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   لوضع خطط محادثات السالمنياً زم وضعت جدوالًأمريكا: إسرائيليونوفلسطينيون مسؤولون  .1

 قـال مـسؤولون إسـرائيليون       : ادم انتـوس   ،القـدس نقالً عن مراسلها في      2/5/2007رويترز  نشرت  
وفلسطينيون إن ادارة الرئيس االمريكي وضعت جدوال زمنيا مدته ثمانية شهور يحدد تـواريخ لتوقيـت                

لى تعزيز التصورات الخاصـة بـاجراء       انتهاء الزعماء اإلسرائيليين والفلسطينيين من خطوات تهدف ا       
وقال مسؤولون قرأوا الوثيقة لرويترز إن واشنطن حددت في الوقت ذاته تواريخ لتوقيت              .محادثات سالم 

 .تصعيد الرئيس الفلسطيني لنشر قواته واتخاذ خطوات محددة للبدء في كبح اطالق النشطاء لـصواريخ              
  ."كنه االتجاه الصحيحول... بعض هذه الخطوات صعب"وقال صائب عريقات 

وذكر دبلوماسيون أن وزيرة الخارجية االمريكية رايس ملتزمة بهذا الجهد بالرغم من العقبات وأنها تأمل               
  .أن تصوغ برنامج عمل يلتزم به الجانبان كتابة على االرجح

ركـات  يطلب منها تخفيف القيود على تح     " إسرائيل"وأثار بعض المسؤولين اإلسرائيليين مخاوف من أن        
  .الفلسطينيين دون ضمانات بأن يكمل عباس التزاماته االمنية

العالمات ... وافق الجانبان على العالمات االسترشادية    "وقال مسؤول أمريكي بارز شارك في المناقشات        
يحصل جانب على االمن في حين يحصل الجانب االخر على حرية أكبر            . االسترشادية تمنح الجميع دافعا   

وقالت مسؤولة أمريكية أخرى إن التقارير االولية بأن العالمات االسترشادية تـنص علـى               ."في الحركة 
الهدف هو وضع أساس واضح     "وأضافت  . مقايضة حرية الحركة بزيادة االجراءات االمنية غير صحيحة       

  ."يساعد على تعقب هذه القضايا
االسبوع الماضي للزعماء اإلسرائيليين    وقدم دبلوماسيون أمريكيون القائمة بالعالمات االسترشادية بنهاية        

  .والفلسطينيين ولكن لم يجر الكشف عن التفاصيل علنا
وقال مسؤولون إسرائيليون إن أكثر ما يثير قلقهم هو قرار واشنطن تحديد تواريخ معينة لتوقيت سـماح                 

 .بيـة المحتلـة   لقوافل الحافالت والشاحنات الفلسطينية بالتحرك بين قطاع غزة والـضفة الغر          " إسرائيل"
حتـى اذا لـم يكمـل       . ليست هناك شـروط   "وصرح مسؤول إسرائيلي بارز طلب عدم نشر اسمه بأنه          

  ."التزاماتهم سيتحتم علينا اكمال التزاماتنا) الفلسطينيون(
" إسـرائيل "وباالضافة الى السماح للقوافل بالحركة تحدد الوثيقة االمريكية تواريخ محددة لتوقيت إزالـة              

ي الضفة الغربية كما قال مسؤوالن على علم بالوثيقة إنها تتضمن تواريخ محـددة لتوقيـت                للمتاريس ف 
  .زيادة عباس لنشر القوات والشرطة في الضفة الغربية وغزة

وعـن   عبـدالرؤوف أرنـاؤوط      ،رام اهللا نقالً عن مراسلها فـي       3/5/2007الوطن السعودية   وأضافت  
" إسرائيل"اليسا رايس ستزور مجددا األراضي الفلسطينية و      أن كوند " أكد صائب عريقات، أن     : الوكاالت

السلطة الفلسطينية  : "وتابع". منتصف الشهر المقبل الستئناف ما جرى بحثه من استكشاف لألفق السياسي          
تعكف مع الجانب األمريكي اآلن على وضع محددات وعالمات لوضع جداول زمنية تقوم على تنفيذ كل                

  ". الجانبين الفلسطيني واإلسرائيليما جرى االتفاق عليه بين
وافق الجانبان على العالمات االسترشادية التي تمـنح        "وقال مسؤول أمريكي بارز شارك في المناقشات        

 ".يحصل جانب على األمن في حين يحصل الجانب اآلخر على حرية أكبر في الحركة. الجميع دافعا
  

  لدعوة لحل في إطار دولة واحدةيكون اسحل الدولتين البديل عن  : لبيلينعبد ربه .2
 طالب ياسر عبـد ربـه ويوسـي بيلـين يـوم االربعـاء             :رام اهللا من   2/5/2007وكالة سما   نشرت  

وقال عبد ربه في     .اإلسرائيليين والفلسطينيين بالشروع في مفاوضات مباشرة تنهي الصراع بين الطرفين         
ن خالل مفاوضات شاملة وليس حلـوال       هناك فرصة حل حقيقي م    "مؤتمر صحافي مع بيلين في رام اهللا        

 بل مفاوضات حول الوضع النهائي وفي اطار تشارك فيه جميـع االطـراف الدوليـة                ،جزئية وانتقالية 
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هناك استعداد عربي جدي للدخول في عملية مفاوضات سياسية جدية ويجب انتهاز            "واضاف   ".واالقليمية
 ". العودة اليها خالل سنوات،ستحيل بل من الم،هذه الفرصة الن تفويتها سيجعل من الصعب

 ".ثمة عناصر عديدة ايجابية ومشجعة تدعو للدخول في مفاضات مباشرة شـاملة           "من جهته قال بيلين ان      
فرصة تعتمد علينا وتتمثـل     ،  اعتقد ان هناك فرصة حقيقية آنية يجدر بنا اغتنامها قبل فوات االوان           "وقال  

 وفي المبادرة العربية والرباعيـة      ،ى راس منظمة التحرير    عل ، الرئيس عباس  ،في وجود شريك فلسطيني   
 ". نائبا في الكنيست يؤيدون الدخول في مفاوضات سالم        70ايضا حيث يوجد نحو     " إسرائيل"العربية وفي   

 فانه يمكن حتـى     ،حيث الدعوات القالة اولمرت   " إسرائيل"على الرغم من المشاكل الداخلية في       "واضاف  
 فان ذلـك يمكـن ان       ،وفي حال استقالة اولمرت   "وقال بيلين    ".ذوا قرارات شجاعة  للقادة الضعفاء ان يتخ   

  ".يشكل فرصة ايجابية الختيار قيادة جديدة تسهم في تحقيق السالم
 قال ياسر عبد ربه أن القيادة الفلسطينية تمتلك         :غزةمن   2/5/2007وكالة األنباء األردنية بترا     وأضافت  

 .على أساس حـل الـدولتين     " إسرائيل"ل في مفاوضات الحل النهائي مع       كامل الصالحية والقدرة للدخو   
واضاف أن الملف التفاوضي أصبح بعد اتفاق مكة المكرمة بيد الرئيس عباس ومنظمة التحرير موضحا               

  .أن نتائج المفاوضات مع الجانب اإلسرائيلي ستعرض في المستقبل على استفتاء شعبي عام
وعـن   عبـدالرؤوف أرنـاؤوط      ،رام اهللا نقالً عن مراسلها فـي       3/5/2007الوطن السعودية   وأشارت  
في حال سقوط حل الدولتين فإن البديل لذلك لن يكون سـوى            "ياسر عبد ربه اعتبر أنه       إلى أن    الوكاالت

هذا . ال أعرف حال آخر غير ذلك     "، وقال   "الدعوة لحل في إطار دولة واحدة يتساوى فيها الجميع بالحقوق         
عندما تقام دولة فلسطينية مستقلة إلى جانب دولـة         "وشدد  ". ن الناحية النظرية هو البديل    الحل قد يكون م   

فعندها سيكون المناخ مناسبا والفرصة متاحة عن أنواع مختلفة من العالقـات بـين الـدولتين                " إسرائيل"
 ".والبلدين فهذا هو برأينا الحل النموذجي

  
   ومكان جونستون معروف..سرىمصر تتقدم بمقترحات جديدة لتبادل اال: عباس .3

 الفلـسطيني  رجح الرئيس    : نائل موسى  ،رام اهللا نقالً عن مراسلها في      3/5/2007الحياة الجديدة   نشرت  
 وقـال  .امس امكانية اتمام عملية تبادل اسرى قريباً، وانها تحتاج الى اسبوعين او ثالثة علـى األغلـب                

 باسرى  تنجحت في بلورة صفقة لمبادلة شالي     " ئيلإسرا" ان الجهود التي تبذلها مصر بين حماس و        عباس
واكتفى الرئيس باالشارة الى عرض قال ان االخوة المصريين يحملونه بخـصوص صـفقة               .فلسطينيين

جاء ذلك في سياق تـصريحات       .التبادل مقدراً دون االفصاح عن تفاصيل اخرى ان بلورتها باتت قريبة          
اله كالً على حدة امس وفداً برلمانياً اوروبياً ويوسي بيلـين            للصحفيين لدى استقب   عباسمقتضبة ادلى بها    

واكد فيها الرئيس رغبة الدول االوروبية في التعامل مع حكومة الوحدة من جانب وعـدم رغبتهـا فـي                   
لكنه قال ان االتحاد االوروبي رغب في استمرار دعمه المقدم للحكومة عبـر اآلليـة                استمرار الحصار 

وان اعتبره شأنا إسرائيليا داخليا وقال ننظر بكثير        " إسرائيل"هتمامه بما يجري في     اعباس  واكد   .المؤقتة
وننتظر ان تحل وتصل الى نهايتها، ونحن إزاءها ال نملك اال           " إسرائيل"من االهتمام لألزمة السياسية في      

ة قال لم يبلغنـا     وفيما يتعلق بجدول اللقاءات المقرر مع اولمرت وتأخره او الغائه بسبب األزم            .االنتظار
واردف نحـن   . ونحن ننتظر جواباً ان يؤجل او ان يعقد فـي وقتـه           . احد ان جدول اللقاءات هذا انتهى     

نتعامل مع من يختاره الشعب اإلسرائيلي ال فرق ان كان نتانياهو او اولمرت هذا خيار إسرائيلي ال نملك                  
احتجاز الصحفي جونستون المختطـف اكـد       وبشأن استمرار    .فيه خياراً، وانما نتعامل مع هذا االختيار      

ـ               " بي بـي سـي    "الرئيس اننا نعرف اين هو ومكان احتجازه ولكننا نريد ان نحافظ على حياة مراسل ال
  .ونخلصه سالماً وهذا يحتاج الى وقت

 امس يوسي بيلين وبحث معه احتماالت بدء عملية سياسية من جديد تستفيد من الظـروف   عباسواستقبل  
قليمية والدولية السائدة الطالق مفاوضات جادة تقود الى تسوية واتفقا على مواصلة اللقاءات             المحلية واال 
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رغم األزمة السياسية التي تعصف بحكومة اولمرت وذلك في لقاء اشاد به الجانبـان ووصـفاه بـالمهم                  
  .والمثمر

ـ  محمد الصواف ،  غزةنقالً عن مراسله في      2/5/2007ون الين   أإسالم  وأشار موقع     مـصادر   ى أن  إل
عرضت قائمة بأسماء ألف أسير فلـسطيني، علـى أن          " إسرائيل"كشفت عن أن     سياسية فلسطينية مطلعة  

 على العرض الذي تقدمت به حماس ويشمل قائمـة           منهم لمبادلتهم بشاليت، وذلك رداً     350تختار حماس   
نت األربعاء أن   .ون الين وأوضحت المصادر نفسها إلسالم أ     .باألسرى الفلسطينيين المراد اإلفراج عنهم    

 تخلو من بعض األسماء التي قدمتها حماس ممن نفذوا عمليات استشهادية            "إسرائيل"األسماء التي قدمتها    
، إال أنها تتـضمن بعـض األسـرى         "أصحاب األيدي الملطخة بالدماء   ب ""اإلسرائيلية"وتصفهم الحكومة   

 الذين من المفتـرض     اً أسير 350 ـ، فإن ال  "اإلسرائيلي"وبموجب العرض   . أصحاب المحكوميات العالية  
وأشارت المصادر إلى أن     .أن تختارهم حماس من القائمة سيطلق سراحهم في المرحلة الثانية من الصفقة           

وافقت على إطالق سراح النساء واألطفال من األسرى، باإلضافة إلى عدد آخر من األسـرى               " إسرائيل"
ونقـل اللـواء عمـر سـليمان مـدير           .ها الجندي شاليت   بعد شهرين من تسليم    600يقارب عددهم من    

المخابرات المصرية إلى الجانب الفلسطيني هذا العرض اإلسرائيلي، خالل اجتماعه مع الرئيس عبـاس              
 طالبـا مـشعل     سليمانولفتت المصادر إلى أن عباس و      .وخالد مشعل في القاهرة بداية األسبوع الحالي      

وعد مشعل بدراسة العرض الجديد والرد عليه       "، فيما   "اإلسرائيلي"ض  تجاه العر " نوع من المرونة  "بإبداء  
إال أنه أكد لسليمان أن هناك مجموعة من المالحظات والتعديالت ستكون علـى             ". في غضون أسبوعين  
أصـحاب األيـدي الملطخـة      ب" "إسـرائيل " باستثناء من تصفهم     "اإلسرائيلي" المبدأ   هذا العرض، رافضاً  

  على الحديث بشأن مستجدات الصفقة حفاظـاً        شديداً مصادر الفلسطينية أن هناك تكتماً    وذكرت ال  ".بالدماء
  .على نجاحها

  
  هنية يحذر من إمكانية هجوم إسرائيلي في ظل صدور تقرير فينوغراد .4

 "إسـرائيل "حذر رئيس الوزراء إسماعيل هنية من إمكانية قيـام          :  القناة العاشرة  -التلفزيون اإلسرائيلي   
 كعادتها تقوم بعمليات    "إسرائيل"عيدية على خلفية اإلعالن عن تقرير لجنة فينوغراد وقال إن           بعمليات تص 

  .داخل مناطق السلطة الفلسطينية عندما تواجه الحكومة اإلسرائيلية ضغوطاً
  2/5/2007 الشرق األوسط.د.رصد البث اإلذاعي والتلفزيوني العبري، م

  
  برية وال نعول على تغيرات جوهريةنتابع ما يدور في الدولة الع: غازي حمد .5

 أكدت الحكومة الفلسطينية أنها تتابع باهتمام األحداث والتطورات السياسية التي تشهدها الحكومـة              :غزة
اإلسرائيلية بعد تقرير فينوغراد، ولكنه استبعد أن يكون لذلك تغيـرات كبيـرة فـي العالقـة بالوضـع                   

وأكد المتحدث باسـم     حكومات اإلسرائيلية باختالف توجهاتها،   الفلسطيني، نظرا للسياسة الموحدة لكافة ال     
غازي حمد في تصريح لوكالة قدس برس أن تقرير فينوغراد كشف حقيقـة الموقـف               .رئاسة الوزراء د  

وأوضح أنهم في الحكومة الفلسطينية      .اإلسرائيلي بعد حرب لبنان، ومحاولته اإليحاء أنه سجل انتصارات        
 ما يدور داخل األروقة اإلسرائيلية، ولكنهم في الوقت ذاته ال يعولون كثيـرا              يتابعون ويراقبون عن كثب   

  .على تغيرات جوهرية على الدولة العبرية في ظل أي حكومة إسرائيلية وصلت لسدة الحكم
  2/5/2007 قدس برس

  
  عريقات يحذر من تعطيل المسار التفاوضي في أعقاب تقرير فينوغراد .6

في اعقاب األزمـة التـي تعـصف        " إسرائيل"وث فراغ سياسي في     حذر صائب عريقات من حد     :غزة
واضاف عريقات في تـصريحات لإلذاعـة       . بحكومة اولمرت بعد نشر التقرير الجزئي للجنة فينوغراد       
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 اإلسـرائيلية   -الفلسطينية الرسمية امس أنه سيكون لتقرير فينوغراد انعكاسات على العالقة الفلـسطينية             
انـسداد  "وأشار الى أن اي حالة انتقالية تعنـي         .  حاليا امر إسرائيلي داخلي    على الرغم من ان ما يجرى     

، مطالبا االدارة االميركية واللجنة الرباعيـة       "االفق السياسي وتعطيل مسار المفاوضات بين الفلسطينيين      
 واشـار ". إسرائيل"الدولية للسالم في الشرق االوسط للنظر بجدية ازاء احتمال حدوث فراغ سياسي في              

عريقات الى أن وزيرة الخارجية االميركية ستزور منطقة الشرق االوسط في منتصف الـشهر المقبـل                
 . اإلسرائيلي-لمتابعة مستجدات الحوار الفلسطيني 

  3/5/2007الشرق االوسط 
  

 أبو عمرو يتوقع تأثيراً سلبياً لتقرير فينوغراد على الحراك السياسي .7
 الخارجية الفلسطيني زياد أبو عمرو أمس إن نشر تقرير لجنة           قال وزير :  عبد الرؤوف أرناؤوط   - غزة

أن هذا التقرير سيؤثر    "فينوغراد سيؤثر على أي جهود جادة لالنطالق في عملية سياسية تفاوضية مضيفا             
 . سلباً على الحراك السياسي وقد يؤثر على الموقف من الحكومة الفلسطينية

  3/5/2007الوطن السعودية 
  

   مغامرة عسكرية إسرائيلية في غزةخريشة يحذر من .8
حسن خريشة النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي، انه ال يوجد شريك إسرائيلي فـي              . اعلن د  :رام اهللا 

عملية السالم، لعدة اسباب، اوال انشغال المسؤولين اإلسرائيليين بمشاكلهم الداخلية الناجمة عـن الفـساد               
وعدم قدرتها علـى    " إسرائيل"، وثانيا بسبب ضعف القيادة في       وهزيمتهم في حرب لبنان الصيف الماضي     

اتخاذ القرارات الحاسمة، وثالثا واخيرا بسبب عدم رغبة هذه الحكومة او اي حكومة إسـرائيلية اخـرى                 
. لتحقيق تسوية عادلة ومنصفة وتحقيق سالم حقيقي يلبي طموحات الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة            

وأوضـح  . لذي عقده خريشة، مع وزير االمن في جنوب افريقيا روني كاسر يلس           جاء ذلك خالل اللقاء ا    
خريشة ان مصير ومستقبل اولمرت ومصير حكومته اصبحت على مفترق طرق خصوصا بعـد نـشر                
تقرير فينوغراد، محذرا من ان تقدم حكومة اولمرت على مغامرة عسكرية في قطاع غزة، هدفها انقـاذ                 

  .  واالخيرة هو الشعب الفلسطينيماء الوجه وضحيتها االولى
الى جانب الشعب الفلسطيني وقـضيته      % 100وقال وزير االمن في جنوب افريقيا، ان بالده تقف بنسبة           

واتفق الجانبان على اهمية تعزيز العالقات الثنائية في مختلف المجاالت والعالقات البرلمانية في             . العادلة
ين اعضاء البرلمانيين، كما وجه خريشة الدعوة الـى رئـيس           شكل خاص، واتفقا على تبادل الزيارات ب      

  .يقيا لزيارة التشريعي الفلسطيني والقاء كلمة امام ممثلي الشعب الفلسطينيرالبرلمان في جنوب اف
       3/5/2007الحياة الجديدة 

  
  هنية يفتتح المؤتمر الخامس لفلسطينيي أوروبا في هولندا .9

 استقبال رئيس الوزراء الفلسطيني اسماعيل هنية للمـشاركة         ىلندا عل وافقت هو : مراسل األهرام  -لندن  
وذلك في خطوة من شأنها كسر الحصار الدولي المفروض علي          . في المؤتمر الخامس لفلسطينيي أوروبا    

وأعلن مركز العودة الفلسطيني في لندن أن هنية سوف يفتتح المـؤتمر فـي              . حكومة الوحدة الفلسطينية  
وصرح ماجد الزير مدير المركز لألهرام بأنه سيشارك فـي المـؤتمر         . هولندية بعد غد  مدينة روتردام ال  

عدد من الشخصيات الهولندية البارزة ومن بينها دريسس فان أخت رئيس وزراء هولندا األسبق والرئيس               
خ الحالي لمنتدي العدالة والسالم الذي يضم رؤساء ووزراء حول العالم، وبريتا بولر عضو مجلس الشيو              

وأضاف الزيـر   . الهولندي وهي من أشهر المحامين في العالم في قضايا حقوق الشعوب والقانون الدولي            
إن بيير جالو عضو مجلس الشيوخ البلجيكي ورئيس المجلس التنسيقي األوروبي للمؤسسات العاملة مـن               
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ق لهنية في المـؤتمر     ويضم الوفد الفلسطيني المراف   . أجل القضية الفلسطينية سوف يلقي كلمة في المؤتمر       
حسن خريشه نائب رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني، ورحاب شـبير وكيـل وزارة شـئون المـرأة                 
الفلسطينية، وجوده مرقص وزير السياحة الفلسطيني السابق، وسمية البرغوثي سفيرة فلسطين في هولندا،             

هللا حنـا مطـران الكنيـسة      وخطيب المسجد األقصي، واألب الدكتور عطا ا       والشيخ عكرمة صبري إمام   
   . األرثوذكسية في القدس

  3/5/2007األهرام المصرية 
  

   الوحدة تؤكد اعترافه بحكومةةمذكرالبرغوثي يتسلم من وفد برلماني أوروبي  .10
مـصطفى  . اكد وزير االعالم والمتحدث الرسمي باسم الحكومـة الفلـسطينية د           : كامل ابراهيم  -القدس  

وقال خـالل    .ولي ان يجيب اذا ما كان يريد بقاء السلطة الفلسطينية ام ال           البرغوثي ان على المجتمع الد    
استقباله وفدا برلمانيا اوروبيا ان البديل لحكومة الوحدة لن يكون حكومة اخرى وانمـا انهيـار الـسلطة              

وسلم الوفد البرلماني االوروبي البرغوثي بيانا اصدره اعضاء الوفد يؤكد اعتـرافهم بحكومـة              . برمتها
وحدة ويطالب االتحاد االوروبي باالعتراف والتعامل مـع الحكومـة الفلـسطينية واسـتمرار الـدعم                ال

. والمساعدات المباشرة للسلطة الفلسطينية والضغط على اللجنة الرباعية لالعتراف بالحكومة الفلـسطينية           
رهـا بالحكومـة    واكد البيان ان االلية الدولية التي وضعت لتقديم المـساعدات للفلـسطينيين دون مرو             

. الفلسطينية اثبتت عدم جدواها وعدم قدرتها على وقف التدهور االقتصادي في االراضـي الفلـسطينية              
واشاد اعضاء البرلمان االوروبي في بيانهم ببرنامج حكومة الوحدة الذي لم يكن متوقعا داعين الى اخذه                

خاض انتخابات ديمقراطية ومثالية    بعين االعتبار ووقف الحصار المفروض على الشعب الفلسطيني الذي          
ودعا البرغوثي االتحاد االوروبي الى االسراع فـي االعتـراف بحكومـة             .وفق رأي االتحاد االوروبي   

ودعا البرغـوثي الـى     . الوحدة والتعامل معها مشيرا الى انه لم يعد هناك اي مبرر الستمرار الحصار            
 مليـون   600 الموظفين الفلسطينيين المقدرة ب      لحملها على االفراج عن رواتب    " إسرائيل"الضغط على   

من دخل السلطة الوطنية والتي تحتجزها دون وجه حق وانما من اجل ابتزاز             % 70دوالر والتي تشكل    
كما دعا االتحاد االوروبي الى استئناف المساعدات من خالل المركز المالي الموحـد             . الجانب الفلسطيني 

 .  المالية وعدم معاقبته على خياره الديمقراطيللسلطة الفلسطينية المتمثل بوزارة
  3/5/2007الرأي األردنية 

  
 فياض يحذر من انهيار شامل في األراضي الفلسطينية .11

سالم فياض من انهيار شامل فـي االراضـي         .حذر وزير المالية الفلسطيني د    :  منتصر حمدان  -رام اهللا   
السلطة الوطنية، مؤكـدا ان اسـتمرار إدارة        الفلسطينية بسبب استمرار الحصار المالي المفروض على        

فياض في ورشة عمـل  .وقال د ".الوضع المالي واإلداري للسلطة الوطنية ال يمكن أن يستمر لمدة طويلة          
ما اتوقعه هو أنني سأستطيع توفير مـا        "نظمها مركز دراسات التنمية في جامعة بيرزيت برام اهللا امس           

