
  
  
  
  
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  مشعل ينتقد المبادرة العربية ويدعو العرب لكسر الحصار دون انتظار اإلذن من بوش
  تصريحات منسوبة لعباس عن اعتزامه االستقالة بسبب الحصارل  فلسطينينفي

   يحذر من فك الحصار ويطالب بتسوية مؤقتة االستراتيجيالطاقم االمريكي االسرائيلي
   بمواصفات عالية الجودة"زورق بحري"تنجح في إطالق أول البحرية الفلسطينية 

   الفلسطينية لألراضي القاعدةاقتحام فكرحذر من يحماس قيادي في 
   في لبنانأمن المخيماتحفظ لواء فلسطيني ليقترح تشكيل أبو العينين 

خطـةردود فعل متباينة على ال
ميركية لبنـاء الثقـة بـين       األ

  سرائيليينالفلسطينيين واال
 

 4 ص... 

5/5/2007712السبت



  

  

 
 

  

            2 ص                                    712:                                 العدد5/5/2007السبت : التاريخ

    :السلطة
 6  تصريحات منسوبة لعباس عن اعتزامه االستقالة بسبب الحصارل  فلسطينينفي .2
 6   "إسرائيلي"الفلسطينية ستتصدى ألي توغل " كريةالقوة العس ":هنية .3
 7  مليون دوالر250السعودية تقدم مساعدات عاجلة بقيمة  :هنية .4
 7   الحكومة دخلت مرحلة العد العكسي:أحمد بحر .5
 7  عوقات تنفيذ الخطة األمنيةسنناقش مع الرئيس م: هنية .6
 7  من المرور إلى هولنداالرياضة وزير ابلجيكاستنكار فلسطيني واسع لمنع  .7
 8   سرائيلية تستهدف الوجود الفلسطينياجدار الفصل جزء من منظومة قمع : البرغوثي .8
 9   بمواصفات عالية الجودة"زورق بحري"تنجح في إطالق أول البحرية الفلسطينية  .9

    
    :المقاومة

 9  وشهيد رابع في غزة..  مقاومين من سرايا القدس في جنين3قوات االحتالل تغتال  .10
 10  عرب لكسر الحصار دون انتظار اإلذن من بوشمشعل ينتقد المبادرة العربية ويدعو ال .11
 11   لألراضي الفلسطينية القاعدةاقتحام فكرحذر من يحماس قيادي في  .12
 11 استمرار الحصار يهدد وجود السلطة بكاملها :فتح ترفض الحديث عن استقالة عباس .13
 11  ؤكد على ضرورة الشراكة السياسية في مواجهة الفلتان األمنيت الجبهة العربية الفلسطينية .14
 12  أشهر 6نكون أمام أطر منتخبة على كل المستويات خالل س: أمين سر فتح في الضفة .15
 12   في لبنانأمن المخيماتحفظ  فلسطيني للواءيقترح تشكيل أبو العينين  .16
    

    :الكيان االسرائيلي
 12  معاونو اولمرت يعتبرون أن نجاتهم من الزلزال السياسي مؤقتة .17
 13   إسرائيليون يطالبون بالتفاوض مع سوريا .18
 13  نيست بركة امام إسرائيل فرصة تاريخية للسالمعضو الك .19
 13  "وادي السالم"شمعون بيرس إلى ألمانيا إلجل مشروع  .20
    

    :األرض، الشعب
 13  ايطاليابحث تشكيل مجلس تأسيسي ألنصار القضية الفلسطينية في  .21
 14   في األراضي الفلسطينية آخرين خالل عام50مقتل صحفي وإصابة : تقرير .22
 14  رقص على الدماءبال  ويتهمه اإلعالم اإلسرائيليينتقد   إعالمي فلسطينيتقرير .23
 14  وف في غزةالصحافي البريطاني المخطمنظمات أهلية توجه نداء لإلفراج عن  .24
 14   لألسرى في سجن النقب"قبوراً اسمنتية"االحتالل ينشئ  .25
 15  تقرير أممي يبين ازدياد معاناة الفلسطينيين في التنقل بسبب الحواجز االسرائيلية .26
 15  طينيين في الضفة الغربية وقطاع غزةاعتداءات اسرائيلية على الفلس .27
 15  الفلسطينيون يواصلون فعالياتهم االحتجاجية ضد الجدار االسرائيلي .28
 16  إسرائيل تشن حرباً جديدة على األراضي الفلسطينية المحاذية للجدار العنصري: تقرير .29
 16  حيفا من شراء أراٍض في 48تالعب إسرائيلي لمنع المواطنين في أراضي  .30
 16   نحو زيادة الفلتان األمنيعدم دفع رواتب العسكريين الفلسطينيين يدفع: تحقيق .31



  

  

 
 

  

            3 ص                                    712:                                 العدد5/5/2007السبت : التاريخ

 17  ر االسرائيلي القسريطلب الصانع يعتبر هدم مسجد في النقب ضمن سياسة التهجي .32
   

   :اقتصاد
 17  %5األغا يؤكد أهمية زيادة حصة وزارة الزراعة من موازنة السلطة إلى  .33
   

   :صحة
  17  إسرائيل تمارس سياسة عنصرية ضد المرضى الفلسطينيين:  حسنينمعاوية .34
   

   :ثقافة
  17  من خالل أفالم وثائقيةتجربة سينمائية للتقريب بين العرب واليهود  .35
   

   : األردن
 18       وفد اردني في اسرائيل لبحث عملية السالم .36
   

   :لبنان
 18  نسحاب من الغجرإسرائيل تتحدث عن اتفاق وشيك لال: جيروزاليم بوست .37
 18     1559تضمنت آلية لتطبيق القرار  ورقة التفاهم مع حزب اهللا: عون .38
 19  يطلق مبادرة جديدة تستنسخ نموذج الرئاسة التركيسعون  .39
 19 "فينوغراد"دوانية جديدة بسبب وزير الخارجية اللبناني يتوقع حرباً ع .40
 19  ال مؤشرات لحرب في الصيف : قاسمنعيم  .41
 19  سجال حول االنتخابات الرئاسية اللبنانيةيدخل ال: صفير .42
 20  من ينقذ لبنان من سياسييه؟ .. بكفيحملة  .43
 20   اللبنانية"األخبار"عزمي بشارة ينضم لصحيفة  .44
   

   :عربي، إسالمي
 20     بادرة العربية تبحث تنشيط عملية السالملجنة الم .45
 21  فيصل المقداد يستبعد حرباً وشيكة مع إسرائيل .46
 21   دعوى قضائية تطالب إسرائيل بالتعويضات عن قتل األسرى المصريين .47
 21 القاهرة تطالب بضمانات حول النووي اإلسرائيلي .48
  21  أقدم سجين مصري في إسرائيل يطلب العودة للوطن .49
   

   :دولي
 22  تسويق المبادرة العربية يصطدم باألزمة اإلسرائيلية .50
 22   ال تقل عن نظام األبارتهايد" اسرائيل"عنصرية : وزير االمن في جنوب إفريقيا .51
 22  مؤقتة يحذر من فك الحصار ويطالب بتسوية  االستراتيجيالطاقم االمريكي االسرائيلي .52
 23  حوار المجتمع المدني االسرائيلي الفلسطينيمبادرة اوروبية لتنشيط  .53
   
   



  

  

 
 

  

            4 ص                                    712:                                 العدد5/5/2007السبت : التاريخ

    :مختارات
 23   في قائمة الشخصيات األكثر نفوذاً في العالمالملك السعودي والرئيس السوداني .54
    

    :مقاالت
 23  علي عقلة عرسان.د... قراءة في خفايا تقرير فينوغراد: رهانات نجاح بوش وأولمرت .55
 26  حلمي موسى... وباراك... مصير أولمرت مرهون بتماسك االئتالف .56
 28  نوفلأحمد سعيد ... خريطة الطريق أسوأ فلسطينياً من اتفاقات أوسلو .57
 31  رأي الراية... ! الهجرةىالفساد يدفع اإلسرائيليين إل .58
 33  عبد الوهاب المسيري.د... وبوادر انهيار الصهيونية... تآكل دولة الرفاه .59
 35   شوكي مئيروفيتش  ... نلتقي في الحرب القادمة .60
    

  36  :كاريكاتير
***  

  
  سرائيليينميركية لبناء الثقة بين الفلسطينيين واالاألخطة ردود فعل متباينة على ال .1

 أعلن رئيس المكتب السياسي لحركة حمـاس        :يآ.بي.يو نقالً عن    5/5/2007 الخليج اإلماراتية    أوردت
 "اإلسـرائيلية "مريكية التي تحدثت عن جدولة رفع الحـواجز         خالد مشعل أمس رفض حركته للوثيقة األ      

وقال مشعل في مهرجان خطابي أقامته حماس في مخيم اليرموك           .مقابل إجراءات أمنية تقوم بها السلطة     
أعلن رسمياً رفض حماس لهـذه الوثيقـة أو أي مـشروع            " :في دمشق مساء أمس لمناسبة عيد الشهداء      

لكل مـن   "ولوح  . " أو حتى عربي يقزم القضية الفلسطينية بهذا الشكل        "يليإسرائ"أمريكي أو أوروبي أو     
قد يحدث بعض التـوتر ولكـن       " :، مضيفاً "واهم" في الساحة الفلسطينية الداخلية بأنه       "يراهن على انفجار  

  ." ان شاء اهللا"إسرائيل"ثقوا أن االنفجار سيكون في وجه 
 الوثيقـة األميركيـة      تحدى  مشعل قالً عن الوكاالت أن   من غزة ن   5/5/2007 البيان اإلماراتية    وأضافت

معادلة رفع الحواجز مقابل وقف المقاومة وهذا المشروع        "وأوضح أن   . "إننا ننتظر شهوراً ساخنة   " :قائالً
 واهللا إنها   .العظيم الذي تقدمت به اإلدارة األميركية ورحب به بعض إخواننا في السلطة رفضته إسرائيل             

هناك من يعرقل القضية إلى سقوف منخفضة وآخرها ما أعلنته          "وأضاف أن   . "العقوللمهزلة واستخفاف ب  
وأكد أن   ."واشنطن تريد أن تشتري الشعب الفلسطيني بهذه الوثيقة       " مشيراً إلى أن     ،..."اإلدارة األميركية 

سيفشل، وقد  الرهان على االنقالب على الحكومة الفلسطينية والمجلس التشريعي والديمقراطية الفلسطينية           "
  ."فشل العام الماضي وسيفشل هذا العام والعام المقبل

 صحيفة   أن  زهير اندراوس  ،الناصرةقد ذكرت نقالً عن مراسلها في        5/5/2007 القدس العربي    وكانت
 ان االجهزة االمنية االسرائيلية ال      ىهآرتس االسرائيلية قالت الجمعة نقال عن مصادر امنية رفيعة المستو         

 الطلبات االمريكية التي قدمت لحكومة اولمرت في مـسألة تخفيـف الحـواجز العـسكرية                تريد تطبيق 
المنتشرة في انحاء الضفة الغربية للتسهيل علي السكان، واكدت المصادر ان تطبيق الخطـة االمريكيـة                

 سافر بعمليات االحتالل العتقال مطلوبين فلسطينيين، الـذين يخططـون لتنفيـذ عمليـات               بشكلسيمس  
 النص االصلي الـذي قدمتـه االدارة   ىوتابعت الصحيفة انها حصلت عل. ية ضد اهداف اسرائيلية  عسكر

 اسرائيل القيام بها، ومنها علـي سـبيل         ىاالمريكية للحكومة االسرائيلية والذي يشمل التسهيالت التي عل       
ا فـي الـضفة     الذكر توسيع العمل في معبر كارني، وتفعيل معبر كرم ابو سالم ومعبر رفح في غزة، ام               
 الفلسطينيين،  ىفتطالب االدارة االمريكية االسرائيليين بازالة العديد من الحواجز العسكرية التي تضيق عل           

واكدت الـصحيفة ان الوثيقـة      .  غزة وبالعكس  ى سماحها بمرور شاحنات نقل من الضفة ال       ىباالضافة ال 
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 دعـم القـوات     ى العسكرية، باالضافة ال   االمريكية تحدد جدوال زمنيا مفصال لفتح المعابر وفتح الحواجز        
وقالت مصادر فلسطينية موثوقة للصحيفة ان عبـاس        . لرئيس الفلسطيني محمود عباس   لالعسكرية التابعة   

 الخطة االمريكية، في حين ما زالت اسرائيل ترفض الوثيقـة ولـم             ىابلغ الطرف االمريكي بموافقته عل    
وزادت الصحيفة ان يـوم      . مصدر امني اسرائيلي للصحيفة     االدارة االمريكية، كما قال    ىترسل بردها ال  

الخميس شهد عقد اجتماع في ديوان رئيس هيئة االركان العامة في الجيش االسرائيلي اشكنازي، لبحـث                
المطالب االمريكية المشمولة في الوثيقة، واكدت انه في مطلع االسبوع القادم سيعقد اجتماع اخر لتحضير               

 فـي   ىونقلت الصحيفة عن مصادر امنية رفيعة المستو       . الوثيقة االمريكية  ىمي عل الرد االسرائيلي الرس  
تل ابيب قولها ان اكثر ما يقلق االجهزة االمنية االسرائيلية هو البند المتعلق بازالة الحواجز العسكرية في                 

 المـصادر ان    واكدت. الضفة، التي تعتبر عائقا مركزيا ورئيسيا لمنع تنفيذ عمليات ارهابية ضد اسرائيل           
 مصراعيه امام   ى ازالتها النها ستفتح الباب عل     ىهناك العديد من الحواجز التي ال توافق اسرائيل بتاتا عل         

االرهابيين الفلسطينيين، وتشترط اسرائيل الزالتها، بحسب المصادر في تل ابيب، بـان تقـوم الـسلطة                
 ذلك اكدت المصادر ان اسرائيل      ىضافة ال باال.  الحواجز ىالفلسطينية باستالم زمام االمور والسيطرة عل     

باالضافة الي  .  تهدئة مع الفصائل في الضفة، كما هو الحال في غزة          ىتشترط ازالة الحواجز بالتوصل ال    
 ى المطلب االمريكي بالسماح للشاحنات الفلسطينية بالمرور من غزة ال         ىذلك، فان اسرائيل تتحفظ جدا عل     

 هذا البند بعد ان تتـوفر الـضمانات         ىن الدولة العبرية ستوافق عل    واضافت المصادر ا  . فة وبالعكس ضال
ـ             واشـارت   . الـضفة  ىاالمنية التي تمنع االرهابيين الفلسطينيين من استغالل الوضع لنقل االسـلحة ال

 ان الوثيقة تمت صياغتها من قبل كيث دايتون، وسفير امريكا في تل ابيب ديـك جـونس،                  ىالصحيفة ال 
 القدس ويليامز، وقد حصلت الوثيقة علي مصادقة من كوندوليزا رايـس، التـي              والقنصل االمريكي في  

ـ     واضـافت الـصحيفة ان      . من الشهر الجاري لالطالع علي تنفيذ االتفاق       15ستصل الي المنطقة في ال
الوثيقة تطالب الحكومة االسرائيلية القيام فورا بتزويد قوات االمن التابعـة للـرئيس عبـاس باالسـلحة                 

وشـددت  .  وذلك في غزة وايضا في الضفة، وان تقوم بابالغ دايتون بتنفيـذ المطلـب العينـي                والعتاد،
 يوليو القادم فان اسرائيل والسلطة الفلسطينية ملزمتان بتفعيـل خـط            /الصحيفة انه حتي الفاتح من تموز     

 ايام فـي     مدار خمسة  ى معبر ترقوميا في الخليل، وذلك عل      ىحافالت لنقل المسافرين من معبر ايريز ال      
ـ   ىويطالب االمريكيون في الوثيقة محمد دحالن، بتقديم خطة مفصلة لهم حت           .االسبوع  مـن   21 يوم الـ

. وقف اطالق صواريخ القسام من غزة باتجاه جنـوب اسـرائيل          ى   يونيو القادم تنص عل    /شهر حزيران 
ـ    ذلك فان دحالن تعهد بتقديم خطة شاملة لمحاربة تهريب االسلحة من             ىباالضافة ال   ىرفح المصرية ال

  . القطاع
صـائب عريقـات     إلى أن    ح علي الصال  ،لندننقالً عن مراسلها في      5/5/2007الشرق االوسط   ولفتت  

واعتبرها الطريقة المثلى لتحويل األقـوال      . بالجيدة وخطوة في االتجاه الصحيح    األمريكية  وصف الخطة   
لواليات المتحدة على الدوام بوضع آليات تنفيذ       ولطالما طالبنا ا  "الى افعال وتعطي مصداقية لعملية السالم       

إنها خطة تنطوي على مهل زمنية مع التثبت من تنفيـذها           : "وقال للشرق األوسط  . "ورقابة على االرض  
، "وتحدد واجبات على اإلسرائيليين والفلسطينيين وتهدف الى تحقيق اعمال ملموسة وليس تصريحات فقط            

وحـسب  . الجراءات المقترحة في الخطة وستبحثها مع االميـركيين       موضحا ان السلطة لم تقبل بعد كل ا       
عريقات فان هذه الخطة تشمل اجراءات تهدف الى تسهيل حركة الفلسطينيين في الضفة وغـزة وتلبيـة                 

 .االحتياجات األمنية إلسرائيل
نية لهـذا   المرجعية الزم "و" اهداف اتفاق الحركة والمعابر   "وتأتي الخطة تحت اربعة عناوين رئيسية هي        

المرجعية الزمنيـة لألهـداف     "، و "األهداف األمنية "وهذه تعني اسرائيل على وجه الخصوص، و      " االتفاق
  .وتعني السلطة الفلسطينية" االمنية
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أكد عريقات في تصريحات خاصة لقدس برس أنهم : رام اهللامن  4/5/2007 قدس برسوجاء في 
إلسرائيل والسلطة الوطنية، ونفى أن يكون في الوثيقة ما تسلموا بالفعل وثيقة قدمتها الواليات المتحدة 

هذا : "يشير إلى أن الواليات المتحدة تميز بين الرئاسة والحكومة، أو تعمق شرخا بين فتح وحماس، وقال
غير موجود في الوثيقة، على اعتبار أنها وثيقة تتحدث عن التزامات مترتبة على السلطة الفلسطينية 

  ".س، والحكومة هي حكومة الرئيس عباسبقيادة الرئيس عبا
 نائب النـاطق باسـم وزارة الخارجيـة          إلى أن  الوكاالتنقالً عن    5/5/2007النهار اللبنانية   وأشارت  

االميركية طوم كايسي أكد ان مسؤولين اميركيين قدموا سلسلة من التوصيات تتضمن خطـوات يمكـن                
 .اسرائيل والفلسطينيين اتخاذها لتخفيف حدة التوتر

. لكنه اضاف انه لم تحدد مهل لتنفيذ الخطوات المقترحة        ". لقد وزعنا بعض االفكار في هذا المجال      : "وقال
هذه اقتراحات وأفكار وزعناها، انها ليست في أي حال نوعا مـن االتفـاق       "وحرص على ان يوضح ان      

يذ المرحلة االولـى    وأوضح ان االجراءات المقترحة تتعلق بتنف     ". الرسمي او أنها شيء يفرض على أحد      
، وانها تدعو اسرائيل الى تخفيف العبء عن الشعب الفلسطيني مـن خـالل              "خريطة الطريق "من خطة   

لذلك تدعو الفلسطينيين الى ضمان عدم مقابلـة        . ازالة حواجز وعوائق اخرى ومنحهم تسهيالت تجارية      
 .الخطوات االسرائيلية بمزيد من الهجمات

  
  بة لعباس عن اعتزامه االستقالة بسبب الحصارتصريحات منسول  فلسطينينفي .2

قـال مـسؤول   : آدم انتـوس  و محمد السعدي،رام اهللانقالً عن مراسليها في     4/5/2007رويترز  نشرت  
فلسطيني كبير يوم الجمعة ان الرئيس عباس أبلغ حلفاءه أنه قد يستقيل خـالل شـهرين اذا لـم ترفـع                     

وقال المسؤول وهو شخصية بارزة في حركة فتح ان الرئيس           .العقوبات الغربية عن الحكومة الفلسطينية    
اذا لم يرفع الحصار خالل الشهرين      "وأبلغ رويترز    .أبلغ مسؤولين كبار في حركته يوم الخميس بخططه       

محبط للغاية مـن    ) عباس(انه  "وقال المسؤول الذي طلب عدم نشر اسمه         ."المقبلين فقد يستقيل أبو مازن    
انه محـبط   . هذا لم يحدث  . أمل في أن الحصار سيخفف بتشكيل حكومة الوحدة       كان ي . استمرار الحصار 

  ."للغاية
. ونفى شعث أن الرئيس ناقش مسألة االسـتقالة        . بمثل هذه التصريحات   عباسلكن نبيل شعث نفى ادالء      

  ."ال يوجد للرئيس نوايا لالستقالة"وقال 
ى أن يكون عباس، قد هدد باإلستقالة صائب عريقات، نف أن رام اهللامن  4/5/2007 قدس برسوذكرت 

 في تصريحات خاصة لقدس  وقال.من منصبه في الرئاسة إذا استمر الحصار الدولي ألكثر من شهرين
هذه معلومة غير دقيقة وال أساس لها من الصحة، فالرئيس محمود عباس يعمل على تعزيز : "برس

