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   قتلى في غزة رغم اتفاق بين فتح وحماس على التهدئة8 يوقعتجدد االقتتال  .1

 10قتل عنصران من حركة فتح وأصيب أكثر من : غزةمن  14/5/2007 و13 اًعوكالة مأوردت 
رغم االتفاق الذي , إثر تجدد االشتباكات بين حركتي فتح وحماس بغزة, ثنين اليوم اإل،أشخاص آخرين

 أن أحد القتلى وأفادت مصادر طبية وأمنية لمعاً . اليومليه الحركتان برعاية مصرية فجرإتوصلت 
بينما القتيل اآلخر يدعى محمد , ويدعى عالء شبير يعمل مرافقاً لماهر مقداد الناطق باسم حركة فتح بغزة

شخاص في أ إن مرافقه قتل وأصيب عشرة وقال مقداد في حديث لمعاً .العبسي من عناصر الحركة
 .ة حماس في محيط منزله بمدينة غزةهجوم شنه مقاتلون من حرك

لى أن تجدد االشتباكات يأتي بعد ساعات قليلة من اتفاق بين حركتي فتح وحماس ينص على إيشار 
 .الوقف الفوري لالقتتال وسحب المظاهر المسلحة واالفراج عن المختطفين ابتداء من الواحدة فجراً

إثر إطالق مسلحين مجهولين النار عليه قُِتل د بو جراأقصى بهاء القيادي في كتائب شهداء األوكان 
وحملت  .آخرصابة مواطن إكما أسفر الحادث عن مقتل الناشط الفتحاوي توفيق البودي، و .شمال غزة

 حركة حماس المسؤولية الكاملة عن عملية سان الناطق باسمها عبد الحكيم عوضحركة فتح على ل
بالقصاص من  في بيان آخر وتوعدت.  الوطنية واتفاق مكةنها تستهدف الوحدةأاالغتيال التي وصفتها ب

وطالبت الجميع بتحمل  ".إن رؤوس القتلة والجناة لن تفلت من طائلة العدالة والقصاص"القتلة قائلة 
اتهم أبو قصي الناطق  كما .الذي يهدف إلعادة األمور إلى مربع الفتنة" التيار الدموي"مسؤولياته في لجم 
وعلل أبو قصي في حديث  .صى حركة حماس بالوقوف وراء عملية اغتيال أبو جرادباسم كتائب األق

فشال نشر قوات األمن مما أدى إلى تمكن فئة إلقد قامت حركة حماس ب ": هذا االتهام قائالًلوكالة معاً
 ".مارقة لم يرق لها الوفاق الوطني من تنفيذ هذا االغتيال

ت حركة حماس ما وصفته الموقف المتسرع الذي اتخذته وفي رد فعلها على هذه التطورات استنكر
لقاء إبتوخي الدقة والحذر والتأني قبل "مطالبة , صابع االتهام لعناصر في الحركةأحركة فتح بتوجيه 

ال يوجد أي عالقة لحركة حماس ال "نه إوقال أيمن طه ممثل الحركة  ".لصاقها باألبرياءإ والتهم جزافاً
واتهم طه جهات خارجة عن الصف الوطني بالسعي لتدمير  ".بعملية االغتيالمن قريب وال من بعيد 

سماء بعض أورأت حركة حماس أن نشر  .االتفاق بين حركتي فتح حماس خدمة ألجندة خارجية
إن : "ةقائل, عناصرها في بيان صادر عن حركة فتح واتهامهم بعملية القتل دعوة صريحة الستهدافهم

يدي امام أي اعتداء يوجه ولن تقف مكتوفة األ, ساس بأي من مجاهدي الحركةحركة حماس التسمح بالم
 ".ضدها
فهمي الزعارير  إلى أن سمية درويش نقالً عن مراسلته غزة من 13/5/2007 موقع إيالف وأشار

 ومجموعات داخل حركة حماس لم ن هناك تياراًأالمتحدث باسم حركة فتح قال في مقابلة خاصة إليالف 
وطالب الزعارير كما طالبت  . توافق باألساس على اتفاق مكة، وتحاول إشعال الوضعترغب ولم

 ومحاسبتهم،  أبو جرادويامنظمته، وزير الداخلية الفلسطيني هاني القواسمي، باعتقال قتلة القيادي الفتح
 .أو تقديم استقالته
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بو جراد أعد مقتل وب أنه  فتحي صباحنقالً عن مراسلهاغزة  من 14/5/2007 الحياة وأضافت
سفرت عن سقوط أوالبودي، دارت اشتباكات مسلحة عنيفة بين ناشطين من فتح وآخرين من حماس 

طالق نار واشتباكات مسلحة إوسمع صوت . قتيلين آخرين وجرح تسعة آخرين، جروح بعضهم خطيرة
وقالت . لطرفينعنف االشتباكات بين اأفي المناطق الواقعة غرب مدينة غزة التي شهدت في السابق 

ن أبو جراد متهم من حماس بالمسؤولية عن عمليات إطالق نار استهدفت أمصادر محلية في البلدة 
من جانبها، عزت كتائب القسام مقتل أبو  .ناشطيها خالل مرحلة االقتتال التي سبقت توقيع اتفاق مكة

  .لى خالفات داخل فتحإجراد 
 مصادر طبية  أنغزة عال محمود وحكمت يوسففي  عن مراسليها 14/5/2007 وكالة سما ونقلت

 محمد عبده متأثراً بجراحه التي أصيب بها أمس في األحداث صحافيفلسطينية أعلنت عن وفاة ال
وكان عبده الذي يعمل في صحيفة فلسطين أصيب بجراح خطرة أمس  .المؤسفة التي شهدتها مدينة غزة

فقد بذلك الصحيفة اثنين من موظفيها إثر تلك االشتباكات  لت] الذي توفي أمس[ هو وزميله سليمان العشي
 .المؤسفة
اتهمت حرس الرئاسة أن حماس بيت الهيا  ذكر من 13/5/2007 المركز الفلسطيني لإلعالم وكان

، وإعدامه بدم بارد بعد أن أطلقت هبارتكاب جريمة بشعة بحق العشي، بعد أن قامت باختطافه مع عبد
 إلى غرفة العمليات بين الحياة هيله ينزفان حتى فارق العشي الحياة وأدخل عبدالنار عليه وتركته وزم

 . والموت
، وقالت في بيان  حركة فتح المسؤولية الكاملة عن حالة التصعيد في قطاع غزةحماسحملت  غزةوفي 
ه بهم  مواطناً ممن يشتب70 أكثر من تإن مجموعات مسلحة تابعة ألجهزة أمنية ولحركة فتح اختطفلها 

 .أنهم من حركة حماس
  

  عبداهللا الثاني إلى رام اهللالملك تضارب المعلومات حول تأجيل زيارة  .2
ردن والسلطة الفلـسطينية  علن األأ : نبيل غيشان  ،عماننقالً عن مراسلها في      14/5/2007الحياة  نشرت  

. ام اهللا للقاء الرئيس عباس    تأجيل زيارة العاهل االردني الملك عبداهللا الثاني التي كانت مقررة امس الى ر            
وقال ناطق باسم القصر الملكي لمكتب الحياة في عمان ان الزيارة تأجلت بسبب سوء االحول الجوية في                 

جرت محاوالت عدة القالع الطائرة، لكن تدني الغيوم المالمسة لسطح االرض حال            : "المنطقة، موضحا 
وكانت طائرة نقل    .غ بل اجلت الى اقرب وقت ممكن      وأكد القصر الملكي ان الزيارة لم تل      ". دون االقالع 

 من منـدوبي االعـالم      16عسكرية اردنية نجحت في الوصول الى رام اهللا بعد ظهر امس وعلى متنها              
االردني الرسمي والخاص بعد محاولة اولى حلقت خاللها في ساعات الصباح فوق منطقة نهـر االردن،                

وقال صحافيون اردنيون كانوا على متن الطائرة في        . الجويةلكنها عادت الى عمان بسبب سوء االحوال        
  ".ان الضباب والرياح الشديدة منعت الطائرة من اكمال رحلتها"اتصال هاتفي مع مكتب الحياة 

وفي رام اهللا، التقى الرئيس الفلسطيني الطواقم الصحافية االردنية وابلغها ان االحوال الجوية فقط حالـت                
الوضع ال يحتمل مغامرات او مخاطرات بحيـاة الملـك عبـداهللا            : "ردني، وقال دون وصول العاهل اال   

ان رسالة الملك عبداهللا الثاني التي اراد ايصالها للعالم وصلت حتى لو لم يتمكن مـن                : "واضاف". الثاني
ـ  ".الوصول الى رام اهللا، وهي رسالة تقول للعالم ان العنوان الفلسطيني هنا لمن يريد االتصال بنـا             ي وف

  ".الكونفيديرالية في وقتها: " االردنية، قال عباس-سؤال عن الكونفيديرالية الفلسطينية 
وعلمت الحياة انه بسبب تردي االوضاع االمنية في غزة، الغى عباس مشاركته في مؤتمر حائزي جائزة                

 الذي من المقرر ان     نوبل الذي سيعقد الثلثاء واالربعاء في مدينة البتراء االردنية برعاية العاهل االردني           
يلتقي على هامش المؤتمر اولمرت ونائبه بيريز في محاولة لدفع الطرفين الـى اسـتئناف المفاوضـات                 

  .السلمية
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 مـصادر رسـمية أردنيـة أن الـسلطات          ذكـرت : من عمان  14/5/2007الخليج اإلماراتية   وأوردت  
لطائرة الملك عبداهللا الثاني بالـدخول      أبلغت الجانب األردني بأن الظروف الجوية ال تسمح         " اإلسرائيلية"

خاصة " إسرائيلية"يشار إلى أنه ووفق الترتيبات الخاصة بهذا الشأن، فإن طائرة            .إلى األجواء الفلسطينية  
تقوم بدور الدليل، من أجل توضيح مسالك وطرق المرور الجوية للطائرة التي تقل أي ضـيف أجنبـي                  

لمرافقة طائرة العاهل   " إسرائيلية"مراقبون أن عدم حضور طائرة      ويرى ال  .يدخل إلى األجواء الفلسطينية   
وتحدثت مصادر عن تعثر جهود      .في إتمام الزيارة  " إسرائيل"األردني منح مؤشرا إضافيا إلى عدم رغبة        

بالسماح لرئيس الوزراء إسماعيل هنية باالنضمام للقائه مع عباس هـي           " إسرائيل"رسميين أردنيين لدى    
رفضت طلبا رسميا أردنيا السماح لهنيـة       " إسرائيل"وأضافت تلك المصادر ان     . ل الزيارة السبب في تأجي  

بمرافقة الملك على متن المروحية الملكية إلى رام اهللا أو السماح له بعبور حاجز ايرز لالنـضمام إلـى                   
  .اجتماعه في المقاطعة مع عباس

قال الرئيس الفلـسطيني    :  ماهر ابوطير  ،رام اهللا  نقالً عن مراسلها في      14/5/2007 الدستور   وجاء في 
 اننا نتشرف بالملك عبداهللا الثاني في أي وقت، بين اهله وفي الوطن الفلـسطيني،               :في تصريح للدستور  

حول هل هو متفائل بمستقبل عملية السالم وتفعيـل مبـادرة الـسالم              واضاف ردا على سؤال للدستور    
نه متفائل وان هناك امال لقيام سالم عادل ومشرف يؤدي الى           العربية وقيام الدولة الفلسطينية قال عباس ا      

 .قيام الدولة الفلسطينية
ان زيارة الملك تم تأجيلها السباب       من جانبه قال نبيل ابوردينة الناطق باسم الرئاسة في تصريح للدستور          

صطحاب هنيـة   تتعلق بحالة الجو السيئة، نافيا في الوقت ذات التقارير التي تحدثت عن اصرار اردني ال              
 .من غزة مرافقا للملك نحو رام اهللا

ال "كد مسؤول أردني رفيع للمـستقبل أن    أ: عمانورام اهللا   من   14/5/2007المستقبل اللبنانية   وأضافت  
تعطيل إسـرائيل لهـذه     "، نافياً بدوره    "أسباب سياسية وراء تأجيل زيارة الملك عبداهللا الثاني إلى رام اهللا          

  ". المقبلة48الزيارة سوف تتم خالل الساعات الـ"وقال إن ". ألحوال الجويةالزيارة بحجة سوء ا
الى ذلك، اكدت مصادر الرئاسة الفلسطينية ان عباس لن يشارك في اجتماع الملـك االردنـي وايهـود                  
المقرر يوم الثالثاء المقبل الذي سيعقد على هامش االجتماع السنوي للحائزين على جـائزة نوبـل فـي                  

وأضافت هذه المصادر ان عباس سيحضر اجتماع مؤتمر دافوس الذي سـيعقد علـى الجانـب                 .البتراء
  .االردني من شاطئ البحر الميت، لكنه ايضاً لن يلتقي اي شخصية اسرائيلية هناك

  
 يواجه صعوبات  واألمن الداخلي.. يخطط اللقاء خطاب في الكنيستالعاهل األردني: عمرو .3

يل عمرو المستشار االعالمي للرئيس الفلسطيني امس للقدس العربي أن          وضح نب أ:  وليد عوض  -رام اهللا   
. الملك االردني يخطط اللقاء خطاب في الكنيست في اطار جهوده الحياء عملية الـسالم فـي المنطقـة                 

 رام اهللا اكد عمرو بانه لم يكن متوقعـا ان           ىوحول زيارة الملك عبداهللا الثاني التي كانت مقررة امس ال         
يء جديد سوي البحث عن آلية العادة الحياة للمسار الـسياسي بـين الجـانبين الفلـسطيني                 تحمل اي ش  
  .واالسرائيلي

 ان  ى طالب عمرو وزير الداخلية هاني القواسمي بالكف عن التلويح باالستقالة، مشيرا ال            ىومن جهة اخر  
.  ان الواقع اكثر تعقيـدا     اتفاق مكة كان االمل معقودا عليه لحل الكثير من االشكاليات، لكن اتضح الحقا            

وعن الـسبب،    .جميع الخطوات االمنية الداخلية لم تجد المناخ المالئم لكي تطبق بشكل فعال           وأضاف أن   
 .ضعف السلطة من جميع النواحي، ونحن نواجه معضلة وخاصة في غزة وال بشائر بحلها قريبا              : أجاب

 في ظل كثـرة االجنـدات الـسياسية         الوضع العام في غزة صعب جدا وتشوبه الفوضي       وأشار إلى أن    
هناك محاوالت مستمرة لتحقيق االمن اال انها تواجه        :  وأضاف .والميليشيات المسلحة والمصالح الحزبية   

 .صعوبات كبيرة
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،  الكونفدرالية بين االردن والضفة الغربية وقطاع غزة واألحاديث بأن تلك القضية مطروحة للبحث             عنو
لي طاولة البحث قبل قيام الدولة الفلسطينية، ويجب عدم التـسرع بهـذا             هذا االمر ليس مطروحا ع    : قال

 . االخوة في االردن علي استعداد للبحث في هذه القضية بعد اعالن الدولة الفلسطينية فقط و.الشأن
  14/5/2007القدس العربي 

  
  هاتجميدعن نباء بعد أسمي ا يقبل استقالة القوهنية .4

أكدت مصادر مطلعة قبول رئيس الوزراء اسماعيل هنية : غزة من 14/5/2007 دنيا الوطن نشرت
 . بعد تأكيد االخير على االستقالة التي كان قدمها في وقت سابق،استقالة وزير الداخلية هاني القواسمي

وكان الناطق باسم وزارة الداخلية خالد أبو هالل أعلن اليوم أن وزير الداخلية الفلسطيني هاني القواسمي 
وكشفت مصادر مطلعة لدنيا الوطن  .ن اداء مهامه في الوزارة بشكل نهائي وال رجعه فيهقد توقف ع

  .عن ان هنية قد يتولى مهام وزير الداخلية مؤقتا لحين الخروج من االزمة القائمة
  وزير الداخلية الفلسطيني هـاني القواسـمي        أن غزةمن  قد ذكرت    14/5/2007الشرق االوسط   وكانت  
إن قـرار  "وفي بيان صادر عنها، قالت وزارة الداخليـة   . قالة، وعودته لممارسة مهامه    تعليق االست  أعلن

الوزير يأتي إدراكاً لخطورة هذه المرحلة وتعقيداتها وإحساسا بالمسؤولية الوطنيـة وسـعياً وراء رفـع                
  ". المعاناة عن الشعب الفلسطيني

قالـت وزارة الداخليـة أن      : وكـاالت نقالً عـن ال   غزة و من   14/5/2007االتحاد االماراتية   وأضافت  
القواسمي سيعمل على تنفيذ االتفاق المبرم بين عباس وهنية بكل جوانبه والبدء باعداد وتجهيـز القـوة                 

   .المشتركة المنوط بها تنفيذ الخطة االمنية الخاصة بمواجهة االنفالت االمني
غازي حمد الناطق باسـم  .د إلى أن تالوكاالنقالً عن غزة ومن  14/5/2007البيان اإلماراتية  وأشارت  

سيجري اليوم االثنين على األغلب اجتماع لغرفـة العمليـات المـشتركة            "مجلس رئاسة الوزراء أكد انه      
 ".لألجهزة األمنية بهدف وضع اآلليات الالزمة لتنفيذ الخطة األمنية التي أقرتها الحكومة قبل ثالثة أسابيع              

  محل نقاش بين الرئيس عباس ورئيس الوزراء       ىهذه القضية ستبق  "وعن استقالة القواسمي، قال حمد ان       
  ". كونها ما زالت قائمة وتحتاج للمعالجة بشكل نهائيهنية

  
  إما االستقالة أو تقديم عناصر القسام للعدالة :األحمد للقواسميعزام  .5

لقواسمي بتحمل  طالب نائب رئيس الوزراء الفلسطيني، عزام األحمد، وزير الداخلية هاني ا:رام اهللا
مسؤولياته أو تقديم استقالته فورا، مشددا على ضرورة تقديم عناصر القسام الذين نفذوا عملية اغتيال 

وحمل األحمد خالل تصريحات صحافية، تيارا  .القيادي في كتائب شهداء األقصى بهاء أبو جراد للعدالة
ود مجموعات تنفذ أجندات مرتبطة في حماس المسؤولية عما يجري من أحداث مؤسفة، مشيراً إلى وج

واستنكر األحمد، ما وصفه صمت وزير  .بقوى خارجية وال تصب في المصلحة العليا للشعب الفلسطيني
الداخلية تجاه استمرار حالة الفلتان في قطاع غزة وتلكؤه في تنفيذ الخطة األمنية لحفظ األمن والنظام في 

اته من مطالبة وزير الداخلية باستالم األسلحة والمعدات األراضي الفلسطينية، مستغرباً في الوقت ذ
 ."بأي منطق تتم هذه المطالبة، وما عالقة ذلك باألمن الداخلي"المخصصة لحرس الرئاسة، وقال متسائال 

  14/5/2007فراس برس 
  

  االتفاق على تشكيل غرفة أمنية تضم كافة األجهزة األمنية: بحرأحمد  .6
ئيس المجلس التشريعي باإلنابة أنه اتفق مع الرئيس عباس على تكوين غرفة            أكد أحمد بحر ر   : ألفت حداد 

أمنية مشتركة برئاسة وزير الداخلية هاني القواسمي تضم األجهزة األمنية وكافة الفصائل الفلسطينية بما              
ء جمعـه  واعرب بحر عقب لقا .فيها القوة التنفيذية بهدف إنهاء حالة الفلتان األمني في الساحة الفلسطينية         
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مع عباس عن أمله في تشكيل هذه الغرفة المشتركة بأسرع وقت ممكـن وأن تقـوم القـوى المـشتركة      
التي عقدها عباس خالل األيام الثالثة الماضية مع قادة األجهـزة           " المكوكية"بواجبها، السيما بعد اللقاءات     

عزيز دويـك رئـيس     .رأسهم د وتطرق اللقاء الستمرار اختطاف النواب وعلى        .األمنية ووزير الداخلية  
التشريعي وما يمثله استمرار اعتقاله من إعاقة لعمل المجلس التشريعي، وما يمثل من تدخل إسرائيلي في                

 .الشأن الفلسطيني
  13/5/2007 48عرب

  
   غزةحداثأ يدعوان لضبط النفس وتطويق عباس وهنية .7

حمود عباس ورئـيس الـوزراء       جرى مساء امس اتصال هاتفي بين الرئيس م        : عماد االفرنجي  -غزة  
 .إسماعيل هنية تباحثا خالله في األحداث المؤسفة التي وقعت في غزة وراح ضحيتها عدد من المواطنين               

كما أجرى رئيس الوزراء اتـصالين       .وأكد الطرفان على وجوب ضبط النفس وتطويق األحداث المؤسفة        
فد األمني المصري المقيم في غزة، أكـد        هاتفيين آخرين مع كل من وزير الخارجية السعودي ورئيس الو         

الجميع على وجوب وقف النزيف وحقن الدماء، واالحتكام إلى لغة الحوار وتغليب المـصلحة الوطنيـة                
  .الفلسطينية العليا

  14/5/2007القدس الفلسطينية 
  

 المجلس التشريعي يناشد فتح وحماس بوقف االقتتال وتعرية القتلة في غزة  .8
التشريعي الفلسطيني بنداء عاجل إلى كافة الفصائل والقـوى الفلـسطينية وخاصـة             توجه المجلس   : غزة

حركتي فتح وحماس، ورجال اإلصالح والخير في كل مكان للتدخل العاجل والمسارعة لوقـف أعمـال                
وقـال  . العنف والتخريب، التي تقع في قطاع غزة، وتعرية القتلة ومنع تدهور األحداث في قطاع غـزة               

أحمد بحر إن المجلس التشريعي يعبر عن شجبه واستنكاره لكافة أحداث القتـل             .بالنيابة د رئيس المجلس   
والتدمير والتخريب والخطف التي وقعت هذا اليوم ويعتبرها وصمة عار، وتعدي علـى قـيم الـشعب                 

جـاء  ودعا التشريعي كافة األطراف لاللتزام بما       . الفلسطيني وعاداته وتقاليده وانتهاك لحرمة المواطنين     
في اتفاق مكة وخاصة تعرية القتلة ورفع الغطاء التنظيمي والعشائري عنهم، والعودة لتطبيـق االتفـاق                
  . بشكل كامل وتجنيب الساحة الفلسطينية أي فتنة داخلية وتفويت الفرصة على العابثين بالساحة الفلسطينية

  13/5/2007 قدس برس
  

  ا وتتهم أطرافا بتوتير الساحة الداخليةالقوة التنفيذية تستنكر الحملة اإلعالمية ضده .9
زج القوة المذكورة فـي األحـداث        استنكرت القوة التنفيذية ما قالت إنه محاوالت فاشلة تسعى إلى         : غزة

واستغربت القوة التنفيذية في بالغ إعالمـي لهـا االتهامـات التـي             . التي تدور على الساحة الفلسطينية    
شماعة القوة التنفيذية وعند التحقيق الجدي يتضح أن ال عالقة          لتعلق على    أصبحت جاهزة عن أصحابها   

تجدد األحداث المؤسـفة الواقعـة علـى        "كما استغربت التنفيذية    . للقوة التنفيذية باالتهامات الموجه إليها    
الساحة الفلسطينية من قتل وخطف واشتباكات، ونقول بأن القوة التنفيذية ستحرص على وحـدة الـصف                

ن أبناء القوة التنفيذية هم أبناء هذا الشعب، وحملوا أرواحهم على أكفهـم لخدمـة أبنـاء                 الفلسطيني، وبأ 
واتهمت المؤسسة األمنية أطرافا داخلية بالتساوق مع االحتالل، ال تريد هدوءا في قطاع غـزة،               ". شعبهم

". األمنيـة توتر األجواء بعد كل بادرة على قرب التوصل إلى تهدئة، والبدء بتطبيـق الخطـة                "هي التي   
  فئة موتورة في تقويض أجواء الهدوء واالتفاق من أجل تحقيق مآرب "وحذرت القوة التنفيذية من رغبة 

  
  



  

  

 
 

  

            10 ص                                    721:                                 العدد14/5/2007اإلثنين : التاريخ

، مؤكدة على أنها ستضرب بيد من حديد على يد كل من يحاول أن يمس أمـن                 "شخصية وأجندة خارجية  
  . المواطن الفلسطيني

  13/5/2007 قدس برس
  

  أمر هزليالقواسمياستقالة : لحل التنفيذيةعبد ربه يدعو إلى عصيان مدني  .10
وصف أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، ياسر عبد ربه، ما يجري في قطاع غزة، من : القاهرة

ولية عن ذلك، القوى التي تريد أن تفرض ؤاقتتال بين اإلخوة الفلسطينيين، بأنه تدمير ذاتي، محمالً المس
 .نظام األمن الواحد، والتي تعتبر من إضعاف األمن ومؤسساته الوطنية قوة لهانظام الميليشيات، بدالً من 

 أن استقالة وزير الداخلية، هي أمر هزلي، "أمد لإلعالم"واعتبر عبد ربه خالل اتصال هاتفي مع 
موضحاً أنه أصبح يتلهف بالبحث عن صالحيات له، بدالً من البحث عن وسائل تقوية مؤسسات األمن 

مضيفاً أن األمر الهزلي الدامي هو الحديث عن تشكيل قوة مشتركة من الميليشيات، في إشارة الواحدة، 
وفي هذا الصدد دعا  .ولة عن انتهاك قوة األمن، والنظام األساسي للسلطةؤإلى  القوة التنفيذية، والمس

ودعا  .ميع الميليشياتعبد ربه، الرئيس عباس إلى تولي مسئولياته الكاملة، وأن يتخذ قراراً فورياً بحل ج
أيضاً المجتمع الفلسطيني في قطاع غزة، بالتحضير لعصيان مدني عام، حتى صدور مرسوم رئاسي 
بحل هذه الميليشيات وعدم شرعيتها، واعتماد أمن وطني وفق القانون، مؤكداً على أن البديل الوحيد 

د على أن استخدام المقاومة كذريعة، وشد .الحتواء األزمة القائمة يكمن في قرار سياسي بحل هذه القوة
هل أصبح اآلن سفك الدماء، "وتساءل  .لفرض سلطة الميليشيات في مدن قطاع غزة، يجب أن ينتهي

وأكد على أن الشعب  .؟" صالحيات وزير الداخلية"واالغتياالت في وضح النهار، يحدث تحت عنوان
ات داخل الفصائل تعمل على إشعال األوضاع، الفلسطيني وصل إلى الكارثة فعالً، مشيراً إلى وجود فئ

وفيما  .لكي تثبت أن مشروع حكومة الوحدة، ومشاركة السلطة مع اآلخرين، أمر مستحيل، وخيار فاشل
من يدعو إلى حل السلطة، كمثل الذي يقطع جذع الشجرة ": يتعلق بالدعوات التي نادت بحل السلطة، قال

 .  "التي نجلس عليها
  14/5/2007فراس برس 

  
 ما يحدث في غزة كارثة وأمر خطير ويجب احتواءه بسرعة : عريقات .11

صائب عريقات، ما يحدث في قطاع غزة، من اشتباكات بين حركتي فتح وحماس، . وصف د:رام اهللا
واعتبر في تصريحات . بالكارثة، مشيراً إلى أنه كان من المتوقع أن تبذل الجهود لوقف هذا الفلتان

الدائر بين فتح وحماس، هو أمر خطير جداً، داعياً في الوقت ذاته إلى ضرورة أن التصادم "صحفية 
هذا الفلتان من شأنه أن يدمر آمال، وطموحات الشعب الفلسطيني، التي يتطلع إلى ": وقال .احتوائه
وثمن عريقات الجهود المبذولة من قبل الوفد األمني المصري، ولجنة المتابعة للقوى الوطنية . "تحقيقها

واإلسالمية، الحتواء األزمة القائمة بين الحركتين، في قطاع غزة، داعياً إلى االستمرار في بذل كافة 
وناشد عريقات، اإلخوة المتقاتلين، بالكف عن كل هذه الممارسات والتصرفات، التي من شأنها . الجهود

  .أن تسيء بالقضية الفلسطينية
  14/5/2007وكالة سما 

  
  خلية الكف عن المطالبة بتحرير المخطوفين بل تحريرهم بالقوةعلى وزير الدا: خريشة .12

 دعا المشاركون في ندوة سياسية في طولكرم الى وجـود قـرار سياسـي               : كتب مراد ياسين   -طولكرم  
للرئاسة والحكومة للقضاء على ظاهرة الفلتان األمني ولو باستخدام القوة مؤكدين على ضرورة تحـرك               