من الحد األدنى المطلوب    % 40ة الحكومية وهذه ال تفي سوى ب         مليون دوالر شهريا للموازن    70يقارب  
فياض وعودات مـن    .وعلى الرغم من إعالن د     ".للوفاء بالتزاماتنا تجاه النفقات الجارية بما فيها الموازنة       

عدة دول لتقديم مساعدات للسلطة الوطنية غير انه رفض اعطاء أي وعد بتحسين الوضع القـائم وقـال                  
  ". مستمرة وكل ما عالجناه هو تحديد موعد زمني لدفع قسم من رواتب الموظفيناألزمة المالية"

  3/5/2007الخليج اإلماراتية 
  
  

  بقطع المساعداتاألوروبيةبو ردينة ينفي التهديدات أ .12
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 الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل ابو ردينة امس وجـود تيـار              ىنف:  وليد عوض  -رام اهللا   
ستمرار في قطع المساعدات عن الفلسطينيين في حال تواصل الفلتان االمني وخطـف             اوروبي يدعو لال  

 وقال بان الرئيس عباس لم يسمع خالل جولته االخيرة لعدد من الدول االوروبية بتهديدات لقطع                ،االجانب
وقال ان حديث القـادة االوروبيـين مـع          .المساعدات عن السلطة بسبب الفلتان االمني وخطف االجانب       

الرئيس كان مشجعا عكس ما يتم تناقله من ان تيارات في دول االتحاد االوروبي تنادي بقطع المساعدات                 
ـ        . عن السلطة اذا ما استمر الفلتان االمني وخطف االجانب          ىواشار ابو ردينة الي ان اسـتمرار الفوض

طف االجانب ليس من    الداخلية وحالة الفلتان االمني تعرض مصالح الشعب الفلسطيني العليا للخطر، وخ          
 .عادات الشعب الفلسطيني وفق اقواله لالذاعة الرسمية الفلسطينية

   3/5/2007القدس العربي 
  

 صندوق خاص تابع لمنظمة التحريرإلى تحويل المساعدات الحكومة الفلسطينية توافق على  .13
الحكومة الفلـسطينية   اعلن وزير االعالم الفلسطيني والمتحدث باسم الحكومة ان          : وليد عوض  -رام اهللا   

 صندوق خاص باسـم منظمـة التحريـر         ى تحويل المساعدات الدولية المقدمة للفلسطينيين ال      ىوافقت عل 
وقال مصطفي البرغوثي اقرت الحكومة انشاء صندوق لتلقي المساعدات الدولية باسم منظمة             .الفلسطينية

واوضـح   .زير الماليـة سـالم فيـاض      التحرير وهو حساب الدائرة االقتصادية للمنظمة التي يتراسها و        
البرغوثي ان الرئيس عباس سبق واصدر مرسوما رئاسيا بتعيين سالم فياض رئيسا للدائرة االقتـصادية               

واوضح ان الهدف من انشاء هذا الصندوق هو تـسهيل عمليـة تحويـل االمـوال                 .في منظمة التحرير  
واشار الي ان هذا    . تخفيف من معاناة شعبنا   والمساعدات للشعب الفلسطيني وتجاوز العقبات المصرفية وال      

 .الصندوق سيكون باشراف فياض بالكامل بما يضمن سالمة المركز المالي الموحد للـسلطة الفلـسطينية         
 .وقال ان حساب الدائرة االقتصادية سيستخدم لتمويل احتياجات خزينة وزارة المالية الفلسطينية
   3/5/2007القدس العربي 

  
  يوم مئةلحكومة بانهاء الفلتان االمني في عريقات سيطالب ا .14

 تقديم اقتراح في جلـسة التـشريعي        ىاعلن صائب عريقات امس بانه يعمل عل      :  وليد عوض  -رام اهللا   
واوضـح   .المقبلة يطالب فيه حكومة الوحدة الفلسطينية بانهاء حالة الفلتان االمني في غضون مئة يـوم              

 الحكومة بوضع جداول زمنية محددة لفرض سـيادة القـانون،           لالذاعة الفلسطينية الرسمية انه سيطالب    
 .رافضا التهديدات بحل السلطة الوطنية في حال لم يرفع الحصار الدولي

   3/5/2007القدس العربي 
  

  لالستقالة وزير الداخلية عقبات إدارية ومالية دفعت: هنية .15
ق باإلمكانيات الضرورية، التـي      كشف رئيس الوزراء الفلسطيني، أن عقبات إدارية، وأخرى تتعل         :غزة

واجهت تطبيق الخطة األمنية كانت من األسباب التي دفعت وزير الداخلية هاني القواسمي، إلـى تقـديم                 
وأكد هنية خالل لقائه األربعاء، وفدا رفيعا من الجبهة العربية الفلسطينية، انه سيتم التباحث مع                .استقالته

وشدد علـى سـعي الحكومـة     .لة وإزالة كافة المعيقات لتطبيقها  الرئيس عباس  حول أسباب هذه االستقا      
لمحاربة الفلتان األمني والقضاء عليه، موضحاً انه تم تشكيل مجلس األمن القومي وأن وزيـر الداخليـة                 

 ملف الشراكة السياسية، أكـد       وفي .تقدم بخطة إيجابية لمحاربة هذه الظاهرة وقد اقرها مجلس الوزراء         
إن هـذا   : "ثل في لجنة الشراكة السياسية كافة فصائل العمل الوطني الفلسطيني، وقـال           انه يتوجب أن يم   

موقفي وسأدافع عنه وانه يتوجب تمثيل كافة الفصائل في لجنة الشراكة وليس اقتصارها علـى فـصائل                 
  ".محددة
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  2/5/2007 قدس برس
  

 مصدر فلسطيني يكشف عن تصاعد الخالفات بين حماس وفتح .16
 كشف مصدر فلسطيني عن أزمة تعترض الحوار بين حركتي فـتح وحمـاس،              : القاهرة غزة، رام اهللا،  

وذلك على الرغم من إعالن نبيل أبو ردينة المستشار اإلعالمي للرئيس الفلسطيني عن اتفاق النـضمام                
حماس لمنظمة التحرير، وكشف المصدر للخليج عن لقاءات سرية تمت بين قياديين من فتح وحماس في                

رى تمت داخل األراضي الفلسطينية لكنها زادت من هوة الخالفات بين الطـرفين، بـسبب               دمشق، وأخ 
إصرار حماس على إجراء تعديل في الميثاق األساسي لمنظمة التحرير وهو ما ترفضه المنظمة، وفـتح                

بب المسؤولية عن تعثر هذه اللقاءات بـس      " إسرائيل"التي تشكل القيادة الرئيسية لها حتى اآلن، كما حمل          
وحـذر   . فلـسطيني  -عدوانها المستمر على الشعب الفلسطيني ومحاوالتها إجهاض أي تقارب فلسطيني           

 الفلسطينية إذا استمرت بعض المواقـف       -المصدر من العودة إلى المربع األول في العالقات الفلسطينية          
ر من خالفـات بـين فـتح        كما حذ . المتعنتة التي شهدتها الساحة الفلسطينية خالل األيام القليلة الماضية        

وحماس على صعيد السياسات األمنية وجدت طريقها بين الفريقين على خلفية حادث القنصلية المصرية،              
  .وبعض عمليات االختطاف، والعنف الداخلي

كما أن الخالفات تمتد الى المؤسسة التشريعية حيث كشف نواب في التشريعي عـن ان سـبب تعطيـل                   
د باالساس الى خالفات بين كتلتي حماس وفتح تتعلـق بطبيعـة المواضـيع              انتظام جلسات المجلس، يعو   

ومشاريع القوانين التي يمكن عرضها على المجلس القرارها، مؤكدين ان جوهر الخالفات بين الكتلتـين               
  .ينصب حاليا على مشروع تعديل قانون االنتخابات التشريعية

 قانون االنتخابات التشريعية يمثل العقبة الرئيـسية        ، للخليج إن تعديل   )حماس(وقال النائب ايمن ضراغمة     
  ".التي تعرقل اتفاق الكتلتين لضمان انعقاد جلسات التشريعي

للخليج ان مصير المجلس بات مرهونـاً باتفـاق      وقالت النائب عن كتلة ابو علي مصطفى، خالدة جرار،        
 ازاء مشاريع القوانين التـي      فتح وحماس، خاصة وان حماس ال ترى في عقد الجلسات ما يخدم مواقفها            

  .يمكن عرضها على المجلس
  3/5/2007الخليج اإلماراتية 

  
  المطلوب إعادة فحص الخيارات اإلستراتيجية لواقع السلطة: الصالحي .17

 قال وزير الثقافة بسام الصالحي خالل ندوة سياسية في طولكرم أن الموضـوع              : مراد ياسين  -طولكرم  
يا التي تحتاج الى اتخاذ قرار لمعالجتها وترسيخ سيادة القانون ويستلزم ذلك            األمني الداخلي من أهم القضا    

قرارا سياسيا وتوافقا وطنيا بين مختلف الفصائل والقوى من اجل رفع الغطاء التنظيمـي عـن مثيـري                  
الفوضى والفلتان األمني وان أهم ما يعيق اتخاذ القرار السياسي هو انعدام الثقة بـين مختلـف القـوى                   

وكان الـصالحي يتحـدث خـالل النـدوة         . د بعض المجموعات المستفيدة من حالة الفلتان األمني       ووجو
 .السياسية التي نظمتها وزارة الثقافة في قاعة الغرفة التجارية بطولكرم حول الوضع الـسياسي الـراهن               

 الوقـت   وقال الصالحي ان الحديث عن بدء العد التنازلي النهيار الحكومة او السلطة ليس مبـررا فـي                
والواليـات المتحـدة    " إسـرائيل "الراهن مؤكدا ان محاولة األخرين تفصيل حكومة تنسجم مع متطلبات           

   .األميركية لن تنجح
وقال الصالحي ان حكومة الوحدة قدمت برنامجا مقبوال للعالم والحديث عن انهيار الحكومة ال يشكل حال                

ارات اإلستراتيجية المختلفة بما فيها القضية المركزية       معقوال والحل الوحيد المتاح حاليا إعادة فحص الخي       
  .المتعلقة بواقع السلطة الوطنية

       3/5/2007الحياة الجديدة 
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  ف هدفه إضعاف الحكومة.ت.استحداث تعيينات ومناصب جديدة في م: عدوان .18

إن "  :ئينعاطف عدوان النائب عن حماس ووزير الدولة السابق لشؤون الالج         . قال د  : خاص معا  -القدس
من استحداث مناصب وفتح صناديق تمويل خاصة، وإعادة إحياء كثيـر مـن             " ف. ت. م"ما يجري في    

المؤسسات الموجودة والتي كانت أساسا تقوم بها مؤسسات من داخل الحكومة يقصد منه إضـعاف أداء                
ـ  ،الحكومة، وعدم اإللتزام بما اتفق عليه في اجتماعات القاهرة         ن العقبـات امـام    ومحاولة وضع كثير م

االتفاقيات التي يجب ان تتم خاصة فيما يتعلق بمنظمة التحرير حتى يتم اعادة النظر فيها واعادة احيائها،                 
وبالتالي أي جديد يتم بدون اتفاق الفصائل التي اجمعت في القاهرة هو من قبيل الخطوات التي تعيق اي                  

 رئيسا للدائرة اإلقتصادية في منظمة التحرير قـال         سالم فياض وزير المالية   .وحول تعيين د   ".اتفاق قادم 
من الواضح أن اإلدارة األمريكية ال تريد حتى هذه اللحظة التعامل مع الحكومـة الفلـسطينية،       "  :عدوان

وهناك موقف أمريكي قوي وحازم بهذا الخصوص، وبالتالي هم يريدون استخدام وزير الماليـة كـأداة                
 يثقون بشفافية الوسيلة الماضية التي كانت تمثلهـا مؤسـسة الرئاسـة،             لتوصيل األموال، ويبدو أنهم ال    

وبالتالي هم يريدون اآلن حجة حتى ولو كانت التفافية، ولهذا جاء تعيين فياض رئيسا للدائرة اإلقتصادية                
كي يفتح حسابا خاصا كما أعلن سابقا ويتلقى األموال، كما أن كونـه رئـسل للـدائرة                 " ف. ت. م"في  

دية في المنظمة يضعه تحت اإلشراف المباشر للرئيس عباس، ما يعني أنها محاولة لجعل القضية               االقتصا
المالية قضية ثنائية بين فياض وعباس دون أن يكون هناك شفافية أو مراقبة كافية سواء من التشريعي أو                  

، ألنها مؤسسة   "ف. ت. م"من الحكومة، فال الحكومة وال التشريعي يستطيعان مراقبة الحركة المالية في            
ينظر اليها البعض على أنها مرجعية النظام السياسي، وبالتالي فإن التشريعي كجزء من النظام الـسياسي                
ال يمثل كل النظام السياسي، والحكومة وهي جزء من هذا النظام ال تمثل كل النظام السياسي، وأيا منهما                  

 ".هذا شيء مزعج، ومـرده الـضغوط الخارجيـة        ال يستطيع أن يرى ماذا يجري في القضايا المالية، و         
أن يكون هناك التزام ببنود الدستور والقانون، وأن يشجع         "دوان أن البدائل للتوجهات الحالية هو       عويرى  

كل منا اآلخر في مؤسسات النظام السياسي الفلسطيني على أن نعمل سوية ومعا وبـشكل واضـح، ألن                  
السياسي من محتواه ويجعل القرار السياسي الفلسطيني مصادرا        استمرار الضغوط الخارجية بفرغ النظام      

 "".إسـرائيل "لجهات خارجية بقصد إضعاف هذا النظام واضعاف الواقع السياسي الفلسطيني لمـصلحة             
ألنها تتعارض مع أبسط    "رفض عدوان ما يصدر مؤخراً من تصريحات وتوجهات تنادي بحل السلطة،            و

بينما لم يتم االتفاق بين الفصائل حتى هذه المرحلة         . ا عليها ومارسناها سابقا   مفاهيم الديمقراطية التي اتفقن   
فالمنظمة هي جسم هالمي لم يتم انتخابه، وهي بحاجة الى إعادة تنظيم وتدقيق            . على إعادة تفعيل المنظمة   

ب وقوننة، ومن حق الشعب أن يكون له قول في تقرير مصيره، ألنه حتى هذه المرحلة لم يمارس الـشع                  
، لكنه مارس انتخابات في داخل النظام السياسي بما يتعلق بمنـصب الـرئيس،              "ف. ت. م"انتخابات في   

عدوان وجود صلة بين الحديث عن انتخابات مبكرة وما نشر عـن            .ويرى د  .وبإحياء الحكومة والبرلمان  
 .هاء سلطتهاعدوان اعتبار اتفاق مكة فخاً قيدت اليه حماس إلن.رفض دو. خطة أمنية إلضعاف حماس

  2/5/2007وكالة معا 
  
  
  

  مطالب خاطفي جونستون ال عالقة لها بالوضع في فلسطين: هنية .19
قال رئيس الوزراء اسماعيل هنية ان مطالب خاطفي جونستون، لـيس لهـا عالقـة     :  حسن جبر  - غزة

راجعـت  اليومية، أن مطالب الخاطفين ت    " فلسطين"وأكد خالل حفل انطالقة صحيفة       .بالوضع في فلسطين  
وأشار الى أن الخاطفين     .من سبعة الى ثالثة، مشيراً الى سعيهم لعقد لقاء مع جهات قريبة من الخاطفين             
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ولفت الى أن أبعـاد االختطـاف        .أرسلوا عشرة أسئلة فكرية جرت االجابة عنها من قبل بعض العلماء          
ولين من رئاسـة الـوزراء      وأعلن أنه كلف أحد المسؤ     .تختلط بها مفاهيم سياسية وفكرية لبعض الشبان      

ونوه الى أن المحاوالت ما زالت       .بمتابعة ملف جونستون، وطلب منه عقد لقاء مع أية جهة من الخاطفين           
بعد اجتماع لقادة األجهزة األمنية التابعة للحكومة والرئاسـة، شـكلنا           : وقال هنية  .جارية لعقد هذا اللقاء   

رينا اتصاالت من خالل فـصائل المقاومـة النهـاء          غرفة عمليات خاصة لمتابعة قضية جونستون، وأج      
 .كما فكرنا جدياً في استخدام القوة القتحام المكان الذي اعتقدنا أن جونستون موجود فيـه              : وتابع .الملف

فضلنا استشارة الحكومة البريطانية في هذا التوجه، وكان موقفها رفض استخدام القـوة فـي               : وقال هنية 
اة جونستون، مؤكداً أن السلطة احترمت هذا الموقف وتوقفت عن التفكير في            انهاء الملف، خشية على حي    

نحن نولي هذا الموضوع أهمية كبرى، ليس من منطلق الحرص على حياة انـسان              : وقال .استخدام القوة 
وأكـد أن قـضية      .ضيف علينا، بل الن الموضوع أصبح يتخطى الحالة الشخصية الى الحالة األمنيـة            

لفات التي تطرح خالل أية لقاءات تعقد بـين مـسؤولين فلـسطينيين ودول أوروبيـة                جونستون احد الم  
وأكد التزام الحكومة ببذل الجهود الطالق سراحه وانقاذ حياته، معرباً عن أملـه فـي أن يـتم                  . وعالمية

  .االنتهاء من هذه القضية سريعاً
 3/5/2007األيام الفلسطينية 

  
  ارها لما حدث في السفارة المصرية بغزةالحكومة تعرب عن بالغ أسفها واستنك .20

 .، عن بالغ أسفها واستنكارها لما حدث في السفارة المصرية في غـزة            الفلسطينية أعربت الحكومة    :غزة
غازي حمد الناطق باسم رئاسة الوزراء، في بيان أن ما جرى يمثل موقف بعض العـائالت وال                 .وأكد د 

ة تعتز بمصر كدولة شقيقة وقفت دومـا إلـى جانـب            وقال إن الحكوم   .يعبر عن موقف أي جهة اخرى     
الشعب الفلسطيني في كافة مراحل نضاله وسعيه للحرية واالستقالل، ولقد كنا دوما نرى في مصر سندا                
وذخرا لشعبنا وقضيتنا ونؤكد على أن العالقة بين مصر وفلسطين هي أكبر بكثير من أي خالفات طارئة                 

وأكد حمد على أن الحكومة تابعت ما جرى في األيام األخيرة وسعت           .وهي عالقة الدم والتاريخ والقضية    
مع أطراف عديدة لحل الموضوع بطريقة جذرية، وال زالت تتابع الموضوع لحله بشكل نهائي، بما فـي                 

  .ذلك القضية المطروحة من قبل بعض العائالت من خالل التواصل مع االخوة االشقاء في مصر
     2/5/2007 وفا -وكالة االنباء الفلسطينية

  
   التعاون األمني بين الجانب الفلسطيني والروسي لاللواء أبو شباك يبحث سب .21

التقى اللواء رشيد أبو شباك مدير عام األمن الداخلي والوفد المرافق له مع             :  اإلعالم المركزي  - موسكو
راض الوضـع   مدير جهاز االستخبارات الخارجية الروسي سيرجي ايبيديف في موسكو لبحـث واسـتع            

وناقش الطرفان العالقة التاريخية الفلـسطينية       ".الفلسطيني ومرحلة ما بعد تشكيل حكومة الوحدة الوطنية       
الروسية الداعمة للشعب الفلسطيني وحقه في الحرية واالستقالل، وجرى استعراض الوضع الفلـسطيني             

لقاهرة وآفاق التعاون الفلـسطيني     ومرحلة ما بعد تشكيل حكومة الوحدة والخطوات التي تمت بعد اتفاق ا           
الروسي في المجال األمني، وعبر الطرف الروسي عن موقف روسيا في بذل مساعيها لحل النزاع فـي                 

وأبدى الجانب الروسي استعداده     ".الشرق األوسط بصفتها كعضو في الرباعية وفي مجلس األمن الدولي         
اعدة في إعادة تأهيل األجهزة األمنية وبناء المؤسسة        لتقديم الدعم لتدريب الكادر األمني الفلسطيني والمس      

  ".األمنية الفلسطينية
  3/5/2007عين على فلسطين 

  
  شخصيات سياسية وأكاديمية فلسطينية تتداعى لعقد مؤتمر شعبي لمواجهة الفلتان .22
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ـ              :غزة ي  اتفقت شخصيات سياسية وأكاديمية فلسطينية على عقد مؤتمر شعبي لمواجهة حال الفلتان األمن
كمـا طالبـت مؤسـستي الرئاسـة        . في العاشر من الشهر الجاري في باحة المجلس التشريعي في غزة          

والحكومة بتحمل مسؤولياتهما الوطنية والقانونية لوقف مظاهر التـردي والفوضـى والفلتـان األمنـي               
ـ              . وطنيواالجتماعي والتي باتت تهدد شرائح المجتمع الفلسطيني ومصالحه العليا ومستقبل مـشروعه ال

وقررت تشكيل لجان شعبية في جميع محافظات قطاع غزة لتفعيل الحال الشعبية في مواجهة الفوضـى                
واعتبر المجتمعون في المؤتمر التحضيري الـذي عقـد أمـس            .والفلتان األمني المستشري في القطاع    
العدوانية اليومية،  استمرار همجية االحتالل اإلسرائيلي وممارساته      "للتحضير للمؤتمر الشعبي الحاشد ان      

 االميركي بحق شعبنا، وانكار حقوقنا الوطنية المـشروعة فـي تقريـر             -وتواصل الحصار الصهيوني    
المصير واالستقالل وحق العودة، يفرض على شعبنا وقواه السياسية وفعالياته المجتمعية أن تتداعى مـن               

  ".ة العدوانيةاجل ترسيخ الوحدة الوطنية ومقومات الصمود في مواجهة هذه الهجم
  3/5/2007الحياة 

  
  وزير الصحة الفلسطيني يثمن الدعم االردني للشعب الفلسطيني .23

رضوان األخرس بالدعم الذي يقدمه االردن بقيـادة  .أشاد وزير الصحة الفلسطيني د   :  سمير حمتو  -غزة  
معاناته، وخاصة في   الملك عبداهللا الثاني، لما يقدمه من مساعدات جليلة ألبناء الشعب الفلسطيني لتخفيف             

وقال األخـرس   .ظل تدهور األوضاع الصحية نتيجة الحصار واإلغالق اإلسرائيلي لألراضي الفلسطينية 
إن العالقة الحميمة األخوية التي تربطنا مـع األردن الـشقيق           "في اتصال هاتفي مع الدستور من القاهرة        

لطالما مدت يدها لنا في كافة المجـاالت        تتواصل بشكل مستمر يعبر عن االصالة واألخوة الصادقة التي          
عن شكره باسم الشعب الفلـسطيني قيـادة        وعبر  وثمن األخرس هذه الخطوة     ". وخاصة القطاع الصحي  

وحكومة، وباسم كل طفل وكل إمرأة، على هذه اللفتة الكريمة التي تدل على مدى حرص األردن الشقيق                 
 .صة األطفالعلى التخفيف عن كاهل أبناء الشعب الفلسطيني وخا

  3/5/2007الدستور 
  

 كبر في المنظمةذا لم تأخذ الحصة األإمكة اتفاق  ىحماس تلمح لالنقالب عل: فتح .24
اتهم الناطق باسم حركة  :وليد عوضنقالً عن مراسلها رام اهللا  من 3/5/2007 القدس العربي أوردت

لوطنية وحصة الحركة في مس حركة حماس بالربط بين بقائها في حكومة الوحدة اأفتح جمال نزال 
 مع شارات من جانب حماس تزداد وضوحاًإن حركته تلقت أوقال نزال  .منظمة التحرير ومؤسساتها
خيرة في الربط بين مدة بقائها في حكومة الوحدة الوطنية، وبين قدر حصتها مرور الوقت حول رغبة األ
 الحوار في كل ىلإن موفدي حماس أ ىلإشار نزال في تصريح صحافي أو .المتوقعة في منظمة التحرير
ن استمرار اتفاق إال فإكبر، ون تكون األأن حصتهم في المنظمة يجب أ ىلإمن دمشق والقاهرة لمحوا 

 . للجميعمكة الذي حقن الدماء الفلسطينية قد ال يكون مفيداً
كة فتح تفسر ن حرأيام، وقال أسرائيل قبل إ ىطالق كتائب القسام عشرات الصواريخ علإوانتقد نزال 