  ".حصار وإنهاء حالة الفلتان األمنيالوحدة وإتجاح حكومة الوحدة، ويبذل قصارى جهده لرفع ال
نفى صائب عريقـات نبـأ   :  رائد الفي،غزةنقالً عن مراسلها في  5/5/2007األخبار اللبنانية  وأضافت  

ورغم نفي عريقات، ذكرت مصادر مقربـة       . دعوة الرئيس إلى إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية مبكرة       
قدرته على فك الحصار المالي عن الفلسطينيين، وأنه        من عباس، لألخبار، أن أبو مازن مستاء من عدم م         

  . إذا استمر الوضع على ما هو عليه اآلن، فإنه سيترك منصبه
  

  " إسرائيلي"الفلسطينية ستتصدى ألي توغل " القوة العسكرية ":هنية .3
أكد رئيس الوزراء اسماعيل هنية في خطبة أمس الجمعة في أحد مـساجد غـزة ان                :  رائد الفي  -غزة  

وأوضح ان   .في قطاع غزة في حال حدوثه     " إسرائيلي"الفلسطينية ستتصدى ألي توغل     " قوة العسكرية ال"
الـصهاينة  "وقـال ان     ".إسرائيلي"من حق القوة العسكرية الدفاع عن وطنها وشعبها في حال أي هجوم             
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 الضمانة ونأمل   واألمريكان يعملون ليل نهار من أجل إشعال نار الفتنة والحرب األهلية، لكن وحدتنا هي             
  ".نجاح حكومة الوحدة في تجاوز العقبات

  5/5/2007الخليج اإلماراتية 
  

  مليون دوالر250السعودية تقدم مساعدات عاجلة بقيمة  :هنية .4
قـال رئـيس الـوزراء      :  رائـد الفـي    ،غزةنقالً عن مراسلها في      5/5/2007األخبار اللبنانية   نشرت  

جاه تفكيك الحصار المفروض على الفلسطينيين من دون أن يقدم          الفلسطيني، إن هناك مؤشرات إيجابية ت     
وحض هنية الدول العربية على دفع المستحقات المالية للسلطة الفلسطينية، مـشدداً             .المزيد من التفاصيل  

ماذا لو التزم العرب دفـع المـستحقات        "وتساءل  ". ليسوا متسولين على أعتاب أحد    "على أن الفلسطينيين    
  ".ال: ل سيكون هناك حصار؟ أقولها أناالمالية؟ ه
 كشف رئيس الوزراء اسماعيل هنية عن قيام السعودية بتقديم          :غزةمن   4/5/2007وكالة معا   وأضافت  

 مليون دوالر كمساعدة وصلت الى جامعة الدول العربية، وستبدأ بالوصـول            250مساعدة عاجلة قيمتها    
ار قطر في تقديم منحة المعلمين وكـذلك الجزائـر تقـوم    تباعا خالل المرحلة القادمة، اضافة الى استمر   

بتسديد التزاماتها، موضحا وجود تقدم على صعيد كسر الحصار المفروض على الـشعب الفلـسطيني،               
 .اضافة الى محادثات علنية وغير علنية من اجل كسر الحصار

  
   الحكومة دخلت مرحلة العد العكسي:أحمد بحر .5

حل الحكومة إذا استمر الواقع     "رئيس المجلس التشريعي باإلنابة أحمد بحر       لم يستبعد   :  رائد الفي  -غزة  
الحكومة دخلت مرحلة العد العكسي في ظل رفض المجتمع الدولي التعاطي بإيجابيـة             "وقال إن   ". الراهن

الرد الفلسطيني على موقف المجتمـع      "وشدد على أن     ".مع ارادة الشعب الفلسطيني ورفع الحصار الظالم      
لكنه استبعد أن تكون االنتخابات المبكرة      ".  يوم على حكومة الوحدة    100ي الظالم سيكون بعد مرور      الدول

حماس ترفض أي خيار يهدف إلى إقصائها عن المـشهد الـسياسي            "أحد الخيارات المطروحة، وقال إن      
  ".بطريقة غير شرعية

  5/5/2007األخبار اللبنانية 
  

  ذ الخطة األمنيةسنناقش مع الرئيس معوقات تنفي: هنية .6
أكد رئيس الوزراء إسماعيل هنية أن الملف األمني ومناقشة المعوقات التـي تواجـه              :  محمد البابا  -غزة

وزير الداخلية، وتحول دون تنفيذ الخطة األمنية التي اعتمدها مجلس الوزراء، يشكالن الملف األول الذي               
حذّر هنية، خالل خطبة الجمعة، أمس، مـن        و .سيناقشه خالل لقائه الرئيس عباس، بعد وصوله إلى غزة        

من االستمرار في ممارساتهم التي تنال من أمن المواطن، مشيراً إلى أن الحكومة لـن               " الزعران"سماهم  
تتوانى عن اتخاذ إجراءات قاسية لمحاربة المتالعبين بأمن المواطنين، ولفت إلى أن أي سالح غير سالح               

جهات الداعية إلى اإلضرابات خاصة في مجالي التعليم والـصحة،          وطالب هنية، ال  .المقاومة غير شرعي  
بإعطاء حكومة الوحدة الفرصة للعمل وحل اإلشكاالت التي تواجهها، مؤكداً أن الضغط الداخلي من شأنه               

  .أن يعيق أية خطط لمواجهة الحصار والضغط الخارجي
 5/5/2007األيام الفلسطينية 

  
  من المرور إلى هولنداالرياضة وزير ابلجيكاستنكار فلسطيني واسع لمنع  .7

: ، فكرية أحمد القدس المحتلة، غزة،       روتردام نقالً عن مراسلتها في    5/5/2007الوطن السعودية   نشرت  
أعلن وزير الشباب والرياضة الفلسطيني باسم نعيم أمس أن الشرطة البلجيكية منعته من مغادرة              : أ ف ب  
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وتحـدث نعـيم مـن الطـائرة      .هولندا للمشاركة في مؤتمرمطار بروكسل، حيث توقف في طريقه إلى    
المصرية التي كانت تقله، موضحا أنه منع من مغادرة مطار بروكسل بناء على طلب الشرطة البلجيكية                

وأضاف أنه كان    .إلى هولندا " هناك قرارا من وزارة العدل الهولندية بإلغاء تأشيرة دخوله        "التي أبلغته أن    
ي آخر إلى هولندا لحضور المؤتمر الخامس لفلسطينيي أوروبا الذي يفتتح اليوم في             متوجها برفقة فلسطين  

وروى نعيم  .روتردام، مؤكدا أنه تسلم قبل يومين من السفارة الهولندية في تل أبيب التأشيرات الضرورية         
ـ       "أن عناصر الشرطة البلجيكية صعدوا إلى الطائرة و        ة أن  قاموا بسحب الجوازات ثم أحضروها لنا موقع

كذلك، سلمونا أوراقا تؤكد أن هذين الشخصين خطيران على أمن المجتمـع            "وتابع  ". التأشيرة تم إلغاؤها  
 ".الهولندي وال يمكن السماح لهما بدخول هولندا، وطبعا رفضنا توقيع هذه األوراق

لتي تـضم   وفي وقت الحق، أعلنت وزارة الداخلية البلجيكية أن باسم نعيم، طرد من منطقة دول شنجن ا               
 . دولة أوروبية فيما قالت مصادر مصرية إن نعيم غادر بروكسل متوجها لمصر15

وفي رام اهللا، قال وزير اإلعالم الفلسطيني مصطفى البرغوثي إنه فوجئ بقرار السلطات الهولندية، داعيا               
 .هولندا إلى تبني موقف متوازن بين إسرائيل والفلسطينيين

لفلسطيني إسماعيل هنية المشاركة في المؤتمر، عبر إلقاء كلمة من خالل           من جانبه قرر رئيس الوزراء ا     
األقمار الصناعية سيتم بثها بقاعة المؤتمر عبر شاشة كبيرة، بعد تمسك وزير الخارجية الهولندي برفض               

 .منح هنية فيزة دخول البالد، بوصفه منتميا لحماس المدرجة على قائمة اإلرهاب األوروبية
على رفضها لتصرف وزارة الخارجية الهولنديـة،         الفلسطينية لحقوق اإلنسان والتضامن    وأكدت المنظمة 

 .كما ترددت المعلومات حول رفض هولندا أيضا منح الفيزا لعكرمة صبري
باسم نعيم لقناة الجزيرة ان الشرطة ابلغته هو وحارسه اال          . قال د  :دبيمن   4/5/2007رويترز  وأضافت  

 .واضاف انهم يتصرفون بأسـلوب مـستفز      .  لهما حتى بالنهوض من مقعديهما     يغادرا الطائرة ولم تسمح   
وقال نعيم ان وزارة الخارجية الهولندية أبلغته ان تأشيرته صالحة وألقى باللوم عن الموقـف علـى مـا             

  .الهولندي الذي يدعم اسرائيل" باللوبي اليهودي"وصفه 
غازي حمد الناطق باسم رئيس     .استنكر د : غزةمن   4/5/2007 وفا   -وكالة االنباء الفلسطينية  وأوردت  

نعيم كان قد حـصل علـى تأشـيرة         .حمد، إن د  .باسم نعيم في بلجيكا، وقال د     .الوزراء، ما تعرض له د    
رسمية من قبل السلطات الهولندية لدخول أراضيها، وأبدى حمد، استغراب الحكومة الشديد من موقـف               

ا يساهم في رفع الحصار عن الشعب والحكومة الفلسطينية بدل          الحكومة الهولندية التي كنا نأمل منها موقف      
ودعا المجتمع الدولي بضرورة التعامل      .سياسة التضييق والحصار التي ال تؤدي إال إلى توتير األوضاع         

  .الرسمي والمباشر مع حكومة الوحدة والتعامل مع وزراء الحكومة بدون تمييز
صائب عريقات، أنهم يشعرون بقلق كبير .أكد د: اهللارام من  4/5/2007 قدس برسوجاء في وكالة 

وأوضح عريقات في  . إلى هولنداعبر أراضيهاباسم نعيم .إلقدام السلطات البلجيكية على رفض مرور د
باسم نعيم من آداء .أن الرئاسة الفلسطينية تسعى بكل جهد ممكن لتمكين د" تصريحات خاصة لقدس برس

جراء اتصاالت مع السلطات البلجيكية ونأمل منها أن تتجاوب معنا ن اآلن بصدد إحن: "مهامه، وقال
  ".لتمكين الوزير من آداء مهامه

صالح البردويل بشدة قرار السلطات البلجيكية، ووصفه في تصريحات خاصة لقـدس            .من جهته انتقد د   
ة الفلـسطينية   برس بأنه محاولة لدق األسافين بين مكونات الشعب الفلسطيني، ودعا كافة القوى الـسياسي             

  .إلى التعبير عن رفضها واستنكارها لسياسة االنتقاء في التعامل مع حكومة الوحدة
  

  سرائيلية تستهدف الوجود الفلسطيني اجدار الفصل جزء من منظومة قمع : البرغوثي .8
مصطفى البرغوثي وزير اإلعالم، أن هدف إسرائيل من بناء جدار الفصل العنـصري             .أكد د : بيت لحم 
نياً، وإنما من أجل ضم األراضي الفلسطينية، وتحويل حياة الفلسطينيين إلى جحيم وفرض هجـرة               ليس أم 
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وقال خالل مؤتمر صحفي عقده مع وزير الشؤون الداخلية في جنوب أفريقيا أمام جـدار                .قسرية عليهم 
ـ                   صل الفصل في مخيم عايدة في بيت لحم، إن الكفاح الشعبي الجماهيري سيتـصاعد إلزالـة جـدار الف

وطالب بفرض عقوبات على إسرائيل لخرقها القانون الدولي وقرار الهاي بدالً من حـصار               .العنصري
الشعب الفلسطيني، وأوضح أن الجدار هو جزء من منظومة قمع إسرائيلية مكونة من قوانين االحـتالل                

ق وفـصل   حاجز طيـار، واإلغـال  600 حاجزاً ثابتاً و 530العسكرية والحواجز التي وصل عددها إلى       
وذكر أن سياسة إسرائيل هي سياسة حكومة فاسدة بكل المعايير حيث أنهـا    .المناطق عن بعضها البعض   

 1948أثبتت عدم وجود شريك إسرائيلي في السالم وتكرار التطهير العرقـي الـذي اسـتخدمته عـام                  
  .)مييز العنصريالت ( وتكريس االحتالل األطول في التاريخ الحديث، إضافة إلى سياسة اإلبارتهايد

من جانبه، أكد يلس، وقوف بالده ودعمها لحكومة الوحدة الفلسطينية، وقـال إننـا نـرى فـي نـضال                    
  .الفلسطينيين نضال شعب جنوب أفريقيا

     4/5/2007 وفا -وكالة االنباء الفلسطينية
  

  بمواصفات عالية الجودة" زورق بحري"البحرية الفلسطينية تنجح في إطالق أول  .9
تهت دائرة الهندسة في جهاز البحرية الفلسطيني، مؤخرا من إنشاء زورق بحري، وصفته بأنـه               ان :غزة

وقالـت   .، التابع لحكومة اليابان، والذي تبـرع بإنـشائه        "جايكا"، وذلك بتمويل من مكتب      "عالي الجودة "
توجيهـات  مصادر أمنية فلسطينية، إن العميد ركن بحري فواز برهوم، قائد الشرطة البحرية، أصـدر ال              

الالزمة لبناء المشروع، وقد قام الضباط والمهندسين بالشرطة البحرية بتنفيذ التصميم وتركيب المعـدات              
 متر، ويتكون الجسم من أليـاف كربونيـة         2.30 أمتار، وبعرض    8ويبلغ طول الزورق     .الالزمة لذلك 

 لتـر فـي     60ل الوقود    حصان، من طراز هوندا، ويعد معدل استهال       90.2وقوة المحرك   " فيبر اجالس "
، وبدل غطس ونجـاه وإسـعافات أوليـه         "G.P.S"الساعة، ومزود بجهاز رادار وجهاز تحديد المواقع        

وأضافت انه قد تم تصميم الزورق بحيث ال يقبل الغرق بسب وجود الغـرف               .وأجهزة اتصاالت وتوجيه  
ذين قاموا بدعم وتنفيذ المشروع،     وشكر قائد الشرطة البحرية كل ال      .الهوائية المغلقة بداخل جسم الزورق    

، والدولة الداعمة لهذا المشروع، معربا عـن        "األيدي الفلسطينية التي بنت وصممت الزورق     "مثنيا على   
 .أمله لبناء المزيد من الزوارق البحرية ذات أحجام أكبر سواء للقيام بمهام الدوريات أو اإلنقاذ البحـري                

ة لديها الكفاءات البحرية والمهندسين المميزين إلنجاز مثـل هـده   إن الشرطة البحري "وقال العميد برهوم    
  ".المشاريع لخدمة الوطن

  4/5/2007 قدس برس
  

  وشهيد رابع في غزة..  مقاومين من سرايا القدس في جنين3قوات االحتالل تغتال  .10
االحـتالل   اغتالت قوات    : عاطف أبو الرب    نقالً عن مراسلها   جنين من   5/5/2007 الحياة الجديدة    أفادت
مس ثالثة عناصر من الجهاد اإلسالمي في بلدة سيلة الحارثية، وذلك في عملية شاركت فيها قـوة                 أمساء  

وأكـدت  . من المستعربين تسللت الى األراضي الواقعة بين بلدة سيلة الحارثية وقرية تعنك غرب جنـين              
مهدي أبو الخير وخالد    ويود   من أحمد ز   ن قوات االحتالل اغتالت كالً    أمصادر طبية ومصدر في الجهاد      

  .كما اعتقلت قوات االحتالل ثالثة شبان في نفس العملية. عاشور
نها لن تصمت على هذه الجرائم التي تستهدف مجموع الـشعب           أأكدت حركة الجهاد    ورداً على العملية،    

. ت االحتالل الفلسطيني، وتوعدت بالرد السريع على هذه الجريمة التي تضاف لسجل الجرائم الحافل لقوا            
غتيال تستدعي الرد من قبل المقاومة الفلـسطينية        االحركة أن جريمة    ال محمد الهندي القيادي في      .وأكد د 

 مـس أمن جهته أدان  نبيل أبو ردينة الناطق باسم الرئاسة  مساء              .وسرايا القدس على وجه الخصوص    
 خطير سيؤدي إلى جر المنطقة إلى       "إسرائيلي" أنها تصعيد    ،)لوفا( في تصريح    ها،ووصف،  غتيالعملية اال 
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مزيد من التدهور وعدم االستقرار، في الوقت الذي تبذل فيه القيادة الفلسطينية جهوداً كبيرة للحفاظ على                
  . التهدئة

وقال ،  دانته لالغتيال إعالم والمتحدث الرسمي باسم الحكومة مصطفى البرغوثي عن         عرب وزير اإل  أكما  
لى التغطيـة   إ  الفلسطيني شعبالبناء  أتسعى من وراء تصعيدها وعدوانها ضد        "سرائيليةاإل"ن الحكومة   إ

  تؤكد مجـدداً   "سرائيليةاإل"ن الجرائم   أكد  أو. عضائهاأعلى ضعفها والفضائح التي تالحق رئيسها وبعض        
  . االحتالللى الخروج عن صمته ووقف انتهاكاتإ المجتمع الدولي  داعياً،"سرائيليإ"عدم وجود شريك 

 تـوفي الجمعـة     ،حد قادة سرايا القـدس    أ أن مهدي الدحدوح،     غزة من   4/5/2007قدس برس    وذكرت
القائد فـي الـسرايا      استهدفته وشقيقه    عملية اغتيال في  شهر  أ بجراحه التي أصيب بها قبل عشرة        متأثراً

مـن  هو الرابـع    ،  والشهيد مهدي  . في العملية   استشهد ، الذي "أبو عبيدة "محمد الدحدوح المعروف باسم     
القائـد العـام    " أبو الوليـد  "، حيث كان سبقه كل من محمد الذي كان برفقته، وخالد المعرف باسم              ئهأشقا

لسرايا القدس الذي قضى قبل أكثر من عام في عملية اغتيال، وأيمن الذي استشهد برفقـة القائـد فـي                    
  .لسرايا محمود جودة قبل ثالثة أعوام في عملية اغتيال نفذتها طائرات االحتالال

 أن صاروخ قسام قد أصاب صباح اليوم،        "اإلسرائيلية"أفادت التقارير    :5/5/2007 48 عرب وأورد موقع 
كما جاء أن صاروخاً آخر      .السبت، أحد المباني في سديروت بشكل مباشر، إال أنه لم تقع إصابات بشرية            

وكـان   .بات أو أضرار  قد سقط في أحد الشوارع بالقرب من سديروت، ولم ترد أية أنباء عن وقوع إصا              
 نسخة منه، أن سرايا القدس قامت بقـصف سـديروت           48قد أفاد بيان لحركة الجهاد، وصل موقع عرب       

والمجدل بثالثة صواريخ من طراز قدس متوسطة المدى، قرابة الساعة السابعة والنصف مـن صـباح                
الل بحق الشعب الفلسطيني،    أكد البيان أن القصف يأتي في إطار سلسلة الردود على جرائم االحت            و .اليوم

 .غتيالعملية االوالتي كان آخرها 
  

  مشعل ينتقد المبادرة العربية ويدعو العرب لكسر الحصار دون انتظار اإلذن من بوش .11
حماس في مخيم اليرموك في دمشق      حركة  مشعل في مهرجان خطابي أقامته      خالد  قال  :  الوكاالت -غزة  

، داعياً الحكومات العربية واإلسالمية     "ليس هدفاً لشعبنا بل حق له     رفع الحصار   "بمناسبة يوم الشهداء أن     
  ."كسر الحصار أوالً، من دون انتظار ضوء أخضر من الرئيس األميركي جورج بوش"إلى 

خارطة الطريق سيئة الذكر واللجنـة      " وبأن   "مصيبة" اتفاقات أوسلو بأنها      مشعل وصفمن جهة أخرى،    
هذا هو األخ أبومازن يحكم منذ عامين ونصف ولم يعطه الصهاينة           " :يفاً، مض "الرباعية هي األسوأ ذكراً   

 ."اللقاءات مع الصهاينة أصبحت من وجهة النظر اإلسـرائيلية إلضـاعة الوقـت         "معتبراً أن    ،"أي شيء 
إسرائيل لديها ما تأخذه ولكن ليس لديها ما تعطيه فـالحقوق           " :مبادرة العربية وقال  لووجه انتقادات حادة ل   

وفي رد مبطن على بعض الكلمات التي ألقيت في المهرجان واتهمـت             ."ع من إسرائيل وال تستجدى    تنتز
 فنحن ما خفضنا الجنـاح      ،ما أبديناه من مرونة كان من أجل شعبنا       " :حماس ضمناً بالمسايرة، قال مشعل    

 طريق إال الجهاد    ال"وشدد على أن     ." ومن أجل شعبنا ذهبنا إلى اتفاق مكة       ،إلسرائيل أو الواليات المتحدة   
المفاوضات على األسير جلعاد شليت لن      "وأعلن أن   ." فنحن في قلب المعركة والمعركة تالحقنا      ،والمقاومة

  ." ألفا11ًتقدم أي تنازل عن المطالب الوطنية بشأن تبادل األسرى الفلسطينيين وتعدادهم يزيد على 
رفض المبـادرة العربيـة     "ل المهرجان أيضاً    الجهاد اإلسالمي رمضان عبد اهللا شلح خال      أمين عام   وأكد  

