلجراءات جميعها في عجز السلطة الوطنية الفلسطينية عن القيام بالمهم
إليها في مجال توفير األمن الداخلي للفلسطينيين، وفي تفشي ظاهرة االنفالت األمني التي تجتاح المناطق 

 .الفلسطينية
  12/5/2007األخبار اللبنانية 

  
  والخالفات تبقي تكتيكية..  األهدافىسرائيل تتفق علاألغلبية ب ا:لفني .65

  يحيي غانم: أجرى الحوار بالقاهرة
 اجتمعت برئيس مجلس النواب اإليطالي رغم لقائه عددا من نواب حماس في حين إمتنع رئيس                باألمس* 

خالفات سياسية عميقة بينك وبين رئيس الوزراء       : الوزراء إيهود أولمرت عن لقاء الرجل فهل هذا يعني        
  أم توزيع أدوار ذكي ومشروع؟

ففيما يتعلق بالعالقات بين إسـرائيل      .  لها كال ليس هكذا وأرجو أال تحاول إيجاد خالفات ال وجود         : ليفني
والفلسطينيين فإننا إتفقنا علي أن أي حكومة فلسطينية عليها الوفاء بالمتطلبات الدولية وفـي هـذا فـإن                  
إسرائيل ال تميز بين أعضاء الحكومة عن حماس أو غيرهم كما أن مجلس الوزراء أصدر قرارا وافقت                 

أما رئيس مجلس النواب    . ين يلتقون حماس لن نلتقيهم في إسرائيل      عليه شخصيا ويقضي بأن الزائرين الذ     
  .اإليطالي فإنه ألقي كلمة أمام البرلمان الفلسطيني حيث كان هناك نواب حماس
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هل يمكننا القول بأن خالفات حول أفضل السبل للتعامل مع خطة السالم العربية تعـد أحـد أسـباب                   * 
ذا كان األمر كذلك فما هي رؤيتك الشخـصية ألفـضل الـسبل             األزمة السياسية الحالية في إسرائيل وإ     

  للتعامل مع خطة السالم؟
وفيما يتعلق بعملية السالم مـع      . أنا أمثل الحكومة الحالية في إسرائيل كما أمثل االغلبية في بالدي          : ليفني

كما إننا نـرى    الفلسطينيين فإننا جميعا نرى هدفا واحدا أال وهو دولتان تعيشان جنبا إلي جنب في سالم                
ولهذا فإنه فيما يتعلق بسياسة الحكومة إزاء الصراع الفلسطيني اإلسـرائيلي           . الحاجة للدفع بعملية السالم   

ولكنه في بعض األحيان توجد خالفات حول أفضل السبل لتحقيق هذه األهداف            . فإننا نتفق على األهداف   
 اإلسرائيليين يشتركون فـي نفـس التطلعـات         إال أن تلك اإلختالفات تبقى تكتيكية فالغالبية العظمى من        

  .لتحقيق السالم على أساس دولتين
  ...فهمنا من التطورات األخيرة أنك بصدد السعي لرئاسة الوزراء* 

 لقد حضرت هذه المقابلة علي أنها ستتناول األوضاع في المنطقة باإلضـافة إلـي                ( مقاطعة من الوزيرة  
  ). حديث عن الوضع الداخلي في إسرائيلالعالقات الثنائية لكي أفاجأ بأن ال

  ...ولكن هذه األمور لها عالقة بما يجري بالمنطقة* 
أنا حضرت إلى مصر كوزيرة خارجية وأنا أحب عملي وأعتقد أن هناك الكثير مما يمكن عملـه                 : ليفني

  .كوزيرة خارجية للدفع بعملية السالم
ب قيادة إسرائيلية تقتفي أثر اإلمبراطـور الفارسـي      في تقديرك هل يمكننا أن نتوقع في المستقبل القري        * 

قورش الذي حرر اليهود في بداية األلفية األولى للميالد من األسر البابلي تلك القيادة التـي يمكنهـا أن                   
  تقتحم عملية السالم مع العرب متسلحة في ذلك بفلسفة سالم جديدة

لي السالم وإنما الحاجة إلى الوصول إلي حلـول         غالبية الشعب اإلسرائيلي تدرك ليس فقط الحاجة إ       : ليفني
وفي هذا اإلطار فإنني أمثل رؤية األغلبية القائمة علي أساس دولتين إحـداهما             . وسط لتحقيق هذا السالم   

لليهود واألخري للفلسطينيين وهو ما يعني أن الطريق إلي الدولة الفلسطينية يبدأ بنبذ اإلرهاب وهو ما ما                 
وعودة إلى سؤالك حيث إنـه      . ح ليس فقط إسرائيل ولكن مصالح الفلسطينيين أيضا       أعتقد أنه يمثل مصال   

لقـد أقـدمت    . يتضمن إفتراضا بأن مثل هذه القيادة اإلسرائيلية ليست موجودة بالفعل وهو ما أعارضـه             
إسرائيل علي تنازالت وخطوات شجاعة مثلما حدث بإنسحابنا من قطاع غزة وإزلتنا جميع المستوطنات              

  . بذلك برسالة إلى الفلسطينيين باننا نعني ما نقولمرسلين
  ...على أية حال فقد كانت غزة عبئا على إسرائيل* 

 من منازلهم فإن القول بأن       -  العديد منهم ولدوا في غزة      - عندما أقرر إنتزاع سبعة آالف مستوطن     : ليفني
هذا القـرار كـان شـجاعا       صدقني إن   . وجودهم هناك كان يمثل عبئا على إسرائيل يكون غير صحيح         

في الوقت ذاته فإننا ال     . وصعبا ومؤلما وكان الهدف منه بعث رسالة إلي العالم والفلسطينيين بأننا جادون           
نرغب في السيطرة علي الفلسطينيين كما إننا ال نرغب في خوض حرب مع اإلرهاب فهذا عبء إال أن                  

ل عملية السالم لـيس بـسبب عـدم إسـتعداد           إن تعط . قرارنا باإلنسحاب كان في األساس رؤية للسالم      
. إسرائيل وإنما بسبب عجز المعتدلين الفلسطينين المؤمنين بحل الدولتين عـن الـسيطرة علـي العنـف            

وبصفتي أمثل غالبية اإلسرائيليين أستطيع أن أؤكد لك أن غزة ليست الخطوة األخيرة فنحن علي قناعـة                 
  .ينا اإلنسحاب من مناطق أخريبأنه لقيام الدولة الفلسطينية فإنه يجب عل

من حيث نجلس هنا في قلب العالم العربي بالقاهرة تبدو صورة األزمة السياسية في إسـرائيل وكأنهـا                  *
ما هي احتماالت تجدد هـذا      ... بدأت منذ فترة سابقة علي ما نؤمن بأنه كان عدوانا إسرائيليا علي لبنان            

  سرائيلالعدوان في المستقبل إذا استمرت األزمة في إ
 الذي أعتقد أنه ال يعكس مصلحة إسرائيل فقط وإنما           1701 لقد دعمت إسرائيل قرار مجلس األمن     : ليفني

مصالح دول المنطقة التي ترغب في رؤية لبنان مستقر ذي سيادة وذلك في الوقت الذي نشك فيـه فـي                    
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قمنا بالعملية العـسكرية كمـا      وبناء علي هذه الخلفية فقد      . حزب اهللا الذي نعتقد بأنه يحمل قضايا إيران       
 من أجل أن نري الحكومة اللبنانية تمارس سيادتها علي جنوب البالد ومن أجـل                1701 وافقنا علي قرار  

  .تفكيك حزب اهللا ونحن نأمل في أن يتحقق ذلك
  ولكن في حال لم يتحقق ذلك فما هي إحتماالت تجدد العدوان علي لبنان* 

ـ   ال أحب اإلجابة علي األ    : ليفني ولكن في حال لم يتحقق ذلك فإننا سـنقرر         ).   في حال   ( سئلة التي تبدأ ب
  .أفضل السبل للدفاع عن دولة إسرائيل

ـ         بعيدا عما تسمونه في إسـرائيل بـاإلحتالل          59 احتفلت إسرائيل في الشهر الماضي بذكري ميالدها ال
 هو التجـسيد المطلـق إلنتهـاك        البريطاني أال توافقون علي أن اإلحتالل بغض النظر عن هوية المحتل          

  حقوق اإلنسان وفي ضوء ذلك 
  كيف ترون إحتاللكم األراضي العربية* 

 كانت الفكرة في إسرائيل أن يعيش اليهود والفلسطينيون في تلك المنطقـة              1967 خالل حرب عام  : ليفني
أما األن فـإن    . ينيينالممتدة بين نهر األردن والبحر المتوسط في سالم وبدون السيطرة علي حياة الفلسط            

الرؤية تقوم علي أساس تقسيم األرض إلي دولتين وهو الحل الذي تقدمه إسرائيل لتلبية حاجات وتطلعات                
إال . 1948 الشعب اليهودي والشعب الفلسطيني بما في ذلك الذين يعيشون في غزة والضفة والجئي عـام              

 تلك المناطق وما نحاول عمله حاليـا هـو          إنه وبسبب ما نراه من إرهاب فإننا مجبرون علي الوجود في          
. اإلنسحاب من مناطق أخري بخالف غزة بالتفاوض مع الفلسطينيين بما يتضمنه ذلك من إجراءات أمنية              

وبالنظر إلي إشارتك في السؤال إلي اإلحتالل البريطاني فإنني أحب أن أقول إن وجود إسرائيل في هـذه     
  . هي دوافع أمنية إال أنه تبقي علينا مسئولية التوصل إلتفاقاالراضي ليس له دوافع إمبريالية وإنما

في ضوء اليد العربية الممدودة بالسالم الشامل والتطبيع الكامل وفي ضوء إسـتمرار إسـرائيل فـي                 * 
  ماذا لدي إسرائيل لتقدمه للعرب... مصادرة األراضي الفلسطينية في الضفة

  ...عليهاأنت تطرح في أسئلتك افتراضات أعترض : ليفني
  ...مصادرة األراضي الفلسطينية حقيقة واقعة* 

دعني أقل لك إن الرؤية التي تجمع إسرائيل والمعتدلين من الفلسطينيين وقـادة عـرب يتـسمون                 : ليفني
اما عن حدود الدولة الفلسطينية فإنها ستكون نتيجـة         . بالروح العملية هي الحل القائم علي أساس دولتين       

ل بين إسرائيل والفلسطينيين وأحب أن أقول في هذا المقام إن جمود العملية لـيس               لمفاوضات في المستقب  
 كانت هناك محاولة للتوصل إلي إتفاق في كامب ديفيد إال إنهـا              2000 ففي عام . سياسة حكومة إسرائيل  

 في حال إذا مـا نجحـت سـتتيح للفلـسطينيين             - لألسف أدت إلي تفجر العنف تلك المحاولة التي كانت        
  ...حتفال بعيد ميالد دولتهم السابع هذا العاماإل
   ...! من مساحة الضفة الغربية %60 ولكن مع خصم ما يقرب من* 

إال إنه في حال الحديث عن التطلعـات        . أنت اآلن تتحدث عن حجم الدولة الفلسطينية في المستقبل        : ليفني
ويجـب  . لوا اآلن بالعيد السابع لدولتهم    الوطنية الفلسطينية وحرية الشعب فإنهم كان بإستطاعتهم أن يحتف        

كما إننا ال يمكـن     . قبول فكرة أن أي أتفاق ينبغي أن يقوم علي الحلول الوسط من جانب جميع األطراف              
إسرائيل حقيقة ونحن راغبون ونتطلع إلي اليوم       . أن نعود بعجلة التاريخ إلي ما قبل وجود دولة إسرائيل         

  .بقا لمحددات تحكمها قيم مشتركة تقوم علي نبذ العنفالذي تولد فيه دولة فلسطين ولكن ط
جميع دساتير العالم تحدد ضمن ما تحدد حدود دولها فهل دستوركم يحدد حدودا إلسرائيل وهـل يقـع    * 

  الجوالن المحتل ضمن هذه الحدود
  .طبقا للقانون اإلسرائيلي فإن قانون إسرائيل يسري علي مرتفعات الجوالن: ليفني

  ي أنها ضمن حدود إسرائيلوهو ما يعن* 
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 أنشأت خطوطـا حدوديـة ثـم         1948 في الحقيقة أن إسرائيل ليس لديها دستور إال أن حرب عام          : ليفني
إال إننا لم نقدم علي ضم جميع هذه المنـاطق          ". المناطق" لكي تقوم إسرائيل بغزو     1967 جاءت حرب عام  