 تباطؤ المحادثات حول ىيطاليا كرد فعل علثناء زيارة الرئيس محمود عباس إلأطالق تلك الصواريخ إ
خيرة في ن الصواريخ قد وضعت مهمة الرئيس الفلسطيني األأواعتبر نزال  .منظمة التحرير في دمشق

وروبيين  مضنية لحمل األن بذل جهوداًأ بعد ،وروبا من ناحية المطالب برفع الحصار في مهب الريحأ
طالق الصواريخ وضرب الهدنة من قبل حماس في إن أ ىوشدد نزال عل . تغيير نظرتهم لحماسىعل

 .ن حصتها من الكعكة قد اكتملت حسب رؤيتها الخاصة بمصالحهاأغزة حصرياً قد يزداد ما لم تر 
 . نزولها عن اتفاق مكةطالق الصواريخ كمسمار جديد في سلمإ في ىن حماس ترأ ىلإشار نزال أو
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رفض إسماعيل رضوان الناطق باسم حماس هذه : غزة من 2/5/2007 قدس برس في المقابل، أفادت
االنتقادات، واعتبر أنها تأتي في سياق اإلساءة إلى العالقات الفلسطينية الداخلية، ومحاولة جديدة للدفع 

 في تصريحات خاصة لقدس رضوانوأكد  .تينباتجاه العودة إلى المربع األول، من الخالفات بين الحرك
هذه التصريحات واالفتراءات ال تخدم إال : " عن الصحة، وقالبرس أن ما جاء في تصريح نزال عاٍر

العدو الصهيوني، ألنها تسهم في إيجاد بذور الفتنة والعودة إلى المربع األول، الذي لن ننجر في حركة 
، أن تكون لحماس أي حرص على المواقع في " قاطعاًياًنف"ونفى رضوان  ".حماس في العودة إليه

 بل هي حريصة على إصالح هيئات ،حماس ليست حريصة على موقع هنا أو هناك: "المنظمة، وقال
 لنتائج حوارات القاهرة في العام منظمة التحرير الفلسطينية، وقد رفضت دخولها قبل إصالحها وفقاً

 ".ائل الفلسطينية في المنظمة وفي المجلس الوطني، وهي حريصة على مشاركة كل الفص2005
في الحديث عن الشأن الفلسطيني، وعن مطلب " الترويج لمنطق الكعكة"واستغرب رضوان ما سماه 

 لما قبلت حماس بتقاسم السلطة وهي لو كان هذا المنطق الذي ال نقبله، صحيحاً: "إصالح المنظمة، وقال
  ". ى تحقيق الشراكة السياسية الكاملةصاحبة األغلبية، ولكننا حريصون عل

استهجن رضوان انتقادات نزال إلطالق صواريخ المقاومة، وربطه بينها وبين مطلب إعادة تفعيل كما 
لقد جاءت الصواريخ في سياق الرد الطبيعي على : "باس إلى أوروبا، وقالعمنظمة التحرير أو زيارة 

رفض الربط بين و". د منا نزال أن نرفع الرايات البيضاء؟يرالعدوان اإلسرائيلي للدفاع عن شعبنا، فهل ي
، وبين القضايا السياسية الداخلية، وطالب فتح بالعمل "للدفاع عن الشعب الفلسطيني"الصواريخ الموجهة 

المبرر للعدوان اإلسرائيلي : "على إيقاف مثل هذه التصريحات التي توتر الساحة، وتعطي، حسب تعبيره
  ".سطينيعلى الشعب الفل

  
  أناشد الرئيس عباس أن ال يفرط بالثوابت الفلسطينية: أسامة حمدان .25

أن يتحدث بما "، الرئيس محمود عباس إلى  لبنان في حركة حماسممثل، دعا أسامة حمدان: بيروت
يرغب الشعب الفلسطيني من قيادته، كقيادة قوية متماسكة ال تفرط وتبقى متمسكة بالثوابت مهما كان 

 عن أمله ، األربعاء،أعرب وكان عباس .مؤامرة إلعادة مربع االقتتالوجود ، وحذر من "طحجم الضغو
كنت : "لقدس برسحمدان في تصريح   قالو. في أن تبدأ االتصاالت بسرعة لوقف إطالق الصواريخ

أتمنى أن أسمع من الرئيس محمود عباس دعوة لوقف العدوان اإلسرائيلي ودعوة للمجتمع الدولي إليقاف 
العدوان الصهيوني على الشعب الفلسطيني، فنحن بحاجة أن ال يتصرف الفلسطينيون وكأنهم في األمم 
المتحدة، بل عليهم أن يتصرفوا كقادة فلسطينيين من أجل وقف العدوان اإلسرائيلي، من خالل إعطاء 

  ".التغطية السياسية للمقاومة التي تقوم بدورها في هذا المجال
لمطالب المنادية بوقف صواريخ القسام، وتحميلها مسؤولية تأزم األوضاع في وعن قراءته لتكرر ا

أعتقد أن هذا يأتي في سياق تحرك تقوده الواليات المتحدة األمريكية : "األراضي الفلسطينية، قال حمدان
ويدعمه الكيان الصهيوني، ويهدف إلى إفشال حكومة الوحدة الوطنية ومن ثم العودة إلى مربع الصدام 

 ". وأن البعض في الداخل الفلسطيني ال يستطيع العيش إال في أجواء الصدام واالقتتالالداخلي، خصوصاً
 من مخطط كبير  والرهان عليه رهان خاطئ، ألنه ليس إال جزءاًحجم هذا التيار ليس كبيراً ":وأضاف

  ". الداخليأعده الجنرال دايتون لإلطاحة بحكومة الوحدة الوطنية والدفع باتجاه االقتتال
  2/5/2007قدس برس 

  
  اإلصالح الداخلي بات أمراً ملحاً وعلى الجميع أن يسعى لتحقيقه: نافذ عزام .26

تقرير لجنة فينوغراد اإلسرائيلية، ب انتقد الشيخ نافذ عزام القيادي في الجهاد اإلسالمي انشغال العالم :غزة
وقال عزام في لقاء مع .  القضية الفلسطينيةوالتركيز الالفت على األزمة اإلسرائيلية الداخلية وإغفال
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هناك معايير تحكم السياسات الدولية وبالذات األميركية واألوروبية التي ال " :موقع فلسطين اإلخباري
  . الى أن التعامل الدولي يتم بازدواجية وانتقائية، مشيراً"تتعامل مع قضايا األمم والشعوب

سطيني الخارجي، وعدم تحقيق نتائج ملموسة لرفع الحصار عن وعن النشاط السياسي والدبلوماسي الفل
، قال الشيخ عزام أن رفع المعاناة يحتاج إلى تغير الموازين في السياسة الدولية، فالعالم  الفلسطينيشعبال

  . األوروبي لم يلمس مواقف عربية وإسالمية جدية في دعم الفلسطينيين
 أن  إلىة والفصائل لعدم تقديم حلول جذرية لالزمة، مشيراًمن جانب آخر انتقد عزام، الحكومة والسلط

نه يعمل على إدارة األزمة، وعلى الجميع أن يعترف بشجاعة بأنهم  يواجه مشكلة ألالشعب الفلسطيني
إن الحكومة هي الطرف الذي  ":وتابع".  بتحمل المسؤوليةإن هناك تفاوتاً": يتحملون المسؤولية، قائالً

ة لوضع حد لظاهرة الفلتان األمني، وفي حال تحرك الحكومة للقضاء على الفلتان يجب أن يتحرك بقو
  ".  من الفصائل والشعب عامةاألمني فإنها ستجد دعماً

إن النظام السياسي ": وعن كيفية بناء نظام سياسي قادر على مواجهة التحديات اإلسرائيلية، قال عزام
لن يكون الجسم الفلسطيني ": أضاف، و"والتقاسم الوظيفيالفلسطيني لألسف، يعاني من نظام المحاصصة 

  ".  إال إذا توفرت المعايير المهنية في مسألة التوظيف والتعامل مع القضايا اليومية للمواطنيناًقوي
وأعرب عزام عن استعداد حركته للمساهمة بقوة في إصالح منظمة التحرير، لكن من الضروري 

على  ":وأوضح. رنامج السياسي إلحداث نقلة حقيقية في المنظمةالتوافق حول آلية اإلصالح والب
ن من إ ":، وأضاف"الفلسطينيين أن يسعوا بكل قوة باتجاه تحقيق اإلصالح الداخلي الذي أصبح أمراً ملحاً

  ".يتحمل المسؤولية في عدم إجراء اإلصالح الداخلي هي قيادة منظمة التحرير والسلطة والحكومة
  3/5/2007الحياة الجديدة 

  
   يدعو النتخابات مبكرة في حال فشل محاوالت الخروج من المأزق الراهنحواتمة .27

مين العام للجبهة الديمقراطية نايف حواتمة الحالة الفلسطينية الراهنة وصف األ: نادية سعد الدين -عمان 
الحتكار الثنائي الوحدة الوطنية الشاملة غائبة بفعل ا"، معتبراً أن "العالقة كقضية وكحقوق وطنيةب"

 .، ما يعّمق االنقسام الداخلي ويهدد بمزيد من اإلشتباكات"والصراع على السلطة بين حركتي فتح وحماس
 حالياً الستئناف العملية السياسية  مفتوحاًال أفق سياسياً ":وقال حواتمة في لقاء مع الغد في عمان

ودعا حواتمة إلى  ".يذية لمبادرة السالم العربية غائبةاآلليات التنف"، موضحاً بأن " اإلسرائيلية–الفلسطينية 
انتخابات تشريعية مبكرة في حال فشل محاوالت الخروج من المأزق الراهن، وطالب بتوحيد األجهزة 
 .األمنية وتشكيل جبهة مقاومة بمرجعية أمنية وسياسية موحدة من جميع األجنحة العسكرية الفلسطينية

لية هاني القواسمي إلى اصطدامه بأجهزة فتح األمنية وقوة حماس التنفيذية مما  استقالة وزير الداخأرجعو
  .عرقل تنفيذ الخطة األمنية الهادفة إلى وقف الفوضى والفلتان األمني

  3/5/2007الغد األردنية 
  

  تدعوه إلى العودةو  تتضامن مع عزمي بشارةحماس .28
فضح " بشارة، معتبرة أن ما يتعرض له أعربت حركة حماس أمس عن تضامنها الكامل مع عزمي: غزة

وقالت  ." المزعومة ووضع الضمير العالمي في قارورة االختبار"اإلسرائيلي"ديموقراطية دولة االحتالل 
لم تحم حصانة مزعومة بشارة من ممارساتهم العنصرية وشراكهم التي " :حماس، في بيان صحافي أمس

ما ضجوا من آرائه وأقواله ومن وطنيته وانتمائه ألرضه ينصبونها حوله، ليضعوا القيد في معصمه بعد
فيما تتابع تطورات ما يجري في دولة االحتالل "وأضاف البيان إن حماس  ."وتجذره في قوميته وعروبته

ضد المناضل بشارة، ترى أن هذه القضية إنما هي ورقة التوت األخيرة التي كشفت عنصرية االحتالل 
ورأى أن هذه القضية تحمل . "مطلق لآلخر، وافتقاره إلى أي إمكان للتعايشوفراغه األخالقي ورفضه ال
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فهي تفضح المحاوالت الحثيثة لفرض الترانسفير على "إلى جانب البعد األخالقي، أبعاداً أكثر خطورة 
 إلجبارهم على ترك أرضهم والفرار من هذه الممارسات 1948الفلسطينيين داخل األرض المحتلة عام 

ودعت حماس بشارة إلى عدم االستسالم لرغبة االحتالل والبقاء في الخارج، والعودة إلى  ."العنصرية
حرار العالم بالوقوف إلى جانب "وطنه والعيش بين أهله حتى لو تعّرض للسجن، مطالبة في الوقت نفسه 

  ."المناضل بشارة ولجم سياسة االحتالل العنصرية
  3/5/2007األخبار اللبنانية 

  
 يشكل األولوية القصوى ألي تحرك فلسطيني سرىاألرير تح: قريع .29

سير، إن  حديث مع ممثلي نادي األ حركة فتح في قريع مفوض التعبئة والتنظيم فيأحمدقال : رام اهللا
ن أ و،ول لفتح والشعب الفلسطيني وحكومة الوحدة الوطنيةسرى الفلسطينيين يشكلون الهم الوطني األاأل

 .ي تحرك فلسطينيية القصوى ألوولألسر يشكل اتحريرهم من األ
  2/5/2007وكالة معاً 

  
   مع مصرهاحماس تؤكد متانة عالقات .30

ـ       ،  أمس  جديداً أصدرت حركة حماس بياناً    :  أشرف أبوالهول  -غزة    عالقاتهـا   ى أكدت فيه حرصـها عل
ود الزهار   أن محم  ىلإ مشيرة    ، الطيبة مع مصر واستنكارها لمحاوالت بعض األطراف إفساد تلك العالقة         

سماعيل هنية فور الحادث الذي تعرضت      إ بطلب من رئيس الوزراء       ، زار مقر السفارة المصرية في غزة     
 كما قالت الحركة إن البيان الذي صدر باسم القيـادي  . للتضامن مع العاملين فيها     ، ثنين الماضي له يوم اإل  

ن حماد رئيس الوفد األمني المـصري كـان          للواء برها   الذعاً في كتائب القسام أبوعبيدة وتضمن انتقاداً     
استغرابها الشديد من محاوالت بعض األطراف تشويش العالقة        "ت حماس في بيانها عن      عبر و  . مدسوساً

خـوة المـصريين ودورهـم      متانة العالقة مـع اإل    " ةؤكدم  ،  مع مصر والوفد المصري    "الطيبة والحميمة 
  . "ده الذين يقدمون الخدمات الجليلة لشعبنا خاصة دور اللواء برهان حماد ووف ، اإليجابي

 3/5/2007األهرام المصرية 
  

   كاديماه تتصاعد داخل حزبتهالحرب على خالف وأولمرت يرفض دعوات لالستقالة .31
 رفض دعـوات  ،رئيس الوزراء ايهود أولمرتأن  : افيدا النداو   مراسلتها من 3/5/2007رويترز   ذكرت

 وتعهـد   ،زراء ووزيرة الخارجية تسيبي ليفني وشخصيات بارزة أخرى       لالستقالة وجهتها نائبة رئيس الو    
 أولمرت دعوة ليفني ايـاه لالسـتقالة   ىوتفاد. باصالح جميع االخطاء رغم اقراره بأنه في موقف صعب 

وقال بيان من حزب كديما في بيـان صـدر بعـد       .بحصوله على مساندة حيوية من انصاره في الحزب       
تؤازر الكتلـة البرلمانيـة الحكومـة       "علن انه الفائز في مواجهة مع ليفني        ساعات من مناقشات متوترة ت    

وقبيل اجتماع نواب كديما عقدت ليفني مؤتمر صحفيا لتكشف النقاب عنه انها حثـت               ."ورئيس الوزراء 
قالت ليفني ان حزب كديما بحاجة الى زعامة جديـدة           و .اولمرت على االستقالة وانها تريد تولي منصبه      

غير أن مسؤوال اسرائيليا كبيرا نقل عن أولمرت قوله العضاء كديما فـي              .تعادة ثقة الشعب  من أجل اس  
ولكني لن أتنـصل مـن مـسؤولياتي        .. انا في وضع غير مريح شخصيا     "البرلمان في االجتماع المغلق     

وقالت ليفني انها ستسعى الى تولي زعامـة   .ورفض المسؤول الكشف عن اسمه." وسأصلح كل االخطاء 
ابلغت رئيس الوزراء اني اعتقد ان استقالته هـي االمـر           "وقالت بعد اجتماع مع اولمرت       . كديما حزب

   ."االن هو وقت اعادة ثقة الناس في الحكومة... الصائب الذي ينبغي عمله
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وزاد من الضغوط على أولمرت أن دعا أفيجدور اسحاقي زعيم كتلة كديما في الكنيست أولمـرت الـى                  
واستقال اسحاقي من منصبه خالل اجتماع لكتلة الحزب البرلمانية فـي           ".  واالستقالة التصرف بمسؤولية "

  .اجراء احتجاجي بعد االنتقادات التي وجهت الولمرت
 ونقلت وسائل اعالم اسـرائيلية      ىوقاوم أولمرت دعوات لالستقالة منذ صدور تقرير لجنة فينوجراد االول         

يكافح من أجل البقاء في السلطة رغم أن استطالعات الـرأي           عن مساعدين له قولهم انه قد يقيل ليفني و        
ء ىوأقر أولمرت خالل أول اجتمـاع طـار   .تظهر أن ثلثي االسرائيليين يعتقدون أنه ينبغي له أن يتنحى   

أقترح على كل هؤالء الـذين      "لكنه قال    .للحكومة في وقت سابق يوم االربعاء بارتكاب أخطاء شخصية        
وسعى الوزير مئير شـتريت      ."تقرير وتحقيق مكسب سياسي أن يبطئوا الخطى      يتعجلون الستغالل هذا ال   

وشكل مجلس الوزراء لجنة لالشراف      ."انني أعارض دعوة رئيس الوزراء لالستقالة     "لدعم أولمرت قائال    
  .على تنفيذ التغييرات التي أوصت بها لجنة فينوجراد

وزيرة الخارجية ليفني، أبلغت اولمـرت       أن: أسعد تلحمي  عن   الناصرة من 3/5/2007 الحياة   وأضافت
وأضافت انها لن تستقيل من الحكومـة أو تـصوت       . وجوب استقالته حاالً، نافية أنها تتآمر سراً إلطاحته       

واوضحت أنها تعارض تبكير االنتخابات العامة، وأن في وسع كـديما     . إلى جانب اقتراح نزع الثقة عنها     
ورأى مراقبون ان ليفني أحسنت      . في نفسها اهالً للمنصب الرفيع     البقاء في سدة الحكم، مضيفة انها ترى      

توقيت إعالنها مستغلة المزاج العام المطالب بمغادرة اولمرت والشعبية الكبيرة التي تحظـى بهـا فـي                 
ولم يستبعد معلقون ان تؤدي دعوة ليفني رئيس الحكومة إلى االستقالة، إلى تعجيـل              . أوساط اإلسرائيليين 

  .ئتالف في حال رفض اولمرت طلبهافرط عقد اال
اال ان مقربون من رئيس الحكومة اتهموا وزيرة الخارجية بالتآمر عليه، وقالوا انه يفكر جدياً باقالتهـا،                 
وسربوا انه في حال نجحت ليفني في مسعاها، فإنه سيعمل على اختيار نائبه األول شمعون بيريـز فـي                   

سيحول دون أن تحقق ليفني طموحها علـى        " ير فينوغراد تقر"وأشاروا إلى ان    . منصب رئيس الحكومة  
خلفية تأكيد أعضاء اللجنة أهمية أن تكون ألي رئيس حكومة تجربة سياسية وأمنية كبيرة، وهي ما تفتقر                 

  .إليه ليفني
، إن ز شيمعون بيريهقالالى ما  :صالح النعامي عن غزة من 3/5/2007 الشرق االوسط وأشارت

 في ما يتعلق بقراره البقاء على ، أمس، خالل اجتماع ألعضاء البرلمان عن الحزبأولمرت، فاز بالتأييد
حظي رئيس الوزراء "وقال بعد االجتماع الذي دام ثالث ساعات ، الرغم من دعوات لكي يقدم استقالته

، ولم يتضح على الفور ما إذا كانت قد جرت عملية تصويت بعدما استقال زعيم "بدعم ال سابق له هنا
   .كتلة البرلمانية لحزب كاديماال

مقربون من وزير الدفاع عمير بيريتس اعلنوا أنه ينوي تقديم استقالته من الحكومة من ناحية أخرى، 
وأكد رئيس كتلة حزب العمل في . اعترافاً بمسؤوليته عن جزء من فشل اسرائيل في حرب لبنان األخيرة

ستقالته في أقرب وقت، وذلك بسبب الضغوط التي الكنيست روني متسيانو أن بيريتس، ينوي تقديم ا
ويرى المراقبون في إسرائيل أنه في ظل قيام بيريتس بتقديم استقالته فأنه ال يوجد . مارسها عليه مقربوه

ويأتي هذا التطور في ظل قيام الحكومة اإلسرائيلية في . أي مسوغ يسمح ببقاء اولمرت في منصبه
وقررت الحكومة تشكيل . دقة على تطبيق توصيات لجنة فينوغرادجلستها التي عقدتها امس بالمصا

لجنتين، إحداهما وزارية برئاسة اولمرت وتعنى بمراقبة تطبيق التوصيات، واألخرى مهنية برئاسة 
واكدت وسائل  .رئيس هيئة أركان الجيش األسبق امنون شاحاك وتعنى باإلشراف على تطبيق التوصيات

من . عظم قيادات حزب كاديما باتوا يتحدثون عن أولمرت كجزء من الماضياالعالم اإلسرائيلية أن م
ناحيته، اعتبر حنان كريستان كبير المعلقين للشؤون الحزبية في اإلذاعة، وقناة التلفزة األولى اإلسرائيلية، 

ون أن أن ليفني في وضع بالغ الحرج، فمن ناحية ال يمكنها توجيه النقد ألولمرت وتطالبه باالستقالة بد
تقدم هي على االستقالة، وفي نفس الوقت، فإنها تدرك أنه في حال قدمت استقالتها، فأنه من الممكن أن 
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يحل بيريس محل اولمرت بوصفه القائم بأعمال رئيس الوزراء، حيث أنه ال خالف على أن اولمرت 
مراقبون أن القاسم ويؤكد ال.  وليس ليفني في ديوان رئيس الوزراءزومقربيه يرغبون في رؤية بيري

المشترك بين الراغبين في خالفة اولمرت هو أنهم جميعاً ال يرغبون في اجراء انتخابات تشريعية جديدة، 
حيث أنه في حكم المؤكد أن تؤدي هذه االنتخابات الى فوز اليمين المتطرف بقيادة نتنياهو، كما تدلل 

 وموفاز زاضية، شرع كل من ليفني وبيريومنذ الليلة قبل الم .على ذلك استطالعات الرأي العام
وشطريت في اجراء اتصاالت مع اعضاء اللجنة المركزية لكاديما بغية الحصول على دعمهم لهم في 

  .التنافس على خالفة أولمرت
  

  كان سيقرر خوض جولة جديدة مع حزب اهللاأولمرت  .32
حزب اهللا رغم ما يعرفه عن       انه كان سيقرر توجيه ضربة عسكرية أخرى الى          ، يوم امس  ،اعلن اولمرت 

وذكر راديو اسرائيل ان اولمرت اوضح خالل جلسة مجلس          .قدرات هذه المنظمة بعد حرب لبنان الثانية      
 انه تم اتخاذ القرار الخاص بمحاربة حزب اهللا بالرغم من ان رئيس اركـان               ، امس ،الوزراء االستثنائية 

 ."ا لصواريخ الكاتيوشا التي تمتلكها هـذه المنظمـة        ان الجيش ال يملك ردا مالئم     "الجيش االسرائيلي قال    
  .وشدد اولمرت ان هذا القرار كان قرارا صائبا

  3/5/2007القدس الفلسطينية 
  

  غالبية االسرائيليين يطالبون باستقالة اولمرت .33
 رغبة غالبية االسرائيليين باستقالة فورية لرئيس       ، اجريت في اسرائيل   ،اظهرت ثالثة استطالعات للرأي   

 68ففي االستطالع االول الذي اجراه معهد ديالوغ لصالح صحيفة هآرتس تبـين ان               .وزراء أولمرت ال
 بالمائة اجـراء    40بالمائة من االسرائيليين المستطلعة آراؤهم يطالبون باستقالة فورية الولمرت فيما ايد            

  . بالمائة ببقاء رئيس الوزراء لغايات اصالح الخلل23 وطالب ،انتخابات جديدة
 بالمائة من   72 ان ،لصالح صحيفة يديعوت احرونوت   " داحف"واظهر االستطالع الثاني الذي اجراه معهد       

 ،االسرائيليين ال يرغبون بمنح أولمرت فرصة لتصحيح االخطاء التي ارتكبت خالل الحرب على لبنـان              
 ،باقالة أولمرت فورا   بالمائة من االسرائيليين     65وطالب   . بالمائة فقط منهم اعطاءه فرصة ثانية      27وايد  

  ".فينوغراد" بالمائة منهم التروي الى حين نشر التقرير النهائي للجنة 25وفضل 
 من االسـرائيليين    73 ان   ،لصالح صحيفة معاريف  " تليسيكر"واظهر االستطالع الثالث الذي اجراه معهد       