 وجاءت لتمد طوق النجاة لرئيس الوزراء اإلسرائيلي عبـر          ، ماليين فلسطيني في الشتات    5ألنها تشطب   
 من قناة   غامزاًوقال   ."القول بأن العرب أخذوا قراراً بحصر المشكلة الفلسطينية في الضفة الغربية وغزة           

ينية ال تستطيع قول ذلك نظراً لظروفها فنحن نقولهـا بالنيابـة عـن              إذا كانت الحكومة الفلسط   " :حماس
إسرائيل هي رأس حربة االعتـدال فـي        " :، مضيفاً "ال يمكننا أن نعترف بهذا الكيان     " :وقال شلح  ."مشعل

  ."المنطقة بالمفهوم األميركي، ال نريد أن نعدد بقية فريق المعتدلين فنحن نعرفهم جيداً



  

  

 
 

  

            11 ص                                    712:                                 العدد5/5/2007السبت : التاريخ

هة الشعبية في الخارج ماهر الطاهر فقال في كلمة ألقاها باسم الفصائل الفلـسطينية              أما الناطق باسم الجب   
إسرائيل تريد شطب موضوع الالجئين ومن ثم ستطالب بشطب المزيـد مـن الحقـوق المرتبطـة                 "إن  

  ."باالنسحاب والحدود
  5/5/2007البيان اإلماراتية 

  
  لفلسطينية لألراضي ا القاعدةاقتحام فكرحذر من يحماس قيادي في  .12

حذر يونس األسطل أحد أبرز قادة حركة حماس من حتمية اقتحام تنظيم القاعدة الـذي               : رام اهللا، القاهرة  
 في التغيير من قبل القـائمين       "اإلرادة الحقيقية "يتزعمه أسامة بن الدن لألراضي الفلسطينية بسبب غياب         

ستقتحم هذه المنطقة، شئنا أم أبينا، لغيـاب        القاعدة  "وقال األسطل إن    . على األمر في السلطة الفلسطينية    
 واألنظمة العربية والـسلطة الفلـسطينية بقيـادة         "إسرائيل"اإلرادة الحقيقة في التغيير، ورفض أمريكا و      

وأعـرب عـن تفهمـه       ."الرئيس محمود عباس إشراك حركة حماس وسطية الفكر في العملية السياسية          
حماس تعاملت بمصداقية وآمنت    "العملية السياسية، موضحا أن     النتقاد تنظيم القاعدة لمشاركة حماس في       

بمبدأ الشراكة والوحدة، لكن كل المعطيات على األرض تقول إنه إذا لم تكـن هنـاك شـراكة سياسـية                    
  ." مع حركة فتح، فإن فكر القاعدة سيقتحم علينا منطقتنافلسطينية حقيقية خصوصاً

 5/5/2007الخليج اإلماراتية 
  

 استمرار الحصار يهدد وجود السلطة بكاملها :حديث عن استقالة عباسفتح ترفض ال .13
 اعتبر المتحدث باسم حركة فتح في الضفة الغربية فهمي الزعارير، أن الحديث عـن اسـتقالة                 :رام اهللا 

 ، داعيـاً   وديمقراطياً ة بانتخابات حر  هرادة الشعب الفلسطيني الذي اختار    الرئيس أبو مازن، هو تجاوز إل     
بين ضيق الرئيس من عدم رفع الحصار وتأثيراته الكارثية على شعبه وانعدام أي تقـدم علـى                 للتفريق  

 نـسخة    في بيان وصل معاً    زعارير،وأضاف ال  .المسار السياسي، وبين التنازل عن خدمة شعبه وقضيته       
مـه   لدع ا وكل الفصائل الـذين توافقـو      ، إن الرئيس محمود عباس هو خيار الفلسطينيين ديمقراطياً        ،منه
، وعلى المجتمع الدولي وفي مقدمته الواليات المتحدة تسهيل مهمتـه بتـوفير احتياجـات               سناده وطنياً إو

 يجةنتجاءت   أن السلطة الفلسطينية     قالو. واستحقاقات الفلسطينيين ال الضغط عليه عبر الحصار المطبق       
ي هذا الصدد الوفاء بالتزاماتـه      التفاق دولي بشهادة العالم والتزامه وفق القانون الدولي، وعلى الجميع ف          

نجاز حل سياسي عادل، وبدون ذلك يصبح كـل         االقتصادية لتمكين السلطة من االستمرار، والسياسية إل      
س النظـام   أشيء معرض للخطر بما فيه وجود السلطة الفلسطينية، ال وجود الرئيس أبو مازن علـى ر               

رح في سياق المحاوالت والجهـود الفلـسطينية        وأشار الزعارير الى أن العديد من األفكار تط        .السياسي
 بجوالت الرئيس والقيادات الفلسطينية المتعدده للخارج، أو رفع القضية لمجلس األمن            لرفع الحصار، بدءاً  

وليات ؤ لحل الـسلطة وإعـادة المـس        وصوالً ،الدولي كي يقرر برفع الحصار أو مواصلته بقرار أممي        
  .اقيات جنيف وفق اتفالمترتبة على ذلك قانونياً

  4/5/2007وكالة معاً 
  

  ؤكد على ضرورة الشراكة السياسية في مواجهة الفلتان األمنيت الجبهة العربية الفلسطينية .14
شـراك  إهميـة   أمس علـى ضـرورة و     أكدت الجبهة العربية الفلسطينية مجدداً      أ : نائل موسى  -رام اهللا   

نهـا القـادرة علـى      أ شراكة حقيقية قالت      لتحقيق ،فصائل في مجلس األمن القومي وفي صناعة القرار       ال
  .من شرور فوضى السالح والفلتان األمني المدمرالفلسطيني شعب التخليص 

  5/5/2007الحياة الجديدة 
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  أشهر 6نكون أمام أطر منتخبة على كل المستويات خالل س: أمين سر فتح في الضفة .15
، أن الحركـة    جمعة الضفة الغربية، ال    أكد حسين الشيخ أمين سر حركة فتح في        : عنان شحادة  - بيت لحم 

بصدد إعادة وترتيب البيت الداخلي لها، من خالل الوقفات التقييمية الجدية، مشيراً إلى أنه خـالل سـتة                  
أشهر سيكون هناك وجه جديد مشرق للحركة على الصعيد الداخلي، بحيث نكون أمام أطر منتخبة علـى                 

اآلن بصدد تشكيل لجان تحضيرية في مـدة        أن الحركة   لى  إ وأشار الشيخ في حديث لوفا     .كل المستويات 
ال تتجاوز األيام في جميع أقاليم الضفة، مهمتها البدء بإعداد آليات واضحة لبدء عقد مؤتمرات األقاليم في                 

 .الضفة، وانتخاب قيادات فتحاوية على مستوى اإلقليم بطريقة ديمقراطية وفقاً للنظام الـداخلي للحركـة              
انتخابات الجامعات والنقابات الفلسطينية المختلفة وما أفرزته من نتائج تشير إلى تقـدم             " نرأى الشيخ أ  و

واضح لحركة فتح، مفاده أن الحركة عائدة بقوة إلى مجدها، وأنا واثق تمامـاً عنـدما ذهـب الـشعب                    
 حاكم سـوء  الفلسطيني إلى صندوق االقتراع في االنتخابات التشريعية لم يحاكم برنامجها السياسي، وإنما          

  ."األداء على مدار عشر سنوات
  4/5/2007 وفا -وكالة األنباء الفلسطينية

  
   في لبنانأمن المخيماتحفظ لواء فلسطيني ليقترح تشكيل أبو العينين  .16

بو العينـين، االسـتعداد لبحـث       أ سلطان    في لبنان  مين سر حركة فتح والفصائل الفلسطينية     أ جدد   :صيدا
 بعد زيارته على رأس وفد رئيس التنظيم        كشفو. لى قاعدة الحقوق والواجبات   مسألة السالح الفلسطيني ع   

الفصائل الفلسطينية تقدمت بعدد من االقتراحات مـن        "ن  أ ،الشعبي الناصري النائب أسامة سعد في صيدا      
ركـان   بشكل وثيق وعضوي برئاسـة األ      مننا الداخلي ويكون مرتبطاً   أبينها تشكيل لواء فلسطيني يحفظ      

  . "يةاللبنان
  5/5/2007السفير 

  
  معاونو اولمرت يعتبرون أن نجاتهم من الزلزال السياسي مؤقتة .17

افادت مصادر مسؤولة في مكتب :  محمد هواش-رام اهللا : 5/5/2007النهار اللبنانية ذكرت صحيفة 
 رئيس الوزراء االسرائيلي، ان اولمرت لن يتجاهل التظاهرة التي نظمت، الخميس الماضي، في ميدان

رئيس الوزراء ال ينوي تقديم "لكنها اكدت ان . رابين بتل ابيب والتي دعا المشاركون فيها الى استقالته
الطاقم الذي شكل برئاسة رئيس االركان سابقاً "واشارت الى ان ". استقالته، اذ ال مبرر لمثل هذه الخطوة

شار اليها تقرير لجنة فينوغراد، الجنرال احتياط امنون ليبكن شاحاك سيعكف على إصالح العيوب التي ا
كما ستبلور موازنة امنية . وان رئيس الوزراء نفسه ينوي االشراف عن كثب على عمل االجهزة االمنية

  ".متعددة السنة
اليساري المعارض يوسي "  ياحد-ميرتس "، امس، ان رئيس حزب "يديعوت احرونوت"ونشرت صحيفة 

  .  االول بيريسبيلين يعمل على استبدال اولمرت بنائبه
لليهود الغربيين المتشددين ان الحزبين " يهادوت هاتوراه"و" العمل"وقالت مصادر مسؤولة في حزبي 

  .يدعمان على االرجح تأليف حكومة جديدة برئاسة بيريس من دون اجراء انتخابات عامة
د الدورة ورجحت المصادر ان يصمد االئتالف الحكومي برئاسة اولمرت حتى منتصف حزيران، موع

  .الثانية من االنتخابات التمهيدية لرئاسة حزب العمل
يعتبر معاونو رئيس الوزراء :  وكاالت-القدس المحتلة : 5/5/2007الخليج اإلماراتية وأضافت صحيفة 

. اإلسرائيلي أن نجاتهم من الزلزال السياسي مؤقتة، وما زال من الممكن حصول صدمات وهزات جديدة
وقع يسمح له بمقاومة الرأي السائد بوجوب استقالته، بعد أن نجح في عزل وزيرة ويبدو أولمرت في م

الخارجية تسيبي ليفني التي دعته إلى االستقالة من دون أن تتنحى هي من منصبها، ما جعلها عرضة 
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 نائباً يمثلون حزب كاديما الذي 29النتقادات عدة، ولم يؤيد ليفني في دعوتها سوى نائبين من أصل 
  .عمه أولمرتيتز

وقال داني ياتوم، وهو مرشح لزعامة حزب العمل، إنه طالما بقي الحزب في االئتالف الحكومي فإنه 
  .يعطي شرعية للحكومة التي فقدت تأييد الشعب

ان هناك محاوالت إلقناع اولمرت باالستقالة وتسليم : لندن: 5/5/2007الشرق االوسط وذكرت صحيفة 
ويقف . لقطع الطريق على اليمين المتطرف وسحب البساط من تحت أقدامهرئاسة الحكومة الى بيريس 

وراء هذه المحاوالت النائب العمالي بنيس وحزب ميرتس اليساري وشخصيات لم يكشف عنها في حزب 
  .كديما الذي يتزعمه اولمرت، انطالقا من قناعة بأن حكومة اولمرت لن تعمر طويال

  
  سورياإسرائيليون يطالبون بالتفاوض مع  .18

 أعرب سياسيون إسرائيليون عن تأييدهم للتفاوض مع سوريا بعدما فعلت واشنطن األمر :القدس المحتلة
وقال هؤالء إن إسرائيل لم يعد بإمكانها االدعاء بأن الواليات المتحدة تمنعها من التفاوض مع . ذاته

د المعلم في شرم الشيخ بمصر، سوريا بعد لقاء وزيرة الخارجية األمريكية رايس مع نظيرها السوري ولي
 .أمس األول

وقالت يديعوت أحرونوت العبرية، أمس، نقال عن سياسيين في الحكومة اإلسرائيلية قولهم إن لقاء رايس 
وأضافت المصادر السياسية اإلسرائيلية ان مجرد عقد هذا اللقاء يشير إلى تغيير .  المعلم لم يكن صدفة-

  .ريينفي موقف األمريكيين تجاه السو
  5/5/2007الخليج اإلماراتية 

  
  عضو الكنيست بركة امام إسرائيل فرصة تاريخية للسالم .19

قال عضو الكنيست محمد بركة، رئيس كتلة الجبهة الديمقراطية البرلمانية، إن قـادة إسـرائيل               : الناصرة
ديث عن الحرب   واألجواء العامة في إسرائيل، تكشف حالة من احتكار الثكل والحزن واأللم، وفي كل الح             

الشرسة على لبنان، ال أحد يتكلم عن أكثر من ألف شهيد وآالف الجرحى والدمار الرهيب الـذي خلفتـه                 
وتوقف بركة عند بيان الحكومة اإلسرائيلية، الذي أعلن ان رئيس الحكومـة، إيهـود              . إسرائيل في لبنان  

أكثـر،  " ناجحـة "حرب القادمـة    ، بمعنى أن أولمرت يريد أن تكون ال       "يريد تصحيح األخطاء  "أولمرت،  
أن على إسرائيل أن تتخلى     : واضاف. بالمفهوم العسكري اإلسرائيلي، أي أنها أكثر تدميراً للطرف اآلخر        

عن عجرفتها وأن تختار الطريق السياسية الحقيقية، أمامها اآلن فرصة تاريخية، وهي المبادرة العربيـة               
  . خالية من أية مراوغةللسالم، التي تحتاج لموافقة إسرائيلية صادقة

     4/5/2007 وفا -وكالة االنباء الفلسطينية
  

  "وادي السالم"شمعون بيرس إلى ألمانيا إلجل مشروع  .20
توجه النائب األول لرئيس الوزراء اإلسرائيلي، شمعون بيرس، إلى ألمانيا صباح  الجمعة،             : ياسر العقبي 

لبنوك الكبيرة األلمان، وذلـك بغيـة إقنـاعهم         في زيارة يجتمع خاللها مع بعض المستثمرين ورؤساء ا        
  .المشترك إلسرائيل واألردن والسلطة الفلسطينية" مشروع وادي السالم"بالمشاركة في تطوير 

  4/5/2007 48عرب
  

   ايطاليابحث تشكيل مجلس تأسيسي ألنصار القضية الفلسطينية في  .21
 اإليطاليون في مدينة نـابولي، تـشكيل أول         بحثت الجالية الفلسطينية وأنصار القضية الفلسطينية     : نابولي

وقالت مـاريزا مـانّو، مـن        .مجلس تأسيسي ألنصار القضية الفلسطينية، وتنفيذ عدة أنشطة في المدينة         
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ـ  أنمنظمة نساء بالسواد، التي تحمل جنسية شرف فلسطينية منحها إياها ياسر عرفات،              فـالم  أل ا عرض
لتعريف اإليطاليين الذين يجهلون تاريخ وحقيقة الصراع       عرض  ستثقافية ووثائقية عن القضية الفلسطينية      

ون إلى إجابات علـى     جواشارت إلى أن الكثير من اإليطاليين يحتا       .اإلسرائيلي بهذه القضية   -الفلسطيني
  .بعض التساؤالت عن القضية الفلسطينية

  4/5/2007 وفا -وكالة االنباء الفلسطينية 
  

  ن خالل عام في األراضي الفلسطينية آخري50مقتل صحفي وإصابة : تقرير .22
اليوم العالمي لحرية الصحافة، أن األراضي الفلسطينية       لمناسبة   ،أفاد مركز الميزان لحقوق اإلنسان    : غزة

ـ    18 وأضـاف أن     . آخـرين  50شهدت خالل العام الماضي، مقتل صحفي وإصابة          وا صـحفياً تعرض
 صـحفيين،  7حتالل، فيما جرى خطف واحتجاز       على أيدي قوات اال    2006لالعتقال منذ الثالث من أيار      

 مؤسـسة إعالميـة عرضـة       12كانـت   في حين    صحفياً،   11وجرى االعتداء بالضرب واإلهانة على      
موضحا أن  لالعتداء، باإلضافة إلى استهداف وتدمير ممتلكات الصحفيين، وإعاقة حرية حركتهم وتنقلهم،            

  .شارك فيها مسلحون فلسطينيونإنما لي، هذه االعتداءات لم تقتصر على االحتالل اإلسرائي
  4/5/2007 قدس برس

  
  رقص على الدماءبال  ويتهمه اإلعالم اإلسرائيليينتقد   إعالمي فلسطينيتقرير .23

بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة، أصدر مركز إعالمي فلسطيني تقريرا انتقد           : حيفا -وديع عواودة   
 . موجها انتقادات شديدة لإلعالم اإلسـرائيلي      . على الصحفيين العرب   فيه التقييدات اإلسرائيلية المفروضة   

انتقد قيام مجلس الصحافة في إسرائيل بتبرئة اإلعالم اإلسرائيلي من التورط في إخفاقات وتجاوزات              كما  
المركـز، أن    وقالت مديرة وحدة الرصد فـي        .مهنية وأخالقية خالل تغطيته للحرب األخيرة على لبنان       

 ضاربا  ،مطلقا بقيام اإلعالم اإلسرائيلي بتمجيد الحرب والحض عليها مدفوعا بشهوة انتقام          تهتم    لم اللجنة
إلـى قيـام الـصحافة       وقد أشار المركز من جهة أخرى        .بعرض الحائط المواثيق الدولية التي تمنع ذلك      

ـ      في القدس   اإلسرائيلية بتغطية موضوع الحفريات في باب المغاربة         ى معالجتـه   بشكل معـاد، الفتـا إل
كـرروا  ، و عرض الشيخ رائد صالح كعدو     كما أنه قد تم      .السطحية وإغفال حقيقة عدم قانونية الحفريات     

  .األمر مع عزمي بشارة
  4/5/2007الجزيرة نت 

  
  الصحافي البريطاني المخطوف في غزةمنظمات أهلية توجه نداء لإلفراج عن  .24

اء تطالب فيه باإلفراج الفـوري عـن المراسـل          وجهت عشرات المنظمات األهلية الفلسطينية، ند     : غزة
 دون تـوفر أي      ، المختطف في غزة من قبـل مـسلحين مجهـولين          الصحفي بهيئة اإلذاعة البريطانية   

كما دعت السلطة الفلسطينية، وبخاصة وزير الداخليـة، بالقيـام           .معلومات عن صحته أو مكان وجوده     
  . للعدالةبالتزاماتها القانونية ومالحقة خاطفيه وتقديمهم

  4/5/2007 قدس برس
  

   لألسرى في سجن النقب"قبوراً اسمنتية"االحتالل ينشئ  .25
كشفت مصادر فلسطينية رسمية عن ان سلطات االحتالل اإلسرائيلي تعتـزم           :  منتصر حمدان  -رام اهللا   

ن تحويل عدد االقسام المفتوحة في سجن النقب الصحراوي، الى غرف اسمنتية لحشر االسرى الفلسطينيي             
وقالت رئيسة لجنـة االسـرى والمعتقلـين فـي           .هاونبداخلها ما يعني مضاعفة حجم المعاناة التي يكابد       
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ن هذه الخطوة لها دالالت تجب مراقبتها ومتابعتها من حيث ما تعنيه مـن تـضييق          أالمجلس التشريعي،   
  .الحياة على االسرى إضافة الى تحويل هذا المعسكر الى سجن ثابت

  5/5/2007تية الخليج اإلمارا
  

   تقرير أممي يبين ازدياد معاناة الفلسطينيين في التنقل بسبب الحواجز االسرائيلية .26
اكد مكتب تنسيق الشؤون االنـسانية الـتابع لألمم المتحدة في تقريـر رسـمي             : وليد عوض  -رام اهللا   

الماضية، مقارنةً مـع     حاجزا خالل الفترة     537 ىارتفاع عدد الحواجز االسرائيلية في الضفة الغربية ال       
نه في شهري آذار ونيـسان، ارتفـع عـدد الحـواجز            أ في شهر كانون الثاني الماضي، موضحا        528

 فـي شـهر كـانون       120 و 100 حاجز أسبوعياً مقابل     200 ما معدله    ىالعسكرية اإلسرائيلية الطيارة ال   
 2.4 حركـة تنقـل حـوالي    الجدار الفاصل ونظام التصاريح المعقد، الذي يعيق    وذلك فضال عن    . الثاني

  وأضاف من جهة أخرى، أن     .مليون فلسطيني من الوصول الي الخدمات األساسية وأماكن العمل والعبادة         
   . شخصا683ًاعتقل و ، منزالً في الضفة الغربية634 بتفتيش  خالل شهر آذارالجيش اإلسرائيلي قام

  5/5/2007القدس العربي 
  

  ين في الضفة الغربية وقطاع غزة اعتداءات اسرائيلية على الفلسطيني .27
 من بلدة تل جنوب مدينة نابلس، بالقرب من احـد           فلسطينيأصيب أمس   : عالء المشهراوي، والوكاالت  

 أطلقت نيران باتجـاه     ، بعد أن  بجروح طفيفة  المحاذية للبلدة،    مفترقات الطرق القريبة من مستوطنة براخا     
الجيش االسرائيلي نيران أسلحتها باتجاه المزارعين      أطلقت قوات   ومن جهة أخرى    . سيارته بشكل مباشر  