والجماهير لمساندة الخطة األمنية المشتركة ورفـع الغطـاء التنظيمـي عـن             القوى الوطنية واالسالمية    
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وكان المشاركون يتحدثون خالل الندوة السياسية التي نظمتهـا الجبهـة           . العناصر الخارجة عن القانون   
 وذلك بحضور ومشاركة النائب     "مواجهة الفلتان األمني مسؤوليات وادوار    "الشعبية فلسطين تحت عنوان     

 قتيال يسقطون بشكل شـهري فـي        40 ":وقال خريشة  .حسن خريشه .ئيس المجلس التشريعي د   الثاني لر 
 قتيال في الضفة نتيجة الفلتان األمني مؤكدا ان وراء كل طلقة قرار سياسي              30 الى   25قطاع غزة ومن    

نـه  وأكد خريشة أ  . "وقسم منا بدأ بالهرب الى األمام عبر محاوالته تحويل الصراع الى عائلي وعشائري            
ال يوجد قرار وارادة سياسية جادة لوقف ظاهرة الفلتان مؤكدا على ضرورة وجود عالقة مـستقرة بـين       
الرئيس عباس ورئيس الوزراء هنيه ووزير الداخلية والعمل على تحديد الـصالحيات الممنوحـة لكـل                

ن المختطفين  عن غضبه من المطالبات المتكررة التي تصدر عن وزير الداخلية لالفراج ع            وعبر. منهما
مؤكدا انه ال يجوز لوزير الداخلية المطالبة وانما العمل بشكل جدي على ارض الواقـع لإلفـراج عـن                   

  .المختطفين ولو بالقوة وان لم يستطع التخلي عن منصبه فورا
           14/5/2007الحياة الجديدة 

  
 دس  وزير االعالم يثمن الموقف االوروبي واالميركي بمقاطعة احتفاالت الق .13

 ثمن وزير االعالم والمتحدث الرسمي باسم الحكومة الفلـسطينية موقـف الـدول االوروبيـة                :رام اهللا 
وقـال   .والواليات المتحدة، المتمثل بمقاطعة االحتفاالت التي تقيمها اسرائيل بما يـسمى يـوم القـدس              

اد االوروبي بان سـفراء     مصطفى البرغوثي في بيان ان اعالن السفير االلماني الذي ترأس بالده االتح           .د
دول االتحاد لن يشاركوا في احتفاالت يوم القدس يؤكد بطالن االجراءات االسرائيلية االحادية في المدينة               

 ان القدس هي عاصمة الدولة الفلسطينية المنشودة        البرغوثيواكد   .وعدم اعتراف دول العالم بضم القدس     
يد مستقبلها لن تلغ حقا ولن تقيم باطال، وان قـضية القـدس             وان اية اجراءات اسرائيلية احادية فيها لتحد      

واضاف ان اسرائيل واهمة ان اعتقدت ان باالمكان تحقيق السالم بدون            .تشكل مفتاح السالم في المنطقة    
القدس وبدون انهاء االحتالل لكامل االراضي الفلسطينية التي تعتبر القدس جزءا اليتجزأ منها وينطبـق               

واوضح ان هذه االحتفاالت مخالفة وخـرق للقـانون         . على الضفة الغربية وقطاع غزة    عليها ما ينطبق    
  .الدولي وقرارات الشرعية الدولية وقرار محكمة الهاي الذي صدر قبل ثالثة اعوام 

  13/5/2007وكالة معا 
  

  انا غير متفائل بلقاء عباس واولمرت: حمداألعزام  .14
ائب رئيس الوزراء الفلسطيني انه حتى االن غير متفائل مـن            أكد عزام االحمد ن    :مدارشبكة   –رام اهللا   

لقاءات عباس اولمرت المتكررة الن تصريحات اولمرت واضحة فهو يريـد االسـتمرار فـي فـرض                 
الحصار ويمارس الضغط على المجتمع الدولي من أجل إستمرار الحصار وعدم فكه، لـذلك اخـشى ان                 

اكثر من ذلك، واذا كانت هذه اللقاءات فقط للعالقات العامة          تكون هذه اللقاءات مجرد عالقات عامة ليس        
  .فال قيمة لها

  13/5/2007عين على فلسطين 
  

 خريشة يحذر من اقامة السلطة واسرائيل مناطق صناعية في الضفةحسن  .15
 حذر كل من حسن خريشه النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي وسهيل السلمان منسق اللجنة               :طولكرم
 مناطق صناعية بمحاذاة الخط     5لمواجهة الجدار من النتائج المترتبة على اقامة اسرائيل والسلطة          الشعبية  

وحذر خريشة في حديث لمراسل معا مما وصفه بالكارثة على ابناء            .االخضر لتشغيل العمالة الفلسطينية   
لسطينية بتوضيح رسمي    مطالباً القيادة الف   ،الشعب الفلسطيني الن هذا المخطط يعطي شرعية لبناء الجدار        
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حول جدية هذه التصريحات التي اصدرها سنيه، واخذ موقف جدي تجاهها وكشف المتورطين وتقديمهم              
 .للعداله لينالوا جزائهم امام الشعب

من جانبه، حذر السلمان من خطورة المخطط على ابناء الشعب الفلسطيني كافـة وخاصـة المـزارعين         
صناعية المنوي اقامتها ستحل بالكارثة على المزارعين الفلـسطينيين         واوضح، ان هذه المناطق ال     .منهم

وطالب السلمان التشريعي اصدار قانون يمنع وجود شركات فلسطينية وسيطة تعمل            .والعمال بشكل عام  
في هذا الموضوع، وفي ذات الوقت منع أي فلسطيني بالتورط في شراء اراضي على جانـب الجـدار                  

ق، ومن ثم تقديم المتورطين الى المحاكم والعدالة الفلسطينية، الذين يـسعون الـى              لغاية اقامة هذه المناط   
ضرب االقتصاد الفلسطيني بالشراكة مع االحتالل، وضرب القضية الفلسطينية، مطالباً رؤوس االمـوال             

 .الفلسطينيين تعزيز صمود المواطن في ارضه
  13/5/2007وكالة معا 

  
  ة تأمين رواتب ثالثة شهور كاملة للمعلمينفياض مرتاح لنتائج جولته العربي .16

سالم فياض، وزير المالية، في اتصال هاتفي مع األيـام ان دولـة             .علن د  أ :كتب عبد الرؤوف أرناؤوط   
قطر وافقت على تسريع الدفعات الثالث من المساعدات التي خصصتها للمعلمين الفلسطينيين وهـو مـا                

ب المعلمين للشهر الجاري، اضافة الى حـصول المعلمـين          سيمكن وزارة المالية من استكمال دفع روات      
على رواتبهم كاملة في االشهر الثالثة المقبلة علما أن قطر قد اكدت ان هذه الدفعات مخصصة لقطـاع                  

وكان فياض اجتمع في قطر مع رئيس الوزراء ووزير المالية ووزيـر الدولـة للـشؤون          .المعلمين فقط 
ا منهم تسريع وتيرة الدفعات المتبقية التي خصـصوها للمعلمـين وقـد             طلبن: "الخارجية القطريين وقال  

  ".استجابوا لطلبنا هذا
من جهة ثانية، فقد اعلن فياض التوصل الى تفاهم مع وزير المالية المصري بشأن زيـادة المـساعدات                  

لمـصري  الترتيب السابق مع االشقاء المصريين كان ان يدفعوا التزامـاتهم بالجنيـه ا            : "وقال المصرية
وقد وافـق االخ وزيـر الماليـة    "واضاف " لتغطية نفقات بما فيها رعاية طبية في المستشفيات في مصر   

 مليون جنيه مصري شهريا واالنتظام بدفعه لتغطية النفقـات وبـشكل            10المصري على رفع المبلغ الى      
رار وقـوفهم الـى     اكد االشقاء العرب استم   : " فياض وقال ".رئيسي نفقات العالج للمستشفيات في مصر     

اعتقد انه يوجد اهتمام وهناك جدية في االلتزام ونية بالوفاء بهـذه االلتزامـات              "واضاف  " جانبنا ودعمنا 
  ".وتفهم لصعوبة المرحلة وصعوبة االوضاع المالية من كافة البلدان التي زرناها

 14/5/2007األيام الفلسطينية 
  

  المساعداتأبو عمرو يطلب من االتحاد األوروبي استئناف  .17
قال وزير الخارجية الفلسطيني زياد أبو عمرو امس إنه سيطلب من دول االتحاد األوروبـي               : وكاالتال

استئناف المساعدات للفلسطينيين وممارسة الضغط على إسرائيل لإلفراج عن األموال المحتجـزة لـديها              
ء معـروف البخيـت قبيـل       للسلطة الفلسطينية، وقال خالل تصريحات في عمان بعد لقائه رئيس الوزرا          

توجهه الى بروكسل إن موافقة االتحاد االوروبي على آلية إلرسال المساعدات ال تكفي وأنه يتوجب على                
األوروبيين استئناف المساعدات فعليا والضغط على الحكومة اإلسرائيلية إلعطاء السلطة أمـواال ألنـه              

   .وطنية الفلسطينيةبدون تسلم أموال ال يمكن العيش والحفاظ على الوحدة ال
  14/5/2007االتحاد االماراتية 
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  الشاعر يدعو إلى توفير بيئة مدرسية صحية واالرتقاء بنوعية التعليم .18
ناصر الدين الشاعر، وزير التربية والتعليم العالي، أمس، إلى االهتمام          .دعا د :  سائد أبو فرحة   -رام اهللا   

ة التربوية في األراضي الفلسطينية، بغية إيجاد مـستقبل         بتوفير بيئة مدرسية صحية، تكون داعمة للعملي      
، "إلهـام فلـسطين   "وكان الشاعر يتحدث خالل مؤتمر إلعالن انطالق برنامج          .أفضل للشعب الفلسطيني  

وزير أن إحداث تغيير نوعي في التعليم الفلسطيني يمثل         الوبين   ).UEF(نظمته مؤسسة التربية العالمية     
إننا نبحث عن تحفيـز التعلـيم الجيـد،         : " لكافة المعنيين بالشأن التربوي، مضيفاً     أحدى التحديات بالنسبة  

كد التزام الوزارة بتكـريس الـشراكة مـع مختلـف            أ ".والبدء بنظرة شمولية للعملية التعليمية في البلد      
ولفت إلى المصاعب التي تلقي بظاللهـا علـى العمليـة            .المؤسسات المعنية من أجل تحقيق هذا الهدف      

 معلم فلـسطيني إلـى      200لتعليمية، وفي مقدمتها االحتالل اإلسرائيلي، الذي يحول يومياً دون وصول           ا
كما تطرق إلى أثر الحصار الدولي على األطفـال، مـشيراً إلـى أن الطفولـة                 .مدارسهم في المتوسط  

تي حققها قطـاع    واستعرض جانباً من اإلنجازات ال     .الفلسطينية، تدفع ثمناً باهظاً، جراء تواصل الحصار      
 ألف صف مدرسـي، منهـا       36 مليون طالب، وأن هناك      1.3التعليم، موضحاً أن الوزارة تشرف على       

 آالف روضـة فـي األراضـي        10كما أشار إلى وجود      . صف، تم إنشاؤها العام الماضي وحده      5000
 بأن العام    ألف موظف في سلك التعليم، منوهاً      55 ألف طالب جامعي، و    150 جامعة، و  11الفلسطينية، و 

 مختبر  1000 مليون كتاب مدرسي ضمن المنهاج الفلسطيني، فضالً عن تجهيز           14الماضي شهد طباعة    
، عبر عن   "إلهام فلسطين "وفيما يتعلّق ببرنامج     . مكتبة مدرسية  1000 مختبر علمي، و   1000حاسوب، و 

يعنى باستكشاف المبادرات   أمله أن يسهم بخلق نوعية تعليم أفضل، ويحقق إنجازات ملموسة، السيما أنه             
وختم الشاعر، بتأكيد أهمية ما تقوم به المؤسسات الدولية في دعـم             .اإلبداعية، خاصة في مجال التربية    

  .قطاع التعليم، بيد أنه لفت إلى أن المجتمع المحلي أكبر ممول للعملية التربوية في الضفة والقطاع
 14/5/2007األيام الفلسطينية 

  
  لية التوظيف األخيرة جاءت وفق الحاجة وقرارات الحكومتين السابقتينعم: وزارة الشباب .19

كدت وزارة الشباب والرياضة ان عملية التوظيف التي دار الحديث عنها مـؤخراً لعـدد مـن                 أ :رام اهللا 
الموظفين في مديرياتها ومكتبها في الضفة جاءت وفق حاجة الوزارة ووجود شواغر في هيكليتها التـي                

كومة التاسعة، وان تعيين موظفي العقود تم بقرار من رئيس الوزراء هنيـة خـالل فتـرة                 اعتمدتها الح 
المغالطـات التـي    "جاء ذلك في بيان للوزارة، شرح جملة مما اطلق عليها وصـف              .الحكومة العاشرة 

 ".صدرت عن جمال نزال الناطق باسم فتح في الضفة حول توظيف عدد كبير في الوزارة والمـديريات                
 .لوزارة انه تم توجيه الموظفين اصحاب العقود بااللتزام والدوام بالمديريات كل فـي محافظتـه              واكدت ا 

وعندما توجه الموظفون للدوام في الفترة السابقة وجدوا ابواب الوزارة موصدة وبعد االتصال بالوكيـل               
ـ    .جمال محيسن في المحافظات الشمالية رفض فتح الوزارة بحجة االضراب         .د د تـشكيل   واوضح انه بع

حكومة الوحدة واتمام االجراءات الخاصة بدوام موظفي العقود تم توجيههم للـدوام والقيـام بواجبـاتهم                
وان هناك قرارا من الحكومـة الحاديـة عـشرة بوقـف التعيينـات               .الوظيفية في عهد الوزارة الجديدة    

 .د في عهد الوزارة الجديـدة     والترقيات الى حين اقرار الموازنة وبناء عليه لم يتم تعيين اي موظف جدي            
واستهجنت الوزارة تصريحات نزال واعتبرت انه كان عليه ان يراجع الجهات الرسمية بالوزارة ممثلـة               
بمكتب الوزير حتى تتبين الحقيقة ويقف عليها بدالً من كيل االتهامات وتوزيعه النصوص القانونية حسب               

 .اهوائه ورغباته
           14/5/2007الحياة الجديدة 
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  تصالح بين عدد من العائالت  الحكومة الفلسطينية .20
نجحت الحكومة الفلسطينية مؤخرا في اإلصالح بين العديد من العائالت وذلك بعـد ان اسـتمرت                : غزة

محمـد  .وأكد رئيس ديوان رئيس الوزراء، د     . المشاكل بينهم لسنوات وراح ضحيتها العشرات من أبنائها       
 التي تبذلها الحكومة لتحقيق المصالحة الوطنية وعلـى كافـة المـستويات             المدهون أنه في إطار الجهود    

التنظيمية والعائلية، من أجل رأب الصدع الذي خلفته األحداث الداخلية وكذلك تجفيف منابع الفتنـة فـي                 
أحداث االقتتال على الساحة الداخلية، قامت لجنة المتابعة وممثلوا الفصائل ووجهاء العائالت والمخـاتير              
ورجال اإلصالح وبرعاية رئيس الوزراء هنية بجهود كبيرة في حل العديد من المشاكل العائليـة التـي                 

وقال إنه تمت المصالحة    . استمر بعضها لعدة سنوات وراح ضحيتها العشرات من أبناء الشعب الفلسطيني          
. ي محافظة رفح  بين عائلتي أبو طه والمصري، وبين عائلتي كوراع وحماس، وكذلك عائلة الشيخ عيد ف             

وأضاف المدهون أن رئيس الوزراء يقوم بالمتابعة الشخصية لكثير من هذه القضايا حتى يتم حقن الـدم                 
  .الفلسطيني ونزع فتيل الفتنة

  13/5/2007 قدس برس
  

  سابقفلسطيني تتعمد إهانة وإرهاق وزير  االسرائيليةالسجونإدارة  .21
دو أن إدارة السجن العسكرية تتعمد وبشكل متكرر قال عدد من األسرى في سجن مج: سلفيت - نابلس

من بين جميع األسرى ، وهي تركز عليه  النائب في المجلس التشريعي عمر عبد الرازققإهانة وإرها
 .في ممارساتها القمعية

  14/5/2007وكالة معا 
  

  بو احمد حلبأ الراحل تنعيالقوى  والحكومة والرئيس .22
 نعت القوى الوطنية واإلسالمية أمس القائد الوطني عمـر          :غزة من 14/5/2007الحياة الجديدة   نشرت  
 . األمين العام لجبهة التحرير الفلسطينية وعضو المجلس المركزي لمنظمة التحرير          "أبو أحمد حلب  "شبلي  

 بمقبرة الشهداء بغزة في موكب عسكري مهيب تقدمه كبار رجاالت الـسلطة وأعـضاء            شبليوتم تشييع   
وبعث الرئيس عبـاس،   .مثلي كافة القوى الوطنية واإلسالمية والشخصيات الوطنيةالتشريعي والنواب وم  
  .ونعت األمانة العامة لجبهة التحرير الفلسطينية، شبلي .برقية تعزية آلل شبلي

، الى الـشعب     الفلسطينية  نعت الحكومة  :غزةمن   13/5/2007 وفا   -وكالة االنباء الفلسطينية  وأضافت  
 والذي قضى عمره مدافعاً قوياً عن الحقوق والثوابـت الوطنيـة            ،بير عمر شبلي  الفلسطيني المناضل الك  

لقد كان الفقيد من القيادات التي ساهمت في العمل الوطني من           : "وقالت الحكومة في بيان نعي     .الفلسطينية
خالل مشاركتها الفعالة في المؤسسات الوطنية، خصوصاً في لجنـة المتابعـة العليـا للقـوى الوطنيـة            

  ".االسالميةو
  

  الجهاد والشعبية تدعوان للتصدي لالقتتال الداخلي .23
دعت حركة الجهاد على لسان الناطق باسمها وليد حلس، األحد، كالً من حركتي فتح : غزة، طولكرم

وطالب حلس . وحماس إلى ضرورة ضبط النفس لتفويت الفرصة التي ينتظرها أعداء الشعب الفلسطيني
دم توسيع دائرة االشتباكات المؤسفة وحصرها بإظهار مواقف التعقل والحكمة بوأد الفتنة في مهدها وع

  . من الطرفين
من جهتها انتقدت الجبهة الشعبية في بيان لها انشغال حكومة الرأسين بالمحاصصة وتقاسم الغنائم، في 

ح في األفق إشارة لحركتي فتح وحماس، في الوقت الذي يراق فيه الدم الفلسطيني، وفي الوقت الذي تلو
  . أجواء ومعالم مؤامرة سياسية عنوانها شطب المشروع الوطني الفلسطيني، على حد تعبيرها
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التصدي بحزم وعبر كافة أشكال االحتجاج، وصوالً إلى العصيان "ودعت الجبهة الشعب الفلسطيني إلى 
ضوية والالمسؤولة المدني العام الجتثاث مظاهر الفلتان األمن واالقتتال الداخلي من جذورها الفو

كما دعت كافة الفصائل إلى اإلسراع في تشكيل قوة عسكرية مشتركة مهمتها وضع حد ". والقضاء عليها
  .فوري لحالة االشتباكات الداخلية أياً كان مصدرها

  13/5/2007قدس برس 
  

  قادتنا يأتي في إطار سعيها لتصدير أزمتها تهديد حكومة االحتالل باستهداف: الجهاد .24
أكد محمد الحرازين أحد قادة حركة الجهاد أن التهديدات اإلسرائيلية التي أطلقها : عالء المشهراوي-غزة

سرائيلي لن ترهب حركته، وأضاف إن التهديد بشن عملية عسكرية على غزة واستهداف قادة الجيش اإل
أعقاب نشر تقرير قادة الجهاد وقواه يأتي في إطار سعي حكومة االحتالل لتصدير أزمتها الداخلية في 

 أن الحركة وفصائل المقاومة لن  مؤكداً".اإلسرائيلية" والتي كشفت زيف اآللة الحربية ،لجنة فينوجراد
  .تقف مكتوفة األيدي إزاء التهديدات المتواصلة وستتعامل معها على محمل الجد

لقت طائرة لة اغتيال عندما أطحاومس من مأنجت مجموعة من ناشطي سرايا القدس من جهة أخرى 
 باتجاههم في بلدة بيت حانون أثناء محاولتهم إطالق صواريخ تجاه جنوب  صاروخاً"إسرائيلية"حربية 

مس متأثراً بجروح كان أصليح من مدينة خان يونس ااستشهد الفلسطيني محمد أبو في حين ". سرائيلإ"
  . أصيب بها برصاص قوات االحتالل قبل ثالثة أسابيع

  14/5/2007ة االتحاد االماراتي
  

  فك الحصارمريكية مقابل  الوثيقة األتعامل معحماس مستعدة لل: المنار .25
قليمية بأنها مستعدة للتعـاطي مـع       إلى جهات   إنقل مقربون من حركة حماس للمنار أن الحركة تحدثت          

خ طالق الصواري إمريكية، والتجاوب مع جهود الرئيس الفلسطيني محمود عباس لوقف          منية األ الوثيقة األ 
ن أجراءات وخطوات سياسية، ورفع الحصار عن الفلسطينيين، غير         إ، وذلك مقابل    "سرائيلإ"على جنوب   

وقالـت   .المقربين من الحركة لم يوضحوا طبيعة االجراءات والخطوات السياسية التي تطلبهـا حمـاس             
دارة إللـى ا  إ مواقف محددة من بعض القضايا المطروحة        مصادر مطلعة أن حركة حماس نقلت مؤخراً      

حدى الدول العربية، التي تسعى لترتيب لقاء بين قياديين من حركة حماس ومسؤول في              إمريكية، عبر   األ
  .قسم الشرق االوسط بوزارة الخارجية االمريكية يكون فاتحة لحوار مباشر بين الحركة وواشنطن

  13/5/2007المنار الفلسطينية 
  

   قادتها في عين الحلوةأحدعصبة األنصار تبرئ فتح من محاولة اغتيال  .26
نصار في مخيم عين الحلوة، على لسان مصدر مـسؤول فيهـا،            برأت عصبة األ  : محمد صالح  -صيدا  

ول، الشيخ طه شريدي بإطالق النـار       مس األ أحركة فتح من محاولة اغتيال أحد قادتها في المخيم، ليلة           
شدد مصدر مسؤول في العصبة علـى أن        وفيما أدت العملية إلى توتير الوضع األمني في المخيم،           .عليه

أن هدف هذه المحاولة المشبوهة زج مخيم عين الحلوة فـي           "فتح بعيدة عن محاولة االغتيال هذه، معتبراً        
لـم  (واتهم المصدر أجهزة أمنية     . "اقتتال داخلي، وهي جزء من مخطط إلثارة الفتنة الداخلية في المخيم          

  .  أن عصبة األنصار تعرف تماماً من هو غريمها الحقيقيبالعمل إلثارة الفتنة، مضيفاً) يسمها
  14/5/2007السفير 
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   ومخاوف من سيطرة حماس عليها يهودية القدس"تعزيز"خطوات لـ : إسرائيل .27
تعزيز مدينة "جاء إقرار الحكومة اإلسرائيلية سلسلة خطوات لـ : الناصرة من 14/5/2007 الحياة قالت
غالبية يهودية فيها، فضالً عن استقدام آالف المستوطنين الجدد وسحب  من أجل الحفاظ على "القدس

جنسيات المقدسيين وإقامة جدار الفصل ومصادرة أراضيهم، لينذر بمخططات جديدة لتكريس احتالل 
 ألف فلسطيني يعيشون شرق المدينة التي تحتفل إسرائيل 250المدينة المقدسة وتضييق الخناق على نحو 

 عاماً على احتاللها وإعالنها رسمياً، بقرار حكومي وإقرار برلماني، جزءاً ال يتجزأ 40ورهذه األيام بمر
  ."عاصمة إسرائيل األبدية"من القدس 

احتماالت " رئيس البلدية لوبليانسكي في جلسة الحكومة أمس من "تحذير"وأبرزت وسائل اإلعالم العبرية 
 وتراجع نسبة اليهود في "االنهيار الديموغرافي"  جراء ما وصفه بـ"سيطرة حركة حماس على المدينة

قد تفقد السيادة اليهودية لمصلحة "وقال للوزراء إن القدس . المدينة في مقابل ارتفاع نسبة العرب فيها
إننا ": وتابع. " عاما12سيطرة حماس التي تدرك ان في وسعها احتالل القدس بوسيلة ديموغرافية خالل 

ملة، وليس إلى فتات من أجل أن تبقى القدس عاصمة إسرائيل إلى أبد بحاجة إلى خطة واضحة شا
  ."اآلبدين

 في المئة في النمـو الطبيعـي للـسكان          140وكان بحث إسرائيلي أشار إلى انه في مقابل ارتفاع بنسبة           
وأضاف انه مـع    .  في المئة  257، فإن النسبة في أوساط العرب بلغت        1967اليهود في المدينة منذ العام      

.  في المئـة اليـوم     34 في المئة في مقابل      40 ستبلغ نسبة السكان العرب في المدينة        2020ول العام   حل
 فـي المئـة     34 في المئة منهم يهود، و     66 ألف شخص،    720ووفقاً للبحث ذاته، يعيش في القدس اليوم        

ي انعقدت في   وكان رئيس الحكومة ايهود اولمرت قال في مستهل الجلسة الت          ). ألفاً 240أكثر من   (عرب  
 قبالة أسوار القدس القديمة إن الحكومة ستستثمر في السنوات الخمس المقبلة أكثر من              "مركز تراث بيغين  "

بليون ونصف بليون دوالر لدعم القدس، وأنها ستشجع على االستثمار والعمل فيها مـن خـالل إلغـاء                  
لمكاتب الحكوميـة إليهـا، وبنـاء       الضرائب المفروضة على أرباب العمل في المدينة، ونقل المزيد من ا          

، وتشجيع النمو االقتصادي عبر مـنح هبـات         "مركز لدراسة تراث المدينة   "مجمع للمحاكم فيها، وإقامة     
  .وتطوير البلدة القديمة

 أولمرت انه سيسعى لتوسيع رقعة القدس وأنه يأمل في أن يقبـل             هقال ما 14/5/2007رويترز   وأضافت
لم تكن االعوام االربعون الماضية سـوى       "وقال اولمرت    .م االسرائيلي للمدينة  العالم في نهاية االمر الحك    

أعتقد وآمل وأصلي من أجل ان نواصل العمل معا لتوطيد دعائم القدس وتوسيع رقعتها وتثبيـت                . بداية
وأضاف ان اسرائيل تأمل في الوصول الى قبول العالم بحكمها للمدينة من خالل              ."أركانها وبناء أحيائها  

اذا فعلنا ذلك بحكمة وحذر فـسنحافظ       "وتابع   .احترام مكانتها الدينية بالنسبة لليهودية والمسيحية واالسالم      
  ."هذا هو هدفنا. على المدينة دائما تحت سيادتنا كاملة وموحدة ومقبولة للعالم بأسره

  
  من اليهود يقبلون بتقسيم القدس مقابل السالم% 58: استطالع .28

من اليهود على   % 58أظهر استطالع حديث للرأي اإلسرائيلي أن       : لرؤوف أرناؤوط عبدا: القدس المحتلة 
مـن  % 96ورفض  , استعداد لتقديم تنازالت في القدس المحتلة بمقابل اتفاق سالم حقيقي مع الفلسطينيين           

 .لةاإلسرائيليين التنازل عن حائط المبكى حتى ولو كان مقابل سالم دائم وإنهاء النزاع حول القدس المحت               
من اإلسـرائيليين إنهـم غيـر       % 89 قال   ،وطبقا لالستطالع الذي أجراه معهد القدس لدراسات إسرائيل       

من اإلسرائيليين على استعداد للتنازل     % 43غير أن   , مستعدين للتنازل عن المسجد األقصى مقابل السالم      
 اليهودي في بلـدة القـدس       عن األحياء العربية في القدس بمقابل إبقاء إسرائيل على حائط المبكى والحي           

أقل لتقديم التنازالت مقارنة مع      وأشار معدو االستطالع إلى أن المتدينين اليهود أظهروا استعدادا         .القديمة
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فقـط مـن    % 24فيما عـارض    , من المتدينين تقديم تنازالت جغرافية      % 76حيث عارض   , العلمانيين
  .العلمانيين