وعن الشخص   .ستسقط تلقائيا  بالمائة ان الحكومة     58 فيما اعتقد    ،يعتقدون ان على اولمرت تقديم استقالته     
 بالمائـة ان بنيـامين      32االقدر على تسلم منصب رئيس الوزراء في حال قدم اولمرت استقالته اجـاب              

  .نتنياهو زعيم حزب الليكود هو االنسب
 2/5/2007وكالة األنباء األردنية بترا 

  
  صحافة الكيان تواصل الضغط والمطالبة بالرحيل .34

أولمرت، ومطالبته باالستقالة من منصبه، والشروع       أمس، ضغوطها على  واصلت الصحف اإلسرائيلية،    
بانتخابات مبكرة تأتي بحكومة جديدة، وراحت مقاالت المعلقين تورد أسماء المحتملين والمؤهلين لخالفة             

وكتب جدعون سامت في صحيفة هآرتس أن على أولمرت أن يرحل مـن             . أولمرت في المنصب البارز   
لرحمة، وأن أي بديل له مهما كان يعد أفضل منه، ورأى أن شيمون بيريز لـيس                دون انتظار رصاصة ا   

وفـي الـصحيفة    . خيارا مثاليا ليكون بديال، لكنه مرشح مالئم للفترة االنتقالية حتى االنتخابات القريبـة            
 نفسها، كتب عوزي بنزيمان أن على أولمرت أن يستقيل بدافع من األخالق التي تلزم الفاشل في التنحـي            
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عن منصبه واالعتراف بالخطأ، ويعتبر أن المذكور يبرهن في األيام األخيرة أن االعتبارات األخالقيـة               
ويرى الكاتب أن رد أولمرت على تقرير لجنة فينوغراد لم يكـن            . ليست موجودة ضمن منظومته القيمية    

  . غير أخالقي فقط، بل إنه أيضا لم يكن ذكيا وحكيما
نوت أن حكومة أولمرت ولدت أصال مشوهة، وسرعان ما ستزول، وفـي     ورأى كاتب في يديعوت أحرو    

الصحيفة نفسها، كتب يهودا يعاري أن أحدا ال يعترض على أن الثالثة أولمرت ووزير الحـرب عميـر                  
بيرتس والرئيس السابق لألركان دان حالوتس يجب أن يمضوا إلى بيوتهم، وقد فعل ذلك أحـدهم، لكـن                  

ويسأل الكاتب عـن غيـر هـذه        . سيهانان، ويبدو في النهاية أنهما سيمضيان     اآلخرين سيصران قليالً و   
الرؤوس الثالثة، مثل نائب رئيس األركان ورئيس األركان السابق شاؤول موفاز ووزير الحرب السابق              
بنيامين إليعازر وقائد سالح الجو وغيرهم، فإذا كان الثالثة الكبار يجب أن يمضوا إلى بيوتهم ماذا عـن                  

  . "ؤوسينالمر"
  3/5/2007الخليج اإلماراتية 

  
  اتهامات خطيرة للدكتور عزمي بشارة"4"الشاباك يوجه  .35

بلغت الحملة التحريضية االسرائيلية ضد الدكتور : نواف الزرو في قراءة ل3/5/2007 الدستور قالت
 انتهت الجلسة  ذروتها باالعالن عن التهم الموجهة له امام وسائل االعالم، اذ، مساء امس،عزمي بشارة

وحدة التحقيقات القطرية في الجرائم "، من قبل ما يسمى "بتاح تكفا"الخاصة بتقديم البيانات الصحفية في 
وتبين من البيانات المعلنة أن االتهامات .  الموجهة ضد بشارة- الشاباك -بشأن اتهامات جهاز " الدولية

عدو خالل الحرب، واتصال مع عميل أجنبي، تقديم مساعدة لل: "الموجهة له تشتمل على أربعة بنود
بشارة ، . وتضمنت االتهامات الموجهة ضد د". إعطاء معلومات للعدو، ومخالفة قانون تمويل اإلرهاب

تقديم مشورات لحزب اهللا لتعميق الضربات على إسرائيل، وتقديم مشورات حول تأثير إطالة مدى 
ة منع نشرها من قبل المراقبة، وإعطاء معلومات الصواريخ إلى ما بعد حيفا، ونقل معلومات معين

وتقديرات بما يتصل بتغييرات متوقعة في استعدادات إسرائيل خالل الحرب، وإعطاء معلومات حول 
نوايا إسرائيلية للتعرض لحياة حسن نصراهللا، وتقديم مشورات لحزب اهللا بشأن البيانات اإلعالمية 

وقد أثارت خطورة التهم المزعومة تساؤالت العديد من . بللجمهور اإلسرائيلي والعربي خالل الحر
بشارة نظراً لخطورة التهم الموجهة ضده، إال أن الشرطة . الصحفيين اإلسرائيليين حول عدم اعتقال د

ادعت أن التحقيق ال يزال في مراحله األولى، األمر الذي يؤكد على أن الشرطة كانت تتحرك بهدف 
  .رصاً مزعوماً على أمن الدولةالفبركة واإليقاع، وليس ح

تساؤالت صحافيين إسرائيليين عن جدية الـتهم       : أسعد تلحمي  عن   الناصرة من 3/5/2007 الحياة   ونقلت
 لم يجب بوضوح على سؤال عـن  "شاباك"وأشارت صحيفة هآرتس إلى ان مسؤول  . الموجهة الى بشارة  

.  يستطيع تقديره ألن التحقيـق لـم يـستكمل         حجم الضرر الذي ألحقه بشارة بأمن إسرائيل، مدعياً انه ال         
وتابعت انه بناء على المعلومات التي في حوزة اإلعالم اإلسرائيلي عن التهم الموجهة، فـإن حـزب اهللا                  
كان في وسعه االطالع عما يدور في إسرائيل مما نشر في اإلعالم اإلسرائيلي نفسه ولم تكن أي حاجـة                   

إلسرائيلية على هذا بالقول إن حزب اهللا رأى في تلقي معلومات           وردت جهات في االستخبارات ا    . لبشارة
 ان حـزب اهللا     "شاباك"وتضيف جهات في    .  بصفته عضوا في برلمان العدو     "ذخراً استراتيجياً "من بشارة   

، وأن األخير نفذها رغم علمه انه يتحدث إلـى مـسؤول            "مهمات الستيضاح معلومات  "ألقى على بشارة    
 التهمة لبشارة بإقامة عالقات مع جهات غربية أخـرى، لكنـه   "شاباك" كما وجه  .استخباراتي في الحزب  

وزاد ان بشارة تلقى لقاء ذلك مقابالً مادياً كبيراً بشكل غير مباشر، وفي هذه              . رفض الكشف عن هويتها   
المسألة أيضا، أشار صحافيون إسرائيليون إلى التضارب في أقوال شاباك، فمن ناحية يعلن الجهـاز أن                
بشارة خرق قانون منع تمويل اإلرهاب، ومن جهة أخرى يقول ان المال بقي عند بشارة ولم ينقل الـى                   
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وختم .  بحسب القانون اإلسرائيلي   "بتهمة المشاركة في الجرم   "جهة اخرى، كما لم يتم اعتقال أفراد العائلة         
لم يتم النشر عنها لعـدم       ان بشارة مشتبه أيضاً بارتكاب مخالفات أخرى لكن          "شاباك"مسؤوال الشرطة و  
  .استكمال التحقيق

 في أول تعليق له قالأنه و: فراس خطيب عن مراسلها حيفا من 3/5/2007األخبار اللبنانية  وأوردت
التهم خطيرة للغاية ومفبركة للغاية، هذا يدل على أنَّهم يستهدفون من يريدون "، إن "األخبار" لـبشارة

وأوضح أنه . " درجة الجهوزية لتلفيق نوع كهذا من التهم الخطيرةاالقتصاص منه بشكل حاد جداً، إلى
، "ال يستبعد أن تكون األدلّة مبنية على كالم عادي من نوع الكالم الذي يتناقله الناس في وقت الحرب"

 ."القصد من نوع االتهامات هو تحويلك من قائد سياسي ومثقف إلى مخبر يحمل أخباراً"مضيفاً أن 
غالبية المعلومات التي يتحدثون عنها هي معلومات "ن خطورة الموضوع تكمن في أن وأضاف بشارة أ

تتناقلها الصحف عادة، وكانت موجودة في الصحف أثناء الحرب، وال حاجة ألن ينقلها عزمي بشارة 
 استعدادهم لتحويل هذا إلى تهم أمنية يدّل على مدى رغبتهم باإليقاع بي أو ضربي أو"ورأى أن . "ألحد

أجهزة األمن "وحول إثارة القضية اآلن في ظل الصراعات اإلسرائيلية الداخلية، قال بشارة إن  ."اتهامي
ليس لديها توقيت، فمن يوم أن قام التجمع الوطني الديموقراطي، وبدأ التحرك بهذه القوى وهم يالحقونه 

ووصف بشارة التضامن معه  ."اديعد منذ عامين، قبل فينوغر"، مشيراً إلى أن الملف "من ملف إلى آخر
وحول القضية المالية وادعاءات الشاباك الواهية بشأنها،  ."االحتضان واسع في العالم العربي"بالقول إن 

ونحن لم نعلّق عليه كثيراً ألننا . الهدف من هذا الموضوع هو إثارته كموضوع ال أكثر"قال بشارة إن 
كما . ال من أين وال إلى أين. لم يقدموا أدلة. ال توجد أدلة. ابونواليوم ثبت أنَّه فقاعة ص. نعلم بنياتهم

ولو كانت هناك أموال تبرعات، للتجمع أو للحركات الوطنية أو لمؤسساتنا، لكنا نقلناها، . يبدو ال يوجد
  ."نحن في كل األحوال ننفي هذه التهم جملة وتفصيالً": وقال .لكن ليس بهذه الطريقة

  
   2007 ووضع أولمرت 1974مائير خفايا إستقالة غولد .36

اصبح اهود اولمرت، الهدف المفضل للصحافة اإلسرائيلية، بعد نشر تقرير : أسامة العيسة من القدس
 مرة، وجميعها ترجح خروج اولمرت من المشهد 47لجنة فينوغراد، الذي وردت فيه كلمة الفشل 

رت استقال بسبب الفشل في حرب لبنان السياسي، وسيدرس الطلبة في إسرائيل، بعد سنوات، بان اولم
، وسبب 1973األخيرة، مثلما يدرسون أالن، عن غولدا مائير، رئيسة الوزراء أثناء حرب أكتوبر 

وال تترك الصحافة اإلسرائيلية هذه األيام، أي تفصيال في حياة اولمرت، أو خبرا قد يبدو غير  .استقالتها
، وهو 1994يف اليوم، صورة الولمرت تعود لعام مهم، واال تجري وراءه، ونشرت صحيفة معار

يشارك في تظاهرة تطالب غولدا مائير باالستقالة، وهو ما يتكرر هذه األيام معه، ولكن بعد تغيير 
 مائير استقالت بعد عشرة نوفي حين أ ".كما تدين تدان يا اولمرت"االمكنة، ولسان حال الصحيفة يقول 
ات التي حققت في حرب أكتوبر، ما زال اولمرت يكابر، ويرفض أيام، من صدور تقرير لجنة اغران

ومن المقرر أن يشهد ميدان رابين يوم غد الخميس تظاهرة حاشدة، يشارك فيها محتجون  .االستقالة
 .يطالبون اولمرت ووزير دفاعه باالستقالة، وستكون بداية لتحرك جماهيري واسع السقاط اولمرت

، وما يجري االن، فبعد ان صمتت 1973مقارنة بين ما جرى في حرب ويحلو لكثير من المراقبين ال
، تم تشكيل لجنة تحقيق رسمية ذات صالحيات واسعة، وهي تختلف عن لجنة 1973المدافع في عام 

وأنهت لجنة  .فينوغراد الحكومية التي حققت في حرب لبنان األخيرة، من حيث الصالحيات القضائية
، ومن بين ما توصلت 1974) نيسان(أكتوبر، عملها في األول من أبريل اغرانات التي حققت في حرب 

إليه اتهامات للقيادتين السياسية والعسكرية، بأنها لم تقدر حتى ساعات الصباح الباكر من يوم الحرب، أن 
ة وقدم رئيس هيئة األركان دافيد اليعازر استقالته، وكذلك فعل قائد المنطق .حربا شاملة على وشك الوقوع

الجنوبية اللواء شموئيل جونين، ورئيس هيئة االستخبارات في الجيش اإلسرائيلي ايلي زائيرا، ومساعده 
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العميد أرييه شيلو، وربما ابرز المستقيلين كانت غولدا مائير، رئيسة وزراء إسرائيل في أثناء الحرب، 
 صفحة من تقريرها 150د ومثلما حجبت لجنة فينوغرا .منهية بذلك سنوات طويلة من العمل السياسي

 . عاما، السباب امنية ايضا30لدواع أمنية، أوصت لجنة غرانات، بنشر كامل تقريرها بعد 
  2/5/2007موقع ايالف 

  
  لجنة خاصة تؤكد فشل أداء الموانئ إبان حرب لبنان الثانية .37

ية قامت بأداء جاء في تقرير أعدته لجنة خاصة في وزارة المواصالت، أن الموانئ البحرية اإلسرائيل
فاشل إبان حرب لبنان الثانية، وأن ميناء أشدود على سبيل المثال لم يكن جاهزاً الستيعاب السفن التي 

وجاء أيضا أن  .وجهت من ميناء حيفا، الذي توقف عن العمل في أعقاب قصف حزب اهللا لمدينة حيفا
 .وقات والفحم والمواد الخاصة بالتكريرالدولة لم تهتم بالتزود بسفن لنقل االحتياجات الضرورية كالمحر

هذا وأوصت اللجنة بإنشاء مجمعات لحاالت الطوارئ خارج الموانئ لضمان وحماية البضائع 
  .الضرورية، وتنظيم حركة الشاحنات عند مداخل الموانئ

  1/5/2007رصد البث اإلذاعي والتلفزيوني العبري 
  

  ة السورية يقول ان بالده قلقة من االسلحيمبعوث اسرائيل .38
قال سفير اسرائيل لدى الواليات المتحدة ان اسرائيل تشعر بقلق متزايد من المشتريات العسكرية التي لم                

وقـال الـسفير     .1973يسبقها مثيل وزيادة أنشطة التدريب في سوريا الى مستويات لم تشهد منذ حرب              
دا كبيرا للقدرات الصاروخية من     واضاف قوله ان حش    ."سوريا تتحول الى خطر بالغ للغاية     "أن  ميريدور  

ولم يذكر تفاصيل عن    . وان روسيا تزود دمشق باالسلحة    " يسبب ضررا بالغا السرائيل   " جانب سوريا قد    
لسوريا واستدرك  " نوايا عدوانية "وقال ان اسرائيل حاولت ايضاح انها ال تضمر          .مصدر تلك المعلومات  

 تكون غير مستعدة او تؤخذ على غرة اذا مـا تعرضـت             بقوله ان الحكومة االسرائيلية تسعى جاهدة اال      
  .لهجوم

  3/5/2007رويترز 
  

 إسرائيل تبحث عن يهود العراق الذين أسلموا .39
أضافت الوكالة اليهودية، مهمة جديدة على أجندتها، وهي البحث عما تقول إنهم : أسامة العيسة من القدس

لهدف هو جلبهم إلى إسرائيل، بعيدا عن المخاطر يهود عراقيون إعتنقوا اإلسالم، وبقوا في العراق، وا
وحسب صحيفة معاريف، فإن الوكالة تمكنت بالفعل من جلب إحدى العائالت ، التي تعصف ببلدهم

الوكالة بأنها ستعتمد  وتقول .، إلى إسرائيل، عن طريق دولة أوروبية)معتنقة اإلسالم(سلمة أاليهودية المت
أ من أقرباء اليهود المتأسلمين ويعيشون في إسرائيل، وإعداد قوائم على تحقيقات ميدانية، وبحث يبد

بأسمائهم والبحث عن المصير الذي وصلوا إليه، وهناك طريقة أخرى تعتقد الوكالة أنها قد تكون فعالة 
في الوصول إلى هذه الفئة، وهي التفتيش في المتوفر من التذكارات المادية ليهود العراق، وسؤال كبار 

 .ن اليهود العراقيينالسن م
 2/5/2007موقع ايالف 

  
 مئات المتضامنين االجانب يخططون القتحام شواطئ غزة بالمواد الغذائية وحليب االطفال .40

علنت الحركة العالمية للتضامن مع الشعب الفلسطيني ان مئات المتضامنين االجانب يخططون أ: غزة
 تحمل المواد الغذائية والتموينية وحليب االطفال القتحام شواطئ غزة رغم الحظر االسرائيلي في قوارب

بدأون  ان المتضامنين سي الفلسطينية من جهته، مدير مؤسسة الضميرأكدو .للشعب الفلسطيني المحاصر
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ثبتوا ، وليليثبتوا للعالم ان غزة محتلة ومحاصرة عكس االدعاء االسرائيل،  من شواطئ قبرصرحلتهم
والظلم ضد مئات االف الفلسطينيين الجوعى والمحاصرين  واع القهرن اسرائيل تمارس ابشع انأيضا أ

  .يدركون حجم المخاطر التي سيتعرضون لها، رغم أنهم في غزة المدمرة
  3/5/2007وكالة سما 

  
  انطالق التحضيرات إلحياء ذكرى النكبة التاسعة والخمسين: رام اهللا .41

ا إلطالق فعاليات النكبة التاسعة والخمسين مطلع تواصل اللجنة الوطنية إلحياء ذكرى النكبة، اجتماعاته
أقرت في اجتماعها، بحضور مندوبين عن مختلف المؤسسات التي تعنى بشؤون قد و. األسبوع القادم

الالجئين، وجمعياتهم ومؤسساتهم على امتداد الضفة الغربية، البرنامج المركزي الذي ستقيمه بهذه 
جه لوسائل اإلعالم المحلية لتنظيم ندوات حول قضية الالجئين وما التو وقد تم .المناسبة، في رام اهللا

تتعرض له من مخاطر، كما تم إقرار ورقة المعلومات التي ستزود اللجنة وزارة التربية والتعليم بها 
  .لتكون مادة للطلبة إلحياء هذه المناسبة

  2/5/2007 قدس برس
  

  48جمعية الجليل تجري أكبر وأشمل بحث حول فلسطينيي .42
 مركـز التنميـة     -تباشر جمعية الجليل للبحوث والخدمات الصحية باالشتراك مـع جمعيـة األهـالي              

يعتبر األكبر واالكثر شـمولية     ،  48 بإجراء مسح اجتماعي اقتصادي حول أوضاع فلسطينيي       ،الجماهرية
معا عربيـا   تج78والجدير بالذكر أن هذا المسح يجرى للمرة الثانية وهو يضم        .من حيث الحجم والتنوع   

  .ومختلطا، بما في نلك القرى غير المعترف بها في النقب
  2/5/2007 48عرب

  
  اضراب موظفي السلطة الفلسطينية احتجاجا على صرف نصف االجور .43

 نظم عشرات اآلالف من العمال الفلسطينيين اضرابا عن العمل ليـوم واحـد              :محمد السعدي  - رام اهللا 
ووصف رئيس نقابة العـاملين فـي الحكومـة          .مرتباتهم بالكامل احتجاجا على عجز الحكومة عن سداد       

 مخاوفه من تنظيم اضراب ألجل غير مسمى اذا لم تذعن الحكومة لمطالب             مبديا ،ضراب بأنه تحذيري  الا
  .الموظفين

  2/5/2007رويترز 
  

  %24 عاطلون عن العمل ونسبة البطالة  فلسطينيون الف عامل وعاملة583: شاهر سعد .44
، ام اإلتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، أمس، مهرجاناً مركزياً لمناسبة عيد العمال العالمي            أق: محافظات

 حيث كانت حوالي مليـار      ،إلتحاد إلى الخسائر الكبيرة التي تكبدتها الطبقة العاملة       ل فيه األمين العام     أشار
، %54نسبة الفقـر     ان   ، كما %42نسبة البطالة بلغت    ، مضيفا أن    2000 مليون دوالر منذ أيلول      850و

ن عـدد العمـال الـذين       أ  إلى أشارفيما   . ألف عامل وعاملة   385بلغ عدد العاطلين عن العمل      في حين   
في هذا   طالبو.  ألف عامل  38  بلغوا غادروا الوطن خالل عام بسبب الفقر والبطالة والوضع اإلقتصادي        

في الخارج، بدعوتهم لإلسـتثمار فـي        مليار دوالر    200مستثمرين فلسطينيين تقدر ثروتهم بـ      السياق  
  .الحكومة بوضع األولوية لبرنامجها الفقر والبطالة بين صفوف العمال، كما طالب فلسطين

  3/5/2007الحياة الجديدة 
  

 مشاركون في المؤتمر االرثوذكسي يناشدون سحب الثقة من ثيوفيلوس الثالث  .45
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رثوذكسية في االردن وفلسطين بعزل البطريرك طالب المؤتمر العام للطائفة اال:  عمر المحارمة-عمان 
 والرئيس الفلسطيني العمل إلنصافهم وحل قضيتهم التي هي االردني الملك واناشدوثيوفيلوس الثالث، 

مرور عامين على انتخاب ثيوفيلوس  وأشاروا إلى أنه على الرغم من .جزء ال يتجزأ من القضية العربية
هناك غموضاً من قبله حول أمور البطريركية، كما أن ا تعهد والتزم به، لم يقم بتنفيذ أي شيء مم، الثالث

ن القلق واالستياء اللذين يعمان أبناء الكنيسة ولفتوا إلى أ.  تردي األوضاع الكنسية والرعائيةفضال عن
في األرثوذكسية هما ما دعى أبناء الطائفة من كافة المناطق وأرجاء البطريركية لعقد هذا المؤتمر 

كان المطران عطا اهللا حنا قد تحدث في بداية اعمال المؤتمر عن المعاناة اليومية قد و. العاصمة األردنية
 خالفات حادة حول المطالبة بعزل في حين ظهرت. لما أسماه باالستعمار اليوناني للكنيسة األرثوذكسية

رتماء في الحضن االسرائيلي تدفعه لالس حيث رأى عدد من المشاركين ان المطالبة بعزله ،ثيوفيلوس
، واشاروا ه فرصة اخرى وعدم االستعجال في عزلهمنحب ، وطالبواواالستجابة للضغوط المفروضة عليه

 وان مطالبتها بعزل البطريرك الحالي تأتي ،الى ان هناك فئات محددة تدعم عودة البطريرك ايرينيوس
  .ذلكفي سياق 

  3/5/2007الدستور 
  

 هماشكال اإلعدام البطيء الممارس بحق تبين  لفلسطينييندراسة حول االسرى ا .46
 عن اشكال   ،كشفت دراسة موثقة أجراها فؤاد الخفش المتخصص في شؤون األسرى الفلسطينيين          : نابلس

 "إسرائيل"أشارت إلى ان    حيث  . اإلعدام البطيء الممارس بحق األسرى الفلسطينيين في سجون االحتالل        
مع المعتقلين، متوقعة بذلك أن تحول األسير الفلسطيني من خالل عزله عن            تستعمل أبشع وسائل التعذيب     

  . مع إصدار حكم قاض بإعدامه حياً حتى الموت،العالم إلى إنسان مريض مكتئب ومنطو
  3/5/2007الخليج اإلماراتية 

  
   اللواتي أنجبن داخل المعتقل الفلسطينياتصرف راتب شهري ألبناء األسيرات .47

أعلنت وزارة شؤون األسرى والمحررين، أنها قررت صرف راتـب شـهري            : ن اآلن  فلسطي - رام اهللا 
  . اللواتي أنجبن داخل المعتقل لمدة عامين وهي فترة الحضانة الفلسطينياتألبناء األسيرات

  3/5/2007نشرة عين على فلسطين 
  

  قوات االحتالل اإلسرائيلي تقتل شابا وتعتقل شقيقه شمال غزة .48
، في مستوطنة الي فلسطيني، إن قوات االحتالل اإلسرائيلية فتحت النار على شاب قال شهود عيان: غزة

  .اعتقلت شقيقه واقتادته إلى جهة مجهولة في حين سنياي سابقا، شمال قطاع غزة، فأردته قتيال،
  2/5/2007 قدس برس

  
  قبيل االمتحانات الفلسطينيين يستهدف طلبة التوجيهي االسرائيلياالحتالل .49

 ينظر الفلسطينيون بعين الريبة لحمالت االعتقال المكثفة خالل األيـام الفائتـة             :أمين أبو وردة   -نابلس  
والتي تركزت في صفوف الطلبة الثانويين وبخاصة طلبة التوجيهي الذين يستعدون لموعد االمتحان فـي               