دولة إسرائيل والتي ستكون هـي حـدود        إن حدود   . وهذا هو موضع الخالف والصراع مع الفلسطينيين      
  .دولة فلسطين ستتقرر بناء علي مفاوضات بين الجانبين

 وبدون أي استفزاز من جانب مصر دعا أفيجيدور ليبرمان الوزير في ذلـك               2001 - 2000 في عام * 
 ذلـك   وأتذكر عندما تحدثت مع الوزير هانيجبي ونائب رئيس الوزراء في         . الوقت إلي تدمير السد العالي    

الوقت إيهود اولمرت أنهما أجمعا علي أن الرجل متطرف وأنه أجبر علي الخروج من الوزارة وأنه لـن           
في العام الماضي فوجئنا برئيس الوزراء أولمرت يضم ليبرمان للحكومة بـل ويمنحـه              . يعود لها مجددا  

الذي خضع له ليبرمـان     فما هو برنامج إعادة التأهيل السياسي       . منصبا وزاريا أرفع وأخطر من ذي قبل      
وكيف تتوقعون شعور الرأي العام المصري إزاء ذلك وهل تتسامح إسرائيل مع وجود عضو في الوزارة                

  المصرية يطلق مثل هذه التهديدات
ما يهم هو الخطوط اإلرشادية والمحددة للحكومة اإلسرائيلية تلك الخطوط التي تتحدث عن سـالم               : ليفني

وعندما إنضم ليبرمان إلي الحكومة اإلئتالفية فإنـه قبـل هـذه الخطـوط              . مع الفلسطينيين ومع مصر   
ولألسف فإن إسرائيل تري بعض النواب في البرلمان المصري ممن يتحدثون ضـد             . اإلرشادية للحكومة 

إسرائيل إال ان العالقات تبقي بين الحكومات التي يجب الحكم عليها من منطلق خطوطها اإلرشادية بمـا                 
فبمجرد دخول حزب ما في اإلئتالف الحاكم فإنه يـصبح محكومـا بهـذه              . ة الفلسطينية في ذلك الحكوم  

  .الخطوط
ما الذي يثير   : من المعروف أن التجسس كان ومازال وسيظل قائما ولكن الرأي العام المصري يتساءل            * 

  قلقكم إزاء مصر التي في حالة سالم معكم لكي تقوموا بالتجسس عليها؟ 
ز هذه الفرصة لكي أخاطب الرأي العام المصري بما يعكس موقف وإحساس الـرأي              أود أن أنته  : ليفني

مصر وإسرائيل لديهما إتفاقية سالم وإنطالقا من رؤية إسرائيلية فإننا نرغـب فـي أن               . العام اإلسرائيلي 
نحيا سالما حقيقيا مع مصر التي نحترم دورها في العالم العربي ودورها في حل الـصراع الفلـسطيني                  

. إن إسرائيل مستعدة وراغبة في الوصول إلي حلول وسط لم تكن مستعدة لها في الماضـي               . سرائيلياإل
ولألسف فإنه  . وأنا أؤمن بأنه من الضروري أن تتغير الصورة الذهنية القديمة إلسرائيل لدي الرأي العام             

 الطريـق نحـو     توجد هوة كبيرة بين صورة إسرائيل وما نحن عليه في الحقيقة وهو ما يعد عقبة فـي                
 بـالم   ( أنا أعلم أن إسرائيل ليس فقط في مصر وإنما في بقاع أخري من العالم مازالت هي العدو            . السالم

وبالنـسبة  .  وأن اإلسرائيليين هم أولئك الساعون للسيطرة علي الفلسطينيين وهو ما ليس حقيقيا             ) التعريف
ولكن األهم هو التركيز علـي العمـل    . لواقعلماذكرته عن عمليات التجسس فإن بعضها ليس له عالقة با         

  .معا في المستقبل وإيجاد قواسم مشتركة
 12/5/2007األهرام المصرية 

  
  من سيحكم اسرائيل بعد ايهود اولمرت؟ .66

  باتريك سيل
يعيش ايهود أولمرت، رئيس وزراء اسرائيل، المطوق المحاصر، منذ فشل الحرب علـى لبنـان، فـي                 

لقد تدهورت شعبيته حتى الحضيض، بعد أن أدانته لجنة فينـوغراد           . ما يقال  ك "الزمن المسروق "مناخات  
بقسوة، واتهمته باتخاذ قرارات متسرعة، وخاطئة، أدت الى نشوب الحرب، وسيطرد من منصبه حتمـا               

ومع ذلك، فقد نجح في البقاء، بل انه نجا، في األسـبوع المنـصرم، مـن ثـالث                  . في القريب العاجل  
ـ         محاوالت لحجب الثق    صوتا مـن أصـل      78ة عنه في الكنيست، بفضل األكثرية المريحة التي تدعمه ب

 فـي البرلمـان     "الموقـت "اال انه، على رغم هذا الفـوز        . "كديما" صوتا، والتي تلتف حول حزبه       120
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االسرائيلي، مازال مرفوضا في استطالعات الرأي العام التي تظهر أن أكثر مـن ثلثـي االسـرائيليين                 
  .ليه عن منصبه كرئيس للوزراءيرغبون في تخ

 خلقـه أرييـل     - ليس أكثر من تشكيل مصطنع       - "الى األمام "، ومعنى اللفظة العبرية     "كديما"ان حزب   
 التي كـان    "الكاريزما الشخصية "، وبقي متماسكا بسبب     2005شارون، بعد فك االرتباط بقطاع غزة سنة        

بتعد عن الساحة بعد مرضه، لما توصل أولمرت        يتمتع بها شارون المحارب العجوز، ولو ان شارون لم ي         
  .، ولما كانت حرب لبنان قد حدثت"كديما"الى منصب رئاسة حزب 
 وحزب العمل، والذي أبقى أولمرت في السلطة حتى اآلن، يتعرض لخطر            "كديما"ان التحالف الحالي بين     

ومي كله، باالضافة الـى ان      التفكك، واذا قرر حزب العمل االنسحاب من التحالف، فسيتقوض البناء الحك          
حزب العمل ذاته يعاني من صراع داخلي على السلطة، وينطبق هذا على حزب الليكود، حيث مـا زال                  

والمفارقة الكبرى ان اسرائيل لم     .  للتشرذم "كديما"بنيامين ناتانياهو يحلم بالعودة، في حين يتعرض تجمع         
اليوم، ولكن السياسات الفوضوية والمتصارعة، السائدة      تكن بحاجة الى قائد يلتزم بتحقيق السالم كحاجتها         

في اسرائيل عاجزة عن ابراز قائد أو زعيم قادر على أن يرسم طريقا واضح المعالم يوفر التقـدم الـى                    
  .األمام

ان واجب كشف الحقيقة يقتضي منا أن نعلن ان االسرائيليين اليوم يفكرون بشن الحرب أكثر من تحقيق                 
.  التي أخضعوا لها، منذ عشرات السنين      "غسل الدماغ "وقف هو محصلة مأسوية لعمليات      السالم، وهذا الم  

ديفيـد  (، منذ قيام دولة اسرائيل تحت قيادة أول رئيس للحكومة           "تربوا"ليس من يجهل ان االسرائيليين قد       
  .سكرية، على االعتقاد بأنهم قادرون على السيطرة على الشرق األوسط بكامله بالقوة الع)بن غوريون

وال بد من القول إنه ال يوجد ما يحول دون استمرار التوسع االسرائيلي في االراضي الفلسطينية في ظل                  
، 1973وحينما تم استبعاد مصر من المعادلة العربية بعد عـام           . غياب أية مقاومة عربية أو دولية جدية      

السالم مع العـرب، لقنـاعتهم بأنـه    شعر االسرائيليون بأنه ال حاجة لتحقيق المزيد من الخطوات باتجاه    
، اذ كان شارون يفـاخر دومـا بـأن          1982 واخضاعه بالحرب، كما حدث عام       "بالمشرق"يمكن التحكم   

، وكان المطلوب بعد هـذا تـدمير        "15-مجال النفوذ االسرائيلي يمتد الى المدى الذي تبلغه طائرات ف         "
القادرة على تهديد اسرائيل، وقد قامت الواليـات        العراق وسحق الجيش العراقي، الذي كان القوة الوحيدة         

  .المتحدة بهذه المهمة، بتحريض من المحافظين الجدد، حلفاء اسرائيل الناشطين
وكان تدمير العراق، في الوقت ذاته، قد أبرز ايران كقوة اقليمية كبرى، تسعى الى الحصول على السالح                 

 "تحييد"وهذا معناه ان ايران أصبحت قادرة على         - أو على األقل أصبحت تعرف كيف تصنعه         -النووي  
 عاما، وقادرة على الحد من حرية اسرائيل في         40احتكار اسرائيل للسالح النووي الذي استمر أكثر من         

  .سحق جيرانها عندما يحلو لها ذلك
اق وحدث ما هو أسوأ من هذا كله، من وجهة نظر اسرائيلية، اذ ان صعوبات الواليات المتحدة في العـر       

قد دفعت ببعض األصوات النافذة في الواليات المتحدة الى التجرؤ على انتقاد قوة نفوذ اللوبي اليهـودي،                 
وبعض المسؤولين الموالين السرائيل، المهيمنين على سياسة الواليات المتحدة في الشرق األوسط، وعلى             

 االستراتيجي االسرائيلي الذي ال يقبـل  التشكيك في فوائد االلتزام بتأييد اسرائيل، وفجأة، بدا وكان التفوق     
التحدي قد تحول الى ما يشبه الكابوس، بل ان غالبية المراقبين المستقلين قد توصلوا الى القناعـة بـأن                   
الدرس الوحيد الذي ينبغي استخالصه من هذه التطورات هو ان سالمة اسرائيل، على المدى الطويل، ال                

وصل الى سالم مع جيرانها، ال بإخضاعهم بالقوة، وقد بدأ الزعماء           يمكن توفيرها، وبشكل أفضل اال بالت     
، مدفوعين بـرغبتهم فـي   2002العرب يتفهمون هذه الحقيقة اذ قرروا احياء مبادرة السالم العربية لعام       

تجنيب المنطقة المزيد من االضطرابات ورغبتهم ايضا في الوقوف في وجه التيارات الراديكاليـة التـي               
  .ليهم، وعلى اسرائيل معاتشكل خطرا ع
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ومما يدعو الى الدهشة ان زعماء اسرائيل ما زالوا متمسكين ببالدة الذهن، اسرى للمنطق القديم الـذي                 
وعوضا عن تفحص احتماالت السالم الحالية،      . عفا عليه الزمن، وما زالوا يرفضون اليد الممدودة نحوهم        

تنظيـف  " وبــ    "استعادة قوة الردع االسرائيلية   "ـ   التبجح ب  - حتى الزعماء الجدد الواعدين      -يفضلون  
  . ومثل هذه السخافات"تلقين العرب درسا لن ينسوه" وبـ "لبنان من حزب اهللا، وتنظيف غزة من حماس

ويمكن االستشهاد، كنموذج صارخ عن هذه العقلية، بالمقابلة التي أجراها عمير بيرتس، زعـيم حـزب                
 االسـرائيلية،   "هآرتس"الجاري مع صحيفة    ) مايو( أيار   9رت، في   العمل، ووزير الدفاع في حكومة أولم     

أسـرار  "وألنه متهم بسوء األداء في حرب لبنان الكارثية، ومهدد بفقد منصبه بكل تأكيد، فقد كشف عن                 
 تتناول بعض زمالئه، لتبرير سلوكه في الحرب، كان من نتيجتها أن قدم البعض منهم استقالتهم                "جارحة

  .دان حالوتسكرئيس األركان 
 وهو القائد في سالح الطيران، ومن دعـاة اللجـوء الـى             -لقد كشف بيرتس، في المقابلة، ان حالوتس        

 قد أراد أن يدمر مطار بيـروت        -، وفي مناقشات رفيعة المستوى حول حرب لبنان         -الطيران الحربي   
ا كان يريد أن يـدمر كـل         كم – وهذا ما فعله     -الدولي، وأن يتسبب في خسارة تقدر بباليين الدوالرات         

  .محطات توليد الكهرباء في لبنان إلغراقه في الظالم الدامس
ولم يكن عمير بيرتس أقل قسوة مع قائد الموساد مائير داغان الذي ارتأى مهاجمة سورية، وجرها الـى                  

جربـة  باالضافة الى ادعاء بيرتس، وهو الزعيم العمالي السابق الذي يفتقر الـى الت            . الحرب، وتدميرها 
والخبرة العسكرية، انه كان قادراً على أن يواجه زمالءه من المغرمين بالحرب، وأن يقـنعهم بتوجيـه                 