  14/5/2007الوطن السعودية 
  

   اتصاال هاتفيا مع مسؤول خليجي بترتيب مع االدارة االمريكيةأولمرت أجرى .29
علمت المنار أن ايهود اولمرت أجرى اتصاال هاتفيا مع مسؤول رفيع المستوى في دولة خليجية، بحـث                 

 السياسي، وقالت هذه المصادر أنه تم االتفاق      هفيه ما أسمته مصادر مطلعة بدور هذه الدولة في دعم موقف          
الهاتفي على لقاء يتم بين المسؤول الخليجي ومستشار مقرب من اولمـرت، فـي دولـة                خالل االتصال   

وذكرت المصادر أن    .خليجية ثانية خالل الساعات القليلة القادمة بحضور مدير األمن في البلد المضيف           
ـ                 ة وزيرة الخارجية االمريكية كوندوليزا رايس هي التي رتبت لهذا االتصال، بعد أن أبدت لـزعيم الدول

الخليجية مخاوف أمريكا من صعود جهات يمينية في اسرائيل الى الحكم، وبالتـالي طلبـت منـه دعـم          
اولمرت لتجاوز العقبات التي تعترض طريقه ويستطيع الصمود في رئاسة الحكومة ويتم العمل معه لدعم               

دولـة الخليجيـة     أن بعض الدول العربية بدعم مـن ال        للمناروأضافت المصادر    .االفكار العربية للسالم  
المذكورة ستقوم بخطوات داعمة لرئيس الوزراء االسرائيلي على أمل أن ال يسقط عـن موقعـه، ولـم                  
تستبعد المصادر حصول تطورات في المرحلة القادمة على صعيد االتـصاالت العربيـة االسـرائيلية ،                

هود اولمرت أطلـع وزيـرة       أن اي  للمنارونقلت المصادر    .وتحت عنوان، تسويق المبادرة العربية للسالم     
  .خارجيته تسيفي ليفني على القليل من التفاصيل مع الجانب العربي وخاصة مع الدولة الخليجية المذكورة

    13/5/2007المنار الفلسطينية 
  

 ال نرغب في تصعيد االوضاع في قطاع غزة: بيرتس .30
 لتجنب تصعيد الموقف صرح وزير الحرب االسرائيلي عمير بيرس بان اسرائيل تبذل قصارى جهدها

وقال في  .في قطاع غزة رغم استمرار اطالق الصواريخ الفلسطينية على االراضي االسرائيلة
ال نريد االنجرار خالفا لرغبتنا نحو ما وصفه بالمستنقع في ، تصريحات لالذاعة العبرية الرسمية

 وخية مستمرة بل تم تكثيفهامؤكدا ان نشاطات الجيش الرامية للتصدي لمطلقي القذائف الصار، القطاع
قرار اجتياح قطاع غزة يمكن ان يتخذ في اي وقت لكننا ال نريد ان ندخل هذا "وقال ان  .حسب زعمه

سنلجأ الى هذا التصعيد عندما "واضاف  ".المستنقع وننجر الى تصعيد تسعى اليه المنظمات االرهابية
لن ادخل في التفاصيل لكن "وتابع بيريتس  ."نرى انه مفيد ونحتفظ بعنصر المفاجأة والردع النفسنا

الجيش االسرائيلي يعمل اصال ضد الخاليا التي تزرع العبوات الناسفة وتطلق الصواريخ بتدخله في 
نظاما للحماية من "واكد ان  .الفاصل بين اسرائيل وقطاع غزة" الجانب اآلخر من السياج االمني

 .قريبة من قطاع غزةال" الصواريخ اقيم في المناطق االسرائيلية
  14/5/2007وكالة سما   

  
  خالف بين الشاباك والجيش اإلسرائيلي حول شن حملة عسكرية واسعة في غزة .31

قالت مصادر صحافية إسرائيلية أن خالفاً نشب بين األجهزة األمنية اإلسرائيلية حيال طريقة التعاطي مع 
على رأس أن  يديعوت أحرونوت امس أنه وذكرت صحيفة. الفصائل الفلسطينية الناشطة في قطاع غزة

المتحمسين لشن حملة عسكرية واسعة النطاق على القطاع هذه الحملة قيادة المنطقة الجنوبية في الجيش 
التي ترى أنه يتوجب االنتقال الى الهجوم، بحجة أن حركة حماس قد تسعى لتنفيذ محاوالت اخرى 

ونقلت الصحيفة عن . رائيل او عبر انفاق يتم حفرهاالختطاف جنود على طول الحدود بين القطاع واس
قائد الجنرال يوآف غالنت قوله إن حركة حماس استغلت األشهر األخيرة من الهدوء النسبي لتهريب 
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وحذر غالنت من اعتماد عناصر حماس . كميات هائلة من السالح الى داخل قطاع غزة ولتدريب مقاتليها
يضع امام الجيش "ب حرصها على تدريب مقاتليها معتبرا ان ذلك على وسائل قتالية متطورة الى جان

ونقلت الصحيفة عن ضباط كبار في . "االسرائيلي تحٍد غير مسبوق اذا تقررت عملية عميقة في القطاع
قيادة المنطقة الجنوبية قولهم إن شن حملة كبيرة على حماس في قطاع غزة من شأنه أن يعمل على 

وأشارت الصحيفة الى أن رئيس هيئة .  حركة فتح على حسم المواجهة ضدهااضعافها، مما يعزز قدرة
األركان غابي اشكنازي يرى أنه يتوجب في حال شن حملة عسكرية على غزة، ان تكون هذه الحملة 

وفي . طويلة االمد، مشيرة الى أنه يعتقد ان الظروف الدولية ال تسمح حاليا بتنفيذ حملة واسعة النطاق
ارض جهاز الشاباك بشدة التدخل في الصراعات الفلسطينية الداخلية، على اعتبار أن اضرار المقابل، يع

وحذر رئيس جهاز الشاباك يوفال ديسكين من أن عملية واسعة في . هذا التدخل أكثر من نفعه بكثير
ن القطاع ستؤدي الى انهيار السلطة الفلسطينية، االمر الذي يعني أن اسرائيل ستصبح المسؤولة ع

ويضيف ديسكين ان هناك تخوفا من قيام حركة حماس بعد انسحاب . االحتياجات االقتصادية للفلسطينيين
الجيش من القطاع بترميم قدراتها للعمل مجددا ضد اسرائيل بشكل افضل، مشدداً على أنه ال يمكن منع 

  . سيطرة حماس في القطاع من خالل عملية عسكرية
ومن بينهم وزير الدفاع عمير بيريتس أي اقتراح لشن حملة واسعة على ويعارض عدد كبير من الوزراء 

وقال بيريتس في تصريحات لقناة التلفزة االسرائيلية العاشرة أن شن حملة واسعة النطاق  .قطاع غزة
سيعرض على "وذكرت اذاعة الجيش االسرائيلي ان وزير الدفاع . على غزة يجب أن يكون آخر الردود

كما ". ه للتحرك بدون ان يوصي بعملية برية واسعة يفترض اال تطرح اال كحل اخيرالحكومة مقترحات
عملية برية واسعة في قطاع غزة، ودعا الى استئناف عمليات  استبعد وزير النقل شاؤول موفاز،

من جهته، أوصى نائب رئيس الوزراء ووزير  . التي تستهدف ناشطين فلسطينيين"التصفية المحددة"
عمليات محددة "ي يشاي، من حزب شاس المتشدد في تصريح لوكالة الصحافة الفرنسية، بـالتجارة إيل
 . الفلسطينية"البنى التحتية المدنية والعسكرية" وخصوصا على "وجراحية

  14/5/2007الشرق االوسط 
  

  نائب رئيس الوزراء اإلسرائيلي يحذر من انسحابات أحادية أخرى .32
 إن ، امس، رئيس الوزراء وزير الصناعة والتجارة والتشغيلقال إيلي يشاي نائب:  ا د ب-غزة 

التصريحات التي أدلت بها وزيرة الخارجية تسيبي ليفني وأشارت فيها إلى إمكانية قيام إسرائيل 
، اإلذاعة اإلسرائيلية امس عن يشايونقلت  .بانسحابات أخرى أحادية الجانب تنطوي على جنون وانتحار

، قوله إن الفصائل الفلسطينية ال تزال تطلق صواريخ محلية الصنع من وهو من حزب شاس اليميني
قطاع غزة على جنوب إسرائيل رغم تنفيذ خطة االنفصال التي انسحبت بمقتضاها القوات اإلسرائيلية من 

 .القطاع قبل نحو عامين
  14/5/2007الرأي األردنية 

  
 سطينيين المؤرخ إيالن بابه يدعو الى االعتراف بجريمة نكبة الفل .33

دعا المؤرخ اإلسرائيلي المعادي للصهيونية إيالن بابه إلى إعادة النظر في مصطلح النكبة : الناصرة
وشدد على أن الكلمة تضيق بالدالالت المروعة .  ونتائجها بالنسبة للشعب الفلسطيني48كتعريف لحرب 

 اإلسرائيلي محاضرة حول وقدم المؤرخ. وبالحجم المهول للجرائم الصهيونية التي ارتكبت خاللها
 أمس االول، بمشاركة ،في مدينة الناصرة" النكبة في عامها الستين"الموضوع في مؤتمر بعنوان 

وأشار إيالن بابه خالل المؤتمر إلى  .مجموعة من الباحثين ووزير اإلعالم الفلسطيني مصطفى البرغوثي
نوه إلى أنها تبدو له أشد قسوة مما قد اعتقد أن صورة وحقيقة النكبة تنجلي أكثر فأكثر بعد ستة عقود، و
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كمؤرخ تعجبت الكتشافي مع األيام فصوال مجهولة في ثنايا النكبة وأبرزها حقيقة أن "وأضاف  .سابقا
القرى والمدن الفلسطينية التي دمرت ومئات اآلالف ممن هجروا وذبحوا ، كانوا ضحية جريمة 

 الذي أعلن قراره بمغادرة إسرائيل -لباحث اإلسرائيلي ودعا ا". وأيديولوجية ال نتيجة حرب عادية
، وإلى ضرورة 48 إلى فهم حقيقة الجريمة التي خطط لها قبل عام -مؤخرا احتجاجا على عنصريتها 

ولفت إلى أن الجريمة  .مواجهة نتائجها بشكل مغاير كي يكون باإلمكان التحدث عن فرص السالم
ئدا برئاسة ديفد بن غوريون خططوا خلسة وفي الغرف المظلمة  قا11صهيونية والمجرمين الكبار هم 

 من 48قرر أولئك بدم بارد تطهير البالد من مليون فلسطيني في شتاء عام "وأضاف . للتطهير العرقي
من أراضي فلسطين وبموجب الخطة أعدوا لتفريغها بالكامل من % 80أجل إقامة دولة يهودية على 

 ".العرب
  14/5/2007الدستور 

  
  شطريت يبلور خطة تهدف إلى تجميع القرى غير المعترف بها في النقب .34

أعلن وزير اإلسكان، مئير شطريت، عن نيته تقديم خطة جديدة لمصادقة الحكومة خالل عدة أسابيع لحل 
، في تجمعات "المشتتين"من عرب النقب % 80وقال أن هدف الخطة تجميع . مشكلة األراضي في النقب

 سنوات من المصادقة على الخطة، بحيث تتم معالجة مشاكل حقوق الملكية على 5ل سكنية ثابتة خال
وتحدث  .وقال أن قسم من بلدات التجميع سيكون قرى زراعية. األرض ويشمل ذلك اإلخالء والتعويض

الذي عقد األسبوع الماضي " أراضي إسرائيل إلى أين؟"شطريت عن الخطة خالل مؤتمر تحت عنوان 
هو ظاهرة خطيرة وتعيق "وبرأي شطريت، البناء غير المرخص في النقب . نيون في حيفافي معهد التخ

الدولة لم تحسن توفير الحلول الجيدة للبدو ونتج عن "وقال إن . "إقامة بنى تحتية ضرورية لتطوير النقب
  .، أي لم تبق لهم خيارات"ذلك واقع دفعتهم فيه إلى الجدار

  13/5/2007 48عرب
  

 يروت تضررت من الهجمات الصاروخية تقرر رفع دعوى ضد السلطةعائالت في سد .35
اوردت يديعوت خبراً قالت فيه ان العائالت التي فقدت احباءها في الهجمات الصواريخية الفلسطينية على 

واضافت الصحيفة قائلة  .سديروت سيقومون برفع دعوى ضد السلطة الفلسطينية خالل االسابيع القادمة
ع ان تصل قيمة التعويضات المطلوبة من السلطة الفلسطينية الى مئات الماليين من من المتوق" :انه

 ". الدوالرات
  14/5/2007وكالة معا 

 
   حكومة أولمرت عاجزة عن اغتنام الفرصة لدفع عملية السالم:يوسي بيلين .36

السانحة قال يوسي بيلين رئيس حزب ميريتس اإلسرائيلي إن حكومة أولمرت عاجزة عن اغتنام الفرصة               
حاليا لدفع عملية السالم في الشرق األوسط بعد قرار الدول العربية في قمة الريـاض تفعيـل مبـادرة                   

هناك فرصة نادرة اآلن لدفع عملية السالم في المنطقة          "السالم، ونقلت اإلذاعة اإلسرائيلية عن بيلين قوله      
  ".ة على العمل في هذا االتجاهفي ضوء إعادة طرح مبادرة السالم غير أن حكومة أولمرت غير قادر

  14/5/2007االتحاد االماراتية 
  

  أولمرت سيخضع للتحقيق في قضية خصخصة بنك ليئومي خالل أربعة أسابيع .37
سيخضع رئيس الوزراء إيهود أولمرت، للتحقيق في قضية خصخصة بنك ليئومي، خالل أربعة إلى ستة               

م من وحدة التحقيق في قضايا الفساد فـي أسـتراليا،   وذلك في أعقاب التحقيقات التي أجراها طاق    . أسابيع
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وقد عاد المحققون األسبوع الماضي إلى البالد بعد إجراء سلسلة من التحقيقـات فـي                .األسبوع الماضي 
أستراليا استجوبوا من خاللها رجل األعمال، صديق أولمرت، فرانك لؤي وابنه وموظفين فـي شـركته                

  .ب من عطاء بيع نواة التحكم ببنك ليئوميحول مالبسات قرار الشركة االنسحا
 14/5/2007 48عرب

  
  مقاتلو حزب اهللا يعودون إلى الجنوب: إسرائيل .38

نقلت صحيفة يديعوت أحرونوت عن مسؤولين عسكريين إسرائيليين رفيعي المستوى قولهم : يحيى دبوق
وأضافت الصحيفة، نقالً . دىإن حزب اهللا استعاد جزءاً كبيراً من قوته الصاروخية الطويلة والقصيرة الم

، مشيرةً إلى أنه من الممكن "نشطاء حزب اهللا يعودون إلى الجنوب اللبناني"عن المسؤولين أنفسهم، ان 
مالحظة التطور في بناء البنى التحتية للتنظيم في القرى اللبنانية التي هدمت في الحرب، إضافة إلى 

وأشارت المصادر  ."مات االستخبارية حول إسرائيلالعودة لجمع المعلو"نصب أبراج مراقبة من أجل 
العسكرية اإلسرائيلية إلى أنّه حتى هذه الساعة ال يظهر مقاتلو حزب اهللا مسلحين، وأن قدرتهم على 
العودة إلى القرى نابعة من أن قوات اليونيفيل الدولية ال تملك تصريحاً للدخول إلى القرى من أجل وقف 

 بالعمل فقط خارج القرى "اليونيفيل"ية العسكرية التابعة للحزب، بحيث يسمح لقوات إعادة بناء البنى التحت
  ."المحميات الطبيعية"وفي المساحات المفتوحة و

وأضافت المصادر العسكرية أن مراقبة الجيش اللبناني للحدود مع إسرائيل وسوريا جزئية للغاية في 
كما ذكرت الصحيفة أن . لحكومة والمجتمع اللبنانيين التي تعيشها ا"صراعات القوى السياسية"أعقاب 

 يعوقها من فرض سيطرتها، مشيرة إلى أن لهذه الحكومة "السنيورة) الرئيس فؤاد(ضعف حكومة "
يزعزع النظام ويلحق " اللبنانية، كونه -مصلحة واضحة في وقف تهريب األسلحة عبر الحدود السورية 

 فرض سيطرتها إلجراء توازن بين القوى في داخلها وتفضل السير الضرر باالقتصاد، ولكنها ال تحاول
فقد من حرية " بأن حزب اهللا "تؤمن"وأضافت الصحيفة أن األجهزة األمنية في إسرائيل  ."بين النقاط

 من تصريحات حسن "على الرغم" الذي تمتع بها في الساحة الداخلية في لبنان قبل العدوان األخير "العمل
  .نصر اهللا

  14/5/2007ألخبار اللبنانية ا
  

  إسرائيل تبدأ اليوم مناورات تشمل المناطق العسكرية الثالث .39
 أعلن الجيش اإلسرائيلي، أمس، أنّه سيقوم بدءاً من اليوم بإجراء تدريبات واسعة النطاق علـى                :ا ف ب  

 . ولين سياسـيين  الدفاع المدني في إطار مناوراته السنوية، وذلك بمشاركة كبار القادة العسكريين ومـسؤ            
وأشار بيان للجيش إلى أن هذا التدريب سيأخذ في االعتبار تجارب الحرب اإلسرائيلية األخيـرة علـى                 
لبنان، لجهة التعاطي مع هجمات صاروخية كتلك التي شنتها المقاومة، على أن تشمل المناطق العسكرية               

  .كافة في إسرائيل في الشمال والوسط والجنوب
  14/5/2007السفير 

  
  حاخامات يقتحمون المسجد األقصى ومفتي القدس يحذر من المصادمات .40

قامت مجموعة من الحاخامات ينتمون إلى المعسكر الوطني  :عبدالرؤوف أرناؤوط - القدس المحتلة
 من أجل تأكيد الصلة بين اليهود ، أمس باقتحام المسجد األقصى والتجول في ساحاته،الصهيوني
 بعدم جواز 67جاً عن اإلجماع الذي كان سائدا في أوساطهم منذ عام  وهو ما يمثل خرو،والمسجد

مفتي القدس والديار ومن جهته أعتبر . ، حسب زعمهم لم تحدد بعدذلكساعة قصى، ألن الدخول إلى اال
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 ومن شأنها أن تشجع أعداداً متزايدة من اليهود على اقتحام ،خطيرة جداأن هذه الخطوة الفلسطينية 
  .نا من شأنه أن يدفع إلى مصادمات مع المصلي وهو م،المسجد

  14/5/2007الوطن السعودية 
  

  مفتى فلسطين يدعو الجهات الدولية والمحلية للتحرك لحماية القدس .41
 وعلى رأسـها المنظمـات المعنيـة بـالتراث          ،والمحلية دعا الشيخ محمد حسين الجهات الدولية     : غزة
فيها من معالم إسالمية ومسيحية وتاريخيـة مـن          س بكل ما   إلى التحرك الفوري إلنقاذ القد     ،سكويكاليون

ن هذه االعتداءات المبرمجة تستهدف إلغاء تاريخ بأكمله، واسـتبداله           الفتا إلى أ   .االعتداءات االسرائيلية 
  .يفتقد إلى الواقعية والصدق بتاريخ مزور،

  13/5/2007وكالة األنباء األردنية بترا 
  

   منذ مطلع العام الحالي في القدس منزال49ًيلي هدم االحتالل اإلسرائ: مركز حقوقي .42
أكد مركز القدس للحقوق االجتماعية واالقتصادية، أن بلدية القدس، هدمت منذ مطلع العام : الناصرة
وأشار إلى أن هذا العدد يبلغ ضعفي عدد المنازل .  منزالً ومبنى في أحياء متفرقة بالمدينة49الحالي 

 76والذي شهد حتى نهاية شهر كانون أول هدم ما مجموعه ، 2006من العام التي هدمت لنفس الفترة 
 السلطة ، مدير المركزدعاو. منزالً ومساحات كبيرة من األسوار اإلسمنتية، وعددا من المنشات األخرى

الفلسطينية إلى تحرك فوري وعاجل لمنع عمليات الهدم الوشيكة لمنازل في ضاحية السالم على أراضي 
  .فرادها عن ألف نسمةألعائالت يربو عدد والتي تعود اتا، شمال شرق القدس بلدة عن

  13/5/2007 قدس برس
  

  بسبب القيود االسرائيلية  في الخليل محل تجاري اغلق1800: بيتسيلم .43
ان اكثر من الف شقة سكنية تابعة لفلسطينيين ، جاء في تقرير اعدته منظمة بتسيلم االسرائيلية: بيت لحم

 محل تجاري فلسطيني في المكان اغلق 1800 وان اكثر من ،دينة الخليل قد اخالها سكانهافي وسط م
سلطات االحتالل قيودا على الحركة التجارية الفلسطينية في محيط حيث وضعت  .خالل السنوات االخيرة

جيش الان  الناطق بلسأعتبربدوره و . الى تدهور االوضاع االقتصادية في المدينةىدأما ، الحي اليهودي
 تأتي ت ان االجراءات التي اتخذوضحاممدينة،  ان التقرير ال يعكس االوضاع المعقدة في ال،االسرائيلي

 .السباب امنية ودفاعا عن حياة االنسان وال تعود الى نزوة شخصية
  14/5/2007وكالة معا  

  
  تقاليةاحتجاجا على ظروفها االع باإلضراب المفتوح عن الطعام  تهددفلسطينيةأسيرة  .44

 األسيرة آمنة منى    ، أن قالت مسؤولة ملف األسيرات في نادي األسير في طولكرم        :  ميسرة شعبان  -غزة  
هددت باإلضراب المفتوح عن الطعام احتجاجا على ظروفها االعتقالية السيئة جدا التي تعيشها في زنزانة               

يتعمدن التعرض لهـا    ها  رات ل أن السجينات الجنائيات المجاو   ، وأضافت،   انفرادية في سجن عزل الرملة    
وضربها بشكل مبرح وتوجيه الشتائم والسباب واأللفاظ غير الالئقة بحقها، مشيرة إلى أنهن يقدمن فـي                

علـى   و . ويمنعنها من الخروج للفورة ولو لساعة واحدة       هامعظم الوقت على منع إدخال المواد الغذائية ل       
ومع  ها بدأن خطوات احتجاجية وتصعيديه تضامنا مع       سجن تلموند   في  أن األسيرات  فقد ذكر الصعيد ذاته   

  .باقي األسيرات المعزوالت
  14/5/2007المستقبل اللبنانية 
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  الحصار بسبب ستعمل أدوية منتهية الصالحية إلبقاء ابنته على قيد الحياةيفلسطيني  .45
لعدة شهور، ،  منتهي الصالحية،دواءاضطر فلسطيني من سكان الضفة الغربية إلعطاء ابنته : طولكرم

 وذلك بسبب الحصار واضراب القطاع ،دون فائدة همدن الضفة، بحثا عن، بعد أن جاب جد بديالي لم هألن
علما أن الطفلة تعاني من مرض نادر، مما يحتم أخذ الدواء للبقاء . الصحي الفلسطيني بسبب الرواتب

  .على قيد الحياة
  13/5/2007 قدس برس

  
   حماس والجهاد ونحن ضد تفجير مقاهي اإلنترنتلنا موقف شرعي من : غزةسلفيو .46

قال مجدي بن عبد اهللا المغربي الداعية األبرز في حقل الدعوة الميـداني             : لألنباء نت  وكالة قدس  - غزة
 أن الموقف السلفي واضح في مواجهة الفساد بأنـه شـرعي، وأن االخـتالف مـع       ،للسلفية في فلسطين  

 نفى أن يكون السلفيون على عالقة       فيماهاد هو اختالف شرعي،     الحركات اإلسالمية وخاصة حماس والج    
  .بعمليات التفجير التي تحدث في مقاهي اإلنترنت

  13/5/2007نشرة عين على فلسطين 
  

   انتهاكاً إسرائيلياً األسبوع الماضي1389 جريحاً و28 شهداء و5: تقرير .47
 أعـده   ، اإلسرائيلية ضد الفلـسطينيين    ، يرصد االنتهاكات   إحصائي أشار تقرير :  أحمد رمضان  -رام اهللا   

ن قوات االحتالل اإلسرائيلي،    أمركز المعلومات الوطني الفلسطيني في الهيئة العامة لالستعالمات، أمس،          
مشيراً إلى أن   ،  2007 أيار   7 إلى 1 انتهاكاً، خالل الفترة من      1389ارتكبت خالل األسبوع الماضي فقط      

وأوضح أن قـوات االحـتالل،       . انتهاكاً 22558، بلغ   الحالياية العام   عدد االنتهاكات اإلسرائيلية منذ بد    
 28 شـهداء، وأصـيب      5 مرة، سقط علـى إثرهـا        71قامت بإطالق النار تجاه المواطنين والممتلكات       

وبين أن قوات االحـتالل قامـت      .  مواطناً 126 حملة اعتقال، أسفرت عن اعتقال       42مواطناً، كما نفذت    
ـ تلك الفترة خالل    حـاجزاً، وأغلقـت   118 حملة إلقامة الحواجز العسكرية الموقتة، نصبت خاللها      48 ب

 حالة إغالق، فضالً عـن تجريفهـا أراضـي          331  بمعدل طرق ومعابر في وجه المواطنين والبضائع     
  .بحق الفلسطينيينلهم  اعتداء 11رصد التقرير  أما المستوطنين، فقد . مرات10المزارعين 

  14/5/2007المستقبل اللبنانية 
  

  قوات االحتالل تعتقل عشرة فلسطينيين في الضفة الغربية .48
 عشرة مواطنين فلسطينيين بعد مداهمات لعـدد مـن          ، فجر اليوم والليلة الماضية    ،اعتقلت قوات االحتالل  

 فيما دارت مواجهات عنيفة مع شبان المقاومة الفلـسطينية  .القرى والبلدات في محافظتي رام اهللا والخليل    
ـ  ، بحسب مـا    نابلس والمخيمات المحيطة بعد توغل لجيش االحتالل       في مدينة   مـصادر محليـة     ه اكدت
 في حين ذكرت مصادر االحـتالل عـن القـاء           .لم يبلغ عن اية اصابات او اعتقاالت      ، إال أنه    فلسطينية

  . أيضايبلغ عن اية اصابات جراء ذلك، دون أن  بالقرب من قلقيليةهزجاجة حارقة على احدى سيارات
 14/5/2007 48عرب

  
   في فلسطينهيئة األعمال الخيرية تطلق المرحلة الثامنة من مشروع سنابل الخير .49

مدير مكتب هيئة األعمال الخيرية اإلماراتية في الضفة الغربية، أمس، انطالق            أعلن   :كتب محمد بالص  
بعـد الحـصار    هيئـة، و   وأشار إلى أن ال    .الـمرحلة الثامنة من مشروع سنابل الخير من جنين إلى رفح         

 .الظالـم، قررت مضاعفة الموازنات المخصصة للضفة الغربية، من خمسة إلى عـشرة ماليـين دوالر            
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 مليون دوالر بهدف مساعدة أبنـاء الـشعب         20إلى  موضحا أنها ضاعفت الموازنة للعام الجاري أيضا        
والـذي  نابل الخير،   مشروع س  و لفت في هذا السياق، إلى أن المستفيدين من           .الفلسطيني وتعزيز صموده  

  . أكثر من مليون فلسطيني من جميع محافظات الوطنبلغوابدأ تنفيذه نهاية العام الـماضي، 
  14/5/2007األيام الفلسطينية 

  
   النقابية االحتجاجية الفلسطينية تصعيدا للخطواتتعليق جزئي لدوام الجامعات .50

امعات الفلسطينية عـن بـدء اإلجـراءات         أعلن مجلس اتحاد النقابات في الج      :فوزي الشويكي  -الخليل  
التصعيدية النقابية في جميع الجامعات في الضفة وغزه، احتجاجا على عدم تجاوب مجلس التعليم العالي               

رئيس مجلس اتحاد النقابـات فـي       فيما أشار   . جزئياوقرر تعليق الدوام اليوم     ها،  مع مطالب العاملين في   
  .صعبة للغاية ما يؤثر على هجرة الكفاءات والنخب األكاديمية أن األوضاع االقتصادية ، إلىالجامعات

  14/5/2007الحياة الجديدة 
  

  اتحاد المهندسين الفلسطينيين يعقد مؤتمره الرابع في بيروت .51
 مؤتمره الرابع برعاية وحضور نقيب المهندسـين      ) فرع لبنان (نظم االتحاد العام للمهندسين الفلسطينيين      