س ومخيماتها الـشهر     طالبا اعتقلوا في مدينة نابل     40ووفقا ألوساط حقوقية فإن اكثر من       . الفترة القريبة 
  ن عشرة طالب اعتقلوا من صف دراسي واحد بسبب أنشطاء في العمل الطالبي في حين أفاد  ،الماضي

  
 حيث تبين انهم وقعوا فـي حبائـل         ، تدعم المقاومة   قيامهم بالحديث عبر شبكة االنترنت ودخولهم مواقع      

  . التي تقمصت شخصيات مناضلة"االسرائيلية"المخابرات 
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  3/5/2007إلماراتية الخليج ا
  

  في الضفة الغربية فلسطينيينقوات االحتالل تعتقل سبعة  .50
 من نابلس وقريتي سالـم وبرقة ومخيم عـسكر،         فلسطينيين، أمس، سبعة    اعتقلت قوات االحتالل  : نابلس

، تحطيم أثاث ومحتويات    ذلكوتخلل   .وذلك خالل عمليات دهم وتفتيش طالت العديد من المنازل واألحياء         
، أمـس،    على مدخل نابلس    أغلقت حاجز حوارة    من جهة أخرى، قد    وكانت قوات االحتالل   .هاديد من الع

ومنعت دخول المواطنين وخروجهم ألكثر من ثالث ساعات، بحجة عثورها على مواد متفجرة بحـوزة               
كرية في الوقت ذاته، واصلت اآلليات العـس       و .أحد الشبان بينما كان يحاول مغادرة المدينة عبر الحاجز        

مـسارات  ، لزيادة عدد ال   هحاجز من خالل تجريف مساحات شاسعة بالقرب من       الاإلسرائيلية عملية توسيع    
  .والممرات المخصصة لمرور المواطنين والمركبات، إضافة إلى إنشاء مواقف للمركبات

  3/5/2007األيام الفلسطينية 
  

  اسرائيليةجرافة نجاة عدد من المصورين الصحفيين من عملية دهس مقصودة بواسطة  .51
 نجا عدد من المصورين الصحفيين، من موت محقق، عندما احتجزتهم جرافـة عـسكرية               : وفا – جنين

  .في منطقة مغلقة داخل مخيم جنين شمال الضفة الغربية، وحاولت دهسهماسرائيلية 
  2/5/2007نشرة عين على فلسطين 

  
   الفلسطينيينحصار مواطني األغوارمن شدد االحتالل ي .52

 عرقلت قوات االحتالل اإلسرائيلي أمـس وصـول الفلـسطينيين إلـى منـازلهم      : ماهر إبراهيم -غزة  
. ومزارعهم في قرى بردال وعين البيضاء، والتجمعات الرعوية في األغوار الشمالية بالـضفة الغربيـة              

اء السماح  ن جنود االحتالل المتمركزين على حاجز تياسير غالباً ما يتعاملون بمزاجية إز           أوقال مواطنون   
  . بممارسات استفزازية تجاه المواطنينقيامهم فضال عنللمواطنين بالدخول من عدمه، 

  3/5/2007البيان اإلماراتية 
  

 في مواقع أثرية قرب نابلس" إسرائيلية"حفريات  .53
 عن قيام جهـات   ، كشفت لجنة العمل التطوعي في المنتدى التنويري الثقافي الفلسطيني في نابلس      :نابلس

 بعمليات حفر وتنقيب عن مواقع أثرية في جبل جرزيم وطمر بعض المعـالم األثريـة فـي                  "ائيليةإسر"
نهم رصدوا هذه الظاهرة منذ ما يزيد على ثالثة شهور والتقطوا الصور لبعض هذه               وأوضحوا أ  .المنطقة

  .األماكن وعملوا على جمع المعلومات وتوثيقها
  3/5/2007الخليج اإلماراتية 

  
   مليون دوالر1،1في تنفيذ مشاريع حيوية في القطاع بقيمة بكدار يبدأ  .54

عن المباشرة في تنفيذ عدة مشاريع    ،  جلس االقتصادي الفلسطيني للتنمية واالعمار    مأعلن رئيس ال  : رام اهللا 
 الف دوالر تهدف    500 وأخرى قريبة التنفيذ تقدر بحوالي       ، الف دوالر  600حيوية في قطاع غزة بقيمة      

 الف شخص،   30تخفيف معاناة المواطنين من خالل خلق فرص عمل مؤقتة ألكثر من            بشكل مباشر الى    
  .كما تساهم في دعم االقتصاد الوطني، والنهوض بمستوى البنى التحتية في القطاع

  3/5/2007الحياة الجديدة 
  

    الفلسطينيةتسديد المستحقات المترتبة على السلطةللمطالبة ب مقاوالت تضرب اتشرك .55
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 أمس، ضـمن خطـوة      ، شركة مقاوالت عاملة في قطاع غزة عن العمل        220أضربت   :ادكتب حامد ج  
مختلفة، لتحذيرية استهدفت حمل السلطة والمؤسسات غير الحكومية المالكة والممولة للمشاريع اإلنشائية ا           

د على تلبية مطالبها المتعلقة بتعويض الخسارة الناجمة عن انخفاض سعر الدوالر مقابل الشيكل، وتـسدي              
أعرب وزير األشـغال    من جهته   و .المستحقات المالية المترتبة على مؤسسات السلطة منذ ثالث سنوات        

وبـّين أن    .  ذلك   على الفلسطينيمطالب، موضحاً أنه أطلع رئيس الوزراء       لالعامة واإلسكان عن تفهمه ل    
ة لتمكين شركاتهم مـن     مشكلة مع الجهات ذات العالقة، من أجل إيجاد الحلول العملي         ال تعهد ببحث    األخير

  .استئناف العمل والعدول عن االضراب المفتوح، الذي يعتزمون تنفيذه اعتباراً من األسبوع المقبل
 3/5/2007األيام الفلسطينية 

  
  في مسلسل تلفزيوني ياسر عرفاتتكهنات تحاصر تجسيد شخصية  .56

ية، نيتها إنتاج مسلسل حـول ياسـر        ما ان أعلنت شبكة معاً اإلخبارية الفلسطين      :  بديعة زيدان  –رام اهللا   
 أن الشبكة، لم تستشر أحداً،      هاومن. عرفات، قبل أيام، حتى بدأت اإلشاعات والتكهنات تطفو على السطح         

ولم تحصل على ما يلزم من أذونات لتنفيذ هذا العمل الحساس، خصوصاً أنه يتحدث عن رمز الـشعب                  
وكالة يؤكد أن الشبكة قامت بكـل       الرئيس تحرير    إال أن    .الفلسطيني، وشخصية شبه أسطورية كعرفات    

اإلجراءات القانونية واألخالقية الالزمة لذلك، وأنها حصلت على موافقة مبدئية من الرئاسة الفلـسطينية،              
وفي الوقت الذي يتوقع فيه بعضهم أن عمـالً كهـذا            .واللجنة المركزية في حركة فتح، وأسرة أبو عمار       

 خصوصاً في ما يتعلق بالنص، واحتماالت ما يمكن أن يثيـره العمـل مـن                يتطلب اإلعداد فترة طويلة،   
يؤكد أن أي عمل، بما فيها الدراما التي يعدونها، ال يمكن عبره الحـديث              فإنه  إشكاالت مع دول عربية،     

العمل يقدم حكايات إنسانية، بعـضها      يشير إلى أن    عن كل تفاصيل حياة ياسر عرفات، أو سيرة حياته، و         
رة األولى، عبر حوارات مسجلة مع مقربين منه، سيجري التعاطي معها بمـا يخـدم الـنص                 سمع للم ي

   .الدرامي
كشفت مصادر مطلعة على سير العمل، أن مفاوضات بدأت تجري مع الـنجم الـسوري            من جهة أخرى    

سلوم حداد، ونجوم آخرين في سورية ومصر، كما يجري التفكير بالنجم المصري نور الشريف، الـذي                
، رغم أن هناك تكـتم      ما عبر عن رغبته في تجسيد شخصيات فلسطينية كياسر عرفات وأحمد ياسين           طال

  .على الشخصيات التي ستشارك في هذا العمل
  3/5/2007الحياة 

 
  األردن يسلم عميل الموساد إلسرائيل .57

الذي ألقي األردنية أن السلطات األردنية سلمت عميل الموساد " الحقيقة الدولية" ذكرت اسبوعية :غزة
وقالت الصحيفة أنه في  .القبض عليه مؤخرا للصليب األحمر الدولي، الذي يفترض أنه أعاده إلسرائيل
ابريل الماضي،  / نيسان25ضوء عدم الرد الرسمي على المعلومة التي نشرتها في عددها السابق بتاريخ 

 مايكل، تم تسليمه لمكتب الصليب فقد ثبت لها أن العميل الذي يحمل الجنسية التايلندية، واسمه األول
األحمر في عمان دون اتخاذ أي اجراء قانوني بحقه، األمر الذي يتنافى مع قانون العقوبات األردني الذي 
 .يعاقب كل من تثبت بحقه تهمة الجاسوسية باألشغال الشاقة المؤبدة كحد أدنى، واإلعدام كحد أقصى

وأضاف أنه تلقى العالج في مستشفى غور ،  خبرهاووفقا للصحيفة فإن مصدر مطلع أكد لها صحة
الصافي، من اصابة في ساقه اليسرى جراء اطالق النار عليه من قبل اإلستخبارات العسكرية األردنية 

ابريل الماضي، بعد أن نجح في التسلل  / نيسان17لدى مطاردته والقبض عليه في منطقة خوخان بتاريخ 
وكانت الصحيفة األردنية ذكرت أن  .ة ساتروا في األغوار الجنوبيةلداخل األراضي األردنية من منطق

العميل ضبط وهو يحاول التجسس على بعض المنشآت والمرافق األردنية ذات الصبغة الحساسة، وأن 
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دخل معه في مواجهة مسلحة قبل أن يتمكن من ورجل األمن األردني الذي القى القبض على الجاسوس 
لجاسوس اعترف بقيامه بأعمال التجسس داخل األراضي األردنية، وأن الموساد وقالت إن ا. القبض عليه

اإلسرائيلي جنده منذ فترة ليست طويلة، وأنه أنهى مؤخرا دورة في اعمال التجسس، وكان مطلوبا منه 
القيام بأعمال تجسس في بعض الدول العربية ومنها األردن ومصر، كاختبار نهائي الجتياز الدورة 

 .هامه الرسمية في التجسس لصالح الموساد في األردنوتسلمه م
  2/5/2007دنيا الوطن   

  
     اعتصام احتجاجي أمام رئاسة الوزراء ضد قانون االحزاب  .58

شكل الغياب التام لحزب جبهة العمل االسالمي، والكبير لالحزاب الوسطية، :  تيسير النعيمات-عمان 
ا، ضربة قوية لالعتصام غير المرخص، امام رئاسة عن االعتصام االحتجاجي لالحزاب على قانونه

ورغم تأكيد حزب . الوزراء، امس، والذي شارك فيه العشرات فقط من احزاب اليسار واالحزاب القومية
جبهة العمل االسالمي واالحزاب الوسطية، اال ان غيابهم كان واضحا باستثناء بضعة افراد من االحزاب 

العام في مكان االعتصام دون تنفيذه رغم رفض محافظ العاصمة السماح ولم يحل رجال االمن . الوسطية
وقال الناطق الرسمي باسم لجنة التنسيق العليا الحزاب، امين عام الحزب الشيوعي . لالحزاب بتنظيمه

منير الحمارنه في تصريح صحافي ان االعتصام جاء للتعبير عن رفض االحزاب لقانون .االردني د
 وعن تمسك االحزاب بالحريات العامة وعدم السماح باالعتداء على حقوق المواطنين "العرفي"االحزاب 

واكد ان قانون االحزاب يجرد الوطن من سالح مهم هو مشاركة الشعب . المنصوص عليها في الدستور
  .في الشأن العام والتعبير بحرية عن رفضه للسياسات التي افقرت المواطنين وزادت من حجم البطالة

  3/5/2007تور الدس
  

  من الصحافيين غير راضين عن حالة الحريات اإلعالمية في األردن% 91 .59
أظهر تقرير مركز حماية وحرية الصحفيين السنوي عن حالة الحريات اإلعالمية :  هالة الخياط-عمان 

غير " إعالميا 250من اإلعالميين ممن استطلعت آراؤهم وعددهم % 91.1، أن 2006في األردن لعام 
وأكد التقرير أن الحريات اإلعالمية في األردن ظلت ". ضين عن حالة الحريات اإلعالمية في األردنرا

تراوح مكانها ولم تشهد تقدما يترجم دعوات اإلصالح السياسي رغم الوعود الحكومية برفع سقف 
تدخالت والرقابة الحريات، الفتا إلى استمرار االنتهاكات للحريات اإلعالمية بدءا من التوقيف مرورا بال

  .المسبقة
   3/5/2007الغد األردنية 

  
   اسرائيل عدوانيةتقتضي الوحدة في وجه " فينوغراد"االستنتاجات من : السنيورة .60

 هـي ان     لجنة فينـوغراد   االستنتاجات الصحيحة لعمل  "اعتبر رئيس الحكومة فؤاد السنيورة إن       : بيروت
، داعيـاً الـى     "ة وطنية تقوم على الخيارات الوطنيـة      مواجهة أي اعتداء اسرائيلي تقتضي تضامناً ووحد      

وأوضح السنيورة فـي    ". الوقوف معاً والتضامن في وجه ما قد تكون اسرائيل تسعى الى شنّه ضد لبنان             "
اكتفت بالبحث عن أسباب إخفاق إسرائيل في تحقيق أهداف حربهـا فـي             "تعليقه على تقرير اللجنة أنها      

لم تتوقف، ولو بإشارة واحدة، إلى ما ألحقت إسرائيل بلبنان من أذى ودمار             لكنها  ... االنتصار على لبنان  
فحروب إسرائيل العدوانية المتكررة على لبنان لم تحقق أهدافها وأثبتت          ... وخسائر بشرية ومادية كبيرة   

 رفض  إن السالم العادل يستند إلى    . أنها ليست سبيالً لضمان أمن اإلسرائيليين وإقامة السالم مع جيرانهم         
احتالل أراضي الغير بالقوة وإلى احترام الحقوق المشروعة التي نصت عليها قرارات األمـم المتحـدة                

  ".ومجلس األمن والمبادرة العربية للسالم
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  3/5/2007الحياة 
     

     العدو يتصرف مع هزيمته باحترام ونحن ال نعترف بالنصر : نصر اهللا .61
معرض المعارف الثـاني    "تحدث في افتتاح    ي ، الذي كان  لعام لحزب اهللا السيد حسن نصر اهللا      أكد االمين ا  

النتيجة األولى المهمة لعمل لجنة فينوغراد االسـرائيلية   " في الضاحية الجنوبيةان     "للكتاب العربي والدولي  
مـن  "عتبرا انـه    م "حول اخفاقات الحرب على لبنان، أنها حسمت رسميا ونهائيا مسألة النصر والهزيمة           

أولمـرت  . التبسيط الكبير جدا أن نقول إنه عندما أسرت المقاومة جنديين إسرائيليين قامت حرب تمـوز              
وقادة الصهاينة كلهم قالوا بوضوح إن هدف هذه الحرب كان القضاء على المقاومة، واسـتعملوا عبـارة             

 الذي يعني، أنت مقبول بك وموجـود  تدمير المقاومة، وهذا التعبير أعمق من تعبير نزع سالح المقاومة،       
: اضـاف و. في البلد ولك فكرك وخطابك السياسي ومؤسساتك الثقافية ولكن نريد ان ننزع منك سالحك             

عندما يتصرف الكيان المعادي بصدق وإخالص حتى في قضيته غير المحقة، ال تستطيع إال أن تحترمه،                
وال يدرس وال يحاسب وال يشكل لجان تحقيق،        وخصوصا عندما تنظر إلى الجانب اآلخر الذي ال يحقق          

كأن شيئا لم يحصل، بل اسوأ من ذلك، إلى الجانب اآلخر الذي يحقق بعضا منه نصرا تاريخيا عظيمـا                   
  . فيجد هذا النصر ويتجاهله ويطعنه في الظهر

  3/5/2007السفير     
  

  اًالوضع في الغجر ما زال معقداً جدو ..اجتماع لبناني اسرائيلي: يونيفيل .62
الجنرال كالوديـو غرازيـانو     ) يونيفيل(عقد القائد العام للقوات الدولية العاملة في جنوب لبنان          : بيروت

 أمس، اجتماعاً ثالثياً في موقع األمم المتحـدة علـى نقطـة             ،وكبار ممثلي الجيشين اللبناني واالسرائيلي    
واعتبـر غرازيـانو أن      ،1701بحث في تطبيق قرار مجلس االمن       الالعبور في رأس الناقورة من اجل       

الموقف البناء الذي اظهرته االطراف يعد بالخير بالنسبة للمستقبل         "، مشيراً إلى ان     "االجتماع كان مثمراً  "
الى ذلـك، أعلـن      ".وسيساعد في ترسيخ وقف االعمال العدائية اضافة الى ضمان احترام الخط االزرق           

الوضع فـي   "ية في القطاع الشرقي الكولونيل سيبيل، أن        المستشار السياسي والعسكري في الكتيبة البلجيك     
بلدة الغجر ال يزال معقداً جداً، وكل المحادثات لم تتوصل الى نتيجة إيجابية تؤدي الى انسحاب الجـيش                  

الخروق االسرائيلية البرية والجوية للخـط      "، الفتاً الى أن     "اإلسرائيلي من الشطر اللبناني وانتشار الجيش     
  ".تخف يوماً بعد يوماألزرق بدأت 

  3/5/2007الحياة 
  

    في لبنان   تحذر من التهديد بخيار الحكومتين االسالمية الجماعة .63
ان انتخاب رئيس للجمهوريـة فـي       :  في بيان صادر عن مكتبها السياسي أمس       ،قالت الجماعة االسالمية  

الحـوال التنـصل منهـا او       الموعد الذي حدده الدستور اللبناني، مسؤولية وطنية ال يجوز في حال من ا            
اللجوء مرة جديدة الى ما يشبه المغامرة بمصير البالد عبر التجرؤ على الدستور والدعوة الى انتخـاب                 
رئيس للبالد عن طريق االنتخاب المباشر، او التهديد بخيار الحكومتين الذي من شأنه ان يأخذ البالد الى                 

 يمكن التكهن بنتائجها او انعكاساتها الـسلبية علـى    المجهول وينذر باضطرابات ال يعرف احد مداها وال       
  .وحدة لبنان واستقراره وامنه

  3/5/2007المستقبل 
  

  مساٍع لبنانية لترتيب لقاء كسر الجليد بين بري وجنبالط    .64
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كشفت مصادر سياسية لبنانية عن وجود مساع مكثفة تجـري بعيـداً   :  االتحاد ووكاالت األنباء  -بيروت  
عالمية لترتيب اجتماع عاجل بين رئيس اللقاء الديمقراطي النائب وليد جنبالط ورئـيس             عن االضواء اال  

 وقالت انه ليس من الضرورة ان ينتج هذا اللقاء مبادرة ما، إنما سيحقق نقلة نوعيـة                 .البرلمان نبيه بري  
ـ               ن االحتقـان   في التعاطي بين فريقي االكثرية والمعارضة ويرسم أفقاً جديدا لألزمة من شأنه التخفيف م

  .السياسي
  3/5/2007االتحاد االماراتية 

  
  مفاوضات األسبوع المقبل إلقرار المحكمة تحت الفصل السابع: مجلس األمن .65

انطلقت أمس مرحلة المفاوضات داخل مجلس األمن في        :  رندة تقي الدين   - بيروت، نيويورك    -باريس  
ل رئيس الحكومـة اللبنـاني الـسابق رفيـق          شأن المحكمة ذات الطابع الدولي لمقاضاة المتهمين باغتيا       

 أن فرنـسا    "الحيـاة "مصدر فرنسي رفيع المستوى لـ       كشفو. الحريري والجرائم االخرى المرتبطة به    
واوضح ان اإلدارة األميركية اطلعت على النص ووافقت على         . أعّدت نصاً قصيراً لقرار إنشاء المحكمة     

وأضاف ان النص عبارة عن فقرتين، تتنـاول        . صل السابع مضمونه الذي يقضي بإنشاء المحكمة وفقاً للف      
األولى إنشاء المحكمة عبر الفصل السابع، وتتناول الثانية بقاء مجلس األمن مكلفاً هـذه القـضية لجهـة                  

وذكر المصدر انه بات متوقعاً ان يطرح النص فـي األيـام             .اإلجراءات العملية والمالية وتعيين القضاة    
ار الى انه أصبح أكيداً ان النص سيحصل على األصوات التسعة الالزمة إلقراره،             وأش. المقبلة للتصويت 

  . وان روسيا لن تستخدم الفيتو ضده
  3/5/2007الحياة 

 
  سوريا تسمح للفلسطينيين من حملة جوازات السلطة ووثائق السفر دخول اراضيها .66

ؤول امني سوري ان الحكومـة الـسورية قـررت الـسماح لجميـع      قال مس:  جمال المجايدة - ابوظبي
الفلسطينيين المقيمين في دول مجلس التعاون الخليجي والعالم الدخول الي سوريا لقـضاء العطـالت او                

وقال العميد فيصل عثمان مدير مركز نصيب الحدودي الذي يربط          . التنزه في االجازات على مدار العام     
هذا القرار يسمح لجميع الفلسطينيين من حملة جوازات سفر صادرة من السلطة            مابين سوريا واالردن ان     

الوطنية الفلسطينية او ثائق السفر الفلسطينية االخرى الصادرة من مصر الدخول الى سـوريا بغـرض                
وقال ان القرار الذي تطبقه وزارة الداخلية السورية فـي المعـابر            . السياحة او الزيارة لمدة ثالثة اشهر     

دودية والمطارات اليشمل الفلسطينيين المقيمين في كل من العراق وليبيا واالردن ومصر واالراضي             الح
واضاف ان هذه االجراءات تأتي لتسهيل حركة الفلسطينيين واعطائهم فرصا افـضل            . الفلسطينية المحتلة 

لسوري الي سلـسلة    واشار المسؤول االمني ا   . لزيارة سوريا او شراء العقارات او المنازل الخاصة فيها        
من االجراءات التي تسهل دخول السياح العرب والخليجيين بسياراتهم ومرافقيهم عبر المنافذ الحدوديـة              

 .البرية او البحرية لقضاء عطلة الصيف التي باتت علي االبواب
 3/5/2007دنيا الوطن   

 
  ادرتهم  العرب لن ينتظروا عقوداً بانتظار رد إسرائيل على مب: العطيةعبدالرحمن  .67

أكد السيد عبد الرحمن بن حمد العطية، األمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، مساء  :ق دمش
أمس، أن العرب لن ينتظروا عقوداً من الزمن بانتظار الردود اإليجابية من قبل إسرائيل على مبادرة 

 أمس، مع الرئيس ، في دمشقجاء تأكيد العطية في تصريح صحفي بعد محادثاته .السالم العربية
وشدد العطية على تمسك العرب  .السوري بشار األسد ونائبه فاروق الشرع ووزير الخارجية وليد المعلم
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وأكد على دعم حكومة الوحدة الوطنية الفلسطينية وضرورة العمل . بخيار السالم وبالمبادرة العربية
  .شعب الفلسطينيومواصلة الجهود لرفع الحصار الظالم والجائر على ال

     3/5/2007 وفا -وكالة االنباء الفلسطينية 
  

  السعودية ترفض عقد اجتماع لتحريك عملية السالم يضم اسرائيل .68
 قال مصدر دبلوماسي عربي ان خمسة وزراء خارجية عرب من بينهم :يوسف الشايب – عواصم

ارجية األميركية كوندوليزا رايس  مع وزيرة الخ، اليوم،الوزير السوري وليد المعلم سيعقدون اجتماعا
واضاف ان الوزراء الخمسة سيلتقون كذلك  .لبحث امكانية اعادة اطالق عملية السالم في الشرق االوسط

الممثل االعلى لسياسة االتحاد االوروبي (على هامش مؤتمر شرم الشيخ مع ممثلي االتحاد االوروبي 
ومع نائب وزير الخارجية )  فرانك فالتر شتاينمايرالخارجية خافيير سوالنا ووزير خارجية المانيا