الفلسطينيين شرق بلدة بيت حانون شمال قطاع غزة امس، بينما قامت آلياته بتجريف أراضي في منطقة                
أبوصفية في مخيم جباليا ومناطق اخرى في بلدة بيت حانون، تمهيدا لعمل ممرات لها لدخول المحافظـة                 

  .الشمالية
  5/5/2007ة االتحاد االماراتي

  
  الفلسطينيون يواصلون فعالياتهم االحتجاجية ضد الجدار االسرائيلي .28

أمس، خالل  وا  ثالثة متظاهرين بينهم طفالن، أصيب    أن  : رام اهللا  من   5/5/2007 األيام الفلسطينية    نشرت
 .اعتداء قوات االحتالل اإلسرائيلي على المسيرة األسبوعية ضد جدار الفصل العنصري في قرية بلعـين              

شارك فيها أهالي القريـة ومجموعـة مـن المتـضامنين الـدوليين             التي  حاشدة  وقد تزامنت المسيرة ال   
الالفتات التي تعبر عن حقوق      رفع المشاركون  حيث   .واإلسرائيليين، مع االحتفاالت بعيد العمال العالمي     

ما رفعوا الفتات تعبر عـن      العمال، والمنددة بالجدار والتوسع االستيطاني وسياسات االحتالل التعسفية، ك        
مـن جهـة     و . المختطف في غزة    البريطاني حقوق الصحافيين، وتطالب باإلفراج الفوري عن الصحافي      

بتهمـة مـشاركته فـي التظـاهرات        واعتقلوا شابا فلسطينيا     االحتالل، امس، القرية     جنودأخرى، اقتحم   
  .ا سراحهما بعد االعتداء عليهماعادوا وأطلقوطفلين من القرية، عتقال  باوااالسبوعية، كما قام

مصطفى البرغوثي  أن   :وادي النيص  مراسلها من     اسامة العيسة   عن 5/5/2007 الحياة الجديدة    وأضافت
انطلقت من قرية وادي النيص، جنوب بيت لحم، دعا إلى          التي   ،الذي شارك امس، في مسيرة ضد الجدار      

ي للجدار الذي تبنيه سلطات االحتالل على       أوسع اصطفاف جماهيري، من اجل وقف االستيطان والتصد       
قرية، ومنعت كثيراً من    الوضعت قوات االحتالل حواجز عسكرية على مداخل        قد  و .األراضي الفلسطينية 

 صـالة الجمعـة      وفي . الفعالية االحتجاجية  للمشاركة في الفلسطينيين والمتضامنين األجانب من الوصول      
إلـى مقاطعـة البـضائع      الجمعـة   دة بالمصادرة، دعا خطيب     على األرض المهد  التي أقامها المحتجون    

اإلسرائيلية، وتكثيف العمل الجماهيري المناهض للجدار وتعميم التجارب الناجحة، مثلما هو الحال فـي              
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باسم عمال فلـسطين،    نقابات العمال،    االمين العام التحاد     من جهته تعهد  و .جنوب بيت لحم، وقرية بلعين    
  .نهاربمقاومة الجدار حتى ي

  
  إسرائيل تشن حرباً جديدة على األراضي الفلسطينية المحاذية للجدار العنصري: تقرير .29

حيـث  سلطات االحتالل صعدت من هجمتها على األراضـي الفلـسطينية،           أن  : كتب عاطف أبو الرب   
أصدرت في غضون الشهر الماضي، والشهر الحالي العديد من قرارات المصادرة ووضع اليـد علـى                

وقد . لواقعة داخل الجدار، وتحت الجدار، كما أضافت لها أراضي جديدة في العديد من القرى             األراضي ا 
عنـد   كانت، التي    على اعتبار أنها تجديد لقرارات سابقة، وتمديد لفترة المصادرة         ،قراراتهذه ال وزعت  

. التـوالي  على   2006، و 2005تنتهي صالحياتها في نهاية عامي      أن   على أساس جدار  البداية العمل في    
سلطات االحتالل، تقوم بإضافة أراضي جديـدة       فإن  خطورة التجديد التلقائي لهذه األراضي،      وإضافة إلى   

العديـد مـن    ويـشير   . في طيات كل قرار، األمر الذي يهدد المزيد من األراضي الفلسطينية بالمصادرة           
 غيـاب أي موقـف   إلىارات، المواطنين، ومن الفعاليات الشعبية في القرى التي تضررت بفعل هذه القر     

 وزارات الـسلطة  واطـالب وقـد  .  حقيقة التصرف المطلوب لمواجهة هـذه الـسياسة        همرسمي يوضح ل  
، بالتحرك الجاد على المستوى الدولي وفضح السياسات اإلسرائيلية مـن جهـة، واالتـصال               الفلسطينية

عاليات من اسـتفراد سـلطات      حذر بعض الف  كما  . ه حيال ذلك  بالمواطنين وتعريفهم بما يجب أن يتصرفو     
  .االحتالل بمالكي األراضي وابتزازهم وإجبارهم على مواقف قد تؤدي لضياع األرض من أصحابها

  5/5/2007الحياة الجديدة 
  

   حيفا من شراء أراٍض في 48تالعب إسرائيلي لمنع المواطنين في أراضي  .30
دائـرة أراضـي      من قبل ما تسمى    كشف المركز العربي للتخطيط البديل، عن محاولة تالعب       : عيلبون

إسرائيل والكيرن كيميت، للتحايل وااللتفاف على قرار المحكمة اإلدارية في حيفا، من خـالل مناقـصة                
غفعات مكوش في كرميئل، كانت قد طرحت فـي مناقـصة            جديدة لتسويق عدد من قطع البناء في حي       

  . المشاركة فيها48سابقة، وحظرت على مواطنين 
  4/5/2007 وفا -ء الفلسطينيةوكالة االنبا

  
   نحو زيادة الفلتان األمنيعدم دفع رواتب العسكريين الفلسطينيين يدفع: تحقيق .31

ط األجهزة األمنية غير شطف أدراج البنايات السكنية، ليؤمن         اضبأحد  لم يجد   :  يوسف الشايب  -رام اهللا   
 ألن مـا   على هيبته كضابط،    ذلك تأثيرل ، دون االهتمام  لقمة العيش ألبنائه، بعد عام على انقطاع الرواتب       

يستهجن إصرار القيادة الفلسطينية، من رئاسة وحكومة، على         وهو   . هو وعائلته  أكلهيجد ما   ي يهمه هو أن  
 موضـحا أن  التساؤل المستمر عن أسباب انتشار الفوضى والفلتان في السنة األخيرة بمعدالت قياسـية،              

 العساكر لم يعودوا فقط غير      ويضيف أن .  بديهية أمنية   ذلك ، وبعتبر حين يجوع، تسود الفوضى    العسكري
قادرين على ممارسة مهامهم في حماية القانون، وضمان األمن واألمان، بل باتوا يساهمون في الفلتـان،                

ويشير الى ان هناك من      .كنوع من االنتقام من مجتمع وسلطة، يدركون تماماً أنهم ال يكترثون بمصائرهم           
تب متنوعة بعضها مرموق، يعملون في أعمال غير الئقـة بالنـسبة لمـواقعهم فـي                العسكريين ومن ر  

ن في ذيل   ي العسكري الفتا إلى أن   كنادل مطعم أو شفير تاكسي أو حارس بناية أو عامل باطون،             ،أجهزتهم
 بنصف راتـب    ي، يكتف هم بما هو حق   هم يتصدق علي  يوضح أن أحدا حين   قائمة اهتمام القادة السياسيين، و    

 مع أن العسكريين لم يضربوا عن العمل يوماً، واستمروا فـي أداء             ،كري، مقابل راتب كامل للمدني    للعس
انقطاع رواتـب العـسكريين،     لون، أن   محل وفي هذا الصدد يقول      .مهامهم، وفي ظروف غاية في التعقيد     

على هيبـة   ال يقتصر   بات  تأخذ أشكاال متعددة،    ووما يحيط به من مخاطر ثورة عسكرية باتت متوقعة،          
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 وفـي  ،رجل األمن فحسب، ومخاطر تحوله إلى قاطع طريق، بل إنه بات يعرقل الخطط األمنية بالمجمل           
 وهذا ما يؤكده قائد شرطة جنين، ومسؤول قسم العالقات العامة واإلعالم فـي المحافظـات                .أجهزة عدة 

ثر من اتجاه، فعـالوة علـى       تأثير انقطاع الرواتب له أك    ، الذي يضيف قائال، أن      الشمالية بجهاز الشرطة  
عدم قدرة العديد من الضباط، والعساكر، على االلتحـاق بأمـاكن عملهـم كـونهم ال يملكـون أجـرة                    
المواصالت، فإن أوضاعهم النفسية غاية في السوء بسبب ذلك، وهذا يؤثر على إنتاجيتهم، وفعاليتهم فـي   

، متسائال عـن إمكانيـة      في الحضيض العمل، كما أنه يضرب هيبة رجل األمن عرض الحائط، ويجعلها           
  .على سبيل المثالضابط يقدم الطعام للزبائن ليالً، أن يتجرأ على إلقاء القبض على من يمنحه بقشيشا، 

  5/5/2007الغد األردنية 
  

  طلب الصانع يعتبر هدم مسجد في النقب ضمن سياسة التهجير االسرائيلي القسري .32
لصانع في رسالة بعث بها الى وزير الداخلية اإلسرائيلي، الى          دعا طلب ا   :عالء المشهراوي، والوكاالت  

ال يوجد  ، الذي   إلغاء أوامر الهدم ضد مسجد المرابطين في قرية أم الحيران غير المعترف بها في النقب              
 المسجد جزء من ممارسة الحق األساسي في حريـة          معتبرا أن  نسمة،   700 في القرية التي يسكنها      هغير

  .ة الهدم نابع من منطلقات سياسية وجزء من مخطط ترحيل سكان القرين أمرأالعبادة، و
  5/5/2007االتحاد االماراتية 

  
  %5األغا يؤكد أهمية زيادة حصة وزارة الزراعة من موازنة السلطة إلى  .33

 أهمية رفع حصة الوزارة مـن الموازنـة العامـة           الفلسطيني، أكد وزير الزراعة    أن   :كتب خليل الشيخ  
 وأضـاف  .، مشيراً إلى أن ذلك حظي بدعم المجلس التشريعي        %0.5بعد أن كانت فقط     % 5للسلطة إلى   

 أن الوزارة تقوم على تنظيم السلة الغذائية وتحقيق توازن بين االستيراد والتصدير في المنتجـات                قائال،
 بحيث تضمن للمزارعين أفضل ظـروف       ،وزارة تعمل وفق شعار المزارع أوالً     الوأوضح أن    .الزراعية

  .للعمل، وتقدم لهم التسهيالت الخاصة بزيادة اإلنتاج وسهولة التسويق
  5/5/2007األيام الفلسطينية 

  
  إسرائيل تمارس سياسة عنصرية ضد المرضى الفلسطينيين :  حسنينمعاوية .34

، أن سلطات االحتالل اإلسرائيلي،      الفلسطينية أكد مدير عام اإلسعاف والطوارئ في وزارة الصحة       : غزة
حذر مـن كارثـة      في حين    . تمارس سياستها الالإنسانية والالأخالقية ضد المرضى الفلسطينيين       ال تزال 

إنسانية في قطاع غزة، جراء التدهور الشديد لألوضاع الصحية، وعـدم تـوفر المـستلزمات الطبيـة                 
وأكد ازدياد سوء األوضاع النفسية والعصبية لدى المواطنين، جـراء اسـتمرار الحـصار               .الضرورية

  .ةعتداءات اإلسرائيليالظالم، عالوة على تواصل اال
  4/5/2007 وفا -وكالة االنباء الفلسطينية 

  
  من خالل أفالم وثائقيةتجربة سينمائية للتقريب بين العرب واليهود  .35

يعرض في مهرجان ترايبيكا السينمائي     الذي  ثائقي  الو يحكي فيلم سالم هزيل      :كلوديا بارسنز  - نيويورك
 لما وجدنه من اهتمام     ،مجموعة من النسوة تراجع معدل انعدام الثقة المتبادل بينهن جزئيا          عن   ،بنيويورك

اما فيلم ابناء سخنين متحدون فهو فيلم وثـائقي اخـر عـرض              .مشترك ضمن مجموعة النقاص الوزن    
يتتبع نجاحات   حيث   . ويمثل رؤية ذكورية لقصة صنع السالم او عدمه عن طريق كرة القدم            ،بالمهرجان

 كـال    حيث يستعرض  .ريق اتحاد أبناء سخنين وهو أول فريق عربي لكرة القدم يصبح بطال السرائيل            ف
نـت  اقبل هذه اللقـاءات ك    أنها   ، تقول مستوطنة يهودية   األولففي   .لحظات من الصراحة الالفتة    الفيلمين
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، يهتفـون خـر   فـي الفـيلم اآل    كان مشجعو الفريق     بينما   .هاتريد قتل  ..عتقد أن كل من ترتدي الحجاب     ت
كانت مجموعة من المتعصبين خـارج  في حين .  في مباراة ضد فريق يهودي   ،الحرب...الحرب..الحرب

ورغـم   .االستاد من مشجعي الفريق اليهودي يستفزون منافسيهم بترديد اوصاف مسيئة للنبـي محمـد             
 كل مجموعة من النساء     لحظات التفهم فان فيلم سالم هزيل يشدد في النهاية على الفجوة القائمة بين نظرة             

  .العرب واليهود للعالم الخارجي ولمشاكلهن
  4/5/2007رويترز 

  
     وفد اردني في اسرائيل لبحث عملية السالم   .36

 لوكالة فرانس برس رئيس ، رفض الكشف عن اسمه،قال مسؤول اسرائيلي:  ا ف ب-القدس المحتلة 
اسرائيل الجراء محادثات تهدف الى دفع عملية الوزراء االردني السابق عبد السالم المجالي وصل الى 

 الوضع السياسي في اسرائيل التي تشهد ازمة اثر صدور ، امام الوفد،واثار اسحق هرتسوغ. السالم قدما
 الذي ينتمي الى حزب ،وقال الوزير االسرائيلي. 2006التقرير حول اخفاقات الحرب في لبنان صيف 

 اسرائيل تحديد موقفها من اجل استئناف المحادثات مع  سيكون علىفور هدوء العاصفة ،العمل
  .الفلسطينيين

  5/5/2007الدستور 
  

  إسرائيل تتحدث عن اتفاق وشيك لالنسحاب من الغجر : جيروزاليم بوست .37
 عن مسؤولين عسكريين إسرائيليين قولهم      ، أمس ،اإلسرائيلية" جيروزاليم بوست " نقلت صحيفة    :يو بي آي  

بشكل تـام مـن القـسم    "تربان من التوصل إلى اتفاق على انسحاب جيش االحتالل   إن إسرائيل ولبنان يق   
  ".الشمالي من بلدة الغجر، وحتى الحدود اللبنانية

ميلوس شتروغر، عن تقدم فـي      ) اليونيفيل(وتحدث الناطق الرسمي باسم القوات الدولية في جنوب لبنان          
وقال إن الطرفين باتا في     . جرت برعاية األمم المتحدة   المحادثات بين الجيشين اإلسرائيلي واللبناني، التي       

مرحلة إنهاء الترتيبات األمنية المؤقتة للجزء الشمالي من الغجر التي ستنسحب إسرائيل بموجبهـا إلـى                
وأوضحت الصحيفة أنه تم التوصل قبل أشهر إلى اتفاق مماثل، لكن الرئيس فؤاد              .جنوبي الخط األزرق  

ض شتروغر الكشف عن تفاصيل االتفاق المقترح، قال مسؤولون عـسكريون           وفيما رف  .السنيورة رفضه 
وقالـت الـصحيفة إن      .إسرائيليون إن القوات اإلسرائيلية ستنسحب وستحل محلها قوات الجيش اللبناني         

ستراقب الوضع من شمالي البلدة لضمان عدم تـسلل         "اليونيفيل، التي ال تعتزم نصب موقع داخل الغجر،         
وقال مختار البلدة، خطيب نجيب، إن إعادة الجزء الشمالي من البلـدة إلـى       ". إلى البلدة  مقاتلي حزب اهللا  

 من  1967احتلتها إسرائيل عام    . الغجر سورية وليست لبنانية   "وأضاف أن   . الجيش اللبناني ستكون غلطة   
الي من البلدة   فكرة تسليم الجزء الشم   "وتابع أن   ". سوريا، وهي جزء من الجوالن وبقينا هنا بسبب أرضنا        

وقـال نجيـب إن األهـالي        ".إلى الجيش اللبناني غير متزنة ألنها ستحولنا إلى الجئين في بلد ال يريدنا            
يفضلون التوصل إلى تسوية تعيدهم إلى سوريا، مشيراً إلى أنهم اجتمعوا أخيراً مع وزيـرة الخارجيـة                 

  .تفاوض على إعادتهم لسورياتسيبي ليفني وطلبوا منها السماح لهم بإرسال وفد إلى دمشق لل
  5/5/2007األخبار اللبنانية 

  
     1559تضمنت آلية لتطبيق القرار  ورقة التفاهم مع حزب اهللا: عون .38

" التيـار الـوطني الحـر     "أن ورقة التفاهم بين     "أعلن رئيس كتلة التغيير واإلصالح النائب ميشال عون         
رقة مكشوفة أمام الجميع لمناقـشتها والتفـاهم        وكانت و . 1559تضمنت آلية لتطبيق القرار      وحزب اهللا 

 سورية مع أنها ورقة لبنانية ترمي الى تسوية داخليـة أساسـها             - عليها، لكنهم قالوا عنها ورقة إيرانية     
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وقال  ".إطالق األسرى اللبنانيين وتحرير مزارع شبعا وإدخال سالح حزب اهللا ضمن استراتيجية دفاعية            
" ورقة التفـاهم  "هناك تعديالت في خطاب حزب اهللا بعد        "إن  " العربية "عون في حديثه مساء أمس لمحطة     

خصوصاً لجهة التزامن بتحرير األسرى اللبنانيين ومزارع شبعا بعد أن كان يطالب سابقاً بتحرير كـل                
  ".األسرى العرب وتحرير الجوالن والقدس

  5/5/2007المستقبل 
  

  لتركييطلق مبادرة جديدة تستنسخ نموذج الرئاسة اسعون  .39
زعيم التيار الوطني يعمل على بلورة مبـادرة سياسـية مـن    "قال وزير العمل المستقيل طراد حمادة إن    

عون سيدعو إلى االقتداء بـالنموذج      "وأضاف ان   . "المقرر إعالنها للرأي العام اللبناني األسبوع الجاري      
، مـضيفاً   "حاجة إلى رئيس توافقي   أننا في لبنان في     "واعتبر  . ، من دون تقديم مزيد من التفاصيل      "التركي

  ."الرئيس عون توافقي، وهو شخصية وطنية عامة له عالقات مع جميع األطراف"ان 
   5/5/2007البيان اإلماراتية 

  
 "فينوغراد"وزير الخارجية اللبناني يتوقع حرباً عدوانية جديدة بسبب  .40

سـرائيلية عدوانيـة    ا متري من حرب     حذر وزير الخارجية اللبناني بالوكالة وزير الثقافة طارق       : بيروت
جديدة على لبنان على خلفية تقرير لجنة فينوغراد، وقال إن التقرير يتحدث بتحقيق عـن حـرب بكـل                   
جوانبها، لكنه لم يشر بكلمة واحدة إلى الضحايا اللبنـانيين، وكأنـه بـشكل مـضمر أو واع يعتبـر أن        

   .كون آخر من يوقع السالم مع إسرائيلوجدد التأكيد أن لبنان سي .اإلسرائيليين هم الضحايا
  5/5/2007الخليج اإلماراتية 

  
  ال مؤشرات لحرب في الصيف : قاسمنعيم  .41

التقى نائب االمين العام لحزب اهللا الشيخ نعيم قاسم رئيس بعثة المفوضية االوروبيـة باتريـك لـوران،                  
تحاد االوروبي في نقل تجربته     ما يمكن أن يساهم به اال     "وتركز النقاش، حسب بيان وزعه الحزب، على        

وقد أبدى ارتياحه لما يقدمه حـزب اهللا فـي هـذا            . وبلورة بعض االفكار االقتصادية التي تصلح للبنان      
ال أمور تلمـح    :  الشيخ قاسم  وعما إذا كان يتوقع صيفا حارا في لبنان، قال        . "المجال من دراسات وأفكار   

ئيل، وال مؤشرات إلى احتمال وقـوع حـرب بـين           أو تشير إلى احتمال حصول حرب بين لبنان وإسرا        
سوريا وإسرائيل، إنما ثمة مؤشرات الى احتمال أن يحصل اعتداء أميركي علـى إيـران عنـد فـشل                   
المحادثات حول الملف النووي االيراني، وهذا أيضا في دائرة االحتمال وليس في دائرة القطع واليقـين،                

ة تحقق من خالل هذا العدوان يحتمل أن ال يبقى محدودا، إذ قد             فإذا افترضنا أن أحد السيناريوات المحتمل     
تدخل إسرائيل على الخط وتكبر المشكلة وبالتالي قد يطال هذا التطور كل المنطقـة بطـرق وبأسـاليب                  

  .مختلفة
  5/5/2007السفير 

  
  سجال حول االنتخابات الرئاسية اللبنانيةيدخل ال: صفير .42

 اقتراح زعيم   ى مساء أمس، عل   ،البطريرك الماروني نصراهللا صفير فور عودته من الفاتيكان        رد: بيروت
ميشال عون بانتخاب رئيس الجمهورية لمرة واحدة       " التيار الوطني الحر  "رئيس  " تكتل التغيير واالصالح  "