باإلضافة إلى العديد مـن المـسؤولين        ممثل منظمة التحرير في لبنان       هحضرد  وق.  في بيروت  اللبنانيين
مسؤول المنظمات الشعبية الفلسطينية في لبنان والمشرف على اعمال المؤتمر فتحي           وتناول  . الفلسطينيين

 من العمل على رفع شأن المهنـدس الفلـسطيني والنهـوض            ،ابو العردات االهداف والمهمات للمؤتمر    
لعملي والعمل على تجميع الطاقات الهندسية الفلسطينية وتأمين فرص العمل والدفاع عن حقوقه             بمستواه ا 

والعمل الى ايجاد صندوق الضمان االجتماعي الفلسطيني وتبني المشاريع االنتاجية لخدمة الثورة وتنمية             
  .موارد االتحاد وانجاز مجلس المنظمات الشعبية المركزي

 14/5/2007المستقبل اللبنانية 
  

   الجنوب اللبناني هلهم في مخيمات طفالً فلسطينياً يرصدون بعدساتهم معاناة ا140 .52
،  جنوبي لبنان   في مخيمات منطقة صور    ا فلسطيني  ولدا 140غمرت الفرحة وجوه    : حسين سعد  -صور   

اناة بعد احتفالهم باالنجاز الذي حققوه على مدى اشهر قاموا خالله بالتقاط مئات الصور التي رصدت مع               
  وذلـك ضـمن     .وهموم ومآسي اهلهم في تلك المخيمات بالتزامن مع الذكرى التاسعة والخمسين للنكبـة            

ولمناسـبة  .  رمزي حيدر مع عدد آخر من المـصورين        مصور الذي أطلقه ال   )ذاكرة(مهرجان الصورة   
لعينـين  اقيم حفل تخرج في مخيم الرشيدية حضره سلطان ابـو ا          فقد  انتهاء المشروع في مخيمات صور      

  . ومسؤول الجبهة الديموقراطية ابو بشار
  14/5/2007السفير 

  
   بيتاً في النقب22السلطات االسرائيلية تقرر هدم  .53

أقدمت قوات كبيرة من الشرطة وحرس الحدود والقوات الخاصة االسرائيلية، ودائـرة اراضـي              : القدس
ة غير المعترف بها شرقي حـورة        أمر هدم على بيوت، في قرية سعو       22اسرائيلي، اليوم، على الصاق     

، كما منعت حافلة تقل الطالب من العودة        ذلكأغلقت الشرطة الطرق المؤدية للقرية أثناء       قد  و .في النقب 
  . على فتح الطريقوهاأجبرو نزلوا من الحافلة إال أنهمالى بيوتهم من المدرسة، 

  14/5/2007 وفا -وكالة االنباء الفلسطينية
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   جامعة بئر السبع يطوران جهاز لتشخيص الخط العربي اليدوي باحثان عربيان في .54

طور باحثان عربيان في جامعة بن غوريون في بئر السبع، جهازا أول من نوعه لتشخيص : ياسر العقبي
الخط العربي المكتوب باليد، وتحويله بشكٍل فوري إلى خط رقمي يتعرف الحاسوب عليه بنسبة نجاح 

طيع كاتب العربية الكتابة على لوح الكتروني، يقوم بتحليل المنحنيات والنقاط يستبحيث %. 97تصل إلى 
  .إلى أحرف متشابكة

  13/5/2007 48عرب
  

  في البورصة الفلسطينية  للشركات المساهمةتوجه النشاء سوق موازية .55
ت  ان هناك اتصاال،اكد رئيس مجلس ادارة سوق فلسطين لالوراق المالية:  خليل العسلي-رام اهللا 

النشاء سوق موازية الدراج الشركات المساهمة العامة التي لم تستوف متطلبات االدارج في السوق 
هذه ان تنطلق ، الى ذلك توقع رئيس مجلس ادارة هيئة سوق راس المال.  للبورصة الفلسطينيةالنظامية

سطين المالية باكثر من السوق قبل نهاية العام الحالي، مضيفا ان الفكرة موجودة وقد اعلنت عنها سوق فل
 .طريقة

  14/5/2007الدستور 
  

  جدار الفصل العنصري يعيق تقديم الخدمات الطبية للفلسطينيين: دراسة .56
كشفت دراسة استعرضها وزراء الصحة العرب، امس، عن أن جدار الفـصل  :  يوسف الشايب-رام اهللا   

من األسر الفلـسطينية    % 65بية لنحو   العنصري اإلسرائيلي في الضفة الغربية، يعيق تقديم الخدمات الط        
 سيدة حامال على الـوالدة علـى        69فإن قوات االحتالل أرغمت     أيضا،  وحسب الدراسة    .الواقعة داخله 

 مريـضا   1248 جنينا ووفاة خمس سيدات، إضافة إلى منع         35الحواجز العسكرية، ما أدى إلى إجهاض       
 القطاع الصحي في األراضـي الفلـسطينية        وحذرت من أن   .من عبور المعابر الحدودية في قطاع غزة      

يتعرض لكارثة حقيقية، جراء الحصار الدولي، ما أدى إلى عدم دفع رواتب العاملين، ووقـف خـدمات                 
  . الرعاية الصحية األولية، ووقف توزيع األدوية للمرضى المزمنين

  14/5/2007الغد األردنية 
  

  إلحتاللخبراء تجميل سويسريون إلى غّزة لترميم ما شّوهه ا .57
وصل وفد طبي سويسري من المتخصصين في جراحة التجميل إلى قطاع غزة، حيث من : ألفت حداد

للمصابين بسبب اعتداءات االحتالل المتوقع أن يجرى عددا من العمليات الدقيقة والمتخصصة 
فير األعباء  ضمن حملة تقوم بها وزارة الصحة الفلسطينية للتخفيف من معاناة المواطنين وتواالسرائيلي،

  .المادية على السلطة
  13/5/2007 48عرب

  
  الوثائقيالسيرة والمسيرةفيلم نكبة فلسطين في  .58

 اتحكاية الشعب الفلسطيني منذ النكبة، من خالل جداري       ،  لفيلم الوثائقي السيرة والمسيرة   يروي ا : أبوظبي
نت نتاج الزيارة األولى التي قام      كاوقد  . نفذها الفنانان الفلسطينيان إسماعيل شموط وزوجته تمام االكحل       

  . عاما49 بعد غياب طال لمدة 97م  إلى فلسطين عااإلثنانبها 
  14/5/2007الخليج اإلماراتية 
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  مساع للقاء ثالثي بين العاهل األردني وعباس وأولمرت في البتراء .59

 مع ايهود اولمرت من المقرر ان يلتقي العاهل األردني عبد اهللا الثاني:  عمان-عبدالجبار أبو غربية
رئيس الوزراء اإلسرائيلي الذي سيشارك في اجتماع الحائزين على جوائز نوبل للسالم الذي سيعقد في 
مدينة البتراء، غدا الثالثاء، في حين سيشهد اليوم نفسه لقاء آخر للعاهل األردني مع شمعون بيريس 

 ان البحث سيتناول مشروع وادي السالم وقالت مصادر مطلعة. النائب األول لرئيس الوزراء اإلسرائيلي
وهو المشروع المشترك بين األردن وإسرائيل والسلطة الوطنية الفلسطينية المقرر إقامته في منطقة 

وتوقعت المصادر ان يعقد لقاء بين العاهل االردني واولمرت . األغوار والذي تم طرحه قبل فترة
 .  االجتماعوالرئيس الفلسطيني في حال شارك محمود عباس في

  14/5/2007عكاظ 
  

  يدعو الى تعزيز وحدة الشعب الفلسطيني والتمسك بحق العودة " حشد" .60
في حزب حشد بجماهير الالجئين بالوقوف صفا واحدا بهدف " عودة"اهابت دائرة الالجئين : عمان

فرد الضغط على قطبي الصراع والمحاصصة في السلطة الفلسطينية واهل الحكومة لمغادرة نهج الت
واقتسام التسلط على قرار الشعب الذي جر الويالت على الشعب ودمر االنتفاضة وهمش منظمة التحرير 

وأكدت في بيان لها ضرورة التمسك بالوحدة الوطنية الفلسطينية المبنية على وثيقة الوفاق . الفلسطينية
الشاملة واعادة تفعيل الوطني المستمدة من وثيقة االسرى وعلى اساس الشراكة السياسية الوطنية 

مؤسسات منظمة التحرير الفسطينية بوصفها ممثله الشرعي والوحيد وعلى اساس انتخاب مجلسها 
الوطني عنوان وحدة الشعب في كل مواقعه في الضفة الغربية وغزة والقدس والشتات وعلى اساس 

ه، وتؤسس الستعادة الدعم التمثيل النسبي ليكون معبرا عن االرادة الحقيقية للشعب الفلسطيني وصمود
وأكد البيان ضرورة التمسك بحق العودة كونه جوهر الحقوق الوطنية . العربي والدولي لقضيته العادلة

الى ذلك تقيم اللجنة المركزية . 194الفلسطينية وعلى اساس تنفيذ قرارات االمم المتحدة وتحديدا قرار 
 المقبل، ندوة لمناسبة الذكرى التاسعة والخمسين لحق العودة في حزب جبهة العمل االسالمي، الخميس

ويتحدث في الندوة التي تقام في قاعة األمانة العامة للحزب في العبدلي . للنكبة، التي تصادف اليوم
  .المؤرخ سلمان أبو سته المتخصص بملف حق العودة، ومن المقرر ان يتناول المستجدات في هذا الشأن

يوما وطنيا أردنيا للتضامن مع "ة قد دعت الشعب األردني العتبار اليوم وكانت لجنة حق العودة الحزبي
تأكيد التمسك الحازم بالحقوق الوطنية "وكذلك لـ" نضال الشعب الفلسطيني ورفع الحصار الغاشم عنه

  ".الفلسطينية وفي مقدمتها حق العودة
  14/5/2007الدستور 

  
  لهجمة الحكومية طارئ لقيادات الحركة اإلسالمية للتصدي لاجتماع .61

تعقد الهيئات القيادية المختلفة للحركة اإلسالمية اجتماعا مشتركا، األربعاء المقبل، :  ماجد توبة-عمان 
لبحث رؤية لمواجهة ما تعتبره الحركة هجمة حكومية ضدها، بعد سلسلة تصريحات لرئيس الوزراء 

وفيما . ة، وبعض قياداتها بالنقد الشديدمعروف البخيت على مدى األسبوعين الماضيين، تناول فيها الحرك
لم تعد تستبعد لجوء الحكومة لخطوات تصعيدية "قال قيادي إسالمي، فضل عدم نشر اسمه، إن الحركة 
أشار أمين سر جبهة العمل اإلسالمي نمر و". على أرض الواقع تجاه الحركة ورموزها ومؤسساتها

ستكون على جدول " الستهداف الحكومي للحزبا" الى ان قضية ، امس رسمي له في تصريح،العساف
كما لفت الى أنه سيتم .  السبت المقبل،اجتماع آخر، يضم المكتب التنفيذي للحزب ومكتب مجلس الشورى

 ،من جانب آخر، طلب المكتب ".تدارس إمكانية عقد اجتماع طارئ لمجلس الشورى لمناقشة هذه القضية"
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رصد التجاوزات "العليا لالنتخابات البلدية خابات البلدية رصد  من اللجنة العليا لالنت،وفقا للعساف
". والمضايقات في عمليات التسجيل لالنتخابات البلدية، وأية عمليات تزوير من خالل الفروع المختلفة

، ذكر منها "هنالك تجاوزات في عملية التسجيل لالنتخابات البلدية في عدد من المناطق"وذكر العساف ان 
  .بد والزرقاء، وبعض مناطق أمانة عمان الكبرىمدينتي إر

   14/5/2007الغد األردنية 
  

  سحب اعترافه بالبطريرك االرثوذكسي في القدسترحيب بقرار األردن  .62
 ،رحبت أوساط في الرعية األرثوذكسية في األردن وفلسطين وإسرائيل: نبيل غيشان - الناصرة، عمان
فها بالبطريرك ثيوفيلوس الثالث بطريركاً للروم األرثوذكس  بقرار الحكومة األردنية سحب اعترا،امس

بسبب تخلفه عن االيفاء بالتزاماته "في القدس، وتمنت على الحكومة الفلسطينية أن تتخذ قراراً مماثالً 
 وتطبيق بنود القانون األردني الخاص بالبطريركية، وتنصله عن التزام ،للحكومتين الفلسطينية واالردنية

صفقات بيع وتأجير العقارات واألراضي التي أبرمت في عهد سلفه ايرينيوس، وفي مقدمها إلغاء كل 
صفقة بيع عقارات في ميدان عمر بن الخطاب عند مدخل باب الخليل في القدس المحتلة لجهات 

 ان ثيوفيلوس لم يف ايضا التزامه ،وقال مسؤول كبير في البطريركية االرثوذكسية. "استيطانية يهودية
يين اثنين من المطارنة العرب في المجمع المقدس، فضالً عن معلومات عن إبرام صفقات عقارات تع

 ان قرار سحب االعتراف الذي اصدره مجلس ، امس،واعلنت مصادر اردنية رسمية .جديدة في عهده
االحد، جاء استجابة لدعوة اطلقها المؤتمر  - الوزراء االردني في وقت متقدم من ليل السبت

 بعد مماطلة البطريرك في تنفيذ التزامه ، الذي عقد في عمان مطلع الشهر الجاري،رثوذكسي العربياال
الغاء صفقة بيع عقارات في باب الخليل في القدس الشرقية وتفعيل المجلس المختلط الدارة الكنيسة 

لمحتلة وتعيين مطارنة عرب في المجمع المقدس، وحصر امالك البطريركية في القدس واالراضي ا
ومنع بيعها او تأجيرها من دون علم المجمع المقدس، وتطبيق القانون االردني الذي يحكم عمل 

وتعتبر الحكومة االردنية ان قرارها بمثابة انذار خطي اخير للبطريرك من  .1958البطريركية منذ عام 
مطالبها مسبقا قبل عودة اجل العودة الى اتفاقه السابق مع الحكومة االردنية التي تشترط االن تنفيذ 

االعتراف بالبطريرك او االستمرار في مقاطعته في خطوات تصعيدية تستمر شهرين، وقد تصل الى 
وحاول البطريرك معاقبة ثالثة من  .سحب الجنسية االردنية منه والدعوة الى عزله عن رئاسة الكنيسة
اساقفة سبسطية المطران عطاهللا حنا، رجال الدين العرب شاركوا في المؤتمر االرثوذكسي، منهم رئيس 

  . لكنه فشل في استصدار قرار من المجمع المقدس ضدهم
وقال الناطق باسم وزارة .  لقرار االردن المتسرع والذي جاء نتيجة سوء تفاهم، امس،وأسفت اليونان

ب قرار الحكومة االردنية المتسرع في سح"الخارجية اليونانية جورج كوموتساكوس في بيان ان 
االعتراف ببطريرك الكنيسة المقدسية، لم يعط الوقت الكافي للبطريرك ثيوفيليوس الثالث باتخاذ القرارات 

 وستسهم في توضيح سوء التفاهم ،اليونان تساند بقوة بطريرك الكنيسة المقدسية"واضاف ان . "المطلوبة
  . "هذا وتسوية الوضع

 ونشرت ، اليونانية"ايليفتيروتيبيا" االردني مع صحيفة وفي مقابلة اجراها ثيوفيليوس قبل اعالن القرار
تقارير عن حسابات البطريركية الن مكتب اللجنة االقتصادية كان "امس، قال انه غير قادر على إعداد 

الضغوط "، منددا بما اسماه "ليس لدينا ما نخفيه": واضاف. "مقفال وألن الشرطة هي التي تملك المفتاح
ورست على البطريركية من بعض اعضاء الطائفة االرثوذكسية الذين يودون واالبتزازات التي م

 ."الحصول على دور قيادي
  14/5/2007الحياة 
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 المبادرة العربية للسالم شكلت اختالفا بالمنهجية العربية: فايز الطراونة .63

هجية العربية دون قال الدكتور فايز الطراونة، أن المبادرة العربية للسالم شكلت اختالفا بالمن: السلط
 وظهور المبادرات والمبعوثين من 1967 وحتى عام 1948تحفظ من أي طرف عربي بدءا من عام 

وأضاف، بمحاضرة ألقاها بجامعة البلقاء التطبيقية اليوم بعنوان المبادرة العربية للسالم، . االمم المتحده
وأضاف، أن . كانت تقود الشارع العربيأن العقلية العربية تغيرت تغيرا جوهريا وكذلك المنهجية التي 

ما يبعث على االسف أن الشيء الوحيد الذي لم يكتمل بشكل رئيس هو الوفاق العربي والتنسيق العربي 
الكامل على مجمل الصراع العربي االسرائيلي، مشيرا الى دور الجامعة العربية التي يفترض أنها الرابط 

 1977وأشار الطراونة الى عام . ت عن هذا الوفاق وهذا التضامنوالعباءة التي يحتمي بها الجميع انتف
عندما قام الرئيس المصري السابق أنور السادات بزيارة القدس وأعتبر وقتها بوابة االنشقاق التاريخي 
العربي خصوصا عندما توجت بمعاهدة كامب ديفيد االنفرادية التي أخذت المصير الفلسطيني دون 

  . واالردنيين وأدى ذلك الى خروج مصر من الجامعة العربية وتحييدهااستشارة الفلسطينيين
  13/5/2007وكالة األنباء األردنية بترا 

  
  فريقا العمل األردني والفلسطيني يبحثان عناصر المبادرة اليابانية  .64

ريقا في إطار متابعة المبادرة اليابانية بخصوص ممر السالم واالزدهار التقى، اليوم في عمان، ف: عمان
العمل األردني والفلسطيني للتباحث حول عناصر المبادرة والسبل الكفيلة للمضي قدماً بتنفيذ المشاريع 

واتفق الجانبان على متابعة مشاريع السالم المقترحة من الجانب الياباني والتي تتضمن . المنبثقة عنها
تخزين المنتجات الزراعية في إقامة منطقة صناعية زراعية على الجانب الفلسطيني ومركز لتغليف و

منطقة البحر الميت، باإلضافة إلى إنشاء مطار في الشونة الجنوبية يتم من خالله شحن المنتجات 
الفلسطينية إلى األسواق العالمية األمر الذي سيساعد في تطوير االقتصاد الفلسطيني وتخفيف المعاناة عن 

مبدأ على عقد اجتماع يضم األطراف المعنية في الفترة كما اتفق الجانبان من حيث ال. الشعب الفلسطيني
  .القريبة لتطوير اآللية الالزمة لوضع المبادرة حيز التنفيذ

  13/5/2007وكالة األنباء األردنية بترا 
  

  "اإلخوان المسلمين"قادرون على منافسة : منى أبو بكر .65
ر األولى من نوعها في المنطقة منى أبو بكر سابقة تعتب. سجلت األكاديمية األردنية د: شيما برس

تهتم " الوطني األردني"بتأسيسها وترؤسها ألول حزب سياسي أردني، مؤكدة على أن توجهات حزبها 
مشيرة إلى أن الحزب ال يتوجه نحو ". األردن أوالً"فقط بالقضايا الداخلية لألردن، ويرفع شعار الدولة 
ا المشاكل الداخلية األردنية، مؤكدة على قدرتها في المشاكل اإلقليمية إال في اللحظة التي تحل فيه

في األردن، " اإلخوان المسلمين"الجناح السياسي لحركة " جبهة العمل اإلسالمي"المستقبل منافسة حزب 
وتشكيل حكومة إذا ما جرت االنتخابات وفق قانون القوائم الحزبية، منتقدة ضعف األحزاب السياسية 

  .على الساحة الداخلية
   14/5/2007يان اإلماراتية الب

  
  وأرفض ترؤس حكومة ثانية.. السالح اللبناني شرعي الى االبد  :عونميشال  .66

النائب ميشال عـون    " تكتل التغيير واإلصالح  "الكويتية رأى رئيس    " األنباء" في حديث الى جريدة      :وطنية
السالح اللبناني شرعي   "كد أن   وأ ".أن تأليف حكومة ثانية في لبنان هو أحد الحلول لكنني أرفض ترؤسها           "

إلى األبد، وال ينتهي دوره إال بتحرير كامل األرض اللبنانية وإعادة األسـرى والوصـول إلـى هدنـة                   
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ليس هناك تهريب سالح لـسبب      : "، مندداً بمقوالت تهريب السالح من سوريا إلى لبنان، وقال         "مفروضة
أن "لى أن السوريين يرونه خصماً شريفاً، مؤكـداً         وأشار ا  ".بديهي يتعلق بامتالء المخازن لدى حزب اهللا      

، وقلّل من جدية الكـالم عـن عـودة          "ال اتصاالت مباشرة بينه وبينهم إال عبر وسائل اإلعالم والزوار         
  ".حرباً إسرائيلية في المنطقة قبل سنتين"واستبعد  .الذي يعني استبعاده" التحالف الرباعي"

  14/5/2007األخبار اللبنانية 
  

  األمل بالرئيس التوافقي صفر : حزب اهللا .67
تطرح بعض المبادرات والتسويات للوصول الى      اآلن  "قال رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد         

رئيس توافقي، ونأمل في ان تنجح مبادرات وتسويات كهذه، ولكن االمل بالنسبة لنا صـفر الن رئـيس                  
الوطني ال محل له من االعراب، والمطلوب اعـادة انتـاج           تسوية بين خيارين متناقضين على المستوى       

  . "السلطة من جديد
  14/5/2007السفير 

  
  االنسحاب لمصلحة االوفر حظا .. آذار14مبادرة لتحرك مرشح : حمادةمروان  .68

عندما نقول إن الرئيس القادم سيكون      " االستحقاق الرئاسي، أنه      حول وزير االتصاالت مروان حمادة   قال  
ـ    "ار آذ 14"من    آذار بموضـوع    14 آذار، فنحن نعتبر أن كل من يعتنـق مبـادئ            14، لم نحدد حدوداً ل

استقالل لبنان وتمسكه باتفاق الطائف وبعروبة لبنان كما وصفها اتفاق الطائف وليس باالرتباط بأنظمـة               
 آذار  14 " أن قوى   واكد ".غير عربية وشمولية، وبالتالي كل من يعتنق هذه المبادئ فهو مرشحنا للرئاسة           

 آذار، وهناك اتفـاق     14يكونان بمثابة قاعدة لتحرك مرشح      "ستعلن في اجتماعها المقبل برنامجاً ومبادرة       
بين الشخصيات األساسية المرشحة لرئاسة الجمهورية ينسحب بموجبه المرشحون لمـصلحة المرشـح             

نامج متكامالً لقاعدة الحكم في     األوفر حظاً للوصول الى سدة الرئاسة يوم االستحقاق، كما سيكون هذا البر           
  ".الحقبة المقبلة

 14/5/2007المستقبل اللبنانية 
 

  "  التنازل عن حق العودةيملك أحدال : " حسني مبارك .69
قال مبارك إنه أبلغ وزيرة الخارجية اإلسرائيلية تسيبي ليفني، خالل : أ ف ب، رويترز، د ب أ

اً ال يملك التنازل عن حقوق الفلسطينيين، وأي رئيس أحد"محادثاتهما الخميس الماضي في القاهرة، أن 
  ". دولة عربية لن يجرؤ مثال على حذف بند حق عودة الالجئين من المبادرة

  14/5/2007السفير 
  

 عمرو موسى في بروكسيل للمشاركة مع وفد تفعيل مبادرة السالم العربية .70
موسى زيارة الى بروكسل، أمس، تستغرق بدأ االمين العام للجامعة العربية عمرو :  القاهرة-علي حسن

ثالثة أيام يشارك خاللها فى أول لقاء بين وزراء خارجية االتحاد االوروبى ووفد تفعيل مبادرة السالم 
وأكد موسى لدى . العربية، المقرر عقده اليوم على هامش اجتماعات رؤساء الدبلوماسية االوروبيين

 حيال الرغبة العربية في استئناف السالم بناء على قرارات وصوله على وجود تفهم من المجتمع الدولي
 . الشرعية الدولية ومبدأ األرض مقابل السالم

  14/5/2007عكاظ 
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   من السابق ألوانه عرض المبادرة العربية على مجلس األمن: مصدر دبلوماسي مصري .71

رض الجانب العربي مبادرة قال مصدر دبلوماسي مصري، إنه من السابق ألوانه التفكير في ع: القاهرة
السالم العربية على مجلس األمن مرة أخرى لتبني المبادرة كأحد مرجعيات عملية السالم وطرح 

. اإلسرائيلي وتحقيق تسوية سياسية شاملة وعادلة للنزاع تصوراته حول آليات إنهاء النزاع العربي
خارجية مصر أحمد أبو الغيط واألردن وأشار إلى أن هناك عملية تقويم تجرى لنتائج اجتماعات وزيري 

عبد اإلله الخطيب مع نظيرتهما اإلسرائيلية تسيبي ليفني، في القاهرة يوم الخميس الماضي، كما ستخضع 
اجتماعات اللجنة الرباعية المعنية بتفعيل المبادرة مع الرباعي الدولي في شرم الشيخ، في الرابع من مايو 

ة في بروكسل، اليوم االثنين، للتقييم أيضا وكذلك نتائج االجتماع الجاري، ومع المفوضية األوروبي
والرباعي الدولي المقرر عقده في ) مصر والسعودية واألردن واإلمارات(المرتقب بين الرباعي العربي 

 ).لم يتحدد مكانه بعد(مطلع يوليو المقبل 
  14/5/2007الخليج اإلماراتية 

  
  الم مبارك وتشيني يبحثان دفع عملية الس .72

، األوضاع في الشرق  بحث الرئيس حسني مبارك مع نائب الرئيس األمريكي ديك تشيني، ظهر أمس
كما أكد الرئيس خالل اللقاء أن المبادرة العربية للسالم . ، وفي مقدمتها جهود دفع عملية السالم األوسط

    .  إسرائيل معها لكنها في حاجة أكثر إلى تجاوب ، ليست في حاجة إلى إعادة تسويق أو تغليف
  14/5/2007األهرام المصرية 

  
  محاكمة المصري المتهم بالتجسس إلسرائيل .73

تبدأ، غدا، بمحكمة أمن الدولة العليا بالقاهرة أولى جلسات محاكمة المهندس  : صالح رجب-القاهرة 
بارات بهيئة الطاقة الذرية المصرية محمد سيد صابر، المتهم بالتجسس على منشآتها لحساب االستخ

ويواجه صابر تهما بالتجسس ضد مصر واإلضرار بمصالحها القومية، وهى تهم  .اإلسرائيلية الموساد
  عاماً، دون احتمال إفراج15 عاماً أو الحبس المشدد 25يعاقب عليها القانون المصري بالسجن المؤبد 

 واتهمت عبد الغني . براءتهونفت زوجة المتهم منال عبد الغني تورطه في القضية، مؤكدة أنها واثقة من.
المخابرات المصرية بتوريط زوجها في القضية، مشيرة إلى أن زوجها أبلغها من سجنه بأن المخابرات 

  .المصرية طالبته بمجاراة األجنبيين
  14/5/2007الوطن السعودية 

  
  إطالق حملة المليون توقيع لحماية األقصى في القاهرة .74

 من مقر نقابة أطباء مصر بالقاهرة، أعمال حملة المليون ،ثالثاء القادم بعد ظهر يوم ال،تنطلق: القاهرة
توقيع لحماية المسجد األقصى برعاية األمين العام للجامعة العربية عمرو موسى، تمهيداً لرفع هذه 

  .التوقيعات إلى األمم المتحدة لمطالبتها بتوفير الحماية للمسجد األقصى من المخططات اإلسرائيلية
      13/5/2007 وفا -االنباء الفلسطينيةوكالة 

  
  المباحثات حول وثيقة اختبار التنفيذ هي إجراءات من أجل اإلجراءات: مجلس األمن .75

أنه في ظل اعتراض أجهزة أمن االحتالل اإلسرائيلي على بنود جـاءت             13/5/2007 48عربجاء في   
في الحزب الجمهوري األمريكي، اجتمعـوا       األمريكية، قال مسؤولون يهود      "االختبار والتنفيذ "في وثيقة   

اختبار "مؤخرا مع نائب رئيس األمن القومي األمريكي، إليوت أفرامز، إن الواليات المتحدة قدمت خطة               
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 للحكومة اإلسرائيلية والسلطة الفلسطينية لتخفيف الضغط العربي واألوروبـي علـى الواليـات              "التنفيذ
فـي حـين قـال      . "إجراءات من أجل اإلجراءات   " تتعدى كونها    المتحدة، معتبر أن المباحثات حولها ال     