أكد مسؤول  و.الروسي الكسندر سلطانوف ثم يجتمعون مع اللجنة الرباعية الدولية حول الشرق االوسط
 ان السعودية رفضت اقتراحا أميركيا بعقد اجتماع للجنة الرباعية الدولية ، أمس،عربي كبير في الرياض

وقال المسؤول ان الواليات المتحدة اقترحت  . لتفعيل مبادرة السالم العربيةمع عدة دول عربية واسرائيل
والسلطة ) مصر والسعودية واالردن واالمارات(عقد اجتماع للجنة الرباعية الدولية مع الرباعية العربية 

   .بيةالفلسطينية واسرائيل التي ال تقيم معها السعودية واالمارات عالقات، لبحث تفعيل المبادرة العر
   3/5/2007الغد األردنية 

  
  أمين عام منظمة المؤتمر اإلسالمي يدعو لتضامن ونهضة األمة .69

أكمل الدين إحسان أوغلي، إلى تجذير . دعا األمين العام لمنظمة المؤتمر اإلسالمي د: رشيد الشنطي
ي تدفع بشعوبها إلى الروابط وتفعيل التضامن ما بين الدول اإلسالمية، والتأكيد على تبني المشروعات الت

النهضة، واإلسراع في إذابة كل المعوقات التي تحول من دون وصول المجتمعات اإلسالمية إلى الرقي 
واإلنتاج، مشددا على أن حال وواقع الدول اإلسالمية يعكس مدى قبول العالم له ويحدد مساحة تواجده 

ينية، مؤكدا على أنها ال تزال القضية وخّص أوغلي في حديثه القضية الفلسط. في صنع القرار الدولي
من شأن هذه القضية توحيد الموقف اإلسالمي من الحل الشامل "المركزية لألمة اإلسالمية، وأضاف 

لقضية فلسطين وفق قرارات األمم المتحدة ومبادرة السالم العربية وخارطة الطريق، وهذا التوحد حيال 
ا في وجوب تقاطع مصالح األمة ويثبت مدى تأثيرنا الدولي هذه القضية إنما يعطي أمال حقيقيا لشعوبن

توفير الجهود الرامية إلى المحافظة على طابع "وشدد على ضرورة . إزاء قضايانا السياسية والدينية
القدس اإلسالمي والتاريخي وتوفير الموارد الضرورية للحفاظ على المسجد األقصى وباقي األماكن 

 لسياسة التهويد ودعم المؤسسات الفلسطينية وإنشاء جامعة األقصى في مدينة المقدسة وحمايتها والتصدي
القدس، حيث دعا مؤتمر مكة إلى دعم وقفية صندوق القدس بحيث يسهم فيها كل مسلم بدوالر واحد إلى 

  ".جانب مساهمة الدول األعضاء وذلك من اجل الحفاظ على المقدسات وفي مقدمتها المسجد األقصى
   3/5/2007ماراتية البيان اإل

  
   إسرائيل وراء حل الجيش العراقي :كردستانينائب  .70

أكد النائب عن التحالف الكردستاني محمود ان السبب الرئيسي والكبير الذي كان يقف خلف حل الجيش 
العراقي هو إسرائيل التي كانت تريد إخراج الجيشين العراقي والمصري من المعركة والجيش المصري 

  . فيدخرج بكامب دي
  3/5/2007الخليج اإلماراتية 
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  علي صالح يحث بوش على إقامة دولة فلسطينية .71
حث الرئيس اليمني علي عبداهللا صالح الرئيس األمريكي على إقامة دولة  : حنان البدري-واشنطن 

وصرح الرئيس اليمني للصحافيين بأنه . فلسطينية قبيل مغادرة األخير البيت األبيض بانتهاء رئاسته
 المبادرة العربية خالل لقائه بالرئيس األمريكي وأن سبعين في المائة من مشكالت المنطقة سوف طرح

  . تحلها إقامة دولة فلسطينية
  3/5/2007الخليج اإلماراتية 

 
  مؤتمر االعالم العربي واالسالمي لدعم الشعب الفلسطيني يختتم أعماله .72

ث لالعالم العربي واالسالمي لدعم الشعب الفلسطيني       أختتمت، اليوم، أعمال المؤتمر الدولي الثال     : دمشق
 مفكرا وباحثا وكاتبا وصحافيا من مختلف انحاء العالم في جلسة عقدت في مدينة القنيطرة               350بمشاركة  
دور وسائل االعالم في الكشف عن الحقائق وصـناعة الـرأي           "وأكد بيان صدر عن المؤتمر      . المحرره

ياسة الدوليه، باالضافة الى بروز دور االعالم المقاوم والوقـوف بوجـه            العام والتأثير على مجريات الس    
ونـاقش  ". الهجمة االعالمية المنظمة والمرسومة التي تستهدف االرض والتاريخ واالنسان في منطقتنـا           

المجتمعون خالل ثالثة ايام وسائل واساليب مساندة ودعم الشعب الفلسطيني بوجه حمالت التصفية التـى               
 من قبل االحتالل االسرائيلى المدعوم من الواليات المتحدة االميركية وبعض الدول الغربيه،             يتعرض لها 

مؤكدين اهمية قيام وسائل االعالم العربية واالسالمية بالرصد الدقيق للصورة التـي تعكـسها وسـائل                
راع العربـي   االعالم االسرائيلية والغربية والعمل على تفنيد ودحض الزائف منها السيما ما يخص الص            

  .االسرائيلي
  2/5/2007وكالة األنباء األردنية بترا 

  
  قاض في نيويورك يرفض دعوى جرائم حرب على اسرائيلي .73

رفض قاض اتحادي دعوى جرائم الحرب المقامة على مسؤول امني اسرائيلي رفيع نيابة عن              : نيويورك
واتهمت الـدعوى   . ني في مدينة غزة   فلسطينيين فقدوا أقارب لهم في غارة جوية اسرائيلية على مبنى سك          

في قرار اسقاط قنبلة زنتها طن في منطقة سكنية بقطاع غـزة فـي     " بجرائم حرب لمشاركته  "افي ديتشر   
وقد أقيمت الدعوى بموجب قانون أمريكي يسمح للمواطنين االجانـب          . 2002 من يوليو تموز عام      22

وكان ديتشر ايضا   . ال تنتهك القانون الدولي   باقامة دعاوى في محاكم أمريكية عن اضرار نشأت عن أعم         
  .2005في الواليات المتحدة حينما أقيمت الدعوى عام 

 3/5/2007رويترز 
  

 وفد أسباني يدعو إلى رفع الحصار عن الشعب الفلسطيني .74
دعا الوفد اإلسباني الذي يزور غزة بدعوة من اتحاد اللجـان العماليـة             : كتب حسن جبر وأيمن أبو ليلة     

ة، الدول األوروبية الى وقف سياسة الحصار المالي والسياسي التـي تمارسـها ضـد الـشعب                 المستقل
وقال باو جوبيال أحد أعضاء الوفد، لأليام، جئنا الى غزة في زيارة تستغرق ستة أيام، نهدف                . الفلسطيني

ف كـذلك إلـى     وأكد أن الزيارة تهد   . من خاللها الى إظهار الدعم والمساندة لمطالب العمال الفلسطينيين        
. مطالبة المجتمع الدولي وخاصة األوروبي، بوقف سياسة الحصار المفروضة على الـشعب الفلـسطيني             

وأشار باو الى أنه صدم من حجم المعاناة التي يمر المواطنون، الفتاً الـى أن الوفـد زار العديـد مـن                      
ضع في غزة صعب جداً فـي       وجدنا أن الو  : وقال. المناطق واطلع على حجم الدمار الذي خلفه االحتالل       

رأينا كيف يعيش العمال في ظل أوضاع سيئة للغايـة          : وتابع باو . ظل نسبة بطالة عالية ورواتب متدنية     
وأعرب باو عن اعجابه وتقديره لما يتمتع به        . منذ سنوات، بسبب ما تفرضه قوات االحتالل من حصار        
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رغم األوضاع الصعبة والقاسـية     : وقال. المواطنون من صالبة رغم األوضاع الصعبة التي يمرون فيها        
ودعا باو الشعب الفلسطيني الـى      . في شتى المجاالت، إال أنهم ما زالوا يبتسمون ويواجهون الحياة بقوة          

  .يجب أن تعملوا معاً من أجل مواصلة النضال: وقال. التوحد والعمل معاً بعيداً عن االقتتال الداخلي
  3/5/2007األيام الفلسطينية 

  
   النقابات العمالية النرويجية يزور الخليل ويلتقي فعالياتها النقابيةوفد  .75

زار، امس، مدينة الخليل وفد من ممثلي النقابات العمالية النرويجيـة التابعـة             :  فوزي الشويكي  -الخليل
وعبر اعضاء الوفد النقـابي     . والتي مقرها العاصمة النرويجية اوسلو    " LO"التحاد نقابات عمال النرويج     

ن وقوفهم ونقاباتهم الى جانب المطالب المشروعة للشعب الفلسطيني والمتمثلة في حقه في اقامة دولته               ع
الوطنية الديمقراطية المستقلة كمدخل الحالل السالم العادل في المنطقة، كما اكدوا على انحيـازهم الـى                

حصول على فـرص العمـل      جانب القضايا الملحة التي يواجهها العمال وخاصة فيما يتعلق بحقهم في ال           
وحرية الحركة وممارسة النشاط النقابي وتوسيع عضوية النقابات العمالية، معلنين عن دعمهـم للعمليـة               
الديمقراطية الجارية في اعادة بناء النقابات الفرعية والعامة بما يعزز دورها فـي الحيـاة االجتماعيـة                 

  .واالقتصادية والسياسية
   3/5/2007الحياة الجديدة 

  
  االعتراف الرسمي باإلسالم يتصدر أجندة مؤتمر حكومي ألماني .76

تمنى مسؤولون رسميون وقادة للمنظمات اإلسالمية في ألمانيا نجاح مؤتمر ترعـاه            : برلين – خالد شمت 
الحكومة األلمانية في التوصل إلى صيغة تقنن وضع األقلية األلمانية المسلمة داخل البالد وتساعد في حل                

تصدرت أجندة أعمال المؤتمر قضايا االعتراف الرسمي       قد  و .لقة منذ أكثر من عشرين عاما     مشاكلها المع 
بالدين اإلسالمي، وتخصيص حصص للتربية الدينية للتالميذ المسلمين في المدارس األلمانيـة وتأسـيس              

شـارة إلـى أن      فيما تجدر اال   .أقسام بالجامعات األلمانية لتأهيل األئمة ومعلمي التربية الدينية اإلسالمية        
  . ماليين نسمة3.5  بأكثر منيقدرونمسلمي ألمانيا 

 2/5/2007الجزيرة نت 
  

  الصحافيون الفلسطينيون واالجانب يعملون في ظروف غير آمنة .77
 يحتفل الصحفيون الفلسطينيون واألجانب العاملون      - البلد للصحافة وشديد للصحافة      - طولكرم   -رام اهللا   

لفلسطينية باليوم العالمي للصحافة الذي يصادف في الثالث من ايار من كـل             في مناطق السلطة الوطنية ا    
عام في ظروف عمل صعبة أبرزها انعدام األمن والسالمة الشخصية للصحفيين في ظل تزايد حـوادث                

  .االختطاف واالعتداء عليهم
دد حوادث االعتداء    تزايداً ملحوظاً في ع    2006وشهدت مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية منذ بداية عام         

التي تمت من قبل أفراد مجهولين ومجموعات مسلحة محسوبة على تنظيمات سياسية علـى صـحفيين                
  .ووسائل إعالم محلية وأجنبية

حادث ) 29(وبهذه المناسبة رصدت الهيئة المستقلة لحقوق المواطن منذ بداية العام الماضي وقوع حوالي              
مثل مكاتب القنوات الفضائية العربية، والبعض اآلخر استهدف        اعتداء، بعضها استهدف مؤسسات مهنية      

كما إرتفع عدد الصحفيين الذين تّم اختطافهم من قبل أشخاص مـسلحين، منـذ              . وسائل إعالم فلسطينية  
حاالت ) 5(صحفيين وعاملين في وسائل إعالم محلية وأجنبية، يضاف إليهم          ) 7(التاريخ ذاته إلى حوالي     

  .2005اختطاف في العام 
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وانتهت عمليات االختطاف المذكورة جميعها بإطالق سراح المختطفين، باستثناء الـصحافي البريطـاني             
 ولم تتمكن السلطات األمنية من إطـالق سـراحه          12/3/2007أالن جونستون الذي تم اختطافه بتاريخ       

ثـر مـن مـسؤول      حتى اآلن رغم إعالن هذه السلطات عن معرفتها بهوية الخاطفين، وفقاً لما أعلنه أك             
ولم تقم هذه السلطات باتخاذ أي إجراءات قانونية بحقّ أي من مرتكبـي جـرائم االختطـاف                 . فلسطيني

واالعتداء السابقة رغم معرفتها هوية منفذيها في حاالت عديدة، بل على العكس من ذلك سعت لمفاوضة                
  .الخاطفين بدل مالحقتهم

ايد حوادث االختطـاف واالعتـداء التـي يتعـرض لهـا            وقالت الهيئة إنها تنظر بخطورة بالغة إلى تز       
الصحافيون العاملون في مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية، مشددا على أن ذلـك يعـد مـساً صـريحاً                  

  .بالحريات الصحفية
وأضافت الهيئة أنها تنظر ببالغ الخطورة إلى رد فعل الجهات األمنية الفلسطينية تجاه حوادث االختطاف               

لمذكورة، ورأت أن اإلجراءات المتخذة من قبل أجهزة امن السلطة الوطنية المعنيـة أصـالً               واالعتداء ا 
بحفظ امن وسالمة المواطنين والمقيمين في مناطق السلطة ال ترتقـي إلـى الحـد المطلـوب لحمايـة                   

  .الصحفيين، بل يبدو موقفها في العديد من األحيان عاجزاً عن مالحقة مرتكبي هذه الجرائم
الصدد، طالبت الهيئة الجهات األمنية المختصة بإتخاذ اإلجراءات الالزمة لحفظ أمـن وسـالمة              في هذا   

من خالل التأكيد على وجوب قيـام أجهـزة         . الصحافيين العاملين في مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية      
جونـستون،  السلطة الوطنية الفلسطينية المختصة بالعمل الفوري على إطالق سراح الصحافي البريطاني            

ودعت الهيئة إلى وجوب قيام الـسلطة بكـشف         . وتحملها المسؤولية الكاملة عن سالمته وأمنه الشخصي      
المالبسات التي حالت حتى اآلن دون إطالق سراح الصحافي جونستون ما دامـت هويـة المختطفـين                 

  .معروفة
داء واالختطاف التي طالـت     ودعت الهيئة إلى قيام األجهزة المختصة بمالحقة كافة مرتكبي جرائم االعت          

  .الصحفيين والمؤسسات اإلعالمية، وتحويل مرتكبي هذه الجرائم إلى العدالة لنيل جزائهم
وطالبت الهيئة بالكشف عن نتائج التحقيقات التي أجرتها األجهزة المختصة في حوادث االعتـداء علـى                

ة توفير الحماية األمنية للصحفيين     مشددة على أهمي  . الصحفيين والمؤسسات اإلعالمية في مناطق السلطة       
  .والمؤسسات اإلعالمية العاملة في مناطق السلطة

  اعتصام للصحافيين في طولكرم
وفي طولكرم نفذ العشرات من الصحفيين في محافظة طولكرم ظهر امـس وممثلـي القـوى الوطنيـة                  

حريـة الـصحافة والـذي      واالسالمية اعتصاما أمام دار المحافظة في طولكرم بمناسبة اليوم العـالمي ل           
  .يصادف في الثالث من أيار من كل عام

ودعت الى تنظيم االعتصام مديرية وزارة االعالم من أجل إحياء هذا اليوم والتأكيد على حرية الصحافة                
  .وضرورة توفير الحماية للصحفيين الفلسطينيين بشكل خاص والعرب بشكل عام 

 تطالب بحماية الصحفيين كافة أثناء أدائهم واجبهم المهنـي          ورفع المتظاهرون الالفتات والشعارات التي    
مشددين على ضرورة اإلفراج الفوري عن الصحفيين جونستون مراسـل هيئـة االذاعـة البريطانيـة                
المختطف في غزة وسامي الحاج مصور قناة الجزيرة الفضائية المختطـف فـي سـجون غوانتانـامو                 

  . حسب البنود التي تنص عليها القوانين واألعراف الدولية االمريكي وتوفير األمن واألمان للصحفيين
وشارك وزير الثقافة بسام الصالحي الصحفيين في اعتصامهم حيث تزامن وصوله الى دار المحافظة مع               
االعتصام واشاد الصالحي بالدور الذي يلعبه الصحافيون من أجل نقل المعلومات والحقائق كمـا هـي ،                 

ي والوطني للصحفي الفلسطيني والذي يمارس عمله في ظل المحاوالت التعسفية           وثمن جليا الواجب المهن   
  .من قبل سلطات االحتالل التي تحاول قتل الصورة الحقيقية للواقع الفلسطيني 

  .ورفعت خالل االعتصام صور جونستون وصور سامي الحاج
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تهم من اجل العمل على     وقال معتصم عموص مدير مكتب وزارة االعالم ان على الجميع تحمل مسؤوليا           
  .االفراج عن االن جونستون كما دعا االسرة الصحفية الفلسطينية الى القيام بدورها المطلوب والهام

بدوره قال االعالمي معين شديد ان هذا االعتصام وبهذه المناسبة يؤكـد ان مخـاطر كثيـرة تعتـرض                   
سراحه فورا وتمكينه من العودة لعمله      الصحفيين في المنطقة وفي العالم ودعا خاطفي جونستون الطالق          

وعائلته مشيدا بمواقفه الداعمة للقضية الفلسطينية كما دعا الى اطالق سراح مصور قناة الجزيرة سـامي                
  .الحاج المحتجز في سجن غوانتانامو منذ ستة اعوام بدون محاكمة

  3/5/2007القدس الفلسطينية 
 

  حكومة الوحدة واحتماالت االنهيار  .78
  عربي القدس ال

ال يختلف اثنان علي مدي صعوبة وضع حكومة الوحدة الوطنية الفلسطينية، ولذلك لم تكن تصريحات 
 االكثر، اذا لم يتم رفع ىالسيد عزام االحمد نائب رئيسها التي تنبأ بانهيارها في غضون ثالثة اشهر عل

 .ة والدول االوروبيةالحصار المالي الخانق المفروض عليها من قبل الواليات المتحدة االمريكي
من الواضح ان الحصار لن يرفع قريبا، النه ال توجد ضغوط جدية في هذا االطار من الدول العربية 
الضامنة للحكومة الفلسطينية، وكشفت جولة الرئيس الفلسطيني محمود عباس االوروبية والعربية االخيرة 

 .عن هذه الحقيقة بجالء
ربية السعودية التي رعت اتفاق مكة االب الروحي لحكومة الوحدة  المملكة العىالرئيس عباس ذهب ال

 واشنطن والتفاهم ىالوطنية الفلسطينية هذه، طالبا النجدة، ولكنه لم يجد اال نصيحة خجولة بالذهاب ال
 .معها قبل اي شيء آخر، وبعدها لن تكون هناك مشكلة في تحويل االموال للسلطة

ا اذا كانت حكومة الوحدة الوطنية ستصمد ام ال، بل ما الذي سيحدث السؤال المطروح حاليا ليس هو عم
 .في االراضي المحتلة في حال حدوث هذا االنهيار

الصورة تبدو قاتمة جدا، فالتوتر بين رأسي الحكومة اي بين فتح وحماس في تصاعد مستمر، وهناك 
 ضبط االوضاع، وتحريض تقارير عن تعبئة عسكرية وتهريب اسلحة، وخالفات متفاقمة حول كيفية

 . التظاهر تحت ذريعة عدم دفع الرواتب لهز صورة الحكومة والتعجيل بانهيارهاىعل
السيد جمال نزال المتحدث باسم حركة فتح خرج عن تقاليد الصمت المتبعة منذ توقيع اتفاق مكة، وبدأ 

اولة الضغط لتعزيز يوجه انتقادات حادة للشريك اآلخر في الحكومة، اي حركة حماس ويتهمها بمح
 المقاعد التي تريدها فيها ىمكانتها في منظمة التحرير والتهديد باالنسحاب من الحكومة اذا لم تحصل عل

 .بحيث تصبح القوة االكبر والمسيطرة
 ى حقن الدماء، ولكنه لم يثمر في تعزيز السيطرة على الىحكومة الوحدة الوطنية مكسب فلسطيني اد

ة الفلتان االمني التي تجاوزت كل الحدود، وباتت مصدر قلق ألكثر من اربعة االرض، ووضع حد لحال
االدارة االمريكية التي ترصد الماليين للحرس الرئاسي، وتمول دورات تدريب وتسليح . ماليين فلسطيني

لعناصره في االردن ومصر، ربما تهيئ مسبقا ومبكرا لمرحلة ما بعد انهيار الحكومة، فمن غير المنطقي 
 ىان ترصد ستين مليون دوالر العادة بناء هذا الحرس، وتمنع في الوقت نفسه وصول االموال ال

السلطة، رغم ان وزير المالية السيد سالم فياض يرتبط بعالقة صداقة مع الكثير من المسؤولين 
ادة ورغم ان جميع وزارات السي.  رأسهم السيدة كوندوليزا رايس وزيرة الخارجيةىاالمريكيين، وعل

 .من خارجية وداخلية ومالية واعالم ليست في ايدي حركة حماس المقاطعة امريكيا
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 تطورات خطيرة قد تبدأ بمحاولة ايهود اولمرت انقاذ سمعته وحكومته ىاالراضي المحتلة مقدمة عل
وان فعل فانه .  قطاع غزة، وارتكاب مجازر جديدة تعجل بانهيار الحكومةىبشن عدوان جديد عل

 . الهدنة بشكل نهائيىالشعب الفلسطيني خلف المقاومة ويقضي علسيوحد 
   3/5/2007القدس العربي 

 
  ما مصير المبادرة العربية؟.. أولمرت سقط .79

 عريب الرنتاوي
 أن يقلقوا جراء ما يجري في إسرائيل، فالحكومة اإلسرائيلية          ،على عرب السالم، مبادرة وإحياء وتفعيال     

:  والطبقة السياسية اإلسرائيلية دخلت حتى إشعار آخر في غيبوبة سياسية          رئيسا ومجلسا في مهب الريح،    
، وأخـرى  )العمل وكاديما(أحزاب تبحث عن قيادات جديدة بعد أن منيت قياداتها القديمة بالخزي والخيبة         

تستعجل االنتخابات تحت ضغط استطالعات الرأي العام التي تعطيها تفوقـا ملحوظـا علـى منافـسيها       
 . )الليكود(

والخالصة أن نافذة الفرص المتبقية للسالم وفقا للخطاب الرسمي العربي، والتي قيل أنها تقاس باألشـهر                
واألسابيع ال بالسنوات، تبدو مرشحة لالنسداد حتى الخريف القادم، وفـي حـال اعتمـدت االنتخابـات                 

رائيلية على حد سواء، أي أنه      سيكون عاما لالنتخابات األمريكية واإلس    ) 2008(المبكرة، فأن العام المقبل     
لسنا في دهشة من أمرنا، فقد سبق وأن قلنا في هذه الزاويـة بالـذات، وفـي                 . سيكون عام الشلل الكامل   

معرض إبداء التحفظ على ما أشيع عن زيارة ملكية للقدس وخطاب ملكي أمـام الكنيـست، أن المـشهد               
اهزة للسالم أبدا، وأن خطوة غيـر محـسوبة         الحزبي اإلسرائيلي إلى حراك دائم، وأن إسرائيل ليست ج        

باتجاهها قد ال تكون في توقيتها وموعدها المناسبين، وقد أراحنا النفي الرسمي األردنـي لنبـأ الزيـارة                  
 . والخطاب

على العرب أن يبحثوا اآلن عن خيارات وبدائل يولونها جل اهتمامهم بدل البقاء فـي خانـة االنتظـار                   
 أن يتصرفوا على قاعدة أن اللحظة الراهنة ربما تكون األنسب لترتيب البيـت              ومقاعد المتفرجين، عليهم  

الداخلي، الفلسطيني خصوصا، فمشوارنا مع إسرائيل سالما أو تصعيدا، طويل بل وطويل جدا، ولـيس               
فكـسر الحـصار    .. من الممكن وال من المحتمل أن نستمر على مراوحتنا في مربعات الوهم واالنتظار            