 يتوافر الثلثان يتم     ان جلسة االنتخاب ال تتم اال بالثلثين، ولكن بعد ذلك، اذا لم            :من الشعب مباشرة، وقال   
   . معتبرا ان الدستور ال يمكن تعديله.االنتخاب بالنصف زائد واحد

  5/5/2007الحياة 
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  من ينقذ لبنان من سياسييه؟ .. بكفيحملة  .43

 16 تنظمها أكثر مـن      ،أي كفى باللهجة المحلية   " ِبكَفّي"لبنان حملة   اطلقت في   :  أواب المصري  -بيروت
المجتمع المدني، أرادت توجيه رسالة جديدة إلى السياسيين المنقسمين مفاده          منظمة أهلية تنتمي لمؤسسات     

خالفات، ألن األزمة طالت وباتت تشكل خطراً على الوطن كما ورد في بيان وزع فـي مـؤتمر        " ِبكَفّي"
ملحم خلف قال باسم الجهـات المنظمـة إن          .صحفي عقد لإلعالن عن انطالقها في مبنى نقابة الصحافة        

 فاالنطالق سيكون الخميس القادم في الثانية       ، سيكون منوعا وموزعا على شرائح مختلفة ومتزامنا       التحرك
عشرة ظهراً حيث ستقرع أجراس الكنائس وسترفع التكبيرات بالمساجد في حركة تواكبها وسائل اإلعالم              

 طلب مـن كـل      دقيقة صمت أخرى   ".بكفّي"المرئية بإيقاف برامجها دقيقة لتعرض مكانها شعار الحملة         
أما التحرك األخير فمـسيرة سـالم        ".للعيش معا بطمأنينة  "وطلبا  " نبذا للفتنة " تأمال و    ،اللبنانيين التزامها 

خط تماس المتحـاربين خـالل      (من منطقة السوديكو مرورا بطريق الشام إلى المتحف الوطني          " صاخبة"
فجرى التوافق مـع المراجـع الدينيـة         ،وأوضح خلف أن الفعاليات نسقت مع المعنيين       ).الحرب األهلية 

اإلسالمية والمسيحية بشأن قرع أجراس الكنائس ورفع التكبيرات، ومع معظم وسائل اإلعـالم إليقـاف               
برامجها دقيقة واحدة إضافة لتعاون وزير التربية الذي دعا المدارس الرسمية والخاصة إليقاف الدروس              

  .   العنف ومفاهيم العيش المشترك ورفض الفتنةفي الثانية عشرة لتتحول إلى مناقشة بشأن نبذ
   5/5/2007الجزيرة نت 

  
    اللبنانية"األخبار"عزمي بشارة ينضم لصحيفة  .44

ـ   :  زياد عيتاني  -بيروت  أن النائب السابق في الكنيست االسرائيلي عزمي        "عكاظ"كشفت مصادر خاصة ب
 "األخبـار " نهائيا والعمل ضمن صـحيفة       بشارة سينتقل خالل فترة قريبة جدا الى بيروت لالستقرار فيها         

واضافت المصادر ان بشارة سيكتب مقـاال       . اليومية والتي تعتبر من الصحف القريبة جدا من حزب اهللا         
ان بشارة اتخذ هذا القـرار بعـدما        : وختمت. يوميا كما سيتولى مهمة قيادية في ادارة التحرير الصحفية        

  . تيقن ان عودته الى اسرائيل باتت مستحيلة
 5/5/2007عكاظ 

  
    تبحث تنشيط عملية السالم  لجنة المبادرة العربية .45

 على هامش مؤتمر دول الجوار العراقي في شرم ، المبادرة العربيةةبحثت لجن: واس، ا ش ا، ا ف ب
وقال وزير الخارجية . الشيخ، عملية السالم وكيفية تنشيطها، كما تم تبادل كثير من اآلراء حول تحريكها

لقد اتفقنا كعرب أن نعطي االطار الزمني المعقول في حدود شهر أو شهرين "ي احمد ابو الغيط المصر
أو ثالثة أشهر ثم نعاود مرة أخرى االجتماع في ما بيننا لكي نرى كيف يتقبل الطرف اآلخر هذا التوافق 

م يتجاوب، ثم نصل العربي وكيف اتفق المجتمع الدولي أو لم يتفق وإذا ما تجاوب الرباعي الدولي أو ل
وعما اذا كان أطراف الرباعية الدولية قد تفهموا الموقف العربي من عدم ". الى لحظة نقرر فيها خيارات

انهم يتفهمون هذا تماماً واليطالبون اطالقا بتغيير هذه المبادرة، "تغيير المبادرة العربية، قال أبو الغيط 
  ".رة، وهذا الكالم غير مطروحوال يمكن أن نتحدث نحن كعرب عن تغيير المباد

لقد أجرينا مناقشات طويلة مع األطراف الدولية، وال بد أن يفهم المجتمع "من جهته، قال عمرو موسى 
، مشددا على ضرورة أن "الدولي أن العالم العربي يريد أن يطمئن، وعلى الطرف اآلخر أن يفعل شيئا

  .حدتكون هناك خطوات متبادلة وليست خطوات من جانب وا
  5/5/2007المستقبل 

  



  

  

 
 

  

            21 ص                                    712:                                 العدد5/5/2007السبت : التاريخ

  فيصل المقداد يستبعد حرباً وشيكة مع إسرائيل .46
. استبعد نائب وزير الخارجية السوري فيصل المقداد اندالع حرب وشيكة بين بالده وإسرائيل: يو بي آي

 أن الإ. ورأى أن واشنطن اكتشفت أخيراً أن تحريك الكثير من الملفات في المنطقة يمر عبر دمشق
لن تنتظر إلى " السوري شدد على أن بالده تشحذ كل اإلمكانات الستعادة الجوالن، وأن سوريا السياسي

  ".األبد الستعادة أراضيها المحتلة
  5/5/2007األخبار اللبنانية 

  
  دعوى قضائية تطالب إسرائيل بالتعويضات عن قتل األسرى المصريين  .47

 44 مايو المقبل امام الدائرة 23حكمة في جاء في عريضة الدعوى التي تنظرها الم: عادل المالح
تعويضات جنوب القاهرة، ان المدعي فاروق يوسف الجمل، ضابط سابق، اشترك في جميع الحروب 
وأقام دعواه بناء على العمليات العسكرية االسرائيلية المنافية لالعراف والمواثيق الدولية ودفن األسرى 

في سيناء والتسبب في اغالق قناة السويس وقتل التالميذ  آبار البترول ىالمصريين واالستيالء عل
واشارت عريضة الدعوى الى ان هذه الجرائم التي ارتكبت ضد ". بحر البقر"المصريين في مدرسة 

  .االنسانية لم تسقط بالتقادم طبقاً للقوانين الدولية
   5/5/2007الوفد المصرية 

  
 القاهرة تطالب بضمانات حول النووي اإلسرائيلي .48

 أي إجراءات عملية لمطالبة ، حتى اآلن،أعربت مصر عن أسفها لعدم اتخاذ المجتمع الدولي: القاهرة
 باالنضمام الى معاهدة عدم انتشار االسلحة النووية، باعتبارها الدولة الوحيدة في الشرق "إسرائيل"

مصر قدمت أوراق عالء الحديدي ان . وقال المتحدث باسم الخارجية د. األوسط غير المنضمة اليها
عمل امام اللجنة التحضيرية لمؤتمر مراجعة معاهدة عدم انتشار االسلحة النووية المنعقد حاليا في جينف، 
حول كل الموضوعات المطروحة وفي المقدمة الموضوعات الخاصة بعالمية المعاهدة، ونزع السالح 

زمة لذلك، وضرورة توفير ضمانات النووي، وحق الدول غير النووية في الحصول على التكنولوجيا الال
واضاف ان الوفد المصري نجح في تضمين اشارة الى مرجعية القرار الخاص بالشرق . الخ.. األمن

األوسط، وذلك على طريق اقرار خطوات عملية وملموسة الخالء الشرق األوسط من اسلحة الدمار 
تها وانشطتها النووية لنظام الضمانات  الخضاع كل منشآ"اسرائيل"الشامل من دون تمييز، والضغط على 
  .الشامل للوكالة الدولية للطاقة الذرية

  5/5/2007القبس الكويتية 
 

  أقدم سجين مصري في إسرائيل يطلب العودة للوطن .49
في إحدى دور المسنين والعجزة بأريحا، يرقد مواطن مصري عانى سنوات االعتقال الطويلة : أمير سالم

رف عبدالسالم عبداهللا عبدالكريم عن مصريته شيئا، ويرفض أن يترك نفسه في سجون إسرائيل، ال يع
المصادفة وحدها . لتساؤالت تكاد تقتله عن وطن بال مسئولين يدافعون عن أبنائه المشتتين في بقاع العالم

كشفت هوية عبدالسالم، فبعد أن اعتقلته قوات االحتالل الصهيوني في خمسينيات القرن الماضي واستمر 
، قامت الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق المواطن بزيارة الدار التي يستقر فيها 1965ها حتى سنة ب

أكد مسؤولو الهيئة الفلسطينية لحقوق المواطن امكانية عودة و. قلعبدالسالم منذ خروجه من المعت
للمواطن بالعودة، عبدالسالم الى مصر، وأوضحوا أن القانون يسمح بأن تطلب الحكومة المصرية السماح 

  .ألن دار المسنين تقع في مدينة أريحا التابعة لمناطق السلطة الفلسطينية
   5/5/2007الوفد المصرية 
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  تسويق المبادرة العربية يصطدم باألزمة اإلسرائيلية .50

دعا االتحاد االوروبي، أمس، على هامش مؤتمر شرم الشيخ، الدول العربية المكلفـة عـرض               : القاهرة
ووصـفت  .  ايار فـي بروكـسل     14لسالم، الى محادثات مع وزراء الخارجية االوروبيين في         مبادرة ا 

 المبادرة بأنها مهمة للغاية، مـشيرة إلـى أن          المفوضة األوروبية للعالقات الخارجية بينيتا فيريرو فالدنر      
ى أن األزمة   وأشارت فالدنر إل  . على استعداد لذلك  ) العرب(وقالت إنهم   . العرب يرغبون اآلن في السالم    

لكنها أضافت إنه من الواضح بالطبع أن هذه األزمـة          . الحكومية الحالية في إسرائيل هي شأن داخلي لها       
وأعربت فالدنر عن أملها في أن يتم توضيح الموقف في إسرائيل في أقرب وقـت               . ليست عامالً مساعداً  

نها من الخروج من األزمة ليتّضح      ممكن، مشيرة إلى أن إسرائيل دولة ديموقراطية ولديها مؤسسات تمكّ         
  .بعد ذلك إذا ما كان رئيس الوزراء إيهود أولمرت سيبقى في منصبه أم إن تغييراً سيحدث

  5/5/2007األخبار اللبنانية 
  

  ال تقل عن نظام األبارتهايد" اسرائيل"عنصرية : وزير االمن في جنوب إفريقيا .51
يقيا رونالد كاسرلز، المجتمع الدولي للتحرك من أجـل         دعا وزير األمن الداخلي في جنوب افر      : رام اهللا 

واكـد   .بحق الشعب الفلـسطيني   " اسرائيل"انهاء سياسة العقاب الجماعي والتطهير العرقي التي تمارسها         
كاسرلز وقوف جنوب افريقيا الى جانب الحق الفلسطيني إلنهاء االحتالل، مشيرا في الوقت ذاتـه الـى                 

". االسرائيلي"ا من اجل تعزيز الحوار والمفاوضات بين الجانبين الفلسطيني و         استعداد بالده لتكثيف دوره   
وكشف كاسرلز، الذي يزور االراضي الفلسطينية حيث عقد سلسلة من اللقـاءات مـع المـسؤولين، أن                 

مـع  "وتـابع   . االحتاللية بحق الفلسطينيين  " االسرائيلية"أصوله يهودية لكنه ينتقد الصهيونية والممارسات       
ر الوقت واندالع االنتفاضة في االراضي الفلسطينية شاهدت في التلفاز امرأة فلسطينية تبكي وهـي               مرو

تجلس فوق ركام منزلها الذي دمرته قوات االحتالل وعندها اقتنعت بأن ما تمارسه سلطات االحتالل من                
ر الى ان لـه     واشا". سياسة عنصرية ال يقل عما تعرض له السود في جنوب افريقيا من قمع واضطهاد             

ورفـضه  " اسـرائيل "ولكنهم يناصبونه العداء بسبب مواقفه المنتقدة لسياسة        " اسرائيل"اقارب يعيشون في    
  .لالفكار والمعتقدات الصهيونية

  5/5/2007الخليج اإلماراتية 
  

  يحذر من فك الحصار ويطالب بتسوية مؤقتةاالستراتيجي الطاقم االمريكي االسرائيلي  .52
 ، أن الطاقم االستراتيجي االمريكي االسرائيلي المشترك، انهى اجتماعا سريا هاما          ،كشفت مصادر مطلعة  

 في تل ابيب، واطلعت قيادات رفيعة المستوى في اسرائيل والواليات المتحدة على نتـائج               ،ليلة الخميس 
غ وتوصيات وتحذيرات المجتمعين في هذا الطاقم الذي يعتبر الهيئة االعلى واالكثر سرية التـي تـصو               

 أن الجانب االمريكـي فـي الطـاقم         ،وقالت المصادر  .عالقات البلدين وأهدافهما وبرامجهما في المنطقة     
المذكور، أوصى بالتوصل الى حل سياسي سريع مع الفلسطينيين، يحمي اسرائيل لسنوات طويلة قادمة،              

دها مـن اجـل تمريـر       بعد الهزيمة التي لحقت بها في لبنان، وأن االدارة االمريكية ستقوم بتكثيف جهو            
تسوية تحقق كسبا سياسيا السرائيل، في هذه المرحلة، وتشكل حال يستمر على االقل عشر سنوات، حتى                
تتمكن اسرائيل من اعادة بناء نفسها عسكرية ونفسيا وداخليا، وفي ذات الوقت تجبر هذه التسوية االدارة                

 أن  ،وأضافت المـصادر   . االسرائيلي -سطيني  االمريكية الجديدة القادمة على عدم فتح ملف الصراع الفل        
 - أهداف جولة الوزيرة االمريكية رايس المرتقبة ليست بعيدة عما اقره الطاقم االسـتراتيجي االمريكـي             

وهذا ما يفسر الضغوط االمريكية التي اشتدت في االيام األخيـرة علـى الـسلطة               . االسرائيلي المشترك 
أن االدارة االمريكية تعرقل كل محاوالت فك الحصار عن         ،  ادروأكدت المص  .الفلسطينية وجهات عربية  



  

  

 
 

  

            23 ص                                    712:                                 العدد5/5/2007السبت : التاريخ

الشعب الفلسطيني ووجهت تحذيرات بهذا الشأن الى دول عربية واوروبية، تطالب بعدم المـساهمة فـي                
الى ان التسوية، ال تخرج عن مـشروع الدولـة           كسر الحصار حتى تمرير التسوية، واشارت المصادر      

  .لة للتفاوضالفلسطينية ذات الحدود القاب
   4/5/2007المنار الفلسطينية 

  
  حوار المجتمع المدني االسرائيلي الفلسطينيمبادرة اوروبية لتنشيط  .53

 االتحـاد   ،دعا نشطاء سالم اسرائيليون وفلسطينيون عقب مؤتمر استغرق يومين        : بول تيلور  - بروكسل
ط وانهاء مقاطعة حكومـة الوحـدة       االوروبي للقيام بدور قيادي في احياء جهود السالم في الشرق االوس          

االتحاد االوروبي  ، األمر الذي يتطلب من      زعماءهم ضعفاء أكثر مما يلزم     وقد أشاروا إلى أن      .الفلسطينية
الظروف مهيأة أمام أوروبا الحضار االطراف الـى طاولـة          ، خصوصا وأن    القيام بدور العامل المحفز   

 نشطاء السالم البلجيكيـان      ومن جهتهما قال   .دولتينالمفاوضات التمام محادثات ناجحة لحل على أساس        
بـشكل غيـر    الذي بدأ    ،حوار المجتمع المدني االسرائيلي الفلسطيني    ، أنهما نشطا    ديفيد وسيمون سسكيند  

 اال  ،ن هناك أمال جديدا في السالم بين االسرائليين والفلـسطينيين          أل ، اآلن 1988معلن في بروكسل عام     
لية دائمة لمحادثات يشارك فيها     آ الى    في الؤتمر،  دعا المشاركون  وقد   .ع دولية أن هناك حاجة الى قوة دف     

مـن جهتـه    و .ئيل والفلسطينيين اورباعي الجامعة العربية اضافة الى اسر     ،  لجنة رباعي الوساطة الدولية   
لكن مسؤولين من االتحاد االوروبي يقولـون       .  انه يعمل مع واشنطن بشأن اطار عمل كهذا        أعلن سوالنا 

 بما في ذلك رفض السعودية واالمارات االجتماع مع اسرائيل حتـى تقبـل              ،ن هناك الكثير من العقبات    ا
  .مبادرة السالم العربية

  4/5/2007رويترز 
  

   في قائمة الشخصيات األكثر نفوذاً في العالمالملك السعودي والرئيس السوداني .54
نفوذاً في العالم، التي تنشرها مجلة تـايم   غاب اسم جورج بوش عن قائمة الشخصيات المئة االكثر          : لندن

تضمنت خمسة اسماء من الشرق االوسط تقدمهم الملك عبداهللا بن عبد العزيز            في حين   . االميركية سنوياً 
 الملك عبداهللا   إلى إنتقاد المجلة   حيث أشارت    .علي خامنئي وعمر البشير واسامة بن الدن وتسيبي ليفني        و
كما رعى في مكة تشكيل حكومة الوحدة        وأعتبره احتالال،    لعراق اخيراً لوجود العسكري االميركي في ا    ل

ن اميركـا بلـد     أ صحافية مـن  وذكرت بما قاله في مقابلة      . الفلسطينية خالفاً لرغبات االدارة االميركية    
انه السبب  فقد أعتبرت   الرئيس السوداني    أما   .لكن ال يجب ان تكون الشرطي الوحيد في العالم        ... صديق
  . بالسلطةه تمسكبسبب مليون شخص في الجنوب وفي دارفور 2.5يد ما يصل الى في تشر

  5/5/2007الحياة 
  

  قراءة في خفايا تقرير فينوغراد : رهانات نجاح بوش وأولمرت .55
  علي عقلة عرسان. د

 تقرير لجنـة فينـوغراد      2007أبريل  / صدر في فلسطين المحتلة في الساعات األخيرة من شهر نيسان         
أولمرت ـ بوش على لبنان، ذلك العدوان الذي ألحق بلبنان أكثر من ألـف شـهيد ودمـر     حول عدوان 

عشرات القرى والبنية التحتية وهجر مئات آالف المدنيين من بيوتهم ولكن المقاومة هزمتـه المقاومـة                
دية ببسالة ال مثيل وحققت نصراً مؤزراً وغيرت قواعد المواجهة مع العدو وألحقت به خسائر بشرية وما               

 قتيالً وألحقت الدمار والعار بجيش كان ال يحسب ألحد حساباً، وشهدت فلسطين المحتلة نزوحاً من                163
الشمال نحو الجنوب والوسط وهجرة إلى خارج، وسقطت مئات الصواريخ في عمق فلـسطين المحتلـة                

راد وأشاد بدقته   صدر تقرير لجنة فينوغ   . ألول مرة في تاريخ المواجهات بين العرب والكيان الصهيوني        
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تقرير يثير  : "وجرأته وصراحته وقوته ووضوحه كثيرون في الكيان الصهيوني واتهمه البعض منهم بأنه           
  .؟."الملل، وغوغائي، وساذج، وال يوجد فيه أي تجديد جوهري

ومن المعروف لديهم أن الهدف األعلى لهذا التقرير أو سواه مما هو في هذا المـستوى مـن التقـارير                     
ولكن ذلك ال يلغي وال يحجب مـا        ". ص خطر تكرار األخطاء نفسها التي حدثت في أي مجابهة تالية          تقلي"

، إذ أنه   "استخالص العبر "صنعه وما يمكن أن يصنعه التقرير من تفاعالت ذات تأثير سيخرج عن حدود              
هة، ويهز الكيان   يهيء لما يرونه استرداد القدرة على الردع والهيبة في عدوان جديد يهيئون له هذا من ج               

في العمق ويعريه ويكشف الهشاشة االجتماعية والفراغ الروحي ويفتح مجال تفاعالت سوف يكون لهـا               
  . أثرها بعد حين

علـى  " الرئيس الفاشل العديم الخبرة المتسرع الذي ال يشغّل عقله        "بمجرد صدور التقرير أصبح أولمرت      
رون جسداً يتفسخ وحالة مـوت سـريري تنتظـر          حد وصف التقرير، أصبح بنظر كثيرين مثل سلفه شا        

وأخذ حزب كديما يتزعزع واألحزاب األخرى      . اإلعالن عن الموت التام أو القتل الرحيم والدفن العاجل        
وفي مواقع كثيرة من فلسطين المحتلة علت األصوات وكثـر الـضجيج،            . تتهيأ لالنقضاض على السلطة   

ريتس وحالوتس وضد الحرب ومن خرج إليها وباركها،        وكان أعالها وأعنفها ما صدر ضد أولمرت وبي       
أما بشأن الحرب فكان هنـاك مـن        . وأخفض تلك األصوات كان صوت من يقف مع الثالثي المشار إليه          