وتعتـرض أجهـزة أمـن      . محللون غربيون إن الخطة األمريكية تهدف إلى تحييد مبادرة السالم العربية          
 التي قدمت للحكومـة     "اختبار التنفيذ "االحتالل بشدة على بعض المطالب األمريكية التي وردت في خطة           

مطلب تفكيـك حـواجز فـي       : ويتركز االعتراض اإلسرائيلي في بندين    . سطينيةاإلسرائيلية والسلطة الفل  
والممر اآلمن بين الضفة الغربية وقطـاع       ) في محيط مدينة نابلس على وجه الخصوص      (الضفة الغربية   

وسيتباحث رئيس الوزراء، إيهود أولمرت ووزير األمن عمير بيـرتس، اليـوم،            . غزة برقابة إسرائيلية  
وقال مراقبون إنه رغم رفض أجهزة األمن لـبعض البنـود فـإن الحكومـة               . ار التنفيذ حول وثيقة اختب  

ـ       وستقدم تحفظات على بعض بنـود الوثيقـة     "نعم ولكن "اإلسرائيلية ستتجنب الرفض المباشر وستجيب ب
وقال مـسؤولون أمنيـون     . وستحاول إقناع الواليات المتحدة بإجراء تعديالت تتوافق مع مطالبها األمنية         

رائيليون إن تطبيق بنود الوثيقة سيمنح الفلسطينيين فرصة لتبادل المعلومات والمعرفة في مجال تصنيع              إس
الصواريخ والعبوات الناسفة محلية الصنع وسيتيح لهم نقل تلك المعرفة من قطـاع غـزة إلـى الـضفة      

 وكل مـداخلها    نابلس هي مركزا للعمليات ضد إسرائيل لهذا فرض حولها طوق،         "وأضافوا أن   . الغربية
  ".وخارجها تخضع لرقابة إسرائيلية مشددة

 المسؤول عن االمـن فـي الـوزارة،          أمر  وزير الدفاع عمير بيرتس    أن 14/5/2007السفير  وذكرت  
يحيئيل حورب، بالشروع في تحقيق لمعرفة اذا كان مصدر في وزارة الدفاع ساعد االميركيين في بلورة                

التفاصيل والصيغ التي ظهـرت      .   الشكوك نحو أحد مستشاري بيرتس     وتتوجه. "اختبارات التنفيذ "وثيقة  
في الوثيقة اثارت االشتباه في جهاز االمن بان االميركيين حظوا بتعاون من داخـل وزارة الـدفاع فـي                 

الوثيقة ال يمكنها أن تكتب كما كتبت دون مساعدة من الـداخل مـن   "وقال مصدر أمني كبير ان   . كتابتها
 ."لمجالمصدر خبير في ا

  
  إليوت أبرامز العين الساهرة على حماية مصالح إسرائيل في واشنطن .76

قال أبرامز، وهو يهودي أميركي، إن ما حققته جوالت رايس السابقة في :  محمد دلبح-واشنطن 
المنطقة، التي بلغت منذ توليها منصبها عشر جوالت، هو عملية فقط، موضحاً أنها خطوات ضرورية 

األوروبي والدول العربية التي توصف بالمعتدلة على قائمة الفريق وإقناعهم بأن الواليات إلبقاء االتحاد 
وأبلغ أبرامز القادة اليهود الجمهوريين أنه ال يعتقد أن . المتحدة تعمل على نشر السالم في المنطقة

ائيلي، لكنها قد  اإلسر-الواليات المتحدة يمكن أن تحقق تقدماً ملحوظاً على مسار التسوية الفلسطيني 
تحقق فقط نجاحاً في بعض المسائل المحدودة تتعلق بحرية الحركة والتنقل للفلسطينيين في األراضي 

  .المحتلة وتعزيز حرس الرئاسة الفلسطينية
اليهودية األميركية إن مصادر وثيقة الصلة بصانعي القرار في إسرائيل " فوروورد"وذكرت صحيفة 

ية أساسية داخل البيت األبيض لجهة صناعة القرار المتعلق بالمنطقة، وهو يعتقدون أن أبرامز هو شخص
األمر الذي يدفع بأولمرت إلى إبقاء قناة اتصاله مفتوحة مع أبرامز، الذي يمثل الصوت الرئيسي في دفع 

  .اليهود األميركيين إلى دعم الحرب على العراق
  14/5/2007األخبار اللبنانية 

  
 بي يقاطعون احتفال اسرائيل بتهويد القدسسفراء االتحاد االورو .77

يقاطع سفراء دول االتحاد االوروبي احتفال اسرائيل غدا، حسب التقـويم العبـري،  بالـذكرى                : عمان
، وفقـا الذاعـة     1967االربعين لتهويد القدس العربية بعد احتالل شطرها الشرقي في حرب حزيـران             

االلماني في اسرائيل رفض الدعوة باسم كل دول االتحاد         واضافت االذاعة ان السفير     . الجيش االسرائيلي 
ونقلـت  ". اعتبار القدس الشرقية جزءا من عاصمة لهـا       "االوروبي لرفض دول االتحاد لمزاعم اسرائيل       
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 سفير اجنبي يعملون في اسـرائيل ابـدوا         100 سفيرا فقط من بين      20االذاعة عن مصادراسرائيلية ان     
  ".االحتفال"استعدادهم لحضور 

  13/5/2007وكالة األنباء األردنية بترا 
  

  إسرائيل دولة إرهاب وكرم التنازل الفلسطيني كبير : جنوب أفريقيا .78
وجه وزير االستخبارات الجنوب أفريقي روني كاسريلز انتقادات حادة إلى إسـرائيل علـى              : يو بي أي  

طنات وسياسـة العقـاب   خلفية استمرارها في سياسة ضم األراضي وبناء جدار الفصل وتوسيع المـستو     
ونقلت صـحيفة  . الجماعي التي تنتهجها ضد الفلسطينيين، معتبراً أن هذه األفعال تجعل منها دولة إرهاب        

اسـتعدادهم  " عن كاسريلز، وهو يهودي، قوله إن الفلسطينيين في كل مرحلة أظهروا             "جيروزاليم بوست "
 في المئة من مجمل فلـسطين أو        22عه  ، أي ما مجمو   1967للتفاوض على أساس الخط األخضر للعام       

 فـي  56، والذي أعطـى  1947قرار التقسيم الصادر عن األمم المتحدة في العام    ) ما نص عليه  (نصف  
، واصفاً التعاطي الفلسطيني بهذه الطريقة بأنه كرم        " في المئة للفلسطينيين   44المئة من األراضي لليهود و    

قي إسرائيل إلى اتخاذ سلسلة من الخطوات إلنهاء الصراع         ودعا الوزير الجنوب أفري   . بطريقة ال تصدق  
بما فيها هدم الحاجز األمني وإطالق سراح السجناء الفلسطينيين، وأعرب عن تخوفه من طريق مسدود،               
مشيراً إلى أن الفلسطينيين هم الضحايا، وإسرائيل محتلة، وإسرائيل ال تظهر أي استعداد للـشروع فـي                 

وأشار كاسريلز إلـى أن حركـة حمـاس قبلـت           . ط تضع المطلب تلو اآلخر    مفاوضات جدية ولكنها فق   
باالتفاقات السابقة التي تم التوصل إليها بين السلطة الفلسطينية والحكومة إسرائيلية، بمـا تتـضمنه مـن                 
اعتراف بإسرائيل ونبذ للعنف، معرباً عن اعتقاده بأن الحركة قبلت بمطالب المجتمع الدولي وأنها تتجـه                

  . االعتدالنحو 
  14/5/2007السفير 

  
  البعثة الدولية بالخليل تعقد لقاء مع المواطنين لشرح مهامها .79

عقدت بعثة التواجد الدولي المؤقت في مدينة الخليل، أمس، لقاء مفتوحا حـول             :  وسام الشويكي  -الخليل  
نين السيما فـي البلـدة      األنشطة والمهام التي تقوم بها في المدينة، ومحاوالت تخفيف المعاناة عن المواط           

وبين رئيس البعثة، في حديثه، اهمية مثل هذه اللقاءات في التعريف بوظائف البعثـة وااللتقـاء                . القديمة
ولفت رئيس بعثة التواجد الدولي الـى ان        . بالمواطنين واالستماع الى مقتراحاتهم، وتعزيز التعاون معهم      

نة وكتابة التقارير ثم رفعها للجهات المختـصة لـدى          مهمة البعثة تتوقف على رصد االنتهاكات في المدي       
الطرفين الفلسطيني واالسرائيلي والدول المشكلة العضاء البعثة، ويبقى مضمون التقارير سـرية عـن              

واكد المستشار القانوني في البعثة، ان االخيرة على اطالع بالمضايقات التي يتعـرض لهـا    . الراي العام 
  .االحتالل والمستوطنين في المدينة والبلدة القديمة منهاالمواطنون من جراء ممارسات 

           14/5/2007الحياة الجديدة 
  

  ناالتحادات اإلسالمية في جامعات كاليفورنيا تنظم أسبوع فلسطي .80
ردت منظمات واتحادات إسالمية في عدد من جامعات والية كاليفورنيا على  :نيروز بكر -لونج بيتش 

يقيمه اليهود في الواليات المتحدة سنويا، بأسبوع فلسطين، ويهدف إلى دعم القضية أسبوع إسرائيل الذي 
هاجم يهود متطرفون أنشطة المسلمين وبعض الشخصيات اإلسالمية خالل إقامة أنشطة  وقد .الفلسطينية

زعمت تقارير وإحصاءات قامت بنشرها ومن جهة أخرى . األسبوع، بسبب تطرقهم إلى الهولوكوست
 بأن إسرائيل هي الدولة الوحيدة في ،يهودية خالل أسبوع إسرائيل الذي اختتم األسبوع الماضيمنظمات 



  

  

 
 

  

            32 ص                                    721:                                 العدد14/5/2007اإلثنين : التاريخ

، فيما تنخفض %74الشرق األوسط التي تتمتع بمبادئ الديموقراطية وحقوق المرأة بنسبة تتجاوز 
   %.40معدالت حقوق المرأة في الدول العربية عن 

 14/5/2007الوطن السعودية 
  

  دماغية بجلطةتهبا اص إثرغيبوبة في معمر القذافي أنباء عن دخول .81
 بجلطة ، يوم امس،ان معمر القذافي اصيب،  نقال عن مصدر اوروبي مطلع،كشفت مصادر: بيت لحم
 فيما وصفت حالته ،المستشفى استدعاء اوالده على وجه السرعة الى، مما دفع إلى دخل غيبوبةودماغية 

  .بالخطيرة جدا
  14/5/2007وكالة معا 

  
  آالف جندي أميركي سنويا بسبب التوتر 5انتحار : تقرير .82

كشف تقرير طبي أميركي أن عدد معدالت اإلنتحار في صفوف الجنود :  وكاالت االنباء-واشنطن 
األميركيين العائدين من العراق وأفغانستان في ارتفاع مطرد، بسبب التقصير في العناية الطبية التي 

  . جندي سابق ينتحر كل عام5000 موضحا أنالمخصصة لهم، تقدمها العيادات النفسية 
  14/5/2007الدستور 

  
  2006يوليو /األسلحة التي استخدمها العدو في حرب تموز: الموسوعة العسكرية .83

تحتوي القنابل العادية على المواد المتفجرة داخل حاوية موصلة مع دائرة كهربائية يتم             :   القنابل الذكية  -
وتشتعل المواد الشديدة االنفجار فينتج ضغط      . ق مفتاح اإلشعال عند االصطدام بالهدف     ضبطها بساعة لتغل  

عال ودرجة حرارة مرتفعة تؤدي الى تدمير المنطقة المحيطة من خالل تطاير المواد الـصلبة المكونـة                 
أمـا  . وهذه القنابل ال تضم نظام توجيه أو تحكم عن بعد، وانما تنفجر عند ارتطامها بـاألرض                . للقنبلة

القنبلة الذكية فال تختلف عن هذه القنبلة العادية، ولكن أضيف اليها تحسينات على المواد المتفجرة ودائرة                
   :وتحتوي القنبلة الذكية على. التفجير األساسية

   . نظام المستشعرات االلكترونية-
   . كمبيوتر التحكم وتوجيه القنبلة-
   . أجنحة الطيران والتوجيه-
   .ويد األجهزة االلكترونية للقنبلة الطاقة الكهربائية بطارية تز-

أما أهـم القنابـل الذكيـة التـي         . ولن نفيض في شرح طريقة عمل هذه األجهزة وبالتالي القنبلة الذكية          
   :استخدمتها اسرائيل في حربها على لبنان فهي اآلتي

   )Have Lite:( هاف اليت -) Popeye Lite( نظام بوباي اليت -
 أرض المباعد المخصص للطائرة األخف مثـل        -يت، نسخة مطورة من بوباي، الصاروخ جو        بوباي ال 

 أرض موجه بدقة ومتطور، وتسوقه شـركتا لوكهيـد          -هاف اليت هو صاروخ جو      . 16 -الطائرة ف   
ومع هذا الصاروخ تستطيع طائرة مقاتلة مهاجمة أهداف عالية األهمية علـى األرض             . مارتن ورافائيل 

التحـصينات،  : ح البحر وتدميرها من مسافة بعيدة، ومن هذه األهداف علـى سـبيل المثـال              وعلى سط 
وتوفّر أساليب التوجيه وخياراته المتعددة     . المجموعات المتحركة، منصات الصواريخ، الجسور، والسفن     

هاف اليـت،   ونظراً الى التوجيه المرن لمهمة الصاروخ       . دقة قاتلة، فيصبح مثالً مدخل بناء هدفاً شرعياً       
ويمكن برمجة هذا الصاروخ ليحلّـق فـي        . والى المدى المباعد ذي الشأن، يتقلص تعرض طائرة القتال        

مسارات أفقية وعمودية مختلفة، وليستعمل التوجيه المستقل في منتصف المسار باالعتماد على المالحـة              
صاروخ على الهدف مـستخدماً     ، ومن ثم يستقر ال    "GPS"الجمودية بواسطة نظام تحديد المواقع العالمي       
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اداء عالياً للباحث بالتصوير باألشعة ما دون الحمراء، وبالتلفزيون، ويـسدد الـرؤوس الحربيـة إمـا                 
   .لالختراق او للتشظي بالعصف وذلك بدقة جراحية

وهـو يقـدم   . AGM - 142الصاروخ هاف اليت هو نسخة مصغّرة بالحجم والوزن عن الـصاروخ  
كما يقدم مسارات قذف منخفضة وعالية االرتفاع، وقابليتـه للبقـاء           . قدرة الدقة المباعدة  للطائرة المقاتلة   

   .عالية ال سيما في المرحلة النهائية
   :مميزات هذا الصاروخ

   .الوقود الصلب:  الدفع-
   . سم424:  الطول-
   . سم53:  القطر-
   . سم152): األقصى( الباع االفقي -
   . سم107:  الباع العمودي-
   . كلغ1125:  الوزن الكلي-
   . كلغ454): الخارقة أو العاصفة المشظية( وزن الرأس الحربية -
   . ميالً بحريا50ًاكثر من :  المدى المباعد-
   .أقل من ثالثة أمتار:  الدقة-
   . يعمل ليل نهار بفضل التصوير باألشعة ما دون الحمراء، ونهاراً بالتلفزيون-
   .رمج للتحليق عمودياً وأفقياً ولزوايا المأثرمب:  التحكم بالمسار-
 أرض مباعـد مـن صـنع شـركة رافائيـل      -هو صاروخ جو   ):AGM-142 Popeye( بوباي -

فعـال جـداً ضـد      . االسرائيلية، يقدم دقة فعلية في قدرة الهجوم ضد أهداف أرضية وبحريـة كبيـرة             
م طرق توجيه متعددة إمـا بالتـصوير        التحصينات ومنصات الصواريخ وغيرها من األهداف، إذ يستخد       

. باألشعة ما دون الحمراء، او بالتلفزيون، لتأمين دقة عالية في الهجوم والتدمير ألكثر األهـداف حمايـة                
-F (111-ف) B-52 (52-، ب)F-15 (15-، ف)F-4 (4-يمكن اطالق هذا الصاروخ من الطائرة ف   

111.(   
نـوع  -  . كلـغ 1380: الوزن-  . سم52: البدن-  . سم 200: الباع-  . سم 480: الطول- ( :ميزات بوباي 

   .، وصلة بياناتTV، بالتلفزيون IIRالتصوير باألشعة ما دون الحمراء : التوجيه
   . كلم110اكثر من : المدى-
، )Popeye(مشتقة من بوبـاي       ):PGM(مجموعة التوجيه الدقيق المباعد للذخيرة      ) Spice( سبايس   -

سبايس هو قنبلة     . أرض موجهة بدقة عالية    -ات الحربية الموجودة الى أسلحة جو       وبإمكانها تجديد المعد  
 بصرياً مستقالً   -، وتتضمن للمرة األولى توجيهاً الكترو       )PGM(مستقلة ذات ذخيرة بتوجيه عالي الدقة       

ن القنابـل   والميزة الوحيدة التي تتميز بها هذه القنبلة عن غيرها م         . مع توجيه بواسطة األقمار الصناعية    
المباعدة التقليدية هي قدرتها على استخدام مالءمة المشهد بواسطة تحميل مسبق لعـدة صـور للهـدف                 

 - بصرية في الوقت الحقيقي المحصلة مـن الباحـث الكهـرو             -ومقارنتها من ثم مع الصورة الكهرو       
ل اسـتقاللية، وتحـضر     وبالتالي تستطيع هذه األخيرة تحديد الهدف بك      . بصري المثبت على متن القنبلة    

يتفوق سبايس على القنابل الموجهة بنظام تحديد المواقع العـالمي          . مسار تحليقها وتضرب بدقتها المطلقة    
"GPS "                  والتي لمع نجمها في حرب العراق، نظراً الى أن نظام اكتساب الهدف ليس متوقفاً كليـاً علـى

فـي  " GPS"نظام ينشر توجيهاً بنظام تحديد المواقع       إمكانه التصوير، ولكن ألنه يمتلك سنداً هو أن هذا ال         
وفي مثل هذه الحالة، للصاروخ     .  بصري عن اكتساب الهدف لغير سبب      -حال عجز المستشعر الكهرو     

   ).GPS(الموجه بنظام تحديد المواقع العالمي " JDAM"سبايس دقة سالح من نوع 
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اخية، وتمسح المنطقـة المراقبـة، وتقارنهـا         ماك في جميع الظروف المن     0،9تحلّق هذه القنبلة بسرعة     
وعندما تتطابق صورة هدف من البنك مع       . باستمرار مع بنك األهداف المحمل مسبقاً على حاسبها اآللي        

يبلغ مدى إسقاط سـبايس     . صورة هدف في الوقت الحقيقي، يوجه الباحث القنبلة الى الهدف بدقة مدهشة           
ائرة الهجومية بتدمير الهدف من دون أن تدخل في بقعـة الخطـر،             الفعلي ستين كيلومتراً، ما يسمح للط     

وبما أن هـذه القنبلـة      . وبإمكان اي طائرة ان تحمل عدة انواع قذائف وتختار األهداف في أثناء تحليقها            
. اإلسرائيلية الصنع فال يمكن بالتالي اعتراضها     " PGM"مزودة مجموعة التوجيه الدقيق للذخيرة المباعدة       

وتفيد هذه القنبلة بكل أهمية تحضيرات      .  إن أرسل العدو اليها إحداثيات خاطئة      "تخدع" كذلك أن    وال يمكن 
وبعـد أن تُحمـل     . الطيارين ودراستهم لألهداف، وبالتالي تختصر فترات التحضير بين الطلعات الجوية         

مـن دون تـدخل   األهداف على حاسب القنبلة، وبعد أن تطلق، تحلّق وتوجه نفسها وتنقض على هـدفها       
   ."ارِم وانس"الطيار؛ انها تمتلك خصائص ذخيرة 

 الشركة االسرائيلية للصناعة العسكرية، بإنتاج مجموعة سبايس لتتطـابق مـع نظـام              "رافائيل"لقد بدأت   
)  كلـغ 450 (83مثـل قنبلـة م ك   ) 900كلـغ   (MK84 84القنابل األصغر من القنبلة األساسية م ك      

MK83 .  مال هذه القنبلة سبايس     وكذلك يمكن استع)Spice (      مع الرأس الحربية الخارقـةBLU-109 ،
 أرض موجـه  -الى سالح جو ) Maverick(كما تستخدم لتحويل الذخائر القديمة المتوافرة مثل مافريك     

   .عالي الدقة
ية وتتمتع بمجموعة ذيل  . أميركية الصنع وتعني ذخيرة الهجوم المباشر المشترك        ):JDAM(ـ قنبلة جدام    

أمـا نموذجهـا    . توجه بمعطيات األقمار الصناعية وصفيف من ألواح هيكلية تحسن زاويـة االنـزالق            
 زنـة  BLU-109 / MK 64 أو قنبلـة  MK 84 برأس حربية من نوع GBU-31األساسي فهو قنبلة 

 BLU 111 / MK 82 زنة ألف رطل، أو قنبلة من نوعBLU-110 / MK 83 رطل، أو قنبلة 2000
هذه المجموعة الذيلية تحول القنابل التقليدية الغبية إلى أسلحة ذكية يمكـن اسـتخدامها              . ل رط 500زنة  

ولهـا نظـام    . ويعتقد أن دقتها في التصويب تقل عن عشرة أمتار عن الهدف          . حتى في الطقس الرديء   
 بأجنحة  باألقمار الصناعية، وكمبيوتر التحكم   " GPS"إرشاد ذو قصور ذاتي مدعوم بنظام تحديد المواقع         

معلوماته عن موقع الهدف من األقمار الصناعية ويحولها الى الكمبيـوتر           " GPS"يستقي نظام     .الطيران
ليتم التحكم بأجنحة الطيران، وهذا يجعل القنبلة تهبط بنفسها على الهدف الذي تحمل إحداثياته مـن دون                 

   .أن تعيقها الغيوم والسحب والغبار أو ما شابهها
    القنبلة؟ما هو سياق عمل

يتم تحميل موقع الهدف في كمبيوتر القنبلة قبل اإلطالق أو فيما هي تحلّق إما بواسطة طاقم الطـائرة أو                   
وتتلقى القنبلة قبل إطالقها معلومات من الطائرة عن        . تلقائياً بواسطة نظام التهديف الخاص بهذه األخيرة      

ها تهبط بنفسها الى أسفل، وفي حال انقطعـت  وبعد إطالق. موقعها وسرعتها حتى تعلم موقعها من الهدف      
باألقمار الصناعية في اثناء هبوطها، فإنها تتحول الى العمل بنظـام ارشـاد             " GPS"عنها اشارات نظام    

   .ويمكن إطالق أكثر من قنبلة في الوقت نفسه ضد أهداف مختلفة. القصور الذاتي
   :، وبعدة أوزان منها4 - 3 - 2 - 1بايفواي : يتوافر في عائالت أربع هي  : نظام بايفواي-
- GBU - 22/B رطل ويستخدم الرأس الحربية 500 يزن MK 82.   
- GBU - 24/B رطل ويستخدم الرأس الحربية 2000 يزن MK 84.   
- GBU - 24 A/B، B/B رطل ويستخدم الرأس الحربية الخارقة 2000 يزن BLU-109.   
- GBU - 28 ستخدم الرأس الحربية الخارقة ، وي) كلغ1800( رطل 4000 يزنBLU-113 .  وهـذا

 وطلبته اسرائيل من الواليات المتحدة األميركية خالل الحـرب  Bunker- Busterاألخير معروف باسم 
   .األخيرة لتدمير المالجئ تحت األرض لحزب اهللا
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الـتحكم بهـا    يتم توجيه هذه العائلة من القنابل المختلفة األوزان نحو الهدف بأشعة الليـزر، ويجـري                
تختار الهدف المطلوب   . بالزعانف والجنيحات المركبة في مقدمها ومؤخرتها التي تشكل سطوحاً انسيابية         

ترسـل  . قصفه إما الطائرة حاملة القنبلة، أو طائرة اخرى مرافقة او مراقب أرضي في حـاالت قليلـة                
فتسقط الطـائرة المهاجمـة     . مقلوباًالطائرة المقاتلة أشعة الليزر نحو الهدف وترتد عنه مشكلة مخروطاً           

ويتعرف كومبيوتر القنبلة على الهدف ويقوم بمعالجة المعلومات ويحسب الكترونياً          . القنبلة في المخروط  
توجيهات التحكم المناسبة إلرسالها الى السطوح االنسيابية المتحركة لتقوم بالتعديالت الالزمة في مـسار              

صويب أجهزة الليزر على الهدف حتى تحافظ القنبلة على وضعها حتـى            وما ان يتم ت   . القنبلة نحو هدفها  
ولكن القنبلة تحتاج الى تحديد مـستمر للهـدف، أي أن         . لو تحرك الهدف أو مصدر الليزر من مواقعهما       

وبإمكان . يظل مضاء بأشعة الليزر في جميع األوقات حتى تقترب من الضرب وإال فإنها ستضل طريقها              
والضباب أو حتى المطر الغزير عرقلة أو حجب رؤية المخروط المنعكس الباهت، مـا              الغيوم والدخان   

   .يؤدي الى إصابة القنبلة بالعمى
هي عبارة عن قنابل ضخمة الحجم تنشطر الى عدد هائل قد يصل الى المئات مـن                :   القنابل العنقودية  -

وعلى .  أنواع 208بل العنقودية يصل الى     وهناك الكثير من أنواع القنا    . قنابل أصغر حجماً وشديدة التأثير    
ولكن تختلف تلك األنـواع     . الرغم من هذا العدد الهائل إال أن كيفية عملها تكاد ال تتغير في األنواع كلها              

عن بعضها البعض في حجمها وكيفية إطالقها حيث يمكن إطالقها كقذائف صاروخية باستخدام المدفعيـة         
   .األهداف المختلفة من الطائراتاألرضية، كما يمكن إسقاطها على 

أما القذائف التي استخدمتها اسرائيل في جنوب لبنان، فهي عبارة عن مقذوفات مدفعية اميركية الـصنع                
 42 ملم، ويحمل المقذوف الواحد أربعاً وستين قنبلة من طراز إم            155 عيار   M 483 483من طراز م    

42 M 46 46 وأربعاً وعشرين قنبلة من طراز إم M.   
تتكون القنبلة العنقودية من ثالثة أجزاء رئيسية هي غالف معدني خارجي يختلف حجمه وشكله باختالف               

ويتصل بالذيل أربع من الزعانف تعرف باسم الموزع التكتيكي         . نوع القنبلة وطريقة إطالقها أو إسقاطها     
ك الغالف صاروخاً أطلقتـه     مهمته نشر القنابل األصغر حجماً الموجودة داخل ذلك الغالف، سواء كان ذل           

ويتم مسبقاً ضبط االرتفاع الذي تنفتح فيه أغطية القنابل األصغر          . المدفعية األرضية أو مقذوفاً من طائرة     
وتوجد تلك القنابل األصغر حجماً مغلّفة داخل       . حجماً من بين عشرة خيارات تراوح بين مائة وألف متر         

خ أو المقذوف الى الهدف أو االرتفاع المحدد له ينفـتخ           وعندما يصل الصارو  . الجسم المعدني الخارجي  
وتقوم زعانف الـذيل للجـسم الخـارجي        . الغالف المعدني الخارجي وتخرج منه القنابل األصغر حجماً       

وتتغير سرعة الدروان ست مرات في مراحل الـسقوط         . بتدوير القنابل األصغر حجماً في أثناء سقوطها      
وتنتشر القنابل على منطقة مـن األرض تكـون مـساحتها عـادة             . قيقة لفة في الد   2500وقد تصل الى    

وكلما زاد االرتفاع الذي تنفتح عنده تلك الصواريخ أو المقذوفات وزادت سـرعة دوران              . م400×200
أما القنابل األصغر حجماً الموجودة داخـل  . القنابل األصغر زادت مساحة األرض المستهدفة بتلك القنابل  

الخارجي فهي تشبه العلب المعدنية للصودا وارتفاع الواحدة منها عشرون سم وقطرهـا             الغالف المعدني   
ستة سنتيمترات، ولها غطاء ينفصل تلقائياً ويخرج من تحته شريط من القماش أو النايلون يعمل كمظلـة                 
يقلل من سرعة القنبلة ويعدل من وضعها بحيث تسقط على األرض بشكل عمودي لتكتسب قوة ارتطـام                 

 65فهي تحتاج حتى تنفجر ان ترتطم باألرض أو بجسم صلب بزاوية تراوح غالباً بـين      . ي لتفجيرها تكف
أما إذا ارتطمت باألرض بزاوية غير مناسبة، أو هبطت فوق مـستنقعات أو أرض شـديدة          .  درجة 90و