الشعب الفلسطيني هي المهمة األولى للسياسة العربية اليوم، ومساعدة الفلسطينيين علـى            المضروب على   
 . تثبيت وحدتهم الوطنية وتعزيز صمودهم على أرضهم تتقدم على وهم الفرصة وسراب االنتظار

يجب أن تنصرف الجهود العربية اآلن وحتى تتضح صورة الحراك الحزبي اإلسرائيلي ونتائجه، نحـو               
الذي بلغ معدل عشرة آالف نازح شهريا، حتى        " نزيف الهجرة "لفلسطينيين على أرضهم، للحد من      تثبيت ا 

ال تحقق إسرائيل بأدوات الفوضى والفلتان والضائقة االقتصادية غايتها في تفريغ األرض من سـكانها،               
 .متياز عربية با-بعد عن عجزت آلة الحرب والقتل واالغتيال من تحقيقها، وهذه مهمة فلسطينية 

أما الفلسطينيون، فليس أمامهم في مواجهة هبوب رياح اليمين العنصري القادمة، سوى التعلق بأهـداب               
التي تعيشها غزة وبعض مدن الضفة الغربية، لـيس أمـامهم           " الصوملة"وحدتهم الوطنية، وتخطي حالة     

 ثالثـة، تعيـد بـدورها       سوى العودة لتجديد وسائل النضال الشعبية وإعادة الروح لالنتفاضة، انتفاضـة          
االعتبار للحجر الفلسطيني، بعد أن أظهرت العمليات االستعراضية والصواريخ العبثية أن ضررها أكثر             

التي طالما راهن   " ميزان القتلى والخسائر المتعادل   "و" توازن الرعب "من نفعها، وبعد أن سقطت نظريات       
لتكرار فلسطينيا، وآخر عراقي ال جـدوى مـن         عليها قادة فلسطينيون تيمنا بنموذج لبناني عصي على ا        

 .التفكير، مجرد التفكير في إعادة إنتاجه
  3/5/2007الدستور 
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  ال أولمرت وال غيره .80
 سحر بعاصيري

ال يحتاج المراقب الى التدقيق في مضمون التقرير الجزئي للجنة فينوغراد وردود الفعل عليه ليتوصـل                
ح معجزة تبعث ارييل شارون من غيبوبته، يمكن انقـاذ الحيـاة            اذا كان يمكن اجترا   : الى هذا االستنتاج  

  .السياسية اليهود اولمرت
وال يبدو ان التغيير في حال اولمرت ممكن حتى لو صمم على تحدي جميع المطالبين باستقالته من رفاق                  

. ، ومن حلفاء وخصوم وصحافة ورأي عام وقرر البقاء في منـصبه           "كاديما"له في الحزب الذي يرئس،      
فاذا برر موقفه بان التقرير الجزئي لم يوص رسميا باستقالته واستطاع ان ينفد بذلك بالمماطلة او التحايل                 

  .او الهروب الى االمام بعمل عسكري ما، سيكون صعبا ان ينفد عندما يصدر التقرير كامال في تموز
 حّمله اياها مع رفيقه فـي       فالتقرير الجزئي لم يترك مسؤولية عن الحرب على لبنان الصيف الماضي إال           

تـسرع  : وزير الدفاع عمير بيريتس ورئيس االركان السابق الجنرال دان حالوتس         " االخفاقات الخطيرة "
بكالم آخـر، ان    . في القرار، ال تخطيط، ال تقدير جيد، ال اهداف واقعية، ال قدرة على التأقلم مع الوقائع               

 ان عليه االستقالة فورا لكن كلمة الثناء الوحيدة التي وردت           لم يقل التقرير  . اولمرت ال يصلح لهذا الموقع    
  .فيه كانت لحالوتس الذي استقال

جاء رد فعل اولمرت بتجاهل قيمة هذا المضمون ليزيد طين االستياء العام من ادائه منـذ الحـرب بلـة                   
كل . ه االسرائيليون فما قالته لجنة فينوغراد لم يأت عمليا بجديد ال يعرف         . المتربصين به لالنقضاض عليه   

الكالم عن االخفاقات والفشل واالخطاء تردد كثيرا خالل الحرب على رغم تصريحاته المتواصلة عـن               
وتعـزز هـذا التوجـه      " انتصار جنوده في كل معركة يخوضونها ضد حزب اهللا        "و" قوة الجبهة الداخلية  "

  .بيتهبانفتاح باب فضائح اخرى تورط فيها وانعكس ذلك انهيارا سريعا لشع
وجاء تقرير فينوغراد ليعد بتغييـر      " كاديما"بدأت الحرب الداخلية عليه من خصومه ومن منافسيه داخل          

ويكفي ان هذا الحزب يغلي ليضمن ازاحة اولمرت قبل ان يقضي حـزب             . المشهد السياسي في اسرائيل   
ت ووزيرة الخارجية تـسيبي     رئيس كتلته البرلمانية هدد باالستقالة ما لم يستقل اولمر        ". كاديما"آخر على   

هذا غير ما يحصل داخل حزب العمل الذي       . ليفني طالبته بذلك ايضا وافهمته انها تستعد لقيادة تمرد عليه         
وزعيمه بنيامين نتنياهو، وغير الحروب المفتوحة      " ليكود"تقترب انتخاباته الداخلية وغير ما يخططه تكتل        

  .الولمرت باالستقالة" الواجب االخالقي"ة والجميع يرفعون راي. في الصحف على اولمرت
لكن السؤال  . والسؤال فيه لم يعد اولمرت بل ما بعد اولمرت        . تزلزل الوضع السياسي الداخلي السرائيل    

هل تتعلم اسرائيل الدرس االهم مـن       : والحروب السياسية " االخالقي"االهم لم يجد طريقه بعد الى الجدل        
  نتائج تحقيق لجنة فينوغراد؟

درس يتجاوز الحاجة الى محاسبة اولمرت وغيره على اخفاقات حـرب تمـوز الدراك معنـى هـذه                  ال
لن تضمن السرائيل   ) مخططة او غير مخططة   (الحروب  : االخفاقات والمأزق الدائم الذي تعيشه اسرائيل     

والحـروب ال تخفـي     . انتصارا على العرب ويستحيل ان تكون طريقها الى تحقيق امنها واسـتقرارها           
  .هروب الدائم السرائيل الى االمام بدل مواجهة عجزها عن اتخاذ قرار بالسالمال

وما لم تبلغ اسرائيل عمق هذا المأزق فال قيمـة          . وهذا ليس حكرا على اولمرت    . هذا هو االخفاق االكبر   
  .لتقرير من هنا او تحقيق من هناك يتجاوز تغيير الوجوه لتكرار عروض الهروب الى االمام

  3/5/2007لبنانية النهار ال
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  التوجه النتخابات مبكرة اآلن حتى لو أدت لفوز نتنياهو .81
  ابراهام تيروش

لقد جعل الدولة تقوم حيال وضع جديد يقتضي تغيير         . تقرير لجنة فينوغراد المرحلي قاتل الى حد الرعب       
وهـذا  . الـضروري انها الشر . لم تعد االنتخابات في القريب شيئا داحضا وهاذيا وغير مطلوب  . السلطة

عندما عينت واجهت   . يقتضي قبل كل شيء شيئا ما لم يفعله أحد ألسفي أال وهو االعتذار العضاء اللجنة              
لقـد  . من الساسة، والصحفيين، والعائالت الثكلى، وأفراد االحتياط ومجرد مواطنين        . نقدا من كل صوب   

 وعيب خمسة أفراد مـستقيمين، مـع        حِقر.  من قبل، سترضي من عينها     -جعل في جبينها وصمة لجنة      
 يوجد صـمت    -واآلن، بعد أن أثموا بقوة من عينوهم          . ماٍض مبرهن عليه من النزاهة، بال أي تسويغ       

لكنني أنا الذي لم أكـن      . العفو، اخطأنا، وخطئنا، وأجرمنا   : ال يقول لهم أحد ممن عابوا عليهم      . وسكوت
  .شريكا في تسويد الوجه هذا اقول ذلك بدال عنهم

حتى لو امتنعت في هذه المرحلة اللجنة عـن         . ال نُخطئن . ، واالمر أكثر من ذلك    "أثموا من عينوهم  "قلت  
. توصيات شخصية فانها تدعو رئيس الحكومة ووزير الجيش الى أن يمضيا الى بيتهما على نحو قـاطع                

لجمهـور فـي    فقط، بل تُصدر ل   " تدعو"وهي ال   . هذا غير مكتوب بصراحة في النص وهو بين السطور        
  .بأنه اذا لم يفعل ذلك فانها سترسلهم مع الريح باستنتاجاتها النهائية" تهدد"و! إعمل: الحقيقة أمرا

يملك الجمهور قـوة كبيـرة      : "هذا هو التفسير الوحيد للجمل اآلتية التي التقطها من فصل التقرير الثاني           
حدد اآلن، أننا لن نقرر توصيات شخـصية،        ال ن .. ليضغط ممثليه لالستقالة، أو ليعمل في استقالة آخرين       

النه ال يوجد امكان احيانا للتوصل الى التقويم الضروري والعاجل بغير االستبدال باولئك الـذين لعبـوا                 
ضعوا هذا بإزاء الزعم الصادر عمن حول اولمـرت،         ". أدوارا رئيسة في األحداث التي تم التحقيق فيها       

  .، هو األكثر مناسبة للتقويم"أخفق"من اخطأ وفشل ووالذي توقعته اللجنة سلفا، وهو أن 
في اسـرائيل الفاسـدة، يتمـسك       . في دولة سليمة، كانت كتب استقالة اولمرت وبيرتس تُقدم يوم االثنين          

" توصية"هل يوجد أمل لـ     . االثنان بعضهما ببعض، ويحتضن بعضهما بعضا ويعلنان بأنهما لن يستقيال         
عامة تطردهما الى البيت كما حدث بعد حرب يوم الغفران؟ لـست علـى              لجنة فينوغراد وأن تثور هبة      

حتى لو كانت غدا مشاركة يقظة في المظاهرة في ميدان رابين فال يعني ذلك أنه سينشأ عن ذلـك                   . يقين
فقد كانت حـرب    . 1974حركة احتجاج واسعة، وعنيفة وضاغطة، ذات نفس طويل كما حدث في بداية             

انه يعتقد حقـا، علـى      .  النهائية صدمة أعظم، والجمهور اليوم أقل مباالة ايضا        يوم الغفران في الحصيلة   
حسب استطالعات الرأي، انه يجب على اولمرت وبيرتس أن يمضيا، لكنه يتوقع أن يقوم الساسة بالعمل                

  .من اجله
ال وسـيتم االسـتبد   (استبدال رئيس حكومة آخر من كديما باولمرت        : وهم يستطيعون فعل ذلك بطريقتين    

. ، أو باسقاط الحكومة في الكنيست والمضي الى االنتخابـات         )ببيرتس في االنتخابات التمهيدية في العمل     
في ظل استنتاجات لجنة تقدس     . االمكان االول ال يثير النفس، بسبب معرض المرشحين للوراثة في كديما          

ختر، بل مئيـر شـطريت،      التجربة، يصعب أن يقترح كورثة أناس بال تجربة مثل تسيبي لفني وآفي دي            
وليس مرشح شيخ، ومن قد توجه اليه التهم في التقريـر           . وتجربته ليست في المجاالت السياسية واألمنية     
وعلى نحو عام هل سيحظى من ينتخب من كديما بتأييد          . النهائي، وهو شاؤول موفاز، ليس بشرى كبيرة      

  .زمالئه في القيادة؟
التي نشأت وهو المضي الى االنتخابات، بدا حتى االثنين الماضي          االمكان الثاني والمفضل في الظروف      

غير واقعي، بسبب خوف أكثر احزاب االئتالف من االنتخابات، إما تخوف أن تـتحطم وإمـا تخـوف                  
. قال عامي أيلون في بداية االسبوع بصراحة انه يفضل اولمرت على نتنياهو           . االنتصار المتوقع لنتنياهو  
 أنه صحا بعد التقرير، وأن ايهود باراك ايضا لم يعـد متحمـسا لواليـة وزارة                 من المعقول أن نفترض   
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ينبغي أن نفترض أن كل واحد منهما يتوقـع أن يكـون            . الجيش تحت رئيس حكومة فاشل مدته قصيرة      
  .اولمرت قد أصبح في بيته حتى فوزه في االنتخابات التمهيدية

ن االحزاب الحقيقية، مهمة قومية هي االستجابة للتحدي        ولهذا تُلقى على حزب العمل اآلن، وهو األكبر بي        
يجب عليه أن يقودنا الى صـناديق       . الذي طرحه التقرير القاتل واالفضاء الى تغيير السلطة باالنتخابات        

يجب . ال مناص . االقتراع حتى لو استقال اولمرت آخر االمر بل لو وجد امكان أن يفوز بها نتنياهو حقا               
  .ضا من مال الى منح اولمرت سلطة ما في االشهر األخيرة، مثليأن يعترف بذلك اي

لكننا مررنا في السنة األخيرة بأكثر مما تمر بـه  . صحيح أنه ليس من السليم المضي لالنتخابات كل سنة       
وفوق ذلك من األقل سالمة أن يستمر رئيس الحكومة الموصوف في التقرير          . دولة عادية في والية كاملة    

  .و يرأس حزبا هو في الحقيقة وهمفي الحكم، وه
  معاريف

       3/5/2007الحياة الجديدة 
 

  بين ترقيع منظمة التحرير وإعادة بنائها .82
  هاني المصري

 تم االتفاق على إصالح وتطوير منظمة التحرير الفلسطينية،         2005) مارس(منذ إعالن القاهرة في آذار      
ورغم مرور أكثر من عامين على هـذا التـاريخ،          بوصفها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني،       

  . ال تزال مسألة تفعيل المنظمة تراوح مكانها2007ورغم تأكيد األمر في اتفاق مكة في شباط 
بعد االجتماع األخير الذي عقد في القاهرة بين الرئيس أبو مازن ورئـيس المكتـب الـسياسي لحركـة                   

وافقت بشكل نهائي على االنضمام الى منظمـة        " سحما"خالد مشعل، أعلن مصدر فلسطيني أن       " حماس"
التحرير وان اجتماعاً سيعقد في القاهرة في أواخر أيار الجاري أو أوائل حزيران المقبـل، ليبـت فـي                   
الخطوات التي من شأنها تحقيق هذا الهدف، سواء من خالل ضم الفصائل التي ال تزال خارج المنظمـة                  

 المجلس الوطني القادم وموعد عقده، أو في ما يخص إحياء وتفعيـل             إليها، أو االتفاق على كيفية تشكيل     
  .دوائر المنظمة وأنشطتها المختلفة

وهذا خطـأ   . هناك من يتصور أن تفعيل المنظمة يتحقق بمجرد ضم الفصائل التي ال تزال خارجها إليها              
 تجـسيداً لمنطـق   كبير، فانضمام الفصائل مهم جداً ولكنه ال يكفي، ويمكن أن يكـون ضـاراً إذا جـاء           

المحاصصة الفصائلية واستبعد مشاركة أوسع الفعاليات والقطاعات الشعبية التي ال تنتمي للفصائل، وقـد              
فالفصائل لعبت دوراً مهماً وال تزال تلعب دوراً مهماً، ولكنها ال تمثل الشعب الفلسطيني              . تكون ال تؤيدها  

 قادرة على استنهاض طاقات وكفـاءات الـشعب         ومن دون إعادة النظر بدور المنظمة بحيث تكون       . كله
الفلسطيني داخل الوطن وخارجه، ال يمكن أن يتحقق الهدف المنشود وهو توحيد حركة الشعب الفلسطيني               
في إطار واحد، وبهدف تحقيق أهداف وطنية مشتركة يقف على رأسها دحر االحـتالل، واقامـة دولـة                  

  .1967 على األراضي المحتلة العام فلسطينية مستقلة، ذات سيادة وعاصمتها القدس
المحاوالت الجارية لتفعيل المنظمة والتي تركز على المطالبة المحقة والمشروعة بإجراء انتخابات لتمثيل             
الشعب الفلسطيني في جميع أماكن وجوده، تصطدم بعقبات ضخمة تحول دون اجرائها على األقـل فـي                 

  .البية الفلسطينيين الموجودين خارج وطنهمتجمعات رئيسية خصوصاً في األردن الذي يضم غ
فمن الصعب جداً إن لم يكن من المستحيل أن يوافق األردن قبل التوصل الى حل نهائي بـين اسـرائيل                    
والفلسطينيين، على إجراء انتخابات يشارك بها أكثر من نصف مواطنيه، ألن ذلك يمكن أن يمس أمـن                 

واطنين األردنيين من أصل أردني والمواطنين األردنيين من        واستقرار األردن ويزيد من الخالف بين الم      
  .أصل فلسطيني
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إذا كانت االنتخابات في األردن مستحيلة أو شبه مستحيلة، وصعبة في عدد من التجمعـات الفلـسطينية                 
األخرى، فإن هذا يجعل البديل الوحيد الممكن عن االنتخابات في كل مكان يتعذر اجراؤهـا فيـه، هـو                   

  .وطنيالتوافق ال
" الجهاد اإلسـالمي  "و" حماس"تطرح المسألة على طريقة دعوة      " فتح"والتوافق صعب هو اآلخر، فحركة      

للمشاركة من خالل مشاركة أعضاء المجلس التشريعي التلقائية في المجلس الوطني،           " المبادرة الوطنية "و
 الى حـين عقـد المجلـس        ومن خالل االتفاق على تمثيل رمزي في اللجنة التنفيذية والمجلس المركزي          

وهذه الدعوة ترفضها   . الوطني بتركيبته الجديدة، والذي سيقوم بدوره بتشكيل المؤسسات القيادية للمنظمة         
ألنها تطالب بأن تتمثل في قطاعات الشعب الفلسطيني بالخارج بالنسبة نفسها التي حصلت عليها              " حماس"

  .في انتخابات المجلس التشريعي األخيرة
، ألن انتخابات واحدة ال يمكن أن تؤخذ أداة قيـاس لتحديـد أوزان              "حماس"القبول بدعوة   ومن الصعب   

وأحجام القوى في الشتات، واالنتخابات يمكن أن تصلح كأداة قياس فقط بعد دورات انتخابية عدة تتم فيها                 
لفلسطيني فـي   كما ان آراء وأوزان االتجاهات المختلفة للشعب ا       . بلورة خارطة سياسية فلسطينية مستقرة    

الخارج ليس من الضروري أن تكون متطابقة مع آراء وأوزان االتجاهات داخل الوطن، خـصوصاً أن                
فلسطينيي الخارج يعيشون ظروفاً مختلفة، ويعانون من اإلهمال الشديد بعد انتقال مركز الثقـل القيـادي                

  .للحركة الوطنية الفلسطينية، بعد اتفاق أوسلو، من الخارج إلى الداخل
، وبالتالي هنـاك امكانيـة ضـيقة        "حماس"بأخذ رأي   " فتح"من دون اجراء انتخابات ليس هناك ما يلزم         

رد على المتحدث الفلسطيني الذي أشرنا إليه في بداية المقال، بأن           " حماس"لحدوث توافق، فالناطق باسم     
ك ضرورة إلعادة بنائها    ال يمكن أن توافق على االنضمام للمنظمة على أساس ترقيعها وانما هنا           " حماس"

  .وإصالحها
وهذا يقودنا إلى نقطة أخيرة، يفترض أن تكون هي قضية القضايا، ولكن يتم تجاهلها، أو االلتفاف عليها،                 
وهي قضية الميثاق الوطني والبرنامج السياسي، فهل ستتم إعادة االعتبار للميثاق الوطني الذي تم تعديله               

يثاق جديد انطالقاً من وثيقة الوفاق الـوطني؟ وإذا كانـت الحكومـة             الى حد االلغاء، أم ستتم صياغة م      
الحادية عشرة احتاجت كي ترى النور ألكثر من ثمانية أشهر من الحوارات لالتفاق على برنامجها، فكم                

  من الوقت سنحتاج لالتفاق على الميثاق الوطني والبرنامج السياسي؟
عبر عن نفسه في اتفاق مكة وتشكيل حكومة وحدة وطنية،          صحيح أن هناك تقارباً في البرامج والمواقف        

ولكنه لم يصل حتى اآلن، وهو بحاجة الى وقت وجهد كبير حتى يصل الى بلورة ميثاق وطني فلسطيني                  
جديد، وبرنامج سياسي مشترك، لذا فمسألة تفعيل المنظمة مؤجلة عملياً إلى إشعار آخر رغم أهمية العمل                

  .همية الفائقة إلحياء المنظمة التي تعاني من الشللمن أجل تحقيقها، ورغم األ
  3/5/2007الحياة 

 
  هل يدرك الفلسطينيون مصلحتهم بعد أربعين عاما على الهزيمة؟ .83

  الراي الكويتية 
" فتح"اين صارت القضية الفلسطينية في ظل تشكيل حكومة الوحدة الوطنية نتيجة توقيع اتفاق مكة بين 

وقيع االتفاق كان خطوة مهمة في اتجاه التوصل الى وقف االقتتال الفلسطيني ؟ يمكن القول ان ت"حماس"و
 الفلسطيني، ولكن ماذا بعد توقف العنف المتبادل بين الفلسطينيين وماذا عن اجتراح حلول سياسية في -

ينيا غياب القدرة على حسم النزاع مع اسرائيل بالوسائل العسكرية؟ الثابت الى االن ان هناك غيابيا فلسط
على الصعيد السياسي، كان مفترضا في اتفاق مكة الذي تاله تشكيل حكومة الوحدة الوطنية ان يؤمن 
االنتقال الى البحث في الحلول ذات الطابع السياسي في اسرع ما يمكن بغية مواجهة االحتالل االسرائيلي 

لحاضر في غياب القدرة ومشروعه االستعماري الخطير، المؤسف ان كل شيء يراوح مكانه في الوقت ا



  

  

 
 

  

            40 ص                                    710:                                 العدد3/5/2007الخميس : التاريخ

على القيام بالنقلة النوعية المتمثلة بوقف العنف المتبادل وتشكيل حكومة الوحدة الوطنية من جهة 
 .واستعادة المبادرة السياسية من جهة اخرى

يخطئ من يعتقد بان في االمكان االنتقال بسهولة من الهدنة، الى تشكيل حكومة الوحدة الوطنية، الى 
لسياسة، رغم وجود حكومة اسرائيلية ضعيفة غير قادرة على اتخاذ قرارات كبيرة في شأن العودة الى ا

التوصل الى تسوية تاريخية تؤدي الى قيام دولتين للعرب واليهود على االرض التاريخية لفلسطين، هذه 
غية السهولة ليست موجودة في ضوء موازين القوى القائمة، الحاجة اكثر من اي وقت الى الشجاعة ب

العودة مجددا الى السياسة، والشجاعة تعني بكل وضوح طرح االسئلة التي ال مفر من طرحها، على 
رأس هذه االسئلة كيف معالجة الوضع في قطاع غزة كي يكون القطاع الذي انسحبت منه اسرائيل 

ى من الوعي نموذجا لما يمكن ان تكون عليه الدولة الفلسطينية التي يطمح كل فلسطيني يمتلك حدا ادن
 .السياسي الى قيامها

قبل كل شيء، يجب االعتراف بأن التوصل الى اتفاق مكة لم يكن ممكنا لو لم يتوافر توازن في القوى 
بان ليس في استطاعتها السيطرة على غزة رغم كل " حماس"على االرض، وذلك في غزة اوال، فوجئت 

وسيلة " حماس"ة بعد االنسحاب االسرائيلي لم توفر ما قامت به من اجل ان تكون القوة العسكرية المهيمن
إال واستخدمتها من اجل تحويل غزة حديقة ومرتعا لها، استخدمت الترهيب واستخدمت الترغيب 

الى ان اكتشف زعماء " فتح"واستطاعت في مرحلة ما شراء عائالت كبيرة كانت محسوبة تقليديا على 
طي مع الحركة االسالمية في المدى الطويل، نعم استخدمت هذه العائالت ان ليس في استطاعتهم التعا

" القوة التنفيذية"القوة والمال للسيطرة على غزة، فأقامت ميليشيا اخرى ملحقة بها اسمتها " حماس"
والصقتها بطريقة مصطنعة بوزارة الداخلية التي كانت تابعة لها مباشرة في عهد الوزير سعيد صيام، 

اصال والتي تنشر الفوضى في احياء " حماس"ـ  الى الميليشيات االخرى التابعة لاضيفت ميليشا الداخلية
كبيرة عندما اكتشفت ان العقيد محمد دحالن اعاد تنظيم صفوف " حماس"غزة وازقتها، كانت مفاجأة 