يقول بملء الصوت إنها فشل كامل ومن يقول إنها انتصار كبير، وبرز إلى العلن مـن يـتهم الطـرفين                 
صهيوني ويكشف عدوانيته المفرطة ونفاقه ويظهره علـى حقيقتـه          السابقين ويعري الجميع والمجتمع ال    

حرب عديمة األمل   : "عارياً بال قيم وال أخالق، حيث يقول أصحاب ذاك االتجاه، ويبدو لي أنهم على حق              
كل المحللين الذين يشربون    . والمبرر حظيت هنا فوراً بدعم تلقائي، أعمى، من الجدار إلى الجدار تقريباً           

ل دم رئيس الوزراء، جلسوا في ذات االستوديوهات تماماً ودعوه إلى أن يعمـق، يطيـل،                اآلن دون خج  
فقط قلة قليلة، يحصون على أصـابع الكـف،         .. يهاجم، يحتل المزيد فالمزيد، فقط أال يكف عن الحرب        

ـ                    ن وقفوا ضدها، تلك الحرب التي لم يشهد لها مثيل في شعبيتها، موضة جذابة حقاً، مع تأييد من أكثر م
هذا ما قاله جدعون    " واآلن هم يشتكون؟ وأين كانوا في حينه؟      ..  في المائة من الرأي العام في بدايتها       90
  .ليفي

إلخ فقـد أخـذ يـسن       .. أما أولمرت الذي رأى السكاكين مشهرة عليه في كديما كما في العمل والليكود            
ول، كما نقل أو وصف صـحفي       سكاكينه هو اآلخر ويرعد ويتوعد ويهدد بقطع الرؤوس ولسان حاله يق          

سُأدخل على كديما التنظيم بعد     . أولئك الذين يدبرون ضدي، سأمزقهم إرباً إرباً، واحداً واحداً        : "صهيوني
في كل مـرة قـالوا   . أبنوني أكثر من مرة واحدة.  سنة في السياسة33أنا ثعلب قديم، لي   . أن نجتاز هذا  

ليست النضاالت السياسية   .  إليه بالتفضل بل باالستحقاق    لم أصل إلى ما وصلت    . إنني قُضي علي، عدت   
 2و1عن المصدر الـسياسي     ."./ سأهتم بأن كل من يسعى للنيل مني سيندم في أقرب وقت          . غريبة علي 

/5/2007   
، حيث بـدا    "كديما" نيسان بعد اجتماعه بأركان حزبه       3لقد توصل أولمرت إلى نتائج طيبة يوم األربعاء         

وركب الموجة وأخذ تأييداً تاماً، وبدأ المناوئون له يتراجعون ويخفـون رؤوسـهم             كمن امتص الغضب    
أولمرت وتهديده وقدرته علـى القيـام بـدور الثعلـب           " عبقرية"فهل كان ذلك بفعل     . ويغيرون ألسنتهم 

  ؟.والخنزير البري في الوقت ذاته
عد صدوره مباشرة مثل صوص     بالتأكيد، ال، ألن ذلك الشخص بدا في تحركه كله قبل صدور التقرير وب            

في مستنقع صقيعي، وكان فريق عمله يهبش في هذا االتجاه أو ذاك ليصل إلى تلطيف اللطمات، حيـث                  
فمن ذا الذي أخرج الـصوص مـن        . كان الكل يطالب برأس أولمرت ويعتبره منتهياً ويفتش عن البديل         

أمامه وأدخله حلبة الصراع التي لم تنتـه      المستنقع الصقيعي يا ترى وحقنه بقوة مفاجئة وفتح نوافذ األمل           
بعد بريش منفوش؟ إن سبب التغيير في الموقف أتى من البيت األبيض في واشنطن، وقد انطلقت الموجة                 
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من تصريح الرئيس جورج بـوش حليـف الكيـان          " المحذرة أحياناً "المهدئة لالندفاع والمغيرة للتوجه و    
مه وسخّره في حاالت وحدد له بعض مـساراته الـسياسية           الصهيوني األقوى ومن أثّر في أولمرت ودع      

وقراراته العدوانية، سواء أكان في العدوان على لبنان أو في الموقف من عروض سورية للمفاوضات أو                
إن بوش هو الذي وقف بقوة وراء عدوان أولمرت علـى لبنـان             .  الفلسطيني -من الصراع الفلسطيني    

 الذي عومل به المدنيون اللبنانيون، وبوش هو الذي قال بعد توقـف  وحربه القذرة هناك والسلوك المنحط 
، وأشار إلى الدمار الذي لحق بلبنان       "إسرائيل انتصرت وسوف نرى النتائج على المدى القريب       "القتال إن   

وهو يتشفى مثل سادي ينهش ضحيته، وهو الذي فتح ألولمرت أبواب الوقت ليتسنى له سحق المقاومـة                 
 ليتحقق تغيير جذري في المنطقة عبرت عنه السيدة رايـس مـع             - لو استطاع    -يتبناها  ومن يرعاها و  

كما قالت بالحرف وهو شرق أوسط أرادته إدارة بوش داميـاً           " شرق أوسط جديد  "انطالقة العدوان بوالدة    
بوش أنقـذ أولمـرت وأخرجـه مـن       . إلى أبعد الحدود فكان الدم وسقوط مشروع الشرق األوسط أيضاً         

لقد كان تصريح بوش المناصر ألولمرت بعد صدور تقرير لجنة          . نقع الذي تسبب هو في غرقه فيه      المست
فينوغراد بمثابة إشارة علنية للجمهور سبقتها تحركات مباشرة قوية وكبيرة جعلت من يأتمرون باألوامر              

  .يسرعون إلى التنفيذ وأصبح أولمرت قادراً على الحركة وخرج من غرفة اإلنعاش
ز التساؤل الغافل عن األسباب التي دعت بوش إلى المسارعة لدعم أولمرت وجعلت كديما يقـف                ال يجو 

وراء رئيسه المنهار، وال لماذا تغير كالم الصهاينة في غضون ثالثين ساعة أو أقل، ال يجوز ذلـك ألن                   
يريتس، وهذا  اإلقرار الرسمي بالهزيمة سوف يترسخ عندما يقال رئيس الوزراء ووزير العدوان الكسيح ب            

اإلقرار ال تريده الجهات التي تشن حرباً بالتزامن والتوافق في فلسطين والعراق وأفغانستان وتترنح هناك               
وتخاف من الهزيمة وتواجه الجمهور والمنتقدين والعالم والمقاومة في الوقت ذاته، وتكذب ما شاء لها أن                

ع القائد المتبصر القـادر المنتـصر العـادل         إن تلك الجهات تريد موق    . تكذب لتجعل لعدوانها مسوغات   
إلخ وكل من يقول بغير ذلك سوف يلقى به إلى المسلخ ويقع بين مختصين في اإلجرام                ..الشجاع األخالقي 

بوش المهزوم في العراق ينتصر على الـديمقراطيين فـي الكـونغرس            . واإلرهاب والتشويه والتعذيب  
" قاً على من يناوئه وعلى الكنيـست ومـن يـسمونهم            وأولمرت ينتصر في حزبه ومن ثم مع حزبه الح        

والقتل والشر وإعداد العدة لحرب جديدة علـى حـزب اهللا           . في الشرق األوسط  " الديمقراطيين األنموذج 
والفلسطينيين وربما على سورية وإيران، واإلعداد لعدوان هنا وآخر هناك كل ذلـك يـستمر والفريـق                 

هو الجامع المانع بين تلموديين عنصريين شريرين يمثلهما بـوش          هذا  . الشرير واحد واألهداف مشتركة   
  . وأولمرت وقد تبادال المواقف وخدم كل منهما في جيش اآلخر فمعركتهما واحدة

على إيقاع تقرير فينوغراد سمعنا في األيام الماضية وسوف نسمع أصواتاً هادرة ولكنها سـتتحول إلـى                 
المهـم  .. بارك العدوان وترفع الحماقة والبله إلى مراتب الحكمة       سواٍق تموسق الكالم وتثني على الشر وت      

لدى فريق الشرار هو االنتصار وليس كم ولماذا يراق من الدم، وال أين يكمن الحق والخير وما هو فـي                    
هناك أصوات صهيونية كانت تقول في األول من أيـار بعـد            . مصلحة اإلنسان والعدالة وما هو ضدهما     

كانت أكثر حروب إسرائيل عرياً عرفنا اإلخفاقات       . انت هنا في الصيف حرب فاشلة     ك "  :صدور التقرير 
وقد اخترق جدارها النـاري ليرتفـع       .". والفشل، وعجز الجيش في الجبهة واالنحالل في الجبهة الداخلية        

 في الحقيقة ليس على حسب الطريقة القديمـة والغبيـة         . انتصرنا انتصاراً كبيراً  ".. صوت يقرر العكس    
شيئا ما، من االنقضاض البري على مخابئ صواريخ الكاتيوشا الذي كان يمكن أن يكلف دماً كثيراً، بـل                  

، أحدثت ضـغطا ثقـيالً      !)ومن غير أن يوقفنا العالم    (بطريقة أكثر إحكاما، وحذرا، وعصرية، ومرونة،       
ت فـصل دوليـة   وجاءت بقـوا /. مناحيم بن."/ على لبنان وحزب اهللا، وأفضت إلى انجاز سياسي عظيم 

وأبعدت حزب اهللا عن الحدود إلى ما وراء نهر الليطاني ودمرت البنية التحتية في لبنان المقاومة علـى                  
   ... الخصوص وأدخلت األمم المتحدة طرفاً و
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 لن يتوقف سيل النفاق، وسوف يقدم االنكسار نصراً والعدوان إنجازاً عادالً للدفاع عن النفس وترسيخ                  
يمكنها أن تتحرك فـي     " وهي طائرات    22وسوف تدعم قوة العدو الصهيوني بطائرات إف        قيم إيجابية،   

مدى طيرانها كبير على نحو خاص وقد يصل من إسرائيل إلى إيران أو العراق              . السماء دون أن تكتشف   
 دام موجهة عبر    -مع مروحيات، وقنابل جي   . كما أن الطائرة قادرة على حمل قنابل ذرية       . والعودة منهما 

  .".األقمار الصناعية
ليس كل هذا من أجل عيون أولمرت بل لقهر العرب ورد االعتبار لجيش مترهل سـقط فـي امتحـان                    
الرهان عليه كقوة تنفذ ما تريده الواليات المتحدة األميركية في المنطقة من جهـة ويـراهن هـو علـى         

إن بـوش   . تكون حاميه األكبر  الواليات المتحدة في دعمه بصورة غير محدودة ليكون ذراعها الطويلة و          
يراجع بعض الحسابات ويحاول أن يرى في سورية وغيران غمكانية للحوار ولكنه يخفي الشر في كـل                 

  .ذرة من خطابه وتحركه وتخطيطه مع أولمرت والصهاينة اآلخرين
ـ                    ا إن بوش يركض في الممرات الدولية من شرم الشيخ إلى موسكو ومن هافانا إلى بكين إلى أديـس أباب

فهل يـنجح، وهـل يـدخل       ".. إسرائيل"ونيودلهي ليصل إلى ما يريد وما تريده حليفته وعشيقته األولى           
  التاريخ بصفة أكثر من قاتل ومعتد مهزوم وكذاب؟ 

إن األجيال القادمة سوف تقرأ التاريخ وقد تعتبر وقد ال تعتبر ألن في التـاريخ الكثيـر مـن األوهـام                     
  .رهاتواألكاذيب والت

  4/5/2007 قدس برس
 

  وباراك ... مصير أولمرت مرهون بتماسك االئتالف .56
  حلمي موسى

بعد التظاهرة الكبرى في ميدان رابين في تل أبيب، واحتواء التمرد داخل حزب كـديما، صـار اللغـز                   
وألن انتخابات هذا الحـزب     . المحير لرئيس الحكومة اإلسرائيلية ايهود أولمرت هو موقف حزب العمل         

فإن عدداً من المرشحين يعملون على تحويل قضية البقاء في الحكومة أو الخـروج منهـا             على األبواب،   
  . وهكذا تحول بقاء أولمرت رئيساً للحكومة أو عدمه إلى مسألة داخلية في حزب العمل. مسألة انتخابية

 "م اآلن السال"وكان المعلقون اإلسرائيليون قد الحظوا غياب حركات احتجاجية يسارية كبرى، مثل حركة             
بل إن عدداً من قادة الحركة انبروا للتنديـد بالمـساعي           . عن الظهور في معمعان الصراع ضد أولمرت      

وهذا يعني أن الحركة االحتجاجية بطابعها اليساري، وبوجهها        . الرامية إلسقاط أولمرت قبل اختيار بديل     
ة قطاعات قاعديـة مـن      غير أن مشارك  . المؤسس، تنتظر الموقف الذي سيصدر عن قيادة حزب العمل        

اليسار في التظاهرة، عزز إحساس عدد من مرشحي حزب العمل بوجوب السعي للخروج من الحكومة،               
  . تماثالً مع الحركة االحتجاجية

وقد أعلن سكرتير عام حزب العمل، الوزير المستقيل إيتان كابل، أن قيادة الحزب ستعقد في الثالث عشر                 
وثمة من يدعون داخـل الحـزب   . ث أمر البقاء أو االنسحاب من الحكومة  من الشهر الحالي اجتماعاً لبح    

  إلى رفض البقاء في حكومة يرأسها أولمرت، مما يعني الرقص على حبل دقيق بين الرغبة 
  . في عدم تفكيك الحكومة، والرغبة في تغيير رئيسها

الب باالنـسحاب مـن    ويبرز اليوم أوفير بينيس بين مرشحي حزب العمل بوصفه الصوت األوضح المط           
وهناك وزير الدفاع عمير بيرتس وعامي إيلون اللذان يطلقان إشارات التردد وأنهما يفكـران              . الحكومة

الـصائم عـن    "غير أن مراهنة أولمرت هي على       . في المطالبة بالخروج من االئتالف وإسقاط أولمرت      
 نوع من االتفاق بين باراك وأولمرت       وثمة أنباء تتحدث عن   . ، رئيس الحكومة أالسبق إيهود باراك     "الكالم

  . على أن يعقب فوز األول في انتخابات حزب العمل اإلعالن عن موعد متفق عليه النتخابات مبكرة
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وإذا أخذنا بالحسبان واقع أن انتخابات حزب العمل ستجري في نهاية الشهر الحالي، فإن الحديث يـدور                 
صة خوض االنتخابات العامة المقبلة وهو فـي منـصب          ويمنح هذا االتفاق لباراك فر    . عن اتفاق قريب  

وزير الدفاع، فيما يوفر االتفاق ألولمرت فرصة البقاء لشهور مقبلة وتغيير وزير الدفاع، بيرتس، بوزير               
وقد يدفع ذلك إلى تعديل موقـف لجنـة فينـوغراد فـي             . كفء وتنفيذ اإلصالحات المطلوبة في الجيش     

  .  بقائه على رأس كديما وخوض االنتخابات المقبلة من موقع أفضلتقريرها النهائي منه وتحسين فرص
ويبدو أن بيرتس، الذي يرى أن أوراقه تهرب من بين يديه، يحاول عبر إبداء التردد مـن البقـاء فـي                     

وبات بيرتس يهدد باالنسحاب    . الحكومة تصعيد الضغط على أولمرت لمنحه حقيبة المالية بدالً من الدفاع          
وهو يأمل أن يتم ذلك قبل موعد االنتخابات لزعامة         . ل االنتخابات إن لم ينل وزارة المالية      من الحكومة قب  

وال يقل أهمية عن ذلك أنه يحـاول سـد   . حزب العمل مما قد يعيد إليه بعض وهجه المطلبي االجتماعي        
اك التمترس  الطريق أمام اتفاق أولمرت وباراك بجعل وزارة المالية حصة حزب العمل والتي لن يفيد بار              

وفيما أثرت التظاهرة الكبرى بعض الشيء علـى حـزب           .فيها ألنها تفقده مزاياه إن حاول االحتفاظ بها       
فقد أعلن بعد التظاهرة، كما قبلها، أنه سـيبقى         . العمل، فإنه ال يبدو أنها أثارت أية مخاوف عند أولمرت         

ومع ذلك، أبـدى أولمـرت تقـديره        . في منصبه وإن طرد الكاتب مئير شاليف له من العمل غير مبرر           
ويأمـل  . "يـشاركهم الـرأي   " لهم من دون أن يعني أنه        "حق مشروع "للمشاركين في التظاهرة ألن هذا      

  . أولمرت أن يقود التدقيق في تقرير فينوغراد إلى الوقوف على بعض مثالبه
ب، وبينها أن التشدد فـي      وهكذا، فإن عدداً من المعلقين البارزين في إسرائيل صاروا يعددون هذه المثال           

التقرير يضع عالمة استفهام حول صالحية أي شخص في إسرائيل لتولي منـصبي رئاسـة الحكومـة                 
  . فالمتطلبات التي عمدت اللجنة لوضعها باتت متعذرة ألنها مقاسات واشتراطات عليا. والدفاع

 حزب العمل، هناك الوضع في      ولكن بعيداً عن تقرير فينوغراد والخشية من مفاجأة في الزاوية تأتي من           
وقد أشار معلقون إسرائيليون إلى أنه إذا كان أولمرت بالغ اإلخفاق فـي كـل مـا يتعلـق          . حزب كديما 

وينظر .  في كل ما يتعلق بإدارة المعارك السياسية الداخلية        "معلم من الدرجة األولى   "بالحرب والسلم فإنه    
رت من صدمة تقرير فينوغراد واحتوائه التمرد ضده في         هؤالء بإعجاب الى السرعة التي أفاق فيها أولم       

وال يبدو اليوم أمامه من مشكلة جدية في كديما سوى وزيـرة الخارجيـة          . كديما وفي االئتالف الحكومي   
ويعتقد كثيرون أن أولمرت قادر على احتواء ليفني وأنه لن يكسر الجرة معها في انتظـار                . تسيبي ليفني 

  . ظروف أفضل
قد تتصاعد التحركات الشعبية االحتجاجية ولكن من دون أن يجد هذا التصاعد ترجمة له في               وباإلجمال،  

. مواقف سياسية ألحزاب داخل االئتالف الحكومي، فإن حكومة أولمرت، ورغم هشاشتها، تبقى مـستقرة             
البعض . راً اآلن والبديل ال يبدو متوف   . فالكثيرون داخلياً وخارجياً ال يريدون لها السقوط قبل ابتداع البديل         

آخرون يعتقدون إن الهـزة التـي       . يعتقد أنه سيتوفر مع صدور تقرير فينوغراد النهائي في تموز المقبل          
ولكن حتى ذلك الحين، سيبقى أولمرت صامداً إال        . ستعقب انتخابات حزب العمل ستعجل في توفير البديل       

  . إذا انهار حصنه من الداخل
ة االئتالف الحكومي، تتمثل في التصويت على حجب الثقة عن الحكومـة            ويبدو ان االختبار األول لمناع    

ومن شبه المؤكد أن أموراً مثيرة ستحدث في هذا التصويت، مثل امتناع أعضاء من              . يوم االثنين المقبل  
ولكن حينها، وحتى لو بلغ عدد هؤالء       . االئتالف من داخل كديما أو حزب العمل عن منح الثقة للحكومة          

وهذا يعني أن حكومة أولمـرت ال تـزال    .68 إلى 78ناقص تأييد الحكومة في الكنيست من  عشرة، سيت 
  .تحظى بالغالبية ويمكنها أن تواصل عملها

  5/5/2007السفير 
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  خريطة الطريق أسوأ فلسطينياً من اتفاقات أوسلو .57
  أحمد سعيد نوفل

م الذي تعرف به خطة السالم في       مرت قبل أيام الذكرى الرابعة لإلعالن عن خريطة الطريق، وهو االس          
 باسم المجموعـة    30/4/2003الشرق األوسط والتي أعلنتها الواليات المتحدة األميركية في واشنطن في           

، وكانت تهدف إلى التوصل الـى       )الواليات المتحدة واالتحاد األوروبي وروسيا واألمم المتحدة      (الرباعية  
، حـسب رؤيـة الـرئيس       2005سرائيلي، بحلول عـام      اإل -تسوية نهائية وشاملة للصراع الفلسطيني      

ومرت السنوات األربع مـن دون أن       . 24/6/2002األميركي جورج بوش التي أوضحها في خطابه في         
تنفذ إسرائيل ما هو مطلوب منها تنفيذه، بل على العكس فهي تعمل على إفشال هذه الخطة، وهي التـي                   

  .لجانب الفلسطيني بتنفيذهاكانت تطالب عند اإلعالن عنها بضرورة تقيد ا
 األميركي لحل القضية الفلسطينية، أكثـر مـن تـصور           -وتعكس خريطة الطريق التصور اإلسرائيلي      

الفلسطينيين والدول العربية والمجتمع الدولي، على رغم موافقة السلطة الوطنية الفلسطينية عليها وكذلك             
فهي تدعو إلى حل ينتهي الى قيـام        . التحاد الروسي الدول العربية واألمم المتحدة واالتحاد األوروبي وا      

دولتين فلسطينية وإسرائيلية، تتعايشان جنبا إلى جنب، بشرط وقف عمليات العنف، وأن تحتـرم القيـادة                
وفي المقابل على إسرائيل أن تكون مستعدة للعمل مـن أجـل            . الفلسطينية مبادئ الديموقراطية والحرية   