  ."صواريخ الفجر"، البعيدة المدى، المسماة "حزب اهللا"النيران ضد صواريخ 
 -لقد تحول الشرق األوسط الى منطقة شاسعة من البؤس االنساني المريع الذي يعاني منه ماليين الناس                 

الى منطقة من البطالة والتهجير والفقر المدقع والخراب الهائل والدمار والفساد، منطقة شاسعة تمتد مـن                
ان ما يجري اآلن جريمة هائلة ليس لها مثيل في التاريخ، وقطعـا لـن      . بغداد الى جنوب لبنان الى غزة     

لن يحتاج  . ل ال يمكن اطفاؤه   تمر من دون عقاب، ألن حقد الضحايا على الواليات المتحدة واسرائيل هائ           
  .االنسان الى ان ينظر بعيدا، ويغوص في التفسير، لمعرفة أسباب تفشي الراديكالية التي تجتاح المنطقة

وكما سبق لي أن طرحت في مقال سابق، يتوجب على العرب وااليرانيين أن يوقعوا على ميثـاق أمـن                   
مملكة العربية السعودية مثل هذا التحرك، حـين أقـدمت          لقد تزعمت ال  . اقليمي، يولد الثقة المتبادلة بينهم    

ان االتفاق على مثل هـذا الميثـاق        . على اجراء حوار مع طهران، وانتقدت االحتالل األميركي للعراق        
االقليمي سيجعل التدخل العسكري األجنبي مرفوضا، ألنه غير ضروري وغير مجد، كما انه سيـساعد               

  . السني الذي يجتاح العراق، ويهدد باالنتشار في كل مكان-عي على استخراج السم من الصراع الشي
وفي أثناء هذا كله، سيركز االهتمام في اسرائيل، على من سيحاول أن يحل محل عمير بيرتس، سـواء                  

المتنافسان حتى اآلن هما ايهود بـاراك، رئـيس وزراء          . في وزارة الدفاع، أو في زعامة حزب العمل       
، والقائد السابق لسالح    "شين بت "، وعامي يعلون، الرئيس السابق لـ       2000 - 1999اسرائيل في عامي    

  .البحرية
 2000وقد يحسن بنا أن نتذكر ان ايهود باراك، بتشجيع من الرئيس السابق بيل كلينتون، أوشـك عـام                   

على التوقيع على تسوية مزدوجة مع الزعيم الفلسطيني الراحل ياسر عرفات، ومع الـرئيس الـسوري                
حل حافظ األسد، ولكنه لم يملك الشجاعة الكافية، أو لعله لم يكن صاحب رؤية واضحة، ولـم يوقـع                  الرا

على االتفاقية، ولكن أصدقاءه يقولون اليوم انه استفاد من أخطائه، وانه قد يكـون الـزعيم االسـرائيلي                  
  .الوحيد القادر على اقناع الجمهور االسرائيلي بأن الوقت قد حان للتسوية السلمية

لقد أعلن باراك أنه ينوي أن ينافس بيرتس على زعامة حزب العمل وعلى وزارة الدفاع، فـي مـؤتمر                   
الجاري، واذا نجح في تحديه فانه سيدعو الى انتخابات مبكرة قد تغير الواقع             ) مايو( أيار   28الحزب في   

مه، بالتحالف المحتمـل    كما أعلن بيرتس أنه ينوي أن يقبل تحدي خص        . السياسي االسرائيلي تغييرا كامال   
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مع عامي يعلون، واذا ما كتب لهما النجاح، فسيبقى بيرتس زعيما للحزب في حين يتسلم يعلـون وزارة                  
  .الدفاع

، فان تسيبي ليفني وزيرة الخارجية، بدأت تهدد جديا ايهود أولمرت، على رغـم              "كديما"أما داخل حزب    
بأن يستقيل ثم فشلت في ترك الحكومة، واالنضمام الـى          انها تفتقر الى الثقة بنفسها، فقد طالبت أولمرت         

مؤيديها، وفضلت على العكس أن تبقى في حكومة أولمرت، وكأنها تنتظر منه أن يقيلها، ولهذا اتهمـت                 
  .بالجبن واالفتقار الى الشجاعة

حاول هو  اما المعمر شمعون بيريز الذي تجاوز الثمانين، فإنه ما يزال محتفظا بمطامحه السياسية، وقد ي              
  .اآلخر أن يحصل على مقعد أولمرت، رغبة منه في ايقاف مطامح ليفني عند حدها

 القديم بنيامين نتانياهو الذي ينتظر فرصته هو اآلخر، فاذا نجح في استمالة عدد من ناشطي                "الصقر"بقي  
 أن   واعادتهم الى حزب الليكود، فسيكون رئيس الوزراء في حكومة تحـالف يمينـي مـن دون                "كديما"

اما اذا نجح باراك في العودة الى قيادة حزب العمل، فان االنتخابات            . يضطر الى مواجهة انتخابات جديدة    
 التـي كـسبها     1999االسرائيلية القادمة ستشهد مشادة بين باراك ونتانياهو، أي اعادة سيناريو معركـة             

  .نتانياهو
  11/5/2007الحياة 

  
  ؤولين الثالثةالصحافة اإلسرائيلية تفند شهادات المس .67

  حلمي موسى
ونشر شهادات ثالوث القيادة اإلسرائيلية الكثير من الساسة والمعلقين اإلسرائيليين          " فينوغراد"أخرج تقرير   
وبدا واضحا أن ما كان قبل التقرير لن يكون بعده، ال لشيء إال ألن التقرير كشف المستور                 . عن صمتهم 

  . ؤسسة اإلسرائيلية، السياسية والعسكرية على حد سواءفي العيوب الجوهرية القائمة اليوم في الم
دفاعا عما هو قائم، وإشار إلى أنها تؤدي دورا تخريبيا،          " فينوغراد"وفيما شن البعض حمالت على لجنة       

وفي هذا السياق عمـد     . اكتفى آخرون باإلشارة إلى أن العيوب قائمة أصال، وأن كل ما تغير هو النتيجة             
والحظ هذا المعلق أنـه     .  ولبنان الثانية  1967قارنة بين معارك جرت في حربي       معلق عسكري إلى الم   

في تلك الحرب كانت هناك عيوب خطيرة في المعلومات االستخباراتية والتخطيط للعمليات والعتاد، وفي              
المخزون االحتياطي، ولكن أحدا لم ينتبه إلى كل ذلك، ألن إسرائيل انتصرت في تلك الحرب، وبـشكل                 

  . وواضح، وهو ما عجزت عن تحقيقه في الحرب الثانيةحاسم 
وقد تعرضت الحكومة اإلسرائيلية، في األيام األخيرة، التهامات قاسية جدا من جانب شخصيات معروفة              

وبين هؤالء الوزير السابق دان ميريدور، الذي تولى على رأس لجنة واسعة            . بابتعادها عن شن الحمالت   
  .  األمن القومي اإلسرائيليةمهمة إعادة النظر في نظرية

لم يسبق أن حدث أمر كهذا في إسرائيل، فقد وصـلنا           "عن ميريدور قوله انه     " يديعوت أحرونوت "ونقلت  
وهذا ما قالته لجنـة، قامـت       . لم يتصرف أي من أعضاء الحكومة باتزان ومسؤولية       . إلى الدرك األسفل  

آلن وضعا بالغ الهشاشة والحساسية، معربا عن أمله        واعتبر أن إسرائيل تعيش ا    ". الحكومة نفسها بتعيينها  
  . أن يشكل التقرير رافعة إلعادة التوازن واالتزان إلى الحكومة اإلسرائيلية

تلخيص العالقة بين الجـيش والحكومـة فـي ظـل تقريـر             " هآرتس"وكان زئيف شيف قد حاول، في       
حظ أن هذه السيادة برزت على وجـه        وال. في هذه العالقة  " سيادة الجيش "فكتب أنه ظهرت    ". فينوغراد"

الخصوص في ظل ضعف القيادة السياسية، وهو ما حاول رئيس األركان السابق دان حلوتس في شهادته                
  . فالجيش اإلسرائيلي صاحب دور أكبر من الالزم في صنع القرار اإلسرائيلي. التحذير من خطورته

في شهادة اولمـرت طرحـت الحقـائق        . مقلقةكل الشهادات كانت هناك نقاط      "وأشار شيف إلى أنه في      
رئيس الوزراء لم يعرف أنه ليس لقيادة المنطقة الشمالية، والجـيش اإلسـرائيلي خطـة               : القاسية التالية 
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: وعندما سأل اولمرت عن ذلك رئيس األركان تلقى حسب أقواله الجواب التالي           . عملياتية مصادق عليها  
ن الجيش اإلسرائيلي، قبل أسبوع من موعدها، العملية البريـة،  وعن سؤال لماذا لم يش   ". الخطط موجودة "

كمـا أن   !". الن الجيش لم يطلـب ذلـك      : "التي كانت ال بد ستؤدي إلى تقصير مدة الحرب كان الجواب          
اولمرت كان يعرف أن الجبهة الداخلية ستتلقى الكاتيوشا، ولكنه لم يعرف أن الجبهـة الداخليـة ليـست                  

وضـع  "بيرتس اإلعالن عن    ) وزير الدفاع عمير  (رضوا في البداية حتى اقتراح      رجاله عا . مستعدة لذلك 
  ". خاص في الجبهة الداخلية

لم يعرف وزير الدفاع، ولـم      : "أما بخصوص بيرتس، فأشار شيف إلى أنها تظهر الحقائق القاسية التالية          
لم يعرف، ولم ترفع له     . ترفع له التقارير عن الوضع الصعب في كل ما يتعلق بتدريب الوحدات النظامية            

وعندما تسلم مهام   . التقارير عن النواقص في وحدات االحتياط، وعن النقص في التدريبات لهذه المنظومة           
كما أن تأجيل تجنيد االحتياط نبـع،       . منصبه تمثل التداخل مع سلفه، شاؤول موفاز، في لقاء قصير واحد          

الجيش كان ضـد، وكـذلك      ). سوريا(الجيران  ضمن أمور أخرى، بسبب عدم الرغبة في إثارة أعصاب          
رئيس األركان اعتقد أن المعركـة ستحـسم        . فقط اقر التجنيد  ) 2006( تموز   26وفي  . رئيس الوزراء 

أمـا  . وزير الدفاع قال انه كان ينبغي له أن يصر أكثر فـي موضـوع تجنيـد االحتيـاط                 . بضربة نار 
رية فقد تغلبت على موقف بيرتس إلى أن طلـب          المعارضة الحازمة في حلوتس وهيئة األركان لعملية ب       

  ".  تموز النظر في عملية برية برغم معارضة رئيس األركان19بيرتس من اولمرت في 
الفشل األبرز في رأيـه     : "ولخص شيف ما أظهرته شهادة رئيس األركان السابق بالحقائق القاسية التالية          

وقد اعتذر وأعرب عن ندمه عمـا قالـه فـي           . في الحرب هو القصف المتواصل على الجبهة الداخلية       
مسألة الجبهة الداخلية مع أنها هامة، ولكنهـا غيـر ذات           "المداوالت لدى بيرتس، واقتبسته اللجنة أمامه،       

األولـى  . وحسب حلوتس، كانت هناك فرصتان لخروج مريح مع إنجازات عسكرية من المعركة           ". صلة
، "إذن لماذا لم تقتـرح ذلـك؟      : "وعن ذلك سألت اللجنة   .  تموز 30-26 تموز، والثانية بين     19 -18في  

القصف الخاطئ لسالح الجو، والذي أدى إلـى وقـوع          (بسبب ما حصل في قانا      : "وكان جواب حلوتس  
في أعقاب ذلك أوقفت وزيرة الخارجية االميركية كوندليسا رايـس       ). خسائر عديدة بين المدنيين اللبنانيين    

وحسب رئيس األركان حلوتس، فانـه ال يمكـن         . سرائيلي أبطأ عملياته  رحلتها إلى المنطقة، والجيش اإل    
تجاهل السياقات االجتماعية التي مرت على دولة إسرائيل في السنوات األخيرة، ووجدت تعبيرها ضمن              

بات شعبيا فـي إسـرائيل ضـرب        "، وانه   "الجيش اإلسرائيلي أصبح كيس ضربات    "أمور أخرى في أن     
  ". الجيش اإلسرائيلي

الملفت للنظر أن ثالثتهم، بمن فيهم رئـيس    "بن كسبيت أن    " معاريف"حظ المعلق السياسي في صحيفة      وال
إذ قـال حلـوتس     . الجيش اإلسرائيلي : هيئة األركان، يوجهون في نهاية المطاف انتقاداتهم لمقاول التنفيذ        

