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  أولمرت بين مطرقة الكنيست وسندان الرأي العام المطالب باستقالته .1

أن الساحة اإلسـرائيلية شـهدت أمـس،        : ً عن مراسلها علي حيدر     4/5/2007ر اللبنانية   األخبانشرت  
حراكاً سياسياً وشعبياً نشطاً لمطالبة اولمرت وبيرتس باالستقالة، في وقت ال يزاالن فيه يحاوالن المناورة               

ـ                 د تحـرف   في رهان على خبو شعلة المطالبة مع مرور الزمن، إضافة الى التطورات السياسية التـي ق
 ألف إسرائيلي، ينتمون الى معسكرات سياسـية        150فقد احتشد ما يقرب من       .األنظار باتجاهات أخرى  

ونقلت معاريف عن منظمي     ".أيها الفاشلون إلى البيت   "متعددة، في ساحة رابين في تل ابيب، تحت شعار          
 بهدف جذب اكبر عـدد      التظاهرة قولهم، أن التظاهرة لن تلقى فيها كلمات من جانب شخصيات سياسية،           

في هذا السياق، أكد مستشار أولمرت للشؤون        و .ممكن من التيارات السياسية سواء من اليمين او اليسار        
موضحا أن  . السياسية، أن األخير سيولي اهتمامه لالنتقادات لكنه ال ينوي العيش وفق استطالعات الرأي            

ومـن  . حكومة عبر التظاهرات مهما كانت كبيرة     الديموقراطية ال يمكن أن تتحقق في حال إقالة رئيس ال         
جهة أخرى، ناقش الكنيست، أمس، تقرير فينوغراد في جلسة تخللتها دعوات عديدة وجهها العديـد مـن                 

وكان أبرزهم نتنياهو، الذي أشار إلى أن القيادة فشلت مرة في           . الشخصيات السياسية الولمرت باالستقالة   
 أما بيريز الذي لعـب      .ة الواقع، منوها الى أن هذا األمر بدأ قبل الحرب         الكفاءة التنفيذية وأخرى في رؤي    

إال أنـه أردف بـالقول، أن       . أن شكوكا راودته حيال جدوى الحـرب      دور المدافع عن الحكومة فقد أكد       
الحرب منعت محاوالت ألسر المزيد من الجنود اإلسرائيليين وأدت إلى توقف إطالق صواريخ الكاتيوشا              

كما أن رئيسة الكنيست كانت قد وصفت، لدى افتتاحهـا، الجلـسة نتـائج تقريـر                . ب اهللا من جانب حز  
واوضحت أن الحكومة كلها والغالبية العظمى من أعضاء الكنيست، أيـدوا شـن             . فينوغراد بأنها قاسية  

 .الحرب
زب العمل أن داني ياتوم الذي مثل ح:  من رام اهللا4/5/2007النهار اللبنانية   وذكر محمد هواش مراسل     

محل بيرتس الذي تغيب عن الجلسة، بحجة لقاءه كل خميس بضباط كبار في تل ابيب لعرض االوضاع                 
االمنية في البالد، دعا أولمرت الى االستقالة، كما أعتبرت رئيسة كتلة حزب ميرتس اليساري ان ال مفر                 

 خيار الحرب بدل اسـتنفاد      وأشارت إلى أن الحكومة لجأت الى     . الولمرت وبيريتس من اعالن استقالتهما    
كذلك دعت النائبة العمالية شـيلي يخيمـوفيتش        . الخيار الديبلوماسي من اجل اعادة الجنديين المخطوفين      
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رئيس حزبها وأولمرت الى االستقالة من منصبيهما فورا، ورأت ان بقاء اولمرت في منصبه يعد خطرا                
  .على الديموقراطية االسرائيلية

  
  هكيفكتوفتح تقوم بدورها في  حل السلطة أحد الخيارات اذا استمر الحصار :هنية .2

 بعد أكثر من ثالثة أشهر على اتفاق        : فتحي صباح  ،غزةنقالً عن مراسلها في      4/5/2007الحياة  نشرت  
يل حكومة الوحدة، خرج رئيس الوزراء الفلسطيني عـن صـمته وكـشف             مكة، ونحو شهرين على تشك    

 .بنفسه عن أن فكرة حل السلطة هي إحدى القضايا التي ستطرح على بساط البحث حال استمر الحصار                
اليومية في عددها األول بعدم تـشكيل حكومـة         " فلسطين"وتعهد إسماعيل هنية في حوار نشرته صحيفة        

انهيار في الوضع   "ت حكومة الوحدة الحالية، معتبراً ان البديل في هذه الحال           فلسطينية أخرى في حال فشل    
وأشاد في  . وبلغة تحذيرية دعا كل األطراف التي تفرض الحصار الى قراءة هذا األمر جيدا             ".الفلسطيني

حديثه مع الصحيفة الجديدة الصادرة في غزة ويرأس تحريرها القيادي في حركـة حمـاس مـصطفى                 
مسؤولية وطنية عالية   "لدور الذي تقوم به حركة فتح في مجال فك الحصار، مضيفا أنه يلمس              الصواف با 

قبل تشكيل حكومـة الوحـدة كـان أمامنـا          : "وقال ".لدى كل الوزراء على اختالف انتماءاتهم السياسية      
عني حكومة مقابل رفع الحصار، واآلخر حكومة من دون رفع الحصار، األول ي           :  يقول ،نموذجان، األول 

االستجابة لكل الشروط الظالمة المفروضة على الشعب الفلسطيني، وبالتالي هذا النموذج استبعدناه، شكلنا             
هنـاك خطـوات    : "وأضاف ".حكومة لتواجه الحصار وأن يكون الشعب الفلسطيني موحداً في مواجهته         

اء يـزورون دول    وحراك لجهة إضعاف وفكفكة هذا الحصار ماليا وسياسيا، وهناك مجموعة من الوزر           
االتحاد األوروبي لبحث هذا الموضوع، كما أن الوفود التي وصلت إلى الداخل الفلسطيني تقريبا أصبحت               
على قناعة بأن استمرار هذا الحصار ليس مجدياً وأنه يترتب عليه آثار سياسية واقتصادية تـؤثر ربمـا                  

حقيقية لرفع الحصار لم تبدأ بعـد، مـشددا         واعتبر أن االنطالقة ال    ".على الهدوء واالستقرار في المنطقة    
على انه في حال لم يحدث ما كان يتوقعه الشعب الفلسطيني من رفع هذا الحصار بموجب تشكيل حكومة                  

ولم يستبعد أن تكون     .الوحدة، فعلى جميع قوى المجتمع تحديد السيناريوهات المستقبلية لمواجهة الحصار         
ربما تكون فكـرة حـل الـسلطة إحـدى القـضايا            : "حة، وقال فكرة حل السلطة أحد الخيارات المطرو     

المطروحة على بساط البحث الفلسطيني، والسؤال المطروح، إذا فشلت حكومة الوحدة الوطنية ال سـمح               
؟ وهل الحكومة القادمة ستكون قادرة أم أن البديل هو انهيار في الوضـع              ..اهللا، هل البديل حكومة أخرى    

  ". أن تقرأه كل األطراف التي تفرض الحصار على الشعب الفلسطيني؟ وهذا ما يجب..الفلسطيني
وزير الداخلية قدم لـي اسـتقالته وكانـت         : "وفي شأن استقالة وزير الداخلية هاني القواسمي، قال هنية        

مسببة، أنا رفضتها شكالً ولم أرفضها مضموناً بمعنى أن األسباب التي جاءت في استقالة الـوزير هـي                  
 ويجب أن تعالج وإال ستتعثر مسيرة هذه الوزارة التي تشكل المعيار الحقيقي لنجاح هـذه                أسباب جوهرية 

  ".الحكومة في فرض النظام وسيادة القانون وإنهاء الفلتان األمني داخل الساحة الفلسطينية
وفي خصوص المطالبة بإقالة مدير األمن الداخلي العميد رشيد أبو شباك المقرب من محمد دحالن، قـال    

هذه القضية لم تطرح لجهة اتخاذ قرار داخل الحكومة، إنما طرحت من وزير الداخلية على أساس                : "هنية
  ".أنها أحد المعيقات، وتتم مناقشة هذا الموضوع، أتمنى أن تسير األمور على قاعدة التوافق الوطني

ر بيننا وبين األشقاء    ال يوجد أي توت   : "وفي شأن العالقة بين الحكومة وحركة حماس مع مصر، قال هنية          
  ".في مصر، بيننا عالقات استراتيجية وتاريخية ونحن حريصون على توثيق هذه العالقة وتطويرها

هنية اتهـام   اسماعيل  نفى  :  رائد الفي  ،غزةنقالً عن مراسلها في      4/5/2007األخبار اللبنانية   وأضافت  
هذه تهم ال أساس لها من الـصحة،        "ى أن    تمت بالتنسيق مع حماس، مشدداً عل       القواسمي فتح بأن استقالة  

شخصية مستقلة، وحينما وجد أن هناك عقبات في الطريق لم يشأ أن يستمر، لذلك قـرار              ) القواسمي(هو  
  ".االستقالة ذاتي وال أحد كان له أي تأثير على الوزير في شأن هذه االستقالة
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التنسيق مع الحكومة وحماس، ال تخـدم       واعتبر هنية أن التعيينات التي يمارسها الرئيس عباس من دون           
تعزيز الشراكة السياسية، ولذلك نحن مع إجراء انتخابات للبلديات والمجالس المحلية، ال تعزيز سياسـة               

وفي ملف تفعيل منظمة التحريـر،       .التزكية، في إشارة إلى تعيين عباس رئيس بلدية جديداً لمدينة الخليل          
هذا البطء ليس محموداً، وبغض النظر عـن        "، مشيراً إلى أن     "كثيراًهذا الملف تأخّر    "شدد هنية على أن     

  ".الطرف المعطّل، فإن نتائجه على الحالة الفلسطينية في الداخل والخارج ليست إيجابية
حـذر رئـيس الـوزراء      : غزة، وائل بنات  نقالً عن مراسلها في      4/5/2007الوطن السعودية   وأوردت  

التي يتأثر بها بعض الشباب، وتـؤدي فـي بعـض           " األفكار الوافدة "اه  الفلسطيني إسماعيل هنية مما أسم    
توعية فكريـة لهـؤالء المتـأثرين       "األحيان إلي تنفيذ اعتداءات ضد بعض المؤسسات، داعيا إلى تنظيم           

 .ببعض هذه األفكار
  

   ال مفر من انتخابات تشريعية ورئاسية جديدة:بعض مقربيهل عباس .3
للشرق االوسط أن الرئيس الفلسطيني قال في جلسة مغلقة مع بعـض            ذكر مصدر فلسطيني مطلع      :غزة
 أنه ال ثمة مفر من إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية جديدة في ظل رفض الـدول                ،أخيرامنه   نمقربيال

وأضاف المصدر أن ابو مازن عاد متـشائما جـداً مـن جولتـه              . األوروبية التعامل مع حكومة الوحدة    
خيرة حيث أوضح له األوروبيون أنهم ال يمكنهم تجاوز الموقف األميركي الرافض            األوروبية والعربية األ  

وأوضح المصدر أن محمود عباس فوجئ ألن بعض األطراف العربية           .بشدة للتعامل مع الحكومة الحالية    
وحسب المـصدر   . التي التقى بها اخيرا عرضت عليه أن ينسق دخول المساعدات مع اإلدارة األميركية            

 يرى أن إجراء انتخابات تشريعية يمكن أن يؤدي الى تغيير مـوازين القـوى فـي الـساحة                   اسعبفإن  
وأشار الـى ان    . الفلسطينية بشكل يؤدي الى تشكيل حكومة أخرى يمكن أن يعترف بها المجتمع الدولي            

بعض الذين استمعوا ألبو مازن، وبعضهم اعضاء في اللجنة المركزية لحركة فتح، حذروا مـن مغبـة                 
امه بالدعوة علناً الى إجراء انتخابات جديدة على اعتبار أن ذلك قد يؤدي الى عودة الصدامات بين فتح                  قي

كما حذر هؤالء ابو مازن من أنه ال يوجد ضمانة أن تفوز فتح في هذه االنتخابات فـي ظـل                    . وحماس
وسـائل االعـالم    ذكر أن بعـض     . االنقسامات الحادة التي تشهدها الحركة، وتفاقمت أخيرا بشكل كبير        

الفلسطينية أشارت في اآلونة األخيرة الى أن عدداً من الدول األوروبية وبعض األطراف العربية، دعت               
ابو مازن الى إجراء انتخابات تشريعية جديدة على أمل ان تؤدي الى إقصاء حماس عن الحكم، وبالتالي                 

 .تسمح برفع الحصار المفروض على الفلسطينيين منذ فوز الحركة
  4/5/2007الشرق االوسط 

  
  يؤكد وجود اشارات لرفع الحصار ويبدي تفاؤله من نتائج زياراته الخارجةعباس .4

 ابدى الرئيس عباس تفاؤله من نتائج زياراته الخارجية التي تواصلت لمدة اسـبوعين، بهـدف                :بيت لحم 
اجتماع للجنة المركزيـة    جاء ذلك خالل    . تحقيق التأييد الدولي لرفع الحصار ونصرة القضية الفلسطينية       

 شرح خالل هذه الزيارات االوضاع الفلسطينيه الصعبة        عباسوافاد بيان للجنة المركزية، ان      . لحركة فتح 
وابدى بعض اشارات   . بسبب الحصار، مؤكدا أن استمراره سيؤدي الى نتائج خطيره على مسيرة السالم           

لسطيني، مستعرضا نتـائج االجتماعـات مـع        التفاؤل الستئناف المساعدات لدعم صمود أبناء الشعب الف       
 بحل جميع القضايا اليوميه الصعبه التي تفرضها اسرائيل وكـذلك مناقـشة             بةالجانب االسرائيلي والمطال  

. ةموضوع المعابر وبناء الميناء وإعادة بناء المطار وكذلك التهدئه التي يجب ان تـشمل غـزه والـضف                
وأكـد ان موضـوع االسـرى والمعتقلـين         . ة العربي ةلمبادرواشار الى أنه شرح في جميع اجتماعاته ا       
 . الفلسطينيين يقع في رأس سلم االولويات

  3/5/2007وكالة معا 
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    تيسير خالد يدعو لوقف تسويق مبادرة السالم العربية .5

أكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير تيسير خالد أمس أن إسـرائيل غيـر معنيـة                : د ب أ   -غزة  
 أو السالم وإنما تتجه نحو التطرف، داعيا الدول العربية إلى وقف جهودها ولقاءاتها من الجانب                بالتسوية

إسـرائيل  "إن  " صوت فلـسطين  "وقال في تصريحات إلذاعة      .اإلسرائيلي لتسويق مبادرة السالم العربية    
نها غير معنيـة    ليست بحاجة إلى شرح المبادرة فهي على اطالع كامل عليها، ولكنها ترفضها كعادتها أل             

بأي تسوية مع العرب، لذا على الدول العربية أال تضيع الوقت كثيرا في الحـديث عـن لقـاءات مـع                     
هو بحاجة إلى مواقف محددة من إسـرائيل        .. السالم ليس بحاجة إلى تسويق وشرح     "وتابع   ".اإلسرائيليين

دراسة ما تم التوصل إليه في حوارات       وأشار إلى اجتماع اللجنة التنفيذية غدا السبت ل       . والواليات المتحدة 
دمشق قبل بضعة أسابيع، والخيارات المتاحة لدفع جهود تفعيل منظمة التحرير، مـشددا علـى الـدور                 

  .الريادي للمنظمة في معالجة واحتواء القضية الفلسطينية
  4/5/2007الدستور 

  
   يحذر من مخاطر استمرار الحصارأبو عمرو .6

من مخاطر استمرار الحـصار ومنـع ادخـال          زياد أبو عمرو  .لسطيني د  حذر وزير الخارجية الف    :غزة
االموال واستمرار حجز اموال الضرائب من قبل الحكومة االسرائيلية السيما فـي ظـل تزايـد الفقـر                  

وشدد خالل اجتماعه مـع وزيـر مخـابرات          .التي يمر بها الفلسطينيون    واالوضاع االقتصادية الصعبة  
  .سعي الحكومة الحثيث الطالق سراح الصحفي جونستون  علىجنوب أفريقيا روني كاسرلز

في جنوب   من جانبه اكد كاسرلز وقوف بالده الى جانب الفلسطينيين وتحدث عن تشابه االوضاع السابقة             
وأوصى الشعب الفلسطيني بالمحافظة على الوحدة الوطنية التي         .أفريقيا وبين ما يجري االن في فلسطين      

 .نحو االستقالل وإقامة دولتهم تماماً كما فعل شعب جنوب إفريقياستخرجهم من االحتالل 
 3/5/2007وكالة األنباء األردنية بترا 

  
   الفلسطينيشعبالبحر يطلع وفداً من جنوب أفريقيا على معاناة  .7

أحمد بحر، رئيس المجلس التشريعي باإلنابة، امس، وفداً رسمياً من جنوب أفريقيـا             . اطلع د  : وفا - غزة
  روني كاسرلز وزير األمن على األوضاع الصعبة التي يعيشها أبناء شعبنا جراء الحصار الظالم                برئاسة

بحر بوفد جنوب أفريقيا،  وقدم لهم الشكر على هذه الزيارة التي تأتي فـي إطـار                 .ورحب د  .المفروض
ـ وأ .التعاون المشترك بين الشعبين، وتأكيد موقف جنوب إفريقيا الداعم للقضية الفلسطينية           ر إلـى ان    اش

عزيز دويك رئيس التشريعي، ووضعه في زنزانة صغيرة مخالف لكل األعراف الدولية            .قضية اعتقال د  
أسـير  )  ألـف  11(واتفاقية جنيف، وان هذا االعتقال تعسفي إلفشال عمل التشريعي، إضافة إلى وجود             

صار مفروضاً على الـشعب     وأكد انه وبعد تشكيل حكومة الوحدة ما زال الح         .داخل السجون اإلسرائيلية  
الفلسطيني، مشيرا إلى ان الحراك السياسي الحالي من قبل االتحاد األوروبي اليكفي، معرباً عن أمله ان                

  .يضغط الوفد الضيف على الجانب اإلسرائيلي
ا إنن:  نائباً بما فيهم رئيس المجلس، قائالً      41وأعرب رئيس الوفد اإلفريقي عن إدانته إلسرائيل العتقالها         

متقاربون جداً ومررنا بنفس الظروف وعانينا نفس المعاناة من أجل الحرية واالستقالل ولذا يجب تعزيز               
العالقات، حيث يستدعي ذلك تواصل اللقاءات ويشمل التأكيد على ضرورة التواصل على كافة الـصعد               

 .سواء حكومية أو برلمانية أو مؤسسات فيما بين البلدين
 4/5/2007الحياة الجديدة 
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  دعوة رسمية لزيارة جنوب إفريقيايتلقى هنية  .8
هنية تلقى دعـوة رسـمية      اسماعيل  أعلن رئيس ديوان رئاسة الوزراء محمد المدهون، أمس، أن          : غزة

ونقلـت وكالـة    . لزيارة جنوب إفريقيا قريبا، يلتقي خاللها الرئيس الحالي ثابو مبيكي واألسبق مانـديال            
إن وزير االستخبارات الجنوب إفريقي التقى هنية أمـس فـي غـزة             "وله  األنباء األلمانية عن المدهون ق    

وأكد أن رئيس الوزراء رحب بالدعوة، مشيرا إلى أنه سيلتقي كذلك قيادات            . "ووجه له دعوة لزيارة بالده    
وأوضح المدهون أن هنيـة سـيقوم       . الجالية اإلسالمية والمجتمع المدني في جنوب إفريقيا خالل الزيارة        

  .يةلى عدد من الدول العربية واإلسالمية خالل الفترة المقبلة منها ماليزيا وإندونيسيا وتركبزيارة إ
  4/5/2007الخليج اإلماراتية 

  
  يبحث مع نظيره المصري تفعيل التعاون المشتركالفلسطيني وزير الصحة  .9

م فـي دعـم     رضوان األخرس وزير الصحة بالدعم الذي تقدمه مصر، الذي ساه         .أشاد د :  وفا -القاهرة  
قضيته العادلة وحقوقه وتقرير مصيره في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس، وفي تخفيـف معانـاة                

 امس،  هجاء ذلك، خالل لقاء    .الشعب الفلسطيني وتوفير االحتياجات المطلوبة وخاصة في القطاع الصحي        
اون المشترك بـين الـوزارتين      حاتم الجبلي، وتناول اللقاء آفاق التع     .بوزير الصحة والسكان المصري د    

وأهمها تفعيل برتوكوالت التعاون بينهما، وخاصة فيما يتعلق باستقدام أطباء للعمل في مستشفيات وزارة              
لقد بحثنا مـا آلـت إليـه األوضـاع          "وقال األخرس، في اتصال هاتفي       .الصحة لتدريب الكوادر الطبية   

القتصادية والحصار واإلغالق اإلسرائيلي، كمـا      الصحية في فلسطين نتيجة تردي األوضاع السياسية وا       
بحثنا سبل وإمكانية دعم الوزارة باالحتياجات الصحية المطلوبة، وكذلك عالج المرضى الفلسطينيين في             

من أهم برامج الدعم الطبي المصري، برنامج الزمالة المصرية الذي تم           : "وتابع ".المستشفيات المصرية 
 وقد طلبنا زيادة عدد المستفيدين من أطباء داخل فلسطين وتم االتفاق على             تطبيقه في فلسطين منذ عامين،    

وأشار إلى أن الوزير المصري وعد بتحمل رسوم األطباء          ".توسيع البرنامج ليشمل المحافظات الشمالية    
من إجمالي الرسوم، كما تم االتفاق علـى         % 50المبعوثين لمصر لدراسة الزمالة، وعلى أن يتكفل بـ         

وأوضح الوزير، أنه    . عدد المقبولين في الزمالة في التخصصات النادرة غير المتوفرة في فلسطين           زيادة
تم االتفاق على إيفاد أطباء مصريين وكبار األساتذة في تخصصات عدة ودقيقة، للعمل في قطاع غزة في                 

في المستـشفيات فـي      طبيباً وجراحاً للعمل     37التخصصات المطلوبة، وسيتم تنفيذه قريباً، ويشمل إيفاد        
  .الضفة وغزة

 4/5/2007األيام الفلسطينية 
  

  اندالع اشتباكات مسلحة في معبر رفح لم تسفر عن وقوع إصابات .10
لم تـسفر   واندلعت اشتباكات مسلحة الخميس فى معبر رفح الحدودي بين مسلحين فلسطينين            : ألفت حداد 

  الخمـيس  لحين اقتحموا صـباح يـوم     وقالت مصادر فلسطينية وشهود عيان ان مس       .عن وقوع اصابات  
 . دون ذكر اسباب محددة القتحام المعبر هذه الطريقة        . جى . بى .رالمعبر وقاموا باطالق النار وقذائف اآل     

وعبر المسافرون الفلسطينيون المتواجدون على المعبر عن قلقهم الشديد من االستهداف المباشر من فئات              
 الخارج موضحين ان مثـل هـذه         الى  الوحيد الهالى القطاع    المنفذ  وهو وصفوها بالماجورة لمعبر رفح   

  .اكيد الى اغالق المعبرتاالعمال تؤدى بال
  3/5/2007 48عرب
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  "خرق" بأنه "إسرائيل"من الظلم وصف الرد على مجازر : شلحرمضان  .11
ية  مـسؤول  "اإلسرائيليين"حمل أمين عام حركة الجهاد اإلسالمي رمضان شلح         :  جيهان الحسيني  -دمشق  

عندما تحدث خروقـات    "خير ورفض القول إن هناك خروقات من الجانبين، وقال للحياة إنه            التصعيد األ 
 "اإلسرائيلية"وصف الرد الفلسطيني على الخروقات      "، معتبراً أن    " للتهدئة فمن حقنا الرد عليها     "إسرائيلية"

 الطرف الوحيد األكثر التزامـاً      نحن كنا دائماً  ": وأضاف. "بأنه خرق مماثل للتهدئة ظلم وإجحاف كبيران      
وكـشف  . " يحرصون على أال تكون هناك تهدئة حقيقية في الساحة الفلسطينية          "اإلسرائيليين"بالتهدئة لكن   

ن أخواننا المـصريين    إلقد أبلغنا   ":  مارس الماضي، وقال   /شلح للحياة أنه قام بزيارة إلى القاهرة في آذار        
أن تشمل كل األراضـي     : أن تكون تبادلية، ثانياً   : أوالً: ئة لكن بشرطين  ليس لدينا مانع من االلتزام بالتهد     

