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***  

  
 استمرار الحصار يهدد االستقرار في المنطقة:  لشتاينمايرعباس .1

أكد الرئيس محمود عباس لوزير : وكاالتال ونقالً عنرام اهللا من  6/5/2007األيام الفلسطينية نشرت 
 ".استمرار الحصار يهدد االستقرار في االراضي الفلسطينية وعموم المنطقة"الخارجية االلماني أمس، ان 

 أمس للوزير االلماني، ان الحديث تركز عباسزياد ابو عمرو وزير الخارجية عقب استقبال .وقال د
فك "معتبرا ان " ضرورة االسراع في تقديم المساعدات"ل فك الحصار، وإن عباس طالب بـ على سب

هناك تقدماً في الموقف االوروبي نحو "واضاف ابو عمرو ان  ".الحصار مدخل لحل كل المشاكل العالقة
لكنني "ئال اال انه استدرك قا" استئناف المساعدات المالية واالقتصادية مباشرة الى حساب وزارة المالية

اريد ان اقول اننا لم نصل الى النقطة التي نستطيع ان نقول فيها ان الحصار قد انتهى وان المشكلة قد 
االولى هي القيود البنكية التي تفرضها الواليات : ان هذا الحصار يتمثل بثالث قضايا"واوضح  ".انتهت

لثانية هي ان المساعدات المباشرة لم تبدأ المتحدة على التحويالت المالية الى االراضي الفلسطينية، وا
  ".بالوصول الى االراضي الفلسطينية، وثالثاً االموال الفلسطينية المحتجزة لدى الجانب االسرائيلي

زياد ابو عمرو من نظيره .طلب د: ألفت حدادنقالً عن مراسلته،  5/5/2007 48عربوأضاف موقع 
ائيلي الطالق اموال الشعب الفلسطيني التي تحتجزها اسرائيل االلماني ان تتدخل بالده لدى الجانب االسر

ووعد  .الن استمرار حجز هذه االموال يندرج في اطار سياسة العقاب الجماعي على الشعب الفلسطيني
  .وزير االلماني ان تلعب بالده دورا في هذا المجال ونقل الموقف الفلسطينيالمن جانبه 
وزير الخارجية االلماني  أن  أحمد رمضان،رام اهللاعن مراسلها في نقالً  6/5/2007المستقبل وذكرت 

وقال للصحافيين اثر وصوله الى مدينة بيت . حض اإلسرائيليين والفلسطينيين على انتهاز فرص السالم
فرص ) في الشرق األوسط(من وجهة نظر واقعية يمكن القول إنه توجد حالياً "لحم قادماً من شرم الشيخ 

إن كون موقف العالم .. رة في الماضي ولكن المخاطر في الوقت نفسه ال تزال مرتفعةلم تكن متوف
قرار الجامعة العربية إعادة تفعيل مبادرة السالم كان أكثر من مفيد وأنا . العربي بناء أكثر يشكل فرصة

 ".سعيد لكون الحكومة اإلسرائيلية رحبت به
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  استقالة القواسمي وميركيةعباس وهنية يبحثان التهدئة والخطة األ .2

قللت مصادر فلـسطينية     : محمد هواش  ،رام اهللا نقالً عن مراسلها في      6/5/2007النهار اللبنانية   نشرت  
رفيعة المستوى للنهار اهمية المواضيع التي سيبحثها اليوم الرئيس محمود عباس مع رئـيس الـوزراء                

ن في امكان تجديـد التهدئـة وتوسـيعها         لكنها مع ذلك قالت ان الرجلين سيبحثا      . اسماعيل هنية في غزة   
وسيعرض عباس على هنية الوثيقة االميركية ويطلب منه ان تبدي حركة حماس مرونة في التعامل مـع                 
المقترحات االميركية الواردة فيها استنادا الى معلومات مفادها ان اسرائيل تحفظت عن الوثيقة التي تعـد                

 التزامات أمنية متبادلة تنطوي علـى توسـيع التهدئـة           خطة مساعدة الطالق عملية سياسية من طريق      
وقالـت   .وتسهيل حركة االفراد والبضائع في الضفة وبين غزة وكل من الـضفة ومـصر واسـرائيل               

ووعد عباس بـأن مـا سـماها        . المصادر ان عباس سيستمع الى مطالب وزير الداخلية هاني القواسمي         
وقالت  .دون أي مشاكل وال تحتاج الى استقالة وخالفه       القواسمي معوقات عمل يمكن حلها وتوفيرها من        

ربما تكون االستقالة صدى لخالفات داخل حماس، واصطفاف جديد لمراكز القوة في الحركة             : "المصادر
واضافت ان عباس سيعرض على هنية ويستمع منه الى خطط عملية لوقـف التـدهور               . بعد اتفاق مكة  

  .االمني وحال الفلتان في غزة
خالد أبو هالل الناطق باسم الداخليـة قـال إن   من غزة إلى أن  6/5/2007الخليج اإلماراتيـة   وأشارت  

  .القواسمي، سيحضر لقاء عباس وهنية
سيتناول بحـث    " عباس هنية  قال خالد أبو هالل إن لقاء     : غزةمن   6/5/2007الشرق األوسط   وأضافت  

، مشددا على أن القواسمي مـا       "اذ قرار بشأنها  األسباب التي دعت وزير الداخلية إلى تقديم استقالته واتخ        
عالقـات  "ونفى ابو هالل حصر األزمة فـي        . زال متمسكا باستقالته لحين حل األسباب التي دفعته إليها        

 . بإقالة أبو شباكعباس، ورفض أبو هالل التعقيب على ما تردد من نية القواسمي مطالبة "شخصية
  

 يئة لدورة عنف دموية جديدة تهناتصريحات حماس ضد: األمن الوقائي .3
وجه مدير عام جهاز األمن الوقـائي       : الوكاالتنقالً عن   غزة و من   6/5/2007البيان االماراتية   نشرت  

الفلسطيني العميد يوسف عيسى رسالة احتجاج شديدة اللهجة إلى رئيس الوزراء إسماعيل هنية ووزيـر               
ا وزير الداخلية السابق سـعيد صـيام ووزيـر          الداخلية هاني القواسمي بشأن التصريحات التي أدلى به       

الخارجية السابق محمود الزهار والنائب صالح البردويل الذين اتهموا جهاز الوقائي بأن له تاريخا أسود               
متهما عناصر حماس بسرقة سالح ومركبـات الـسلطة، وقـال            وأنه يقف خلف ظاهرة الفلتان األمني،     

لوقائي نستغرب التصريحات الالمسؤولة التي صدرت وننظـر        إننا في جهاز األمن ا    "يوسف في الرسالة    
بخطورة لتصريحات صدرت في ثالثة أيام متتالية تستهدف الجهاز وسمعته ونشم مـن ورائهـا تهيئـة                 

جهاز األمن الوقائي لـم يعتقـل أحـداً         "وأوضح أن   ". مقصودة لدورة عنف دموية جديدة يخطط لها بليل       
ق النار عليه وأعاده إلى أهله إما جثة وإما معاق، وأن جهـاز األمـن               وقدمه إلى محاكمة ميدانية ثم أطل     

الوقائي لم يحاصر بيوت اآلمنين ويهدمها فوق رؤوس أصحابها ويفجر بيوت جيرانهم ويرعب كل سكان               
المنطقة، ولم يسرق سيارات المواطنين ولم يحول منابر المساجد إلى مقرات أحزاب سياسية تجيـد فـن                 

عناصر حماس بسرقة سالح ومركبات الـسلطة       "واتهم يوسف   ". ذب والتخوين والتكفير  السب والشتم والك  
". بعد مداهمة مقراتها وخطف المواطنين وزرع العبوات على أبواب بيـوت اآلمنـين وتفجيرهـا لـيالً                

أما تصريحات محمود الزهار فلم نتوقع منه غير ذلك، ألنه ال يمتلك إال هذه االسطوانة التـي                 "وأضاف  
الجهاز سيبقى ملتزما بروح اتفاق مكة وأن       "وأكد أن   ". للدكتور البردويل فكررها دون دليل أو بيان      راقت  

". أهم أولويات ضبط الفلتان األمني الذي يمارس بسالح معروف وبتعليمات معروفة وبأشخاص معروفين            
سالة بأنه إذا   وهددت الر . وطالب إسماعيل هنية بوقف حملة التحريض التي تمارس ضد الجهاز وكوادره          
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فسنجد أنفسنا مضطرين لكشفها أمام الرأي العام ليدرك الجميـع مـن       "لم يتم وضع حد لهذه التصريحات       
  ". المسؤول عن الفلتان األمني وساهم في ترسيخ هذه الظاهرة في المجتمع الفلسطيني

صيام الـذي   فوجئت بتصريحات   "قال العميد يوسف عيسى     : غزةمن   6/5/2007الغد االردنية   وأضافت  
  "..عمل معه جهاز الوقائي بكل مصداقية وشفافية

ال أحد يمنع الحكومة    : "قال العميد يوسف عيسى    :6/5/2007 األيام الفلسطينية     في كتب فايز أبو عون   و
من ممارسة صالحياتها على جهاز األمن الوقائي باعتباره يخضع للحكومة وينفذ تعليماتها، ومن محاكمة              

 ".ا كان مسؤوالً عن الفوضى األمنيةالمتجاوزين فيه إذ
  

   للحق الفلسطيني تقزيماً الخطة األمريكيةالبرغوثي يعتبرمصطفى  .4
 التي تـدعو    ،مصطفى البرغوثي رفضه للخطة األمريكية    .أكد وزير اإلعالم د   :  أمين أبو وردة   -نابلس  

ه المبادرة تهدف إلى إنهاء     إلى إنهاء المقاومة مقابل إزالة بعض الحواجز في الضفة الغربية، مبينا أن هذ            
القضية الفلسطينية وتقزيمها، مطالبا بتشكيل جيش من اإلعالميين الفلسطينيين المتطوعين للعمـل علـى              

وطالـب   . بحق الشعب الفلسطيني ورئاسته وحكومته المنتخبـة       "إسرائيل"نشر الحقيقية كاملة عما تقترفه      
  . بتصعيد المقاومة الشعبية

  6/5/2007الخليج اإلماراتية 
  

   سوى الجداول الزمنيةميركية ال تحمل جديداًالخطة األ: عريقات .5
صائب عريقـات   . قال د  : عماد ابو سمبل   ،اريحانقالً عن مراسلها في      6/5/2007الحياة الجديدة   نشرت  

ان الوثيقة االميركية التي قدمت الى الجانبين الفلسطيني واالسرائيلي ال تحمل جديـدا سـوى الجـداول                 
واضـاف   . حيث ان االلتزامات المترتبة على الجانبين في الوثيقة كان قد اتفـق عليهـا سـابقا                الزمنية،