 اإلسـرائيلي وانهـاء     - أن يؤدي الحل إلى وضع حد للنزاع الفلسطيني          ويفترض. والدة دولة فلسطينية  
وعند تحقيق ذلك، سيـسمح     . االحتالل وإلى اعتراف الدول العربية بحق إسرائيل في العيش بسالم وأمن          

  .بإعطاء دفعة لعملية السالم على المسارين السوري واللبناني
:  يفترض أن يتم تنفيذها على ثـالث مراحـل         وحسب ما جاء في خريطة الطريق قبل أربع سنوات، كان         

 والعنف وتطبيع حياة الفلسطينيين وإنشاء مؤسساتهم الوطنيـة، ويبـدأ     "اإلرهاب"األولى تنص على وقف     
تطبيقها منذ اإلعالن عنها ويتعهد الفلسطينيون بموجبها بوضع حد فوري للعنـف ويـستأنفون تعـاونهم                

سياسية ويستعدون إلقامة دولتهم خـصوصاً عبـر صـياغة          كما يبدأون إصالحات    . األمني مع إسرائيل  
وتنسحب إسرائيل من المناطق الفلسطينية التي أعادت احتاللها منذ بدء االنتفاضة وتجمـد             . دستور جديد 

  .عمليات االستيطان
وتعترف السلطة الفلسطينية بوضوح بحق إسرائيل في العيش بسالم وأمن وتدعو إلى وقف غير مشروط               

ويتعهد اإلسرائيليون بالعمل على إقامة دولـة فلـسطينية تتمتـع           . ر والتحريض على العنف   إلطالق النا 
وتركز هذه المرحلة على المطالب األمنية، إذ أنهـا تـنص علـى أن يقـوم                . بالسيادة وقابلة لالستمرار  

ـ . الفلسطينيون بتوقيف األشخاص الذين يعتزمون مواصلة أعمال العنف ومصادرة اسلحتهم      ل، وفي المقاب
تبذل إسرائيل جهودا إلعادة أجواء الثقة باالمتناع عن اللجوء إلى تدابير عقابية، كهدم المنازل وقـرارات                

وتقوم بمبادرات إنسانية عبر السماح بإعادة فتح المؤسسات الفلسطينية فـي           . اإلبعاد ومصادرة األراضي  
ة، وتنهي المؤسـسات االعالميـة      القدس الشرقية وتفكيك المستوطنات العشوائية في األراضي الفلسطيني       

  .اإلسرائيلية التحريض ضد الفلسطينيين
 حتـى كـانون األول      2003) يونيـو (وهي مرحلة انتقالية، يبدأ تنفيذها من حزيـران         : المرحلة الثانية 

وتتركز فيها الجهود المبذولة إلنشاء دولة فلسطينية مستقلة، ذات سيادة موقتة، تمهيـداً             . 2003) ديسمبر(
كما يـتم تنظـيم انتخابـات       . وتساهم إسرائيل في تأمين التواصل الجغرافي لهذه الدولة       . ة الدائمة للتسوي

وتدعو اللجنة الرباعية إلى عقد مؤتمر دولي       . فلسطينية إذا رأت اللجنة الرباعية أن الظروف تسمح بذلك        
وتعمل . ق األوسط بالتشاور مع األطراف المختلفة، بهدف تحريك الجهود من ألجل سالم شامل في الشر            

  .اللجنة الرباعية على الحصول على اعتراف األمم المتحدة بالدولة الفلسطينية
 الفلسطيني، وتنتهي هـذه     -يتم فيها االتفاق على الوضع الدائم وانهاء النزاع اإلسرائيلي          : المرحلة الثالثة 

  : ويتم خاللها2005المرحلة في عام 
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 بهدف إنشاء دولة فلسطينية بحدود نهائية مع بداية عـام           2004 عقد مؤتمر دولي ثان في بداية عام         -1
  .، ويكون جدول أعمال المؤتمر قضايا القدس والالجئين الفلسطينيين والمستوطنات2005

  . استمرار األجندة اإلصالحية التي وضعها فريق العمل، استعدادا التفاق الوضع النهائي-2
  .لمرحلة األولى استمرار التعاون األمني الذي وضع في ا-3
 اإلسرائيلي، وتقيم الدول العربية عالقات طبيعية مع        - تتم في نهاية المرحلة تسوية النزاع الفلسطيني         -4

  . إسرائيلي شامل-إسرائيل، في إطار سالم عربي 
لقد أعلنت السلطة الوطنية الفلسطينية عن موافقتها على خريطة الطريق، وأوقفت جميع أنواع العنف ضد               

ئيليين، وأجرت إصالحات سياسية إذ وافق الرئيس الراحل ياسر عرفات مرغما على تعيين رئيس              اإلسرا
كما جرت انتخابات ديموقراطية رئاسية وتشريعية، حسب مـا نـصت عليـه             . للوزراء يشاركه السلطة  

إال أن إسرائيل لم تنسحب من المناطق الفلسطينية التي أعـادت احتاللهـا منـذ بـدء                 . خريطة الطريق 
النتفاضة ولم تجمد عمليات االستيطان، بل على العكس فقد زادت البؤر االستيطانية في الضفة الغربية،               ا

 في المئة من األراضي الفلسطينية، وهو ما يتنـاقض          40وأقامت اسرائيل الجدار العنصري الذي صادر       
ويعـود  . يام بهـا  علما أن الخريطة تتضمن التزامات واضحة على إسرائيل الق        . بشكل رئيسي مع الخطة   

قبول القيادة الفلسطينية بخريطة الطريق رغم التحفظات عليها، العتقادها أنها ال تملك خياراً آخر سـوى                
القبول بهذه الخطة، وأن الخريطة هي المشروع الوحيد المطروح للتسوية، والذي يمكن أن يفتح الطريق               

واضحة مع الواليات المتحـدة فـي هـذه         نحو الحل السياسي المنشود، وأن عدم التوصل إلى تفاهمات          
وأن إسرائيل هي التي سـوف تفـشل        . المرحلة سيحمل في طياته مخاطر كثيرة على القضية الفلسطينية        

ولهـذا مـن    . الخطة كما أفشلت مشاريع سابقة كمشاريع جورج ميتشل وانطوني زيني وجورج تينـت            
لرافضة للخطة أو لتنفيـذها، مـن أن تظهـر          األفضل لها أمام المجتمع الدولي أن تظهر إسرائيل بأنها ا         

  .وأعلنت أنها ستطبق التزاماتها بشكل متواز مع تطبيق االلتزامات اإلسرائيلية. السلطة الفلسطينية ذلك
وبعد مرور السنوات األربع، ما زالت إسرائيل ترفض البدء في تنفيذ التزاماتهـا المطلوبـة منهـا فـي                   

من أن الخريطة لم تكن سوى مشروع للتهدئـة بـين الفلـسطينيين          المرحلة األولى، مما يعزز المخاوف      
واإلسرائيليين، إلنهاء االنتفاضة الفلسطينية، ومواجهة تداعيات االحتالل األميركي للعراق، ألن خريطـة            
الطريق لم تنص صراحة على ضرورة االنسحاب اإلسرائيلي من األراضي الفلسطينية التي احتلتها فـي               

، 283 و242، حسب ما جاء في القرارات الدولية وعلى رأسها القـراران      1967) يونيو(حرب حزيران   
ولم تحدد حدود األراضي الفلسطينية التي سـتقام عليهـا الدولـة            . أي على أساس األرض مقابل السالم     
كما أن القدس لم يشر إليها على أنها عاصـمة للدولـة            . 4/6/1967الفلسطينية حسب ما كانت عليه في       

وتجنبت الخريطة اإلشارة إلى أهم عناصر القضية الفلـسطينية، وهـي مـشكلة الالجئـين               . ةالفلسطيني
  .الفلسطينيين

لقد أعادت خريطة الطريق العملية السلمية إلى المربع األول، إذ أضافت مرحلة انتقالية جديـدة، مـدتها                 
ومـدتها خمـس    (ت أوسلو   ثالث سنوات بعد أن كانت المرحلة االنتقالية السابقة التي نصت عليها اتفاقا           

، وتتجاهل بذلك حقيقة أن مفاوضات الوضع الدائم كانت قد جرت فـي             1999قد انتهت منذ عام     ) سنوات
ولم تتطرق إلى أن هدف خريطة الطريق إقامة دولة فلسطينية مستقلة تكون مترابطة             . كامب ديفيد وطابا  

  .األراضي
) مـايو (المرحلة األولى منها في شـهر أيـار   وكان من الفروض حسب ما جاء في الخريطة، أن تنتهي      

فلـم  . ، ولكن بعد مضي أربع سنوات ما زالت إسرائيل تماطل في تنفيذ ما هو مطلوب منها تنفيذه                2003
، وال مـن    2000) سـبتمبر ( أيلـول    28تنسحب من األراضي التي احتلتها بعد انتفاضة األقصى فـي           

ولم تقم إسرائيل في هذه المرحلة بتجميد كل        . ى احتاللها األراضي التي تمر بعد أيام الذكرى األربعون عل       
النشاط االستيطاني حسب ما جاء في تقرير ميتشل، ولم تفكـك المـستوطنات العـشوائية ولـم تجمـد                   



  

  

 
 

  

            30 ص                                    712:                                 العدد5/5/2007السبت : التاريخ

االستيطان، ولم تقم بمبادرات إنسانية عبر السماح بإعادة فتح المؤسسات الفلسطينية في القدس الـشرقية               
دا إلعادة أجواء الثقة باالمتناع عن اللجوء إلى تدابير عقابية، كهدم المنـازل             ولم تبذل جهو  . كبيت الشرق 

وقرارات االبعاد ومصادرة األراضي واغتيال المناضلين الفلسطينيين، بل على العكس، فقـد اسـتمرت              
  .باغتيال نشطاء التنظيمات الفلسطينية

إلسرائيلي لألراضي الفلسطينية، إال    ومن جهة أخرى، فإن خريطة الطريق لم تنص على إنهاء االحتالل ا           
ولهـذا  . في المرحلة النهائية، بعد أن يقوم الفلسطينيون، وهم ضحية االحتالل، بتنفيذ كل ما يطلب مـنهم     

فإن خريطة الطريق تريد من الجانب الفلسطيني أن يقوم بتحقيق األمن إلسرائيل، وهـو مـا عجـزت                   
ولهـذا فـإن    . على رغم ما تملكه من جيش وأجهزة أمنيـة        الحكومات اإلسرائيلية المتعاقبة عن تحقيقه،      

خريطة الطريق غير متوازنة، ألنها تطلب من الجانب الفلسطيني القيام بخطوات عدة معظمها ذات طابع               
قـضية الالجئـين والقـدس      (أمني لمصلحة الجانب اإلسرائيلي، من دون البحث في الحقوق الفلسطينية           

  .لتي ترك بحثها للمرحلة الثالثة، ا)واالستيطان والحدود واألسرى
وفي ما يتعلق بالدولة الفلسطينية التي ورد ذكرها في خريطة الطريق، فقد كان المجتمع الدولي قد طالب                 

كما أن مفهوم إسرائيل للدولة الفلسطينية يختلف كلياً عن التصور الفلـسطيني            . بها قبل ذكرها في الخطة    
  :لها، فاسرائيل ترى

طيني يجب أن ال يسمح له بالسيطرة على الحدود مع أي دولـة أخـرى، وأن تكـون          أن أي كيان فلس   * 
وأن يكون الكيان الفلسطيني محاطا بترتيبات دائمـة يـشرف          . المعابر الحدودية تحت سيطرة إسرائيلية    

  .عليها الجيش اإلسرائيلي
نتونـات مقطعـة    أن ال تكون أراضي الدولة الفلسطينية متصلة مع بعضها البعض، بل عبارة عن كا             * 

  .األوصال وغير متواصلة جغرافياً
  .أن صالحيات أي دولة فلسطينية يجب أن تبقى صالحيات وظيفية وليس سياسية* 
  .أن تكون الدولة منزوعة السالح وناقصة السيادة* 
  .أن ال تسيطر على األرض وال على المياه والموارد الطبيعية* 
  .خول قوات أجنبية وبخاصة عربية إليهاأن ال توافق الدولة الفلسطينية على د* 

ان تأجيل البحث في تلك القضايا إلى المرحلة النهائية التي كان من المفترض أن تنتهـي قبـل عـامين،                    
فقد نص اتفـاق أوسـلو      . يظهر أن خريطة الطريق سوف تكون أسوأ على الفلسطينيين من اتفاق أوسلو           

، 1999لمئة من األراضي الفلسطينية بحلـول عـام          في ا  90على خروج جيش االحتالل اإلسرائيلي من       
مقابل تأجيل قضايا القدس والالجئين والحدود والمستوطنات، ولكن إسرائيل لم تكن قد انسحبت في عـام                

 في المئة من األراضي الفلسطينية، علما أن مساحة جميع أراضي الضفة الغربيـة              18 سوى من    2000
 في المئة من فلـسطين التاريخيـة، بينمـا          22 تبلغ   1967 وقطاع غزة حسب حدود الرابع من حزيران      

 في المئة من فلسطين، وفي الوقت نفـسه         9مساحة الدولة الفلسطينية حسب خريطة الطريق لن تتجاوز         
  .تطالب بتأجيل بحث تلك القضايا إلى المرحلة النهائية، التي لم تبدأ بعد

فينوغراد، ال يبدو في األفق القريب أن إسـرائيل         وأمام األزمة التي تعيشها إسرائيل، بعد صدور تقرير         
جاهزة للبدء في التفاوض مع الفلسطينيين، ال على خريطة الطريق وال على المبادرة العربية التي اتفـق                 

ولهذا على الفلسطينيين أن يستعدوا لمواجهات جديدة مع قوات االحـتالل           . عليها في مؤتمر قمة الرياض    
  . ال ينخدعوا بدعوات إسرائيل لتطبيع عالقاتها معهماإلسرائيلي، وعلى العرب أن

  5/5/2007الحياة 
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  ! الهجرةىالفساد يدفع اإلسرائيليين إل .58
  رأي الراية

أوضح تقرير نشر هنا أنه ألول مرة منذ عشرين سنة تراجع عدد اليهود في :  سمير عواد-برلين
 61 جاء نحو 2000في عام .  سبع سنواتإسرائيل وبلغ هذا التطور أوجه بعد أن بدأ العدد يتراجع قبل

 عدد من المهاجرين اليهود ألرض الميعاد منذ ىيقول المراقبون إنه أدن.  إسرائيلىألف مهاجر يهودي إل
. أن بدأت الهجرة اليهودية إلسرائيل التي اعتادت أن يبلغ عدد المهاجرين اليهود إليها سنويا مئات اآلالف

اإلسرائيلية التي تخشي الفارق الديموغرافي الواضح نتيجة العدد الكبير يثير هذا التطور قلق الحكومة 
 ذلك حرصها علي تجاهل طلب عودة ىللفلسطينيين في المناطق الفلسطينية التي تحتلها، يضاف إل
 .1948الالجئين الفلسطينيين الذين هجروا من مدنهم وقراهم في عام 

وبعد أن ركزت إسرائيل . يهودي مهاجر إلسرائيل الماضي جاء ما يقارب عشرون ألف 2006في عام 
ضمن األخبار السيئة .  هجرة اليهود الروسىفإنها ظلت تركز منذ سنوات طويلة عل) الفالشا(  يهودىعل

من وجهة نظر الحكومة اإلسرائيلية فإن نحو مائة ألف يهودي روسي الذين أتوا من الجمهوريات 
 بلده األصلي واآلخر يجرب حظه ىم إلسرائيل ومنهم من يعود إلالسوفيتية السابقة بدأوا يديرون ظهوره
في العقد األخير أصبحت الجالية اليهودية الروسية أكبر جالية في . في الواليات المتحدة أو في أوروبا

 خليط من اليهود الذين أتوا من مختلف بقاع العالم، ىوالتكوين السكاني في إسرائيل قائم عل. إسرائيل
األول من أتوا بأموال طائلة وهم يحظون :  قسمينى الواليات المتحدة وكندا، وهم ينقسمون إلأولهم يهود

 الفرات ى من النيل إلىبمعاملة جيدة، والقسم الثاني من المتطرفين اليهود الذين يؤمنون بإسرائيل الكبر
ستوطنات وفقا  أراض فلسطينية وهذه المىأتوا دون مال واستقروا في مستوطنات بنتها إسرائيل عل

اليهود الشرقيون الذين يعاملون كيهود من الدرجة الثانية أم اليهود الروس . للقانون الدولي غير مشروعة
فقد احتاجت إليهم إسرائيل لخفض الفارق الديموغرافي مع الفلسطينيين قدر اإلمكان، وشكلوا أحزاباً ولهم 

رين الروس ظلوا يعيشون كأوروبيين لكن سبب لكن غالبية المهاج. من يمثلهم في الحكومة والبرلمان
هجرتهم إلسرائيل لم يكن تحقيق حلم بالعيش في أرض الميعاد بل نتيجة األوضاع االقتصادية الصعبة 

أما اليوم، فإن روسيا بدأت تنتعش اقتصاديا وتخطو . التي كانت سائدة في االتحاد السوفييتي السابق
وكثير من اليهود الذين هاجروا سابقا إلسرائيل . ي أوروبا والعالمطريقها لتصبح قوة اقتصادية معتبرة ف

 . روسياىيريدون اليوم العودة إل
أن عدد المهاجرين اليهود ) فرانكفورتر ألجماينه( يوضح التقرير الذي نشرته صحيفة 2007في هذا العام 

سوف يهاجرون من  ألف يهودي إسرائيلي 20 مهاجر بينما 14400 األكثر ىإلسرائيل سوف يبلغ عل
 المهاجرين الجدد ىتشكل الهجرة إلسرائيل أهم عنصر يساعدها في البقاء، ويعتمد اقتصادها عل. إسرائيل

 شكل حزام أمني لفصل المناطق الفلسطينية ورغبت المهاجرين ىفقد أقامت مستوطنات عل. كذلك أمنها
 حراسة دائمة من قبل جيش ىلالجدد للعيش فيها مقابل سعر بخس جدا للشقق والمنازل، إضافة إ

 أن يعيش يهود العالم كلهم في إسرائيل ى فكرة صهيونية تنص علىوتعود الهجرة اليهودية إل. االحتالل
ونشأت في الواليات المتحدة . لكن هذه الفكرة ظلت بمثابة حلم يراود الصهاينة. وجمعهم من الشتات

نما راجت هجرة اليهود الروس بسبب سوء بي.  الهجرةىودول أوروبية مكاتب لتشجيع اليهود عل
األوضاع االقتصادية فإن اليهود في دول أوروبا الغربية لم يبدوا اهتماما كبيرا بهذه الهجرة ويكتفوا 
بقضاء إجازة قصيرة في إسرائيل ثم يعودوا للحديث عن صعوبة العيش في كيان عنصري أهم ما يفتقره 

فيما تغلق إسرائيل كافة أبواب العودة أمام السكان . لسطينيينهو األمن نتيجة استمرار النزاع مع الف
األصليين لهذا البلد، الفلسطينيين فإنها فتحت أبواب الهجرة لعدد كبير من الروس الذين اشتروا شهادات 

 .وقد راجت تجارة بيع الشهادات المزورة في روسيا قبل عشرين سنة. مزورة بانتمائهم لليهودية
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رة واسعة نتيجة اضطهاد اليهود في أوروبا فوعد وزير خارجية بريطانيا، بلفور، وعرفت إسرائيل هج
يقول التقرير إنه عندما ارتكب .  أرض فلسطين التي كانت تحت االنتداب البريطانيىاليهود بوطن عل

 أرض ى وأعلن قيام دولة إسرائيل عل1948المجتمع الدولي جريمة بحق الشعب الفلسطيني في عام 
 بلغ عدد المواطنين اإلسرائيليين حوالي 1995وفي عام .  ألف نسمة650ان عدد اليهود فيها فلسطين ك

 بالمائة 20 مليون نسمة بينهم نسبة7.1أما اليوم فتوضح اإلحصائيات أن عددهم يبلغ .  ماليين نسمة4.5
 .من اإلسرائيليين العرب

رائيل من قطاع غزة ألنه كان يأمل وقد تعمد رئيس الوزراء السابق أرييل شارون تأخير انسحاب إس
 إسرائيل للتعويض عن العدد الذي سينخفض نتيجة إخالء ىبهجرة جديدة واسعة من اليهود إل
 أراضي ىوالهدف الكبير لبناء المستوطنات اإلسرائيلية عل. المستوطنات في قطاع غزة المحتل

 ىسرائيل تحقيق تفوق ديموغرافي عل هو محاولة إ1967الفلسطينيين منذ نهاية حرب األيام الستة عام 
. الفلسطينيين بمعني أن يزيد عدد اليهود عن عدد أصحاب األرض الحقيقيين لكن هذه الهدف واجه الفشل

كما ترفض إسرائيل حل النزاع مع الفلسطينيين عمال بمثال الصلح بين السود والبيض في جمهورية 
 الغلبة وهم يعيشون ىن السود والبيض حصل السود علجنوب إفريقيا التي نتيجة للفارق الديموغرافي بي

 .بسالم اليوم مع البيض
 ضوء المعطيات الجديدة باالنسحاب من الضفة ىيوضح التقرير أن الكثير من اإلسرائيليين يطالبون عل

بينما كثير من الفلسطينيين يدعون لقيام دولة متعددة القوميات ويأملون من وراء ذلك الحصول . الغربية
والحلم األسوأ لمؤيدي اإليديولوجية الصهيونية .  أغلبية واضحة في الحياة السياسية في إسرائيل أيضاىلع