لغامـاً  الرخاوة أو مسطحات مائية أو تعلّقت شرائطها باألشجار، فإنها ال تنفجر على الفـور وتـصبح أ                
   .تصيب المدنيين الحقاً

 تقنيات حديثة في منطقة الذيل تـساعد  CBU 103يضم بعض األنواع األحدث من القنابل العنقودية مثل 
على تصحيح حركة القنابل، وتعويض تأثير الرياح على اتجاه القنابل حتى تصل الى هدفها المحدد فـي                 
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 الموجودة داخل الصاروخ خطراً ثالثياً داهماً علـى         وتمثل تلك القنابل األصغر   . حال وجود رياح شديدة   
 مثالً تسبب دائرة انفجار قطرها ستة وسـبعون         BLU-97فالقنبلة  . األفراد والمركبات العادية والمدرعة   

وتحمل شحنة من المتفجرات ذات شكل يسمح لها باختراق دروع الدبابات والسيارات المدرعة الى              . متراً
 من األجسام المعدنية المدببة والحادة سـريعة        300فيتشظى عند االنفجار الى     أما غالفها   .  سم 17عمق  

كما أن لهذه القنابل تأثيراً حارقاً يتمثل فـي        .  متراً 150االنطالق التي يمكنها أن تصيب األفراد على بعد         
دة االشـتعال  وجود مادة الزركونيوم الحارقة مع المادة المتفجرة في القنبلة التي تنشر شظايا ملتهبة شـدي          
وبعض هـذه  . قادرة على إشعال النيران في أي مركبات قريبة، ما يجعل هذه القنابل سالحاً متعدد التأثير     

القنابل مزود أجهزة كشف حراري بحيث يتعقب المركبات ويهاجمها، والبعض اآلخر يستهدف األفراد أو              
 17 اختراق مدرعة تبلغ سماكتها حوالى       وبإمكان شحنة المتفجرات في هذه القنابل     . يستعمل لنشر األلغام  

   .سم
تم تطوير هذه العائلة من القنابل لتحل محل سلـسلة            ):GBU-15 (15 - القنبلة االنزالقية جي بي يو       -

، وكان الهدف تطوير تصميم نمطي قادر على   )HOBO( بصريا من نوع هوبو      -القنابل الموجهة كهرو    
. قنبلة انزالقية غير آلية تستعمل لتدمير أهداف عاليـة المـستوى          هي  . العمل في عدد كبير من األدوار     
-F (4-، والطائرة ف  )F-111 (111-والطائرة ف ) F-15E( أي   15-وصححت لتطلق من الطائرة ف    

4.(   
ذات الغـرض الـشامل     ) MK-84 (84 -تتألف هذه القنبلة من مكونات تراكبية ترتبط إما بالقنبلة م ك            

قسم توجيه  : ولكل من هذين السالحين خمسة مكونات     . BLU-109ارقة للقنبلة   وإما بالرأس الحربية الخ   
. بعيد، قسم منظم للرأس الحربية، أداة تحكم، مكونات السطح اإلنسيابي الهوائي، ووصلة بيانات للـسالح              

يتصل قسم التوجيه بأنف القنبلة ويحتوي على نظام توجيه تلفزيوني للعمل نهـاراً، أو نظـام تـصوير                  
وترسل وصلة المعطيات   . شعة ما دون الحمراء للعمل ليالً أو في العمليات المحدودة والطقس السيء           باأل

في ذنب هذا القسم المستجدات في التوجيه الى طائرة التحكّم التي تخول مشغّل أنظمـة الـسالم توجيـه                   
ربية ويربط ما بين    ويمتد سلك كهربائي خارجي على طول الرأس الح       . القنبلة بالتحكم عن بعد الى هدفها     

ويمـرر مقـبس    . تنظيم التوجيه ووحدة التحكم، ويحمل االشارات الكهربائية بين التوجيه وأقسام التحكم          
 التوجيه وبيانات التحكم بين أنظمة التحكم في قمرة طيار الطائرة القاذفـة والقنبلـة قبـل                 "الحبل السري "

ويحتوي جهاز التحكم علـى  . Xة متصلة على شكل     تتألف وحدة التحكم الخلفية من أربعة أجنح      . إطالقها
القيادة الذاتية التي تجمع بيانات التوجيه من قسم التوجيه ويحول المعلومات الى إشارات تحـرك دفـات                 

   .توجيه الجناح بغية تغيير مسرى طيران القنبلة
يقة المباشرة يختـار    ففي الطر .  إما في الهجوم المباشر أو غير المباشر       GBU-15يمكن استعمال القنبلة    

فتقود هذه األخيرة نفسها الى الهدف سامحة للطيـار         . الطيار هدفاً يثبت عليه نظام توجيه القنبلة ويطلقها       
فالطيار يطلق  . وفي الطريقة غير المباشرة، توجه القنبلة بالتحكم عن بعد بعد إطالقها          . أن يغادر المنطقة  

حث عن الهدف، وعند تحديده تُثبت القنبلة على مـساره، أو توجـه             القنبلة، وبواسطة التحكم عن بعد، يب     
ولهذه القنبلة العالية المناورة قدرة مثلى علـى األداء علـى ارتفـاع             . يدوياً بواسطة نظام وصلة بيانات    

خـالل حـرب    ) F-111F(ف  111-وقد استعملها طيـارو طـائرة ف        . متوسط أو منخفض بدقة فائقة    
   .لتسرب من أنابيب النفط المشتعلة والمتشعبة التي فجرتها قوات صدام حسين لمنع ا"عاصفة الصحراء"

 تطويراً مهمـاً علـى   LEGACY GBU-15، تلقى عدد كبير من أسلحة 2000 و1999وبين العامين 
مستوى القدرة على الهجوم في ظروف مناخية غير مالئمة من خالل إضافة قدرة التوجيه بواسطة نظام                

ويحسن هذا التطوير، عالوة علـى ذلـك،        . نظام المالحة بالقصور الذاتي   / GPSالعالمي  تحديد المواقع   
   .قدرة المقاتالت الحربية على مهاجمة األهداف في الليل كما في النهار
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    : هيGBU-15أهم مكونات قنبلة 
   ).SSU-54 54- أو إس إس يوBLU-109 109- أو بي إل يو84مارك ( كلغ 900 هيكل قنبلة زنة -
 تلفزيوني أو رأس تبييت يعمل باألشـعة مـا دون           DSU-27A/Bرأس تبييت من نوع     ( نظام توجيه    -

   .WGU-10/Bالحمراء من نوع 
   . نظام تحكم ووصلة بيانات-

   . كلم وفق سرعة الطائرة الحاملة وارتفاع تحليقها80 و1،5أما المدى العملي فيراوح بين 
   )FUEL-AIR BOMB( القنبلة اإلفراغية -

   ."األبخرة الحارقة" أو "سالح التفريغ" أو "الرذاذية" أو "الوقودية"تعرف أيضاً باسم القنبلة 
تعتمد هذه القنبلة، التي تحمل وقوداً شديداً كالبروبين أو أوكسيد األثيلين، بعد قذفها، على نـشر سـحابة                  

 تـضم الخنـادق والمالجـئ       رذاذية من الوقود الشديد االلتهاب على ارتفاع منخفض فوق المنطقة التي          
ثم يقوم صاعق بإشعال هذه السحابة التي تنفجر محدثة ارتجاجات صوتية هائلة وضجة هوائية              . األرضية

واكثر ما تكون فعالة فـي      . شديدة تخلّف فراغاً هوائياً يقتل كل ما هو موجود على سطح منطقة االنفجار            
تغلغل سحابة الرذاذ في األماكن الـصعبة قبـل         المناطق المحصنة كالمالجئ، والكهوف والخنادق حيث ت      

   .انفجارها
يحدث االنفجار بإشعال خليط من الوقود والهواء ما يسبب كرة نارية وموجة انفجار سريعة االتساع يفوق                

 رطـالً مـن     75ويحتوي كل برميل من براميل القنبلة على        . انفجارها المتفجرات التقليدية بمرات كثيرة    
ويتم اشعال القنبلـة بواسـطة      . لين السامة قبل اشتعالها او شديدة االحتراق بعد اشتعالها        مادة اوكسيد األثي  

 أمتار عن األرض، وهذا يؤدي الى كـسر         9صاعق ثم ضبطه إلشعال الشحنة في البراميل على ارتفاع          
. م2،4 متراً وعمقهـا     18البراميل وفتحها، وانطالق الوقود الذي ينتشر في الهواء ليشكل سحابة قطرها            

واذا قلّت نسبة الوقود الى الهواء في الخليط اكثر من الالزم فإن الوقـود ال يـشتعل، بيـد أن الـسحابة                      
المنتشرة مساحة بحد ذاتها مؤذية، فأوكسيد االثيلين شديد التفاعل حتى مع األنسجة الحية إذ قـد يـسبب                  

يق الـنفس، وحتـى الـسرطان       التعرض له التلف في الرئتين والصداع والغثيان والقيء واإلسهال وض         
   .والعيوب الخلقية

 كيلومترات في الثانية حيث يحتـرق خلـيط         3سرعة انتشار االنفجار تفوق سرعة الصوت وتصل الى         
 درجة مئويـة، ويـصل      4000 درجة مئوية تزيد في ثوان لتصل الى         2700الوقود والهواء عند حرارة     

في اإلنفجار العادي قيمة الضغط الجوي أقل       (مربع  سنتيمتر  /  كلغ   30الضغط الجوي عند االنفجار الى      
ويخلّف انفجار خليط الوقود والهواء بسرعة تفـوق سـرعة الـصوت            ). سنتيمتر مربع / بكثير من كلغ    

ويتعرض مـن ال يحتـرق بهـذه القنبلـة          . وراءه فراغاً ما يؤدي الى شفط الهواء واالنقاض في الفراغ         
ارتجاج الدماغ أو العمى، تمـزق طبلـة        : بير بإصابات بالغة تشمل   االفراغية لإلصابة بسبب االنفجار الك    

األذنين، انسداد المجاري الهوائية وانهيار الرئتين، نزيف داخلي متعدد وإزاحـة األعـضاء الداخليـة أو       
   .تمزقها

والتـي دمرهـا    ) ومعناها بالعبرية المهاجم   (5-تعتبر البارجة اإلسرائيلية ساعر   :  5 - البارجة ساعر    -
فقد صممت لإلفـالت    .  من السفن الحربية المتطورة التي يصعب رصدها       2006 تموز   14زب اهللا في    ح

   .من الرادار ومن األشعة ما دون الحمراء، وبشكل مسطح
   :القيادة والسيطرة* 

أما المعلومات عن الهدف ووضـع      . يؤمن نظام القتال الموحد للبارجة إمكانات دفاعية وهجومية متعددة        
وهي .  معلومات البارجة  "باص"تقدير الخطر فمتوافرة ألنظمة التحكم بالنيران والقذف من خالل          السالح و 
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كـاميرا تـصوير    (مزودة عدة أجهزة قياس ورادار لرصد الحركة بصورة دائمة ومسبار في المقدمـة              
   ).حراري، كاميرا تلفزيون، ومقياس بعدي اليزري
   .ة برادار متطور ومستشعرات الكترونية حديثة جداًتحمل هذه البارجة أسلحة متنوعة ترتبط مباشر

   :الصواريخ* 
وهـو  . صاروخ مخصص لمواجهة التهديدات الجوية التي قد تتعرض لها البارجـة          ): Barak( باراك   -

 10يبلغ مداه   . على سطح المدافع المعلى في مقدم السفينة      )  خلية 32لهما  (مثبت بنظامي إطالق عموديين     
كما يتمتع بقدرة على معالجة األهداف السطحية، فهو فـي هـذا            .  كلغ 22ربية تزن   كلم ويحمل رأساً ح   

المجال من منظومات الصواريخ المضادة للصواريخ حيث يسير على وجه المياه حتى يصدم الـصاروخ               
   .المعادي ويدمره

تحمل هذه البارجة قاذفي صاروخ هاربون من أربع خاليا، وهـو صـاروخ             ): Harpoon( هاربون   -
أما سرعته فهي دون سرعة الصوت أكثـر وتـزن رأسـه    .  كلم 130 سطح يبلغ مداه أكثر من       -طح  س

وهو قادر  . وهو صاروخ موجه يحلق فوق سطح الماء مستخدماً توجيهاً رادارياً فاعالً          .  كلغ 227الحربية  
/ يات   كيلومتراً وزودت البارجة بطاريتين من أربع حاو       130على ضرب األهداف السطحية حتى مسافة       

عند منتـصف   ).  كلغ قبل الرمي   628( كغ   520 م، ووزنه    4،57يبلغ طول هاربون    . قواذف كل واحدة  
وعند نقطة محـددة مـسبقاً، يـشتغل رادار         . تحليقه يخضع لمراقبة نظام توجيه جمادي ومقياس ارتفاع       

   .الصاروخ ويبحث عن الهدف وعند اكتشافه يوجه الصاروخ حرارياً لينقض عليه
 0،6 كلم وسرعته تـصل الـى        36 و 6صاروخ مضاد للسفن مداه يراوح بين       ): Gabriel: (ل غابريا -

 كـغ إمـا     100يستخدم هذا الصاروخ المزود رأساً حربية، تـزن         . وتحمل البارجة ثمانية قواذف   . ماك
   .الرادار الناشط، أو النصف ناشط

   :المدافع* 
كما .  ملم، وستة مدافع طوربيدات    20فوهة عيار    ملم، أو بمدفع سداسي ال     76جهزت البارجة بمدفع عيار     

تحتوي السفينة على نظام دفاعي آخر هو عبارة عن صواريخ تطلق قطعـاً معدنيـة مهمتهـا تـشتيت                   
 طن،  1200 متراً، ووزنها    85،64يبلغ طول البارجة    . منظومات الرادار التي توجه الصواريخ المعادية     

   . عقدة33وتصل سرعتها الى 
حيات في مؤخرتها ما يجعلها قادرة على نقل مروحتين في الوقت نفسه إحداهما مخبـأة               تحمل مهبط مرو  

 64يتألف طاقم البارجة مـن  ). Dauphin H-665A(في مرأب داخل الهيكل، وهما من طراز دوفين 
 يومـاً   24بحاراً يضاف اليهم عشرة لتشغيل المروحيتين، ولديها قدرة ذاتية على القيام بمناورات لمـدة               

   . كلم7400ى اإلبحار مسافة وعل
   أي مستقبل؟: ـ الدبابة ميركافا

، وقد اختير هذا االسم للداللة على أن الدبابة ميركافا          "المركبة الحربية "كلمة ميركافا باللغة العبرية تعني      
من واقع الخبرات المكتـسبة مـن   . تجمع عدة خصائص منها أنها ال تقتصر على أن تكون دبابة وحسب   

، تولى الجنرال االسرائيلي يسرائيل تال، الذي كان يـشغل منـصب رئـيس              1973 األول   حرب تشرين 
العمليات في رئاسة األركان خالل تلك الحرب، تصميم المركبة الجديدة انطالقـاً مـن عقيـدة القتـال                  
االسرائيلية القائمة على سرعة المناورة والحركة والعمل الهجومي، خصوصاً وأن القـوات االسـرائيلية              

وحتى ال تنفصل قـوات     . عمل باستمرار من خطوط داخلية تتطلب انتقال القوات عبر الجبهات المختلفة          ت
 مدرعات، تم تصميم ميركافا بحيث تحمل مشاة        -المدرعات عن المشاة الميكانيكية في قتال الثنائي مشاة         

، وعـرف   60 األميركية م  اشتقّ نموذج ميركافا األساسي من نموذج الدبابة      . الى جانب طاقم الدبابة نفسها    
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بعض التطويرات التي تمت في المصانع االسرائيلية ومنها تصنيع العديد من أجزاء الدبابة عالوة علـى                
   .تزويدها الدروع اإلضافية، ووسائل االتصال، ودوائر االنذار، وأجهزة التسديد وتقدير المسافة

 واستخدم في االجتياح االسرائيلي للبنـان       1979 العام   1 -ظهر النموذج األول ميركافا       :1 - ميركافا   -
ولكنه كـان   .  أشخاص 8 وكان يهدف الى تحميل عدد أكبر من المشاة الميكانيكية يصل الى             1982العام  

هدفاً سهالً للمقاومين اللبنانيين، ما دفع اسرائيل إلى إدخال تحسينات عديـدة علـى النمـوذج الالحـق                  
وجرى بعـد ذلـك إدخـال       . 1985لم والذي دخل الخدمة العام       م 105 المسلحة بمدفع عيار     2-ميركافا

 وخـصوصاً تجهيزهـا بمنظومـات تحكـم         3-تحسينات وإضافات أخرى لدى تطوير نموذج ميركافـا       
كومبيوترية تسيطر على قوة النيران المضاعفة، وعلى تعزيز تدريعها بما يشكل أقصى حمايـة ممكنـة                

وكانت االصدارات االستراتيجية   . 2002ية في شباط العام     ولكنها سقطت بعبوة فلسطين   . لطاقمها البشري 
والميزان العسكري الصادر عن معهد الدراسـات االسـتراتيجية بلنـدن           ) Jane`s(العالمية مثل جاينز    

)IISS (              قد وضعت الدبابة ميركافا في مصاف أحدث الدبابات في العالم مثل الدبابة األميركية ابرامز م-
   .، والبريطانية تشالنجر والفرنسية لوكليرك80- والروسية م2- واأللمانية ليوبارد2

 استناداً الى األبحاث التي أجرتها لجان عديدة في الـصناعة الحربيـة االسـرائيلية               1-بدأ انتاج ميركافا  
)IMI (                 والتي استهدفت زيادة فاعلية العناصر الثالثة المكونة لقوة الصدم وذلك من خـالل زيـادة قـوة

 وتقوية درعها ليقاوم الصواريخ المضادة للدروع وزيادة سرعتها وقدرتها على المنـاورة،             نيران الدبابة، 
 أفراد بحيث يمكن    10-8هذا باإلضافة الى قرار هام اتخذ في تصميمها وهي أن تكون قادرة على حمل               

اة مـن   عند اصطدامها بموقع معاٍد مضاد للدبابات غير مرئي من داخل الدبابة، أن يترجل األفراد المـش               
الدبابة، ويقوموا بالبحث عن الموقع المضاد للدبابات وتدميره قبل أن تتورط الدبابات في مـدى نيرانـه،          

   .وبذلك يمكن أوالً بأول تطهير طريق تحرك الدبابات في أثناء الهجوم من العناصر المعادية
 حصان ومـدفع    900قوته   2- بمحرك ديزل ألماني تستخدمه الدبابة األلمانية ليوبارد       1-جهزت ميركافا 

 بإضافة دروع سلبية صارت خمـس دروع  2-وتم تطوير ميركافا.  كلم400 ملم ومدى عمل   105عيار  
تصفيح من النوع المنفصل بين المقدمة وحجرة الطاقم لزيادة عنصر البقاء في مواجهة التطـوير الـذي                 

% 25لبة السرعة لزيادتها بنسبة     استحدث في الجيل الثاني من الصواريخ المضادة للدبابات، مع تعديل ع          
ومـع بدايـة   .  ملـم 105ولكن المدفع بقي كما هو من عيـار         . باإلضافة الى تطوير نظام إدارة النيران     

 التي تميزت بنقلة نوعيـة كبيـرة        3-التسعينات من القرن الماضي ظهر الجيل الثالث من الدبابة ميركافا         
رارياً يزيد من حمايتها ضد الحرارة والـصدمات،         ملم مزود غطاء ح    120تمثلت في مدفع أملس عيار      

واستخدم فيها التدريع بنظـام الوحـدات       . 2 و 1وزودت برجاً جديداً مغايراً للنموذجين      . وخمسين قذيفة 
وعرف البرج زيادة فـي     . بحيث تكون قابلة لالستبدال في حالة اإلصابة أو التطوير التكنولوجي للدروع          

ن الصواريخ المضادة للدبابات، وحصن بسالسل منيعـة تـتحطم عليهـا            تدريعه األمامي كحماية أكبر م    
كما أن هناك دروعاً قوية على الـرغم مـن خفتهـا لحمايـة              . الصواريخ قبل دخولها الى محيط الدبابة     

 بنظام الكتروني وكهربـائي     3-كما تم تبديل النظام الهيدروليكي في ميركافا      . العجالت ومسارات الدبابة  
كما جهزت بنظام تحذير عالي الجودة يعمل بالليزر ويظهر أي خطر           . ي الحماية واألمان  متكامل زيادة ف  

وزودت حجرة المدفعي قناة تلفزيونية، ومتعقباً للهدف أوتوماتيكياً يعمل ليل          . قادم آلمر الدبابة في البرج    
مقيـاس بعـدي   كل هذا باالضافة الى حاسب آلي و     . نهار ويستطيع أن يحدد مدى الخطر المحدق بالدبابة       

 حصان ما رفع سرعة     1200وطور المحرك ليصبح بقوة     . اليزري ومستشعرات، وجهاز رؤية حراري    
 8وارتفع نـسق النيـران مـن        .  كم 500 كم الى    400ساعة، وزاد مدى عملها من      / كلم 55الدبابة الى   

   .دقيقة/ طلقات10دقيقة الى /طلقات
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، 2001طور االنتاج الكامل العـام      )  طناً 65 (4-فا  دخلت دبابة ميركا    :أسطورة تنهار : 4-ـ ميركافا   
 4-ودخلـت أول كتيبـة ميركافـا      . 2003وبدأت التدريب العملي في الجيش االسرائيلي في تموز العام          

 دبابة كل سنة حتى يصل      70 و 50وتخطط وزارة الدفاع االسرائيلية لتصنيع ما بين        . 2004الخدمة العام   
وقد عرفـت   . من أن الضرورات المالية تجعل هذا العدد موضع الشك         دبابة على الرغم     400العدد الى   

   .هذه الدبابة تحسيناً كبيراً طاول درع الحماية الجديد والمدفع واألنظمة االلكترونية
وهي قادرة علـى    . 1990 باز التي هي في الخدمة منذ العام         3 - أضخم بقليل من ميركافا      4-ميركافا  

مجموعة قيادة أو ثالث محفات للمرضى أو المصابين، باإلضافة إلى طاقم           حمل ثمانية جنود من المشاة و     
وتستطيع الرمي في أثناء التحرك علـى أهـداف متحركـة،           . الدبابة المكون من آمر وملقم وراٍم وسائق      

   .وأثبتت قدرة عالية في الرمي على الطوافات المهاجمة مستعملة الذخيرة التقليدية المضادة للدبابات
 ملم من صـنع     120يد يعمل بالكهرباء وفيه فتحة واحدة فقط لآلمر، وزود مدفعاً أملس عيار             برجها جد 

لتخفيف تقـوس األسـطون نتيجـة       ) Video(المصانع العسكرية اإلسرائيلية، وقد غلف بغالف حراري        
يرة ويمكن لهذا المدفع أن يرمي ذخيرة عالية الطاقة بما فيها الـذخ           . الحرارة المحيطة أو ظروف الرمي    

ويمكن للملقم أن يختار نوع القذائف بطريقة نـصف         .  ملم العالية االختراق والقذائف الموجهة     120عيار  
ويحـوي مخـزن دوار يعمـل       .  قذيفة محفوظة كل واحدة منها في حاوية حامية        48وتحمل الدبابة   . آلية

   :هيأما أنواع القذائف المصنوعة في اسرائيل ف. كهربائياً عشر قذائف جاهزة للرمي
   .Heat-MP-TM325 (CL3105( الفائقة التفجير المضادة للدبابات -
   .APFSDS-T M711(CL3254( القذائف -
   .TPCSDS-T M324(CL3139( القذائف -

وزودت الدبابة كـذلك    .  ملم 120ويمكن للمدفع أن يرمي القذائف الفرنسية، األلمانية، أو األميركية عيار           
.  م 2700لم يمكنه أن يرمي قذائف منفجرة ومضيئة يصل مداها الى            م 60 وهاون عيار    7،62رشاشات  

أما نظام التحكم بالنيران فيتضمن     . وتتضمن مجموعة الحماية نظام إنذار وتحديد للخطر كهرومغناطيسياً       
أجهزة فائقة التطور بما فيها القدرة على إحراز األهداف المتحركة والتسديد عليها، وحتى الطوافات، فيما               

ويشتمل نظام الحاسب اآللي المتحكم بادارة الرمي على استقرار خط الرؤية علـى             . بة نفسها تتحرك  الدبا
محورين، ومنظار تلفزيون من الجيل الثاني ومتعقب هدف حراري آلي، ومقياس بعدي ليزري، ونظـام               

ورامي أما قمرة اآلمر فمجهـزة بمنظـار بـان        . رؤية ليلية حراري مطور، ومؤشر دينامي لزاوية الميل       
جهـزت  . ويتضمن نظام العمليات المدمج وصالت اتصال متقدمـة وادارة المعركـة          . مستقر ليل نهار  

 حصان بخاري، وقد ثبت مـع       1500 باثنتي عشرة اسطوانة بقوة      7 بمحرك ديزل على شكل      4-ميركافا
ك الجديد قوة   وقد زاد هذا المحر   . خزان وقود في مقدم الدبابة، فيما ثبت خزانا وقود آخران في المؤخرة           

   .وتتألف علبة السرعة من خمس سرعات. 3-اكثر من ميركافا% 25الدبابة بنسبة 
أما الهيكل فقد عرف زيادة في حماية التصفيح األمامي وتحسيناً في حقل رؤية السائق الـذي يـستعمل                  

لتـدريعين  وكذلك غطي البرج بتدريع خاص تراكبي ما يوجد تباعـداً بـين ا            . كاميرا للقيادة الى الوراء   
وباتت الدبابة محمية ضد سلسلة كبيرة من األخطار بمـا فيهـا الـصواريخ              ). المضاف والمضاف اليه  (

أما الجانب السفلي للهيكل فجهـز بحمايـة        . الموجهة بدقة من الجو واألسلحة المطورة المضادة للدبابات       
نظام تكييف، ونظام حمايـة     وأخيراً، تجهزت حجرة السائق، وحجرة الطاقم ب      . مدرعة إضافية ضد األلغام   

ومع كل هذا، استطاعت المقاومة اللبنانية ان تنزل خسائر فادحة في هذه الدبابة، مـا دفـع                 . NBCضد  
   .الحكومة االسرائيلية الى اتخاذ قرار بوقف انتاجها

   )Searcher MKII( الطائرة من دون طيار -
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التـي أنتجتهـا الـصناعات    ) Searcher MKII(تعتبر الطائرة من دون طيار من طـراز سيرتـشر   
هذه الطائرة ال ترى بالعين المجردة اال بعد تدقيق صـعب           . االسرائيلية من أكثر مثيالتها كفاءة وتطوراً     

لها قواعـد تحكـم     . للبصر في السماء، ويشبه صوتها صوت المنشار اآللي المستخدم في قطع األشجار           
ح الجو االسـرائيلي وتـرتبط بحـرب الـشبكة          أرضية وجوية تتبع لهيئة االستخبارات العسكرية وسال      

وهـي  .  نظام تكتي عمالني من الجيل الرابع من الطائرات مـن دون طيـار  MKII 2إم كا  . المركزية
تتميز بمحرك ممتاز وأداء انسيابي رائع، وبسرعة انتشار        . مصممة لمواجهة التحديات الحالية والمستقبلية    

تنقـل  . 1998دخلت الخدمة الفعلية العـام      . تطور جديد وخصائص قيادة مهمة، وبمركز تحكم أرضي م      
أما وصـالت   ". GPS"حمولتها النافعة معلومات لحظية، وهي على اتصال بنظام تحديد المواقع العالمي            

البيانات فهي مباشرة وعلى خط النظر، ويمكن إيصال المعلومات الى مواقع خارج خط النظر عبر نظام                
   . أما البيانات والصور الجوية بالفيديو فتنقل في الوقت الحقيقي.ترحيل البيانات المحمول جواً

   :MKIIأهم ميزات الطائرة من دون طيار 
   . ساعة15:  مدة تحليقها في الجو-
   . كلم في الساعة200:  سرعتها-
   . م6100حتى :  االرتفاع في الجو-
   .آليان:  االقالع والهبوط-
   . كلغ426:  وزنها عند اإلقالع-
   . كلغ100: مولتها القصوى الضرورية ح-
   . أمتار8،55:  عرض جناحها-
   . أمتار5،85:  طولها-

ولقد طورت الصناعات الجوية اإلسرائيلية جيالً جديداً من هذه الطائرات يتميز عن سابقه بعدة ميـزات،                
الدقة في إصابة   ، والتي تتميز ب   )Hellfire(أهمها انها تستطيع حمل صاروخين أو ثالثة من طراز هلفاير           