القيـادة الفلـسطينية تـدرس الوثيقـة        "عريقات الذي التقى بعد ظهر امس وزير االمن لجنوب افريقيـا            
االميركية، اذ ان الهدف من ذلك ان تكون لقاءات الرئيس عباس واولمرت محصورة في بحـث االفـق                  

واعتبـر   ".1967السياسي وكيفية تطبيق رؤية الرئيس بوش القامة دولتين وانهاء االحتالل الذي بدأ عام    
ان تثبيت التهدئة الشاملة والمتزامنة والمتبادلة يصب في مصلحة الجميع، داعيا المجتمع الدولي             "عريقات  

  "..اماتاللزام الحكومة االسرائيلية بوقف كافة اعتداءاتها من اغتياالت واقتح
قال صائب عريقات   : نقالً عن مراسلها في نابلس، أمين أبو وردة        6/5/2007الخليج اإلماراتية   وأضافت  

ان الرئيس عباس سيعرض الخطة األمريكية على اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير وذلك خالل اجتمـاع               
  .قة إلى أجل غير مسمىوأضاف ان كوندوليزا رايس أجلت زيارتها للمنط .ستعقده بمدينة رام اهللا

رفض مستشار كبير للـرئيس     :  نضال المغربي  ،غزةنقالً عن مراسلها في      5/5/2007رويترز  وأوردت  
وقـال   .عباس مشروع الخطة االمريكية التي قدمت الى عباس واولمرت ووصفها بانها يتعذر تطبيقهـا             

لتلبية المطالب الفلسطينية بانهاء    ياسر عبد ربه ان الخطة االمريكية لم تضع ضغوطا كافية على اسرائيل             
وقال انه ال يمكن تنفيذ هذه الخطـة الن          .العقوبات االقتصادية واستئناف المحادثات المتعلقة باقامة الدولة      

واضاف انه لم يرد في الخطة اي ذكـر للقـضايا           . اسرائيل غير مستعدة لتغيير موقفها وانهاء الحصار      
بحث هذه الخطة او اي اقتراح اخر يكون بديال عـن المفاوضـات             السياسية وان الجانب الفلسطيني ال ي     
  .السياسية الرامية الى انهاء االحتالل

  
  ريحا الليلة دون نتائج تذكرأنتهاء اجتماع أمني فلسطيني اسرائيلي في ا .6

 في وقت متأخر من الليلة لمراسل وكالـة         ىكشف مصدر فلسطيني رفيع المستو    : حكمت يوسف  -غزة  
 نتائج تذكر حيث أكد     ى انتهاء اجتماع أمني فلسطيني اسرائيلي في اريحا دون التوصل ال          سما النقاب عن  
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وقال المصدر الذي فضل عدم الكشف عن هويته ان اللقاء           .ان التعنت االسرائيلي خيم على اجواء اللقاء      
زالـه الحـواجز    تناول العديد من القضايا اليومية التي تهم الشأنين الفلسطيني واالسرائيلي بما في ذلك ا             

االسرائيلية من مدن الضفة الغربية وحركة التنقل والمعابر وكذلك العمل على وقف حركة التعديات التي               
وبين المصدر ان اللقاء كان      .يقوم بها المستوطنون االسرائيليون على المواطنين الفلسطينيين وممتلكاتهم       

ن التعنت االسرائيلي حال دون التوصـل       معقد وصعب للغاية حيث استمر ما يقارب االربع ساعات ولك         
واوضح المصدر ان لقاءات مكثفة سيتم عقـدها        . الي نتائج تذكر وكله تحت خطط أمنية اسرائيلية واهيه        

بين الجانبين الفلسطيني واالسرائيلي في كل من القدس الشرقية واريحا وذلك لالستمرار في بحث العديد               
بين وعلى وجه التحديد الحدود الفلسطينية المـصرية ومـا تزعمـه           من القضايا االمنية التي تتعلق بالجان     

غزة عبر االنفاق وكذلك تسهيل حركة تنقل المواطنين الفلسطينيين بـين           ى  اسرائيل من تهريب للسالح ال    
  .مدن الضفة الغربية

  6/5/2006وكالة سما 
  

  لتحدياتمصممون على النجاح في مواجهة ا:  فلسطينيي أوروبا في مؤتمرهميخاطبهنية  .7
فـي  " الفيديو كـونفرينس  "نوه رئيس الحكومة الفلسطينية إسماعيل هنية خالل مداخلة له عبر           : روتردام

شعب واحد وحـق    .. برغم البعد واآلالم  "مؤتمر دولي بدأ فعالياته في هولندا، بشعار المؤتمر الذي يقول           
ووسط تصفيق من حضور كثيـف   ."دهذا الشعار يختزل الموقف الفلسطيني أينما وج"، معتبرا أن "ثابت

               هـذا المـؤتمر    "ناهز عدة آالف، ألقى هنية كلمته في افتتاح مؤتمر فلسطينيي أوروبا الخامس، وقال إن
، والتي أتت من كل حدب وصوب       1948ينعقد في ذكرى النكبة، عندما جاءت العصابات الصهيونية عام          

يأتي بعد ستة عقود ليؤكـد أن األحـالم لـم           " المؤتمر   ، معيداً إلى األذهان أن هذا     "لتغتال البشر والشجر  
تُسرق، وأن فلسطين لم تتغير في الضمير والوجدان كما راهن الكيان الصهيوني، بأن الكبار سـيموتون                
والصغار سينسون، فسقط هذا الرهان، وها هو الفلسطيني ال يزال يرفع الراية ويعيش على أحالم العودة                

الحكومة الفلسطينية قد شاركت فـي المـؤتمر        "قال إن   و". وهي آتية ال ريب فيها    التي هي حقيقة راسخة     
السابق، وتشارك اليوم في هذا المؤتمر، وكنت أرغب شخصياً في الحضور لنكون علـى مقربـة مـن                  

 شكره ألعضاء الحكومـة     هنية، وسجل   "إخواننا الذين ال زالوا يعيشون حب فلسطين رغم الغربة والبعد         
ينعقد في ظل   "الذين طالبوا بتمكينه من الحضور إلى المؤتمر، ولفت االنتباه إلى أن هذا المؤتمر              الهولندية  

هذا الحصار يهدف إلى دفـع الحكومـة        "، موضحاً أن    "ظروف صعبة وحصار ظالم امتد ألكثر من عام       
لت الحكومة المنتخبة   وتابع قوله إن هذه المحاوالت لم تنجح بعد أن تحم         ". المنتخبة لتقديم تنازالت سياسية   

ومعها الشعب الفلسطيني الكثير، حتى وصلنا إلى محطة اتفاق مكة لنشكل حكومة وحدة تتمسك بالحقوق               
وأكد أن الشعب الفلسطيني وحكومته يقفان اليوم        .والثوابت وتحمي الخيار الديمقراطي للشعب الفلسطيني     

ضايا الهامة في برنامج حكومة الوحدة، مؤكـداً        على بعض الق  هنية  وشدد  . أمام تحديات كبيرة غير سهلة    
، "متمسكة بالثوابت وعلى رأسها حق العودة لالجئين الفلسطينيين إلى ديـارهم وممتلكـاتهم            "أن الحكومة   

   الحكومة لـن تتخلـى عـن مـسؤوليتها            "القدس واألقصى أمانة في أعناق الجميع     "وتابع أن مضيفاً أن ،
من االلتزامـات المقبلـة   "واعتبر قضية األسرى    ،"اء وكفالء لهذه القضية   أمن" الشرعية واألخالقية، فنحن  

وأكد أنه متمسك بالوحدة وحماية الشعب الفلسطيني من الدخول في أتون الـصراع الـداخلي،                . والهامة
وأشار إلى أنه يجب حماية القضية الفلسطينية في بعدها العربي واإلسالمي، وأن الشعب الفلسطيني جزء               

 ال ينفصل عنها، مشدداً على االلتزام بحماية المشروع التحرري من االحـتالل، إضـافة إلـى                 من أمته 
   أنه في مثل هـذا اليـوم كـان          ،واستحضر في نهاية الكلمة    .مشروع البناء واإلعمار لما دمره االحتالل     
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            فل باسـتقاللها   روتردام التي تحت  "تحرير هولندا من االحتالل النازي، لشعب رفض القيد، مشيراً إلى أن
  ."من النازية تمنحنا القوة في العمل من أجل السير نحو استقاللنا، ونحن نعيش ذكرى النكبة

  5/5/2007 قدس برس
  

 فياض يطلع وزير الخارجية األلماني على األوضاع المأساوية في األراضي الفلسطينية .8
األلماني، على األوضـاع العامـة      طلع سالم فياض وزير المالية الفلسطيني أمس وزير الخارجية          أ: لندن

وقال فياض، عقب اللقاء الذي عقـد فـي          .التي تمر بها األراضي الفلسطينية في ظل الحصار واإلغالق        
بيت لحم، إن هذا اللقاء يعتبر األول من نوعه مع الحكومة الفلسطينية بعد تشكيلها، الفتاً إلى انـه أطلـع                    

والممارسات اإلسرائيلية بحـق المـواطنين الفلـسطينيين،        الضيف على األوضاع االقتصادية الفلسطينية      
وأوضـح   .إضافة إلى سياسة العزل المفروضة على األراضي الفلسطينية من قبل االحتالل اإلسـرائيلي            

، أن اللقاء يندرج ضمن تسهيل وتذليل األوضاع الحياتية الفلسطينية، وإيجاد الطرق الجيدة للعـيش               فياض
وأشـار   .كن في ظل إقامة الجدار وعزل األراضي الفلسطينية عـن بعـضها           بسالم وكرامة، وهذا ال يم    

فياض الى أنه بحث مع الضيف األلماني، إمكانية توسيع آلية عمل المساعدات القائمة وتخفـيض قيمـة                 
الديون للقطاع الخاص، إضافة إلى تطبيع العالقات مع االتحاد األوروبي في الشأن المـالي الـذي هـو                  

اض أن أزمة الرواتب ترتبط بالواقع االقتصادي الفلسطيني، الذي يعاني األمرين بسبب            وأكد في  .األساس
  .استمرار إسرائيل في حجز األموال الفلسطينية

واجتمع شتاينماير أيضا مع وزيرة السياحة واآلثار خلود دعيبس التي وضـعته فـي صـورة الوضـع                  
ني، ترافقه دعيبس الى كنيسة المهد وتفقد مدرسة        وزار الوزير االلما  . المأساوي لقطاع السياحة الفلسطيني   

  .في بيت جاال
  6/5/2007الشرق األوسط 

  
  من انهيار السلطة في حال استمرار الحصار يحذر مصطفى البرغوثي  .9

حذر مصطفى البرغوثي وزير اإلعالم أمس، مـن مغبـة انهيـار الـسلطة              :  االيام، وكاالت  -رام اهللا   
وقـال   .صار الدولي المفروض على الشعب الفلسطيني منذ أكثر من عام         الفلسطينية في حال استمرار الح    