أن نصل إلى العمليـة     من الواضح انه لو نفذت العمليات البرية في الحرب بصورة أفضل لما كان علينا               "
حلوتس هذا هو المسؤول األعلى عن الجيش، ومع ذلـك          ". البرية الواسعة في الجزء األخير من الحرب      

  . يوجه االنتقادات إليه
هنـاك  : "وبعد أن يشير كسبيت إلى احتماالت الحرب المقبلة مع أي من سوريا أو الفلـسطينيين، يكتـب          

من .  انه قد تعرض لإلهمال، ولكننا ال نملك جيشا غيره         صحيح انه صدئ، وصحيح   . الجيش اإلسرائيلي 
إسرائيل هي الدولة الوحيدة في العالم التي ال يمكنها أن تواصل بقاءهـا             . دون جيش لن تكون لدينا دولة     

لذلك مع كل االنتقادات والتحفظات ينبغي الحفـاظ علـى          . ثانية واحدة من دون جيش قوي جبار وماهر       
ينبغي اإلدراك أن المتفوقين فعال ليسوا مستعدين للبقـاء فـي           . يس هيئة األركان  الجيش وتقديم الدعم لرئ   

عندما يتحول الجيش اإلسرائيلي إلى كيس للضربات يضغط المتفوقون على          . جهاز فاشل، وال احترام له    
إذا تواصلت عملية فرار الشبان النوعيين من الجيش اإلسرائيلي فـنحن أمـام             . األزرار للفرار بكراسيهم  

  ". خطر وجودي حقيقي
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حتى آب المقبل، الموعد الذي يفترض أن ينشر فيه التقرير النهائي للجنة فينـوغراد،              "ورأى كسبيت أنه    
وعندئـذ سـتأتيه الـضربة      . سيقوم الجيش اإلسرائيلي باستكمال المرحلة األولى من عملية إعادة البناء         

  ". انية والوقتالدعم، الميز: الجيش بحاجة اآلن إلى ثالثة أمور. الكبرى
يتبين من شـهادات اولمـرت      "ناحوم بارنيع فأشار إلى أنه      " يديعوت أحرونوت "أما المعلق السياسي في     

وحلوتس بوضوح أن القرار الحقيقي بشن الحرب قد اتخذ في العاشر من أيار، بعد حادثة مع حـزب اهللا                   
رت وحلوتس تصرفا مثـل شـارون       اولم. في منطقة المنارة، وربما قبل ذلك بحين في شهر آذار تحديدا          

وعنـدما   ,1982ورفائيل إيتان اللذين كانا يحثان على شن الحرب على لبنان في األشهر األولى من عام        
اولمرت كرر أمام اللجنة أن قراره بـشن عمليـة          . جاءت حادثة اغتيال السفير أرغوف انتهزا الفرصة      

:  اختطاف الجنود، وقد كان لديه سبب جيد لذلك        كبيرة ضد حزب اهللا كان ناضجا لديه منذ مدة طويلة قبل          
 ال يعتبـر القـرار      1982هو أراد إقناع أعضاء اللجنة أنه لم يكن متسرعا، ولكن مثلما رأينا في عـام                

مشكلة اولمرت وحلوتس أنهما كانا أسيرا النظرية       . السابق بشن الحرب ضمانة لنجاحها، بل على العكس       
عقد اجتماعا للحكومة، ومنح الفرصة للمـسؤولين       : وم وفقا للكتاب  اولمرت تصرف في ذلك الي    . المسبقة

المسدس الذي وضع على الطاولة في      . القرار صدر باإلجماع  . وللوزراء حتى يقولوا ما يخطر في بالهم      
هذه الصيغة جيدة للمسرح، وليس لقرارات تتعلق بالحيـاة         : المعركة األولى ملزم بإطالق النار في الثانية      

اولمـرت  . و اللجنة نيدل سأل اولمرت لماذا لم يفكر بإمكانية طرح البدائل على اللبنانيين            عض. وبالموت
رد عليه أن الهجوم كان يجب أن يتم في تلك اللحظة، وانه لم يكن هناك مفر مـن التـصرف الـسريع                      

ائل أما المـس  . المعركة رمت إلى تحقيق الهدف العاجل، وهو الردع ورفع المعنويات الوطنية          . والفوري
  ". المحيرة الحقيقية حول كيفية التحرك وتركيز العملية ومسارها فقد أبقاها اولمرت، ورفاقه بيد السماء

اولمرت افترض أن شهادته لن تنشر، ولذلك سمح لنفسه بالتحدث بـصراحة معينـة              "وأوضح بارنيع أن    
ليس مستعدا لالعتـراف    هو يعترف انه اخطأ، ولكنه      . حول األسباب والقرارات التي دفعته لشن الحرب      

يبدو لي أن األخطاء التي ارتكبها اولمرت فـي الحـرب           . اعتزازه بنفسه ال يسمح له بذلك     . بما اخطأ به  
هو على قناعة أن الحرب كانت      . كانت أشد صعوبة، وفي مسائل أكثر إيالما مما يحاول هو إظهارها به           

بنت جبيل ومـارون الـراس بطريقـة        ستعتبر في نظر الجمهور اإلسرائيلي انتصارا لو جرت معارك          
  ". ما يعنيه اولمرت هو أن الجيش كان سببا في الفشل. مغايرة

اهتمام خاص بالطريقة التي يصف فيها اولمرت قراره بمواصلة القتال بـرغم وقـف              "وكتب بارنيع عن    
ـ                . إطالق النار  ن كانت هناك حاجة للضغط على حكومة لبنان لاللتزام بقرار مجلـس األمـن، ولكـن م

لـم  "وقال اولمرت   . الصعب تفسير قرار شن عملية برية ضخمة بدبابات وطائرات وجنود موتى بال داعٍ            
أنا أذكر أننـي    . رئيس هيئة األركان أيد ووزير الدفاع كذلك، وكان علي أنا أن أقرر           . تكن هناك مشكلة  

ا روحي، وأنـا أرى     أخذت أسير ذهابا وإيابا في صالون منزل رئيس الوزراء خالل هذه الساعات معذب            
ولكنني . أمام ناظري وجوه األبناء الذين لن يعودوا، والذين أعرفهم جيدا، ومن ضمنهم أبناء أصدقاء لي              

قلت لنفسي ما الذي سيحدث إذا حصلنا بعد ساعات على قرار سيء من مجلس األمن، كيـف سـنواجه                   
  ". ذلك؟ ، كيف ستعيش دولة إسرائيل مع الشعور بالهزيمة؟ 

أمام إسرائيل خيـارات    "حول ما إذا كانت     : ارنيع أن اولمرت في رده على سؤال روت غبيزون        ويكتب ب 
بالفعل تبين خالل ساعات أن العملية ناجعة، وأنا أشكر نفسي إذا سـمح لـي،               : "أخرى غير الهجوم قال   

ـ                  س الموقـف   ألنني استطعت التغلب على اآلالم، وأنا أقول لكم أنكم لن تفهموني إال بعد أن تقفوا في نف
أنا اعتقد أن هذا القرار     . نظرت من حولي، ال أحد، علي أنا وحدي فقط أن أقرر          ... الفظيع الذي كنت فيه   

  ". كان صحيحا بالنسبة لشعب إسرائيل
  12/5/2007السفير 
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  االنتفاضة الثالثة ودولة فلسطين اإلسالمية .68

 عريب الرنتاوي  
لسالم وترويج المبادرة العربية إسرائيليا، وثالثة أحياء لقاء ثالثي في القاهرة بهدف إحياء عملية ا

استيطانية في القدس الشرقية يعلن عنها دفعة واحدة وفي توقيت متزامن، وبسعة عشرين ألف وحدة 
سكنية، كجزء من خطة أوسع وأشمل للتوسع في تهويد القدس وتسريع عمليات تطويقها وضم أراضيها، 

إلسرائيلي المعتاد، إذ كلما تحركت جهود إحياء عملية السالم ارتفع أليست هذه مصادفة من الطراز ا
منسوب االستيطان واالغتيال واالجتياح وتاريخ العملية السلمية شاهد على ما نقول من جوالت بيكر 

 .المبكرة األولى، إلى اغتيال الشيخ أحمد ياسين
ينة القدس، أي ما يعادل ربع سكان أكثر من نصف مليون مستوطن باتوا يقيمون في الضفة الغربية ومد

وأكثر من نصف مساحة .. هذه المناطق العرب، أو ما يقترب من عشرة بالمائة من سكان إسرائيل اليهود
الضفة الغربية يحظر على الفلسطينيين الوصول إليها بدوافع وذرائع شتى وفقا لتقرير البنك الدولي، الذي 

 .جريات الوضع في الضفة والقطاعأنصف الفلسطينيين حين عرض بموضوعية لم
وهذا هو .. هذه هي الحصيلة العامة لحصاد أربعين عاما من احتالل الضفة الغربية في حرب حزيران

 عاما من قيام السلطة 13عاما من توقيع أوسلو و 14و  عاما من بدء عملية السالم16المشهد بعد 
السالم الذي أعقب اغتيال اسحق رابين ومجيء الفلسطينية، وعشرة أعوام على بدء العد العكسي لعملية 

بينيامين نتنياهو إلى السلطة بمشروع انقالبي على قواعد عملية السالم ومرجعياتها، استجابة لنصائح 
 .المحافظين الجدد في واشنطن، وعلى رأسهم ريتشارد بيرل، مهندس الحرب على العراق

ن جهود إحياء عملية السالم مع اندالع ذات الجدل لعلها صدفة من الطراز اإلسرائيلي كذلك، أن تتزام
أيهما أفضل إلسرائيل بيبي نتنياهو أم إيهود : الداخلي في إسرائيل الذي كان مندلعا قبل عشر سنوات

.. ونقول أيهما أفضل إلسرائيل، ألن كليهما لم يأت إال بالخراب المقيم للشعب الفلسطيني.. باراك؟ 
 النفق وأطاح بمقولة السالم التفاوضي وأرسى األسس لألحادية اإلسرائيلية، نتنياهو الذي تسبب بانتفاضة

 . المكملة لألولى" غياب الشريك الفلسطيني"وباراك الذي أشعل شرارة انتفاضة األقصى وأطلق نظرية 
نفايات طبقتها السياسية من جديد، وتمضي قدما في ابتالع األرض والحقوق " تعيد تدوير"إسرائيل 
من دون حاجة للتجديد أو حتى " القديم على قدمه"نية، فيما الجانب العربي الرازح تحت نير الفلسطي

الذي لم يبق لديه أية بدائل من أي نوع، " الخيار االستراتيجي الوحيد"، ما زال على استمساكه بـ"للتدوير"
طاب العاجز القديم، فيما بل ولم يبق لديه فكرة عما يمكن أن يحصل مستقبال، وهو يعيد تدوير نفايات الخ

الشواهد على انهيار عملية السالم وعدم جاهزية إسرائيل لخوض غمار هذه العملية، ال تخطئها العين 
 .المجردة

أيا يكن من أم ، فإن األفق ال يبدو محمال ببشائر فرصة للسالم، بقدر ما هو ملبد بنذر مواجهات جديدة 
ن نقطة تحول هام في تاريخ الصراع الفلسطيني اإلسرائيلي، وانتفاضة ثالثة، والتي إن اندلعت ستكو

فاالنتفاضة األولى أسست النطالق حركة حماس التي تكرست كقوة رئيسة في االنتفاضة الثانية، 
والسلفية الجهادية كقوة فلسطينية أولى أو ثانية، بل وربما " القاعدة"واألرجح أن االنتفاضة الثالثة ستكرس 

التي ترنو " دولة فلسطين اإلسالمية"عن قيام " الجزيرة"يس ببعيد، عبر شريط تبثه قناة نقرأ ذات يوم، ل
 .للوحدة مع شقيقتها في الرمادي والموصل واألنبار

  12/5/2007الدستور 
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    اعطوا مبادرة السالم العربية فرصة .69

  فؤاد السنيورة
ص العبر من النزاع والتفكير فـي       مرت سنة تقريباً على قصف اسرائيل للبنان وهو وقت كاف الستخال          

  . تبعاته
كانت لجنة فينوغراد االسرائيلية قد نشرت األسبوع الماضي تقريراً تمهيدياً دققـت فيـه فـي تـصرف                  

اال أن التقرير لم ينجح في اسـتخالص العبـرة          . العسكرية األخيرة لها  " الحملة"اسرائيل خالل ما سمته     
بقتها، أال وهي أن األعمال العسكرية ال تؤمن األمن للـشعب           األهم من حرب تموز ومن الحروب التي س       

السبيل الوحيد المتاح أمام شعب اسرائيل والعرب لتحقيق        . االسرائيلي، ال بل على العكس، هي تزعزعه      
  . االستقرار واألمن يكمن في حل سلمي شامل للنزاع العربي االسرائيلي السائد