وأهم . فالهوية اليهودية إلسرائيل تتالشي تدريجيا واألرقام تؤكد ذلك:  أن يصبح حقيقةىفي الطريق إل
عدد اليهود الروس وعزوف  إسرائيل وفقا لما نشر، نضوب احتياطي ىسبب لتراجع الهجرة اليهودية إل
 بالمائة من عدد المهاجرين إلسرائيل 20ويشكل اليهود الروس نسبة . الكثير منهم عن الهجرة من بلده

 إسرائيل في الماضي فعلوا ذلك ىوتعترف الصحيفة األلمانية بأن عددا كبيرا من الروس الذين هاجروا إل
صالت بيهود وغالبيتهم من المسيحيين الذين بشهادات مزورة تقول إنهم من أصل يهودي أو تربطهم 

وتالحظ مكاتب . ظلوا بعد الهجرة يزورون الكنائس عوضا عن المعابد كما احتفظوا بلغتهم وعاداتهم
الهجرة تراجعاً كبيراً في عدد اليهود المهاجرين من الواليات المتحدة وأمريكا الالتينية مقابل زيادة في 

ء الذين يغادرون فرنسا ألنهم يشعرون بتهديد ويشكون من زيادة معاداة عدد اليهود الفرنسيين األثريا
 .لكن عددهم محدود جدا ال يسهم في وقف حد لتراجع الهجرة إلسرائيل. السامية

السؤال الذي يحير المسؤولين اإلسرائيليين هو لماذا تهاجر أعداد متزايدة من اليهود أرض الميعاد؟ 
ألول مرة يزيد حجم صادراتها عن حجم . فضل في السابق مما عليه اليومفاألوضاع االقتصادية لم تكن أ

كما عدد العاطلين . كما أن الدخل القومي للفرد يتجاوز ما عليه في دول غنية. الواردات إليها من بضائع
 .عن العمل قليل جدا

 حرب أكتوبر  حين نزح كثير من اإلسرائيليين بسبب1973إنها الهجرة الواسعة من إسرائيل بعد عام 
زاد عدد  1984 و1983وفي عامي . ورأوا أن إسرائيل ال يمكنها البقاء إذا ظل النزاع مع العرب قائما

 تردي األوضاع ىالمهاجرين من إسرائيل عن عدد الوافدين إليها وقيل حينها أن السبب يعود إل
  .إلسرائيليينلكن هذه ليست اليوم من أسباب نزوح ا. االقتصادية والتضخم وتنامي الفقر

 إسرائيلي، يفكر ربع عدد السكان بالهجرة من إسرائيل، والنسبة عالية 500وفقا إلحصائية شارك فيها 
مدن أوروبية في مقدمتها برلين . في أوساط الشباب حيث نصفهم يريد أن يدير ظهره للدولة العبرية
ويقول أقارب . دونها لإلقامة والعملومدينة نيويورك األمريكية تجتذبان اإلسرائيليين الشباب الذين يقص

ولكن الحكومة .  الهجرةىأبناء الجيل الجديد من اإلسرائيليين أن عدم توفر فرص التعليم يدفع الشباب إل
اإلسرائيلية الحالية مسؤولة عن هذا التطور ففي الفترة التي أعقبت حرب لبنان في صيف العام الماضي 
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 عدد ى في إسرائيل من رئيس الدولة مرورا برئيس الوزراء إلشاعت فضائح الفساد بين رموز السلطة
المالحظ أن كل ثالث إسرائيلي شارك في عملية االستفتاء يشير إلي الحالة . من الوزراء وقادة الجيش

 .األمنية كسبب للهجرة، ويأتون علي ذكر حرب لبنان والخوف من البرنامج النووي اإليراني
 أرض فلسطين بالعمل في سياسة ىفي العام التاسع والخمسين لتأسيسها علتريد إسرائيل مواجهة التطور 

 ألف روسي تقول إن لهم 20جديدة الجتذاب اليهود من شمال غرب الهند والعودة مرة أخري لتشجيع 
لكن إسرائيل لن تتمكن إذا استمرت الهجرة اليهودية . صالت قربي مع يهود وآالف من اليهود األثيوبيين

 . الفارق الديموغرافي مع الفلسطينيين الذي يزداد اتساعا عاما بعد عامىتغلب علمنها في ال
  5/5/2007الراية القطرية 

  
  وبوادر انهيار الصهيونية... تآكل دولة الرفاه .59

  عبد الوهاب المسيري. د
ما يحـدث للدولـة   ) 2007 أبريل10يديعوت أحرونوت " (يغئال سيرنا"في مقال سابق أشرنا إلى تصور     

فقد أشار إلى أن كثيراً من اإلسرائيليين حققوا درجة عالية مـن الثـراء،              . هيونية في عصر العولمة   الص
فهو يلغي المبنى القديم للسياسة، وينقل القوة إلى المال وحده، مما يضعضع كـل              : ولكن للغنى ثمناً باهظاً   

حر المتوسط، ولكن الخصخـصة     أنواع المساواة، نعم لقد تحولنا إلى إمارة تكنولوجيا عليا على شاطئ الب           
المنفلتة العقال ألغراض العولمة، أدت إلى انهيار دولة الرفاه والتضامن االجتماعي، اللذين قامت علـى               

  ". أساسهما الخدمة العسكرية للجميع
 11معـاريف   (، التي كانت تشغل وظيفة مديرة العالقات العامة في الهستدروت           "شارون شاحف "وتتناول  
التكافل االجتماعي الذي كان يوماً أحد المميـزات البـارزة          "س الموضوع إذ تقول إن      نف) 2007مارس  

إن الجمهور اإلسرائيلي يوهم    "، قد اختفى تماماً، وتحاول أن تفسر هذا الموقف بقولها           "للمجتمع اإلسرائيلي 
وساد هو الجهة   نفسه أن ثمة تكافالً اجتماعياً، ولكنه في تصوره هذا ال يختلف عن تصوره الواهم أن الم               

االستخبارية األفضل في العالم، وأن الجيش اإلسرائيلي هو أفضل الجيوش فـي العـالم، وأن العبقريـة                 
هـذا  . اليهودية ما زالت براقة، وأن اإلسرائيليين ينهضون للشيوخ أو للنساء الحوامـل فـي الحـافالت               

، أي أن الطبيعـة     " األثرياء البـيض   االغتراب يخدم بالطبع الطبقة التي يخدمها الجميع، أال وهي الرجال         
قد اتضحت، وانهـارت دولـة      ) أشكناز غربيون في مقابل بقية الطوائف األخرى الشرقية الفقيرة        (اإلثنية  

ويتبدى انهيار دولة الرفاه واالستقطاب الطبقي في       . الرفاه والتكافل، أساس الكيان االستيطاني الصهيوني     
مليون : تقرير األطباء لحقوق اإلنسان   "في مقال بعنوان    " ل أزوالي يوفا"مجال الخدمات الصحية إذ يتناول      

. ، الرعاية الصحية في إسـرائيل     )2007 أبريل   15هآرتس  " (إسرائيلي تنازلوا عن شراء األدوية الغالية     
 ألف شخص   200يقول الكاتب إن تقريراً ُأعد في إسرائيل بمناسبة يوم الصحة العالمي، يبين أن مليوناً و              

عون ممارسة حقوقهم في الحصول على كامل الخدمات الصحية، وهم في الواقع يلفظـون مـن                ال يستطي 
ضمن هذه المجموعة يمكن أن نجد البدو من القرى غير المعترف بها في             . الشبكة الصحية ويفرون منها   

النقب، والفقراء الفلسطينيين من سكان شرقي القدس، والعمـال األجانـب غيـر القـانونيين، والنـساء                 
اإلسرائيليات اللواتي تزوجن مواطنين من المناطق، والالجئين الذين يطلبون اللجوء السياسي، والـسجناء             

أطباء من أجل حقـوق     "وأكد رئيس جمعية    . وغيرهم من الشرائح ذات الوضعية القانونية غير المحسومة       
لفة علـى الوصـول إلـى       ، أن التقرير يظهر أن قدرة شرائح سكانية مخت        "داني فيلك "، الدكتور   "اإلنسان

وحسب مـا   . الخدمات الصحية، ترتبط في حاالت كثيرة بأصولها الِعرقية ومكانتها أو قدرتها االقتصادية           
 عن شراء   2005تنازلوا في عام    ) مليون شخص ( في المئة من سكان إسرائيل       15جاء في التقرير، فإن     

مرتفعة بصورة خاصة في أوسـاط سـكانية        ونسبتهم  . األدوية المسجلة طبياً لعدم تمكنهم من دفع ثمنها       
ويقـول  .  في المئة من المرضـى المـزمنين       20 في المئة من أصحاب الدخل المحدود، و       30 -مختلفة  
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ويجب أن نـضع    . إن جهاز الصحة العام يزداد غالء، األمر الذي يمس بالشرائح الفقيرة          " فيلك"الدكتور  
صهيونية، كي تضمن بقاء المستوطنين فيها، البـد وأن         فالدولة ال . دولة الرفاه هذه في سياقها الصهيوني     

تزودهم بكل الخدمات الممكنة، خاصة وأن معظمهم قد استوطنوا في فلسطين ليس ألسباب أيديولوجيـة،               
). فيما نسميه الصهيونية االقتصادية أو النقدية، أو صـهيونية المرتزقـة   (وإنما ألسباب اقتصادية محضة     

ي واقع األمر تداعي إحدى اللبنات األساسية لالستيطان الـصهيوني، وتزايـد            فتداعي دولة الرفاه يعني ف    
  . معدالت النزوح عن أرض الميعاد التي قيل لهم إنها أرض السمن والعسل

فكتب . وكالعادة دائماً، يطل موضوع نهاية إسرائيل برأسه مذكراً الصهاينة بما يمكن أن يكون مصيرهم             
عادي أوفير ال يـدعو إلـى       "مقاالً بعنوان   ) 2007 مارس   9حق معاريف   مل" (الحنان ياكيرا "البروفسور  

جدل أكاديمي عن حق إسـرائيل فـي        : تغيير نظام الحكم فقط ولكن إللغاء الدولة والتخلي عن استقاللها         
إلى تغيير نظام الحكم اإلسرائيلي بل إلى إلغاء دولة         " عادي أوفير "ال يطمح البروفيسور    : "، فيقول "الوجود
وهذه الدولة لن تكون دولـة      . "يقترحان أنه البد من إنشاء دولة واحدة      " أوزوالي"فهو وصديقه   . يلإسرائ

قومية للشعب اليهودي أو للشعب الفلسطيني، بل ستكون دولـة للجميـع، يعـيش فيهـا الفلـسطينيون                  
بالضرورة ولكن ستكون فيها    . المسيحيون، والفلسطينيون المسلمون، واليهود من كل نوع جنباً إلى جنب         

يقترح أن تكـف إسـرائيل      " أوفير"إن  . أكثرية عربية، ألنه سيتحقق فيها حق العودة لالجئين الفلسطينيين        
وبهذا يكفرون بحق الشعب اليهودي في تقريـر المـصير،          . عن كونها دولة يهودية   ) 1967في حدود   (

أنهما يطلبـان   . طوة أخرى يمضيان خ " أوفير وأزوالي "إن  . لكنهم ال يدعون بصراحة إلى إلغاء إسرائيل      
فقط بنظام  " أوفير"ال يوصينا   .  من البحر إلى النهر تكون فيها أكثرية عربية        -ال اثنتين -إقامة دولة واحدة    

سياسي ستختفي فيه أو تلغي دولة إسرائيل، بل إنه يعتقد أنها يجب أن تختفي من ناحية أخالقية، فهـي ال        
  ". حق لها في أال تختفي

 صورة خاصة لنظام قمـع      1967ه قد نشأت في المناطق التي احتلتها إسرائيل في عام           أن" أوفير"ويرى  
في المجال الذي يقيمه هذا النظام تنفتح الهاوية ويظهر منحدر يفضي إلى الكارثة النهائية              . وفصل قومي 

 فـي   منحدر يؤدي إلى عمليات طرد أو إبادة منهجية لجماعات من السكان ال داعي لهم، أي الفلسطينيين               
المنحدر الذي يفضي إلى الكارثـة      "و" اختفاء إسرائيل "وضرورة  " إلغاء الدولة "إن عبارات مثل    ". األساس
يديعوت " (السياسة اإلسرائيلية تلفظ أنفاسها األخيرة    "وفي مقال بعنوان    . كلها تشير بهاجس النهاية   " النهائية

 سابقاً، إن صورة البناء الـسياسي فـي     ، مدير مكتب رابين   "إيتان هابر "يقول  ) 2005 يوليو   3أحرونوت  
" هـابر "وقد بدأ   . تستدعي هاجس النهاية  " قبر السياسة "وعبارة  . إسرائيل ومدى انهياره أصبحت واضحة    

في يوم من األيام اختفى أحد مؤسسي إحدى الكيبوتسات القديمة، والتي أسست فـي              : مقاله بالنكتة التالية  
وفي الظهيرة عـاد    . ؤه الشباب في الكيبوتس في البحث عنه قلقين       فبدأ زمال . بداية االستيطان الصهيوني  

ذهبـت إلـى المقبـرة      : "أين كنت؟ أجاب  : الكهل ابن الثانية والتسعين، وهو سعيد وفرحان، فسألوه بقلق        
أي أنه لماذا ال تنضم للموتى باعتبارك واحداً منهم؟         "،  "لماذا عدت إذاً؟  : "فأجابوه قائلين ". لزيارة زمالئي 

تمـت خصخـصة أقـدم      (ة الكيبوتسات، وهى إحدى اللبنات األساسية للرؤية الصهيونية قد انتهت           فعقلي
إذن . في هذه األيام تلفظ الطريقة السياسية اإلسرائيلية أنفاسها       "يقول الكاتب   !) الكيبوتسات منذ عدة شهور   

سي أو أيديولوجي بين    تحول إلى ملجأ لمن يبحثون عن الوظائف المهمة، وال يوجد أي رابط سيا            " الليكود"
ـ      هو بالنسبة للكثيرين مـن أعـضاء       " مناحيم بيجن "و" جابوتنسكي"أجزائه، ذكر اسم شارون كاستمرار ل

. الحزب ال يقرر، هو فقط يقترح لفالن أن يكون رئيساً لهذه أو تلك الوظيفة             . الحزب القدماء كالكفر باهللا   
ال توجد جداالت حتى ساعات     .  متعمق باألحزاب  ال يوجد نقاش سياسي   . فقد فقدت البوصلة  " شينوي"أما  

القيادة السياسية من نهاية القرن الماضي أدت إلى تردي البنية الداخلية وشارون ما هو              . متأخرة من الليل  
أوريـل  "وقـد أشـار     ". إال ضارب المعول األخير من الرمل الذي يلقى به على الميت في قبر السياسة             

" أتالنتيك مانثلي "الذي نشر في مجلة     " بنجامين شفارتس "إلى مقال   ) 2005 أبريل   27معاريف  " (أبولوف
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هل ستحظى إسرائيل بأن تصل إلـى       "والذي أحدث ضجة في األوساط اليهودية والصهيونية فهو بعنوان          
 -وكانت إجابته بالنفي، وأشار إلى المسألة السكانية واستمرار الـصراع اإلسـرائيلي           " المئة من عمرها؟  

أن حيرة مواطني الدولة الصهيونية قد خفتت رويداً، وحل محلها تدريجياً           " أبولوف"قد أشار   و. الفلسطيني
  . نوع من الالمباالة التي حصرت كل همها في عملية االنسحاب من غزة

ليس فريد نوعه في طرح هذا السؤال الوجودي الذي ظل يقض مضاجع اإلسرائيليين، منـذ               " شفارتس"و
قبل أكثر من خمسين عاماً على حساب الشعب الفلسطيني، فقبله كثيرون وضمنهم            قيام دولتهم المصطنعة    

   .إسرائيليون حذروا بصراحة وجرأة من هذا السيناريو
ـ   "أبراهام بورغ "مثالً، فقد قام     ، فـي   "العمل"اإلسرائيلي، وأحد زعماء حزب     " الكنيست"، الرئيس السابق ل

الدولة اإلسرائيلية تقوم اآلن    : " والمشروع الصهيوني، قائالً   مقال نشره العام الماضي، بنعي دولة إسرائيل      
وهناك احتمال كبير بـأن     . وبناء عليه، نهاية المشروع الصهيوني وشيكة جداً      . على الفساد والقمع والظلم   

قد تبقى الدولة اليهودية قائمة، لكنها ستكون من نوع مختلف، غريبـة            . يكون جيلنا آخر أجيال الصهاينة    
ال يمكن االحتفاظ بكل شيء بدون      .. ال يمكن أن ينجح هذا    . الدولة التي تفتقر إلى العدالة ال تدوم       .وقبيحة
  . واهللا أعلم). 2004 أبريل 9يديعوت أحرونوت ." (دفع ثمن
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  شوكي مئيروفيتش  

يجة لتعاظم قوة حزب اهللا، وليس نتيجة لتوجهه إلى جنوب نهر           ليس كنت . بدأ العد العكسي للحرب القادمة    
وبشكل اشكالي، ولكن بما يتوافق مـع التـاريخ والمـزاج           . الليطاني، وإنما نتيجة لتقرير لجنة فينوغراد     

  . الشعبي للمجتمع اإلسرائيلي، فإن خطورة التقرير تحديدا هي التي ستؤدي إلى الحرب القادمة
ولى التي يصلح فيها المجتمع اإلسرائيلي اخفاق الحرب السابقة بواسطة حـرب            ليست هذه هي المرة األ    

. ومقولة مناحيم بيغين معروفة بأن حرب لبنان األولى جاءت لمعالجة صدمة حرب يوم الغفـران              . جديدة
  .فحرب لبنان الثالثة ستعلن كإصالح لحرب لبنان الثانية. وهكذا سيكون هذه المرة

وقد جاءت إشارة   . رير فينوغراد حتى بدأت التحضيرات النفسية للحرب القادمة       لم يجف بعد الحبر في تق     
االنطالق في أعقاب االدعاءات اآلخذة في التزايد بأن قلة خبرة أولمرت وبيرتس، كما جاء فـي نتـائج                  

فالمجتمع اإلسرائيلي يتميز بميل تـاريخي إلـى حـل          . اللجنة، هي العامل الحاسم في قرار شن الحرب       
 السياسية بوسائل عسكرية، أي عن طريق الحرب، وأن الخطاب العام في إسرائيل يتجه باتجـاه                المشاكل

  .المطالبة بإعادة وضع دفة السلطة في يد جنراالت الماضي، عاجالً أم آجالً
 أيضا، هددت هيئة األركان العامة الحكومة التي خضعت بـدورها           1967قبل إعالن شن حرب حزيران      

ك في جلسة الحكومة عشية شن الحرب لبنان األولى، أقنع رجال الجيش الحكومـة              وكذل. وأعلنت الحرب 
وهذه المرة، لم يكن رئيس هيئة األركان بحاجة إلى فرض نفسه على الحكومة، بـل هـي                 . بشن الحرب 

وتشير هذه الحاالت إلى أن المستوى المدني ال يستطيع الوقـوف فـي وجـه               . نفسها انقادت إلى الحرب   
  .كريالمستوى العس

القيادة المدنية غير قادرة على التفكير في شكل مدني، وهي توافق بشكل مطلق وغير انتقادي على الميل                 
ويشير ادعاء لجنة فينوغراد بأن الحكومة لم تقم بدراسة بدائل للمواجهات العسكرية، إلـى              . لشن الحرب 

  .أن هذا الخيار غير موجود عمليا في قاموس تفكير المجتمع اإلسرائيلي
إصالح مواضع الخلل التي أشار إليه التقرير سيتم، بهذا المقدار أو ذاك، لكن السؤال األهم هو مـا هـو                    

تعزيز الجيش وإضعاف البدائل    : فنحن نرى من اآلن براعمه    . المزاج الشعبي الذي سيحرك هذه الخطوة     
ن التفكير العسكري   ومغزى التعزيز اإلضافي لقوة الجيش هو شن حرب أخرى، وذلك أل          . الفكرية المدنية 
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هذا هو تصور العسكريين، وهذا هو المنظار الذي ينظـرون          . يرفض في جوهره الحلول غير العسكرية     
بالضبط مثلمـا   . إلى الواقع بواسطته، في حين أن الخطاب العام في اسرائيل يتبنى هذا النمط من التفكير              

الجمهور اإلسرائيلي، مثل قادته، الخيـار      كان عليه الوضع عندما اندلعت حرب لبنان الثانية، حيث تبنى           
  .العسكري بحماس

وحتـى  . لم تكن مشكلة إسرائيل أبداً انعدام جاهزية الجيش، أو غياب القيادة أو انعدام حسن تقدير األمور               
لو توفرت القيادة وكان الجيش مستعداً، وحتى لو كان التقدير عسكريا مرة أخرى، فإن الجيش هو الـذي                  

  .ول األعمال، وسوف توافق عليه القيادة ويذهب الجمهور اإلسرائيلي وراءهاسيحدد مجددا جد
لـن يـتمكن    الخالصة الوحيدة المطلوبة ـ هي تعزيز الثقافة المدنية وإضعاف هيمنة الثقافة العسكرية 

  .  المجتمع اإلسرائيلي من استخالصها مجددا ، ذلك أن الحرب القادمة على األبواب
  3/5/2007 هآرتس

 5/5/2007تقبل المس
  

  :كاريكاتير .61
  

  
  5/5/2007نية بحرياأليام ال