الـشعب   لم يعد هناك مبـرر السـتمرار الحـصار علـى          "خالل لقائه مع وزير الخارجية األلماني إنه        
مـن  % 96، داعياً إلى ضرورة التعامل مع حكومة الوحدة الوطنية باعتبارها تعكـس إرادة              "الفلسطيني

 .الناخبين الفلسطينيين
الجانب الفلسطيني تقدم بمبادرات عديدة من بينهـا مبـادرة التهدئـة الـشاملة والمتبادلـة                "وأضاف إن   

والمتزامنة ، ومبادرة تبادل األسرى والمبادرة العربية، إال أن إسرائيل مازالـت تقابلهـا بالمزيـد مـن                  
 .التصعيد العسكري

  6/5/2007األيام الفلسطينية 
  

  لدية بيت لحم ألنه مشارك في ائتالف مع حماس يرفض لقاء رئيس بشتاينماير .10
رفض وزير الخارجية األلماني، شتاينماير، لقاء رئيس بلدية بيت لحـم، فيكتـور             :  ووكالة معا  48عرب

بينما قال مرافقون للوزير األلماني أنه لـم يلتـق   . بطارسة ألنه مشارك في ائتالف مع حماس في البلدية       
وقالوا أن الوزير عبر عن رضاه مـن حفـاوة          . معه غير مخطط مسبقا   رئيس بلدية بيت لحم ألنه اللقاء       

  .االستقبال في بيت لحم
ان وزير الخارجية االلماني رفض االجتماع به خـالل  "فكتور بطارسة قال  .وكان رئيس بلدية بيت لحم د     

لجميـع  واعتبر بطارسة الموقف االلماني بمثابة اهانة ليس لبلدية بيت لحـم فقـط بـل                . زيارته للمدينة 
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 ومن  ،اوجه ندائي للعالم بأن هناك عنوانا واحدا فقط لبلدية بيت لحم هو رئيس البلدية             : " قائالً ،الفلسطينيين
 الن المجلس الذي انتخب ديمقراطيـاً يمثـل         ،ال يريد لقاء الرئيس فهو غير مرغوب فيه بزيارة المدينة         

  ".جميع اهالي بيت لحم
عمري زيارة المسؤول االلماني تضامنا مع رئيس البلديـة، كمـا   وقاطع محافظ بيت لحم اللواء صالح الت 

من ال يرغب باستقبال رئـيس بلديـة        "علقت الفتة كبيرة في ساحة المهد وسط المدينة كتب عليها عبارة            
  ".بيت لحم غير مرغوب فيه ببيت لحم

ـ               سطينية بـضرورة   وأوضح بطارسة أنه بعد أن تلقى طلباً من مدير التشريفات في وزارة الخارجية الفل
 عاد مدير التشريفات بعد ساعة ليبلغه بان الممثلية االلمانية ال ترغـب             ،استقبال وزير الخارجية االلماني   

  .بان يكون بطارسة في استقبال المسؤول االلماني
وأكـد   "على المجتمع الدولي احترام العملية الديمقراطية الفلسطينية وعدم مقاطعة بلدية بيت لحـم            :" وقال
رسة انه سيوجه رسالة الى الرئيس عباس والقيادة الفلسطينية يطالبهم فيها باتخاذ موقف موحـد ازاء                بطا

  .مقاطعة البلديات
  5/5/2007 48عرب

  
  عمليات االغتيالوتدين  تحذر من كارثة اقتصادية وامنية  منظمة التحريرتنفيذية .11

لتحرير امس من كارثة اقتصادية وامنيـة        حذرت اللجنة التنفيذية لمنظمة ا     : وفا – نائل موسى    -رام اهللا   
تتهدد االراضي الفلسطينية جراء األزمة المالية والمعيشية القائمة ولفتت الى ان استمرارها سيؤدي الـى               

وعبرت اللجنة في اجتماع عقدته برئاسة محمود عباس برام          .تراجع في المكانة السياسية لقضيتنا الوطنية     
وضاع التي قدرت انها تزداد تدهورا محذرة من ان تفاقمها الحق الكثيـر             اهللا امس عن قلق شديد تجاه اال      

وناشـدت   .من األذى البنيوي بمؤسسات السلطة، واثر على قدرتها في االستمرار باداء مهامها الرئيسية            
واعلنـت عـن    . الدول العربية مواصلة الدعم المالي الذي التزمت به للسلطة وفق قرارات قمة الرياض            

وقال عضو اللجنة امين عام جبهة النـضال الـشعبي           .تحرك للدفع باتجاه وضعها قيد التنفيذ     عزمها بدء   
سمير غوشة ان االوضاع المتدهورة في االراضي الفلسطينية وسبل تفعيل مؤسسات منظمة التحريـر              .د

ورأى غوشة ان الواليات المتحدة واسرائيل وحلفاءهما فـي االتحـاد االوروبـي              .طغت على االجتماع  
 .اضون على االرجح في مواصلة الحصار ما ينذر باستمرار بل وتفاقم االزمة ويتهدد بعواقب كارثيـة               م

وتوصلت اللجنة في ختام اجتماعها الى اإلدانة الحازمة الستمرار قوات االحتالل في أعمـال االغتيـال                
ء الثالثة في سـيلة     واإلرهاب في جميع أرجاء الوطن، والتي كان من أبرزها اإلقدام على اغتيال الشهدا            

الحارثية، وما ترافق معها من اقتحامات وتجريف واعتداءات في شمال غزة وبيت لحم ورام اهللا ونابلس                
واكدت أن استمرار هذه السياسة اإلسرائيلية يهدف إلى تعطيل الجهود المبذولة للوصـول إلـى                .وجنين

ستئناف اللجنة المكلفة بالعمل مع عدد مـن        ودعت ال  .هدنة شاملة، بما فيها المقترحات األميركية األخيرة      
الفصائل والقوى لمساهمتها في عمل هيئات منظمة التحرير، دورها خالل األسـابيع المقبلـة، والـسعي                
إلزالة العوائق أمام انعقاد اجتماع الحوار الوطني وتحديد الئحة المشاركين في هذا الحوار من الفـصائل                

 الحوار لن يمس بدور منظمـة التحريـر كممثـل شـرعي ووحيـد،            واكدت اللجنة أن هذا    .والمستقلين
  .وبرنامجها السياسي الذي وحد كل فئات وقوى الشعب الحية

  6/5/2007الحياة الجديدة 
  

 عبد الرحمن ينتقد األصوات المطالبة بحل السلطة ويدعو إلى التكاتف لمواجهة الفلتانأحمد  .12
حمن، مستشار الرئيس محمود عباس، أمس، على ضرورة        شدد أحمد عبد الر   :  سائد أبو فرحة   -رام اهللا   

وقف المحاوالت الرامية لخلق أطر بديلة لمنظمة التحرير، داعياً في المقابل الى الحفاظ علـى الـسلطة                 
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وكان عبد الرحمن يتحدث باإلنابة عن عباس، خـالل مهرجـان فـي رام اهللا،                .الوطنية وتعزيز دورها  
مخطئ كل من يتوهم ان االلتفاف      : وقال . لمناسبة اليوم الوطني للجبهة    نظمته جبهة التحرير الفلسطينية،   

على المنظمة والبحث عن أطر بديلة لها يمكن ان يؤدي الى اي شيء، مؤكدا ان مثل هـذه المحـاوالت                    
وانتقد األصوات الداعية الـى     . تصب في خدمة أعداء الشعب الفلسطيني وفي مقدمتهم العدو اإلسرائيلي         

شيرا الى ان هذا الخيار لن يسهم في تجاوز المأزق الذي يمـر بـه الـشعب الفلـسطيني                   حل السلطة، م  
السلطة إنجاز تاريخي لشعبنا ويجب علينا حمايتها وتعزيز دورهـا وصـوال          : وأضاف .وقضيته الوطنية 

ون، وندد باستمرار ظاهرة الفلتان األمني، ووصفها بأنها تحد للمجتمع والسلطة والقان           .إلى طرد االحتالل  
معرباً في الوقت ذاته عن أسفه حيال عجز السلطة والحكومة واألجهزة األمنية عن تحريـر الـصحافي                 

ان شعبنا ال يمكن له ان ينجح في مواجهة االحتالل فيما الفلتان األمني يعيـث فـسادا                 : وقال .جونستون
ـ             ... بالمجتمع  .ة الفلتـان األمنـي    وان اتفاق مكة ما زال يراوح مكانه بسبب الفشل الذريع فـي مواجه
اتفاق مكة أنهى االزدواجية السياسية، لكنه لم يتقدم خطوة واحدة على صـعيد وضـع حـد                 : واستدرك

ان حكومة الوحدة والفصائل مدعوة إلنهاء االزدواجية األمنية، وإال فـإن           : وأضاف .لالزدواجية األمنية 
 .منيقضيتنا ستشهد مزيدا من التراجع والترهل تحت ضربات الفلتان األ

  6/5/2007األيام الفلسطينية 
  

 استقالة عباس وحل السلطة نبيل عمرو يستبعد .13
لـرئيس  انفى نبيل عمرو، األنباء التي جرى تناقلها بشأن إمكانيـة ان يقـدم              :  منتصر حمدان  -رام اهللا   

رو فـي   وقال عم . الفلسطيني على االستقالة، مشيرا إلى ان هذه األنباء تأتي في اطار الفبركة اإلعالمية            
ال صحة لمثل هذه األنباء وان استقالة عباس غير واردة بالمطلق كونـه الـرئيس               "حديث خاص للخليح    

 ".المنتخب وسيواصل مهامه حامال القضية الفلسطينية وهموم الشعب الفلسطيني من دون كلـل او ملـل               
هناك " وقال   ورفض عمرو ربط ما تعيشه الحكومة الفلسطينية من حصار مالي وسياسي بمصير السلطة            

بعض الوزراء في الحكومة الحالية يحاولون ربط مصير الحكومة وفشلها مع مصير السلطة الفلـسطينية               
واكد ان خيار حل السلطة الفلسطينية أمر مستبعد ألنه يعني في حال استخدامه أن               ".وهذا منطق مرفوض  

  .ن قيادةسوف تلجأ للتعامل مع الشعب الفلسطيني وكأنهم قطيع من دو" اسرائيل"
  6/5/2007الخليج اإلماراتية 

  
  نهاء الحصار والفلتانإولوياتها أحكومة الوحدة لكل الشعب و: عالم اإلوزير .14

مصطفى البرغوثي أن حكومة الوحدة هي حكومة الـشعب         . قال وزير اإلعالم د    : بشار دراغمة  -نابلس  
قومات نجاح هذه الحكومـة هـو       الفلسطيني بأكمله ودعا إلى دعمها لتستطيع النجاح وحدد ان من اهم م           