 قمة جامعة الدول العربية التي انعقدت فـي شـهر آذار فـي              يندرج في هذا االطار نداء المشاركين في      
 مـن قبـل     2002الرياض مجدداً لتبني مبادرة سالم كانت قد اطلقت أساساً خالل قمة بيروت في العام               

تمنح هذه المبادرة اسرائيل االعتراف الكامل مـن        . المملكة العربية السعودية وتبنتها كافة الدول العربية      
ـ   ، ممـا   1967ألعضاء في جامعة الدول العربية مقابل انسحابها الى حدود مـا قبـل               ا 22قبل الدول ال

  . فقط من مساحة فلسطين التاريخية22سيسمح للفلسطينيين بانشاء دولة مستقلة قابلة للحياة على مساحة 
هذا الثمن باهظ، اال ان العرب مستعدون لدفعه كونه المسار الواقعي الوحيد الذي سيؤدي الـى احـالل                  
السالم بما يتطابق مع كافة قرارات مجلس األمن والجمعيات العامة لمنظمة األمم المتحـدة ذات الـصلة                 

ان الدول العربية ال تسعى لمحو اسرائيل عن الخريطة، ال بـل            . ويضمن حق العودة للشعب الفلسطيني    
ب المنطقـة   على العكس، اننا نسعى ألهداف مشروعة للهدنة وهي حدود آمنة وامكانية عيش كل شـعو              

  . بسالم وأمان
لم تكن حرب الصيف المنصرم سوى انفجار أخير للعنف في هذا النزاع الطويل، وقد أعاقت كل بـوادر                  

لقد انتقد تقرير فينوغراد أهداف الحـرب التـي وضـعتها الحكومـة             . السالم بدل ايجاد فرص الحالله    
ع العلم أن الجيش االسرائيلي كاد وبشكل خطير        االسرائيلية واصفاً اياها بالمبهمة وغير القابلة للتحقيق، م       

اعادة لبنان عشرين عامـاً الـى       "ان يبلغ الهدف الذي أعلنه رئيس اركانه الجنرال دان حالوتس أال وهو             
  ". الوراء

لم يأت التقرير على ذكر األضرار الهائلة التي تم الحاقها بلبنان حيث تم تـدمير المطـارات والجـسور                   
ألحق القصف  . ة بشكل منتظم، كما هدمت القرى ونزح ما يفوق ثمن الشعب اللبناني           ومنشآت انتاج الطاق  

دماراً وخسائر اقتصادية قدرت قيمتها بسبع مليارات دوالر أميركي في الوقت الذي خلف فيـه العـدوان        
  .  مليون قذيفة عنقودية ما زالت تقتل وتعوق االبرياء2.1

ممـا  . مواطن لبناني، غالبيتهم مـن المـدنيين       1200 يد على واألهم، لقد أودت هذه الحرب بحياة ما يز       
يعكس صورة لمشاعر الظلم المتمادي الذي يساور العرب من جراء حجم الدمار الذي تلحقـه اسـرائيل                 

. بحياتهم ولقمة عيشهم واضطهادها للشعب الفلسطيني واحتاللها المستمر وغير الشرعي ألراض عربيـة            
ل العسكرية واالنتقامية ليست الجواب الصحيح لمعالجة عدم االسـتقرار          لقد اثبتت حرب تموز ان األعما     

  . وأن الجواب يكمن في التفاهم والديبلوماسية
ففشل لجنة فينوغراد   . يجب أن يدفع ذلك اسرائيل الى السعي لحل شامل مستند الى مبادرة السالم العربية             

شك في ان تكون اسرائيل مستعدة للـسماح        في التطرق الى تبعات الحرب على عملية السالم يدفع الى ال          
على اسرائيل ان تسعى لسالم وامـن       . باستمرار هذا النزاع ما دام يندرج ضمن ظروف مضبوطة نسبياً         
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اقليميين يمكن تحقيقهما فقط عبر حل عادل للنزاع العربي االسرائيلي، اذ ان البديل األوحد مزيـد مـن                  
  . التطرف والتعصب والدمار

شأنه شأن االسرائيليين، هواجس أمنية مشروعة، والبرهان على ذلك مـا عانـاه لبنـان        للشعب العربي،   
لقد شهدنا مراراً لجوء أطراف النزاع للقوة بذريعة الدفاع عن النفس والحفـاظ             . خالل الصيف المنصرم  

أضـف الـى أن     . على األمن، دافعين بالوضع الى مزيد من التفاقم ومزعزعين االمن الذي يسعون اليه            
فاالحتالل غير الشرعي والخروق الجوية وعمليـات       . لتصعيد مرده عدم االلتزام مطلقاً بالقانون الدولي      ا

األسر وتدمير المنازل وحواجز التفتيش المذلة والهجمات والهجمات المضادة كلها أمور ما زالت تعـزز               
لمجال مغايرين لعملية بناء    ان استمرار األعمال العدوانية وانعدام الثقة في هذا ا        . مشاعر الغضب واليأس  

ان النزاع مستمر منذ وقت طويـل وأدى الـى          . الثقة التي تحتاجها هذه المنطقة بهدف تعزيز االستقرار       
  . الكثير من العواق المربكة، والديبلوماسية تبقى الحل الوحيد

مـساعدة طرفـي    ان للواليات المتحدة، نظراً لدورها الفريد في العالم، مسؤولية االقدام وبشجاعة علـى              
وشعوب الشرق األوسط تتطلع ببساطة للعيش بحرية وكرامة بعيداً         . النزاع على تحقيق سالم عادل ودائم     

هذا ممكن إن أبدينا نية سياسية واتعظنـا مـن عبـر    . عن مخاطر العنف واالحتالل والحرب المتواصلة    
سب، ال بـل انهـا تـصب فـي         وادارة جهود السالم هذه ال تقع على عاتق أميركا فح         . الماضي المؤلمة 

فالسالم في الشرق االوسط سيفسح في المجال أمام مصالحة مع العـالم            : مصلحة الواليات المتحدة أيضاً   
  . االسالمي في ظل هذه الظروف التي تشهد المزيد من االنقسام والتطرف

سرائيلية من خـالل    حاولت لجنة فينوغراد التوصل الى استنتاجات خاصة بالقيادة السياسية والعسكرية اال          
لكن العبرة الصحيحة تكمن في أن المسار الوحيد الحقاق سالم دائـم هـو              . تصرفاتها خالل حرب تموز   

فبدعم الواليات المتحدة وشركائها في اللجنة الرباعية بشأن الـشرق األوسـط ـ االتحـاد     . مسار سلمي
ربية قاعدةً الحالل سـالم شـامل فـي         األوروبي واألمم المتحدة وروسيا، نتمنى اتخاذ مبادرة السالم الع        

فحينها فقط ستتمكن شعوب الشرق األوسط من تحقيق هـدفها المـشترك والعـيش              . منطقتنا المضطربة 
  .بحرية في امان وسالم شامل

  نيويورك تايمز
  12/5/2007المستقبل 

 
  الخطة األميركية تولد ميتة .70

  طالل عوكل
الخارجية األميركية للمنطقة منذ بدايات هذا العام، وبدا        بعد بضع زيارات متقاربة جداً، قامت بها وزيرة         

وكأنها تفتتح عهداً جديداً من العمل على خط االنتقال من إدارة أزمة الشرق األوسط إلى حلها كما توقـع                   
المنسق األعلى للسياسة األوروبية خافيير سوالنا، تمخضت المحاوالت األميركية عن خطة أمنية قـدمتها          

  .طيني واإلسرائيلي يوم الجمعة الموافق الرابع من مايو الجاريللطرفين الفلس
الخطة التي قدمها إلدارته المنسق األمني األميركي في األراضي المحتلة الجنرال كيت داوتـون، تقـوم                
على معادلة األمن لإلسرائيليين مقابل حرية الحركة للفلسطينيين، وتتضمن خطوات محدودة مطلوبة مـن      

ول زمنية محددة، يتم تنفيذها خالل ثالثة أشهر، وتعتقد اإلدارة األميركية أنها تساعد             كل طرف وفق جدا   
  .في إعادة بناء الثقة بين الطرفين

في مضمونها الخطة األمنية تطلب من الجانب اإلسرائيلي تنفيذ بنود اتفاقية سابقة جرى االتفاق عليها في                
 الخارجية األميركية كوندوليزا رايـس، وتتـصل    ، بوساطة مباشرة قامت بها وزيرة     2005شهر نوفمبر   

بإجراءات لتأمين وتحسين الحركة التجارية وحركة األفراد للفلسطينيين على المعابر الحدودية، وجـاءت             
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في حينه تلبيةً الستحقاقات ما بعد الخروج اإلسرائيلي من قطاع غزة الذي تم في الثاني عشر من سبتمبر                  
  .من ذلك العام
فلسطيني تطلب الخطة جملة من اإلجراءات، من بينها الوقف التام إلطالق الصواريخ مـن              من الجانب ال  

قطاع غزة على البلدات اإلسرائيلية، وتعزيز دور حرس الرئاسة الفلسطينية في مراقبة الحـدود، ومنـع                
لخطـة  المعادلة التي تنطوي عليهـا ا     . التهريب وإغالق األنفاق، ومواجهة ما يسمى باإلرهاب الفلسطيني       

بحد ذاتها، تتضمن مكافأة إسرائيل على عدم التزامها بتنفيذ اتفاقية المعابر، وتعاقب الفلسطينيين بدفع ثمن               
إضافي جديد عالوة على الثمن الذي دفعوه عند إقرار اتفاقية المعابر، األمر الذي يعكس اختالالً واضحاً                

 اإلسرائيلي، وبمـا يكـرس مبـدأ مكافـأة          في معادلة التدخل األميركي في الصراع الفلسطيني والعربي       
المعتدي ومعاقبة الضحية تماماً كما هو الحال بالنسبة للحصار الذي تصر الواليات المتحدة على متابعـة                

  .فرضه على األراضي الفلسطينية
ل وفي الواقع فإن اإلدارة األميركية تعلم يقين العلم أن خطتها األمنية الجديدة، ال يمكن أن تحظى بـالقبو                 

األولي وال نتحدث عن النجاح، فلماذا تطرح خطة تولد مشلولة؟  التفسير المنطقي يقودنا إلى فهم جوهر                 
أهداف الحركة السياسية الكثيفة التي قامت بها رايس منذ بداية العام، ونعتقد أن تلـك األهـداف باتـت                   

ل التي تمارسـها الواليـات      مكشوفة ولكن بدون أن يؤدي انكشافها إلى وقف ظاهرة االستغباء واالستغفا          
فلقد أرادت اإلدارة األميركية التظاهر أمام العرب الراغبين في دور          . المتحدة إزاء دول وشعوب المنطقة    

أكبر وأكثر جدية تقوم به الواليات المتحدة نحو دفع عملية السالم في الشرق األوسط، بأنها قد اسـتجابت               
  .ي تقضيها وزيرة خارجيتها في المنطقةللرغبة العربية بدليل الساعات الطويلة الت

واألساس أن إدارة بوش لم تبدل قناعتها بأولوية الملف العراقي، وبحاجتها لشراء تأييد ودعـم األنظمـة                 
. العربية لسياستها في العراق، ولكن بدون أن تدفع للعرب ثمناً حقيقياً مقابل مساعدتهم لها فـي العـراق                 

 مبادره، أو رؤية لمعالجة ملف سالم الشرق األوسط، سوى تكرار الحديث            فاإلدارة األميركية ال تملك أية    
عن رؤية الدولتين للرئيس بوش، والتي أعلنت رايس خالل زيارة سابقة لها للمنطقة، أن تلك الرؤية قـد                  

  .ال تتحقق خالل ما تبقى من عمر إدارتها
عن خارطة الطريق التي قضى على      عدا عن ذلك، فإن اإلدارة تتحدث بلهجة مترددة بين الحين واآلخر            

إعالنها نحو أربع سنوات دون أن تتحرك قيد أنملة، باإلضافة إلى أن الواقـع المعـين علـى األرض،                   
  .واألحداث التي جرت قد تجاوزتها، بحيث أصبحت فاقدة الصالحية

التي جرت  ليس هذا وحسب، بل إن إدارة بوش تدرك أن الحكومة الموجودة في إسرائيل منذ االنتخابات                
في الربع األول من العام الماضي، ال تملك الحد األدنى من اإلرادة أو القدرة على حمـل عـبء ثقيـل                     
كموضوع ملف السالم، وقد ازدادت قناعة اإلسرائيليين قبل غيرهم إزاء عجز حكومة أولمرت بعد مـا                