، وشدد على "ال معنى أن تحدث تهدئة في قطاع غزة بينما الضفة الغربية مستباحة         "ن  أ، مؤكداً   "الفلسطينية
إخراج قطاع غزة من معادلة المواجهة مع العدو أمر مرفوض ألنه ليس في مصلحتنا بل ويساهم في                 "أن  
الفلتان األمني هو أكبر معضلة تواجه      "ورأى شلح أن     ." بذور الشقاق والفتنة في الشارع الفلسطيني      زرع

ألن األجهزة األمنية تخـضع     "، محمالً السلطة المسؤولية األولى عن هذا الفلتان         "الشعب الفلسطيني حالياً  
نها هـي التـي أشـاعت       بأ) من دون أن يسميها   (بعض المجموعات المرتبطة ببعض القوى      "، واتهم   "لها

هنـاك  ": ، وحض الجميع على تحمل المسؤولية لمحاصرة هذه الظاهرة الخطرة، وقال          "أجواء هذا الفلتان  
اإلسـرائيليين  "، مـشدداً علـى أن       "جهات خارجية تعبث في الساحة الفلسطينية لمواجهة أطراف أخرى        

دف تجويعه وإذالله وإضـعاف     واألميركيين معنيون باستمرار فرض الحصار على الشعب الفلسطيني به        
من العيب الحديث عن الـدور      ": ودافع شلح عن دور أطراف عربية وإسالمية لم يسمها وقال          ."مقاومته

 "إسـرائيل "العربي واإلسالمي في القضية الفلسطينية وكأنه تهمة ومقارنته وموازاته بما ترتكبه أميركا و            
  ."في الساحة الفلسطينية

  4/5/2007الحياة 
  

   لالتفاقيات التي وقعت مع المنظمةعباس استطاع استقطاب حماس للسالم وفقاً: ويالمجدال .12
ن الـرئيس محمـود عبـاس        أ  قال النائب جميل المجدالوي عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية         :غزة

  لالتفاقيات  في عملية السالم وفقاً     رئيسياً ه  نجح  في استقطاب حركة حماس وجعلها شريكاً         ئبحكمته وهدو 
جل  تنفيذ  السياسة الفلسطينية للـسلطة        أ وجذبها  لدائرته من        ،التي وقعتها منظمة التحرير مع إسرائيل     

وقال المجدالوي خالل كلمة له أمام عدد        .الوطنية والمنظمة على حد سواء والتي  يتقبلها المجتمع الدولي         
طت موافقة أولية لدخولها منظمة     إن حركة حماس أع   ": من الضباط والكوادر في األجهزة األمنية في غزة       

نه ما يتحقق من    أ  وقد اتفق أخيراً   .التحرير الفلسطينية التي تعترف بإسرائيل وتقود عملية السالم الجارية        
 تحـت سـقف     خطوات عن طريق الحل السلمي البد أن يخضع  للمجلس التشريعي الذي يخضع أساساً             

لوفاق الوطني هو انتصار للدبلوماسية الفلـسطينية       ن قبول حماس وثيقة ا    إ ":وأضاف المجدالوي ". سلوأو
 والتي جاء فيها البد من االحترام وااللتزام لكافة  قرارات           ،التي يقودها الرئيس الفلسطيني محمود عباس     

 وهذا يقودنا إلى االعتراف بالمبادرة العربية في بيروت واالعتراف بقـرارات  المجـالس               ،القمم العربية 
  تفويضاً خذ أيضاً أن الرئيس عباس قد     أقول  أن  أستطيع  أ" :ضافأو ."وسلوألك اتفاق   الوطنية السابقة وكذ  

 يراها مناسـبة وتخـدم المـصلحة الوطنيـة          يجل تنفيذ كل البرامج السياسية الت     أللعمل بكل حرية من     
 حيث يمتلك كل األدوات لتحقيق ذلك وخاصة سيطرته على كافة الوزارات الهامة في مجلس               ،الفلسطينية

  ." باإلضافة إلى رئاسته مجلس األمن القومي الذي يرسم السياسة األمنية  الداخلية والخارجيـة              ،وزراءال
نها تستطيع أن تعمل ما تريد ووقـت        أن حركة حماس تعتقد أنها قوية على األرض و        إ" :وقال المجدالوي 

 ولكنهـا تعـي     ،لوزراءن هذه القدرة تأتي من خالل األغلبية في المجلس التشريعي ومجلس ا           أ و ،ما تريد 
ن يقـدمها    أحد  أ أنه ال يستطيع      وبعد العزلة وعدم رغبة المجتمع الدولي للتعامل معها أدركت تماماً          جيداً
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إن حركة حماس كانت    " :وتابع ."بو مازن أو المجتمع الدولي بطريقة مقبولة سوي الرئيس        أللدول العربية   
حـد يـستطيع أن يتجاوزهـا أو        أاضحة بأنه ال    ترغب من خالل مواجهتها لحركة فتح إرسال رسالة و        

 ولكنها اقتنعت أنهـا ال تـستطيع         ، خالل االشتباكات السابقة   إسقاطها من سدة الحكم لذلك كان ردها عنيفاً       
 حيـث اسـتردت     ،التقدم بسدة الحكم بمفردها وعليها المهادنه مع حركة فتح التي من الصعب هزيمتهـا             

 إلى نجاح اتفاق مكـة وحقـق الوفـاق بـين            ى وهذا األمر أد   ،عافيتها وردت على حماس  بعنف أيضاً      
  ."الحركتين

  3/5/2007وكالة سما 
  

  قيادات في فتح تدعو عباس لالستقالة من منصبه كقائد عام للحركة .13
كشفت مصادر فلسطينية مطلعة لألخبار أمس عن استياء واسع داخل حركة فتح            :  سامي سعيد  -رام اهللا   

وات األخيرة من جانب القيادات التي تترأسها وتقودها، وعدم اهتمـام القـادة             من إهمال الحركة في السن    
بالعديد من القضايا التي تتعلق بالشأن الفتحاوي، ومنها التعيينات والقرارات التي اتخذت فـي الـسنوات                

مصادر وقالت ال  .األخيرة، والتي استثنيت فيها القاعدة الفتحاوية، التي من المفترض أن تبت هذه القضايا            
قيادات في فتح وجهت رسالة إلى الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الذي يعد القائد العـام للحركـة،      "إن  

تطالبه فيها باالستقالة من منصبه فوراً، وذلك التخاذه جملة قرارات غير شرعية على صـعيد الـساحة                 
من هذه القـرارات    "ها إلى أن    وأشارت المصادر نفس   ."الفتحاوية من دون الرجوع إلى القاعدة الفتحاوية      

 حيث تم تعيينه    (...)،  التي سيصار إلى مراجعة أبو مازن فيها، تعيين أحمد قريع مفوض التعبئة والتنظيم            
في المنصب الحالي استرضاء له، فيما لم يرجع الرئيس عباس إلى القاعدة الفتحاوية، التـي كـان هـذا                   

وأضـافت المـصادر أن      ."لها تاريخ طويل في النضال    التعيين على حساب العديد من شخصياتها، التي        
القيادات اتخذت هذا القرار بعد رصد العديد من التجاوزات التي ارتكبها الرئيس عباس بحق أبناء حركة                "

 ."فتح وقادتها، وكذلك إغفاله لدور القاعدة الفتحاوية، التي تعد األساس الذي ينطلق منه القرار الفتحـاوي               
كل ما سبق سيؤدي إلى حدوث انشقاقات أكثر من الموجودة اآلن داخل حركة             "ن أن   وحذّرت المصادر م  

  ."فتح نتيجة استمرار التجاوزات واإلهمال
  4/5/2007األخبار اللبنانية 

  
 ميثاق منظمة التحريرينفي وجود أي خالفات بين حماس وفتح حول نزال محمد  .14

 وجود أي خالفات جوهرية بين حركتي  نفى محمد نزال عضو المكتب السياسي لحركة حماس:دمشق
نزال واعتبر  .وفتح بشأن أي من المسائل المتعلقة بمطلب إعادة تفعيل منظمة التحرير وتطويرها حماس

 كانت قبل اتفاق ،أن كل ما هو موجود هو تباينات في وجهات النظر: "في تصريحات خاصة لقدس برس
لمعلومات اصحة عدم وأكد نزال  ."ي نظر الحركتينمكة المكرمة وال تزال وستبقى بحكم اختالف وجهت

بشأن بين الحركتين   بدأ في البروز مجدداًاً سياسياًعن أن تصادمروجتها  إعالمية اًأوساط"قال إن التي 
ال حاجة للسرية " ، وقال إنهونفى حصول أي اجتماعات سرية بين حماس وفتح. "ميثاق منظمة التحرير

وشدد نزال على  ."لف اتفقت جميع الفصائل على ضرورة إعادة النظر فيهفي هذا الوقت بالذات وفي م
  . بين الرئيس عباس وخالد مشعل في القاهرةأن اللقاء الوحيد الذي جرى هو الذي حصل مؤخراً

  3/5/2007 قدس برس
  

  وكتائب األقصى ترد.. جمال نزالحماس تدعو فتح إلى وضع حد لتصريحات  .15
دعت حركة حماس حركة فتح إلى ضرورة وضع حد : غزة من 3/5/2007 قدس برسأفادت 

وشدد أيمن طه ممثل الحركة في المكتب  .لتصريحات الناطق باسمها في الضفة الغربية جمال نزال
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 لخلق األكاذيب من أجل الشهرة اإلعالمية بكل الوسائل المشترك أن لديهم ما يؤكد أن نزال يسعى جاهداً
 للرئيس الفلسطيني يءإن تصريحات نزال إذا ما أساءت فإنها تس ":هوقال ط .والسبل، على حد تعبيره

الذي تعامل معه وفد الحركة بدرجة كبيرة من االحترام، ال بتلك الصورة من التقزيم لشخص الرئيس 
 لم تتعامل به الحركة في حواراتها في أي مستوى من يءوهذا أسلوب بذ, هالتي عبر عنها نزال بصيغ

وأضاف طه إن تصريحات نزال ال تمت للحقيقة  ".ا كانت مع الرئيس الفلسطينيالمستويات فكيف إذ
بصلة، وال تخدم الصالح العام، وتسعى إلى توتير الساحة الفلسطينية، وهذا ما يسعى إليه من أجل تحقيق 

  .على حد تعبيره, مآربه الشخصية في البروز اإلعالمي
 قيادة كتائب شهداء األقصى فـي شـمال          أن غزة  من 4/5/2007 فلسطين برس    في المقابل، ذكر موقع   

 مـن   إياهـا غزة دانت التعديات التي تعرض لها جمال نزال على لسان الناطقين باسم حماس، محـذرة                
كتائب بهـاء   الوقال القيادي في     .على المتحدثين باسم الحركة   " التعديات و التلسن  "االستمرار في مسلسل    

ن كتائب األقصى لن تسمح بعـد       إقطة الصفر لدى حركة حماس، و     إن هذا االعتداء سيكون ن     ":أبو جراد 
ن ألـى   إوأشار أبو جراد     ".سخط الكتائب من تهريج أيمن طه     " على   ، مؤكداً "اآلن بالمساس بقيادة الحركة   

عالميـة  حركة فتح عضت على الجراح من قبل من أجل المصلحة الوطنية عندما تغاضت عن الحملة اإل           
نها تأتي ضمن مسلسل مبرمج من قبـل        أ والتي قال    ،بو شباك أن الداخلي رشيد    التي استهدفت مدير األم   

وليها ؤحركة حماس عبر تصريحات مس    "ن  ألى  إحركة حماس للهروب من استحقاقات اتفاق مكة، ولفت         
 .ولية تجاه ذلكؤ، وطالب قيادة حماس بتحمل المس"ن يستقرأال تريد للوضع الداخلي 

  
  لكسر الحصاربالتوحد  سة التي ولدها تقرير فينوغراداالنتكادعو الستغالل حماس ت .16

 البرلمانية، أن تقرير فينـوغراد يعكـس حالـة          حماسأكد النائب مشير المصري، أمين سر كتلة        : غزة
التخبط واإلرباك الذي تعيشه الساحة الصهيونية بعد الفشل الذريع الذي منيت به في حربها علـى لبنـان                  

يؤكد عمق األزمة التي يعيشها الكيان ويدل على        "التقرير في هذا الوقت     وقطاع غزة، معتبراً أن صدور      
". أن العدو يعيش حالة من اإلرباك الشديد والتفكك الذي يسود أوساطه على المستوى القيادي والـشعبي               

التوحد خلف قرار وموقف واحـد فـي وجـه الهجمـة            "ي على أن المطلوب فلسطينياً هو       مصروشدد ال 
اً إلى ضرورة استغالل االنتكاسة الصهيونية الحالية بموقف قـوي وصـلب، لكـسر              ، مشير "الصهيونية

أن أحـد خيـارات فـشل       المصري   رأى   ،وفي السياق ذاته   .الحصار المفروض على الشعب الفلسطيني    
حكومة الوحدة الوطنية هو حل السلطة، منوهاً بالتأثيرات الخطيرة التي يمكن أن تـأتي علـى المنطقـة                  

  .ان الصهيوني بوجه الخصوصبأكملها والكي
  3/5/2007المركز الفلسطيني لإلعالم 

  
 كتائب األقصى تهدد بنقل معركتها إلى خارج فلسطين إن استمر الحصار .17

هددت كتائب شهداء األقصى بنقل معركتها إلى خارج األراضي الفلسطينية، إن اسـتمر الحـصار        : غزة
وحذّرت الكتائـب فـي      .مستمرة منذ أكثر من سنة    السياسي وسياسة التجويع ضد الشعب الفلسطيني، وال      

بالغ عسكري تلقى المركز الفلسطيني لإلعالم نسخة منه، من نتائج استمرار سياسة الحصار والتجويـع               
وحملت سلطات االحـتالل     .الصهيونية ضد الشعب الفلسطيني، مهددة بنقل انتفاضتها إلى خارج فلسطين         

المـسؤولية،  " المتواطئين معهما بفرض هـذا الحـصار      ب"أسمتهم  الصهيوني والواليات المتحدة وكل من      
 الكتائب الدول العربية بالعمل الجاد      طالبتو ".لن تقف مكتوفة األيدي إزاء هذه الجهات      "مؤكدة على أنها    

 .من أجل فك الحصار ومساندة القضية الفلسطينية
  3/5/2007المركز الفلسطيني لإلعالم 
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  مع فتح اإلسالم" فردي"تباك اشفي جرحى في مخيم البارد  .18
 وقع بعد ظهر أمس، بين شبان       "فردي "أدى خالف : مخيم البارد  من   4/5/2007 األخبار اللبنانية    أوردت

في مخيم نهر البارد لالجئين الفلسطينيين وعناصر من حركة فتح اإلسالم، إلى سقوط ثالثة جرحى نقلوا                
م على اسمها وحالتها الصحية، وكانت تعالج داخل أحـد          إلى مستشفيات خارج المخيم، وامرأة جرى التكت      

وأشـارت   .مستوصفات المخيم، في حين تضاربت المعلومات في شأن إصابة عنصرين مـن الحركـة             
المعلومات إلى أن الخالف وقع بين شخص من آل سويدان وعناصر من فـتح اإلسـالم، وأن الخـالف                   

نبلة يدوية على أحد مراكز الحركة، فأطلق حراس المركز         تطور عندما حاول هذا الشخص، الحقاً، إلقاء ق       
وأحدث  االشتباك توتراً شديداً داخل المخيم، إذ أعقبـه           .النار عليه، مما أدى إلى تعرضه إلصابة في يده        

استنفار وظهور كثيف للمسلحين من فتح اإلسالم والفصائل الفلسطينية األخرى، فأغلقت المحال التجارية             
وتداعى ممثلو اللجان الشعبية وأئمة المـساجد        .عدمت الحركة تماماً في أزقة وشوارع المخيم      أبوابها، وان 

إثر االشتباك، إلى عقد اجتماعات مع كّل األطراف المعنية، وبذلوا جهوداً مـن أجـل التهدئـة وعـدم                   
 الـساعات   التصعيد، وسحب المسلحين من الشوارع، األمر الذى أدى إلى تراجع حدة التوتر نسبياً فـي              

 .الالحقة
جـاء فـي   االشتباك   إلى أنبراهيمإالبارد عمر  نقالً عن مراسلها في مخيم      4/5/2007 السفير   وأشارت

سالم وعدد من التظيمات في مقدمها      الواقع ترجمة لحالة االحتقان المتراكم داخل المخيم بين حركة فتح اإل          
آل ولفتت الصحيفة إلـى أن      . سالم وفتح اإلفراد من حركتي فتح     أن طرفيه   أ  حيث .حركة فتح المركزية  

  .سويدان ينتمون بغالبيتهم لحركة فتح
  

  استقالة اولمرتنها اضمليفني تقر بتراجعها عن تقديم استقالتها لعدم  .19
أن تسيبي ليفني كشفت أنهـا      :  عن آمال شحادة مراسلتها من القدس      4/5/2007 الخليج اإلماراتية    نشرت

في . إال أنها تراجعت لقناعتها بأن خطوة مثل هذه ال تضمن استقالة اولمرت           كانت تنوي تقديم استقالتها،     
حين قالت مصادر إعالمية إسرائيلية إن اولمرت ال يعتزم إقالة ليفني من جهته، وسيكتفي بتجفيفها فـي                 

  .وزارتها إلى حين تمكنه من إطاحتها وتعيين وزير موفاز مكانها
أن آفي ديختر كان قد دعا      :  محمد هواش مراسلها  من رام اهللا        عن 4/5/2007 النهار اللبنانية    وأضافت

وقد أبدى ارتياحه الـى أن      . اولمرت الى عدم اقالة ليفني، معتبرا ان دعوتها نابعة من استقامة وشجاعة           
في حين رأت مصادر سياسـية ان األخيـر         . أولمرت لم يستمع الى االصوات التي تدعوه الى اقالة ذلك         

.  تكتيكيا في الصراع الداخلي في الحزب، عندما وقف معظم أعضاء كتلته الى جانبه             سجل لنفسه انتصارا  
واستنادا الى تقديرات مقربين منه، سيكون لموفاز ومئير شتريت دور في التغييرات الوزاريـة المقبلـة،                

  .وهم من األسماء التي وردت إضافة إلى بيريز كبدالء محتملين لليفني
  

  تشاور حول امكانية البقاء في االئتالف الحكوميمركز حزب العمل يجتمع لل .20
من المقرر ان يجتمع مركز حزب العمل بعد عشرة ايـام لمناقـشة احتمـال               :  محمد هواش  -رام اهللا     

وقد بادر الى اجراء    . انسحاب الحزب من االئتالف الحكومي، في ضوء ما ورد في تقرير لجنة فينوغراد            
على رئاسة الحزب في االنتخابات الداخلية المزمع اجراؤهـا فـي           هذا النقاش اوفير بينس الذي يتنافس       

في حين دعا رئيس حركة الكيبوتزات اقطاب الحزب الى عـدم االنـسحاب مـن               . نهاية الشهر الجاري  
  .االئتالف حتى بعد االنتخابات الداخلية

  4/5/2007النهار اللبنانية 
  
  



  

  

 
 

  

            13 ص                                    711:                                 العدد4/5/2007الجمعة : التاريخ

  وميمخاوف في كديما من خروج حزب العمل من االئتالف الحك .21
أن تصريحات مقربين من أولمرت، تبين أن االئتالف الحكومي الحالي          : 4/5/2007 48عربذكر موقع   

من الممكن أن يحافظ على بقائه حتى منتصف حزيران القادم، موعد الجولة الثانيـة مـن اإلنتخابـات                  
أثر مـن   وتزداد المخاوف لكون الصراع على رئاسة حزب العمـل سـيت          . التمهيدية لرئاسة حزب العمل   

التقرير غير النهائي للجنة فينوغراد، باإلضافة إلى تصاعد أعمال االحتجاج التي تطالب باستقالة أولمرت              
إلى ذلك، فإن أولمرت سوف يواجه اإلثنين القادم اقتراحاً بنزع الثقة من كتلة االئتالف بـسبب                . وبيرتس

ب العمـل ينـوون التغيـب عـن         وعلم على هذا الصعيد، أن أعضاء كنيست من حز        . تقرير فينوغراد 
  .الكنيست، أو التصويت مع نزع الثقة من الحكومة

أن رئيس إيهود باراك يعتبر من أكثر المستفيدين مـن الزلـزال     : 4/5/2007البيان اإلماراتية   وأضافت  
وأكد محللون سياسيون إسرائيليون على أنه أصبح أقرب إلى تـولي قيـادة             . الذي أحدثه تقرير فينوغراد   

 في االنتخابات الداخلية المقبلة، ولن يستطيع الجناح القوي من االشتراكيين الـصهيونيين واليهـود               العمل
  .الشرقيين في الحزب مساندة بيرتس ألنه ارتكب أخطاء ال تغتفر في وزارة الدفاع

  
  لو كنت مكانه لتغير الوضع: يعلون يهاجم حالوتس .22

يلي موشيه يعلون، فـي حـديث للملحـق األسـبوعي           هاجم الرئيس األسبق لهيئة أركان الجيش اإلسرائ      
كـان علـى الثالثـة      "لصحيفة معاريف الصادر اليوم، اولمرت وبيرتس ودان حالوتس، مشيراً إلى أنه            

فـي أعقـاب    " اكتشف خلالً إدارياً واضحاً   "وقال إنّه   ". االستقالة من مناصبهم مع بداية حرب لبنان الثانية       
" حملة بريـة  " تموز الماضي تمثّل بعدم الشروع بـ        26ي المصغر في    قرار المجلس الوزاري االسرائيل   

ورأى يعلون  ". ما جرى مأساة أصيب خاللها المسؤولون الثالثة بإثم العجرفة        "وقال إن   . في جنوب لبنان  
". لو كان غابي اشكنازي قائداً لألركان في زمن حرب لبنان الثانية فإن كل شـيء كـان سـيختلف                  "أنه  

كل شيء كـان سـيبدو      "، مدعياً أنه لو كان هناك       "ينتابه شعور صعب ألنَّه لم يكن هناك      "واشار إلى أنه    
أنا من جهزت الجيش ألحداث كهذه، من الناحية القيادية واللوائية وحتـى علـى              "وأضاف  ". مغايراً كلياً 

ـ            . مستوى الكتائب والوحدات الصغيرة    ذه من ناحيتي أرى أنه كان على الجيش الوصول جاهزاً إلـى ه
، مـشيراً إلـى أن      "مشكلة ادارية صعبة  "وأوضح يعلون أنَّه في حرب لبنان الثانية كانت هناك          ". المعركة

  ".حالوتس أفشل الجيش"
  4/5/2007األخبار اللبنانية 

  
  النائب محمد بركة يسخر من فينوغراد .23

و النقـاش الـسائد   أعرب أمين عام الجبهة العربية للسالم والمساواة عن سخريته من تقرير فينوغراد وج    
وأعتبر أن التقرير انتقد إدارة الحرب على لبنان، لكنه غفل المسألة األخالقية، وهـي أن               . داخل البرلمان 

  .الحرب بحد ذاتها أمر مرفوض
   4/5/2007البيان اإلماراتية 

  
 معاريف تكشف تفاصيل مكالمات عزمي بشارة مع حزب اهللا .24

تفاصيل تتعلق بالطريقة التي اتبعتها الشرطة االسرائيلية وجهاز        نشر موقع معاريف االلكتروني     : رام اهللا 
الشاباك الستدعاء النائب في الكنيست عزمي بشارة الذي كان يتهرب من الرد على مكالمـاتهم الهاتفيـة                 

. التي استخدمها بشارة في طلب االموال مـن حـزب اهللا          " الشيفرات"للتحقيق، اضافة الى كلمات السر و     
حين يريد االموال بالـشيكل االسـرائيلي       " كتابا عبريا   " ن بشارة كان يطلب من الحزب       وادعى الموقع ا  

وأضاف الموقع أن الشرطة االسرائيلية لجأت هـي   . وكتابا انجليزيا حين يريد القبض باالدوالر االمريكي      
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ب مـن   والشاباك إلى شرطي يحمل نفس اسم الصحفي اإلسرائيلي يارون لندون لاليقاع ببشارة الذي تهر             
واضاف الموقع  . الرد على مكالماتهم مستغلين ولع وشغف بشارة بالشاشة الصغيرة والمقابالت الصحفية          

ان الشرطي يارون لندون اتصل على هاتف بشارة وقال لمساعده بانه يارون لندون وحين اشتبه االمـر                 
 على شاشة هاتفـه     على بشارة واعتقد بان المتصل هو الصحفي المشهور عاد واتصل بالرقم الذي ظهر            

انت يارون لندون؟ فاجاب الشرطي بااليجاب لكن اختالف صوته ونبرتـه اثـارت    " وقال بشارة لمحدثه    
". شكوك بشارة لكن الوقت كان متأخرا حيث سارع الشرطي الى التعريف بنفسه واستدعاه الى التحقيـق               