كسر الحصار، وفرض االمن واالمان في الشارع الفلسطيني من خالل انهـاء حالـة الفلتـان االمنـي،                  
جاء ذلـك    .والحفاظ على الحق الوطني للقضية الفلسطينية واعادة تقديمها للعالم بشكلها النضالي الصحيح           

ول فيه الوضع الراهن ودور االعالم فـي حـشد          خالل لقاء مفتوح عقده البرغوثي في جامعة النجاح تنا        
ودعا الوزير الى ضرروة وجود اعالم فلسطيني يوازي فـي قوتـه االعـالم              . الدعم للقضية الفلسطينية  

  . الغربي واالسرائيلي
  6/5/2007الحياة الجديدة 

  
  اتفاق على الحاجة لوقف االنهيارات في المجتمع: "التحديات والفرص" فلسطين مؤتمر .15

 اجمع المشاركون في المؤتمر الذي ينظمـه المركـز الفلـسطيني لإلعـالم              : منتصر حمدان  -  رام اهللا 
علـى أهميـة االتفـاق       ،"التحديات والفرص : 2007فلسطين عام   "بعنوان  " بدائل"واألبحاث والدراسات   
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ق الوطني على برنامج سياسي وطني قادر على مجابهة التحديات التي تتعرض  لها القضية الوطنية وخل               
فرص أفضل لتحقيق االستقالل والتحرر الوطني واالستفادة من التجارب السابقة ومراكمـة االنجـازات              

وشهد المؤتمر اتفاقا على اهمية الحاجـة لوقـف حـالتي التراجـع              .وصوال إلى إقامة الدولة الفلسطينية    
ى ضرورة فتح حوار    واالنهيار التي تسود شتى مجاالت المجتمع وما تعيشه القضية الوطنية، مشددين عل           

جدي ومسؤول بما يحقق المصالح العليا لشعبنا وفق رؤية موحدة قادرة على مخاطبة الرأي العام الدولي                
واستقطابه بعيدا عن لغة المصالح الحزبية الضيقة التي تلحق الضرر بالمشروع الـوطني وتعـزز مـن                 

  .مأزقه السياسي
كلمة القاها نيابة عن الرئيس عباس بأن القضية الوطنية         واقر أمين عام الرئاسة، الطيب عبد الرحيم، في         

تعيش  مأزقا يعتبر األشد قياساً إلى تاريخ حافل باألزمات على مستوى القضية والنظام السياسي، واشار                
الى تراجع االهتمام الدولي مع القضية الفلسطينية و عملية السالم التي باتت غائبة ومغيبة عن التعامـل                 

بد الرحيم بقدرة المجهود الدولي المبذول لتحريك عملية الـسالم سـواء مـن الجانـب             وشكك ع  .الجدي
  .االميركي أو األوروبي والذي وصفه بنوع من العالقات العامة

ناصر الدين الشاعر نيابة عن إسماعيل هنيـه ان حالـة الركـود             .ورأى وزير التربية والتعليم العالي د     
ني ناتجة باألساس عن محاولة الـدول الكبـرى تجاهـل قـضاياه             السياسي التي يمر بها الشعب الفلسطي     

المصيرية والكبرى التي تمثل جوهر الصراع مع االحتالل من خالل التركيز على قضايا اجرائية ثانوية               
وطالب الشاعر بخلق أشكال جديـدة       .ليس لها قدر في الميزان السياسي سوى ثغرات ناتجة عن االحالل          

اننا عندما نتعامل مـع اسـرائيل فانمـا    " بلعين مثال مذكرا المتحدثين باال ينسوا  من المقاومة ضاربا بلدة   
  .نتعامل مع االحتالل وبالتالي فليس المطلوب منا التعامل مع جزئيات صغيرة

من جانبه أكد نائب رئيس الوزراء، عزام األحمد أن الحصار الدولي المفروض على الشعب الفلسطيني،               
اطئة التي اتبعتها الحكومة العاشرة، وبسبب عدم القبول بمنظمة التحرير كممثل           جاء بسبب السياسات الخ   

شرعي ووحيد للشعب الفلسطيني، اذ مارست حماس في تلك الحكومة سياسة الحزب الواحد الذي تفـرد                
  .بكل القرارات

القيـادة  واشار االحمد الى أن دخول حماس في االنتخابات التشريعية الثانية كان بناء على قـرار مـن                  
كالقاعـدة،  " التنظيمات اإلرهابيـة  "العالمية لإلخوان المسلمين، بهدف حماية حماس من وضعها في خانة           

  .مؤكدا أن مجرد قبول حماس بالمشاركة في االنتخابات عكس تغيراً كبيراً في تفكير هذه الحركة
  6/5/2007الحياة الجديدة 

  
  ير فينوغراديبحثون تبعات تقر" الوطني الفلسطيني"أعضاء في  .16

بحث أعضاء المجلس الوطني الفلسطيني المتواجدون في عمان خالل لقـائهم           :  نادية سعد الدين   –عمان  
أمس بأمين عام الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين نايف حواتمـة آخـر المـستجدات علـى الـساحة                  

وبحسب أعضاء فـي   .ينوغرادالفلسطينية وتبعات األوضاع الداخلية اإلسرائيلية الراهنة بعد تقرير لجنة ف   
المجلس فإن اإلجتماع تناول الفوضى والفلتان األمني الحاصل في األراضي الفلسطينية المحتلـة، إلـى               

 وبحـث األعـضاء    .جانب آخر الجهود المتعلقة بإعادة بناء منظمة التحرير وتشكيل مجلس وطني جديد     
دين على ضرورة وحدة الـصف الفلـسطيني        تداعيات تقرير لجنة فينوغراد على العملية السياسية، مشد       

وتمكين حكومة الوحدة من أداء مهامها مع أهمية التصدي للخطط اإلسرائيلية العدوانيـة ضـد الـشعب                 
  .الفلسطيني

  وفي هذا الصدد، حذر مراقبون وسياسيون من لجوء سلطات االحتالل اإلسرائيلي إلى تصعيد إجراءاتهـا      
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وع من الهروب من مأزقها الداخلي بعد نشر التقرير أخيـراً، بينمـا             العدوانية ضد الشعب الفلسطيني كن    
  ".جمود على صعيد العملية السياسية"توقع بعضهم حصول 

  6/5/2007الغد االردنية 
  

  صرف دفعة من رواتب المعلمين خالل يومين: الشاعر .17
ر انه سيتم خالل اليومين     ناصر الدين الشاع  . اكد وزير التربية والتعليم العالي د      : ملكي سليمان  -رام اهللا   

وناشـد  . المقبلين صرف دفعة من الرواتب للمعلمين، مرجحا ان تصل المنحة القطرية الخاصة بالمعلمين           
المعلمين الحفاظ على العملية التعليمية، مشيرا الى ان الطلبة ليسوا جزءا من المشكلة القائمة حول تـأخر                 

لكـي نحـافظ    : ل في لقاء خاص بالحياة الجديدة امس      وقا .صرف الرواتب وال يجوز تحميلهم المسؤولية     
على مسيرتنا التعليمية لماذا ال يعلق دوام المعلمين بعد الساعة العاشرة او عند الساعة الواحدة ظهرا بدال                 

،  مضيفا ان الحكومة ملتزمة باالتفاقية الموقعة مـع االتحـاد            "من ان تضيع األيام الدراسية على طالبنا      
 .سالم فياض كانت تتحدث عن المـوظفين بـشكل عـام          .وان تصريحات وزير المالية د    العام للمعلمين   

أي انسان يحاول اعاقة تقديم امتحانات التوجيهي مهما كانت األسباب فانه يعادي الطلبة             "واضاف الشاعر   
لعامة  ألف طالب يستعدون االن لتقديم امتحان الثانوية ا        80وأولياء أمور الطلبة وليس الحكومة مؤكدا ان        

  . عاما من الدراسة والكد والتعب12واآلباء ينتظرون تلك اللحظة التي يتخرج فيها ابناؤهم بعد 
  6/5/2007الحياة الجديدة 

  
   في رفحمن تغلق نفقاًقوات األ .18

 افاد مسؤول أمني امس ان قوة امنية اغلقت نفقا يستخدم للتهريب على الحدود الفلـسطينية                :ب.ف.غزة ا 
بالتعاون والتنـسيق مـع   "سف صيام مدير االمن الوقائي في رفح لوكالة فرانس برس     وقال يو  .المصرية

واشار صيام الـى ان النفـق كـان         ". اخواننا في مصر تم اغالق نفق يصل بين جانبي الحدود في رفح           
 ".يستخدم لعمليات التهريب خصوصا تهريب االسلحة والمخدرات"

  6/5/2007الحياة الجديدة 
  

 دعوة لالقتتال الداخليوتعتبرها الخطة األميركية   تؤكد رفضهاحماس .19
 : حامد جاد وناديـة سـعد الـدين        ،عمانوغزة   نقالً عن مراسليها في      6/5/2007 الغد األردنية    جاء في 

مس الخطة األمنية األميركية الجديدة، والتي تقوم على تعزيز أمن إسـرائيل فـي      أرفضت حركة حماس    
واعتبر المتحدث باسـم     . وفتح المعابر الحدودية للفلسطينيين    "سرائيليةاإل"مقابل إزالة الحواجز العسكرية     

المشروع األميركي يهدف إلى تقزيم القضية الفلسطينية وتحويلها مـن قـضية            "الحركة فوزي برهوم أن     
ورفض برهوم طرح الخطة في سياق       ".سياسية وحقوق مسلوبة إلى قضية تفصيالت وقضية إنسانية فقط        

في حين أن إسـرائيل اغتالـت   (...) عن أي تهدئة يتحدثون    ":ري الحديث عنها، متسائالً   التهدئة التي يج  
أن ما نريده ليس العودة إلى المشاريع السابقة        "وأضاف برهوم    ". ساعة 12أربعة فلسطينيين في اقل من      

ـ             " ميتشل"و" تينيت"مثل   ودة وغيرها بل ما نريده دولة فلسطينية ذات سيادة وإطالق سراح األسـرى وع
  ".الالجئين وحماس ستدافع عنها بكل أشكال المقاومة

من خطورة ما ورد في الخطة بشأن المهام الموكلة         حمدان  ممثل الحركة في لبنان أسامة      حذر  من جانبه،   
أن الخطة تعمل على إعادة الصدام      للغد من بيروت    وضح حمدان   أو .إلى مجلس األمن القومي الفلسطيني    

الع االشتباكات مجدداً، وذلك عندما توكل إلى مجلس األمن القومي وقف إطـالق             الداخلي الفلسطيني واند  
 ستتعامل مع تلك الخطة     "إسرائيل"ن  أولفت إلى   ". بالعنف" ومحاربة ما يسمونه     "إسرائيل"الصواريخ على   