موز الحكومة بمـا فـي   مرت به من حروب فاشلة أدت إلى تدهور شعبيتها، باإلضافة إلى مالحقة أهم ر     
  .ذلك رئيسها بتهم الفساد اإلداري واألخالقي والمالي

إذاً فإن اإلدارة األميركية ترغب من خالل خطتها االمنية الجديدة، في التهرب من مسؤوليتها إزاء بـذل                 
جهد حقيقي لدفع عملية السالم، بدعوى أن االطراف األمنية ذاتها ال تتمتع بأهليـة االسـتجابة لجهـود                  

واألكيد أن اإلدارة األميركية ستجد إلسرائيل عذراً، على خلفية صعوبة ظروفها الداخليـة إثـر               . التسوية
تقديم فينوغراد النتائج الجزئية عن تحقيقات لجنته بشأن أداء حكومة أولمرت خالل الحرب على لبنان في                

ذراً، بل ربما كان موقفهم مبرراً الثاني عشر من يوليو الماضي، ولكن تلك اإلدارة، لن تجد للفلسطينيين ع         
  .لمواصلة فرض الحصار عليهم

ردود الفعل األولية، التي عبرت عن تحفظ الجانب اإلسرائيلي على بعض أهم بنود الخطة، وعن رفض                 
الحكومة الفلسطينية والفصائل رغم تأييد الرئيس محمود عباس للخطة األميركية، شـكلت ربمـا أحـد                
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يزا رايس تأجيل زيارتها المقررة للمنطقة قبل نهاية هذا الشهر إلى أجل غيـر              المبررات، إلعالن كوندول  
  .مسمى، وهو أمر يظهر جدية اإلدارة األميركية في التعامل مع خطة هي تقدمها

في مطلق األحوال فإن الخطة األمنية األميركية تنطوي على مخاطر عديدة، ال يمكن للعقل الـساذج أن                 
تزل القضية الفلسطينية إلى قضية إنسانية مرة، وأمنية مرة أخرى، خـصوصاً            يدرك أبعادها، فالخطة تخ   

وأنها تطرح معزولة عن أي أفق سياسي إلعادة إحياء المفاوضات والعملية الـسلمية، بعـد أن رفـض                  
أولمرت وحكومته دعوة الرئيس عباس للذهاب فوراً إلى مفاوضات الحل الدائم، ليس هذا وحسب بل إن                

المبادرة العربية، وترفض أي مبادرة أخرى يمكن أن تخرج عن إطار وآلية المفاوضات             إسرائيل ترفض   
  .الثنائية المحكومة بسقف قضايا إجرائية أمنية وإنسانية

والخطة األميركية تكرس المنطق اإلسرائيلي الدائم الذي يطرح معادلة جديدة لمعالجة الـصراع حيـث               
 حياة الفلسطينيين وبعيداً عن معادلة األرض مقابل السالم، وفي          األمن إلسرائيل أوالً، مقابل تحسينات في     

هذه المرة تطلب الخطة من الفلسطينيين أن يدفعوا أكثر من مرة ثمن ما يقدم لهم لمرة واحـدة، وبـدون                    
  .ضمانة االلتزام اإلسرائيلي

 عن أنها تزرع    وهذه الخطة تثير المزيد من االنقسام في الساحة الفلسطينية، بين موافق ومعارض فضالً            
المزيد من الشكوك بين األطراف الفلسطينية التي وقعت اتفاقية مكة وشكلت بموجبها حكومـة الوحـدة                
الوطنية، حيث إن الخطة تتحدث عن دعم الرئيس واألجهزة األمنية التي تقع تحت مسؤوليته، في مجابهة                

  .اخليةالفصائل واألجهزة التي يفترض أنها تتبع الحكومة عبر وزارة الد
الخطة ستذهب في طريقها، لتأخذ رقماً في أرشيف المبادرات التي يحتويها أرشـيف المحـاوالت غيـر                 
الجادة لمعالجة الصراع الفلسطيني والعربي اإلسرائيلي، لتفسح المجال فقط للصراع والمزيد من دورات             

  . اندالعهاالعنف التي تنتظر جولة جديدة، ايهود أولمرت ووزير دفاعه عمير بيرتس بقرب
   12/5/2007البيان اإلماراتية 

  
  !االعتراف بالفشل سيد األدلة"... فينوجراد"لجنة  .71

  عبد الوهاب المسيري. د
 عـن لجنـة   2007 أبريل 29لم تكن ثمة مفاجآت غير متوقعة في التقرير العلني األول الذي صدر يوم            

نسبة إلى رئيسها القاضي    " لجنة فينوجراد "التحقيق التي عينتها حكومة الكيان الصهيوني، والمعروفة باسم         
، لتقصي أوجه القصور واإلخفاق على المستويين السياسي والعـسكري فـي            "إلياهو فينوجراد "المتقاعد  

فقد أكد التقريـر    . الحرب التي شنها الكيان الصهيوني على لبنان في يوليو وأغسطس من العام الماضي            
ئج واالنتقادات نفسها، التي أصبحت متداولة على نطاق واسع فـي           بعبارات صريحة ال تقبل التأويل النتا     

األوساط الصهيونية وخارجها منذ األيام األولى للحرب، وازدادت حـدتها بعـد أن وضـعت الحـرب                 
أوزارها، وبدا واضحاً أنها لم تحقق أياً من األهداف الكبرى التي تبجح القادة الصهاينة، ورعـاتهم فـي                  

  .  بإطالق الوعود عن قدرتهم على تحقيقها خالل أيام قالئلاإلدارة األميركية،
وقد انصبت انتقادات التقرير على القادة الثالثة الذين تحملوا القدر األكبر واألساسي من المسؤولية عـن                

، ووزير الدفاع   "إيهود أولمرت "اتخاذ قرار الحرب أوالً ثم إدارتها واستمرارها ثانياً، وهم رئيس الوزراء            
" أساء التقـدير  "فقد وصف التقرير أولمرت بأنه      ". دان حالوتس "، ورئيس األركان السابق     " بيريتس عمير"

لم يطلب من الجيش بدائل قبل اتخاذه القرار،        "و" بشكل متهور "عندما اتخذ القرار بشن الحرب وتصرف       
اف التقرير أن أولمرت    وأض". ولم يوجه األسئلة التي كان يتعين أن يسألها عن المراحل التالية من العملية            

، وأن األهداف المعلنة   "عدم تحديد أهداف الحملة العسكرية على نحو واضح ودقيق        "يتحمل المسؤولية عن    
يفتقر إلـى المعرفـة     "بأنه  " بيريتس"واتهم التقرير   ". مبالغة في الطموح ومستحيلة التحقيق    "للحرب كانت   

تعويض هذا النقص والحصول على معلومات أكثر       ، وبأنه لم يسع إلى      "والخبرة على المستوى العسكري   
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دقة وشموالً، واكتفى باالستماع إلى نصائح حلقة ضيقة من المستشارين الذين ال يفوقونه كثيراً من حيث                
الكبرى التي تطايرت من جراء الفشل في الحـرب، إذ          " الرؤوس"، فكان أول    "دان حالوتس "أما  . الخبرة

انتقادات الذعـة،   " لجنة فينوجراد "ار بأسابيع قالئل، فقد وجه إليه تقرير        قدم استقالته بعد وقف إطالق الن     
مجـرد ظـاهرة مـصاحبة      "، ورأى فيها    "حزب اهللا "التي أطلقها   " استخف بخطر الصواريخ  "مؤداها أنه   

، كما أنه لم يقم وزناً لتحذيرات القادة العسكريين اآلخرين ولتقديرات أجهزة االسـتخبارات حـول                "للقتال
فرض قراراته ورؤيته على الحكومـة، وأسـكت        "ومدى انتشار قواته، فضالً عن أنه       " حزب اهللا  "قدرات

، ومن ثم تحولت الحكومـة إلـى مجـرد أداة للتـصديق علـى               "األصوات األخرى داخل هيئة األركان    
  . مقترحاته

لجنـة  "تقرير  كما كان ألجهزة االستخبارات، وخاصة االستخبارات العسكرية، نصيبها من االنتقادات في            
، وإن كان كثير من التفاصيل المتعلقة بأداء هذه األجهزة قد ظل في نطاق السرية وحجب فـي                  "فينوجراد

ويستشف من اإلشارات التي نقلتها الصحف اإلسرائيلية فـي هـذا           . الجزء العلني الذي نُشر من التقرير     
مل جهاز االستخبارات العسكرية مع     الصدد أن التقرير تحدث عن عدد من أوجه القصور فيما يتعلق بتعا           

على أسر عدد من الجنود اإلسـرائيليين، وإمكـان اشـتعال           " حزب اهللا "المعلومات التي تلقاها عن قدرة      
الوضع في حالة تنفيذ ذلك، فضالً عن أن الجهاز وجه الجزء األكبر من اهتمامه وإمكاناته لتتبع أنـشطة                  

 ولم يهتم بنفس القدر بالمخاطر األخرى الماثلة علـى الجبهـة            المقاومة في األراضي الفلسطينية المحتلة،    
  . الشمالية

ورغم أن هذه االنتقادات جميعها، سواء للقادة السياسيين والعسكريين أو ألجهزة االستخبارات، قد ترددت              
بعبارات أكثر حدة في كتابات كثير من المعلقين في الكيان الصهيوني أثناء الحرب وفي أعقابها، ورغـم                 

باعتبارهم أبرز المسؤولين عن الفشل لـم       " حالوتس"و" بيريتس"و" أولمرت"أن الدعوات المطالبة باستقالة     
وقع الصدمة  " لجنة فينوجراد "، فقد كان لتقرير     2006تتوقف منذ انتهاء العمليات العسكرية في أغسطس        

ةً لتغيـرات كبـرى فـي       في أوساط الحكم والرأي العام في الكيان الصهيوني، مما يرجح أن يكون مقدم            
  . الخريطة السياسية وفي توجهات الدولة الصهيونية

فلم يعد اإلقرار بأوجه القصور وباإلخفاق مجرد اجتهاد أو رأي فردي لكاتب هنا أو هناك، ولم يعد أيضاً                  
مجرد اتهام توجهه قوى في المعارضة إلى االئتالف الحاكم من أجل تسجيل مكسب سياسي أو إحـراج                  

بل غدا إقراراً رسمياً من لجنة شـكلتها الحكومـة بنفـسها اسـتجابة للـضغوط اإلعالميـة                  الخصوم،  
والجماهيرية الواسعة، وال يمكن اتهامها بالتحامل أو المبالغة بالرغم من اللغط الذي صـاحب تـشكيلها                

  . وأسلوب عملها
ة الكيان الصهيوني مجاالً    كما أن تقرير اللجنة، بما اتسم به من نقد واضح ومباشر ومفصل، ال يترك لقاد              

 في المئة من    69فقد أظهر استطالع للرأي بثته اإلذاعة اإلسرائيلية أن         . كبيراً للمناورة على المدى البعيد    
" بيـريتس " فـي المئـة اسـتقالة        74بعد نشر التقرير، بينما يؤيد      " أولمرت"اإلسرائيليين يؤيدون استقالة    

في الـصمود لـبعض     " أولمرت"وحتى إذا ما أفلحت حكومة      . )2007 مايو   1صحيفة السفير اللبنانية،    (
الوقت أمام العاصفة التي فجرها التقرير، فلن يكون بوسعها أن تظل في موقعها لفترة طويلـة، خاصـة                  

مـن  " أرييل شارون "، الذي أسسه رئيس الوزراء السابق       "حزب كاديما "وأنها تستند إلى ائتالف هش بين       
، الذي يعاني هو اآلخر مـن صـراعات داخليـة           "حزب العمل "خصيات، و شتات متنافر من القوى والش    

محتدمة على زعامته ليس من شأنها على األرجح إال الزج بهذا الحزب إلى موقع أكثر ضعفاً وهامـشية                  
وباإلضافة إلى ذلك، فإن هذه الحكومة تواجه تهديداً متواصـالً          . في الحياة السياسية في الكيان الصهيوني     

، بزعامـة الحاخـام     "حـزب شـاس   "، بزعامة بنيامين نتانياهو، و    "حزب الليكود "ود أسهم   يتمثل في صع  
، حتى أن كثيراً من تعليقات الصحف اإلسرائيلية أصبحت تتحدث عن نتانياهو باعتبـاره        "عوفاديا يوسف "

  . األوفر حظاً لتولي رئاسة الحكومة في حالة استقالة الحكومة وإجراء انتخابات مبكرة
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وحكومته عشية نـشر التقريـر، يعـد        " أولمرت"على  " هآرتس"وم العنيف الذي شنته صحيفة      ولعل الهج 
، وهو من أبـرز كتـاب       "عوزي بنزيمان "فقد دعا   . مؤشراً داال على المناخ السائد في الكيان الصهيوني       