 عرضت الشرطة عليه مقاطع من      ووصل بشارة الى مركز وحدة التحقيقات الدولية في بتح تكفا، وبعد ان           
تسجيالت لالتصاالت الخاجية التي اجراها مع مسؤول جهاز االمن التابع لحزب اهللا قال بشارة لمحقيقيه               

لحظة، بماذا تتهمونني؟ فقالوا له بانهم يشتبهون في مساعدته للعدو واالتصال مع عميل خارجي ونقـل                " 
وتبيض االموال، وهنا فهم ان االمر مختلف تماما عمـا          معلومات للعدو ومخالفة قانون تمويل االرهاب       

وعرض المحققون على بشارة دالئل تشير الـى        ". اعتقده وقال لمحقيقه اذا انتم تحضرون لسجني المؤبد       
وتـشير الـدالئل ان     . تسلمه اموال من الخارج دون ان يسجلها وفقا لقانون محاربـة تبـيض االمـوال              

ونفى بشارة خالل التحقيق بشكل كامل تلقيه       . ندالع الحرب على لبنان   المحادثات المذكورة قد تمت قبل ا     
وتثبت التسجيالت بان بشارة اقترح على حـزب اهللا         . اموال، ورفض ان يفصح الي هدف كانت االموال       

وبعد جولة التحقيق الثانية ادرك بشارة انه في مشكلة حقيقية وقـال لمحقيقيـة بانـه               . قصف جنوب حيفا  
الد مدة ثالثة ايام مؤكدا بانه سيعود في نهايتها وفهم رجال الشاباك ان موعد السفرية قد          سيسافر خارج الب  

حدد قبل بداية جولة التحقيق ولم يحاوال منعه من السفر ولم يستطيعوا اعاقته لتمتعه بالحصانة البرلمانية                
  .االنولم يكن امامهم سوى قبول تعهده باستكمال التحقيق فور عودته التي لم تتم حتى 

  3/5/2007فلسطين برس 
  

  الكنيست عدل قانون الحصانة تمهيداً العتقاله.. تشكيك إسرائيلي في اتهام بشارة .25
خرجـت أصـوات   : من حيفا نقالً عن مراسلها فـراس خطيـب      4/5/2007األخبار اللبنانيـة    أوردت  

زمي بشارة، وذلك غداة    إسرائيلية، أمس، تشكّك في التهم الموجهة لرئيس التجمع الوطني الديموقراطي ع          
وقالت الوزيرة االسرائيلية ورئيسة حزب ميرتس السابقة شوالميت        . إزالة الحظر المفروض على نشرها    

حـاك ملفـاً ضـد      "ألوني، في مقابلة لموقع صحيفة معاريف، إنَّ جهاز االمن االسرائيلي العام الشاباك،             
سرائيلي في كل ما يتعلق بالفلسطينيين والعـرب        ال تصدق الشاباك وال الجيش اال     "وأضافت أنَّها   ". بشارة

 فـي المئـة مـن       20قرَّر االعالن عـن     "، مشيرة إلى أنَّ رئيس الشاباك، يوفال ديسكين،         "في إسرائيل 
وأوضـحت  ". مالحقة عزمـي أيـضاً    "، وقرَّر   "المواطنين الفلسطينيين في الداخل بأنهم خطر استراتيجي      

وقالـت  .  االمنية االسرائيلية التي تنسب شبهات لرئيس التجمع الوطني        ألوني أنَّها ال تقتنع بكالم األجهزة     
  .من الممكن ان بشارة يملك عالقات في لبنان، لكنه ال يملك أي اسرار عسكرية"إنه 

من جهته، قال رئيس الكتلة البرلمانية للتجمع، النائب جمال زحالقة، خالل كلمته فـي جلـسة الكنيـست                  
القيادة اإلسرائيلية، وبعد فشلها في الحرب على لبنان، ُأصـيبت بهـوس            " إن   ،"فينوغراد"الخاصة بتقرير   

ترميم قوة ردعها تجاه العرب، بمن فيهم المواطنون العرب، وعلى هذه الخلفيـة اتخـذ قـرار سياسـي                
  .باالتّفاق بين إيهود أولمرت ورئيس الشاباك بفتح ملف وتلفيق تهم أمنية ضد الدكتور عزمي بشارة

وأشار، ". التجمع"اق، تولّى المحامي سعيد نفاع رسمياً، أمس، مهماته كعضو كنيست عن حزب             وفي السي 
في كلمته أمام الكنيست، إلى الدور السلطوي المعادي الذي قادته حكومـات اسـرائيل المتعاقبـة ضـد                  

 وأشار نفاع الـى محاولـة     . ، مستعرضاً قضايا مصادرة األراضي والممارسات السلطوية      48فلسطينيي  
الشاباك تلفيق تهم لعزمي بشارة، مشدداً على خطورة التهم وفقدان األدلة، وهو ما أثار أعضاء الكنيست                

  .عليه



  

  

 
 

  

            15 ص                                    711:                                 العدد4/5/2007الجمعة : التاريخ

 من الناصرة إلى أنها علمت من مصادر قضائية أن الشاباك أعد العدة لتجـريم     4/5/2007الحياة  ولفتت  
/ إقرار الكنيست في كانون األول    وقالت هذه المصادر إن     . بشارة قبل أشهر كثيرة من الحرب على لبنان       

 تعديل قانون حصانة النواب جاء لغرض تمكين الشاباك من مالحقة بشارة واعتقالـه إذا               2005ديسمبر  
خالل ارتكابه جرمـاً    "وقضى التعديل المذكور بأن ال تشفع الحصانة البرلمانية لنائب          . اقتضت الضرورة 

، إذ خول األجهزة األمنية باعتقاله لعشرة       "تكب الخيانة أو في حال شكّل خطراً على سالمة الجمهور أو ار         
. أيام من دون انتظار نزع حصانته، على أن تتوجه خالل هذه األيام إلى الكنيست بطلب رفع الحـصانة                 

ووفقاً لمصادر صحافية إسرائيلية شرع الشاباك في التنصت على مكالمات بشارة مطلع العام الماضي أي               
وأضافت أن رئيس الشاباك يوفال ديـسكين والمستـشار         . ع الحرب على لبنان   قبل سبعة شهور من اندال    

القضائي للحكومة ميني مزوز والقائد العام للشرطة موشيه كرادي تابعوا شخصياً المعلومات التي أوردها              
  .الشاباك عن عالقة بشارة بجهات في حزب اهللا

  
  حدودسوريا تستعرض عسكرياً على ال: االستخبارات اإلسرائيلية .26

 ان  "االسـرائيلية "زعمت مصادر فـي االسـتخبارات       : من القدس  4/5/2007الخليج اإلماراتية   نشرت  
 والقريبة  "اسرائيل" على حدودها مع العراق الى المناطق المقابلة لـ           سوريا نقلت قوات المشاة المنتشرة    

ء في اعقاب تقرير لجنة     وتدعي هذه المصادر ان نقل القوات جا      . من جبل الشيخ ومزارع شبعا والجوالن     
 تفحص اكثر من سيناريو حول نيات تعزيز هذه القوات بينهـا محاولـة              "اسرائيل"فينوغراد باعتبار ان    

 في اعقاب نشر التقريـر او اسـتعدادا لتنفيـذ           "اسرائيل"استعراض قوة امام الهزة السياسية التي تعيشها        
 من ضعف بعد تأكيد لجنة فينوغراد علـى         "ائيلاسر"تهديدها حول استعادة الجوالن باستغالل ما تظهره        

  . الوضع المتراجع للجيش والقيادة السياسية
 في واشنطن، بأن القوات التي تنشرها سوريا على حدودها          "االسرائيلي"وأكدت المصادر ما ادعاه السفير      

 لدمشق رسائل    تبذل جهودا لتبعث   "اسرائيل"وقال مريدور ان    .  هي االكبر منذ حرب اكتوبر     "اسرائيل"مع  
لقد بات الوضع السوري على الحدود الشمالية خطيرا جدا حيث تجرى تـدريبات             ": تهدئة للوضع مضيفا  

مكثفة للجيش ويتم تعزيز المعدات العسكرية والصواريخ التي يـسبب اسـتخدامها اضـرارا فادحـة ل                 
  .، خاصة صواريخ سكاد"اسرائيل"

إسرائيل تـشعر   "سرائيلي لدى الواليات المتحدة، ان      قال السفير اإل  : 3/5/2007 48عربوأضاف موقع   
بقلق متزايد من المشتريات العسكرية التي لم يسبق لها مثيل وزيادة أنشطة التدريب فـي سـوريا إلـى                   

  ."1973مستويات لم تشهد منذ الحرب عام 
  

  االسرائيلي يغطي االراضي الباكستانية3صاروخ يريحو: يديعوت .27
، ليصل مداه الى    3رونوت، ان اسرائيل استطاعت زيادة مدى صواريخ يريحو         قالت يديعوت اح  : رام اهللا 
واضـافت انـه    .  كيلو متر، وهو ثالثة اضاعف مداه السابق، مع القدرة على حمل رؤوس نووية             4800

دخل الخدمة العملياتية في سالح الجو االسرائيلي، حسب تقرير نـشره مركـز برويكـت فيسكونـسين                 
  .  االسلحة النووية ووسائل اطالقها على مستوى العالمالمختص بمراقبة انتشار

  4/5/2007الحياة الجديدة 
  

  مهاجمة إيران بهدف شل عمل المنشآت النوويةإسرائيل ال تستبعد  .28
قال نائب وزير الدفاع اإلسرائيلي افـراييم سـنيه إن إسـرائيل والمجتمـع الـدولي                : السفير والوكاالت 

. "حول إمكانية مهاجمة إيران بهدف شل عمل المنشآت النوويـة فيهـا           سيضطران قريباً إلى اتخاذ قرار      "
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وأعرب لإلذاعة اإلسرائيلية عن تشاؤمه إزاء احتماالت نجاح الخيارات السياسية بسبب رد فعل المجتمع              
  . "المتردد والمتأخر"الدولي 

 األمـن القـومي     من جهته، قال الجنرال االسرائيلي المتقاعد زفي شتاوبر من معهد تل أبيب لدراسـات             
الخالصة هي انه مـن     "وأضاف  . "لم يعد هناك من مكان لعقوبات فاعلة      "لصحيفة جيروزاليم بوست، إنه     

  . "دون تحرك عسكري، لن نستطيع وقف ايران
  4/5/2007السفير 

  
  في عدوان تموز" اإلسرائيلي"تقرير إعالمي يعري دور اإلعالم  .29

للرصد واألبحاث اإلعالمية الموجود داخل أراضـي       " إعالم"نشر مركز   :  وديع عواودة  -القدس المحتلة   
عشية وخالل العدوان على لبنان، واتهمه بخرق كافـة         " اإلسرائيلي" تقريراً موسعاً حول دور اإلعالم       48

وجاء فـي مقدمـة     . قواعد وأخالقيات العمل الصحافي والسقوط في شهوة االنتقام والرقص على الدماء          
وتبنيهـا اإلرادي   " اإلسرائيلية"افية العبرية للحرب عكست تجنُّد وسائل اإلعالم        التقرير أن التغطية الصح   

. ألجندة الجيش الحربية، مع التخلي عن الواجبات المهنية واألخالقية المركزية التي تميز الصحافة الحرة             
عارضـت  وقادت وسائل اإلعالم هذه حملة إساءة وتشويه وكم أفواه ضد أصحاب اآلراء المختلفة التـي                

اختارت في أغلبيتها التغاضـي عـن قتـل         " اإلسرائيلية"وأشار التقرير إلى أن وسائل اإلعالم       . الحرب
المدنيين اللبنانيين ومعاناة النازحين والمشردين والدمار الهائل الذي تعرضت له قرى بأكملها، فضالً عن              

  .تدمير البنى التحتية المدنية اللبنانية
لتمثيلية التي تشكل دليالً وبرهاناً على ما ورد سـابقاً أبرزهـا تـشجيع للقتـل              وتضمن التقرير النماذج ا   

، وبخاصة صحيفتي   "اإلسرائيلية"والتدمير وإشادة بمنطق القوة، وأوضح أن التيار المركزي في الصحافة           
معاريف ويديعوت أحرونوت، تحول من صحافة إخبارية ومحقِّقة إلى صحافة تمجـد القـوة والتـدمير                

ونوه التقرير إلى أن استعراض جميع مقاالت صحيفة معاريف يظهر أن الصحيفة تعاطت مع              . لخرابوا
الحرب كخيار وحيد، وامتنعت بصورة منهجية عن إعطاء منبر أو تعبير للمواقف واآلراء التي عارضت               

عوت وأشار إلى دعوة رئـيس تحريـر يـدي        . الحرب العتبارات أخالقية أو حتى العتبارات إستراتيجية      
ونوه التقريـر إلـى انقـالب       . 2006تموز  /  يوليو 28أحرونوت إلى المس باألبرياء ضمن مقال له في         

على مواقفها بعد تكشف الفشل الذريع في لبنان، الفتاً إلى انقضاضها علـى             " اإلسرائيلية"وسائل اإلعالم   
  .الجيش والحكومة خاصة بعد نشر تقرير لجنة فينوغراد

 4/5/2007الخليج اإلماراتية 
  

     والسلطة الفلسطينية عاجزة عن الحماية  اعتداء29: اليوم العالمي للصحافة .30
 تزايداً ملحوظاً في   2006شهدت مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية منذ بداية العام         :  ميسرة شعبان  -غزة  

مـات  عدد حوادث االعتداء التي تمت من قبل أفراد مجهولين ومجموعات مسلحة محـسوبة علـى تنظي               
ورصدت الهيئة الفلـسطينية المـستقلة لحقـوق         . على صحافيين ووسائل إعالم محلية وأجنبية      ،سياسية

 حادث اعتداء، بعضها استهدف مؤسسات مهنية، والبعض اآلخر استهدف وسائل           29المواطن وقوع نحو    
 7 إلـى نحـو      كما ارتفع عدد الصحافيين الذين تم اختطافهم من قبل أشخاص مسلحين،          . إعالم فلسطينية 

، أكد وزير اإلعالم     اليوم العالمي للصحافة   مناسبةل و .صحافيين وعاملين في وسائل إعالم محلية وأجنبية      
وجـدد   . امس، أن المهمة األساسية لوزارة اإلعالم هي ضمان حرية الصحافة وحرية الكلمـة     الفلسطيني

  ومن الفلتان األمني وإعادة االعتبار التأكيد على أهمية حماية الصحافيين من بطش االحتالل اإلسرائيلي 
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 على أهمية   اشدد م .إلى الدور الريادي لإلعالم وصون مكانته، وإفراد مساحة لحرية الرأي وحرية الكلمة           
 . الفلسطينيشعبالالدور الذي تقوم به الصحافة لفضح الممارسات اإلسرائيلية، وإسناد نضال 

 4/5/2007المستقبل 
  

   منزالً في إسكان الروم األرثوذكس في بيت ساحور 12م قوات االحتالل تخطر بهد .31
، وقامـت    اقتحمت قوات االحتالل اإلسرائيلي، مدينة بيت ساحور في محافظة بيت لحم           :ا وف –بيت لحم   

 منزالً إخطـارات    12 آلية عسكرية إسرائيلية بمحاصرة إسكان الروم األرثوذكس، وسلمت أصحاب           11
  .بهدمها

  3/5/2007نشرة عين على فلسطين 
  

  من مساحة أرض النقب دون مصادرة% 1.2اسرائيل لم تبق إال  .32
التقى وفد عن لجنة التوجيه للتخطيط والدفاع عن حقوق عرب النقب  مع وزير البنـاء                : سلمان ابو عبيد  

 ورقة عمل مهنية تبين تاريخ مصادرة األراضي        هتم تسليم حيث  ،  هم، المكلف بشؤون  االسرائيليواإلسكان  
 دونـم، وهـي ال      157000 أنه لم يتبق سـوى       توضح وحتى اليوم، والتي     "اسرائيل"نذ قيام   في النقب م  

من مساحة النقب، األمر الذي يعني أنه ال توجد عند أهل القـرى أراٍض للتنـازل                % 1.2تتجاوز نسبة   
 أنه من الضروري االعتراف بكل القرى غير المعترف بها على أراضيها بدون قيـد أو                تؤكدكما  . عنها
  .رط لتسوية األراضي، وتسجيلها في الخارطة اللوائية الهيكلية باسم أصحابهاش

  3/5/2007صوت الحق والحرية 
  

  امرأة ويصيب ثالثةقتل يالفلتان االمني المستشري في غزة  .33
  إطالق الرصاص  شابة فلسطينية قتلت نتيجة    أكدت مصادر أمنية وطبية ان       : تحسين االسطل  -خان يونس 

وفي بيت الهيا شمال قطـاع       . في خان يونس، من قبل مسلحين مجهولين        أمام منزلها   بشكل مباشر  عليها
  . جراء اشتباكات عائلية مسلحةفلسطينيين، اعلنت مصادر طبية مساء امس عن اصابة ثالثة ،غزة

  4/5/2007الحياة الجديدة 
  

   نتيجة االنفالت االمنيأبريل/  فلسطينيا خالل نيسان30مقتل  .34
 ىأكدت الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق المواطن في تقريرها الشهري، عل         : يد عوض  من ول  -رام اهللا   

،  الوحـدة   وذكر أنه منذ تشكيل حكومـة      . الفلسطينية تصاعد حوادث االنفالت األمني في مناطق السلطة      
 2006 قتيالً، في حين قُتل في ذات الفترة من العـام     48 الماضي، سقط    أبريل/  أواخر شهر نيسان   ىوحت

 حادثة في   22 حادثة قتل، كان من بينها       30 الماضي شهد    أبريل/ وبين ان شهر نيسان   .  قتيال 35حوالي  
  . حوادث في الضفة الغربية8قطاع غزة، و

  4/5/2007القدس العريي 
  

  طالبون هنية باعطاء األولوية لقضيتهميجلبوع وشطة سجني األسرى في  .35
 خالل زيارة محامية جمعية نفحة للـدفاع        ،لبوع وشطة في سجني ج  الفلسطينيون  اشتكى االسرى   : نابلس

 من ظروف االعتقال السيئة، اضافة الى سـوء معاملـة االدارة، وتـاخر              ،عن حقوق األسرى واإلنسان   
 الفلسطينيوطالبوا رئيس الوزراء    . وصول مخصصاتهم، وعدم تقديم العالج المناسب لالسرى المرضى       

  .اعتبارهم صمام األمان للقضية الفلسطينيةبإعطاء قضية األسرى األولوية األولى ب
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  4/5/2007الحياة الجديدة 
  

  أسيراً في سجون االحتالل يقضون أحكاماً بالسجن المؤبد 55: تقرير . 36
يستدل من تقرير أصدرته وزارة شؤون األسرى في محافظة :  المركز الفلسطيني لإلعالم-غزة 

سطينياً يقضون أحكاماً مختلفة بالسجن المؤبد، أعالها  أسيراً فل55 أن أكثر من ،طولكرم بالضفة الغربية
 أسيراً يقضون أحكاماً بالسجن فوق 133وأوضح أن .  مؤبدا35ًأكثر من ، إذ بلغت ألسيرين في حماس

 أسير في 900 أسيراً من أصل حوالي 335نوه التقرير إلى أن حوالي كما . عشر سنوات ودون المؤبد
من يرات، تم إصدار أحكام بالسجن الفعلي عليهم لفترات متفاوتة، مشيراً محافظة طولكرم، وفق آخر التقد

زلن يقبعن في سجون االحتالل، إضافة إلى عشرات   أسيرات ما10من  إلى أن أكثرجهة أخرى 
  . عاما18ًاألطفال دون 

  3/5/2007تقرير االسرى 
  

  ينياً  فلسط15 عتقلي والجيش االسرائيلي ينكل بعجوز احتج على مصادرة أرضه .37
 أقدم جنود االحتالل االسرائيلي ومستوطنون على التنكيل وضرب فلسطيني عجـوز،            : والوكاالت –غزة  

 فيما شنت قوات االحتالل حملة اعتقاالت فـي مـدن           .احتج على هضم جدار الفصل العنصري ألرضه      
ات بعـد   مطارد منذ خمـس سـنو       فلسطينيا بينهم ناشط بارز في الجهاد      15الضفة الغربية أمس طالت     

كما اعتقلت امرأة فلسطينية من بلدة دورا جنـوب          .محاصرة عمارة سكنية ببلدة الخضر جنوب بيت لحم       
  .الخليل بعد مداهمة منزل عائلتها شمال البلدة

   4/5/2007البيان اإلماراتية 
  

  رام اهللا قرب اسرائيليفلسطينيون ونشطاء اسرائيليون يزيلون حاجز  .38
 قام عشرات من سكان قرية راس كركر قضاء رام اهللا ونشطاء الحركات            :هيم كامل ابرا  -القدس المحتلة   

اليسارية االسرائيلية واالجنبية امس بازالة حاجز عسكري كانت سلطات الجيش االسرائيلي قد نصبته في              
أن ثالثة  ، حيث أشار إلى      في هذه التظاهرة الشعبية     الفلسطيني وزير اإلعالم  وقد شارك    .بداية االنتفاضة 

 حاجزا ثابتا و    530واحد من بين    عبارة عن   هو  ، الذي   استشهدوا جراء ذلك الحاجز   قد   كانوا   لسطينيينف
  . حاجز طيار تقيمها سلطات االحتالل في األراضي الفلسطينية600

  4/5/2007الرأي األردنية 
  

  العاهل االردني يشدد على التزام االردن ببذل كافة الجهود لدفع عملية السالم .39
د العاهل االردني عبد اهللا الثاني على أن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة على التراب الوطني أك: عمان

وشدد . الفلسطيني يشكل أحد أهم األولويات بالنسبة لألردن مثلما هو األمر بالنسبة للشعب الفلسطيني
ردن ببذل كافة الجهود خالل لقائه، اليوم، مجموعة من قادة الفكر والرأي الفلسطينيين، على التزام األ

الدبلوماسية والسياسية الكفيلة بضمان الزخم الالزم لدفع عملية السالم وإعادة الطرفين الفلسطيني 
وأوضح أهمية دور قادة الرأي من الفلسطينيين واإلسرائيليين . واإلسرائيلي لطاولة المفاوضات

مقبلة بما يخدم تطلعات شعوب المنطقة واألردنيين في العمل على تشجيع فرص السالم خالل المرحلة ال
وأشار عبداهللا .   اإلسرائيلي وبناء مستقبل آمن ومستقر لألجيال القادمة-في إنهاء الصراع الفلسطيني 

الثاني خالل اللقاء إلى أن المبادرة العربية للسالم، والتي تعبر عن إجماع والتزام عربي بخيار السالم، 
لية تفاوضية ذات مالمح واضحة تقود في النهاية إلى نتائج ملموسة على توفر أرضية مناسبة إلطالق عم
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كما أشادت الشخصيات الفلسطينية بمساعي العاهل االردني لضمان إستمرار الزخم في . أرض الواقع
عملية السالم وإحداث إختراق داخل المجتمع اإلسرائيلي وإنقاذ الشعب الفلسطيني من حالة الحصار 

  .اديوالتدهور االقتص
  3/5/2007وكالة األنباء األردنية بترا 

  
  توقيف نائب سابق بتهمة نشر بيان يمس هيبة األردن .40

قرر مدعي عام عمان، أمس، توقيف النائب السابق في مجلس النواب األردني :  خليل الشوبكي-عمان 
العام للنائب العبادي ووجه المدعي ". يمس هيبة الدولة األردنية" يوما لنشره بيانا 14أحمد عويد العبادي 

تصل , النيل من هيبة الدولة ومكانتها، والذم والقدح، ومخالفة قانون المعامالت اإللكترونية: ثالث تهم هي
واعتقلت السلطات األمنية األردنية النائب . عقوبتها وفق قانون العقوبات األردني إلى ثالث سنوات

 هجوما على الحكومة األردنية لسياستها الداخلية األسبق العبادي، أول من أمس، لنشره بياناً تضمن
وكذلك لشكوى شخصية تقدم بها وزير . المرتبطة باالنتخابات البلدية والنيابية المقررة العام الجاري

الداخلية األردني عيد الفايز إلى المدعي العام صبر الرواشدة لالدعاء بالحق الشخصي بعدما تناول 
    .ح عبر البيانالعويدي الوزير بالذم والقد

  4/5/2007الوطن السعودية 
  

 معروف البخيت يؤكد ان المواقف االردنية الداعمة للقضية الفلسطينية وحق العودة راسخة .41
شدد رئيس الوزراء الدكتور معروف البخيت في حديث له خالل لقائه، مساء اليوم، بالفعاليات : عجلون