يق بشكل انتقائي، بحيث تأخذ منها ما يخدم مصالحها في الوقت الذي ستطالب فيه الجانب الفلسطيني بتطب               
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المشكلة تكمن فـي    "ن  أوأضاف   . خاصة الشق المتعلق بوقف صواريخ المقاومة      ،بنود الخطة بحذافيرها  
أننا سنسمع بعض األصوات الفلسطينية التي أدمنت تقديم التنازالت والتي ستتجاوب مـع الخطـة مـن                 

 إلى أن الفـصائل      حمدان ارشأو ". أمام المجتمع الدولي   "إسرائيل"منطلق مقولتهم الدائمة بضرورة إحراج      
، 2005 وذلك بإعالنها التهدئة منذ مطلع       ،رئيس محمود عباس فرصة ذهبية لم يحسن استغاللها       المنحت  

  .غير أن إسرائيل ال تريد التهدئة
أكد أبو عبيدة الناطق اإلعالمي باسـم كتائـب         : غزة من   5/5/2007 المركز الفلسطيني لإلعالم     وأورد

الخبيث، الذي يهدف إلى طمس معـالم       " الطرح األمني األمريكي     القسام، في تصريح صحفي له، رفض     
القضية الفلسطينية من خالل تحويلها إلى قضية رفع بعض الحـواجز هنـا وهنـاك، ووقـف إطـالق                   

 ".دعوة أمريكية لالقتتال الداخلي من جديد"، مشيراً إلى أن هذا الطرح هو بمثابة "الصواريخ بالقوة
  

   الجزئية من شأنها إطالة عمر االحتالل ال غيرالمقترحات األمريكية: قريع .20
لى الخطة األميركيـة    عليقاً ع أحمد قريع مفوض التعبئة والتنظيم لحركة فتح، أمس، ت        أشار   :وفا -البيرة  

لى أن الواليات المتحدة تقوم بااللتفاف على الموضوع األساسي دائماً وأبداً، والمتمثـل بإنهـاء               إالمعلنة،  
ن تديم االحـتالل وتطيـل      ألى الحل الدائم، عبر التقدم بمقترحات جزئية من شأنها          االحتالل والتوصل ا  

 إنه على الرغم من ترحيبه بأي تخفيف من معاناة الشعب الفلـسطيني، وأن أي     قريع وقال .عمره ال غير  
 أن  ضـاف وأ .جهد بهذا االتجاه مرحب به دائماً، لكن أن تصبح هي موضوعاً للمفاوضات فهذا مرفوض             

قامة الدولة المستقلة هي مضيعة مقصودة للوقت       إنهاء االحتالل و  إمفاوضات ال تستند مقدماً على مبدأ       أية  
و سـت   أوتأتي من باب التهرب والمماطلة، إذ ال يمكن أن نقبل في بدء المفاوضات من جديد كل خمس                  

  .سنوات
من جانبـه  أشار ، الذي سلرزفريقي رونالد كا  أ وزير األمن الداخلي الجنوب       قريع خالل استقبال جاء ذلك   

 هـا فريقيا تتعامل مع  أهي خيار فلسطيني ويجب احترامه، وأكد أن حكومة جنوب           الوحدة   لى أن حكومة  إ
  .دون تمييز

  6/5/2007الحياة الجديدة 
  

  الخطة األمريكية تحمل دعوة صريحة للعودة إلى مربع الفتنة: الجهاد .21
ريكية المطروحـة بأنهـا محاولـة إلنقـاذ الحكومـة           اعتبرت حركة الجهاد اإلسالمي الخطة األم     : غزة

اإلسرائيلية من السقوط، بسبب حالة التفسخ االجتماعي والتخبط السياسي، إثر مسلسل الفشل المتالحـق،              
وقال المتحدث باسم الحركة وليد حلس في تصريح له إن          . وفضائح الفساد التي تطارد قادة الكيان المأزوم      

ن اإلدارة األمريكية منحازة تماماً للكيان العبري لن تتغير، فإدارة بوش لم تقدم             قناعة شعبنا الفلسطيني بأ   "
والحفاظ على وجوده قوياً علـى حـساب        (...) شيئاً ذا قيمة لشعبنا، وإنما تسعى فقط لشرعنة االحتالل          

وأوضح حلس أن الحديث عن تحسينات طفيفة على حركة المواطنين ورفـع بعـض              ... ". معاناة شعبنا 
واجز وغير ذلك مما ورد في الخطة األمريكية هو مراوغة مكشوفة، وممارسة للخداع واالسـتخفاف               الح

تضليل سياسي يهدف إلى منع الشعب الفلسطيني مـن ممارسـة          "بإرادة الشعب الفلسطيني، وهو كما قال       
تحمل هذه   "وحذرت الجهاد من االستجابة للوعود األمريكية التي      ". حقه في مقاومة االحتالل وصد عدوانه     

  ".المرة دعوة صريحة للفرقة والعودة إلى مربع الفتنة من خالل تجدد الحديث عن دعم لحرس الرئاسة
  

   بحقوق الشعب الفلسطينياً استخفاف تحملوثيقة األمريكيةال :الشعبية .22
ة تنطـوي   ، معتبرة هذه الوثيق   "اختيارات التنفيذ األمريكية  "نددت الجبهة الشعبية بما يسمى وثيقة       : طولكرم

على استهتار واستخفاف بحقوق الشعب الفلسطيني ونضاله العادل والمشروع، وتدخالً سافراً في شـؤونه            
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الداخلية ووسيلة لزرع بذور الفتنة والحرب األهلية بين أبناء وقوى الشعب الواحد، وتمثل الرد األمريكي               
 فـي الوثيقـة أسـلوباً       ، لقدس برس   وصلت نسخة منه   ،ورأى بيان للجبهة  . على القمة العربية ومبادرتها   

في إطار المفهوم األمريكي الصهيوني لمحاربة ما يـسمى          ومدخالً أمنياً للتعامل مع القضية الفلسطينية،     
باإلرهاب، وتعكس تنكر اإلدارة األمريكية لحقوق الشعب الفلسطيني فـي نـضاله المـشروع لتـصفية                

. تقالل الوطني وتقرير المصير، علـى حـد تعبيـره         االحتالل واالستيطان ونيل حقوقه في العودة واالس      
وحذرت الجبهة من محاوالت الخداع والتضليل التي تتبعها اإلدارة األمريكية للتغطيـة علـى عـدوانها                

 القيـادة   جبهـة ودعت ال  .واحتاللها لألرض العربية، ودعمها لعدوان وإرهاب وعنصرية دولة االحتالل        
ى مواجهة هذه المناورات والمخططات المعاديـة، بـالعودة إلـى           الفلسطينية وقوى الشعب الفلسطيني إل    

الحوار الوطني الشامل وصيانة الجبهة الداخلية وتنفيذ وثيقة الوفاق الوطني التي أجمع عليهـا الـشعب                
 .الفلسطيني، وتفعيل وتطوير منظمة التحرير

  5/5/2007قدس برس 
  

  فشالهاتتوعد بإ المقاومة تعلن رفضها للخطة األمريكية ولجان .23
 بأنها خطـة     التي أعلن عنها مؤخراً     األمريكية  األمنية  الخطة سبت، ال ،وصفت ألوية الناصر صالح الدين    

ماكرة لحصر متعمد لمطالب وحقوق الشعب الفلسطيني العادلة بقضايا ال ترتقـي لمـستوى تـضحيات                "
موضـحة أن حقـوق     وعبرت األلوية في بيان لها عن رفضها لهذه الخطـة،            ."اآلالف من الفلسطينيين  

 بل تتعدى ذلك لقـضايا القـدس        ،ن تنحصر بتسهيل للتنقالت أو فتح للمعابر      أالشعب المشروعة ال يجب     
وأكـدت األلويـة أنهـا       .والالجئين وحل شامل باسترداد المسلوب من تاريخ وحياة فلسطين كل فلسطين          

شروع الهدف منه إضعاف     أو أي م   ،ستسعى عالنية إلفشال أي خطة ال تستجيب لمطالب الشعب وحقوقه         
 .المقاومة مقابل وعود واهية ال هدف لها سوى إضاعة الوقت والتشويش على األهداف السامية للمقاومة              

إن الخطة األمريكية تهدف     ":48بو عبير الناطق اإلعالمي باسم األلوية في تصريح لعرب        أمن جهته قال    
ن تتوقف بل سيتم مضاعفة كميـات الـصواريخ          أن الصواريخ ل   مؤكداً" إلى إيقاف الصواريخ الفلسطينية   

وأكد أن األلوية ستعمل بالتعاون مع كافة        .التي ستطلقها ألوية الناصر والفصائل الفلسطينية على إسرائيل       
 الصهيونية بمشاركة أطراف فلسطينية بكافـة الوسـائل،   - فصائل المقاومة على افشال الخطة األمريكية  

  .كة في هذه القضية أو التحدث باسم الشعب الفلسطيني ومقاومته من تسول له نفسه المشارمحذراً
  5/5/2007 48عرب

  
 لردلفصائل ال دعوتو  من عناصر سرايا القدس3 تستنكر اغتيال حماس .24

 استنكرت حركة حماس بشدة قيام قوات االحتالل باغتيال ثالثة من مجاهدي سرايا القـدس             : ، غزة نابلس
إن هـذه األعمـال     : "ها، تلقى المركز الفلسطيني لإلعالم نسخة منـه       وقالت الحركة في بيان ل     .في جنين 

اإلجرامية داللة واضحة أن العدو الصهيوني ال زال يمـارس عدوانـه الغاشـم علـى أبنـاء الـشعب                    
الرد على العدوان من قبل جميع فصائل المقاومة من أجل الدفاع عن            "على ضرورة    وشددت ".الفلسطيني

 ."أبناء الشعب الفلسطينياألرض والمقدسات وعن كل 
ت كتائب القسام أن االغتياالت التي ترتكبها قوات االحتالل في الضفة الغربيـة وقطـاع               من جهتها، قال  

هي بمثابة رد على كل دعوات التهدئة وصـفعة علـى           "سرايا  الغزة، والتي كان آخرها اغتيال مجاهدي       
وصمة عار في جبين كل من يطالب شـعبنا         وجوه دعاة التطبيع والسالم مع هذا الكيان الغاصب، وهي          

، الكيـان الـصهيوني     "أبو عبيدة "وهددت الكتائب، على لسان الناطق اإلعالمي باسمها         ".بوقف المقاومة 
لن تصمت طويالً على هذه الجرائم، ولن تسمح لإلرهابي أولمرت أن يغطي على فـشله الـذريع                 "بأنها  
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ماء على أرضنا المباركة، ونحذر العدو من أن االنفجـار          وسقوطه السياسي بارتكاب المجازر وإراقة الد     
 ".لن يرحم أحداً، والنار إذا اشتعلت فلن يستطيع أحد أن يطفئها