، مؤكداً  "ادلجنة فينوجر "بغض النظر عن النتائج التي يخلص إليها تقرير         " أولمرت"الصحيفة، إلى استقالة    
ال يدرك حتى اآلن أنه وفريقه الحاكم فقدوا شرعية إدارة شؤون الدولـة بـسبب سـلوكهم                 "أن أولمرت   
. يخطئ حين يقوم بتشخيص الواقع من وراء العدسة القانونية وحدها         : "ثم يمضي الكاتب قائالً   ". الشخصي

صحيح أن  ... حكومته األخالقية فمصيره لن يحسم من خالل لجنة فينوجراد، بل من خالل مكانته ومكانة             
الحكومة تتمتع بغالبية ائتالفية حتى اآلن، إال أنها ليست أكثر من جسم فني فقـط فـي الوقـت الحـالي                     

 أبريـل   28صحيفة األخبار اللبنانيـة،     (،"وسرعان ما ستنهار ألنها معلقة على قشة من الناحية األخالقية         
2007 .(  

على المدى القريب والبعيد، فمن الواضح      " لجنة فينوجراد "يها تقرير   وأياً ما كانت النتائج التي سيفضي إل      
أن األفق ال يحمل للدولة الصهيونية إال مزيداً من األزمات المستعصية، والتي كانت حرب لبنان مجـرد                 

  . واهللا أعلم. عرض من أعراضها
  12/5/2007االتحاد االماراتية 

 
 حماس وبس والباقي خس ..لسان حال زعامة حماس .72

 )أبو علي(عبد العزيز شاهين 
ومنذ قيام زعامة حماس بتسمية  ..طيلة عمري" الوطن"في ساحة  - كما يعرف الجميع - لقد عملت )1(

وسألت القاصي  ..قمت بنكش تالفيف مخي) وزير الداخلية(لتولي موقع -هاني طلب القواسمة/ المواطن
الخطير في ظل أوضاع أمنية داخلية في غاية والداني، حول هذه الشخصية المرشحة لتولي هذا الموقع 

السوء، ولم أقصد البحث والتحري بحد ذاته، وهذا ال يـعيب، إنما قصدت أن أتعرف على هذه 
لم أتبين له موقفاً معيناً أو دوراً مميزاً، وهذا  ..وإن كنت من كل مواقعي الميدانية السابقة ..الشخصية

هي أكثرية الشعب في جميع ) الذي هو منهم( فاألغلبية الصامتة األمر كذلك ال يـعيب أي مواطن منا،
 .شعوب وأمم األرض

بعد تسميتِه ليشغل أهم موقع داخلي، بدأ الجميع مثلي البحث عن صاحب االسم، األحزاب والقوى  )2(
-تيةسيرته الذا"السياسية وأجهزة اإلعالم، ولعل الصفحات االلكترونية قد التبس عليها األمر في معرفة 

C.V". وكذا لم تُـجمع على اسم "اإلجماع"، حتى أنها لم تجمع على مكان والدته، وهذه أولى بديهيات ،
، وليس لدي ما -، وهل هو حاصل على الشهادة الجامعية األولى أو الثانية(!!!)-أيضاً-كلية تخرجه

 على صاحب هذا كما أنه ليس لدي ما يفسر لماذا وقع اختيار زعامة حماس ..يفسر هذا التضارب
 .االسم؟ 

)3( قال وي)والمؤكد أنه عمل موظفاً في )أنه عمل في مكتب شركة تأمين -والصدق على ذمة الراوي ،
ضمنياً / غزة، أثناء االحتالل، وداوم في عمله هذا عدة سنوات، وكان معهد األزهر-معهد األزهر الديني

عد إقامة السلطة الوطنية عمل في وزارة الشئون إحدى مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية، وب/ ومالياً
وأثناء  ..، حتى هذا التاريخ منذ صباه ومقتبل العـمر في شبابه"مدير"بدرجة  ..المدنية ثم وزارة الداخلية
لم يـعرف عنه أنه شارك في أي عمل تنظيمي وعلى أي مستوى، وكان  ..وظيفته في معهد األزهر

، كان مواطناً عادياً ولم /لدى أقرانه وزمالئه ومعارفه/ اداً معروفاً عنهيبتعد عن السياسة وأهلها ابتع
يشارك بأي دور نضالي معين ضد االحتالل، وبعد إقامة السلطة بقي بعيداً عن اإلتيان بأي فعل سياسي، 

 ].خُبزست[إنه كما يقال لدى اإلخوة الجزائريين 
درجة مدير ] [حماس% 100حكومة[مة العاشرة ونال من الحكو -قل إلى ديوان قاضي القضاةونُ )4(

، وأصبح مدير عام دائرة اإلرشاد األسري في محكمة غزة الشرعية، ولهذا أكثر من سبب، ولعل ]عام
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أن شقيقه في قطر هو أحد الشخصيات الحمساوية المتنفذة، ليس هذا ) على ذمة الراوي(أهمها كما يـقال 
قيل لي أنه موقع أقل  ..المدير العام هذا في محكمة غزة الشرعيةولدى سؤالي عن أهمية موقع . ،..مهماً

 .وليس لغير ذلك-وليس له أي أهمية، فقط كانت الدرجة لتحسين شروط المعيشة لمواطن-من عادي
انتظر الجميع في الداخل والخارج وعلى كل المستويات االتفاق على اسم وزير الداخلية العتيد في  )5(

ا بعد لقاء واتفاق إعالن المبادئ في مكة، وهذا بعد الفشل الذريع الذي مـنيت به م) 11رقم (الحكومة 
حكومة االعتداءات المتتالية بل شن الحرب على حركة فتح، حكومة تحريم  )..10رقم (حكومة حماس 

ء الدماء الفلسطينية إذا كانت الدماء من ميليشيات حماس وتحليل الدماء الفلسطينية إذا كانت من أعضا
حركة فتح، وهذه قضية لم تعد بحاجة إلى دليل أو إثبات، ولقد تعرف الشعب على حقيقة حماس من 

 .،-خالل تلك الحرب التي خاضتها قتالً واغتياالً وإدماءاً ضد فتح
، انتظر شعبنا في ظل )1948(بعد أخطر وأسوأ عام مر في تاريخ الشعب الفلسطيني منذ نكبة  )6(

والفلتان االجتماعي وضياع القيم والدوس على المبادئ وبلطجة زعامة  .. األمنيفوضى السالح والفلتان
وإال فإن زعامة حماس  ..واستبدال المقاومة بالسلطة والتشبث بالسلطة بأي ثمن ..وميليشيات حماس

فقط، كما صرحوا نصاً معظم زعماء حماس وبعد حمالت " الطاوالت"ستقلب األرض وما عليها وليست 
لى منازل كوادر حركة فتح غْريب وشاليل وكوارع وغيرهم، وبعد فقدان وضياع حبل األمن، الهجوم ع

وبعد أن أصبح األمن بحاجة إلى أمن، انتظر شعبنا اثر التئام اجتماع مكة المكرمة ظهور الدخان 
ر نبيل عمرو عب/ وسرعان أن ظهر، وقد اتفق من اتفق على بنود االتفاق الذي قرأه األخ ..األبيض

المالية والخارجية -خاصة الوزارات الثالث(الفضائيات، وبقيت معاضل المحاصصات الكبيرة 
، وبشكل أو بأخر قبلت حماس بإسناد دور المنقذ المالي للمرحلة للدكتور سالم فياض ..قائمة) -والداخلية

 للدكتور زياد أبو ، ودور المنقذ السياسي للحكومة)بعد أن ُأغلقت أبواب األموال من الغرب ومن الشرق(
الزهار وزير خارجية حكومة حماس إلى كوفي / على كوتة حركة فتح، بعد فضيحة رسالة الشيخ-عمرو

 ..، وبقيت المعضلة الكبيرة واألخيرة، معضلة وزير الداخلية(!!!)بإسرائيل) السري(عنان واالعتراف 
كل األسماء بنسبة القبول ونسبة ودار الجدل حول  ..واستمعنا إلى أسماء معروفة وأخرى غير معروفة

/ في الشارع، ولكن نظراً لحتمية التوافق حول االسم الذي على زعامة حماس أن تطرحه لألخ-الرفض
كان حتى العالمون ببواطن األمور يتساءلون عن  .. أسماء وأسماء-فلقد طرحت زعامة حماس-الرئيس

 .،..هذه األسماء ودالالتها
، إلى أن جاء االسم )دوخيني يا لمونه(إلى حدوثة  ..ي هذه الطروحاتلقد عمدت زعامة حماس ف )7(

وهنا فَتَح الجميع البيكار على طاقتِه بحثاً عن  - المقترح منهم، وكان المواطن هاني طلب القواسمة
 .ومغمور جداً ..بل ألنه مغمور ..هاني طلب القواسمة، ليس ألنه ال سمح اهللا نكرة/ السيرة الذاتية لألخ

فقد قَِبل، وصدقاً إن عرض زعامة حماس كان مستهجناً وإن  ..األخ الرئيس على أمره) غُلب(د أن وبع
وكما قيل إنه رجل  ..فهو مواطن فاضل ..ال طعناً في الرجل ..قبول األخ الرئيس كان أكثر استهجاناً

صلة من قريب بل وال يمت ب ..ولكنه ليس عنوان المهمة وال عنوان المرحلة ..طيب ورب أسرة محترم
كالطربوش، ال ينفع إن كان ضيقاً وال يشفع إن  ..، إن أي موقع سياسي-الجد خطير-أو بعيد لهذا الموقع

كان واسعاً على رأس صاحبه، خاصة أن هذا الرجل قد اختير ليرتقي هذا الموقع وقد شغله في حكومة 
-ألنه استخدم منصب وزير الداخلية ..ولقد فشل في دوره فشالً ذريعاً-حماس أحد أهم كوادرهم الحزبية
- فمن الميليشيا السوداء إلى الجهاز السري إلى كتائب القسام-%100موقعاً حزبياً حمساوياً صرفاً 

 .جميعها كانت بإمرة رئيس الحكومة الحمساوية ووزير داخليتها وبعض من لف لفهما-وغيرها
يريدون منه القيام بدور  ..ه بالشرعيةوجاء الرجل وريثاً شرعياً إلرٍث ال شرعي وال عالقة ل )8(
، وإمكانات الرجل وطاقاته وعلمه ودرايته ...ليس بعد طالق ولكن محلل لزواج محرم وليس إال" المحلل"

-إن الرجل-، كما أسلفت..، ال ِقـبل له بها............السياسية والبهلوانية الحمساوية تحت العباءة الـ
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وتريده أن ينفذ لها ما  ..، ولكن زعامة حماس أتت به..طيب" هزلم" ..ورجل فاضل ..مواطن عادي
 .-وهو بال حول وال قوة ..تريد

ولما كان -حيث لن يستطع أن يتدبر أمره-في هذا الموقع الصعب ..من هنا جاء اختيار حماس له )9(
صالً ما بين فإن زعامة حماس ترى أنها األولى لملء هذا الموقع، ولما كان االتفاق أ-من اختيار حماس

زيت [الرئيس قد أخذ وقتاً طويالً لتحديد شخص واسم مـن هو وزير الداخلية / زعامة حماس واألخ
مختلقة، غير محقة، شبه صادقة،  ..ألية أسباب كانت-، فإذا استقال وزير الداخلية]ورب وزيت-ورب
اإليعاز بتقديم استقالته، / -يراًكما فعلت أخ/ ، المهم إذا أعطته زعامة حماس..أي كالم ال يهم ..صادقة

، إذا )وليس المفاوضات(نعرفها جميعاً، ستبدأ المساومات  ..لتساوم زعامة حماس، بَأسهم في جعبتها
وإذا وجدت ضالتها  ..وصلت زعامة حماس لنتيجة ايجابية لصالحها، فسيعود وزير الداخلية عن استقالته

، فسيطول برنامج المساومات ..وإذا استقال فعالً وليس قوالً ..في استقالته فسيبقى مصراً على االستقالة
فالنتيجة  ..هؤالء دهاقنة سياسة، وفي حال قبول االستقالة-"ليسوا دراويش دين"واالبتزاز، وهؤالء 

األولية جاهزة إنها تولي رئيس الحكومة بنفسه لموقع وزير الداخلية لحين االنتهاء من المساومات 
ن ينتهي إال بانتهاء ورحيل الحكومة، وعسى أن يرحمنا اهللا برحمته ونذهب إلى واالبتزاز والذي ل