وتتميز كذلك بأنها تطير على ارتفاعـات شـاهقة         . األهداف سواء كان الهدف كبيراً أو صغيراً ومتحركاً       
جداً وال ترى بالعين المجردة كسابقاتها، وصوتها يتشتت في الفضاء بحيث ال يميز أي انسان الجهة التي                 

   .يأتي منها الصوت
 وهي قذائف مدفعية عنقوديـة صـنعتها   M483 AI من نوع قذائف تقليدية مطورة مزدوجة االستخدام

وتوضح الصورة العالمات المميزة للقذائف العنقودية من هذا النوع،         . الواليات المتحدة وسلّمتها السرائيل   
   .بما في ذلك خاتم على هيئة ماسة اضافة الى شكلها الذي يكون أطول من القذائف العادية

   12/5/2007االنتقاد االسبوعية 
 

 ومهاوي التصعيد.. نذر االقتتال.. غزة: محللون يحذرون من االنفجار الكبير .84
 القداسة من المكان الذي     سلبست لبو " هشة"من جديد عادت نذر التصعيد لتطل برأسها مهددة بطي هدنة           

 .عقدت بجواره في اول بيت وضع للناس ببكة مباركاً في الثامن من شباط الماضي
تتوقف والفلتان لم يضبط منذ توقيع اتفاق مكة حيث سـقط العديـد مـن القتلـى               ولئن كانت الفوضى لم     

والجرحى، في نزاعات حملت طابعاً عائليا لاللتفاف على هويتها التنظيمية وما رافق ذلك مـن عمليـات    
قتل وحرق للمنتديات والمطاعم والمؤسسات واقتحام المهرجانات وعمليات االختطاف التي كان اخرهـا             

 .لبريطاني الن جونستونالصحفي ا
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اال ان االنفالت هذه المرة يحمل مخاطر اكثر من تلك التي مضت عقب اغتيال احـد القـادة الميـدانيين           
البارزين لحركة فتح وما اعقبه من اتهامات متبادلة بين الحركتين، وجدت ترجمتها في عودة المظـاهر                

 .في شوارع القطاعالمسلحة ونصب الحواجز واالعتقال على الهوية التنظيمية 
فقد افادت االنباء ان انتشاراً مكثفاً للعناصر المسلحة في شوارع غزة وان تلك العناصر تقـوم باعتقـال                  
االشخاص حسب هويتهم التنظيمية في حافالت خاصة وهو ما اشاع اجواء تعيد الى االذهان بدايات تلك                

 .االحداث السوداء التي شهدها القطاع قبل اتفاق مكة
 :جار اذا لم تعالج جذور الفلتاناالنف

المحلل السياسي طالل عوكل يرى ان االوضاع الداخلية مهددة باالنفجار الكبير اذا لم تجر عملية معالجة                
 .لملفات كثيرة خاصة ملف االقتتال الداخلي بين فتح وحماس

م الى فشل حكومـة     تجدد االشتباكات الداخلية بين فتح وحماس اليو      " معا"وارجع عوكل في حديث لوكالة      
 .الوحدة في التخلص من البحث عن المصالح الفصائلية

 :حكومة الوحدة لن تمنع الصراع على السلطة
ممكن تطويق االحداث ولكن مؤقتا والسبب في ذلك انه ما تزال هناك مصلحة لتلك االطراف               " وتابع قائال 

من خاللها تحقـق اهـدافا خاصـة        في وجود حكومة الوحدة الوطنية وال تزال لديها مصلحة طالما هي            
وفصائلية كذلك فان بقاء حكومة الوحدة لن يمنع الصراع على السلطة باشكال مختلفة حتى لو كان مـن                  

 ".بينها االشتبكات على نطاق ضيق
 :فتح تكظم غيظها
غير المستعد للمواجهة وغير الجاهز للرد في       " ان المعادلة ان حركة فتح وبحكم وضعها      "ويضيف عوكل   

تكظم غيظها اكثر واكثر لعدم رغبتها في التصعيد لذلك فان كثيرا من حاالت القتـل قـد                 "وقت الحالي،   ال
 ".تمر من دون ردود فعل

 :محطة مكة
الى ان االشتباكات المسلحة سوف تبقى على نطاق ضيق في الوقت الحـالي الن  " واشار المحلل السياسي  

ة هو مجرد محطة سينفجر بعدها الوضع والصراع على         اتفاق مكة لم يستنفذ بعد من قبل االطراف، ومك        
 ".السلطة سيتجاوز ذلك االتفاق

 :حبر على ورق
علي الجرباوي فقد ارجع سبب تجدد االقتتال في غـزة          .اما استاذ العلوم السياسية في جامعة بير زيت د        

لم يطبق علـى ارض     بين فتح وحماس، الى عدم صدق النوايا وانعدام الثقة بين الحركتين الن اتفاق مكة               
 .الواقع بل بقي حبرا على ورق

حكومة الوحدة لم تخرجنا من المازق الفصائلي ولـم تـساعد           " "معا" واضاف الجرباوي في حديث لوكالة    
 ".على بناء الثقة بين الجانبين ولم تستطع فك الحصار وال معالجة اي ملف

 :كل االحتماالت واردة
مستتب كل االحتماالت واردة، خاصة وان هناك اطرافـا داخـل           الوضع غير مستقر وغير     " وتابع قائال 

حركتي فتح وحماس لها وجهات نظر مختلفة مما يسبب اشكاالت ويدؤي الى عدم انـضباط مـن قبـل                   
الجميع، خاصة وان اتفاق مكة لم يفك الحصار المالي والسياسي ولم يعالج الملفات الداخلية اضافة الى ان                 

ة الفلسطينية وال ترغب بان يتم معالجة اي ملف، وحالـة االحتقـال سـوف               اسرائيل ايضا تلعب بالساح   
 ."تستمر خاصة بعدما ينضم اليها قطاع الموظفين الحكوميين المحتج على عدم صرف الرواتب
  13/5/2007وكالة معا 
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 جمال قبها 
 في تحقيق وحدة وطنية في ظل وجود حركة مثل حركة حماس ضـرباً مـن                ال ندري إن كانت األحالم    

 ضروب الخيال، أم أنه وهم وسراب ال يقدم سوى الجوع والعطش لكل من يالحقه ويجرى خلفه؟
مقدمة بسيطة تدل على حالة الغليان الفكري التي بات يشعر بها المواطن الفلسطيني هذه األيام، والحقيقة                

ارها أن الشعب يدرك تماماً أن البلد على فوهة بركان، وهل لدينا في فلسطين بركـان  التي ال نستطيع إنك  
أخطر من بركان التنفيذية واألفكار الدموية التي يحملونها؟؟ وهل هنالك ضـحايا مـن الـصهيونية قـد                  

 .يسقطون نتيجة هذا البركان أم أن الضحايا دوماً من المدنيين وشرفاء فتح؟
ما هي إال رسالة واضحة لـم تكتـب         " بهاء أبو جراد  "ئد في كتائب شهداء األقصى      إن حادثة اغتيال القا   

بالحبر السري وإنما كتبت بالدم ووجهت للشعب الفلسطيني الذي بات يجاهر باألنين، هذا األنـين الـذي                 
 .بات مرفوضاً من حركة حماس ألنه بات يكشف زيفها ويعريها أمام الجميع

مون واحد ال ثاني له، أن حركة حماس غير معنية بالتهدئة ألن التهدئـة              وهذه الرسالة ال تحمل غير مض     
ال تخدم مصالحها اإلستراتيجية، وهل هنالك مصالح إستراتيجية لحماس غير التربع على العروش ومـأل               

 .الكروش
إن عملية االغتيال هذه والتي جاءت على يدي عصابة من المجرمين الذين احترفـوا سـرقة الـسيارات       

جرة بالبانجو والعالقات النسائية المشبوهة، هذه الرؤوس التي امتألت بالكيف والزيف بدأت تتحكم             والمتا
في مضمون هذه الحركة وفرغتها من محتواها الوطني، وانتقلت من العمل كعصابة مجرمة كانت تعمل               

ك الحركـة   ومحمية من رؤوس الهرم في تل      في الظالم إلى عصابة أكثر إجراماً تعمل في وضح النهار،         
 .التي بدأت تظهر مالمحها الشيطانية والتي ال تستلذ إال بطعم الدم الفلسطيني الطاهر

الخطأ األكبر الذي وقعت به حركة حماس والمتمثل في عملية توسعة غير مدروسة لهذه الحركة، والتي                 
 تتمكن هـذه    تخللها استقطاب أكبر عدد ممكن من المجرمين وأصحاب السوابق لالنضمام للحركة،، حتى           

 . الحركة المراهقة من منافسة قوة الحركة التاريخية فتح
وهذه التوسعة بهذا الشكل الفاضح أدى إلى تحويل هذه الحركة من حركة مقاومة لالحتالل إلـى حركـة                  
مقاومة لحركة فتح ومصالح الشعب الفلسطيني، ألن أي مجرم ال ولن يكترث لقضايا أمته بقدر اكتراثـه                 

 .اياه الشخصية وملئ الجيوب والكروشواهتمامه بقض
وهذا ما أصبحت عليه حركة حماس، حركة مليئة بالمتعفنين الذين لفظتهم كافة شرائح المجتمع والذين لم                

 .يجدوا لهم حضن يأويهم غير حركة تسعى دوماً للمنافسة وال شيء غير المنافسة
 والتي جاءت على لسان سـالم فيـاض         والدليل على ذلك هي تلك األموال التي وصلت للحكومة السابقة         

 .وزير المالية الفلسطيني والذي صرح أنه يجهل إلى أين ذهبت تلك األموال
ونحن هنا بدورنا كمتتبعين لفساد هذه الحركة لدينا بعض المعلومات التي تدل على المصادر التي ذهبت                

 منزل وزير الداخلية السابق سـعيد       إليها تلك األموال، فهنالك الكثير من األراضي التي تم شرائها بجوار          
صيام باإلضافة إلى شراء سيارات فخمة لبعض المتنفذين في الحركة والتي وصل العدد فيها إلى أربـع                 

 ألف دوالر، باإلضافة إلى أن بعض القيادات أصبحت من         100سيارات لشخصية واحدة فقط قيمتها تفوق       
ي تتعامل بالربا بشكل مباشر، كما وأن هنالك شهود أكدوا          التجار ولديها العديد من الشركات التجارية والت      

أن الكثير من معارض المفروشات قامت ببيـع مفروشـات مـن معارضـها بمبـالغ ضـخمة لتلـك                    
وهذا ليس غريباً وال مستهجناً علـى        .الخ من مظاهر الفساد والطمع الذي جاء على جوع        ... الشخصيات

 .القات وطنية ال باألرض وال بحماس الياسين والرنتيسيهؤالء المتنفذين والذين ال تربطهم أية ع
فهذه الحقائق لن تغطى بغربال ولن نقتنع أن هؤالء الزعماء ال زالوا يعيشون علـى الزعتـر والزيـت                   

 .وساندويشات الفالفل
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البلد على شفير هاوية وجرافات حماس تساهم في توسيع تلك الهوة ليسقط فيها أكبر عدد ممكن من هـذا                   
والممارسـات   .، حتى يتمكنوا من العبث بكل أريحية بمقدرات الـشعب دون رقيـب أو حـسيب             الشعب

الحمساوية على ارض الواقع تدل على ذلك، وتعكس حالة من التخبط الوطني لدى هذه الحركة، ويـدل                 
هذا التخبط على عدم وجود إستراتيجية وطنية لهذه الحركة بعد اغتيال الشيخ ياسين والرنتيسي وعيـاش                

 .وغيرهم من الشرفاء الذين أسسوا هذه الحركة لمقاومة االحتالل وليس لتخريب البلد
  

ندعوا من اهللا أن يبعث لنا أمثال الشيخ ياسين والرنتيسي حتى نتمكن من رص الصفوف وتوحيد الجهود                 
 لمقاومة االحتالل الصهيوني، وحتى نتمكن من اجتثاث كل من هو غريب عن الوطنية الفلسطينية وعـن               

 .الكوفية الفلسطينية وعن الدم الفلسطيني
  13/5/2007فلسطين برس 

 
  غزة جديدة .86

  سميح المعايطة
بإعالن جيش االسالم مسؤوليته عن اختطاف مراسل هيئة االذاعة البريطانية ومطالبته بـشكل رسـمي               

خلـت مرحلـة    في اوروبا، ابو قتادة، بهذا االعالن تكون غزة قد د         " السلفية الجهادية "بإطالق احد رموز    
ويبدو ان نشاط تنظيم القاعدة بدأ يأخـذ طابعـا   ". العنف نحو الداخل"جديدة يمكن ان تكون احدى سماتها  

جديا وواضحا ومؤثرا، وستبدأ السلطة والحكومة الفلسطينية مرحلة المعاناة من وجود ذات التنظيم، وقـد               
" االرهاب"دولي الذي يعلن حربا على      ال يمر وقت طويل حتى تنضم الحكومة الفلسطينية الى المعسكر ال          

  .القاعدي
الفصائل العاملة على الساحة الفلسطينية إما منخرطة في العمل السياسي عبر البرلمان والسلطة والحكومة              
وأهمها فتح وحماس، وإما رافضة لهذا وتعمل وفق امكاناتها لمقاومة االحتالل، لكن ظهور القاعدة وبدء               

ا جذريا في شكل الساحة الفلسطينية، وسبب هذا ان الفكر الذي يتبناه تنظـيم              عملها بنشاط سيحدث تغيير   
القاعدة يجعل اولوياته وقائمة اعدائه مختلفة، فإسرائيل عدو لكن أيضاً كل االجانب اعـداء، ورجـاالت                
السلطة اعداء، ومؤسسات الحكومة مستباحة، فحماس وفتح واالجانب والموسيقى ودور السينما والمكتبة            

  .مسيحية وعدم لبس الحجاب وغيرها من القضايا والهيئات كلها على قائمة االعداء واالهدافال
فمن يحمل لقب كافر من الفلسطينيين يتساوى مع االسرائيليين واالجانب، ودليـل            . انه عنف نحو الداخل   

ية، وهذا  هذا نشاط جيش االسالم في اختطاف الصحافي البريطاني، وايضا بمهاجمة مدرسة ومكتبة مسيح            
  .امر غير مستغرب، فاألولويات التي ينتجها فكر القاعدة تجعل مثل هذه االعمال متوقعة

ال نريد ان نعود كثيرا الى الوراء بتفسير بعض حوادث االغتياالت، لكن لن يكون مدهشا او غريبـا ان                   
 اجهزة االمن   تشهد غزة سيارات مفخخة تتفجر بمؤسسات تراها القاعدة تناقض فكرها، او بأشخاص من            
  .او رجال السياسة من الرئاسة او الحكومة سواء كانوا من فتح او حماس او اي فصيل آخر

فكر القاعدة يجعل كل اآلخر عدو إالّ من آمن بالفكر الذي تحمله، وهنالك عداء من نوع خـاص تحملـه               
دين، فهذه القوى تراها    القاعدة للقوى االسالمية التي تصنفها انها خارجة عن الطريق ومخالفة ألصول ال           

القاعدة وكأنها تمارس تضليال وإساءة للدين، لهذا تكون القاعدة قاسية في احكامها وأفعالها تجـاه القـوى             
  .االسالمية

ومن الضروري ان نتذكر الموقف القاسي الذي اعلنه ايمن الظواهري الرجل الثاني في تنظـيم القاعـدة                 
، الظواهري في حينه اتهم حماس بـالخروج علـى الثوابـت            تجاة حركة حماس بعد توقيعها اتفاق مكة      

االسالمية والتنازل والتفريط بالحقوق الفلسطينية، وقدم تفسيرا قاسيا لموقف حماس التي اعلنت احترامها             
التفاق اوسلو والشرعية العربية، واذا ما كانت القاعدة قد ظهرت بقوة في غزة فإنها ستحمل بشكل مؤكد                 
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 حماس، واذا كان الظواهري يحمل موقفا كالميا عبر القارات، فإن امتداده في غزة              موقف الظواهري من  
  .سيبني على هذا الموقف سلوكا وافعاال

اختطاف الصحافي البريطاني ليس حدثا امنيا، بل تعبير عن منعطف تعيشه غزة، ولعل توافـق ظهـور                 
يث مشاركتها فـي الـسلطة وقيادتهـا        القاعدة مع التحوالت الفكرية والسياسية التي تبنتها حماس من ح         

لحكومة تحت االحتالل ومن افرازات اوسلو، ثم توقيعها اتفاق مكة الذي حمل قبوال ضـمنيا ومباشـرا                 
 يجري الوصول إليهـا     1967احيانا بالعملية السلمية والمبادرة العربية ودولة فلسطينية على اراضي عام           

ب لتفاعالت وتحوالت على اكثر من صعيد، في ظل اسـتمرار  بالوسائل السلمية، هذا التوافق قد يفتح البا      
القمع الصهيوني وعجز الحكومة الفلسطينية في دعم المقاومة وممارستها أو في اعـادة الحقـوق وفـق                 

  .منطق اتفاق مكة
القاعدة في غزة بأجندتها التي يقع على رأسها ما يفرضه التكفير والبرنامج االجتماعي، وتجعل االولوية               

ب اعداء القاعدة من الفلسطينيين قبل اسرائيل، كل هذا يعني ان غزة قد تكون مركزا جديدا اكثـر                  لمعاق
فعالية للقاعدة، فغزة ال تحكمها سلطة قوية، فهي مدينة السالح والفلتان االمني، وحتى فـصائل الـسلطة                 

  .والحكومة تعمل وفق منطق القوة اكثر من منطق القانون
   14/5/2007الغد األردنية 
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  حكم بلعاوي
حكومة إسرائيل بأطيافها متعددة األشكال والمضامين تضع هذا الشعار على باب كل مسؤول إن لم يكـن             
في بداية ونهاية كل شارع وزقاق ونهج، وليس لديها إمكانية للتهرب من تمسكها بشعارها هذا، بل كأنـه                  

ضرورياً، ولذلك لم يتضمن حدوداً لها وال دستوراً بانتظار وفـق           دستورها الحقيقي الذي تعتبره مثالياً و     
تخطيطها المبرمج أن تصل إلى النهايات التي تطمح بل تتحفز لتحقيقهـا، لتكـون األرض كـل األرض               

، وهكذا هم قرروا وعلى اآلخرين أن ينصاعوا إلدراك هـذا           )لشعب اهللا المختار  (الواسعة وغير المحددة    
اء المحتقن كراهية وغطرسة وتزييفاً وتزويراً وتلذذاً بارتكاب الجـرائم والترويـع،            الوهم الزائف واالدع  

وانطالقاً من ذلك كله مارست منذ اللحظة األولى، ومازالت مستمرة لتنفيذ مخططاتها التي ارتكزت على               
رائيل في  العدوان واالحتالل والتوسع والتهجير والضم، ألن تكوينها شكالً ومضموناً يتناسب مع شعار إس            

خطر السالم، ولكنها ليست في هذا الخطر عندما تعتبر الحروب واالعتداءات عقيـدة،  ولـذلك هيـأت                  
وبشكل مستمر لهذه العقيدة فقط، كل مقومات القوة من عتاد وتحالفات، ولعل أهم ما ارتكزت عليه فـي                  

ته استراتيجية إيجابية، خاصة    الدرجة األولى هو هذا التحالف مع الواليات المتحدة االميركية الذي اعتبر          
اإلدارة المحافظة، وهو تحالف عقائدي، من ذلك النوع الذي يعتقد أن الخير كله يكمن في التحالف رغـم                  
تظاهرها الحالي من خالل ممارسات توحي بأنها تقوم بمراجعات تسندها بشعارات مثل رؤية الـدولتين               

الزيارات واالجتماعات المكوكية بل أكثر من ذلك مـن         الفلسطينية واإلسرائيلية، وتزدان هذه الشعارات ب     
خالل محاوالت خادعة وجريئة النخـراط الكل سلفاً في سياسات واعدة شكالً، ولكن مضمونها حقـول               
من األلغام واألوهام والتنازالت حتى تستمر ساحتنا ساحة صراع يساهم فـي بعثـرة الكـل وإضـعافه                  

إسـرائيل فـي خطـر      " بعيد المنال وهو األمر الذي يخدم شعار        وانكماشه على ذاته، حتى يبقى السالم       
، وإزاء هذا البعد االستراتيجي ال تتوقف المخططات االستراتيجية التي تبدأ بالعـدوان الـشرس               "السالم  

مرحلة بعد مرحلة، يؤدي هذا العدوان إلى االحتالل الذي تدعمه بمزيد من التوسع، وتستمر في مسلسلها                
ها كما هو قائم حالياً، والتي تتجسد بمصادرة األراضي دون تردد، وفرض قوتها علـى               الذي يحقق أهداف  

المياه حيث وصلت سيطرتها على ثمانين بالمائة من األحواض المتجددة، وحواجز تخضع لشهوة االنتقام              
 غـزة   والتلذذ بالتعذيب والتنكيل تصل إلى حوالي خمسمائة وثالثين حاجزاً، وانفصالها بالكامل عن قطاع            
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الذي ال يتوقف العدوان عليه، وتوغالت واغتياالت على مدار الساعة، تتم باحتراف القهر واإلذالل الذي               
تمارسه في كل االتجاهات، بما في ذلك االعتقاالت التي بلغت أكثر من عشرة آالف من االسـرى هـم                   

ه، من خالل المئـات     عنوان الحرية وأكثر من ذلك حيث تحاصر الوطن كله وتمزق جسده بتقطيع أوصال            
من الحواجز، وتمارس عند كل حاجز أبشع أنواع الظلم والقهر واإلذالل، وتتضاعف شراستها باستمرار              

وهو الجدار الذي   .. بناء جدار يبتلع األرض ويعزل أصحابها عنها، هذا الجدار الذي لم يتوقف حتى اآلن             
اميركي بأنه كـاألفعى يمـزق األرض       وصفه الرئيس االميركي جورج بوش االبن في اجتماع فلسطيني          

ويمنع قيام دولة فلسطينية، ولكن اإلدارة االميركية ورئيسها بوش لم تستمر في اعتماد هذا الوصف حيث                
سكتت وصمتت وابتعدت عن االجترار، عندما قال شارون للرئيس االميركي بوش في اجتماع اميركـي               

إن الجـدران   (عند ذلك الشاعر االميركي الذي قـال        إسرائيلي، أنه يستمتع بالشعر االميركي وقد توقف        
بل إن اإلدارة االميركية اعتمدته في سياساتها حين جعلت مثله في العـراق             ) القوية تصنع جيراناً أقوياء   

وآخر على حدود المكسيك واميركا، وهكذا تستمر هذه السياسة العدوانية التي تعتمـد القهـر، والظلـم،                 
مناورة، واالستمرار في السيطرة، ومصادرة األراضي واالستيطان الذي أضافت         واإلذالل، واالغتيال، وال  

حكومة إسرائيل على ما سبق من إنشاء مستوطنات بإعالنها باألمس القريب عن عشرين ألـف وحـدة                 
استيطانية قيد التنفيذ في القدس والبقية تأتي على طريق تنفيذ السياسة اإلسرائيلية التـي تعتبـر الـسالم                  

 بينما شعبنا يعتبر السالم طريقاً إلى الحرية والسيادة واالستقالل، لكنه يرفض السالم التائه ويدرك               خطراً،
أن كل ما تقوم به حكومة إسرائيل من إجراءات أحادية الجانب وعدوانية، تنطق بملء الفـم ال للدولـة                   

 المشهد تداهمنا الخطـورة،     وفي كل هذا  ... الفلسطينية المستقلة ذات السيادة، وتضيف إليها الءات كثيرة       
وتؤدي إلى خلخلة فـي النـسيج       .. التي تكمن دائماً في التصرف على وهم، وعلى حيرة، وعلى ارتجال          

وتصمد وال  ... االجتماعي والوطني، وإلى ليل ظالم ومعتم يزيد شعبنا إرادة حرة واعدة تقاوم وال تنكفىء             
ن ذلك يؤدي إلى العجز، بـل تعـيش أحالمهـا           تتردد، وتشتعل وال تنطفىء، وال تعيش أحالم غيرها أل        

وتطورها، وتبتسم للسالم الذي يعشقه الرأي العام في هذا الكون، تتعانق معه، وحين تغضب مـن اجـل                  
، تشبهها تماماً فقـط     1987تحقيقه، تعبر عن ذلك بانتفاضة مبهرة وضاءة، تشبه انتفاضة شعبنا في العام             

كالنور الذي يشق الظالم، ويضيء الكون كله، وتنفـذ عبـر آفاقـه             ويتألق الحجر والعلم الفلسطيني فقط      
  .أبصار الرأي العام العالمي تحيي هذا الغضب الملتزم والمنظم
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  علي جرادات

 وعندما يكون التشخيص كذلك     .ليس التشخيص وصفاً فقط، بل هو تفسير أيضاً، أي بحثٌ في الصيرورة           
وفي تشخيص المأزق الفلسطيني    . يكون نصف العالج، ألن العالج يصبح واضحاً، ويمكن الوصول إليه         

الشعب الفلسطيني اليوم أمام سؤال مفصلي حاسـم،        : "الراهن، يقول المفكر العربي عبد اإلله بلقزيز محقاً       
هل يريـد الـوطن أو      : على الجواب عنه  -معان فيه أو اإل -يتوقف الخروج من المأزق الذي هو فيه اليوم       

، )في أفضل تقدير  (يريد الدولة؟ إن أراد الدولة فحسب، فهي لن تقوم إال على أقل من ربع مساحة الوطن                 
 ، إن قامـت   ،وإن أراد الوطن، فالدولـة    . وقطعاً لن يعيش في جغرافيتها الضيقة ثمانية ماليين فلسطيني        

 تَوسعةَ جغرافيتها الـسياسية     ، ولن يستطيع على األرجح    ، هو لم يستطع   وإن. ستكون من مكاسبه الفرعية   
بحيث تشمل سائر الوطن، فقد يتكفل بذلك ما قد يخلقه نموه الديموغرافي مـن حقـائق جديـدة تُحـوُل                    

 إلى أقلية سكانية بعد أقل من جيلين إن تحقق مطلب العودة            48في أراضي ال    " اإلسرائيليين"المستوطنين  
وإن . ومرة أخرى، فإن بيت القصيد في معركة الوطن ليس االستقالل، بل العودة           .  تقع مساومة عليه   ولم

  ". تَنْجح تسوية تسقط حقَّ العودة أو تُزوره، فلن تكون نتيجتها سوى إسقاط الوطن إلى النهاية
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ي بمشاركة بيريز  في السياق، كان غريباً المرور مر الكرام على ما كان طرحه شارون في مؤتمر صحاف              
بعد االنشقاق المدوي لكليهما عن حزبه األصلي، يومهـا ابتـدع           " كاديما"يوم اإلعالن عن تشكيل حزب      

الشهيرة " األرض مقابل السالم  "الصراع، بدل معادلة    " تسوية"كمعادلٍة ل " االستقالل مقابل السالم  : "شارون
 للتفاوض المباشـر، وبـاألحرى لميـزان        )أية أرض؟ وأية حدود؟   (الغامضة أصالً، حيث تركت تحديد      

  .القوى
حول األرض، ووصل مـشروع     " اإلسرائيلية"، اتضح سقف السياسة     )2000مفاوضات كامب ديفيد    (منذ  

التسوية األمريكي بفعل ذلك إلى نقطة االنسداد المحتوم، ولم يعد هناك من يـستطيع المجادلـة فـي أن                   
حتى المرحلي منها ممـثالً     : بحقوق الشعب الفلسطيني الوطنية   الصراع أبعد ما يكون عن أية تسوية، تُقر         

 وتفكيك المـستوطنات،    1967يونيو، /بجالء االحتالل عن أراضيه التي احتلت في الخامس من حزيران         
  .وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس ،194وعودة الالجئين طبقاً للقرار 

في قادم األعوام يصب على محاولة شطب حق العودة         " رائيليةاإلس"واليوم، فإن اتجاه الضربة األمريكية      
إيجاد حل عادل ومتفق عليه لقضية الالجئين وفقـاً         "ولم تُجِد مرونة    . رسمياً وإسقاط راية المقاومة نهائيا    

، أي  "احترام االتفاقـات  "عبر  " حماس"، عالوة على مرونة     "المبادرة العربية للسالم  "حسب  " 194للقرار  
، ومن خلفهم اإلدارة األمريكية، تلك المرونـة        "اإلسرائيليون"، حيث قابل    "اتفاق مكة "ما ولَد، في    أوسلو و 