  5/5/2007المركز الفلسطيني لإلعالم 
  

   يعتزم البقاء في منصبه حاليابيريتس .25
في ضـوء   بيريتس الذي يتعرض لضغوط كي يستقيل       أن   :القدس من   5/5/2007رويترز  ذكرت وكالة   

 . انه ال يعتزم ترك منصبه اال بعد أن يجري حزب العمل انتخابات علـى القيـادة                أكد فينوغراد،تحقيق  
ل علـى   وحـص ال اعادة حقيبة الدفاع الى كـديما  و        ها من بين  ،عتزم اقتراحها يتغييرات  أن هناك   وأضاف  

  . بدال عن ذلكحقيبة المالية
منصبه اآلن مضر ألمن لبيرتس اعتبر أن تركه ن أ:  نقال عن وكاالت6/5/2007 المستقبل وأضافت

  .ن قرار االستقالة اليوم قد يدخل النظام السياسي في دوامة خطيرةموضحا أإسرائيل، 
  

  بيرتس يبرر العدوان على لبنان بأنه كشف عورات الجيش .26
 يكـن ذلـك   ولـو لـم      العسكرية،    كشفت عن العورات   هابرر بيرتس، قرار شن الحرب على لبنان، بأن       

 التي وجهها له تقرير لجنة فينـوغراد،        حول االنتقادات و . في الجيش االسرائيلي   ستمرت عملية التآكل  ال
 الواليات المتحـدة    بما هو موجود في   رأيه  داعما   ،عتبر أن الخبرة األمنية ليست ضرورية لوزير األمن       ا

رائيل أسيرة لمفاهيم أمنية     أن إس  أضافو. يعتبر الرئيس فيها قائدا للجيش وليس لديه أي خبرة أمنية         التي  
 ذوي الخبرة الذين سبقوه بالمسؤولية عن الفشل        حمالم ،ولدت في والية أناس آخرين ذوي تجربة وخبرة       

 هاواعتبر أن وزارة األمن في فترته أفضل من الفترات السابقة وأن من سيتـسلم              .في حرب لبنان الثانية   
 قد تأتي بنتائج أفـضل      هاشكك في أن  إلنتخابات، فقد    وبالنسبة ل  .منه سيجدها بحال أفضل مما تسلمها هو      
 وفـي هـذا     . ألنها ستأتي بجهات يمينية غير مرغوب فيهـا        ئهاإلسرائيل، وألمح إلى أنه ال يفضل إجرا      

أنه ما زال حائرا في الموقف الذي ينبغي أن يتخذه حول مستقبل الشراكة مـع               ه،  ن من و مقرب السياق، أكد 
قف باراك، ولم يقرر بعد هل يؤيد بينيس وأيالون في موقفهما الداعي إلى             كديما، في ظل عدم معرفته لمو     

  .االنسحاب من االئتالف أم يدعو إلى البقاء في الحكومة
  5/5/2007 48عرب

  
  باراك ينفي اتفاقه مع اولمرت على انضمامه إلى الحكومة .27

 إلى الحكومة في حالة فوزه       إيهود باراك ما تردد حول لقائه مع أولمرت، وأنهما اتفقا على أن ينضم             ىنف
 معني في االنضمام إلى الحكومة وتولي وزارة األمن         هتفيد التقديرات أن  في حين   . في االنتخابات الداخلية  

  .كسبيل لتحسين وضعه في االنتخابات القادمة
  5/5/2007 48عرب

  
   ال يستبعد إمكانية توليه رئاسة الحكومةيزبير .28

 في رئاسة الحكومة، واألمـر كمـا يقـول          يز أولمرت بشمعون بير   ال تستبعد أوساط في كديما استبدال     
مراقبون مرهون بقرار مركز حزب العمل الذي سيعقد األسبوع الحالي حـول مـستقبل الـشراكة مـع                  

، إال أنه أوضح أنه لن يشارك في تنحية         ذلك لم يستبعد    يزوذكرت هآرتس، صباح اليوم، أن بير     . أولمرت
 سيدعمون هذا الموقف من أجـل       لفنين معارضي   أ مسؤولون في كديما،     قالفي هذا السياق    و .أولمرت

ذكرت يديعوت أحرونوت أن يوسي بيلـين        ومن جهة أخرى     . رئيسة للحزب  هاسد الطريق على اختيار   
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لالمتناع عن اإلعالن عن انتخابات جديدة يبدو أن الفوز فيها لحـزب            حول ذلك،    بيريزالتقى مع   كان قد   
  .الليكود

  6/5/2007 48عرب
  

  أولمرت يجتمع اليوم مع ليفني إلعادة العالقات الى مجراها الطبيعي .29
يجتمع اليوم مع ليفني في محاولة العادة العالقـات         سولمرت  أ ذكرت اإلذاعة العبرية الرسمية أن       :القدس

ت وقال.  بعد انتهاء جلسة مجلس الوزراء االسبوعية      ذلكومن المتوقع ان يتم     . بينهما الى مجراها الطبيعي   
 معني بايجاد الطريق لتسوية ازمة الثقة الحادة بينهما تفاديا لتضرر عمـل             همصادر مقربة من اولمرت ان    

  .اولمرتن ليفني ستكون مضطرة الى اتخاذ قرار يقضي بالوقوف الى جانب أ كما. الحكومة
  6/5/2006وكالة سما 

  
  خيمة اعتصام أمام منزل أولمرت حتى استقالته اقامة ينويبينيس  .30

 األخيـر لن أوفير بينيس أنه ينوي إقامة خيمة اعتصام مقابل منزل أولمرت، في القدس، إلى أن يقـدم          أع
 أنـه ال    اعلنم. تعهد بالعمل على انسحاب حزبه من االئتالف الحكومي        كما   .استقالته من رئاسة الحكومة   

زميلته في الحـزب    انضمت إليه في هذا الموقف      قد   و .ينوي منح الثقة للحكومة في أي تصويت مستقبلي       
  فـي  ونن وقـادة تنظيمـات طالبيـة سيـشارك        ينشطاء اجتماعي  يشار إلى أن     .شيلي يحيموفيتش النائبة  

  .االعتصام
  5/5/2007 48عرب

  
  بمنصبه ألنه منافس أضعفاولمرتنتنياهو يفضل بقاء : اإلعالم اإلسرائيلي .31

نياهو ال يرغب فـي حقيقـة االمـر    اشارت وسائل االعالم االسرائيلية الى ان نت      : صالح النعامي  - غزة
باستقالة اولمرت، حيث أنه يفضل في قرارة نفسه أن يتنافس امامه وليس امام مرشح اخر في االنتخابات                 

  . بحسب معاريفأنه سيجد صعوبة في االنتصار على لفني او باراكحيث . المقبلة
  6/5/2007الشرق األوسط 

  
  وش رغم وضوح اإلخفاقاتالكشف عن صفقة تأييد متبادل بين اولمرت وب .32

كشفت يديعوت احرونوت عن التوصل الى صفقة غير مكتوبـة بـين أولمـرت              : صالح النعامي  - غزة
ردا علـى   ،  واإلدارة األميركية أدت الى قيام بوش لإلعالن عن تأييده ألولمرت عقب تقرير فينـوغراد             

  .الميركية االزمة في العراقفي خطاب له امام ايباك، بالطريقة التي تدير فيها االدارة اته اشاد
  6/5/2007الشرق األوسط 

  
   لبيع المنطقة الصناعية شمال غزة لمستثمرين أتراك يسعى زبيري .33

، يسعى لبيع المنطقة الصناعية في معبر ايـرز، لمـستثمرين           ز افادت مصادر صحفية ان بيري     :بيت لحم 
نقرة مع رجال اعمال ومـسؤولين       حيث بحث االقتراح اول من امس في ا        .اتراك بعد تنفيذ خطة الفصل    

في تصريحات لالذاعة االسرائيلية ان الصفقة ستقود الى اقامة منطقة صناعية           قال  و .في الحكومة التركية  
  . العمل على ترميم االقتصاد الفلسطيني، فلسطينية، مدعياً ان الهدف من اقتراحه- تركية -اسرائيلية 

  6/5/2006وكالة معا 
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  ية عزمي بشارة وحدت الفلسطينيين في الداخلقض: إسرائيليتقرير  .34
يدل تقرير صحفي نشر في أحد المواقع األلكترونية اإلسرائيلية على أن الحملة السلطوية ضـد عزمـي                 

جعلته رمزاً لنضال الجماهير العربية في الداخل، ورفعـت         و،  هبشارة فشلت في تحطيم القاعدة الشعبية ل      
كما فشلت في ترويع فلسطينيي الداخل، وقواهم الوطنية بوجه          .لمن شعبيته إلى مستوى لم تصله من قب       

 وضـعت   تهن حجم التأييد والتضامن مع بشارة ليس مفاجئاً، ألن قـضي          أ ،معلق سياسي أعتبر  و .خاص
، أو الوقوف إلى جانب المؤسسة األمنية التي تحـرض          ه إما الوقوف إلى جانب    ،الجمهور أمام أحد خيارين   

 أنه كلما تكشفت التهم الموجهة لبشارة بـشكل أكبـر، فـإن حقـد               ، التقرير من جهة أخرى ذكر   و .ضده
  .الجمهور اإلسرائيلي عليه يرتفع، ويرتفع أيضاً التضامن العربي معه

  5/5/2007 48عرب
  

   احتجاجاً على األجواء العنصريةاسرائيل بابه يقرر مغادرة إيالنالمؤرخ  .35
ذي يعمل أستاذا في التاريخ والعلوم الـسياسية بجامعـة         كشف إيالن بابه ال   : وديع عواودة  - الجزيرة نت 

 إلـى   افتمغادرة واإلقامة في بريطانيا احتجاجا على األجواء العنصرية داخل إسرائيل، ال          الأنه قرر   ،  حيفا
وأكد أن قراره يأتي بعدما ضـاقت بـه          .أنه فقد المشترك بينه وبين أغلبية ساحقة في مجتمعها اليهودي         

أن المجتمع اإلسرائيلي مجتمع عنـصري      على  وشدد   .خاصة إثر العدوان على لبنان    السبل في إسرائيل    
مؤكدا و عن أمله أن يعود إلى إسرائيل        اعرب م .وانعزالي وعاجز عن فهم تاريخه وعن االعتراف بجرائمه       

رغبته في المحافظة على عالقات وطيدة مع كل من يؤمن مثله بأنه في وسع العرب واليهود العيش سويا                  
 البالد بشرط أن تكون ديمقراطية ومتساوية وال تميز بين أحد وآخر على أساس عنـصر أو ديـن أو        في