مواقف االردنية راسخة واصيلة ومشرفة تجاه القضية الرسمية والشعبية في محافظة عجلون، على ان ال
الفلسطينية بما فيها حق العودة على مدى العقود وفي مختلف المراحل وانه من غير المقبول او المعقول 
التشكيك واالساءة للمصالح االردنية العليا، مؤكدا ان الموقف االردني فيما يتعلق بحق العودة اصلب مما 

لدكتور البخيت على ان الشعب االردني اقوى واوعى مما تظن هذه الفئة التي تردد واكد ا. يظن الجميع
ما يقوله االسرائيليون اما عن جهل او غباء، وان الشعب االردني مؤمن بقيادته وبالمواقف االردنية 

ة وبين ان الحرك. المشرفة والتاريخية ازاء مختلف القضايا العربية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية
االسالمية جزء اصيل من نسيج الدولة االردنية ويعز علينا ونرفض ان تخرج الحركة عن المالوف وان 

  .تخل بتقاليد اداء العمل المتبع لديها منذ فترة طويلة
 3/5/2007وكالة األنباء األردنية بترا 

   
  العمل اإلسالمي يعتذر عن تغيبه عن اعتصام األحزاب .42

تغيب بعض "مين العام لحزب جبهة العمل اإلسالمي رحيل الغرايبة ان يكون نفى النائب األول لأل: عمان
وجدد ". قيادات الحزب عن االعتصام الذي نفذته األحزاب، أول من أمس، يحمل أية مضامين سياسية

نحن ملتزمون بقرارات لجنة التنسيق "وقال ". الرافض لقانون األحزاب الجديد"التأكيد على موقف الحزب 
ألحزاب المعارضة الوطنية واألصل ان تشارك قيادات الحزب في االعتصام الذي أقيم أمام رئاسة العليا 

  "الوزراء، أمس
   4/5/2007الغد األردنية 

  
     مواقف مرحبة بنتائج فينوغراد .43

وحذر وزير . ، ودعت جميعها الى اخذ العبر منه"لجنة فينوغراد"استمرت المواقف المرحبة بنتائج تقرير 
ة المستقيل فوزي صلوخ من استهداف اسرائيل للبنان بعدما اقرت اللجنة بهزيمتها في حربها الخارجي
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تقرير فينوغراد اظهر هشاشة القيادة السياسية االسرائيلية الحالية وتخبط قيادتها "ورأى ان  .على لبنان
وبالتالي ستحيلة، العسكرية وان قادة اسرائيل يجب ان يتوصلوا الى نتيجة وهي ان اهدافهم في لبنان م

التنظيم الشعبي "واعتبر رئيس ".  بما هو افضل من نتائج حربهم الماضيةفإن أي حرب أخرى لن تأت
النائب اسامة سعد، ان التقرير سلط الضوء على حقيقة فشل الجيش الصهيوني وهزيمته، " الناصري

ان هذا التقرير يشكل "رأى مظهرا بشكل غير مباشر صدقية المقاومة وحقيقة االنتصار الذي حققته، و
". حافزاً اضافياً إلسقاط الحكومة غير الشرعية في لبنان التي سعت الى التناغم مع اهداف العدوان

تشكيل لجنة تحقيق لبنانية على "واقترح النائب السابق فيصل الداود على رئيس المجلس النيابي نبيه بري 
لعدوان االسرائيلي على لبنان وسهلته في تموز لكشف الجهات التي راهنت على ا" فينوغراد"غرار 

". باالسماء في ضوء ما أظهره تقرير لجنة فينوغراد في هذا الخصوص من دون ان ينشر هذه االسماء
ضربة قاضية لسياسة كل من "فتحي يكن، أن التقرير كان بمثابة " جبهة العمل االسالمي"ورأى رئيس 

  ".  شباط14هما من قوى راهنين عليواشنطن وتل ابيب، ولبعض الم
  4/5/2007السفير 

  
  النصر كالهزيمة يحتاج إلى محاسبة ومساءلة:  آذار14 .44

توالت، أمس، ردود الفعل على تقرير لجنة فينوغراد عن حرب تموز، وفيما اعتبر حزب اهللا أن انتصار 
ة ومساءلة، داعياً  آذار أن النصر مثل الهزيمة يحتاج الى محاسب14المقاومة يستوجب التهنئة رأى فريق 

وإذ أشار عضو كتلة المستقبل . الى تأليف لجنة تحقيق في نتائج الحرب، ومكمن الربح والخسارة فيها
 آذار ذهب الى أبعد ما يمكن في دعم 14النيابية النائب وليد عيدو في حديث تلفزيوني الى ان فريق 
ه واجبنا، دعا رئيس الحكومة فؤاد السنيورة المقاومة في تلك المرحلة، وهذا أمر ال نريد شكراً عليه ألن

ونجاحات الحرب وإخفاقاتها وأسبابها ونتائجها لنعرف ماذا جرى "الى تأليف لجنة تحقيق في حرب تموز 
في الحرب وما هي نتائجها وأين ربحنا وأين خسرنا وماذا كلفتنا والى أين أوصلتنا وما هي انعكاساتها 

 آذار هو كالم سياسي لم يترجم 14 ان كل ما قيل عن تواطؤ كبير لقادة واعتبر". االقتصادية والمذهبية
  .مرة بأي دليل

من جهته رأى النائب السابق غطاس الخوري أن اإلخفاقات االسرائيلية كانت واضحة منذ اليوم األول 
اءلة، فكما الهزيمة تحتاج الى مس" آذار تدعو الى المحاسبة والمساءلة 14للحرب، الفتاً الى ان قوى 

، وأشار "النصر أيضاً يحتاج الى محاسبة ومساءلة، ألنه ال تستقيم األمور من دون المحاسبة والمساءلة
ما يخيف الجميع هو عودة االسرائيلي الى التشنج والى محاولة تصحيح أخطائهم بحروب "الى ان 
  ".جديدة

صر يحتاج الى احتفال وتهنئة ان الن"واعتبر عضو المجلس السياسي في حزب اهللا الحاج محمود قماطي 
ومباركة والى تأييد، ومن ثم الى بحث الثغر التي كانت أثناء االنتصار من الجهة التي خاضت الحرب 
والمواجهة، وال يحتاج الى مساءلة، ألن المساءلة تكون لمرتكبي الحماقات والمخالفات ومخالفة القوانين، 

 14أغلب فريق "، مشيراً الى ان "ولألمة ككل وللمنطقةوال تكون المساءلة عند تحقيق انتصار للوطن 
شباط هرب من التهنئة وتمسك بالهزيمة واإلحباط والذل والهوان، وهذه وصمة عار في تاريخه نتمنى 

  ".ان يخرج منها
  4/5/2007األخبار اللبنانية 

  
  "ليلعبوا بكل شيء اال الطائف: "نبيه بري .45

امكان عقد مؤتمر صحافي في أقرب وقت ممكن أو االستعاضة الحظ زوار بري، أمس، أنه يدرس جديا 
بعدما تجاوزت ممارسات فريق االكثرية بعض الخطوط الحمر، خاصة لجهة "عنه باطاللة تلفزيونية، 
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استهداف الدستور وروح التوافق الوطني التي أرساها اتفاق الطائف، وهو األمر الذي يتجلى بقرارات 
دة ابرزها التعيينات التي تستهدف فئة طائفية معينة في البلد وكأن هناك وممارسات كيدية في مجاالت ع

، "الحركة الوطنية"،على يد 1976من يريد اليوم اعادة تكرار مشهد عزل الكتائب والموارنة في العام 
برئاسة االمام المغيب السيد موسى الصدر للتصدي له آنذاك قبل " امل"وهو المشهد الذي انبرت حركة 

ليلعبوا "ونقل زوار بري عنه قوله ". حيين والموارنة النه يضر بروح المشاركة والوفاق الوطنيالمسي
بكل شيء اال الطائف، هذا االتفاق كلّف البلد دماء وتضحيات وممنوع المس به، صحيح أنا صائم عن 

ودة الى ما كما نرفض اية محاولة للع"والحظ زوار بري تشديده على أنه ". الكالم، ولكن للصمت حدود
واذ دعا بري لالقتداء باالسرائيليين في ". قبل الطائف، فاننا نرفض ايضا ارجاع البلد الى زمن االمارة

اننا صرنا "تعاملهم مع تقرير لجنة فينوغراد التي اقرت بهزيمة اسرائيل وانتصار المقاومة، جدد القول 
  ".منذ اآلن فصاعدا سنتكل على اهللا وعلى وطنية االسرائيليين

  4/5/2007السفير 
  

  لسنا األمة التي تهدَّد بالحرب والدول الكبرى ال تريد اهتزازاً أمنياً : فضل اهللا .46
هناك تهويالً يمارس علينا بأننا على أبواب الحرب، وأن "رأى المرجع السيد محمد حسين فضل اهللا، ان 

ق، حتى تأخذ اميركا فرصتها في ال فرصة أمامنا إال أن نلتقي مع اإلدارة االميركية في منتصف الطري
ولكن . إنقاذ سمعتها وهيبتها وبعض خططها، وتلتقط إسرائيل أنفاسها على وقع هذا التهديد والتهويل

وعلى واقعنا أن يعرف أيضاً أن الحديث عن الحرب . عليهم أن يعرفوا أننا لسنا األمة التي تهدَّد بالحرب
، على "جمعية المبرات الخيرية"تقباله وفداً من المتطوعات في وأكد خالل اس". القادمة ليس حديثاً دقيقا

  . ضرورة الحذر واالنتباه حيال ما يجري في المنطقة، رافضاً اإلفراط في التخويف والتفريط في التحذير
  4/5/2007السفير 

  
  اقتراح عون بإجراء انتخابات رئاسية يثير جدالً .47

 بقوة إلى الساحة اللبنانية، أمس، عقب اقتراح رئيس عادت التجاذبات السياسية:  علي بردى-بيروت 
النائب ميشال عون إلى إجراء انتخابات رئاسية مباشرة من الشعب ولمرة " تكتل اإلصالح والتغيير"

واحدة، األمر الذي اعتبرته األكثرية الحاكمة خروجاً على الدستور اللبناني، في وقت أكدت مصادر 
لبناني نبيه بري سعيه إلى حل أزمة المحكمة الدولية بشأن اغتيال مقربة من رئيس مجلس النواب ال

وأثار اقتراح . رئيس الوزراء الراحل رفيق الحريري من خالل صفقة تتضمن انتخاب الرئيس المقبل
التي أعلنت رفضها أي تعديل جديد للدستور، وحذر الرئيس "  آذار14"عون اعتراضات واسعة بين قوى 

الخروج على األطر الدستورية المتفق عليها هو دخول في المجهول يجر "من أن السابق أمين الجميل 
  ". الخراب على كل البلد

   4/5/2007البيان اإلماراتية 
  

  ولش اقترح على الفاتيكان إيفاد مندوب إلى لبنان .48
قالت مصادر ديبلوماسية غربية ان مساعد وزير الخارجية االميركية لشؤون الشرق األوسط : بيروت

ديفيد ولش، اقترح على وزير خارجية الفاتيكان المونسنيور دومينيك مامبرتي عندما التقاه نهاية االسبوع 
الماضي في الفاتيكان، ان يرسل الكرسي الرسولي موفداً خاصاً الى لبنان لدعم الحكومة اللبنانية ولتشجيع 

راهللا صفير والطلب اليها دعم القوى السياسية المسيحية على االلتفاف حول البطريرك الماروني نص
بعض المساعي السياسية وفي طليعتها تأمين النصاب الدستوري النتخاب رئيس جديد للجمهورية في 

وأضافت المصادر عينها ان ولش لم يلتق البطريرك صفير في الفاتيكان وان زيارته . الموعد المحدد



  

  

 
 

  

            22 ص                                    711:                                 العدد4/5/2007الجمعة : التاريخ

م بها الرئيس األميركي جورج بوش للبابا الكرسي الرسولي جاءت في إطار التحضير للزيارة التي سيقو
  .المقبل) يونيو( حزيران 9بنديكتوس السادس عشر في 

  4/5/2007الحياة 
  

   اجتماع مطول بين البابا وصفير يتناول قضية لبنان واستحقاقاته المستقبلية    .49
 اهللا بطرس استقبل البابا بنيدكتوس السادس عشر، اول من امس، البطريرك الماروني الكاردينال نصر

صفير، وجرى عرض للوضع اللبناني من مختلف جوانبه، والتداعيات التي تصيب لبنان من جراء ما 
المركز "وافاد بيان وزعه . يجري في المنطقة، واوضاع الكنيسة والمسيحيين في لبنان والشرق

 الكاردينال برتوني، ، امس، ان من المتوقع ان يلتقي صفير امين سر دولة الفاتيكان"الكاثوليكي لالعالم
ومسؤول العالقات الخارجية مع الدول المطران دومنيك مامبرتي، ويبحث معهما في مجمل االوضاع 

  .الكنسية والوطنية التي تخص لبنان
ان : امس" صوت لبنان"االب عبده ابو كسم في حديث الى اذاعة " المركز الكاثوليكي لالعالم"وأكد مدير 

وأكيد . اللبنانية ككل ولكنيسة لبنان وهذا ليس بجديد فالدعم هو تواصل لما سبقالفاتيكان داعم للقضية "
تسفر هذه االتصاالت الحاصلة عن الوصول الى "وتمنى ان ". ان لبنان في حسابات الفاتيكان بشكل جدي

  ". حلحلة االمور وخير لبنان وكل اللبنانيين والى خير كنيسة لبنان
  4/5/2007المستقبل 

  
  يومناعيين اللبنانيين تطالب السياسيين بهدنة مئة جمعية الص .50

في إطار مطالبتها بهدنة لمئة يوم، التي أعلنتها الهيئات االقتصادية اللبنانية واالتحاد العمالي : بيروت
برئاسة فادي عبود رئيس الحكومة فؤاد " جمعية الصناعيين"العام األسبوع الماضي، التقى وفد من 

أهمية تطبيق الهدنة "وكرر عبود . النيابي ميشال عون، أمس" التغيير واإلصالح"السنيورة ورئيس تكتل 
ترحيب "كما نقل . ، مشيراً الى التزام السنيورة بها"التي يطالب بها التجار إنقاذاً للموسم السياحي المقبل

ن واإلعالميين سيلتزم بالهدنة، على أن يلتزم جميع السياسيي"ومن ناحيته ". عون بالفكرة واعتبرها صائبة
نحن ال نعني بالهدنة التوقف عن العمل، لكن نحن في : "وقال عبود". أيضاً ألن هناك استحقاقات آتية

أوالً ليعود أهل السياسة إلى فحص الضمير، ونحن كاقتصاديين نستطيع أن نعاود . حاجة إلى هدوء
  ".نشاطنا خصوصاً في موضوع الموسم السياحي

  4/5/2007الحياة 
  

  ر الدولي لإلعالم العربي واإلسالمي لدعم الفلسطينيين يبدأ أعماله بدمشقالمؤتم .51
بدأت في دمشق، أمس، أعمال المؤتمر الدولي لإلعالم العربي واإلسالمي لدعم :  هدى سالمة-دمشق 

 شخصية سياسية وإعالمية وفكرية من الدول العربية 350الشعب الفلسطيني الدورة الثالثة بمشاركة 
ويناقش المؤتمر محاور تتناول الخطاب االعالمى العربى بين المهنية وااللتزام .  واألجنبيةواإلسالمية

بالقضايا الوطنية والقومية ومفهوم ومرتكزات ثقافة المقاومة فى االعالم العربى واالسالمى ودور 
 اضافة الى االعالم فى التفريق بين المقاومة والكفاح من اجل تحرير االرض وبين االرهاب كعمل مدان

  . ابحاث حول الجوالن العربى السورى المحتل فى االعالم العربى والدولى
إن اسرائيل فقدت هيبتها ومصداقية االساطير التى حيكت "وقال فاروق الشرع نائب رئيس الجمهورية 

قليدية حولها بعد حربها االخيرة على لبنان ليس النها لم تعد تملك اقوى ترسانة عسكرية تقليدية وغير ت
فى الشرق االوسط بل النها شنت حربا مدمرة فى يوليو الماضى بذريعة غير مقنعة ومن اجل تحقيق 
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هدف بسيط كانت تستعين فى الماضى على حله عبر وسيط اوروبى معروف لم يكن بحاجة الى اكثر من 
  . بطاقة سفر الى بيروت وتل ابيب

 بينها وبين الفلسطينيين لم يكن هدفه التوسع على وأكد الشرع أن إقدام اسرائيل على بناء جدار فصل
حساب االرض الفلسطينية فقط وانما اجهاض فكرة السالم بين الجانبين واقناع الفلسطينيين بأنه ال مكان 

  .لهم بجانب اسرائيل او فى داخلها
لمبادرة ذاتها وان المبادرة العربية للسالم التى اقرتها قمة بيروت واكدت عليها قمة الرياض ليست هى ا

فى الذهن االسرائيلى الن اسرائيل تزعم ان حق العودة يقوض وجودها، على الرغم من ان حق العودة 
 وهو حق اساسى من حقوق االنسان ال 194للشعب الفلسطينى حق مشروع بموجب قرار االمم المتحدة 

حق لما كان ممكنا قبول يجوز الحد التصرف به، ولوال تأكيد المجتمع الدولى باستمرار على هذا ال
  . اسرائيل عضوا فى االمم المتحدة

من جهته، اعتبر نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس الدكتور موسى أبو مرزوق ان انعقاد 
المؤتمر في دورته األولى في طهران والثانية في بيروت واآلن في دمشق يدل على أن هذه العواصم 

سواء انعكس ذلك من خالل حروب جرت في لبنان او فلسطين، تقف ضد االستراتيجية األمريكية 
موضحاً أنه في النهاية افشلت هذه العواصم االستراتيجية األمريكية في المنطقة واآلن الواليات المتحدة ال 
. تدري كيف تخرج من المنطقة وهذه العواصم هي األمل فهناك مقاومة حقيقية بوادرها ظاهرة للعيان

 حول كيف يمكن لالنسان أن يفرق بين الخطاب الخشبي والخطاب المؤثر في وقت :ورداً على سؤال
كل واحد يرى اآلخر من منظوره الذي يعبر عنه في اطاره "يوصف فيه الخطاب الملتزم بالخشبي، قال 

السياسي بما يتفق وذهنيته هو، فبالتالي هو يضفي هذا الوصف بما يتفق وذهنيته وليس بما يتفق مع 
والتحليل الذهني الصائب، مشيراً إلى أن هذا الخطاب الذي يتحدثون عنه انه خطاب خارج العقل الواقع 

هو الخطاب الذي اثبت انه هو الحق والحقيقة وهو الذي سينجز وسيثبت على األرض وهذا ما أثبتته 
 وتكسر اآللة  يوما33ًالمقاومة في العراق، كانوا يتحدثون عن عدمية المقاومة في لبنان فاذا هي تصمد 

ان انعقاد : وقال. العسكرية االسرائيلية وينعكس ذلك مباشرة على اآللة السياسية والمجتمعية في اسرائيل
هذا المؤتمر هو بحد ذاته اصرار على االستمرارية في توظيف االعالم في خدمة القضية العربية 

طيني، وأعرب أبو مرزوق عن اعتقاده واالسالمية المركزية أي القضية الفلسطينية ومقاومة الشعب الفلس
 سياسيا قريبا للمشروع االمريكي االسرائيلي في المنطقة سواء في فلسطين او العراق أن هناك انكسارا

وقال ان هناك الكثير من . او لبنان او في حرمان ايران من حقها في امتالك التكنولوجيا النووية السلمية
وز نتائجه في االشراقات الموجودة على الساحة الفلسطينية والعربية تجلت في االنكسار االسرائيلي وبر

الوقت الحاضر على المجتمع االسرائيلي بكافة مستوياته التي كانت آخرها التقرير الذي أدان اولمرت 
واكد أبو مرزوق أن أحداً ال يمكنه الغاء حق العودة وال يمكنه . لعدوانه على لبنان وفشله في هذا العدوان

يته وسيعود اليهما ويقف الى جواره في ذلك على االطالق تجاوزه وسيبقى الفلسطيني مرتبطاً بأرضه وب
كل الشعب العربي واالسالمي والشعوب المحبة للسالم وكل من يرى أن هذا حق أساسي من حقوق 

وأشار ابو . االنسان فإرادة الشعب الفلسطيني ومقاومته هي التي ستجعله يعود من جديد الى ارضه
 تؤكد ضرورة انكسار حالة االحتقان الموجودة بين مرزوق الى وجود تفاهمات بين األطراف الفلسطينية

مشيراً الى أنه ستتم مصالحات داخلية نخرج . بعض الفصائل الفلسطينية التي انشقت عن بعضها البعض
من خاللها الى عقد مؤتمر موسع يجمع كل الفلسطينيين دون استثاء سواء المستقلون او الفصائل معتقداً 

 على سؤال يتعلق باعالن حماس ايقاف التهدئة وتهديد اولمرت باجتياح ورداً.  أن ذلك سيكون قريباً
المناطق الفلسطينية، اكد ابو مرزوق ان هذا اشارة واضحة الى ان المقاومة اسلوب ال حياد عنه وهي 
مستمرة حتى يحصل الشعب الفلسطيني على كامل حقوقه فالمقاومة ال يمكن أن تنتهي بأي خطوات 

  . نها االبتعاد عن برنامج المقاومةسياسية قد يفهم م
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المؤتمر ينعقد للدفاع عن : بدوره، قال األمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين نايف حواتمة
القضية الفلسطينية في تقرير مصير الشعب وبناء الدولة المستقلة وحق الشعب الفلسطيني في العودة الى 

 آليات تنفيذية تتابع أعماله وينبثق عنها هيئة مع جميع قوى أرضه ونأمل أن يتمخض هذا المؤتمر عن
  . االعالم

  3/5/2007الشرق القطرية 
  

   االف يهودي يزورون معبدا يهوديا  في تونس هذا العام5 .52
 اسرائيلي سيزورون 700قال منظمون، يوم الخميس، أن نحو خمسة االف يهودي من بينهم : تونس

بة التونسية هذا العام القامة احتفال ديني سنوي نادر الحدوث في بلد معبد الغريبة اليهودي بجزيرة جر
الحجوزات تؤكد ان نحو "وقال بيريز الطرابلسي المسؤول االول عن الجالية اليهودية في جربة، . عربي

 700وأضاف ان ".  االف يهودي سيشاركون في الصلوات الدينية السنوية بجربة التي تبدأ غدا الجمعة5
رائيلي يشاركون في طقوس هذا العام قادمين في رحالت غير مباشرة عبر تركيا ومالطا يهودي اس
اتخذت اجراءات امنية مكثفة في جربة بشكل يمكن كل اليهود من اداء "وقال الطرابلسي . وباريس

  ".فرائضهم بشكل امن ومطمئن
 3/5/2007رويترز 

  
  ية السالميجب أال يسمح لالزمة في اسرائيل بأن تضر عمل: أوروبا .53

قالت ألمانيا التي تتولى الرئاسة الدورية لالتحاد االوروبي، يوم أمس الخميس، إنه ال ينبغي : بروكسل
وقال . السماح الزمة الحكومة االسرائيلية بأن تقوض جهود احياء عملية السالم في الشرق االوسط

ال ينبغي السماح لوضع "لنيوزيلندي شتاينماير وزير الخارجية االلماني للصحفيين بعد اجتماع مع نظيره ا
كهذا تتعرض فيه الحكومة االسرائيلية لضغوط بأن يدفعنا للتخلي عن جهودنا المشتركة لتعزيزعملية 

وأضاف شتاينماير أن جهود مفاوضي اللجنة الرباعية للسالم في الشرق االوسط في حاجة الن  ".السالم
وقال . تصاالت أوثق بين اسرائيل والسلطة الفلسطينيةتكملها جهود في المنطقة في مقدمتها باجراء ا

امل "ومضى يقول  ".أرجو أن تستمر الجهود رغم الصعوبات الحالية في اسرائيل بعد تقديم التقرير"
بشكل خاص الى استمرار المحادثات الثنائية بين رئيس الوزراء أولمرت والرئيس الفلسطيني محمود 

  ".نيوااللتزام بالجدول الزم... عباس
  3/5/2007وكالة سما 

  
  أولمرت لم يعد رجل رايس الصالح: واشنطن بوست .54

استبعد المحلل السياسي، في صحيفة واشنطن بوست، ديفيد ماكوفـسكي أن تـنجح وزيـرة الخارجيـة                 
األميركية رايس في تسويق أي بضاعة للسالم في منطقة الشرق األوسط بعد أن بات أولمرت في موقف                 