 ..صناديق االقتراع ليقول الشعب كلمته في هذه المرحلة ورجالها، رئاسة ومجلس تشريعي وبلديات
وخلينا نخلص وصحتين على اللي يكسب، وسلفاً  ..ال تبقى وال تذر ..انتخابات ثالثية كاملة وشاملة

والتغول  ..، وإذا اختار الشعب ممثلي حماس المقترنة أسماءهم بالفشل السياسي الذريع..لناجحمبروك ل
ومحمد ابن الشعب ال -محمد الحمساوي يرث[-في اإلدماء حتى القتل، والجوع حتى حدود القيم، وواقع

الً وسهالً بهذا إذا اختار الشعب هؤالء فأه/ في الوظيفة وتوزيع المال والكوبونة والسلة الغذائية-]يرث
 .االختيار

وهذه هي (!!!) سيادة القانون من أدائه الوزاري ) 10ح (لقد استثنى وزير الداخلية لحكومة حماس  )10(
حزبي خاص به ال حاجة وال عالقة للسلطة به، وهكذا فقد ) جهاز أمني(الطامة الكبرى، فهو اختلق 

ميليشياته هي أهم عنوان قائم وقادم للفلتان األمني، وضع اسفيناً في أي إصالح قادم للفلتان األمني ألن 
وليس عرض ) عرض األرض(وهكذا عارض القانون األساسي ورفض منطوقه ومواده وضرب به 

طالب وال -تَلَة من أعضاء حزبه السياسي رأس السلطة، وأفرج عن مجرمين قَالحائط، بل ورفض أمر
النائب العام في أي نظام سياسي، وقيل أنه وحزبه ساعد بما يعنيه موقع  ..زال يطالب بهم النائب العام

وهو أعلى -)10ح (، والمهم أن وزير الداخلية لحكومة حماس ..في هروب عدد منهم إلى خارج البالد
ليس تحت سمعه وبصره - قامت اآلالف من ميليشيات الحزب-مرتبة تنظيمية في حزبه في قطاع غزة
محمد غْـريب وغيره من المنازل، / ه بالهجوم على منزل األخبل وبمعرفته وأوامره مع رئيس حكومت

ما هي إال -وكنا نعرف ولكن عِرف الجميع يومها بالبنط العريض أن القوة التنفيذية العاملة بإمرة الوزير
 )..صِلةِبب( وسيادة القانون بصلة وال وأنها ال تمت للقانون وحماية القانون ..ميليشيات حزبية حمساوية

 .إنها حصراً لتدمير هيبة القانونبل 
فاشية، تقتل وتقتل وتقتل من أجل -إنها ميليشيات وكأي ميليشيات عبر التاريخ فإنها عمياء البصيرة )11(

، إن الميليشيات عبر - زعماء الفاشية-تَلة الكبارالقَ-تكبر في عيون كبار الفاشيينالقتل ومن أجل أن 
بينها وبين نفسها  ..ة ساخطة وناقمة والعنة وحاقدة على المجتمعتاريخها هي لملمة من أوساط اجتماعي

حتى واتتها الفرصة، بعيداً عن القانون وقوة / كانت تنتظر اللحظة المناسبة لتنقض على المجتمع فردياً
- ردعه، إن هذه العناصر البشرية المدمرة نفسياً ألسباب متعددة منها التربوية االجتماعية العامة

أو انحراف الفرد بشخصه، إن هذه العناصر قد - الواقع الخاص للبيت من جهة األب أو األموانعكاسات
ولقد واتتها الفرصة بحماية وزير حماية القانون  ..واتتها الفرصة، إنها عدوة المجتمع والسلم المجتمعي

ولقد عـرفت تمزقها شر ممزق، إنها لحظة العمر ولن تُـعاد ثانية، ) المجتمع(فانقضت على فريستها 



  

  

 
 

  

            49 ص                                    719:     العدد                            12/5/2007السبت : التاريخ

مـن هم (ا األمر هويات وشخصيات هؤالء للقاصي والداني من أبناء الشعب، وكثر الحديث في هذ
بين أوساط الشعب كان الحديث في البداية همساً فأصبح مسموعاً في األسواق والمركبات ) لَةهؤالء القَـتَ

د أن عـرفت الشخصيات القاتلة العامة والجامعات والمدارس والوزارات وزاد الحديث أكثر وأكثر بع
) عقائدية(في هذه الميليشيات هناك قلة تكون مرتبطة بأيديلوجيا ..من هذه الميليشيات السوداء، نعم

أي لدينا منافسة ومسابقة فيما بينهم مـن -وهؤالء أسوأ من سابقيهم في القتل والتدمير واالغتيال-الحزب
من سيقدم -إنها مبارزة فيما بين هذا و ذاك-مع والسلم األهلي،هو األسوأ ضد إرادة الشعب وإرادة المجت

فيدفع الشعب / ألن الزعيم غير مصدق حاله)..بتصير خبيصة(، وتزداد البلة في الطين -الوالء للزعيم
الذي يكافأ بجزاء سنمار على انتخابه هذه البرتيتة القاتلة -وكان اهللا في عون الشعب-الثمن أكثر وأكثر

 .لى يائهممن ألفهم إ
شبعت في الشعب قتالً -قوة وزير داخلية حكومة حماس التنفيذية-لقد شبعت الميليشيات السوداء )12(

الذي استحدثه من مفاهيم حزبه -وترويعاً وإرهاباً وبحماية قانون وزير داخلية حكومة حماس الخاص
بالعدوان وإعالن  ..انب واحدومارسوها من ج-الفاشي، لقد بشَّر الشيخ الزهار وغيره بالحرب األهلية

وال ينكر أحداً أن زعامة حماس استثنت حفنة قليلة من كوادر حركة -الحرب على كوادر حركة فتح
كانوا يملكون سالح وأموال وتحت أياديهم مقدرات  ..وهؤالء الشرفاء-"شرفاء فتح"أطلقت عليهم -فتح

، وأكدت زعامة -"شرفاء فتح"تهم لهم أرادوا تحييدهم ودفع شرهم بنع-من رجال ومقاتلي حركة فتح
مرتهم في آتون النار بأن دورهم ليس بالزج بمقاتلي حركة فتح ممن هم تحت إ" الشرفاء"حماس لهؤالء 

) فقط(للدفاع عن كوادر ومنازل وأطفال ومقرات حركة فتح، بل إن دورهم  ..من حماس" لَةالقَتَ"ضد 
 لكوادر حركة فتح المسئولة عن شباب فتح المقاتل هكذا قالت فتوى زعامة حماس-ضد جيش االحتالل

لها / في بعض األذرع العسكرية لكتائب شهداء األقصى إنهم دماء حركة فتح، وأما كوادرهم القيادية
موازنات من حركة فتح واألسلحة التي بحوزة هذه القيادات ليست من أموالهم الخاصة إنها أسلحة حركة 

 ال تُستخدم لحماية حركة فتح، وأخيراً تصمت هذه األسلحة ويتم تحييدها فتح ومن أموالها كذلك، ولكنها
وإعالنها -المعركة التي فرضتها زعامة حماس بعدوانها-ويتفجر الشباب قهراً للدفاع عن حركة فتح

 .-الحرب على حركة فتح
أي نرفض في حركة فتح أن يكون -كان يكفي أن يبرز هذا السالح ليضع حداً لعدوان حماس )13(

لن يتغير يا زعامة -سالح فلسطيني يوجه ألي صدر فلسطيني، سالح حركة فتح له عنوان واحد معروف
عاً ومشروعاً وشرعياً ال بد له من عدو مركزيشَحماس، ولكن من أجل أن يبقى هذا السالح مر -

لحق وحماس ليست هذا العدو وليست عدو وال بأي حال من األحوال، ولكن الدفاع عن النفس هو ا
اإلنساني األول، ولقد كفلته الشرائع والقوانين، وأما ميليشياتهم فلهم كل إزدواجيات أدوار القتال، لقد 

وأمسكوا به والمناضل حسين أبو هليل وإخوانهما وأطلقوا النار عليهم قتالً -محمد غْريب/ اقتحموا منزل
ومن أعطى األمر  ..ر المنزلمن أعطى األمر آلالف من الميليشيات السوداء بحصا ..بدم بارد
هؤالء ..؟ "نحن دعاة ولسنا قضاة".."شيخ جماعة اإلخوان المسلمين"هل هذا ينطبق مع قول ..الغتيالهما

هؤالء جميعاً وبال استثناء هم  ..إلى الخفير الذي قام بالتنفيذ ..جميعاً من األمير الذي أفتى باألمر
شاليل وعلى منازل آل / نفس القول ينسحب على منزل، و..لة مرضى نفسيينتَقَ ..جالدين ..جالوزة
 .كوارع
 الصةالخ
وذلك / ما أمكن لذلك سبيالً/لقد قررت زعامة حماس إقصاء حركة فتح من مواقعهم اإلدارية القيادية )أ(

وعندما وجدوا أن كتائب القسام والجهاز السري الخاص ال يفيان  ..بعد تشكيلهم وتسلمهم الحكومة بأيام
القوة التنفيذية لوزير [ عمدت زعامتهم إلى تشكيل الميليشيات السوداء، وأصبحت بقدرة قادر بالغرض،

- ، وهذا هو األساس القوي والمتين لما اعتمدته زعامة حماس في الخارج والداخل]داخلية حكومة حماس
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الذي -ني، لقد قررت زعامة حماس أن معالجة ظاهرة الفلتان األم..إلدارة األمن الوطني الفلسطيني
لن يـعالَـج وال يمكن أن يـعالجه أحد إال ميليشيات حماس السوداء وكتائب  ..اختلقته حماس يوماً

بل وتضرب بهستيريا  ..لهذا وجدنا هذه القوى الثالث تضرب بيد من حديد ..القسام والجهاز السري
 القوة الوحيدة القادرة على ]قوالً وفعالً[لتعطي الدرس واألمثولة بأنها  ..وبكل قوة ممكنة ..وجنون

 .التعاطي مع ظاهرة الفلتان األمني
من -قد أعطت الدرس للجميع-إن هذه القوى السوداوية الثالث..وهنا ال بد من تبيان هذه الحقيقة )ب(

، ]حسب قول زعامة حماس-التي تشرذمت شذر مذر[خالل تأديبها العنيف والقاسي والمرير لحركة فتح 
بل   ..فإنها لن تقف أمام حماس-فما بالكم بأي قوة أخرى ..ماس قد أدبت حركة فتحفإذا كانت زعامة ح

استفادة من الدروس المستقاة من نتائج قوة  ..حساباتهم وفوراً"(!!!) الفالعيص"وسيعيد كل هؤالء 
 ..(!!!)/.كادر أو أجهزة أو مجموعات أو كتائب إلخ/ ضرباتهم الموجهة لفتح

/ 11ح -وزير الداخلية/ وكل األحاديث حول استقالة  ..ل أن اللعب مكشوفمما سبق يمكن القو )ج(
 ..أن هذا الوزير سيذهب وسيستقيل ..فقط كل ما في األمر ..والعودة عن االستقالة هو حديث مستهلك

/ ليتناوله األخ-تم وضعه طعماً على السنارة-ألنه ليس المطلوب في المرحلة، ولقد جاء كبش فداء
ال بد أن يتوالها رئيس ) مشعل(حسب وجهة نظر -ألن وزارة الداخلية ..دوره) اآلن(تهى وان ..الرئيس

وتتم بنعومة موقفه تخفيف حدة  ..الرئيس على ذلك/ الحكومة باإلضافة لموقعِه وسيوافق أخيراً األخ
 /.11ح /الصدام مع مسئول األمن الداخلي تمهيداً إلعادة وزير داخلية حكومة حماس

 ال ترى األمن إال عن طريقها وبميليشياتها، وال ترى السلطة إال سلطة حماس، وال ترى إن حماس )د(
 ..منظمة التحرير إال منظمتها، وال ترى التسوية السياسية إال تسويتها الخاصة، وتناور على كل المحاور

للتنفيذ، أمس ال جاهز / في قطاع غزة/وإال فإن مبدأ القوة ] الغاية تبرر الوسيلة[المناورات السياسية 
وغداً ال -يريدون محمد دحالن في األمن القومي، واليوم ال يريدون رشيد أبو شباك لألمن الداخلي

 .الرئيس انتهاءاً بآخر خفير عينه ياسر عرفات/يريدون أحداً بدءاً من األخ
-م البررةفأنتم الفسدة وه-وإال حسسوا على رقابهم ..تعاملوا مع هذه الحقائق واستعدوا لها )هـ(

بل نسألك اللطف ) حماس(اللهم ال نسألك رد القضاء  ..وحكومتهم هي حكومة اإلرادة اإللهية
 .،......،......،......،..بنا
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