أعرب عن أسفه لوجود خالفات بالجانب الفلسطيني، الفتا إلى أنه استمد التشجيع الكبير مـن                كما   .جنس
مـل مـن أجـل      أصدقاء الشعب الفلسطيني مستعدون للع     وأشار إلى أن     .قيام حكومة الوحدة الفلسطينية   

الالجئـون  فيهـا    قيادة فلسطينية موحـدة يـشترك        وننتظري و ،الحقوق الطبيعية واألساسية للفلسطينيين   
تبلور إستراتيجية واضحة ألجل المصالحة والسالم      ل ،الفلسطينيون في المخيمات والمنافي وداخل إسرائيل     

  .وإنهاء االحتالل
  5/5/2007 48عرب

  
   نيويورك شارك في أفالم إباحيةوظف في السفارة اإلسرائيلية فيم .36

 مهنـة إضـافية   ،وجد أحد موظفي القنصلية اإلسرائيلية في نيويورك المشاركة في أفالم جنسية لواطيـة  
 وقد أدى الكشف عن الموظف في إحدى الصحف ذات االنتشار الواسع في             .لتحسين وضعه االقتصادي،  

 .استقال قبل ذلك علما أنه .نيويورك إلى إرباك في السفارة اإلسرائيلية
  5/5/2007 48عرب

  
   أسرى فلسطينيون يهددون بتنظيم إضراب مفتوح عن الطعام:قراقع عيسى .37

مقرر لجنة األسرى في المجلس التشريعي الفلسطيني، أن األسرى الفلسطينيين في سـجون              أكد: طولكرم
وذلـك بـسبب    . االحتالل، ينوون الدخول في إضراب مفتوح عن الطعام في نهاية شهر أيـار الحـالي              

، وعـدم   هم في ظروف قاسية وصعبة، إضافة إلى تدهور الوضع الصحي للعشرات مـن            هماستمرار عزل 
وأشار إلـى أن إدارة الـسجون،        .تلقيهم العالج الالزم، في ظل ال مباالة إدارة السجون وإهمالها المتعمد          

كان آخرها منع   والتي  خلية،  تقوم بسحب مكتسبات ومنجزات األسرى تدريجياً والتضييق على حياتهم الدا         
إضافة إلى وقـف إدخـال األغـراض        . األسرى السياسيين من طهي الطعام واستبدالهم بسجناء جنائيين       

 والنقص الحاد في الطعـام ومـواد التنظيـف والمالبـس،     ،والمواد التموينية من المؤسسات في الخارج 



  

  

 
 

  

            18 ص                                    713:                                 العدد6/5/2007األحد : التاريخ

إضـافة   دون أسـباب قانونيـة ومنطقيـة،       مهواستمرار تجديد االعتقال اإلداري المحرم دولياً للمئات من       
زيـارة  الحرمان مـن    الالغرامات المالية و  كستمرار سياسة التفتيش العاري وفرض العقوبات المجحفة        ال

 لم تشهدها الـسجون منـذ      ، يعيشون حالة حصار سياسي واقتصادي وقانوني       االسرى وأكد أن  .نتيناوالك
  .67عام 

  5/5/2007 قدس برس
  

  امنا مع حكومة مصر ووفدها األمني بغزة تضفلسطيني اعتصام .38
 احتشد المئات من موظفي معبر رفح من مدنيين وعسكريين ووجهـاء ومخـاتير              :نادر القصير  -رفح  

 وللتأكيـد علـى     ،معبر تضامنا مع حكومة مصر ووفدها األمني بقطاع غزة        الورجال إصالح أمام بوابة     
علـى  الشعب الفلسطيني    األساسية لقضية وهموم      ألية إساءة قد توجه لمصر الحاضنة      الفلسطينيرفض  ال

  .مدار تاريخ القضية الفلسطينية
  6/5/2007الحياة الجديدة 

  
  دعوة شعبية لحماية المؤسسات التعليمية الفلسطينية في غزة من الفلتان االمني .39

 أعلنت جهات رسمية وشعبية في قطاع غزة عن إطـالق حملـة وطنيـة لحمايـة                 : والوكاالت -غزة  
د، على  يأكقد تم الت  و. ات التعليمية في ظل ازدياد حوادث االعتداء عليها وتدمير وسلب محتوياتها          المؤسس

أهمية دور المواطنين ومؤسسات المجتمع المدني في مساعدة القائمين عليها، إضافة إلى الـدور الكبيـر                
 التنظيمـي   على ضرورة العمل علـى رفـع الغطـاء        كما تم التشديد    . الملقى على عاتق رجال الشرطة    

  . والعائلي عن كل المتجاوزين للقانون، والعابثين بمقدرات الشعب، الذين ينفذون سياسة االحتالل
  6/5/2007البيان االماراتية 

  
  ن في األونروا يطالبون بزيادة رواتبهموالعاملردن  األفلسطينيو .40

عام برقية يطالبون فيها بزيادة     رفعت لجان العاملين في األونروا إلى مفوضها ال       : نادية سعد الدين   - عمان
إعـالن النتـائج    ، مستبقين بـذلك     رواتبهم وتحسين أوضاعهم بما يتناسب مع الظروف المعيشية الراهنة        

 فـي األردن    الوكالـة  موظف يعملون في مكاتـب       6500النهائية لعملية المسح الميداني لرواتب قرابة       
 . الخمس المنتظرة قريباً   االنروا عمليات    ألف موظف في مناطق    27 من أصل حوالي     ،بمختلف الدرجات 

كما طالبت اللجان بأن تراعي عملية المسح الميداني االمتيازات التي حصل عليها القطاع التعليمي فـي                
، إلى جانـب   األردنيمجال اإلسكان والتعديالت التي طرأت أخيراً على رواتب موظفي القطاع الحكومي     

  .التأمين الصحي والضمان االجتماعي
  6/5/2007لغد االردنية ا

  
  االحتالل االسرائيلي يصعد من اعتداءاته على قطاع غزة .41

قوات االحتالل اإلسرائيلي أقدمت علـى اعتقـال        أن  : غزة من   6/5/2007-5  قدس برس  وكالة ذكرت
أن توغلـت فـي األراضـي      ، وذلك بعد     بعد إصابة أحدهما بجراح خطيرة     ،فلسطينيين شمال قطاع غزة   

ي السالطين والعطاطرة شمال القطاع وألحقت أضرارا ودمارا في الممتلكـات هنـاك،             الزراعية بمنطقت 
مجموعة من المستعربين أطلقت نيرانها مساء السبت مـن         إلى ذلك فقد أفيد أن      . وسط إطالق نار كثيف   

. محررة إيلي سيناي، شمال القطاع أيضا صوب مجموعة من الفلسطينيين ما أدى إلى إصابة عدد مـنهم                
ان مشترك قالت سرايا القدس وكتائب المجاهدين التابعة لفتح، أنهم تـصدوا للقـوة اإلسـرائيلية                وفي بي 

  .وأطلقوا النار عليها وأوقعوا فيها عدد من اإلصابات
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طـائرات  إلى أن   :  وكاالت  نقال عن   غزة  من 6/5/2007 البيان االماراتية     مراسل  ماهر إبراهيم  وأشار
عبـر  حيـث   . في أجواء مختلفة من محافظة شمال قطـاع غـزة         حربية إسرائيلية حلقت بشكل مكثف      

 .الفلسطينيون عن خشيتهم من أن تنفذ هذه الطائرات عمليات قصف أو اغتيال بحق المواطنين اآلمنـين               
إلى ذلك ذكرت مصادر فلسطينية صباح أمس أن قوات االحتالل فتحت نيران أسلحتها الرشاشة صـوب                

ن أوأضـافت   . قطاع ما أدى إلى استشهاده    الت ببيت الهيا شمال     مواطن تواجد بالقرب من محررة دوغي     
 جثة الشهيد الذي مازال     ذلك، حيث عملت على انتشال    الجانب اإلسرائيلي أبلغ الطواقم الطبية الفلسطينية ب      

  .مجهول الهوية
جـيش  أن  : غزة ووكـاالت   مراسلها من     عالء المشهراوي   عن 6/5/2007 االتحاد االماراتية    وأضافت
الل اإلسرائيلي رفع أمس من حالة التأهب في صفوف قواته المحيطة بقطاع غـزة إلـى أقـصى                  االحت

الدرجات، وطلبت األجهزة األمنية من اإلسرائيليين في المستوطنات المحاذية للقطاع أخذ المزيـد مـن               
  الفلسطينيين من مغبة إطالق مزيد من القذائف علـى         ،حذرت مصادر عسكرية  في حين    .الحيطة والحذر 

  .المستوطنات، ألن الرد سيكون قاسياً وغير متوقع
  

  جوارهافي المدينة و  مداهمةتحماليقوم ب غرب نابلس واًفلسطينيعتقل االحتالل ي .42
أكدت غرفة العمليات المشتركة في نابلس أن جنود االحتالل المتمركزين على حاجز بيت             :  وفا -نابلس  

اعتقلوه دون أن تتضح التفاصيل الكاملة حـول هويتـه أو           إيبا غرب المدينة، أوقفوا أحد المواطنين، ثم        
من جهة اخرى ذكرت مصادر أمنية فـي         و .ظروف اعتقاله، مرجحة بأن يكون طالباً في جامعة النجاح        

المحافظة أن دوريات االحتالل، اقتحمت عدة مناطق بشكل استعراضي واستفزازي، كما نفـذت عمليـة               
  .وب المدينةتفتيش ومداهمات واسعة في بلدة تل جن

  6/5/2007الحياة الجديدة 
  

   يعتقل ثالثة فلسطينيين من بيت لحم بدعوى أنهم مطلوبوناالحتالل .43
 ثالثة فلسطينيين من عائلة واحدة قرب       ت قوات االحتالل االسرائيلي،   اعتقل: وكاالت -  حامد جاد  -غزة  

ومن جهة أخرى، نسب     .مجهولةونقلتهم إلى جهة    ،  مدينة بيت لحم بالضفة الغربية بدعوى أنهم مطلوبون       
إلى مصادر إسرائيلية قولها إن قوة من الجيش اإلسرائيلي تعرضت إلطالق نار فجرا جنوب بيت لحـم                 

  .دون أن يسفر ذلك عن وقوع إصابات
  6/5/2007الغد االردنية 

  
   مسيحية تطالب بااللتفاف حول ثيوفيلوس في مواجهة الضغوط االسرائيلية شخصيات .44

جرت  أن العديد من االتصاالت      ، أعلن رئيس التجمع الوطني المسيحي     : عيسى الشرباتي  - القدس المحتلة 
خالل الفترة السابقة لتعزيز الدعم الداخلي لمواقف البطريرك ثيوفيلوس الثالث، في مواجهتـه للـضغوط               
التي تمارس عليه من قبل حكومة اسرائيل وعصابات المستوطنين الجبـاره علـى اسـتكمال تـسريب                 