ارات السالم الموجودة حالياً لن تجد أطرافاً أقوياء قادرين على اتخـاذ قـرارات              وأوضح أن خي  . ضعيف
بشأنها، وتابع الفلسطينيون لهم مشاكلهم، والحكومة اإلسرائيلية ليست في وضع يسمح لها التعاطي بـأي               

واستدرك بالقول المـشكلة األكبـر أن شـرارة         . شكل أو ضمن أي مستوى مع المبادرة العربية للسالم        
حرب على لبنان ال تزال متقدة، وروسيا تغذي دمشق بمعلومات مضللة عن حرب إسرائيلية وشـيكة،                ال

وحركة حماس غير جادة في وقف إطالق النار، لذا فالالعبون الرئيسيون غيـر مـستعدين أو قـادرين                  
لن تكـون   للحديث عن إحياء عملية السالم، مستنتجاً أن جوالت رايس المقبلة للمنطقة في الوقت الراهن               

  .ذات أي جدوى
   4/5/2007البيان اإلماراتية 
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  اولمرت  عالقة عمل جيدة مع بوش  للرئيس :البيت األبيض .55

قال الناطق باسم البيت األبيض توني سنو للصحافيين كما تعرفـون،            :  البيان والوكاالت  –القدس المحتلة   
 يرى فيه رجـالً مـصمماً علـى         وأضاف انه . للرئيس عالقة عمل جيدة مع رئيس الوزراء اإلسرائيلي       

. التوصل إلى حل من دولتين إسرائيلية وفلسطينية تعيشان جنباً إلى جنب وتعمالن بطريقة بناءة للـسالم               
لكنه رفض الدخول في لعبة التكهن بما ينبغي أن يحصل أو ما سوف يحصل وما كان يمكن أن يحصل،                   

ء اولمرت في منصبه وعن عواقب اسـتقالته        عندما سأله الصحافيون عن رغبة محتملة لدى بوش في بقا         
  .على جهود السالم بين اإلسرائيليين والفلسطينيين

   4/5/2007البيان اإلماراتية 
  

  االتحاد االوروبي ينسق مع فياض مدفوعات مالية للموظفين الفلسطينيين .56
 الفلسطيني سالم   قال مسؤولون أوروبيون، يوم أمس الخميس، إن االتحاد االوروبي ووزير المالية          : القدس

. فياض اتفقا على بدء تقديم مدفوعات مالية جزئية منتظمة للموظفين الفلسطينيين بشكل متزامن كل شهر              
وقال مسؤولون فلسطينيون ان المدفوعات المنسقة التي من المتوقع ان يبدأ وصولها الى الحسابات فـي                

ض وحكومة الوحدة التي شكلتها حمـاس       غضون أيام قليلة قد تسهم في تقليل الضغوط السياسية على فيا          
في مارس اذار مع حركة فتح التي يتزعمها الرئيس الفلسطيني محمود عباس في محاولة لوضع نهايـة                 

وقال مسؤول كبير باالتحاد االوروبي ان اجمـالي المبـالغ    . لالقتتال الداخلي وتخفيف الحظر االقتصادي    
عادل نحو ربع فاتورة االجور الشهرية لمـوظفي الـسلطة           مليون دوالر ت   28.57التي تقدمها االلية تبلغ     

  . مليون دوالر115الفلسطينية البالغة 
  3/5/2007رويترز 

  
  االمم المتحدة تشجب خطف صحفي في غزة .57

دعت نائبة االمين العام لالمم المتحدة، يوم الخميس، إلى االفراج عن مراسل لهيئة االذاعة              : االمم المتحدة 
محتجز في غزة وقالت في اجتماع حاشد خارج مقر االمم المتحدة إن خطفه ال              ) سي. بي.بي(البريطانية  

  .يخدم اي قضية
  3/5/2007رويترز 

 
  إدارة جامعة أمريكية تحبط جهود إحدى كلياتها لمقاطعة اسرائيل .58

مجموعة من األساتذة والطلبة في جامعة امريكية قرروا ان يبحثوا عن حقائق            :  احمد محسن    -واشنطن  
وما لبث هذا الدرب ان قاد الـى صـدام          .  االسرائيلي، بتاريخه ومالبساته ووقائعه    -اع الفلسطيني   الصر

وهذه المجموعة  . واسع تجاوز حدود تلك الجامعة ونطاق هذه المجموعة المحدودة من الطلبة والمدرسين           
ي بدأ متعاطفـا مـع      التي قررت البحث عن الحقيقة قادها الدكتور ديفيد شوارتزمان استاذ البيولوجيا الذ           

وتطورت االمور، اذ قام شوارتزمان بصياغة مـشروع قـرار          . اسرائيل وانتهى الى موقع مختلف تماماً     
وعرض الدكتور مشروع القرار على مجلس الكليـة التـي    . يلزم الجامعة بوقف استثماراتها في اسرائيل     

ة اليهودية االمريكية تراقب تطورات     وكانت اللجن . يعمل بها، وتم اعتماد القرار بعد جهود واسعة النطاق        
وبعد ساعات من تلقي سويجرت قرار الكلية تلقى رسالة من اللجنة تلفت فيها نظر رئيس الجامعة                . االمر
  ".خطورة هذا القرار وتأثيره السلبي على عالقة جامعة هوارد بالنطاق السكاني المحيط بها"الى 

 4/5/2007الشرق القطرية 
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  طبيع بين العرب وأميركا واسرائيلمعركة الت:  تقرير .59
  عبد الكريم أبو النصر

لم تطلب ادارة الرئيس جورج بوش من اي زعيم عربي العمل على اقامة تحالف سـري بـين الـدول                    "
العربية المعتدلة والواليات المتحدة واسرائيل من اجل مواجهة ايران وخططها المختلفـة للهيمنـة علـى      

سالح النووي، او عبر دعمها القوى المتشددة في لبنان والعراق وفلـسطين            المنطقة سواء عبر امتالكها ال    
خصوصا، ألن الزعماء العرب المعنيين باالمر يرفضون بشكل قاطع اقامة مثل هذا التحالف، على رغم               
وجود رفض عربي واسع لمشاريع الجمهورية االسالمية المهددة لالمن واالسـتقرار ومـوازين القـوى               

لكن المعركة الخفية مع ايران، ومع القوى المتشددة، مستمرة على جبهة اخـرى، اذ              . طقةالحالية في المن  
 دولية بهدف تحقيق تطبيع تدريجي للعالقات       – اميركية   –تجرى حاليا مشاورات وحوارات سرية عربية       

فـي  بين عدد من الدول العربية واسرائيل والتوصل الى تفاهم كبير يمكنه ان يطلق عملية سالم جديـدة                  
وبسبب اهمية هذه المعركة وخطورتها فان تقرير       . ضوء تبني قمة الرياض مجددا مبادرة السالم العربية       

لجنة فينوغراد عن نتائج تحقيقاتها في اخفاقات الحرب االسرائيلية االخيرة ضد لبنان لـن يبـدل مـسار              
 اولمرت رئيسا للحكومة ام     االوضاع والتوجهات جذريا في اسرائيل في المرحلة المقبلة، سواء بقي ايهود          

تم اجراء تعديل حكومي بعدما حملت اللجنة اولمرت ووزير دفاعه ورئيس اركـان الجـيش المـستقيل                 
مسؤولية الفشل في تحقيق اهداف هذه الحرب، بل ان الجهود الديبلوماسية واالتصاالت السرية االميركية              

 –مي مهم علـى جبهـة النـزاع الفلـسطيني     والعربية واالوروبية ستتواصل لمحاولة تحقيق اختراق سل   
  ".االسرائيلي

هذا ما اكدته لنا مصادر ديبلوماسية اوروبية وثيقة االطالع في باريس، واوضحت انه في اطـار هـذه                  
ليـست هنـاك، وفقـا    "المعركة الخفية الكبرى ابلغت ادارة الرئيس بوش الى جهات عربية ودولية انـه             

 –وضاع، اي فرصة جدية وواقعية لتحريك مفاوضات السالم الـسورية           لمعلوماتها وتقويماتها لمسار اال   
االسرائيلية، من جهة الن نظام الرئيس بشار االسد ليس راغبا في تحقيق السالم مع اسـرائيل بـل انـه         
يناور ويسعى خصوصا الى تحسين صورته وموقعه دوليا من خالل التودد لالسرائيليين النه يريد فـي                

الت من عقاب المحكمة الدولية التي ستنظر في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري             الدرجة االولى االف  
ورفاقه، ومن جهة اخرى الن اولمرت ليس راغبا او قادرا على التفاوض مع السوريين من اجل اعـادة                  

  ".الجوالن اليهم
 تنفيـذ ثالثـة     وكشفت المصادر الديبلوماسية االوروبية المطلعة ان ادارة بوش تعمل سرا على محاولـة            

  :اقتراحات مهمة هي اآلتية
 يقضي بأن يوافق الملك عبداهللا بن عبد العزيز على السماح باجراء محادثات مباشـرة              ،االقتراح االول  -

 – اسرائيلية تتناول مناقشة مضمون مبادرة السالم العربية وطريقة حل النـزاع الفلـسطيني               –سعودية  
  .قيق السالماالسرائيلي والمساهمة العربية في تح

 اسرائيلي ليس له سابق على مستوى وزاري        – فلسطيني   – يقضي بعقد اجتماع عربي      ،االقتراح الثاني  -
وبرعاية االدارة االميركية او االمم المتحدة ويضم اللجنة الرباعية الدولية المؤلفة من الواليات المتحـدة               

ية العربية التي تضم السعودية ومصر واالردن       وروسيا واالمم المتحدة واالتحاد االوروبي واللجنة الرباع      
. واالمارات العربية المتحدة، اضافة الى الرئيس الفلسطيني محمود عباس وايهـود اولمـرت او خلفـه               

، 1991والهدف من هذا االجتماع، وهو االوسع من نوعه منذ مؤتمر مدريد للسالم الذي عقد في خريف                 
 –ن الفلسطينيين واالسرائيليين، وشروط تحقيق تقارب عربي        مناقشة سبل اطالق عملية تفاوض جديدة بي      

  .اسرائيلي
الى المسؤولين  " تطمينات" يقضي بأن تقوم الجهات العربية والفلسطينية المعنية بتقديم          ،االقتراح الثالث  -

" حـل عـادل  "االسرائيليين في شأن ثالث قضايا مهمة انطوت عليها مبادرة السالم العربية وهي ايجـاد         
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كلة الالجئين الفلسطينيين، واالنسحاب االسرائيلي من كل االراضي العربية المحتلة الى حدود الرابع             لمش
ومـا تريـده االدارة   .  االسرائيلية في اطار انهاء النزاع     –، وتطبيع العالقات العربية     1967من حزيران   

ودة الالجئين بشكل رئيسي    االميركية بالتحديد، وفق مصادر مطلعة، هو ان يقبل الفلسطينيون والعرب بع          
 اسرائيلي على عودة عدد محـدود       –الى الدولة الفلسطينية المقترحة وان يتم التوصل الى تفاهم فلسطيني           

وبالنسبة الى قضية االنسحاب يريد االميركيون ان يقبل العرب والفلسطينيون اجـراء            . منهم الى اسرائيل  
مصالح اسرائيل الحيوية االمنية وكذلك الواقـع       "اب   تأخذ في الحس   1967تعديالت متفق عليها في حدود      

  ".االستيطاني االسرائيلي في الضفة الغربية
اما بالنسبة الى قضية التطبيع، فيرغب االميركيون في ان يقوم الجانب العربي بتوضيح مفهوم التطبيـع                

ما دافئا او حارا    ومضمونه وظروف تحقيقه، وهل سيكون السالم العربي مع اسرائيل باردا ام سيكون سال            
   .يشمل التعاون والتنسيق في مجاالت حيوية واساسية عدة

وكشفت مصادر ديبلوماسية غربية وثيقة االطـالع ان وزيـرة الخارجيـة            ..  ماذا قالت رايس للعرب؟   
اولمرت يقبل ان يجلب الوفد العربي معه       "االميركية كوندوليزا رايس ابلغت الى جهات عربية رسمية ان          

ة المفاوضات االقتراحات الواردة في المبادرة العربيـة، وان يـأتي الوفـد االسـرائيلي الـى                 الى طاول 
المفاوضات حامال معه اقتراحاته الخاصة ثم تجري مناقشة بين الطرفين من اجل التوصل الـى قواسـم                 

  ".وتفاهمات مشتركة تساعد على احراز تقدم سلمي ملموس وبارز
ليس هناك اي نـوع     "لمسؤولون االميركيون لجهات عربية بارزة انه       وردا على استفسارات عربية اكد ا     

 اسرائيلية سيؤدي فعال الى مفاوضـات حقيقيـة وجديـة بـين             –من الضمانات بأن عقد لقاءات عربية       
المسؤولين االسرائيليين والقيادة الفلسطينية حول القضايا الكبرى العالقة، لكن االنفتـاح العربـي علـى               

  ".تدريجا  االسرائيلي– ايجاد دينامية سالم تساعد على حل النزاع الفلسطيني اسرائيل سيؤدي الى
مصممة، وبدعم كامل من الرئيس بوش، على       "انها  "في المقابل، اكدت رايس لعدد من المسؤولين العرب         

  ".مواصلة جهودها وزيارة المنطقة مرات عدة من اجل تحقيق السالم بين الفلسطينيين واالسرائيليين
حت رايس لهؤالء المسؤولين، وفقا لمصادر ديبلوماسية غربية وثيقة االطالع، انها تعطي االولوية             واوض

العادة بناء الثقة بين الفلسطينيين واالسرائيليين من خالل اجتماعات منتظمة تعقد مرتين في الشهر بـين                
والمالية والحياتيـة بـين     ابو مازن واولمرت وتتناول معالجة المشكالت االمنية والمعيشية واالقتصادية          

الطرفين، اضافة الى تأمين االفراج عن الجندي االسرائيلي جلعاد شاليت المحتجز لدى الجناح العسكري              
وفي حال حققت هذه اللقاءات نجاحات ملموسة ستعمل رايس على اقناع االسـرائيليين             ". حماس"لحركة  

نهائي بحيث تتم باشراف اميركي، وستقدم رايس       ببدء مفاوضات مع القيادة الفلسطينية حول قضايا الحل ال        
حينذاك مجموعة اقتراحات وافكار اميركية لتسوية هذه القضايا الكبرى ولمعالجة عقد القدس والالجئـين              

ولمحت رايس الى امكان تعيين مبعوث اميركي رفيع المستوى يتولى مهمة           . واالنسحابات والمستوطنات 
سرائيلية لدى انطالقها واالشراف عليها على غرار ما فعلـه دنـيس             اال –متابعة المفاوضات الفلسطينية    

   . االسرائيلية–روس طوال سنوات بصفته المنسق االميركي لعملية السالم العربية 
ولكن ما هو الموقف العربي من هذه االقتراحات واالفكار والوعـود           .... شروط العرب للسالم وللتطبيع   

  االميركية؟
 مصادر ديبلوماسية عربية وغربية وثيقة االطالع، فان جهات عربية بارزة ابلغـت             استنادا الى معلومات  

الى ادارة بوش ان الموقف العربي الرسمي والحقيقي من هذه الطروحات االميركية والمطالب االسرائيلية              
  :يتلخص في االمور االساسية اآلتية

يس الراحل انور السادات والقيام بالتـالي  أوالً، ليس هناك زعيم عربي واحد مستعد لتكرار تجربة الرئ         -
. بزيارة اسرائيل قبل تحقيق السالم او قبل حدوث اختراق سلمي كبير بين الفلـسطينيين واالسـرائيليين               

وهناك ثالثة اطراف عرب يقيمون عالقات سلمية مع اسرائيل، هم مصر واالردن والسلطة الفلـسطينية،               
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سرائيليين لشرح وجهة النظر العربية وليست هنـاك حاجـة او      ويستطيع هؤالء االطراف التحاور مع اال     
مبررات الستقبال اولمرت في اي عاصمة عربية او لعقد اجتماعات بين دول عربية ليست لديها عالقات                

  .مع اسرائيل، وممثلين عن الدولة العبرية
ى اوسع نطاق من خالل     ثانياً، ان قمة الرياض لم تغلق باب السالم مع اسرائيل بل فتحت هذا الباب عل               -

تبنيها مجددا مبادرة السالم العربية ودعوتها االسرائيليين الى التفاوض على اساسـها مـع الفلـسطينيين                
وهذا االنفتاح السلمي العربي ليس هدفه التقارب مع اسرائيل او عقد اي نـوع مـن التحـالف                  . والعرب

  .فة واحالل السالم في المنطقة االسرائيلي بجوانبه المختل–معها، بل حل النزاع العربي 
، اذ ان العالم العربي بأسره يعلن       1948وهذه المبادرة العربية تتضمن عروضا سلمية ليس لها سابق منذ           

رسميا وصراحة استعداده للتفاوض والتفاهم مع اسرائيل وقبل ان تلتزم اقامة الدولة الفلسطينية المستقلة،              
ليس فقط النهاء النزاع رسميا مع اسرائيل بما يكرس بقاءهـا فـي             كما ان العالم العربي يعلن استعداده       

المنطقة واندماجها فيها، بل يعلن استعداده ايضا للمصالحة وللتعايش السلمي والقامة عالقات طبيعية مع              
وقد حددت الدول العربية ثمنا معقـوال النجـاز         . الدولة العبرية وهو هدف طالما سعى االسرائيليون اليه       

قة السلمية التاريخية هو تطبيق مبدأ االرض في مقابل السالم وقـرارات مجلـس االمـن ذات                 هذه الصف 
 واقامـة دولـة     1967الصلة، وانهاء االحتالل االسرائيلي غير الشرعي لالراضي العربية المحتلة عام           

 للقـرار   فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية، وايجاد حل عادل لمشكلة الالجئين الفلسطينيين وفقـا            
194.  

ثالثاً، ان المطالبة االميركية واالسرائيلية بضرورة القيام بخطوات تطبيعية بين عدد من الدول العربية               -
واسرائيل قبل تحقيق تقدم سلمي كبير بين الفلسطينيين واالسرائيليين تشكل انتقاصا من اهميـة العـرض                

السالم العادل والمتوازن والشامل لكنها ليـست       السلمي العربي، ذلك ان الدول العربية مستعدة لدفع ثمن          
مستعدة لدفع اي ثمن لتقوية الموقع الداخلي الولمرت او للتغطية على تهرب اسرائيل من مناقشة القضايا                

  .الكبرى مع الفلسطينيين او الضعاف الموقف العربي والفلسطيني التفاوضي
ز كبير لتحقيق السالم مع الفلـسطينيين والعـرب،         رابعاً، اذا كان اولمرت راغبا فعال في القيام بانجا         -

فلماذا لم يطرح مبادرة سالم اسرائيلية؟ ولماذا يربط تحقيق هذا االنجاز بعقد لقاء بينه وبين الملك عبداهللا                 
بن عبد العزيز؟ ان اولمرت يريد بعرضه هذا التهرب من تحقيق السالم وتحميل العرب مسؤولية غياب                

  .فضون االجتماع به وتطبيع العالقات مع اسرائيل كما يريدالسالم، الن قادتهم ير
خامساًً، مبادرة انقاذ السالم يجب ان تقوم بها ادارة بوش التي عليها ان تتخذ قرارا تاريخيـا شـجاعا                    -

فتدفع اسرائيل الى التفاوض مع القيادة الفلسطينية حول القضايا الكبرى العالقة وتؤمن لهذه المفاوضـات               
واذا ما حدث مثل هذا التحرك االميركي الجدير، فـان الـدول العربيـة              . قيقي لضمان نجاحها  الدعم الح 

المؤثرة ستستخدم كل امكاناتها وقدراتها للمساهمة المباشرة في اي مشروع حقيقي مدعوم اميركيا ودوليا              
  .لتحقيق السالم في المنطقة

ان القيـادة الفلـسطينية ابلغـت الـى دول          في الوقت نفسه اكدت لنا مصادر ديبلوماسية اوروبية مطلعة          
وعلى اساس القـرار    " متفقاً عليه مع اسرائيل   "اوروبية بارزة انها تريد حال لمشكلة الالجئين الفلسطينيين         

ليست لديها النية الزالة اسرائيل، بل تريد التفاوض حول مصير الالجئين بشكل            "، وشددت على انه     194
ساس اعتماد خياري العودة او قبول التعويضات المالية، وبحيـث لـن            يزيد مخاوف االسرائيليين وعلى ا    

  ".تؤدي عودة قسم منهم الى وطنهم االصلي الى تقويض الكيان االسرائيلي
في ضوء ذلك كله اتخذت الدول العربية قرارا رسميا باالنفتاح الـسلمي المـشروط والتـدريجي علـى                  

ول مضمون مبادرة السالم العربيـة وعـدم االكتفـاء          اسرائيل، والدخول في مناقشة مع االسرائيليين ح      
باعالن التمسك بهذه المبادرة، مما يفتح ضمنا باب التفاوض حول مضمونها وطريقة تحقيق السالم، مـع                

وجـرى تكـريس هـذا      .  االسرائيلي وليس مصير الجوالن    –اعطاء االولوية لمعالجة النزاع الفلسطيني      
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نة الوزارية العربية التي كلفتها قمة الرياض تفعيل المبادرة العربية،          القرار في اجتماع الشهر الماضي للج     
في االولى يقوم فريـق     . اذ تم التفاهم على ان يكون االنفتاح العربي السلمي على اسرائيل على مرحلتين            

عمل يضم ممثلين عن مصر واالردن باالتصال باالسرائيليين باسم كل الدول العربية القنـاعهم بقبـول                
درة العربية ودرس سبل وضعها موضع التنفيذ مما يعني فعليا االستماع الى وجهة النظر االسرائيلية               المبا

اما في المرحلة الثانية فيقوم فريـق       .  اسرائيلية حول طريقة تحقيق السالم     –والدخول في مناقشة عربية     
و رسـمية باالتـصال     عمل يضم ممثلين عن دول عربية ليست بينها وبين اسرائيل عالقات ديبلوماسية ا            

بالمسؤولين االسرائيليين لمناقشة سبل تحقيق السالم، ولكن شرط ان يسبق ذلك اجراء تغييرات جذريـة               
في سياسات اسرائيل حيال الفلسطينيين تشمل رفع الحصار عنهم، ووقف بنـاء المـستوطنات والجـدار                

وبـين  . 2000 سـبتمبر / نية في ايلول  االمني، والعودة باالوضاع الى ما كانت قبل اندالع االنتفاضة الثا         
في ) البرلمان االسرائيلي (المرحلتين هناك احتمال ان يلقي ملك االردن عبداهللا الثاني خطابا امام الكنيست             

القدس يؤكد فيه التزام العرب تحقيق السالم العادل والشامل مع االسرائيليين ويحدد بوضـوح الموقـف                
  .العربي من السالم

الدول العربية تريد بانفتاحها هذا احراج      " لنا مصادر ديبلوماسية عربية وثيقة االطالع فان         ووفقا لما اكدته  
المسؤولين االسرائيليين ووضعهم امام مسؤولياتهم من خالل اظهار التصميم العربي الفعلي على تحقيـق              

رارات المالئمـة لحـل     االسرائيليين الى استعدادات الدول العربية الجدية التخاذ الق       " طمأنة"السالم وعلى   
 اسـرائيلية مقبولـة مـن       –النزاع سلميا معهم، بل يشمل تأمين تغطية عربية لصفقة سلمية فلـسطينية             

لكن هذا االنفتاح ليس مجانيا، ولن يحقق اهدافه اذا لم تبدل القيادة االسرائيلية جذريا وجوهريا               . الطرفين
أمين الحقوق والمطالـب العربيـة والفلـسطينية        سياساتها، واذا ظلت ترفض اتخاذ القرارات الشجاعة لت       

المشروعة، بما يؤدي حينذاك الى اقامة سالم عادل وشامل ومتوازن مستند الى مبادرة الـسالم العربيـة       
  والى قرارات الشرعية

  ".الدولية
  4/5/2007النهار اللبنانية 

  
   لنكبة فلسطين 59في الذكرى الـ .60

  ماجد الزير
 الفلسطيني من مآس وآالم خالل العقود الستة الماضية من الصراع العربي            بالرغم من كل ما حل بالشعب     

 التي تعرضت لها فلـسطين والتـي        -إقليمية كانت أم دولية   -الصهيوني، ومع عظم المؤامرات والمكائد      
هدفت إلى طي صفحة القضية ولألبد، لم تؤثر في صموده وتمسكه بكافة حقوقه دون تفريط، بل عمـل                   

وظل هذا الصمود عامال مهما للحفاظ على القـضية ناصـعة بمفرداتهـا          . كلل أو ملل   السترجاعها دون 
وقد تكيف الشعب الفلسطيني في الداخل وفـي         .الحقيقية إلى األجيال المتعاقبة وصوال إلى الجيل الحالي       