وشطب حق العودة والتخلي عن مطلب االنسحاب إلى حدود الرابع مـن            " التطبيع أوالً "بمطالبة العرب ب  
 المزيـد مـن     أي التخلي عن األرض، واعتبروا هذه المرونة مقدمة لممارسـة          ،1967يونيو  / حزيران

أوسلو " انتقالي"ومخططها لتحويل   " اإلسرائيلية"الضغوط ومحاوالت التطويع في طريق االستجابة للرؤية        
للقضية الفلسطينية وجوهرها حق العودة واألرض، األمـر الـذي يـشي بالمـأزق              " نهائية"إلى تصفية   

  الوطن أم الدولة؟: الفلسطيني، ويعيد سؤاله المفصلي
 وحتى اليوم في مـأزق متنـوع        1991دخل النضال الفلسطيني منذ مؤتمر مدريد عام        على هذه الخلفية    

األبعاد يكاد يهدم منجزاته ويحوله إلى نضال معاق، ويجعل من راهن لحظته أسوأ من لحظـة األمـس،                  
وذلك بعد أن صلَبه مشروع التسوية األمريكي، وعمل على تفكيك الشعب الفلسطيني واختـزال حقوقـه                

-وتوسيع الفجوة بين أولويات تجمعاته، وتفجير االحتراب الدموي بين ألـوان طيفـه الفكـري              وهويته  
  .السياسي، بل وتوسيع رقعة هذا االحتراب إلى داخل نسيجه المجتمعي والعائلي أيضاً

ويبدو أن القائمين على مشروع التسوية األمريكي يرون أنه آن أوان تصفية القضية الفلسطينية، وتقزيم                
لمن لم تستطع   " حكم إداري ذاتي محدود   " الشعب الفلسطيني الثابتة والمشروعة وحشرها في صيغة         حقوق

آلة الحرب الصهيونية اقتالعهم من سكان الضفة والقطاع، وتتجلى تلك الرؤية هذه األيام في العودة إلـى                 
 7.3يز الترتيبات لنحو    ، أي ترك  "الدولة ذات الحدود المؤقتة   "طرح الحلول الجزئية والمؤقتة وآخر صيغها       

.  ماليين في دول الطوق والـشتات      5 وما يناهز    1948مليون واستثناء مليون وربع المليون في مناطق        
، ويخـضع   "اإلسرائيلية"وتتطلع واشنطن وتل أبيب إلى فرض كيان فلسطيني قزمي مجزأ ملحق بالسوق             

  .جوهر القضية الفلسطينية، حق العودة، ومقايضة ذلك بالتخلي عن "اإلسرائيلية"لالشتراطات السياسية 
وفي معالجة المأزق، فإن تشكيل حكومة فلسطينية ائتالفية واسعة ال ينفي ضرورة إبراز جملة التناقضات               

  .التي تتخللها وتحيط بها
فمن جهة إنها حكومة من دون سيادة، فاالحتالل جاثم على صدر الشعب، ويتبع سياسة هجومية قهريـة                  

 التوقف، بما يخلق على الدوام تفاوتات بين مركبات السلطة في التعـاطي مـع هـذه                 توسعية ال تعرف  
  .السياسة واإلجراءات االحتاللية الدموية المتصلة بها

وهناك العامل الدولي األمريكي أساساً الذي عالوة على دعمه الـسافر للكيـان الـصهيوني وسياسـاته                 
المالي والسياسي لفريق في السلطة فيما يحاصر الفريـق         العدوانية التوسعية، يحاول عبر التظاهر بدعمه       
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" حمـاس "و" فتح"اآلخر ويسد قنواته المالية، خَلْقَ التوترات بين تراكيب السلطة، وإعادة قطبيها الكبيرين             
  .إلى مربع االقتتال الداخلي الذي لم يتوقف كلياً، وإن قَلَّ واتخذ طابعاً عائلياً

طة، فهي غير قادرة على حماية أمن الوطن والمواطن وقيادة عمليـة            هذا وذاك كشفا بسطوع عجز السل     
 ألفـاً، مـن دون أن       180التصدي للمخططات االحتاللية، بل إنها عاجزة عن تسديد رواتب موظفيها ال            

% 64من قوة العمل عاطلة عن العمل وما يتصل بذلك من فقـر نـاهز               % 50يغيب عن البال أن هناك      
، بل إن الفريقين الكبيرين في السلطة اللذين خاضا في لعبة الدم التي حصدت              حسب تقرير األمم المتحدة   

مئات القتلى والجرحى والمخطوفين، لم ينجحا في فترة تقاطعهما بعد تشكيل الحكومة االئتالفية في ضبط               
الفلتان وفتح ملف الفساد وإعادة االعتبار لسلطة القضاء، بل، وال تتورع جهات من كال الطـرفين عـن                  

متطرفة تنطوي على مخـاطر عديـدة ال علـى          " زعاماتية"مواصلة التعبئة ضد اآلخر في نزعة فئوية و       
راهن النضال الفلسطيني وحسب، بل على مستقبل الفلسطينيين وتجمعاتهم المشتتة وقـضيتهم الوطنيـة              

  .أيضا
مرجعيـة الـسياسية    وعليه فمن دون تفعيل طاقة العامل القومي للقضية الفلسطينية، عالوة على تفعيل ال            

للسلطة الفلسطينية بإعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية كقيادة جامعة وشاملة للشعب الفلـسطيني فـي               
الوطن والشتات كشعٍب اليزال يعيش مرحلة التحرر الوطني، واحتكام السلطة وأجهزتها األمنية لمرجعية             

معضلة الفقر والبطالة، ليس ثمة ضـمانات أال        قانونية واضحة وإعادة هيكلة الموازنة بما يعطي أولوية ل        
يتعمق المأزق الفلسطيني أكثر فأكثر، وتنفجر التناقضات الدامية بين فرقاء السلطة، بكل ما ينطوي عليه               
ذلك من مخاطر سياسية اقتصادية اجتماعية تبدأ بالقنوط السياسي والهجرة والفقر والبطالـة وال تنتهـي                

  . والنصب واالحتيال والفوضى والفلتانكحلقة جهنمية بمظاهر السرقة
أما أن يبقى الحال على ما هو عليه، فلن يقود إال إلى ضرب الصمود الفلسطيني، وثَلْم نضاله ومقاومتـه                   
في مواجهة صلف قادة الكيان الصهيوني الذين يرفضون اإلقرار بحق الالجئين في العودة إلـى الـديار                 

 ،1967لسطينية في األراضي الفلسطينية التـي احتلـت عـام           والممتلكات، ويرفضون حتى قيام دولة ف     
إلـى أيـن؟ إلـى      : وهنا يلح السؤال المفصلي في المأزق الفلسطيني      . وبالتالي طي صفحة الدولة عملياً    

  الوطن، أم إلى الدولة؟
  14/5/2007الخليج اإلماراتية 

  
  انهيار السلطة الفلسطينية حقيقة علمية تاريخية .89

  عماد صالح الدين
، ال تشكل في كل األحوال أي       1993المنبثقة عن مشروع أوسلو عام       ت السلطة الفلسطينية والزالت،   كان

معنى باتجاه المشروع الوطني الفلسطيني، فال يستطيع المراقب من حـال فلـسفتها وهياكلهـا األمنيـة                 
ث عنه على انه    واإلدارية المنتشرة في الضفة الغربية وقطاع غزة، أن يقول أن هذا المشروع يصح الحدي             

نواة لتحقيق دولة مستقلة وال أيضا الحديث عنه انه صالح كمشروع مقاومة بالمعنى السياسي والعسكري               
، دون  1967لتحقيق الهدف في إطاره األدنى والمرحلي بإقامة الدولة الفلسطينية على كامل أراضي عام              

  .الحديث عن أمل تحقيق عودة الالجئين الفلسطينيين
نبثاق اتفاق أوسلو إلى الوجود والسلطة التي دشنها هذا االتفاق، أشار خبراء السياسة والقانون              منذ بداية ا  

الموضوعيون علميا في قول الحقيقة، أن أوسلو هو كارثة بحق الشعب الفلسطيني، وهو بمثابـة تطـوير         
ي إال منظومـة    ، وان السلطة الناشئة عنه ما ه      2، بل هو وعد بلفور رقم       1917لوعد بلفور الشهير عام     

أمنية وخدماتية، لخدمة االحتالل والمحافظة على أمنه أوال وأخير، بل إن المشروع االوسلوي برمته جاء               
إلعطاء االحتالل التفرغ الكامل والفرصة المواتية لتكريس وجوده واقعا وفعال على ما تبقى مـن ارض                

ات أوسلو والسالم والتفاوض غنية عن      والقصد هنا أراضي الرابع من حزيران، وسنو       فلسطين التاريخية، 
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التبيان من حيث ازدياد االستيطان والتهويد للقدس وزيادة القمع واإلجـرام الـصهيوني بحـق الـشعب                 
الفلسطيني، كان المشروع السلمي والسلطة بمثابة الخطوات النهائية نحو إنهاء هويـة ووجـود الـشعب                

فية النهائية الشاملة لحقوق شعب بأكمله تحت يافطة        الفلسطيني على ما تبقى من أرضه، انه مشروع التص        
  .السالم العادل والشامل في المنطقة

وعلى هذا، كان طبيعيا أن يرفض هذا المشروع التصفوي للقضية من قطـاع عـريض مـن الـشعب                   
الفلسطيني، وكان في مقدمة هذا الرفض، تلك العمليات االستشهادية والمقاومة التي جاءت ردا على هـذا                

شروع، الذي أدركه العاقلون من أبناء شعبنا بأنه ليس فيه أي توجه نحو مشروع الدولـة أو إنـصاف       الم
الالجئين الفلسطينيين بعودتهم إلى ديارهم وممتلكاتهم التي هجروا منها، بنا الرئيس الراحل ياسر عرفات              

، إنهـم أي الـصهاينة      اآلمال على تحقيق حلم الدولة المستقلة في نهاية المطاف، لكنه اكتـشف متـأخرا             
واألمريكان ال يريدون سالما وال حسن جوار، ولذلك رفض التهاوي والسقوط أكثر وأكثر إلـى حيـث                 
القاع الذي أرادوا له فيه االستقرار، والجميع يعرف ماذا كانت نتيجة موقفه هذا في مفاوضـات كامـب                  

  .2000ديفيد عام 
 جاءت بعدما رأى الشعب الفلسطيني المآسي والكوارث        لم تكن انتفاضة األقصى ردة فعل عفوية، بل إنها        

التي حلت به بعد سبع سنوات من أوسلو، وبعدما تبين له حجم المؤامرة التي تحاك ضد حقوقه الوطنيـة                   
المشروعة، وبعدما أدرك أن ال أمريكا وال إسرائيل وال من دار في فلكهما من عرب وغـرب معنيـون                   

ة وعاصمتها القدس، ومع ذلك وبعد رحيل ياسر عرفات اتجه فريق أوسلو            بتمكينه من إقامة دولته المستقل    
برئاسة محمود عباس إلى القبول النهائي بما تجود به إسرائيل وأمريكا مـن دولـة كانتونيـة مقطعـة                   
األوصال ال سيادة وال استقالل لها، وقبلوا خارطة الطريق التي ال ينفكون عن جعلها بوصـله تحـركهم                  

يحاتهم وإعالناتهم العديدة والمتكررة، وخارطة الطريق كما هي معروفة تـؤدي إلـى             وهدفهم عبر تصر  
الحالة الموصوفة الذكر آنفا، وتعمل على ترحيل القضايا األساسية والجوهرية إلى ما النهاية، لقد سـعى                

ابـات  ، والتي تم االتفاق فيها على التهدئة وإجـراء االنتخ         2005فريق أوسلو إلى حوارات القاهرة عام       
وإصالح منظمة التحرير، من اجل الوصول مستقبال إلى حالة يتم فيها تطبيق خارطة الطريـق حـسب                 
الرؤية األمريكية واإلسرائيلية معولين على أن حماس لن تحصل على األغلبية أو الجزء المعطل لتمرير               

ل اآلمال المتوخاة مـن     التسوية المطلوبة أمريكيا وإسرائيليا، لكن الذي حصل قلب كل التوقعات وأحبط ك           
إشراك حماس باللعبة الديمقراطية السياسية، ولذلك حوصرت الحكومة والشعب الذي انتخب حماس، من             
اجل الوصول عبر االبتزاز المالي واالقتصادي إلى الحالة الشعبية الفلسطينية التي تقبل بفريـق القبـول                

 حملة المحاصرة االقتصادية والـسياسية وكـذلك        بالرؤية األمريكية واإلسرائيلية للحل، لكن كما يبدو أن       
  .اإلعالمية لم تؤت أكلها، كما خطط له األطراف المعنيون في مواجهة الخيار الديمقراطي الفلسطيني

بعد اتفاق مكة، كان من المفروض أن يغير المحاصرون سياساتهم تجاه الفلـسطينيين، برفـع الحـصار                 
ذلك الن اتفاق مكة انبثق عنه حكومة وحدة وطنية ببرنامج من           المالي والسياسي عن الشعب الفلسطيني،      

المفترض أن يكون مقبوال لدى المجتمع الدولي، هذا البرنامج يمثل الحد األدنى من الحقوق الفلـسطينية،                
والذي تتماهى معه إلى حد ما المبادرة العربية التي أجمعت عليها الدول العربية، لكن ومع ذلك لم يرفـع           

م تخفف الضغوط عن الشعب الفلسطيني، الظالم والمستبد والمتآمر والمحتل كما يقولون غبي،             الحصار ول 
مهما كان ذكيا، فلو كانت األطراف المحاصرة فيها بقية من عقل ومنطق لما استمر الحصار بعد اتفـاق                  

ك ألنه بعد   مكة ساعة واحدة، ولما استمرت بعد ذلك كل عراقيل وإجراءات تعطيل الخيار الديمقراطي، ذل             
اتفاق مكة أصبحت األمور واضحة بعين الشعب الفلسطيني بـان اسـتمرار الحـصار وفرضـه مـن                  
المحاصرين والمتآمرين، إن دل على شيء فإنما يدل على أن المطلوب من الشعب الفلسطيني الرضـوخ                

دل على ذلـك    لما هو أدنى من الحد األدنى من حقوقه، وهذا ما يرفضه الشعب الفلسطيني مطلقا، وليس أ               
من موقف ياسر عرفات حينما رفض ما طرح عليه في كامب ديفيد الثانية، ألنه كان يعـي أن الـشعب                    
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الفلسطيني لن يقبل بذلك، الن هذا الطرح هو لإلجهاز على ما تبقى للفلسطينيين من حقوق، يظن فارضو                 
ألوروبي يلهـي النـاس عـن       الحصار أن الجوع وسيلة ابتزاز للتنازل أو أن المال والدعم األمريكي وا           

حقوقهم، فلو كان األمر كذلك، فلما انتفض الشعب الفلسطيني في انتفاضته الثانية، رغم أن المال ودفـع                 
  .الرواتب لم ينقطع في حينها

إن الوضع الذي تمر فيه القضية الفلسطينية والمنطقة العربية، وبالتحديد في تلك الدول التـي تنفـذ كـل             
 منها األمريكان واإلسرائيليين، مؤهل جدا ربما في المستقبل على المدى المتوسط            صغيرة وكبيرة يطلبها  

لحدوث الثورات في تلك الدول واالنتفاضة الثالثة هنا في األراضي المحتلة، بسبب حالة اإليغال الرسمي               
أطراف العربي في التآمر على حقوق الشعب الفلسطيني واألمة العربية بشكل عام، فتلك األنظمة ومعها               

أوسلو الزالوا كما يبدو للمراقب مصرين على سياساتهم المناقضة نهائيا لشعوبهم، وهي سياسات ال تخدم               
سوى االحتالل األمريكي والصهيوني، إنهم ال يريدون على األقل استغالل حالة التعثـر التـي يواجهـا                 

ذلون كل الجهود من اجـل      المشروع األمريكي والصهيوني في المنطقة، بل على العكس يراهم المرء يب          
إنقاذ أمريكا في العراق، وحفظ ماء وجه الحكومة اإلسرائيلية الفاشلة والمهزومة عبـر قبـول الخطـط                 
األمنية التي يروج لها األمريكيون، الجامعة العربية في قمة الرياض األخيرة اتخذت قرار التطبيـع مـع                 

صال مع إسرائيل لـشرحها، رغـم أن إسـرائيل          إسرائيل من خالل لجنة ما يسمى بتفعيل المبادرة واالت        
ترفضها وقد رفضتها من قبل، ومع هذا الزالت تلك األنظمة مستمرة في غيها وظلمها للشعب الفلسطيني                
حيث لم تحترم قراراتها برفع الحصار عنه، يراقب الشعب الفلسطيني ومعه األمة العربية الـدور الـذي                 

 ألمريكا وإسرائيل، وإال فما الذي يجبرهم على القبول واالمتثال          تلعبه أنظمته والفريق االوسلوي كأدوات    
بل ومحاولة إنقاذ المشاريع االستعمارية في المنطقة، عبر ممارسة التضليل والتدجيل على الفلـسطينيين              
والعرب، بان هناك أفق لعملية سالم، وبان هناك مشروع إلطالق عملية سالم ذات مغزى كما أتحفنا قبل                 

 سوى منتفعـين    - جميعا -ما هم " االعتدالية"ب عريقات، معنى هذا أن فريق أوسلو واألنظمة         يومين صائ 
  .وأدوات، وهذه األدوات مرهون بقاؤها بإذالل واضطهاد والتآمر على حقوق الفلسطينيين والعرب

  
لـساحة  على األنظمة العربية وعلى فريق أوسلو أن يتعقلوا قليال، وعليهم أن يتعاملوا مع األمور علـى ا                

الفلسطينية والعربية بنوع من التوازن على األقل، في ستينيات وسبعينيات القرن الماضي، كانت األنظمة              
العربية تعمل على تضليل شعوبها والفلسطينيين رغم الظلم واالضطهاد واالستبعاد الذي كانوا يتعرضون             

ع االستعماري في المنطقة، أما     له من خالل الحروب الوهمية التي يخوضونها لمصلحة إسرائيل والمشرو         
اليوم فالوضع مختلف جدا فما عاد في جعبة تلك األنظمة سوى الحديث عن الـسالم كخيـار تـاريخي                   
واستراتيجي ثبت فشله وكذبه، باإلضافة إلى وظيفة تلك األنظمـة االعتياديـة ومعهـا المرتزقـة مـن                  

الخيانة عينك  "ريقة واضحة جدا وعلى مقولة      الفلسطينيين في التآمر على الحقوق الفلسطينية والعربية بط       
فإما أن يغير هؤالء سياساتهم المناقضة لحقوق شعوبهم، وإما أن ينتظروا ثورة الناس كما               ، لذلك، "عينك

حدث في إيران في أواخر سبعينيات القرن الماضي، حينما تمادى محمد رضا بهلوي في استعباد الـبالد                 
كا وإسرائيل، فكان أن طرد في المرة األولى ولم يتعلم، حتى خلع نهائيا             والعباد وجعل ثرواتها نهبا ألمري    

على يد الشعب اإليراني المظلوم، وباعتقادي أن الظرف بات مهيأ للثـورات فـي               ،1979في ثورة عام    
منطقتنا بمستوى يفوق الحالة التي كانت سائدة حينها في إيران، ففي سبعينيات القرن الماضي لـم يكـن                  

ألمريكي والصهيوني متعثرا أو يعاني من الفشل، أما اليوم فهو متعثر الخطى جدا، ومع ذلـك                المشروع ا 
  .فالخيانة الرسمية لدينا جارية على قدم وساق وفي وضح النهار

أخيرا، يرى كاتب هذه المقالة، أن الذي سيطيل عمر السلطة الفلسطينية قليال هو رفع الحـصار المـالي                  
الشعب الفلسطيني، وأما إذا استمر هذا الحصار على أمل تركيـع الـشعب             واالقتصادي المفروض على    

الفلسطيني والوصول به إلى القبول بما تريده أمريكا وإسرائيل، فهذا حتما سيعجل بانهيار هذه الـسلطة،                
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وفي كال الحالين فان انهيار السلطة حتمي، ألنها باختصار لم تنبثق من رؤية وطنية فلـسطينية لتخـدم                  
  .لصراع مع االحتاللفضية ا

 13/5/2007الحقائق 
  
  
 

 بين بيني موريس وأيمن الظواهري" حماس" .90
 جهاد الزين

تـصريحات للمثقـف    " الواشنطن بوست "هل يمكن تجاهل العنصر الساخر الكامن في مصادفة ان تنشر           
ينيين فـي   االسرائيلي المعروف بيني موريس يجدد فيها رأيه بصعوبة التعايش بين االسرائيليين والفلسط           

" استـسالم "أيمن الظواهري " القاعدة"الذي يعلن فيه القيادي في تنظيم     ) 2007 آذار   11االحد  (اليوم نفسه   
 "!!معظم فلسطين"وتخليها عن " حماس"حركة 

" حمـاس "القـائم بـين     " الجـدل "ينبغي ان يتأمل عميقا مثقفون اسرائيليون من طراز بيني موريس في            
ا تشكيكهم المستجد في السنوات الثالث االخيرة بمدى الرغبة الفلـسطينية فـي             قبل ان يواصلو  " القاعدة"و

، اي على اساس قيام دولة فلسطينية في الـضفة الغربيـة            "الدولتين"السالم مع اسرائيل على اساس حل       
 .وقطاع غزة تكون عاصمتها القدس الشرقية

مـع صـدور كتابـه عـن الالجئـين          لقد احتل بيني موريس في نهاية الثمانينات من القرن المنصرم،           
المـؤرخين  "الفلسطينيين وتهجيرهم المتعمد في اواخر االربعينات موقعا قياديا في ما اصبح يعرف بتيار              

، التيار الذي عبرت عنه سلسلة كتب شجاعة وجادة تصدت بحثيا للروايـة الرسـمية               "االسرائيليين الجدد 
ايالن بابيه وتـوم    " المؤرخين الجدد "عرب، كان بين    للحركة الصهيونية عن الصراع مع الفلسطينيين وال      

كانوا يتطلعـون الـى     ... سيغيف وغيرهما من الذين شكلوا في التسعينات قدوة لمؤرخين ومثقفين عرب          
 -التأريخ الرسمي العربي في مجاالت عديدة مختلفة عن الـصراع العربـي             " محرمات"مواجهة بعض   

نفسيهما اللذين تحلى بهما هذا الجيل الجديد يومها مـن مـؤرخي            االسرائيلي، بالشجاعة والجدية البحثية     
 .في اسرائيل الذين تصدوا للمحرمات الصهيونية) وبعض باحثي علم االجتماع(

تمثل حالة بيني موريس في الواقع، اي الحالة االرتدادية من مثقف باحث عن صيغة تواصل عميقة مـع                  
لفكرة حتمية استئـصال احـد العـدوين        " لى مثقف مستسلم  ممثال بالشعب الفلسطيني ا   "  الضحية -العدو  "

 تمثل عينة لمستوى مغلق داخل المجتمع االسـرائيلي         -" الواشنطن بوست " كما كرر ايضا في      -لآلخر  
فحتى اليوم، وعلى الرغم من اظهار التيارات االسرائيلية الداعية الى السالم           . حيال الموضوع الفلسطيني  
التي عبر عنها مـا يمكـن       " الرسالة"لعرب الكثير من الفعالية السياسية، اال ان        الكامل مع الفلسطينيين وا   

تسميته باالتجاه العام للرأي العام العربي، وتحديدا الفلسطيني، لم يظهر انها وصلت بصورة واضحة الى               
 .النخب كما المجتمع االسرائيلي حتى تلك المؤيدة منها للسالم

قمـة  "السالم مع اسرائيل، وما مقررات      " قرار" من العالم العربي هي      "الرسالة"لـ" الجوهري"المضمون  
 اال احد تعبيرات الذروة عن هذا االتجاه الـذي بـدأ مـع اتجـاه االكثريـة                  2002العربية عام   " بيروت

الفلسطينية في التسعينات المنصرمة، سيما بعد اتفاق اوسلو، الى االلتفـاف حـول المـشروع الـوطني                 
 .دولة في الضفة والقطاع عاصمتها القدس الشرقية: صبح واضحاالفلسطيني الذي ا

جـاءت مـن قلـب      " اتفاق اوسلو "لن ندخل اآلن في جدل ان اتجاه الممانعة االساسية لهذا المشروع بعد             
القائد الراحل ياسر عرفـات بعـد العـام         " يأس"الحركات المتطرفة داخل المجتمع االسرائيلي، بل حتى        

 لصعود اليمين االسرائيلي الرافض لصيغة السالم التي يعرضـها الفلـسطينيون             جاء نتيجة تلمسه   2000
ولو ان صعود آرييل شارون السياسي يومها ظهر وكأنه نتيجة رفض ياسر عرفات للعرض االسـرائيلي     
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 وليس نتيجة الشحنة االستفزازية الشديدة الدالالت التي حملتها         1999عام  " كامب ديفيد " بعد   -" طابا"في  
 .ة شارون الى المسجد االقصىزيار

، سيما مع تصاعد العمليات ضد المدنيين       2000والتيارات االسالمية بعد العام     " حماس"نقل صعود حركة    
فلقد نجح اليمين االسرائيلي في تحويل المـشكلة الـى          . االسرائيليين النقاش الى مكان آخر مختلف تماما      
ظهر بمظهر الرافض للسالم، بل الي شكل من اشـكال          مشكلة داخل المجتمع الفلسطيني الذي ظهر او أُ       

للسالم مع اسرائيل في ظل تلك الظروف       " الجوهري"يروت وأطلقت مشروعها    التعايش فيما انعقدت قمة ب    
 .بما فيه الرغبة السورية بالسالم على أساس استعادة الجوالن

ال بين قيادتين او طبقتين سياسيتين      ... احدى ضحايا سوء التفاهم العميق العائد     " المرتد"كان بيني موريس    
 ان خيـار الـسالم      - وأصر هنا على الـزعم       -اسرائيلية وفلسطينية فحسب، بل بين مجتمعين، مع انه         

االكثري العربي والفلسطيني المتبلور تاريخيا منذ االنتفاضة الفلسطينية االولى التي حملت ميدانيا مشروع             
 .2000لمواجهة بعد العام  بقي هو نفسه في ذروة ايام ا-التسوية 

لـم  " جوهرية"غير ان الرسالة االعمق التي ينبغي عدم تفويتها في معناها الجوهري، بل الذي يبلغ فيها                
هـي  ) العـادل (يبلغها سابقا من حيث التعبير عن مدى انخراط العرب والفلسطينيين في مشروع السالم              

 ".حماس"و" فتح"بين " لقاء مكة"
 .تغيرت نحو السالم بل نحو القبول باسرائيل" حماس"ظواهري ان يعتبر ان معه كل الحق ايمن ال

فـي  . المكان هو األقدس عند العرب والمسلمين، مكة، المدينة التي تتخطى حدود االوطان لدى المسلمين             
 ولم تعطهـا    -عن تغيرها الذي بدأ أصال      " األعلى"ترسل الرسالة   "... حماس"وهناك  ". األمة"مكة خيار   

 منذ تشكيل الحكومة الفلسطينية بعد فوزها       -يل وال الواليات المتحدة الفرصة الكافية لبلورة خيارها         اسرائ
 .في االنتخابات التشريعية

ينبغـي ان ال    " مكة"فرسالة  ". االرتدادي"على بيني موريس ان يعيد النظر بالمفهوم الذي بنى عليه موقفه            
بـدل  " احترام االتفاقات "على اختيارها كلمة    " حماس"ة  توضع تحت مقصلة التشدد اللفظي من نوع محاسب       

هي فـي الواقـع     ... سلمي، بمعزل عن استمرار تيارات رافضة     ... فالخيار الجوهري ". التزام االتفاقات "
 ".القاعدة"يوما بعد يوم تصبح اقل رفضا اذا استثنينا الحالة الخاصة لتنظيم 

 .صمتها القدس الشرقيةدولة مستقلة في الضفة والقطاع عا: والحل واضح
بالتحاقها باالرادة الـسلمية    ) من سالم (سالمت ولم تستسلم، وأكاد أقول اسلمت       " حماس: "بهذا المعنى ... 

 !العامة للفلسطينيين والعرب
لمشروع السالم الفلسطيني داخل الطبقة الجوفية في بنية المجتمـع          " غريزيا"لكن ال فائدة إذا بقي الرفض       

 ..االسرائيلي
 14/5/2007هار اللبنانية الن

  
  :كاريكاتير .91
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