وانه بات لحركة التحرير الوطني الفلسطيني انياب ومخالب تحول دون سيطرة فريق ما على غزة " فتح"
لها الى محمية له، تبين ان هناك مقاومة حقيقية وطبيعية من داخل المجتمع الفلسطيني، لهيمنة وتحوي

على غزة وعلى رغبتها في تغيير طبيعة المجتمع الفلسطيني ولذلك نجح دحالن في اقامة " حماس"
 .التوازن الذي اوصل الى اتفاق مكة

وحدة الفلسطينية، في حال كان مطلوبا ان يكون االن ثمة حاجة الى الذهاب الى ما هو ابعد من حكومة ال
لحكومة الوحدة الفلسطينية معنى، عليها الخروج ببرنامج سياسي واضح ال يختلف اثنان على تفسيره، في 
النهاية، ان تعاطي حكومة محترمة مثل حكومة النرويج مع الحكومة الفلسطينية امر جيد وايجابي، لكن 

عالقات الطبيعية مع اوروبا ككل تمهيدا لمد جسور مع االدارة االميركية الحاجة الحقيقية الى اعادة ال
مجددا، من دون عالقة مع اميركا، التقدم سياسيا للقضية الفلسطينية، هذا ما ادركه ياسر عرفات، رحمه 

بان قطع العالقة القائمة بينه وبين البيت " ابو عمار"اهللا، باكرا، وكان انتصار ارييل شارون على 
ال شيء يمكن الجانب الفلسطيني من استعادة المبادرة غير العودة ... بيض، بغية االستفراد باالميركييناال

الى السياسة، البد من اعادة ترتيب الوضع الداخلي الفلسطيني اوال واالنتقال بعد ذلك الى التعاطي مع 
 مشروع استعماري الشأن السياسي انطالقا من خطاب واضح كل الوضوح ال يتحمل اي لبس، هناك

اسرائيلي خطير يستهدف تكريس االحتالل لجزء من الضفة الغربية فضال عن القدس الشرقية، عملية 
مستمرة ولم يعد هناك من يتحدث عنها فيما الفلسطينيون يتلهون بخطف الصحافي " الجدار االمني"بناء 

او باطالق ... ث بموضوعيةالبريطاني اآلن جونستون الذي ذنبه الوحيد انه حاول تغطية االحدا
 المبكية التي تظهر دولة ارهابية مثل اسرائيل في مظهر من يتعرض العتداء -الصواريخ المضحكة 

 .خارجي
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ببساطة شديدة، ان الوضع الفلسطيني صعب لكنه ليس وضعا ميؤوسا منه شرط ان يتفهم الفلسطينيون ان 
الحاجة الى ان . وتشكيل حكومة الوحدة الوطنية" سحما"و" فتح"ما هم في حاجة اليه يتجاوز الهدنة بين 

يتفهم الفلسطينيون اين تكمن مصلحتهم الحقيقية، انها تكمن في خطاب سياسي واضح ينطلق من الرغبة 
الحقيقية في اقامة دولة مسالمة ذات حدود معترف بها، دولة قابلة للحياة اوال ال تريد االعتداء على احد، 

على فوضى السالح في غزة لتأكيد ان المكان الذي ينسحب منه االختالل نواة نقطة االنطالق القضاء 
لدولة حضارية اوال واخيرا، دولة طبيعية مثلها مثل بقية دول العالم قادرة على ان تكون متصالحة مع 

 .نفسها اوال ومع المحيطين بها ثانيا ومع العالم ثالثا
  3/5/2007الراي الكويتية 

 
  إلى أين تتجه؟..  في المنطقةالسياسة األمريكية .84

  مرسي عطا اهللا 
 لـم   ، التي تظهر فيها بوضوح أصابع السياسة األمريكيـة        ،ليس من شك في أن األوضاع الدولية الراهنة       

 وإنمـا هـي     ، فقط 2001 كما أنها أيضا لم تكن وليدة أحداث الحادي عشر من ايلول عام            ،تنشأ من فراغ  
 يكن تحويله الى واقع ملموس ممكنا إال من خالل ظروف مواتية            نتاج تخطيط استراتيجي طويل المدى لم     

 والتي تزامنت مـع انهيـار   ،1991مهدت لها حرب الخليج الثانية عاصفة الصحراء لتحرير الكويت عام  
االتحاد السوفيتي وسقوط حلف وارسو وخلو الساحة الدولية من أي قوة كبرى قادرة على حفظ التـوازن                 

ثم جاءت بعد عدة سنوات أحداث الحادي عشر من سبتمبر التي أطاحت بكـل              ... يعند قمة النظام العالم   
  !شيء واستجدت بسببها على السطح مستجدات لم تكن في حسبان أحد

هكذا وجد الجميع أنفسهم أمام واقع دولي جديد يختلف عن الواقع الذي عاشته البشرية قرابة نصف قرن                 
 والتي أفرزت انطباعا فـي الـساحة   ،1945حرب العالمية عام  مع معطيات الحرب الباردة عقب انتهاء ال      

الدولية بأن الحرب لم تعد خيارا مقبوال وال محتمال في ضوء ما خلفته الحرب الكونية من دمار اقتصادي                  
  .رهيب وخسائر بشرية راح ضحيتها عشرات الماليين من البشر
 أن الحـرب    ،لمواجهات تأخذ أبعادا عالمية   ولعل ما عزز من صحة هذا االنطباع باستحالة انزالق العالم           

العالمية الثانية كانت قد أفرزت واقعا دوليا جديدا يسمح بتوازن للقوي بين الشرق الذي يقـوده االتحـاد                  
 والذي عبـر عنـه علـى أرض الواقـع حلفـان             ، والغرب بقيادة الواليات المتحدة األمريكية     ،السوفيتي
 وحلف األطلنطـي    ،وبا الشرقية الشيوعية بزعامة السوفيت    حلف وارسو الذي يضم دول أور     : عسكريان

  .الذي يضم دول أوروبا الغربية الرأسمالية بزعامة األمريكيين
 وهكذا عاش العالم قرابة نصف قرن من الهدوء النسبي منذ أن وضعت الحرب العالمية أوزارهـا عـام                 

ت تحلل وتفكك االتحاد السوفيتي      قبل أن تظهر إشارا    ، حتي مطلع التسعينيات من القرن الماضي      ،1945
وبالتالي غيـاب التـوازن     .. وسقوط حائط برلين وانهيار المنظومة الشيوعية وانفراط عقد حلف وارسو         

الدولي الذي سمح للمجتمع الدولي بأن يتجنب خيارات الحرب الواسعة ولكنـه لـم يحـل دون نـشوب                   
ان االتحاد السوفيتي وأمريكا يمـسكان بخيوطهـا        النزاعات اإلقليمية المحدودة التي كان العمالقان الكبير      

ها فيما بينهما من نـوع الحـرب الفيتناميـة          ي عل - ضمنيا   -حتي ال تتجاوز خطوطا حمراء شبه متفق        
  . اإلسرائيلي-والحرب الكورية والصراع العربي 

م  ما يمكن وصـفه بـسال      - عاما   45ى   على مد  -وصحيح أنه لم يكن هناك سالم آمن ولكن كان هناك           
 فالحرب الباردة على أشدها والخوف والذعر والهلع يسيطر على الجميع مـن أي خطـأ غيـر                  ،الرعب

محسوب قد يؤدي النطالق الصواريخ عابرة القارات المحملة بالرءوس النووية لكي تعلن قيام الـساعة               
  !ونهاية الدنيا
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نونا أساسيا كان يحكم تصرفات      إال أن قا   ،إنه رغم كل سوءات حقبة الحرب الباردة      : باختصار شديد أقول  
 خصوصا اذا   ، بأن الحرب ليست خيارا مطروحا     - معا   -الجميع وهو زيادة اليقين لدي الشرق والغرب        

ولكن هذا القـانون سـقط      ... كانت ستدفع األحداث باتجاه احتمال الصدام المباشر بين القوتين العظميين         
شين عملي على أرض الواقع لبدايات نظـام عـالمي           وما أعقبه من تد    ،تماما مع سقوط االتحاد السوفيتي    

 التي تشكل فيها أضخم تحالف دولي بعد الحرب العالميـة           ،1991جديد تمثل في حرب الخليج الثانية عام      
الثانية تحت الفتة العمل من أجل تحرير الكويت وردع العدوان العراقي وتـدمير الترسـانة العـسكرية                 

رسا وعبرة لكل من تسول له نفسه محاولة الشرود أو المروق بعيدا             لتكون د  ،لصدام حسين تدميرا شامال   
  .عن الحدود التي تسمح بها أمريكا التي كانت قد بدأت تتربع وحدها على قمة النظام العالمي الجديد

 التي تلقب بأنها أول حرب تليفزيونية       ،وهنا ينبغي أن نتنبه الي أن أهم وأخطر نتائج حرب الخليج الثانية           
 أنها أسقطت من العقل العربي خطر احتمـال  ، حيث جرت وقائعها الحية على الهواء مباشرة،اريخفي الت 

 وأفرزت إحساسا يقينيا جديدا بأن الحرب أصبحت مضمونة النتائج محتملة الخسائر قياسا             ،خسارة الحرب 
ولي ـ منـذ   على الحسابات اإلحصائية التي أكدت أن حرب الخليج الثانية لم تكلف قوات التحـالف الـد  

  .بدايتها وحتي نهايتها ـ أكثر من ستمائة جندي في حين قتل من الجيش العراقي قرابة مائة ألف جندي
 مادام التقدم التكنولوجي    ،وهكذا انفتحت شهية واشنطن بصورة شرهة إلمكان الرهان على خيار الحرب          

العسكري دون خوف من الخسائر     الذي أحرزه الغرب بقيادة أمريكا في مجال التسليح يسمح بحرية العمل            
البشرية التي تمثل أقوى عناصر ضغط الرأي العام على أي إدارة أمريكية في ضـوء تجربـة الحـرب       

  .الفيتنامية
 أن الحروب يمكن كسبها دون حاجة لحـشد   ،لقد تأكد األمريكيون من مقدمات ونتائج حرب الخليج الثانية        

هة والصاروخ المبرمج يمكن لهما ـ وعن بعـد ـ إصـابة      وأن القنبلة الموج،مئات األلوف من الجنود
بل إن هناك من المحللين والخبـراء المـؤرخين         ... أهدافهما بدقة متناهية ال توفر مجاال واسعا للمقاومة       

 إن ما أنجزته التكنولوجيا العسكرية المتطورة في هذه الحرب هو الترجمـة             ،العسكريين من قال صراحة   
 أنـه   ،طلقها المحلل االستراتيجي الصيني صن تسو في القرن الخامس قبل المـيالد           الفعلية لنبوءة قديمة أ   

  !سوف يجئ يوم يمكن فيه تحقيق االنتصار دون قتال
وفي اعتقادي أن ذلك هو أكثر ما شجع األمريكيين على الثقة في قدرتهم على أن يشنوا فـي المـستقبل                    

 التي تبدأ وتنتهي دون أن يفقد األمريكيون قتلـي          ،حروبا هوليوودية على غرار حروب السينما األمريكية      
وهكذا بدأ التحضير مبكـرا     ... بحجم محسوس يشكل عليهم ضغوطا غير محتملة في ساحات الرأي العام          

لحرب غزو العراق واإلطاحة بنظام صدام حسين بعد أن ترسخت لدى المحافظين الجدد فـي واشـنطن                 
 وهـي العقيـدة القائلـة إنـه لـيس          ،وس العسكري األمريكي  عقيدة قتالية جديدة جرى إدراجها في القام      

 اذا تـم تجريـده مـن    ، وانما يمكن هزيمته دون طلقة رصاص واحدة،ضروريا هزيمة الخصم عسكريا 
  .أسلحته المعنوية

 جرى االندفاع نحو    - وباسم مشروعية الغضب واالنتقام مما جرى في الحادي عشر من ايلول             -وهكذا  
 كأحد الـدروس المـستفادة مـن        ،أفغانستان والعراق تحت مسمى الحروب الوقائية     الحروب الوقائية في    

 وفي ظل اعتقاد بأن المهمة ستكون سهلة وأن كابول وبغـداد سـتكونان              ،أحداث الحادي عشر من ايلول    
ولكن كـل الحـسابات   ... مجرد محطتين للعديد من المحطات األخيرة في خريطة الشرق األوسط الجديد       

كيـف يمكـن    : ألمريكية سقطت على أرض الواقع وأصبح التحدي األمريكي الملح اآلن هو          والتقديرات ا 
  للقوة األعظم أن تحقق انسحابا مشرفا من العراق؟

لقد أدركت واشنطن أنها ال تستطيع اعتمادا على قوتها العسكرية ونفوذها السياسي وتقدمها التكنولـوجي               
ا أيضا أدركت أن القوة العسكرية وحدها ال تـوفر رجحانـا             ثم إنه  ، أن تخضع العالم كله لمشيئتها     -فقط  
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مؤثرا لموازين القوي التي تتأثر بعناصر عديدة تشكل في مجموعها ما يمكن أن يسمى بـ القوة الشاملة                 
  !التي بدونها يستحيل الحديث عن كسب وحسم أي صراع سياسي

حسابات موازين القوي في عالم اليوم      والخالصة هي أنه بعد أن كانت المواجهة مع أمريكا تبدو في ظل             
 إال أن األخذ بسياسات االحتواء والعمل على كبح الجماح يظل أمرا ممكنا ألنه              ،نوعا من الجنون المدمر   

 فإن السعي بالحوار والتفاهم ربما يرضي غـرور         ،فضال عن مزايا تجنب التناطح بالرأس مع ثور هائج        
إن العالم الذي يمكننـا     :  التي بدأ يعلو صوتها بالقول     ،يكاالقوة ويعضد من بعض أصوات الحكمة في أمر       

  !أن نسيطر علىه بالقوة قد ال يكون به ما يغري على االحتفاظ به بعد أن تدمره هذه القوة
 فإنها تتحرك سياسيا خلف     ،وظني أن إيران برغم كل ما تبديه من تشدد في العلن بشأن برنامجها النووي             

  !والعمل على كبح الجماحالكواليس بنظرية االحتواء 
 الذي سيبدأ أعمالـه اليـوم       ،وعلينا أن نتابع بكل الدقة ما سيجري خلف الكواليس في مؤتمر شرم الشيخ            

 في حين أن أمريكا لها أهداف ومقاصد أوسع وأشـمل مـن             ،تحت الفتة البحث عن حل للمأزق العراقي      
  !ذلك بكثير

 أن يحدد بنفسه توقعاته للخطة القادمـة مـن جانـب            وأترك لمن تكرم بقراءة هذه السطور حتى نهايتها       
وهل ستشن حربا جديدة في المنطقة أم أنها ستعيد النظر في توجهات الغطرسة التي لم تجن                ... واشنطن

  !من ورائها سوى اهتزاز الهيبة وضياع المصداقية
 3/5/2007القدس الفلسطينية 

  
 !!ينييناذ يدعو الى حل مشكلة الالجئين الفلسط.. عاموس عوز .85

  محمد خّروب
 ..سيغضب كثير من الفلسطينيين والعرب اذا ما قلنا ان اليسار في اسرائيل هو اكذوبة كبرى

منـذ متـى كانـت المرحلـة        (وسيذهب كثيرون الى القول بأن مثل هذا الطرح في هذه المرحلة الدقيقة             
ألشرعة اليمـين المتطـرف     انما يخدم اعداء السالم ويمنح رياحاً جديدة        ) عريضة او غليظة في عرفهم    

الديني واالستيطاني والسياسي على حد سواء في اسرائيل، بل ان تيارا في الشارعين الفلسطيني والعربي               
سيرى في مثل هذا القول بمثابة خلط لالوراق وتماه مع خطاب تيارات االسالم الـسياسي واالتجاهـات                 

 ..العدمية والقوى االنعزالية العربية
ذه االراء جزء من الحقيقة لكنه جزء في واقع الحال ضئيل ومتواضع مقارنة بالحقائق              قد تتوفر لبعض ه   

مـن  (الميدانية السياسية واالجتماعية والحزبية االسرائيلية التي تدحض كل التوقعات الفلسطينية والعربية            
أخذ مواقفها على    المبالغ فيها حقاً، والتي ال تنبني لالسف على ارضية صلبة بل هي ت             )اليسار االسرائيلي 

وقع بعض التصريحات والتعليقات التي يدلي بها رموز اليسار االسرائيلي الحزبـي والثقـافي والنقـابي         
والتي ال تثبت على حال بل هي تتغير تبعاً لموازين القوى والتجاهات الرأي العام، بمعنى اخر ال يقـوم                   

واقف اصحابها من تغير بل هو انقـالب        العرب باخضاع هذه المواقف للمراجعة ومتابعة ما طرأ على م         
 عليها وعندها الفلسطينيون والعرب ويبقون عليها في ذاكرتهم المثقوبة          )ينام(على كل تلك المواقف التي      

 .واالنتقائية على اية حال
لن نتحدث عن المؤرخين االسرائيليين الجدد او حركة المراجعين الجدد، لرواية التأريخ االسرائيلي للنكبة              

لسطينية او ما يوصف في اسرائيل بحرب التحرير ولن نتوقف عند نكوص بعض هؤالء المـؤرخين                الف
معظمهـا فـي ارشـيف      (عن مواقفهم وعن ما كشفته ابحاثهم والوثائق        ) بيني مورس على سبيل المثال    (

ـ               ه الدولة العبرية وعصابات االرهاب الصهيونية التي مارست ارهاباً منظماً ضد الشعب الفلـسطيني مدن
التطهيـر  (وقراه وقامت بعمليات تطهير عرقي كشف المسكوت عنه البروفسور ايالن بابيه فـي كتابـه                
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 عامـاً علـى النكبـة       59 الذي سيصدر منتصف هذا الشهر في مناسـبة مـرور            )العرقي في فلسطين  
 ..الفلسطينية

بر احد ابـرز دعـاة      بل نريد التوقف عند مقالة نشرها االديب االسرائيلي الشهير عاموس عوز الذي يعت            
: تحت عنـوان  ) 29/4االحد  (السالم واليسار في الدولة العبرية في صحيفة يديعوت احرونوت قبل ايام            

 ..على اسرائيل ان تتحمل جزءاً من حل مشكلة الالجئين
العنوان يتوفر على ايحاء ايجابي يريد الكاتب العلماني، الذي يصوت لحزب ميرتس اليساري، من خالله               

بمظهر من يتحلى بنوع من المسؤولية االخالقية عما ألحقه ابناء جلدته بالشعب الفلسطيني مـن               الظهور  
 .نكبات وويالت وتطهير عرقي ال يمكن دحضه

لكن قراءة المقالة حتى النهاية تكشف في شكل جلي ان الفوارق بين نظرة اديب وناشط سـالم يـساري                   
رائيل الكاملة، هي فوارق ضئيلة ال تكـاد تـرى          اسرائيلي واخر يميني متطرف يؤمن بنظرية ارض اس       

 ..وخصوصاً في شأن الالجئين الفلسطينيين
 تنقبض بطوننا   1948في كل مرة نسمع نحن االسرائيليين عن مشكلة الجئي          : يبدأ عاموس مقالته بالقول   

دة عندنا مرادفة لحق العودة وحـق العـو       ) يواصل عوز (لكثرة الخوف والقلق، اصبحت مشكلة الالجئين       
 ..قضاء على اسرائيل 

رفض مطلق لحق العـودة كونـه يلغـي         .. ال تحتاج الفقرة االولى من مقال عوز الى كثير من التفسير          
 )..في رأيه(مبررات الدولة العبرية والخطاب الذي نهضت عليه 

واذ موقف االديب االسرائيلي الشهير معروف من هذه المسألة منذ وقت طويل يشاركه في ذلك كثيـرون    
مثل ديفيد غروسمان الذي فقد ابنه االكبر في حـرب      (في اليسار االسرائيلي وخصوصاً الكتاب والمثقفين       

).. تموز الذي شنها اولمرت على لبنان وال تنسوا بالمناسبة شوالميت الوني رئيسة حزب ميرتس السابقة              
ين الى تنظـيم افكـارهم       للخروج من هذا المأزق عبر دعوة االسرائيلي       )جديدة(فإن الرجل يطرح مقاربة     

 ..بحق العودة) كما يقول(وذلك بالفصل بين مشكلة الالجئين وبين ما يسمى 
 .كيف؟

ان طلب اعادة الالجئـين     : قبل ان يطرح مقاربته الغريبة، يقرر عاموس عوز موقفا حاسما عندما يقول           
ن ولن تكون ايـة دولـة       الى دولة اسرائيل يجب ان يرفض، النه اذا تحقق فستوجد هنا دولتان فلسطينيتا            

 .للشعب اليهودي 
ال يكتفي عوز بهذا الموقف الحاسم، الرافض لمناقشة مثل هذه المسألة بل يذهب بعيـدا فـي التـضليل                   

لكن يجب حل مـشكلة     : .. واستخدام االوصاف والمصطلحات المغلقة بمواقف انسانية واخالقية فيضيف       
ل مشكلة الالجئين مصلحة حيوية لدولة اسرائيل، النه        ح) الكالم ما يزال لعوز   (، وفوق ذلك    1948الجئي  

 واذا ما ظل مئات آالف الالجئين الفلسطينيين يتعفنون في مخيمات غير انسانية             -ما لم تحل هذه المشكلة      
 . فلن تكون لنا راحة -

وألنه روائي ومثقف واسع الحيلة واالطالع وحتى تبلغ حبكة مقاربته ذروتها قبل ان يطرحهـا بوصـفه                 
رجل سالم ، فانه يواصل عملية التضليل والخداع والكذب ايضا رغم محاولته الظهور بالحياد والـذي ال            
تلبث ان تفضحه كلماته وما يزعم انه حقائق واقعية، إذ بعد ان يتساءل عاموس عوز عن المـذنب فـي                    

فة بالطبع التي تقول ان قـادة       كارثة الالجئين الفلسطينيين، يقوم بايراد الرواية االسرائيلية التقليدية المعرو        
الفلسطينيين هم المذنبون والالجئون انفسهم الذين هربوا مذعورين من بيوتهم مـذنبون، وعلـى حـسب                

 ..اسرائيل التي طردتهم بقوة وقسوة هي المذنبة ) يستطرد عوز(الرواية العربية 
: ين تطرفا ان يخجل من ايرادهـا      ثم يخرج االديب الشهير دعّي السالم فيقول في رواية يكاد اكثر اليميني           

 كانت حربا شاملة قرية ازاء قرية وحيا ازاء حي          1948توجد حقيقة واحدة في الروايتين وهي ان حرب         
بـل ان   ..  تقتلع طوائف من السكان    - يواصل ناشط السالم وداعيته      -وبيتا ازاء بيت، في حروب كهذه       
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، وقتل الـسكان    1948لدة القديمة احتلها العرب عام       بلدة يهودية بينها الحي اليهودي في الب       12نحوا من   
اليهود في هذه البلدات او اجالهم العرب بالقوة، من جهة ثانية اقتلعت مئات البلدات العربية وفيها مئـات                  

 . من أماكنهم، فبعضهم هرب و بعضهم طرده الجيش االسرائيلي 1948آالف المواطنين في 
سرائيلي حيث يعلم الجميع انه لم يكن وقتها شـيء اسـمه الجـيش              انتبهوا هنا للتضليل يقول الجيش اال     

االسرائيلي بل هي عصابات ارهابية كان قادتها مطلوبين من قبل سلطات االنتداب البريطاني المتواطئـة               
 .اصال

 .تسألون اين اذاً هي مقاربة عاموس عوز؟.. 
هي دعوة السرائيل الناضجة والقوية بما      قد يكون من المفيد عدم ايرادها النه ال شيء في واقع الحال بل              

: لالعتراف بذنبها الجزئي وان تتقبل االستنتاج الذي يقتضيه ذلك ايضا ثم يواصـل            ) هو يقول ذلك  (يكفي  
ينبغي ان نأخذ على عاتقنا جزءا من جهة اعادة إسكان هؤالء الالجئين في اطار اتفاقات السالم وخـارج                  

 .انتهى طرح عاموس عوز. ل الحدود السلمية المستقبلية السرائي
 .أين من هنا؟

ال داعي العادة السؤال مرة اخرى وليست اخيرة بالطبع هل يمكن وصف اليسار االسرائيلي بغير كلمـة                 
   الجديد؟)الواقعي والمسؤول(في ضوء هذا الطرح . اكذوبة ؟
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