ينـه  مخيمات الشتات والمنافي مع البيئة التي يعيش فيها، صعبة كانت أو ميسورة، وخلق من واقعه ما يع                
   .على العمل لقضيته

فكانت المقاومة المسلحة منذ السنوات األولى التي تلت النكبة والحقا عند تأسيس منظمـة التحريـر ثـم                  
، وما صاحب ذلك من سلسلة انتفاضات ضد المحتل مـن قبـل      1965انطالقة الثورة الفلسطينية في عام      

الشعب الفلسطيني  " .جارة ثم انتفاضة األقصى   أبناء الشعب الفلسطيني في الداخل وصوالً إلى انتفاضة الح        
رسخ عبر نضاله في الضمير الجمعي حول العالم رمزية المقاومة والعناد ضد المحتـل، بـل أضـحى                  

كل ذلك جعل مهمة العدو الصهيوني في االسـتقرار         . "نموذجا يحتذى من قبل حركات التحرر في العالم       
فقد رسـخ الـشعب      .بة المنال، بل وأبعد من هذا     على أرض فلسطين وترسيخ مشروعه االستيطاني صع      

الفلسطيني عبر نضاله في الضمير الجمعي حول العالم رمزية المقاومة والعناد ضد المحتل، بل أضـحى                
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وقد كان ألبناء الشعب الفلسطيني في أوروبا، دورهـم     .نموذجا يحتذى من قبل حركات التحرر في العالم       
   .مع إخوانهم في الداخل، وفي دول العالم المختلفةفي النضال والجهاد، جنبا إلى جنب 

وأدركوا أهمية الدول األوروبية في السياسة الدولية وحيويتها وارتباطها العضوي في القضية الفلسطينية،             
من حيث ارتباط قيام المشروع الصهيوني أصال بأوروبا، ثم اسـتمرار الـدعم الالمحـدود واحتـضان                 

دول األوروبية المختلفة، سواء بتسهيل الهجرة ليهود أوروبا أو باقي يهود           المشروع الصهيوني من قبل ال    
العالم إلى فلسطين، أو من ناحية الدعم االقتصادي السخي الذي جعل الدولة العبرية جزءا من المنظومـة                 
التجارية األوروبية، وبما يلحق هذا من تسهيالت جمركية وفوائد اقتصادية كبيرة، ناهيـك عـن الـدعم                 

 .سكري المباشر عبر تزويد ترسانة السالح اإلسرائيلية بأنواع العتاد والخبرات التكنولوجية األوروبية           الع
وأخيرا إلحاق دولة الكيان الصهيوني ضمن النسيج االجتماعي والثقافي، وجوانـب الحيـاة األوروبيـة،               

   .حيطة بفلسطينوإعطاؤها حبل النجاة تعويضاً أو بديالً عن نبذها من قبل الدول العربية الم
كما يقال، والعمل في بيئة مجهـزة       " النحت في الصخر  "إذن، فمهمة الفلسطينيين في أوروبا هي محاولة        

 .وقد تمكنت الرواية اإلسرائيلية من عقول األوروبيين فترة من الزمن ليست بسيطة           . ومهيأة لدعم عدوهم  
فالمجهود المطلوب مـضاعف    . األوروبيةولعلها مازالت بمقدار كبير عند نسبة ليست قليلة من الشعوب           

وما زاد األمر صـعوبة هـو أن الوجـود          . عن باقي الساحات التي يعيش فيها الفلسطينيون حول العالم        
   .الفلسطيني في أوروبا جاء متأخراً و بشكل واضح في الثمانينيات والتسعينيات من القرن الماضي

لصهيوني القائم على االستيالء علـى األرض وطـرد         وقد وعى الفلسطينيون في العالم حقيقة المشروع ا       
ومراهنة الصهاينة من جانب آخر على محـو الـذاكرة الجمعيـة            . الشعب الفلسطيني وإبعاده عن وطنه    

وأن رغـد العـيش لقطاعـات مـن         . وطمس الهوية الفلسطينية والعربية واإلسالمية لألجيال الالحقـة       
 وحصولهم على حق المواطنة في الدول الغربية كفيـل          الفلسطينيين وخصوصا الذين يعيشون في أوروبا     

   .بتحقيق اإلستراتيجية اإلسرائيلية
وهذا عبء آخر يضاف على كاهل الفلسطينيين في أوروبا، وعليهم مواجهته بإثبات أنهم جزء ال يتجـزأ                 

   .وأنهم متمسكون بحقهم في العودة إلى أرضهم. من الشعب الفلسطيني
التي وفدت إلى القارة من الفلسطينيين أنها استهلت العمل بنسج عالقات مـع             ويسجل للمجموعات األولى    

المجموعات األولى التي وفدت إلى القـارة  ." في دول مختلفة-معظمها يسارية-مجموعات عمل أوروبية    
 في دول   -معظمها يسارية -األوروبية من الفلسطينيين استهلت العمل بنسج عالقات مع مجموعات عمل           

وكانت هذه  . "اد من فعالية العمل في أوروبا االنفتاح اإلعالمي العالمي مع بداية العقد الماضي            وز, مختلفة
بداية التحركات التي تراكمت معها الجهود، وبموازاة فعل انتفاضي مستمر في الداخل الفلـسطيني ضـد                

 فعالية العمل في    وزاد من  .والتي أعطت مادة غنية للتحدث عن االحتالل      , الممارسات الصهيونية الغاشمة  
أوروبا االنفتاح اإلعالمي العالمي مع بداية العقد الماضي والتي صعبت من مهمة حجب الحقيقـة عـن                 

وال بد من تثبيت حقيقة أنه كان هناك دور حيوي لبعض            .الغربيين من قبل آلة الدعاية الصهيونية المزيفة      
لتي أعطت دفعا وشـكلت نوعـا مـن         مكاتب منظمة التحرير التي افتتحت في بعض عواصم أوروبا وا         

   .المرجعية لمن أراد عنوانا لفلسطين
وساهمت أيضا في بعض التنسيق بين مناحي العمل المختلفة مع تثبيت حقيقة أن حجم الجهد المبذول في                 

ولـم  . هذا المجال أقل بكثير مما كان متوفرا لدى المنظمة من إمكانات مادية، أو ظروف سياسية مواتية               
 . نحو شكل مؤسسي وبناء وجود إستراتيجي راسخ يوازي عراقة الوجود اليهـودي المتجـذر              ينح العمل 

مرحلة التفاوض مع اإلسـرائيليين التـي وصـلت       " ف.ت.م"وزاد العبء على فلسطينيي أوروبا بدخول       
ذروتها بتوقيع اتفاق أسلو الذي قرأته غالبية ساحقة من الفلسطينيين على أنه تراجع كبير وخطيـر فـي                  

يق مطالبة الفلسطينيين بحقوقهم وعلى رأسها حق عودة الالجئين إلى ديارهم التي هجروا منها عنـوة          طر
وقد شكل هذا االتفاق إحباطا على كافة الصعد، سواء فلسطينيا أو عربيا أو إسالميا، وحتـى     .1948عام  
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 أصـحاب أوسـلو     ولألسف حاول  .على الصعيد العالمي، خاصة فيما يتعلق بالمنظمات الداعمة للقضية        
ترويج بعض النظريات الخاطئة لكي يثبتوا مصداقية ما وقعوا عليه، وخصوصا رغبة الفلسطينيين فـي               

وهذا محور جديد يضاف إلى محاور العمل المختلفة في أوروبا، وهو إثبـات              .العودة إلى قراهم ومدنهم   
فلـسطين وأنهـم غيـر معنيـين        زيف االدعاء بنسيان الفلسطينيين في المهجر ومنهم فلسطينيو أوروبا ل         

وهنا جاءت التحركات في عواصم أوروبية عدة، فبنت على ما هو موجود من عمل، لكي تغطي                 .بالعودة
ومحاولـة  , العمل مع الغربيين باستمرار التوعية بجرائم الصهيونية، والتعريف باألبعاد الحقيقة للقـضية           

وأهمية هـذه   . سطينيين في أوروبا بحق العودة    توحيد الصف الداخلي الفلسطيني وإظهار مدى تمسك الفل       
القضية، لما للحق من بعد شخصي يرفع صفة التمثيل واإلنابة عن أي جهة أو مسؤول يحـاول التنـازل            

وعلى جانب البعد القومي الجماعي في أن الحق جمعي ال يجوز التنازل عنـه أو حتـى                 . عن هذا الحق  
   .االستفتاء عليه

 الشعب الفلسطيني في الداخل التي اندلعت دفاعا عن المسجد األقصى فـي             ومرة أخرى ساهمت انتفاضة   
 في أن تعطي دفعا معنويا هائال للفلسطينيين في العالم، والذين يعيشون في أوروبا ليـسوا                2000خريف  

وجاءت مؤسـسات المجتمـع      .استثناء في هذا الجانب، في أن يتمسكوا بحقوقهم ويعملوا لصالح فلسطين          
سطيني، التي ربطت نفسها اسما وعمال بالعودة، لكي تشكل رادعا لكل من تسول لـه نفـسه                 المدني الفل 
وكلما زادت التحركات المشبوهة    . وتظهر للعالم أجمع تمسكهم بالحقوق وعلى رأسها حق العودة        . التفريط

 يخالف  جاء الرد العملي من الشعب بما     . من قبل بعض المحسوبين على الفلسطينيين التي توحي بالتنازل        
 2000انتفاضة الشعب الفلسطيني في الداخل التي اندلعت دفاعا عن المسجد األقصى في خريـف                " .هذا

ساهمت في أن تعطي دفعا معنويا هائال للفلسطينيين في العالم في أن يتمسكوا بحقوقهم ويعملوا لـصالح                 
ت لنفسها شعاراً بالتأكيد على     وهنا في أوروبا اجتمع أبناء الشعب الفلسطيني في مؤتمرات اتخذ         . "فلسطين

عدم التنازل عن حق العودة وعدم تفويض أحد بالتنازل عنه، فيما يعد سابقة في تاريخ الوجود الفلسطيني                 
فقد جاء   .في أوروبا من ناحية نوعية العمل والمشاركة وكثافة العدد، بل واستمراره وتحوله إلى مؤسسة             

يون من خمس عشرة دولة أوروبية، والثاني في برلين وتوالت          المؤتمر األول في لندن وشارك فيه فلسطين      
المؤتمرات في فيينا ومالمو، وبحضور شخصيات ذات وزن وفعل متميز في الداخل والخارج وبتوجهات              

وجاءت اللقاءات استشعارا للمسؤولية الملقاة علـى عـاتق فلـسطينيي            .سياسية متنوعة وأماكن متعددة   
   . كل المبادرات والمؤتمرات التي مثلت خطرا على حق العودةأوروبا، وكانت ردا قويا على

وأوجدت المؤتمرات مساحة حوار جاد بين المؤسسات في أوروبا وساهمت في خلق أجواء عمل جديـدة                
وأوجدت محفزا تنافـسيا    . وشكلت حالة دعم لفلسطينيي الداخل في دفاعهم عن األرض        . لألجيال القادمة 

وفجرت هذه  . قية ساحات العمل حتى أضحت نموذجا إلى جانب نماذج أخرى         شريفا للعمل الفلسطيني ولب   
وأضـحت هـذه      .المؤتمرات طاقات إبداع عند أعداد ليست قليلة من أبناء الشعب الفلسطيني في أوروبا            

المؤتمرات مادة دسمة وحديثا للشارع في أي بلد يستضيف المؤتمر عوضا عن وكاالت األنباء والتلفـزة                
فقد سـاهم    .أيار من العام الماضي    /كما حصل في المؤتمر الرابع في مالمو في مايو        . الميةالعربية والع 

المؤتمر في كسر حلقة في سلسلة الحصار المضروب على الشعب الفلسطيني في الـضفة وغـزة بعـد                  
. وكان أن دعا المنظمون الوزير عاطف عدوان المسؤول عن ملـف الالجئـين            . انتخابه لحركة حماس  

وساهم المؤتمر منذ ذلك الحين فـي إرسـاء جـسور           . اركته حدثا عالميا بكل ما تعني الكلمة      وكانت مش 
   .عالقات طيبة مع مجموعات أوروبية في مجال الدفاع عن حق العودة

 في مدينة روتـردام بهولنـدا       2007أيار   / مايو 5وإذ نحن على أبواب المؤتمر الخامس الذي سيعقد في          
 الفلسطيني، وبتنظيم من األمانة العامة للمؤتمر ومركـز العـودة والمنتـدى             حيث الكثافة األكبر للوجود   

الفلسطيني وبمشاركة الجالية الفلسطينية والتجمع وشبكة العودة، فقد تمت دعوة رئيس الوزراء الفلسطيني             
السيد إسماعيل هنية للمشاركة في المؤتمر، وذلك بتوجيه خطاب من قبل المنظمين لـوزارة الخارجيـة                
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وكان أن أصـدر المنظمـون       .ولندية، ودعوة رئيس الوزراء الهولندي للمشاركة في فعاليات المؤتمر        اله
بيانا صحفيا باللغة الهولندية يتضمن هذه الدعوة، بعدها أصبح المؤتمر خبراً رئيسياً في اإلعالم الهولندي               

د أصبح المـؤتمر خبـر      فق .وحديث الشارع بجدارة وتحققت إنجازات لم يكن منظمو المؤتمر يتوقعونها         
حيث يصادف تاريخ انعقاد المؤتمر ذكرى يوم تحرير هولنـدا          . الساعة، وتناولته الصحف بإيجابية عالية    

وتم اختيار هذا اليوم بعناية من قبل المنظمين، لإلشارة إلى أن االحـتالل              .من االحتالل األلماني النازي   
   .الحتالل النازي لهولنداالصهيوني لفلسطين زائل مهما طال الزمن، كما زال ا

وفـي  . وهذا الحدث جعل الجالية اليهودية تعلن النفير العام هناك ومعها من يدعمها من أحزاب هولندية              
نفس الوقت أدى رد فعلهم غير المتوازن إلى التعاطف مع القضية الفلسطينية، بل جعل جهات هولنديـة                 

بلدية روتردام مندوبين عن المؤتمر لكي يضعوا       وكان أن دعت    . تتصل بالمنظمين وتعلن دعمها للمؤتمر    
   .إكليال على نصب ضحايا الحرب الهولنديين

وبالرغم من صدور بيان من الخارجية الهولندية برفض طلب منح التأشيرة لرئيس الوزراء الفلـسطيني               
   .حكومةفإن الحراك السياسي في البلد جاء على خالف ما تشتهي ال. الذي لم يقدم طلب التأشيرة أصال

فقد أصدر حزب العمل الشريك الرئيسي الثاني في الحكومة الحالية وصاحب ست حقائب وزارية وثالثة               
وثالثين نائبا في البرلمان، دعمه لزيارة هنية وأن تكون بشكل رسمي وكذلك فعـل الحـزب اليـساري                  

ر مهم على مجريـات     نشاط الفلسطينيين في أوروبا أضحى نافذا في السياسة، وله تأثي          " .وحزب الخضر 
كما يساهم في إيجاد مساحات عمل جديدة غير متوقعة، ويسلط الضوء على أبعاد جديدة للعمل               , األحداث

  "من أجل قضيتنا الفلسطينية العادلة
مـن النـواب    % 45 دقيقة في البرلمان لمناقشة الموضوع، صوت خاللها         45وعقدت جلسة خاصة لمدة     

زير الخارجية الهولندي نفسه على المؤتمر وقال إنه ليست لديه مشكلة في            وأثنى و . بالموافقة على الزيارة  
، وعبثا حـاول    %75وكذلك ناقشت بلدية روتردام في ساعة كاملة المؤتمر وأيدت انعقاده بنسبة             .انعقاده

الحزب اليميني الهولندي التأثير بالضغط على الحكومة والمجلس البلدي لمحاولة إلغاء المـؤتمر، إال أن               
  .حاوالتهم باءت بالفشلم

وقد خصصت قنوات التلفزة ومحطات اإلذاعة برامج عديدة لنقاش انعقاد المؤتمر ودعوة السيد إسماعيل              
وكان أن أجرت محطة اإلذاعة الوطنية الهولندية استطالعا مفتوحا لرأي          . هنية رئيس الوزراء الفلسطيني   

مع الزيارة في أكبر مشاركة     % 52رجت بنتيجة   للجمهور حول زيارة إسماعيل هنية لهولندا، فكان أن خ        
ومن ناحية أخرى حصل تطور مهم       . شخص 5000الستطالع رأي من نوعه حيث شارك فيه أكثر من          

المنتمي للحزب المسيحي الديمقراطي الحاكم     " فان أخت "أيضا حيث بادر رئيس الوزراء الهولندي األسبق        
مؤتمر وطلب نصف ساعة تخصص له للتحدث، وأصـر  إلى االتصال بالمنظمين وأعلمهم أنه سيحضر ال   

ويتوقع المنظمون للمؤتمر أن يشارك فيه ما يزيد على         . على أن ينشر اسمه في اإلعالن الرسمي للمؤتمر       
وهكـذا أضـحى نـشاط       .خمسة آالف فلسطيني سيفدون على روتردام من كافة األقطـار األوروبيـة           

كما يـساهم فـي     , ة، وله تأثير مهم على مجريات األحداث      الفلسطينيين في أوروبا فعال نافذا في السياس      
إيجاد مساحات عمل جديدة غير متوقعة، ويسلط الضوء على أبعاد جديدة للعمـل مـن أجـل قـضيتنا                   

  .الفلسطينية العادلة
فها نحن نرى مثل هذه التحركات اإليجابية في بلد كهولندا، التي يعتبرهـا الـسياسيون أميركـا القـارة                   

لما لها من عالقات قوية ومتينة مع الكيان الصهيوني ومع أميركا، وللوجود القـوي والنافـذ                األوروبية،  
  .للجالية اليهودية هناك

  3/5/2007. الجزيرة نت
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    تضع العاصفة قبل الحصان " فتح" .61
  ماجد عزام

. خيرةفي الفترة األ  " فتح"تطورات متسارعة ومتالصقة عديدة تشهدها حركة التحرير الوطني الفلسطيني          
تشهد حراكاً قوياً هذه األيام، ألن هذه الحركة الرائـدة          " فتح"وربما ليس من اإلنصاف في شيء القول ان         

في العمل الوطني الفلسطيني لم تخل يوماً من الحراك والسجال الداخلي، سواء فـي لحظـات الـصعود                  
ه المرة يبدو مختلفاً لجهـة      غير أن ما تشهده من حراك هذ      . واالزدهار أو في لحظات الهبوط واالنكسار     

أنه يرتبط مباشرة باألسئلة الصعبة التي أثارها غياب ورحيل القائد المؤسس الرئيس ياسر عرفات الـذي                
أعطت حركة فتح ربما بالحس التاريخي والغريزي بعد رحيله األولوية لترتيب البيت الفلسطيني الواسع،              

ى عن مسؤولياتها فـي قيـادة المـشروع الـوطني           على اعتبار أن فتح حتى في لحظات ضعفها ال تتخل         
 2005 مـن العـام      مارس/ هذا التوجه عبر عن نفسه في حوارات القاهرة من آذار         . والشعب الفلسطيني 

التي توجت بإعالن القاهرة الذي وضع خارطة طريق للمشروع الوطني تضمنت التهدئة والهدنـة مـع                
 وإعادة بناء منظمة التحرير، ونفس التوجه ارتكز أو استند          إسرائيل وإجراء االنتخابات التشريعية والبلدية    

على مسلمة أو فرضية خاطئة مضمونها أن فتح ستنتصر حتماً في االنتخابـات التـشريعية وستـستمر                 
منفردة في قيادة المشروع الوطني، بينما ترتيب البيت الفتحاوي الداخلي يمكن تأجيله الى ما بعد ترتيـب                 

 عام واتضاح مالمح التسوية النهائية أو المحاوالت الهادفة للتوصل عبر التفاوض            البيت الفلسطيني بشكل  
  . إلى حل نهائي للصراع في فلسطين المحتلة

عدم انتصار فتح في االنتخابات التشريعية الزلزالية السمات، ترك آثاراً هائلة على الحركـة كـان أهـم                  
عن أولوية ترتيب البيت الداخلي واستخالص العبـر        تجلياتها تبلور تيارين رئيسين فيها، أحدهما يتحدث        

من النزعة والعمل بجد إلعادة بناء التنظيم والتوجه بعزم نحو عقد المؤتمر العام للحركة الذي لم يلتـئم                  
األولى أو على األقل معارضتها بشكل سلمي هـادئ ومـسؤول           " حماس" عاما مع دعم حكومة      17منذ  

 رأى أن األولوية هي إلخراج حماس من السلطة ولو بالتواطؤ مـع             ووطني، التيار اآلخر األكثر سطوة    
الحصار الدولي أو حتى بالقوة المسلحة بينما ترتيب البيت الفتحاوي الداخلي يأتي في أولويـة متـأخرة                 

واضح طبعاً أن التيار     .قياساً على أولوية قيادة فتح نفسها وبأي وضع كانت للمشروع الوطني الفلسطيني           
الذي فرض رؤيته مكرسا شعار ال صوت يعلو فوق صوت المعركة، أي معركة إسقاط حماس               الثاني هو   

توقيع اتفاق مكة ومن ثم تشكيل حكومة الوحدة الوطنية، ورغم أنه تم عملياً مـن                .وإزاحتها من السلطة  
التيـار  قبل رموز التيار الثاني من حركة فتح، تيار الصادم مع حماس، إال أنه يعبر ويترجم معظم أفكار                  

الغالب في حركة فتح والذي تمنى وسعى للتفاهم مع حماس واالنكباب في نفس الوقت على ترتيب البيت                 
الداخلي، واألهم من ذلك أن اتفاق مكة وضمن إيجابياته ومزاياه الكثيرة أدى الى عودة النقـاش وحتـى                  

 األجواء التي سـادت بعـد       السجال داخل حركة فتح تجاه الخيارات التنظيمة والسياسية والوطنية، وهي         
  . هزيمة الحركة المدوية في االنتخابات التشريعية األخيرة

السجال والحراك والحيوية المستجدة في صفوف حركة فتح خالل الشهرين الماضيين عبر عن نفسه في               
لنحو سلسلة من التطورات واألحداث والمواقف يمكن إيجاز أبرزها دالالته اختزاال للواقع الفتحاوي على ا             

  : التالي
 الماضي قام الرئيس محمود عباس أمين سر حركة فتح بتعيـين قيـادة جديـدة       مارس/ ـ في بداية آذار   

 في الضفة الغربية يترأسها حسين الشيخ، وقيادة مماثلة في قطاع غزة يترأسها -للحركة ـ لجنة الساحة  
قائد الفتحاوي ومستشار مجلـس األمـن       التعيينات فهمت على أنها تعزيز لنفوذ ال      . النائب ماجد أبو شمالة   

أحمد ملس، أو فـي الـضفة، مـروان         : القومي محمود دحالن على حساب خصومه ومنافسيه في غزة          
وحتى على حساب الحرس القديم أو بقاياه، للدقة، حيث بات العديد مـنهم خـارج الـصورة                 . البرغوثي

  . وخارج التأثير الفتحاوي
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 من كوادر وقيادات فتح في الـضفة الغربيـة،          200باس قام حوالى    ـ رداً على قرار الرئيس محمود ع      
المقربين من مروان البرغوثي بعقد مؤتمر تنظيمي وجماهيري في مدينة رام أكدوا خالله على رفـض                
قرارات الرئيس محمود عباس ودعوا إلى ضرورة التحضير الجدي لعقد المؤتمر العام للحركة بوصـفه               

  . حسم كل الخالفات والتباينات الفتحاوية سواء السياسية أو التنظيميةالجهة المناسبة والمخولة ل
أشرف على عقده القيادي    " رسالتنا"ـ مؤتمر مماثل عقد في غزة أواسط نيسان ابريل الحالي تحت شعار             

، حيث تم التأكيد أيضا على رفض قرارات الرئيس محمود عباس           "أبو ماهر "الفتحاوي البارز أحمد ملس     
أحمـد ملـس    .  نفس الوقت إلى إعادة النظر فيها مع التشدد بضرورة إعادة فتح إلى جذورها             ودعوته في 

خاطب المؤتمر قائال إن هناك أشخاصاً راق لهم العمل في الظلمة يعملـون علـى احتكـار القـرارات                   
  . الفتحاوية سيقابلون برغبة حقيقية بالمصالحة مع الحركة

بإعادة تشكيل الجناح العسكري للحركة تحت نفس االسم الذي         ـ تم الكشف عن قرار اتخذه محمد دحالن         
 يتم عبره دمج أو توحيد الكتائب العسكرية للحركـة          - العاصفة   -طبع تاريخياً العمل العسكري للحركة      

ضمن جسم تنظيمي واحد رغم أن التحركات على األرض والتسريبات الصحافية المختلفة تتحدث عـن               
ى مع الحرس الرئاسي ويعتمد بشكل رئيس على الدعم الخارجي العربـي            تأسيس جهاز جديد يكاد يتماه    

والدولي، األمر الذي رفضه العديد من األجنحة التابعة لكتائب شهداء األقصى وعبرت عن موقفها عالنية               
  ". رسالتنا"في مؤتمر 

ـ             ه الخاصـة   ـ تحت وطأة المعارضة الداخلية الشديدة واحتدام السجال السياسي والتنظيمي حول قرارات
بتشكيل لجان لقيادة العمل الفتحاوي في الضفة والقطاع، قرر الرئيس محمـود عبـاس تكليـف رئـيس                  
الوزراء السابق أحمد قريع باإلشراف على إعادة بناء حركة فتح وتعيينه مفوضاً للتعبئة والتنظـيم فـي                 

ولطـف وعلـى الطريقـة      الحركة، وهو المنصب الذي كان يتقلده هاني الحسن قبل أن تتم إزاحته برقة              
العربية الرسمية التقليدية عبر تعيينه في منصب المستشار الخاص للرئيس محمود عباس الذي يعني أنـه                
أضحى في الحقيقة بال عمل أو تكليف واضح المعالم، سواء داخل حركة فتح أو السلطة الفلسطينية بشكل                 

  . عام
تاذ الجامعي عبد الرحمن الترك رأى في حديث مـع          ـ القيادي الفتحاوي البارز في الضفة الغربية واألس       

المركز الفلسطيني لإلعالم نشر أوائل نيسان الحالي أن التيارات الرئيسة داخل حركة فتح تندرج ضـمن                
 اتجاهات كبرى، االتجاه األول هو االتجاه األميركي الصهيوني الذي يرتبط بهدف تخريب حركة فـتح                3

واالتجاه الثاني هو المستوى الرسمي الذي يعبر عن حركة ياسـر           . نفوذامن الداخل، وهو االتجاه األكثر      
عرفات ويمثله الرئيس محمود عباس واللجنة المركزية لحركة فتح، وهو اتجاه يريد المحافظة على إرث               
الحركة والعالقات العربية واإلسالمية والدولية بما ال يسجل عليهم أنهم باعوا الحركة وفلسطين للشيطان              

واالتجاه الثالث هو تيار المناضلين والشهداء الذين دفعوا الثمن باهظاً وهو تيار المهمشين ألنه              . يركياألم
تيار الفقراء والمعدمين الذين ال يملكون أمواال لتشكيل لوبي يتصدى للتيار األميركي داخل الحركة حسب               

 باتفاق مكة ألنه يرى أن ما جـرى         تعبير الدكتور الترك الذي يشير إلى أن هذا التيار كان مسروراً جداً           
في االنتخابات التشريعية الفلسطينية األخيرة التي أنجزت فوز حركة حماس هو تعبير ديومقراطي كـان               

  . يجب أن تعطى له الفرصة للعمل
 قال ان هنـاك أطـراً فـي    2007 نيسان 7ـ القيادي أحمد ملس وفي حديث مع صحيفة القدس العربي        

اهم في وحدة التنظيم بل تعمل على إرباكه، كما أن حركة فتح تتبنى بشكل رسمي               الحركة وجودها ال يس   
  . المقاومة وال يوجد جهة رسمية في الحركة تبنت المقاومة وتدافع عنها

ـ المستشار السابق لمجلس األمن القومي والقيادي الفتحاوي جبريل الرجوب وفي حديث للقدس العربي              
حركة فتح في مأزق الن قيادة التضحية والعطاء تركـت مـن قبـل               اعتبر أن    2007 نيسان   17أيضا  

أصحاب االمتيازات والمصالح الشخصية التي تحاول االستئثار بشرعية الحركـة وتاريخهـا، علمـا أن               
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المعركة اآلن ليست بين جيل قديم وجديد بل بين نخب تصر على أن الحركة مشروع تضحية ومجموعة                 
  . يازات ومكاسبنزلت عن جبل أحد وتبحث عن امت

ـ التطورات واألحداث والمعطيات السابقة إذا ما تم تجميعها ووضعها في السياق الفتحـاوي الخـاص                
  : والسياق الوطني الفلسطيني العام تدفعنا باتجاه االستنتاجات واالستخالصات األساسية التالية

النهج التنظيمي للزعيم الراحل    ـ يحاول الرئيس محمود عباس بوصفه القائد العام لحركة فتح محاكاة             1
ياسر عرفات عبر تشكيل مظلة أو خيمة لمعظم التيارات واالتجاهات داخل الحركة، األمر الذي اتـضح                
في تعيين لجان الساحة، في الضفة وغزة وفي تحويل محمد دحالن إلى الذراع األمنية لفـتح والـسلطة                  

حمد قريع مفوضاً للتعبئة والتنظيم ومـشرفا علـى         الفلسطينية بشكل عام كما في القرار المناقض، فعين أ        
إعادة بناء التنظيم، وان نهج عباس ال يحصد نجاحا كبيرا في ظل عدم وجود خطوط مفتوحة مع التيـار                   
المحسوب أو المقتنع بنهج المقاومة ويمثله أحمد ملس ومروان البرغوتي وعدم االستعداد في أي حال من                

س بتقديم غطاء رسمي للمقاومة ولألجنحة المسلحة الفتحاوية في ظـل           األحوال لدعم الرئيس محمود عبا    
  . اقتناعه التام بالتسوية والمفاوضات كخيار وحيد ومناسب السترجاع الحقوق الفلسطينية

ـ الرئيس محمود عباس يبدو غير مقتنع بجدوى عقد المؤتمر العام لحركة فتح الذي قد يؤدي برأيـه                   2
خالقات وربما حتى حدوث انشقاقات كبيرة داخل الجسم القتحاوي، عوضاً عن           إلى تعميق االنقسامات وال   

اقتناع أبو مازن بالنهج التقليدي القائل إن األولوية يجب أن تعطى لمحاولة حل الصراع مـع إسـرائيل                  
وإقامة الدولة الفلسطينية ومن ثم يتم النظر في ملف فتح وإعادة بنائها ولكن على أرضية أكثـر تماسـكاً                   

البة، وبعدما تكون العديد من الخالفات والتباينات قد حلت من تلقاء نفسها عبر التوصل لحل ما مـع                  وص
  . إسرائيل

ـ ال يجب أن نستخلص تناقضا ما بين تشخيص عبد الرحمن الترك وجبريل الرجوب حـول الواقـع                   3
آخر جديد، االنقسام يبدو سياسيا     الفتحاوي الحالي، الن األمر فعالً لم يعد انقساماً بين جيلين أحدهما قديم و            

وتنظيميا بامتياز حول اإلمساك بالقرار الفتحاوي والخيارات السياسية التي يجب اتباعها سواء في االتجاه              
الخارجي تجاه إسرائيل أساساً أو االتجاه الداخلي، أداء وعمل المؤسسات الفلسطينية الرسـمية بتجلياتهـا               

وما يسمى الحرس القديم بات في حالة ضعف شديد ومعظم رمـوزه            . دياالمختلفة، سياسياً وأمنيا واقتصا   
أصبحوا خارج دائرة الحدث والتأثير ومن تبقى منهم وخصوصاً في الداخل تحلقوا حول الرئيس محمود               
عباس على أمل االحتفاظ بموقعهم ونفوذهم التنظيمي أو على األقل العمل على منع انهيـار التنظـيم أو                  

  . حسب تعبير الدكتور التركاإلرث الفتحاوي 
فقرار توحيد  . ـ نحن كذلك أمام محاولة لوضع العربة أمام الحصان وباألحرى العاصفة قبل الحصان             4

األجنحة العسكرية عبر جسم تنظيمي موحد هو العاصفة يبدو غريباً ومتناقضاً، فالذي يقف خلف القـرار                
ة إسرائيل، ناهيك من ان توحيد األجنحة العـسكرية         يتبنى ويقتنع أو يعني المقاومة كنهج خيار في مواجه        

وكما قـال   . المختلفة يعتبر من أن يكون نتاجاً طبيعياً وتلقائياً لتوحيد الجسم السياسي أو اإلرادة السياسية             
في حال توافقت فتح على برنامج موحد ستكون الوحدة بين الخاليا العـسكرية             "أحمد ملس للقدس العربي     

أن وسائل اإلعالم العسكرية تصف الجسم العسكري الجديد بأنـه القـوة التنظيميـة              على  ". أسهل وأيسر 
  . الفتحاوية التي ستواجه القوة التنظيمية التابعة لحركة حماس

ـ أخيراً يمكن االستنتاج أن السجال الفتحاوي سيأخذ منحى تصادميا على المدى المنظـور، ببـساطة                 5
 التنافس على الجهة أو الشخصية التي سـتخأخذ علـى عاتقهـا    ألنه يعبر بشكل أو بآخر عن الخالف أو   

 فـي ظـل تأكيـد       2009 يناير   /تسمية المرشح لالنتخابات الرئاسية الفلسطينية المقررة في كانون الثاني        
الرئيس محمود عباس المتواصل على أنه لن يرشح نفسه لدورة ثانية رئاسـية، يمكـن توقـع أن تلـك                    

ة مفصلية في مسيرة وتاريخ حركة فتح، إما باتجـاه التوحـد واالنـسجام              االنتخابات ستمثل محطة ونقط   
واالتفاق على برنامج موحد ومرشح رئاسي موحد أو تكريس االنقسام والتباين عبر برنامجين انتخـابيين               
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ومرشحين رئاسيين، وهو األمر الذي كاد يحدث قبل االنتخابات التشريعية الماضية وتم تالفيه وتحاشـيه               
حلول وسط تستند الى القبلـية أو الحس العشائري الفتحاوي، األمر الذي مـن غيـر الممكـن               فقط عبر   

  .حدوثه في المرة القادمة
  4/5/2007السفير 

  
  مروءة مشعل هل تنقذ عطوان؟ .62

   مخلص برزق
أن تتصدى للمشروع الصهيوأميركي فذاك أمر يكتب لك ويحمدك الناس عليه ويرفع أسهمك في بورصة               

وعندما تشعر بأنك تغرد خارج السرب وحـدك لـن تـشعر             . ال يخشون في اهللا لومة الئم      الرجال الذين 
 .بالوحدة أو الغربة عندما ال يكون ذلك السرب الذي تركته وراءك سوى غربان تنعق أو بـوم تزعـق                  

 لـه   وعندما تقف ثابتاً في مواجهة التيار ستشعر بالتميز عن أولئك الذين يجرفهم ذلك التيار كزبد ال قيمة                
   .أو فائدة ترجى منه

غير أن تلك النشوة التي تصاحب انبالج الحقيقة مع تتويجك ناطقاً باسم الكثيرين من الرافضين لالستعباد                
للمشروع الصهيوأميركي في المنطقة قد تغريك لتنصيب نفسك حاكماً بأمره على اآلخرين كأن الدنيا لـم                

 أو أن عقول اآلخرين قصرت عن فهـم مـا تفهمـه أو              ..تجد بسواك أو أن النساء عقمت أن يلدن مثلك        
وهنا تقع الطامة عندما تتوج نفسك أستاذاً على اآلخرين وقاضياً على أعمالهم وتبـيح              .. إدراك ما تدركه  

   ..لنفسك أن تصدر األحكام كيفما تشاء وال ترى في الساحة أحداً غيرك
قيت الذي يبيح للـبعض أن يلـوي الحقـائق          في مقاله األخير وقع عبد الباري عطوان بذلك الغرور الم         

ويفتري على الغير ويكذب األحداث ويصدق األوهام ويلبسها لباس الحقيقة ألجل أن يقال ما أحكمه ومـا                 
استباح عطوان لنفسه االفتراء علـى حركـة          ..أفهمه وما أدق تحليالته وأنه درة زمانه وحكيم عصره        

رطة الغريقة التي تبحث عن قشة لتتمسك بها فاعتبر أن          حماس وصورها بصورة الحركة المأزومة المتو     
إنقاذاً لحركة  (انهيار الهدنة واستئناف كتائب عز الدين القسام قصفها الصاروخي للمغتصبات الصهيونية            

للمصيدة التي نصبها لها القادة العرب إلدخالها بيت الطاعة واسـتخدامها           (وتجنيباً  ) حماس من االنشقاق  
   )..ضية الفلسطينيةكمحلل لتصفية الق

العارف ببواطن األمور وبتاريخ حركة حماس وحاضرها يعلم علم اليقين أن عطوان يتحدث عن حركـة                
يتحدث عن حركة تعشش في ذهنـه الملـيء بالـصور           .. أخرى وأشخاص آخرين ال عالقة لهم بحماس      

وجرت على شـعبنا العـار      السوداء عن الكثير من الحركات البائسة التي اقتاتت على القضية الفلسطينية            
حركة يمكن أن تنطبق عليها كل األوصاف البذيئة التي تطاول بها عطوان على حركة حماس،               .. والشنار

أما حماس فالواضح أن عطوان يجهلها بالكلية أو يحاول تجاهلها بل ويتعمد إلصاق ما ليس فيها كي يبقى                  
   .هو وحيد زمانه وفريد عصره

تحول فصيلها العسكري   (ق وتخوف على حركة حماس من االنشقاق الداخلي و        فما يبديه عطوان من إشفا    
إلى فصيل مستقل يعود إلى منابع الحركة الفكرية ومنطلقاتها األساسية التي وضع أسسها المرحوم الشيخ               
أحمد ياسين أو انضمام عناصره إلى منظمات وحركات مازالت ترفع راية المقاومة وترفض االنـضمام               

هو بعينه ما وصـفه القائـد       ).  السياسية مثل حركة الجهاد اإلسالمي ولجان المقاومة الشعبية        إلى العملية 
نيسان الجاري ألولئك الـذين     21المجاهد خالد مشعل في محاضرته التي ألقاها في جامعة القلمون السبت            

 بين داخل   يعيشون بأوهام وسراب صنعوه بأنفسهم عندما صدقوا الكذب الذي روجوه بأن الحركة منقسمة            
   .أما واقع الحركة فهو أبعد ما يكون عن ذلك وعما يريدونه لها. وخارج وضفة وغزة وصقور وحمائم

ما يردده عطوان حول ذلك هو رجع صدى من حيث يدري أو من حيث ال يدري لما تبثه وسائل اإلعالم                    
ر واقع ينعمون بثمـاره     الحاقدة على الحركة صهيونية وأمريكية وغيرها على أمل أن يتحول ذلك إلى أم            
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الخبيثة ومع ذلك فقد أثبتت الحركة أن لها قدرة عالية على إصابتهم باإلحباط وخيبـة األمـل بتماسـكها                   
   .ورسوخ وحدتها وقوة بنيانها الداخلي

حراس لمعالي الوزراء والمدراء    (إن تصويره لمجاهدي القسام بأنهم تحولوا من طابور لالستشهاديين إلى           
يـدل علـى مـدى التجنـي        ) تهم، أو فراشين في وزارات هـي وزارات باالسـم فقـط           العامين لحرك 

ولعل ما يختصر علينا الـرد      .. والالموضوعية بل واالستخفاف بأشرف وأكرم وأرفع فئة في هذه األمة         
على هذه السفاهة أن مجرد االحتفاظ بالجندي األسير جلعاد شليط قرابة العام الكامل في منطقة محـدودة                 

طيها كل وسائل المراقبة والتنصت والتجسس هو إنجاز ضخم جداً ال يهم حماس ومجاهـديها أن                جداً تغ 
قبلت بكـل قـرارات القمـم       (وقوله بأن الحركة     .تنال عليه وساماً أو إشادة من مثل عبد الباري عطوان         

بالدولة العربية وكل قرارات المجلس الوطني الفلسطيني في تنازل غير مسبوق يتضمن االعتراف ضمناً              
إنما هو قول متهافت ال يستند إلى الحقيقة وقد جاءت كافة تـصريحات             ) العبرية ومبادرة السالم العربية   

قادة حماس نافية لذلك األمر وكان آخرها ما ورد على رئيس مكتبها السياسي القائد المجاهد خالد مـشعل    
هنية موقفاً ثابتاً مـن الحركـة علـى         مع تأكيد األخ المجاهد أبو العبد       .. في محاضرته بجامعة القلمون   

    .اإلقرار بقرارات القمم العربية التي ترفض االعتراف بالكيان الصهيوني
ومن يتتبع تصريحات قادة حماس ال يجد أي إشارة من قريب أو بعيد النتهاج نهج يخالف ما كان عليـه                    

رصة للتأكيد علـى أن شـيئاً لـم    الشيخ الشهيد أحمد ياسين رحمه اهللا ولذلك فقد كانت ذكرى استشهاده ف    
وكما قـال األخ المجاهـد   . يتغير على نهج واستراتيجية الحركة وأن المقاومة هي السبيل لدحر االحتالل 

نحن حركة مقاومة فهل يمكن أن نتخلى عن اسمنا الذي          (خالد مشعل في محاضرته التي أشرت لها سابقاً         
ارج أن المقاومة حق طبيعي وخيار استراتيجي ال يمكـن          ثم أكد كما أكد إخوانه في الداخل والخ       ) نحمله؟

    ..التخلي عنه
وإذا بدا لعطوان أن يشمت في حركة حماس ألنها تخلت عن العديد من الـوزارات ألجـل حقـن الـدم                     
الفلسطيني مع أنه هو نفسه اتهمها باللهاث وراء السلطة والمناصب الوزارية فذاك شـأنه وال أظـن أن                  

   .عبنا يمكن أن تمر عليه مغالطاته أو يوافقه في تناقضاته تلكعاقالً من أبناء ش
نوري المالكي رئيس وزراء    (وعندما يصف عطوان وزير الداخلية الفلسطيني بأنه شاهد زور أو أنه مثل             

إمـا  : فهو أحد اثنـين ) العراق يضع الخطط األمنية وال يستطيع تنفيذها ألنه ال يحكم على القوات األمنية 
ماماً عن مجريات األحداث في فلسطين ولم يصله أن الوزير استقال احتجاجاً على عـدم               شخص غائب ت  

أو أنه محرض علـى العـودة لالقتتـال         . حصوله على صالحياته وهذا ما ينفي عنه تلك التهمة الوقحة         
    .والفتنة الداخلية

د دخلت الشراكة   حركة حماس تعرضت إلى أكبر خديعة في تاريخها، فق        (سذاجة عطوان تجعله يقول إن      
السياسية بنية طيبة، وعلى أمل أن يتم االعتراف بها كحركة سياسية شرعية منتخبة، أو يتم رفع الفيتـو                  

ذلك التصوير التسطيحي للمشاركة السياسية لحركة حمـاس والتـي           )..المفروض عليها، والتعامل معها   
لدى األوروبيين واألمريكان وهـم     يستجدون االعتراف بهم وبحركتهم     ) دراويش(تجعل قيادتها مجموعة    

الذين يكفيهم فخراً أن الشعب الفلسطيني أعطاهم ثقته الغالية بهم ولم ينزعها عـنهم فـي أحلـك وأشـد                    
إنهم وفي كل تصريح لهم ال يدعون فرصة للتعبيـر عـن أن             . الظروف طيلة استالمهم لزمام الحكومة    

عب الفلسطيني الذي لم يقبل لحماس أن تقصر جهادها         مشاركتهم في العملية االنتخابية إنما كانت ألجل الش       
    .على المقاومة المسلحة وتتركه تحت رحمة الفاسدين المفسدين

ووزراء " هـي هللا  "وهنية يرددها مدويـة     " إن دنياكم تلك تحت قدمي هاتين     "فمشعل يقول في محاضرته     
لتلـويح المـستمر مـن      حماس ال يجدون غضاضة في ترك وزاراتهم لصالح حكومة وحدة وطنية مع ا            

الحركة بأن السلطة بأسرها لن تستمر في حال استمر العالم في سياسته ضد الشعب الفلـسطيني الـذي                  
ويصل عطوان إلـى قمـة    .دخلت الحركة االنتخابات ألجله وألجل تخليصه ممن يتالعبون به وبمصيره     
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ها الملحوظ في الفترة األخيرة     قيادة حماس في الداخل والخارج عكست بانطوائ      (التجني على حماس بقوله     
فمنذ اتفاق مكة لم نر السجاد األحمر يفرش للسيد خالد مـشعل ورفاقـه فـي                . حالة القلق واالرتباك هذه   

وهو هنا يغمز ويلمز بطريقة رخيصة رجالً حقن اهللا به دماء شعبنا بـذلك              ) المطارات والعواصم العربية  
والحق أنه إن كان هنـاك أحـد         ..هم في حيرة من أمرهم    االتفاق الذي أغاظ الصهاينة واألمريكان وجعل     

يستحق أن يفرش له السجاد األحمر في هذا الزمان فلألخ المجاهد خالد مشعل وإخوانه في ذات الوقـت                  
الذي يعلم الجميع أنهم أزهد الناس بتلك البهرجات التي يبدو أن عطوان ال يكاد يصدق في دواخله النفسية                  

مقاومة ثورية يترفعون عن المظاهر الفارغة وال يستغلون مواقعهم المتـصاص           أن بشراً يقودون حركة     
أما قصة االنطواء الملحوظ     ..دماء اآلخرين وهو ما يجعلنا نجزم بعدم معرفته بحركة حماس وال برجالها           

مترافقة وحالة القلق واالرتباك فالجولة الواسعة التي قام بها األستاذ خالد مشعل قبيل مؤتمر القمة وأثناءه                
مع جولة األستاذ إسماعيل هنية فضالً عن النواب والوزراء، كل ذلك يدل علـى أنـه كـان مـشغوالً                    

   !!باالنتخابات النيجيرية أو الفرنسية أو مباراة األهلي وبرشلونة
وبـاتوا  .. كما غابت تصريحاتهم النارية عبر شاشة قناة الجزيرة       (ويزيد من جرعة التضليل للقراء بقوله       

ون التهافت الرسمي العربي على التطبيع مع إسرائيل، والفلتان األمني في الداخل بصمت المحـرج               يراقب
فإن كان عطوان يعتبر أن أسلوب السباب والشتائم الـذي يتبعـه هـو مـا يعنيـه                  ). وال نقول العاجز  

 كان يعني   أما إن . بالتصريحات النارية فهو أسلوب رخيص يربأ قادة حماس عنه ولم يدخل قاموسهم أبداً            
بذلك الجهر بالحق على رؤوس األشهاد فيبدو أنه يتعامى ويتجاهل ما تنقله وسائل اإلعالم ومنهـا قنـاة                  
الجزيرة التي خصها بالذكر فهي التي بثت محاضرة األستاذ خالد مشعل لمرات عديدة والتـي أظهـرت                 

 مواقعهم التي يشغلونها يحاولون     للعالم أجمع أن قادة حماس يتعاملون بأستاذية احترافية في السياسة ومن          
وإذا كان بعطوان صمم فليت أحداً يخبره بمـا قالـه           . توجيه األمة وحكامها نحو خط المقاومة والممانعة      

مشعل لحكام العرب في تلك المحاضرة وتحذيرهم من الشباك األميركية والصهيونية وما قاله عن حـق                
.. ع الدولي وكيفية تعامله مع األسير شاليت وأسـرانا و         الشعب الفلسطيني في العودة وما قاله عن المجتم       

وإذا كان عطوان على رأس تحرير صحيفة في مدينة الضباب فعليه أن يكون متابعاً لما يرد علـى                   ..و
ألسنة قادة حماس خاصة إذا كانت صحيفته توردها على صفحاتها قبل أن يدعي عليهم فاألستاذ إسماعيل                

ر ونواب ووزراء حماس كانت لهم تصريحات مميزة عقب القمـة العربيـة             هنية والدكتور محمود الزها   
وعقب تشكيل الحكومة وأطلقوا تحذيرات واضحة برفض التنازل لصالح العـدو الـصهيوني ورفـض               
مواصلة الحصار على شعبنا وصل إلى درجة التلويح باتخاذ إجراء خطير عقب شـهرين مـن تـشكيل                  

  .ربي ولكن يبدو أن عطوان آخر من يعلم أو أنه يدعي ذلكالحكومة وذكرت ذلك صحيفة القدس الع
لقد كان رد األستاذ المجاهد خالد مشعل على تصريحات الظواهري أنه من المروءة أال يرد على رجـل                  
تالحقه أمريكا، وكان على عبد الباري عطوان أن يعي مدلوالت ذلك الموقف جيداً قبل أن يمارس تهجمه                 

ركة نذرت نفسها لمقارعة المحتل وضحت بخيرة رجالها ألجل ترسيخ ثقافة           في كل مقال ومحفل على ح     
الجهاد واالستشهاد والمقاومة والممانعة وضربت أروع األمثلة في نظافة اليد والتضحية والبذل وتغليـب              

ترى  .مصلحة األمة على المصالح الذاتية الضيقة وقدمت نماذج سامقة لقادة ورجال ندر مثيلهم في األمة              
تنفع مروءة مشعل مع شخص كعبد الباري عطوان سمح لنفسه أن يوجه حممه وقذائفه على األمـل                 هل  

  .الباقي لألمة ليخنقه والنور الساطع ليطفئه
اختار عطوان أن يصطف جنباً إلى جنب مع طابور المثبطين والمخذلين الذين ال هم لهم إال نـشر روح                   

 تكون حية بفئة ظاهرة على الحق ال يضرها من خـذلها وال             اليأس والقنوط والهزيمة في أمة تأبى إال أن       
  ".من قال هلك الناس فهو أهلكهم"من ناوأها، وصدق رسول اهللا الكريم صلى اهللا عليه وسلم القائل 

  27/4/2007المركز الفلسطيني لإلعالم 
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  العرب بحاجة إلى عشرين فينوغراد .63
  رجب أبو سرية

ائج تقرير فينوغراد، واهتمام السياسيين، ليس في داخـل إسـرائيل           هناك فرق بين اهتمام اإلعالميين بنت     
وحسب، ولكن وهذا ما يهمنا أكثر، في المحيط العربي، حيث سارع الكثيرون الى توظيف نتائج التقرير                
لصالح توجهاتهم السياسية، في الوقت الذي تبدو فيه تداعيات ذلك التقرير مرشحة للتفاعل، بما ال يمكـن                 

  عي القدرة على استشراف ما ستنتهي إليه األمور، وإذا ما كانت العاصفة التي أثارتها لجنـة                ألحد أن يد
فينوغراد ستتوقف عند حدود، أم أنها ستستمر لتطيح برؤوس سياسية في إسرائيل، وربما بما هو أبعـد                 

  .أثراً من ذلك
ردة الفعـل األولـى،     مع ذلك يمكن القول إن ايهود أولمرت، رئيس حكومة اسرائيل استطاع امتصاص             

وتداعياتها على أوساط حزبه، وقد تكون مواجهة احتجاجات من هم خارج حزبه، وتحديـداً المعارضـة                
 أصعب، لكن مواجهة الخارج، بعد ضبضبة أوضاعه داخـل حزبـه            - الليكود وبعض حلفائه     -اليمينية  

  .ستسهل عليه األمر أكثر
اعة على نشر التقرير، سببها عدة عوامـل منهـا           س 24قدرة أولمرت على امتصاص رد الفعل في أول         

توقعه للنتائج، بسبب المتابعة منذ وقت، وبالتالي توقع ردود الفعل على كافة المستويات، وثانيها قيادتـه                
" العمل"/ "كديما"الئتالف استثنائي في حكومات اسرائيل، يستند إلى أغلبية برلمانية كبيرة، يدعمها تحالف             

 معقوداً بين اليمين واليسار، لكان الوضع       - أمر التحالف    - وربما لو كان األمر      -ر   أي الوسط واليسا   -
لكن أيضاً هناك أسباب تعمق من المشكلة التي يواجهها أولمرت، وهي بتقديرنا، تعود باألسـاس     . أصعب

، إلى ضعف مكانته على الصعيد الشعبي، وربما كان هذا هو السبب في أن تخرج اللجنة بتقريرها أصالً                
فلو كان هناك رئيس حكومة قوي شعبياً، لما حدث كل هذا الصخب، لكن حنكة أولمرت السياسية، وعدم                 
عصبيته تؤهله الستيعاب ما يمكن استيعابه، خاصة انه ليس رجالً عسكرياً، بل ليست لديه أيـة خلفيـة                  

بره علـى وزيـرة     أمنية، تجعل منه شخصية تميل الى الحسم الفوري والسريع، وربما هذا ما يفسر ص             
  .الخارجية تسيفي ليفني

المشكلة األصعب التي ستواجه أولمرت هي التطورات المتوقعة على قيادة حزب العمل، أواخـر أيـار                
الجاري، لكن مواجهة هذه المشكلة ستأتي بعد أن يكون قد عالج بنسبة كبيرة ردود الفعل على نتائج لجنة                  

ج الحرب اإلسرائيلية على لبنان التي جرت في صـيف العـام            الخاصة بمراجعة نتائ  ) فينوغراد(التحقيق  
  .الماضي

ما خلصت إليه اللجنة، التي ربما كان من أهم أسباب قدرة أولمرت على التعامل مع نتائجها، هي أنها قد                   
تشكلت بمبادرة منه، وليس من المعارضة، أي أنها أشبه بلجنة حكومية، وما سبق وأقرت بـه أوسـاط                  

 بعد انتفاضتين   -مني في لبنان، يعود بتقديرنا الى أن اسرائيل نسيت للمرة الثالثة ربما             رسمية من فشل أ   
 ان مواجهة المقاومة، غير مواجهة الجيوش الكالسيكية في ساحات الحروب المفتوحة، أي             -فلسطينيتين  

لـة  ان فشل اسرائيل في لبنان، ليس ناجماً عن ضعف عسكري أو انه يعني أن اسرائيل قد صـارت دو                  
ضعيفة، أو متخلفة التسليح، أو ما شابه، والفشل الذي واجهته في لبنان، تواجهه أميركا في العراق، دون                 

هذا الدرس ليس علـى اسـرائيل وحـدها ان    . أن يعني ذلك أنها لم تعد القوة العسكرية األولى في العالم        
نت اسرائيل قد احتاجت، وربما لـم       تدركه، بل وقبلها على العرب أن يتوقفوا عنده، وان يعلموا أنه إذا كا            

، لتراجع ما فعلته حكومتها في لبنان، فـإن العـرب           )نسبة إلى رئيس اللجنة المذكورة    (تكتف بفينوغراد   
بحاجة إلى عشرين فينوغراد، لتراجع ما تفعله حكوماتهم، وضعف ذلك العـدد، مـا تفعلـه أحـزابهم،                  

اسية واالجتماعية، عسى أن يعالجوا األخطاء، بعد       وأضعاف أضعاف العدد، لمراجعة ما تفعله قواهم السي       
  .أن تحولت إلى خطايا
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إسرائيل التي خسرت ضحايا ومعدات وقدمت خسائر اقتصادية أقل بكثير مما فعل لبنان، قـد ال تكتفـي                  
بإقالة رئيس األركان، وال حتى بوزير الدفاع، أو رئيس الحكومة، فهي دولة مؤسسات، ال تقوم بمعاقبـة                 

بدافع الحقد، فالدولة عندهم أهم كثيراً من األشخاص، الذين يقع عليهم واجب خدمة الدولـة علـى                 ابنائها  
 ال أكثر   -ومع هذا فإن ما اعتبرته اسرائيل فشالً، أي عدم نجاح في تحقيق األهداف المعلنة               . أكمل وجه 
ييرات الوظيفية وحتى    في حملتها العسكرية، يستوجب منها كل االهتمام الداخلي، وأحداث التغ          -وال أقل   

  .السياسية الضرورية لمعالجة الخلل
على الجانب اآلخر، اعتبر حزب اهللا تقرير اللجنة تأكيداً على ادعائه بأن نتائج الحـرب كانـت هزيمـة        

 لماذا يجيء ذلك على     -إلسرائيل وانتصاراً تاريخياً عظيماً له، وربما كان هذا صحيحاً، لكن السؤال هو             
يس من خالل لجنة محايدة، كلجنة فينوغراد، تقوم بمراجعة ما حـدث علـى الجانـب                لسان أصحابه، ول  

اللبناني، وتحدد بمهنية وحيادية، إذا ما كان حزب اهللا حقق انتصاراً أو أنه ارتكب بعـض األخطـاء، أو                   
الوعد " وبالمناسبة هو كان قد اعترف، بأنه لم يكن يتوقع رد الفعل اإلسرائيلي على عملية                -حتى الخطايا   

  !.وإال لما كان أقدم عليها" الصادق
مثل هذه اللجنة، لو تشكلت ستتوقف بالطبع عند من تكون مـسؤولية قـرار الحـرب والـسلم، للدولـة                    

  .ومؤسساتها الرسمية، أم لنصر اهللا؟
ما نحتاجه من لجان لمراجعة ما نفعل بأنفسنا، ال يتوقف عند حدود لجان تسائل الحكومات، وذلـك هـو                   

صعب ما في األمر، أي أن البدائل الشعبية في المحيط العربي، ليست أفضل حاالً مـن الزاويـة                  أعقد وأ 
الديمقراطية من الحكومات الفاسدة القائمة، وما الشعارات الرنانة الطنانة إال من قبيل التضليل، وركـب               

الحـل عنـدنا ال     الموجة، والوصول الى السلطة، لممارسة شمولية أكثر ديكتاتورية، وهكذا هو الحال و           
  .يمكن أن يتحقق بسرعة، بل كنتيجة للقيام ببرامج تنمية شاملة وعلى كافة المستويات

  4/5/2007األيام الفلسطينية 
  

  الجمهور االسرائيلي ليس صالحا لالطاحة بقيادته الفاشلة .64
  يسرائيل هرئيل

امت بعمل جذري يتـصف     لجنة فينوغراد ق  : بعد فترة طويلة من االرتياب أصبح هناك اليوم اجماع عام         
 أن يصبح األداة التي تقتل      -الجمهور خصوصا ُأعجب بالتعيين الذي حصل عليه من اللجنة          . بالمسؤولية

  .الفاشلين الرئيسيين
هكذا يتوجب أن تتصرف لجنـة      : هناك ثالثة استخالصات أساسية أفضت الى منح اللجنة لهذا التفويض         

امل مع جمهور يتحلى بالمسؤولية ويعرف كيـف يـستخلص          التحقيق في النظام الديمقراطي، ونحن نتع     
وأخيرا حتى لو لم تكن االجراءات الديمقراطية قصيرة، إال أن الجمهور سيعرف كيـف            . العبر والدروس 

  .يحاسب الفاشلين في نهاية المطاف
 - انقاذ األرواح أهم من أي شـيء آخـر     -لو اعتقد اعضاء اللجنة أن الفاشلين هم خطر على الجمهور           

وهنا، وليس هنـا    . االستقالة الفورية : ألضافوا رغم مزاجهم القضائي المعتدل المطلب المترتب على ذلك        
بما أن اللجنة ال تستطيع إلزام العدو باالنتظار وعدم شن الحرب الـى أن              . فقط، وقعت اللجنة في الخطأ    

جنة بتخويل الجمهور نفسه باقالـة      ترحل القيادة الفاشلة، أصبح من الواجب علينا أن نفكر مليا في قيام الل            
  .هل نصلح نحن في الجمهور ألداء هذه المهمة؟. قيادته

فور االقتالع من غوش قطيف والقصف الذي ال يتوقف من غزة نحو النقب الغربي تبددت نظرية فـك                  
ة أرئيل شارون قام قبل ذلك باخالء سبيل مخربين كثيرين من خالل صفقة غريب            . االرتباط أحادي الجانب  

هذا االمر أدى   . عديمة المنطق، مقابل الحصول على تاجر مخدرات وتوابيت ثالثة من الجنود المختطفين           
عمليـات تهريـب    . بال شك الى عملية االختطاف التالية التي كانت سببا في اندالع حرب لبنان الثانيـة              
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يـات داخـل اسـرائيل       ودخولهم الى سيناء ومنها الذي انتهى بعمل       "المخربين"السالح الى غزة وخروج     
وكل ذلك الى جانب التحقيق في قضايا الفساد ضـد قيـادة الحكـم              . أصبحت كلها أمورا روتينية عادية    

وازدياد الفجوة بين الفقراء واألغنياء واالزمة في جهازي التعليم والصحة، كل هذه االمـور لـم تمنـع                  
  .الجمهور من انتخاب كاديما وابهود اولمرت لقيادة البالد

هم لم يكونوا بحاجة الـى      .  اللجنة هو بالنسبة الغلبية مواطني اسرائيل وثيقة للتأكيد وليس للتجديد          تقرير
واليوم بعد الفشل بعشرة اشهر ما زال المسؤوالن الرئيسان عن          . انتظار التقرير حتى يعرفوا من الفاشل     

  .الفشل يواصالن أداء منصبيهما رغم علم الجمهور بذلك
واطنين خالل هذه االشهر؟ ذلك النه اذا فشل اولمرت وبيـرتس فـي ادارة حـرب                وماذا فعل هؤالء الم   

صغيرة فكيف يمكن االعتماد عليهما في الحرب الشاملة؟ الجمهور الذي يتحلى بالمسؤولية، وخـصوصا              
في ظل الحرب المحدقة، ال يجلس مكتوف األيدي بانتظار توصيات لجنة تقصي الحقائق، خصوصا انـه                

: الجمهور الجدي كان ليـنهض ويتحـرك      . "تابعة"ف قوية في أن هذه اللجنة هي لجنة         كان يشعر بمخاو  
مشكال حركات احتجاجية ومواظبا في خطواته مثلما حدث بعد حرب يوم الغفران، متظاهرا بقوة وضغط               

  .قويين ال يتوقفان
لشمال ظلوا جالسين   اغلبية الجنود الغاضبين والمليون مواطن الذين اضطروا الى الفرار من منازلهم في ا            

كما أن سكان غربي النقب الذين يتعرضون للقـصف         . في بيوتهم ولم ينضموا الى الحركات االحتجاجية      
لذلك ال توجد ثقة بالمرة في قيـام هـذا          . لم يتحركوا هم ايضا   < وقف اطالق النار  >الذي ال يتوقف رغم     

  .الجمهور في هذه المرة من حالته االنبطاحية االستسالمية
بل أن تقوم اللجنة بالقاء المسؤولية على عاتق الجمهور كان عليها أن تتأكد من جاهزيته وصالحيته                من ق 

وبما أن الماضي يبـرهن علـى أن        . ألداء هذه المهمة، وأنه قادر من الناحية المبدئية على تحمل العبء          
 هكـذا يعينـون     -الوضع ليس على هذا النحو، كان على اللجنة أن تكون بمثابة الوصي على الجمهور               

 وكان عليها أن تقوم بارسال المسؤولين عـن         -للشخص غير القادر على أداء مهماته طرفا وصيا عليه          
  .  الفشل الى منازلهم من التقرير األولي من دون تريث أو انتظار

  هآرتس 
  4/5/2007الحياة الجديدة 

  
  ليس القائد االسرائيلي االول الذي يخطئ في ادارة حرب.. أولمرت .65

  اسحق بن يسرائيل
 رئـيس   -القيادة األمنية في دولـة اسـرائيل، أي         : قالت لجنة فينوغراد قولها على نحو قاطع وبوضوح       

اسـتبق رئـيس االركـان      .  فشلت في ادارة الحرب األخيرة     -الحكومة، ووزير الجيش ورئيس االركان      
 مظاهرة الجماهير المخطط    تدعو. االمر واستقال، ويبدو ايضا أن وزير الجيش يجب أن يمضي في إثره           

  .لها في ميدان المدينة رئيس الحكومة ايضا الى االستقالة
هذا وقت سؤال أنفسنا ما هي المزايا التي تُطلب من رئيس حكومة في اسرائيل لكي ال تتم أخطـاء مـن                  

 أشخص يكون بريئـا مـن       -أي شخص نريد أن يقودنا      . النوع الذي تم في الصيف الماضي مرة اخرى       
  .اء والزالت؟األخط

لم يكن حتـى    . يدلنا منطقنا السليم وتاريخنا الغني على أن مخلوقا كهذا غير موجود في عالمنا االرضي             
أكبر قادتنا في جميع العصور، الملك داود، لم يكن بريئا من الشهوات البشرية، التي أطارت صوابه فـي        

لم يحظ بقدر كبير من النقد مـن كُتـاب          ال يوجد قائد واحد في تاريخنا       . قضية بات شيفع وأوريا الحثي    
  .سيرته، وفي ضمن ذلك ما ورد في الكتب المقدسة التي هي عمادنا الثقافي
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وكاليوم، شعب  . موسى ايضا، الذي جاءنا بالوصايا العشر عن اهللا، لم يكن بريئا من الجريمة وعاقبه اهللا              
عن جبل سيناء، طلب الشعب صنع إلـه  عندما طال نزوله . اسرائيل آنذاك ايضا لم يرضه إرضاءا كبيرا    

آخر على هيئة ِعجل من الذهب، ألن موسى االنسان الذي أخرجنا من ارض مصر لم نعرف ماذا حدث                  
  .له

وعندما جاء موسى آخر االمر، بالوصايا العشر، ماذا كانت بشارته؟ لقد افتُتحت بكلمـات تأثيرهـا فـي             
أنا الرب إلهك، الـذي أخرجتـك مـن ارض          :  ال مثيل له   الثقافة االنسانية عامة وفي ثقافة اليهود خاصة      

  .مصر من بيت العبودية
ومنذ ذلك الحين كما تقول عاميتنا اليوم لم يعد لنا إله، أي أنه ال يوجـد انـسان                  . ال يكونن لك إله ِسواي    

  .ال موسى، وال داود وال اهود اولمرت مع الفرق الكبير جدا. يعيش على وجه البسيطة هذه يرضينا
ليس هو القائد األول الذي يخطـيء فـي ادارة          . يهود اولمرت مسؤول عن االخفاقات في ادارة الحرب       ا

حسبنا أن نذكر الحرب الحالية للواليات المتحدة في العراق، أو حرب فيتنام التي قادهـا ثالثـة                 . (حرب
 سـبب ليكـون     ، وال يوجد أي   )رؤساء أميركيون مختلفون لم يستقل أي واحد منهم في منتصف الوالية          

ال يجب أن تمـر قيـادة الدولـة بقـرب           . الزعيم األول الذي تُطلب استقالته في اثناء واليته لهذا السبب         
الحفـاظ  . ينبغي أن يتم االستبدال برئيس الحكومة باألدوات الديمقراطية المعتـادة         . الجمهور في الميادين  

  .ضعاف مضاعفة في االزمة الحالية ايضاعلى النظام والقواعد المقبولة صحيح دائما، وهو أكثر صحة بأ
. توجد طريقة واحدة الستبدال رئيس حكومة في اسرائيل وهي بالتصويت لحجب الثقـة فـي الكنيـست                

مثـل  . العملية في الكنيست تقتضي اتخاذ تقديرات أوسع من مجرد االحتجاج الذي يعبر عنـه بتظـاهرة    
علمتنا لجنة فينوغراد أن القيادة األمنية التـي        . لمقبلالتقديرات التي تتصل بالبديل، أي برئيس الحكومة ا       

هل ننوي حقا أن نُرؤس علينا قيادة تكـون         . تكون بال خبرة في واقع دولة اسرائيل هي وصفة لالزمات         
الذي يمكن  (أقل خبرة؟ أو االسوأ من ذلك أن تكون قيادة فشلت في اوضاع مشابهة ال بسبب عدم الخبرة                  

  .خل دوامة وأن نُبدل حكومة في كل اثنين وخميس؟؟ هل نريد أن ند)تقويمه
الدرس الحقيقي الذي يظهر مـن      . بعد أخذ هذه التقديرات في الحسبان فقط سيكون باالمكان تحديد موقف          

    .تقرير فينوغراد هو أنه يحسن أن نُقدم التفكير على الِفعل
  يديعوت

  4/5/2007الحياة الجديدة 
  

  ما كان أفضل منهالبديل مه..  اولمرت أن يرحلىعل .66
  جدعون سامت 

إال أن أيا   . هل يمكن االستمرار بدون اولمرت؟ هناك مجموعة متنوعة من التفسيرات لعدم وجوب رحيله            
. هناك حياة بعد اولمرت وتفسير جيد واحد لصعوبة االنفـصال عنـه     . منها ال يتمكن من االقناع بصحته     

   .ا وفي تركيز محدداسرائيل تقتل قادتها، ولكنها تفعل ذلك رويدا رويد
   :وهذه هي االسباب المدحوضة

هذا التعليل يعانق توصيات لجنة فينوغراد ويقلبها رأسـا         .  يتوجب إتاحة المجال له الصالح األخطاء      -1
السارق يمكـن أن يكـون شـرطيا ناجحـا،          .  عقب وكأن من تسبب بالخطأ هو األجدر باصالحه        ىعل

اخفاقات اولمرت فـي    . لمفتوح لمساعدة ضحايا االغتصاب    الخط ا  ىوالمغتصب يصبح مرشدا ممتازا عل    
الحرب وجهله األمني رغم الفترة الطويلة التي قضاها في العمل الجماهيري كانت كبيرة لدرجة ال تترك                

   .مجاال لتصديق أمر والدته العجيبة من جديد
 القـائم بأعمـال     شمعون بيرس ليس  .  لو تمت التبديالت غدا    ىهذا ليس صحيحا، وحت   .  ليس له بديل   -2

رئيس الوزراء وانما هو مجرد نائب له، ولكن من الذي سيتوج تسيبي لفني اآلن في ظل لجنـة قامـت                    
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 مـن تحـت سـيارته       ىاذا بكّر اولمرت في االدراك بأن الشارع قد انته        . بانقاذ القائد النه عديم الخبرة    
 ىه مرشح مالئم للفترة االنتقالية حت     بيرس ليس خيارا مثاليا، ولكن    . المتعثرة، سيظهر تواصل قيادي فوري    

   .االنتخابات القريبة
ذروة الوقاحة والتصلف لم تعد تتجسد في دفع عجـوز          .  االنتخابات؟ في هذه الفترة الصعبة؟ بالتأكيد      -3

 السياسيين الذين هم في اغلـبهم       ى أين تسرع المسير بعدها، وانما هي موجودة لد        ىعن السلم وسؤالها ال   
لثة وما تحت، يرفضون الرحيل عن الكنيست من خالل انتخابات جديدة، وفي نفس الوقت              من الدرجة الثا  

 الحكـم مـن خـالل خطـوة         ىالسنة األخيرة بعد وصول اولمرت ال     . يلقون الخطابات عن غياب البديل    
كديما هو حزب وهمي، وعليـه أن       .  طريق صناديق االقتراع   ىكانت فترة انتظار عل   " هوكوس فوكوس "

جيـل الحـرب    . تالشت وذوت بعد حين   " شينوي"الكتلة الوسطية المسماة حركة     . سه كثيرا  نف ىيعمل عل 
واآلن ستجري عملية تبديل للقيادة في حزب العمل، االنتخابات هـي االمـر             . األخيرة لم يعبر عن نفسه    

   . هوة سحيقة بين الشارع ونشطاء االحزاب الحاليينىالصحيح في الفترة التي تُقدم عل
 حزب طبيعي مع مؤسسات منتخبـة       ىا الذي سيتمخض عن ذلك؟ كديما الضعيف سيتحول ال         ولكن م  -4

 الي اصالح االخالالت والنواقص للتقرب      ىالعمل يحاول النهوض من بين الحطام وسيسع      . وقيادة جديدة 
 الثقب السياسي االسود حزب يؤطر مئات آالف الناخبين الذين ال يجدون            ىمن الشارع، وربما سيدخل ال    

تسيبي لفني وبيبي نتنياهو وايهود باراك هم فريق أفضل من مواصـلة مـسرحية              . ن يعبر عنهم اليوم   م
   .الممثل الواحد المربكة التي يقوم بها اولمرت بعد أن ُأسدل الستار عليهم

ليس هناك أفضل من الحرب الفاشـلة       . ولكن ليس في هذه المرة    . هذا صحيح .  للشعب ذاكرة ضعيفة   -5
 هذه التي   - الطريق   ىواآلن توجد حرب اخري عل    . تقريرين الصادرين بعدها النعاش الذاكرة    األخيرة وال 

عفوا، هـل   . أو تلك التي قد تندلع اذا ضربت امريكا ايران        . أفزعتنا هيئة االركان منها قبل اشهر قالئل      
   .؟ في المائة3سيقود اولمرت هذه الحرب بسبب اصابة الشعب بالخرف المبكر؟ مع تأييد يبلغ 

العقل ضد رحيل اولمرت، ولكن لجنة فينوغراد لم تتـرك مجـاال            .  واهنة وضعيفة  ىهناك تعليالت اخر  
في تقريرها النهائي ستشير الولمرت وبيرتس نحو الباب حتي يخرجـا           . للشك وإن لم يكن غدا فبعد غد      

هن اولمرت بـأن     خروج رصاصة الرحمة في التقرير الثاني؟ ولماذا يرا        ىلماذا سينتظران حت  . بأنفسهما
مثلما قـال تشرتـشل      ... . تقرير فينوغراد؟  ىالمستشار القضائي لن يسقط رأسه تحقيقا جديدا اضافة ال        

  ".إرحل بحق السماء: "لرئيس وزراء بريطاني ذات مرة
  هآرتس

 4/5/2007الراية القطرية 
  

  :كاريكاتير .67
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