الفتا إلى   ،ايرينيوسالبطريرك السابق   حذر من وجود جهات تعمل لصالح        في حين    .ات باب الخليل  عقار
 ال تتعدى كونها تكتيكات بائسة تخدم المصالح الشخصية وتحاك باساليب تخفي حقيقتها التي              همأن محاوالت 

االلتفـاف حـول    فقد إشار إلـى أن      اما رئيس الجمعية المسيحية الوطنية      . تصب في مصالح ايرينيوس   
 ،هو واجب وطني للتأكيد على تقدير جهوده في الحفاظ على العقارات ومنعها من التـسريب              ،  ثيوفيلوس

  .واسترجاعه الكثر من الف دونم من العقارات االرثوذكسية من ايدي المصادرة
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م دعا االرشمندريت الياس عواد الى وحدة الصف الفلسطيني عامة واالرثوذكسي خاصـة لـدع             في حين   
  . ثيوفيلوس في مواجهته المستوطنين والمزاودين

  6/5/2007الحياة الجديدة 
  

   رجال األعمال في غرفة تجارة وصناعة الخليلبطاقاتتوزيع  .45
 رجل اعمال من    56قامت غرفة تجارة وصناعة محافظة الخليل امس بتسليم         : فوزي الشويكي  -الخليل  

وغزة على مدار الـساعة باإلضـافة إلـى         " رائيلإس"تخول حاملها دخول    التي  ،  BMCالخليل بطاقات   
  .ها على المعابر المختلفة المنتشرة في البالدوتسهيالت يتلق

  6/5/2007الحياة الجديدة 
  

  سبوع سينما الالجئين في رام اهللا في ذكرى النكبةأانطالق  .46
ـ     24ينطلق مهرجان اسبوع سينما الالجئين في الضفة الغربية في          : رام اهللا  اري بمناسـبة    من مـايو الج

اسبوع سينما الالجئين الذي يقام للمرة االولى       أن  وقال مدير المهرجان     .الذكرى التاسعة والخمسين للنكبة   
 . وثائقية وروائية من فلسطين ولبنان وافريقيا وكندا والمانيا تعالج موضوع الالجئـين    اسيعرض فيه افالم  

 ، في حـين أنهـا تمثـل       ية واالنسانية في العالم    ان قضية الالجئين واحدة من اهم القضايا السياس        افيضم
  .هناك اكثر من اربعة ماليين فلسطيني مشتتين في العالم، حيث أن فلسطينيا المحور الرئيسي في النضال

  6/5/2007رويترز 
  

   االسرائيلي أوروبية في مدريد حول جدار الفصلمسرحية .47
مدينة ليجانس جنوب العاصمة اإلسـبانية      عرض فنانون أوروبيون، أخيرا في المسرح البلدي في         : لندن

وقال المشرفون   .مسرحية درامية، تروي حياة عائلة فلسطينية ومعاناتها من آثار جدار الفصل العنصري           
والمشاركون في المسرحية، إنهم أرادوا من وراء هذا العمل، الذي يأتي ضمن مشروع اكتشف فلـسطين            

ل التغيير، ومن أجل العمل على رفـع الظلـم أمـام            من خالل المسرح، أن يكون العمل صرخة من أج        
  .السياسة الدولية، وأمام وسائل اإلعالم

  6/5/2007الشرق األوسط 
  

   ألف طن من اليورانيوم100 يؤكد امتالكه األردن .48
ن التقـديرات   أمس السبت   أردني خالد الشريدة    أعلن وزير الطاقة والثروة المعدنية األ      :ب.ف. أ -عمان  

ردنيـة  نباء األ لف طن من احتياط اليورانيوم، بحسب وكالة األ       أن بالده تملك نحو مائة      ألى  إولية تشير   األ
ردن تمتاز بسهولة التعـدين لوجودهـا       خامات اليورانيوم في األ   " ن  أونقلت الوكالة عن الشريدة      ).بترا(

 الهش مـا    ن الصخور الحاوية لليورانيوم من النوع     أ متر، كما    1.3لى حوالي   إعماق ضحلة تصل    أعلى  
ردن يملك من المقومـات مـا يـساعده فـي           األ"ن  أوضح الشريدة   أو ".يسهل عمليات طحنها وتكسيرها   

غراض الـسلمية   الحصول على دعم المجتمع الدولي الستقطاب تكنولوجيا الطاقة النووية واستخدامها لأل          
  ".وفي شكل رئيسي في مجالي توليد الكهرباء وتحلية المياه

  6/5/2007 ريةطقالشرق ال
  

   تجاه الدولةارفض تشكيك البخيت بمواقفهالحركة اإلسالمية في األردن ت .49
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االتهامات التي وجهها له رئيس في األردن رفض حزب جبهة العمل اإلسالمي : ماجد توبة - عمان
واعتبر الحزب  ".تكتيكات رديئة، وترديد ما يقوله اإلسرائيليون" باتباعمعروف البخيت األردني الوزراء 

وتستهدف التأثير على فرص الحزب في االستحقاقات " عجز الحكومة"تصريحات البخيت تعكس أن 
ردن، وإنما طالبنا لم نشكك بمواقف األ ":مسأول للحزب ارحيل غرايبة وقال النائب األ .االنتخابية المقبلة

حد بأ"اقبون واستهجن غرايبة الذي يصنفه المر ".الحكومة بالرد على التشويهات الصهيونية الخطيرة
اتخاذ "سماه أسالمية، هجوم البخيت على الحزب بدل ما في الحركة اإل" رموز تيار الحمائم المعتدلين

واعتبر  ".الحكومة لخطوات احتجاجية على الجهات الصهيونية المعتدية التي تحاول تشويه مواقف األردن
ن هجوم رئيس الحكومة يأتي ألكتروني للحزب مس على الموقع اإلأغرايبة، في تصريحه الذي نشر 

عندما تشعر الحكومات بأن  ":وقال". تبرير خطواتها التعسفية باتجاه الحزب والهادفة إلى تحجيمهل"
  )"..(..لى الهجوم على الحركة اإلسالمية في محاولة للبقاء في السلطة إرحيلها اقترب تعمد 

لمقبول أو المعقول التشكيك واإلساءة من غير ا"نه أ شعبي في عجلون من ءوكان البخيت حذر في لقا
ربما ألن الحركة اإلسالمية عندما غابت عنها ":  قائالًنتقد قيادات الحزب وا".للمصالح األردنية العليا

، والخروج  ويساراًالقيادات التاريخية، جاءتها بعض القيادات غير المجربة، وبدأت بكيل االتهامات يميناً
  ".ض المواقف األردنيةعن المألوف عبر التشكيك ببع

قيادات الحزب "ن ألى إ اًريشم، "سياسات وبرامج لم تتغير"ن للحزب أكد، في هذا السياق، أن غرايبة أال إ
وذهب غرايبة  ".التاريخية التي لفت لها البخيت ال تزال مشاركة في رسم سياسات الحزب واتخاذ القرار

ضعاف ما لدى أضعاف أفق حلم وسعة الصدر وبعد األقيادات الحزب لديها من االستيعاب وال"للقول إن 
وهنوا النسيج الوطني، ويفتعلون التوتير مع القوى أ"، الذين اتهمهم غرايبة بأنهم "رجاالت الحكومة

  ".السياسية الفاعلة، ويعملون على تحييدها في هذه المرحلة الخطيرة
  6/5/2007الغد االردنية 

  
  بالتصدي لتسريب أراضي الكنيسة في القدس يؤيدون األرثوذكس  األردنإسالميو .50

 سالم الفالحات مطالب المؤتمر األرثوذكسي الذي  في األردن أيد المراقب العام لإلخوان المسلمين:عمان
مخالفات البطريرك "استضافته الجمعية العربية األرثوذكسية في عمان الخميس الماضي، وناقش 

اون في تسريب األراضي العائدة للكنيسة وأوقافها وقضايا ثيوفيلوس الثالث وبخاصة فيما يتعلق بالته
وضع حد للعبث ب"وطالب الفالحات، في تصريح له على الموقع اإللكتروني للجماعة  ".تفصيلية أخرى

. "القيام بمسؤوليتهما في هذا الموضوع"لى إودعا الحكومتين األردنية والفلسطينية ". بهذه األوقاف المقدسة
هذه أوقاف حافظت عليها الحضارة العربية اإلسالمية طيلة أربعة عشر قرناً، وهي " :وقال الفالحات

استعداد الحركة الفالحات وأبدى  ".أمانة في أعناق الجميع، وليست مسؤولية األرثوذوكس وحدهم
الحفاظ على المقدسات " أن مؤكداً. اإلسالمية لدعم أي جهد إيجابي يصب في هذا المشروع الوطني

  ". ال يقل أهمية عن المحافظة على المقدسات اإلسالمية وأن الخطر الذي يتهددها واحدالمسيحية
  6/5/2007الغد االردنية 

  
 لم يوافقوا على النقاط السبع الوزراء المستقيلون: فنيش .51

لم "أعلن وزير الطاقة والمياه المستقيل محمد فنيش أن الوزراء المستقيلين :6/5/2007المستقبل أوردت 
وسأل في  ".كشف محاضر الجلسات المتعلقة بذلكب"، ملوحاً "ا على النقاط السبع في مجلس الوزراءيوافقو

ماذا يعني تطوير اتفاقية الهدنة المنصوص : "تكريم لالئحة الفائزة في انتخابات نقابة المهندسين أمس
ضية الفلسطينية عليها في النقاط السبع؟ وهل ستمنع صداقات أهل السلطة لألميركيين من تصفية الق

 اًلم نتفق في مجلس الوزراء، ولم نصدر قرار: "وقال ".والعدو اإلسرائيلي من إيقاف عدوانه على لبنان؟
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باإلجماع فيه حول النقاط السبع، والذي حصل أنه بعد سجال وتسجيل آراء، اتفقنا أن كل نقطة من هذه 
هذا هو قرار مجلس . صيلها وآليات تطبيقهالى مجلس الوزراء للبحث في مضمونها وتفاإتي بها أالنقاط ن

 على األقل ،لم نتوافق على هذه النقاط(...) : "أضاف ".لى محاضر مجلس الوزراءإالوزراء، ولنحتكم 
 ".هاتين النقطتين فيما يتعلق بدور المقاومة ومستقبلها

في الحزب السيد المسؤول عن العالقات الدولية قال  من جهته :6/5/2007 النهار اللبنانية وأضافت
يام لمصلحة العدو كان بشكل رسائل أن الحرب ستنتهي خالل أن التسويق المشين إ: "نواف الموسوي

 لمواقفه لى دولة الرئيس ميشال عون الذي بقي وفياًإ وال سيما ،تحض على التخلي عن دعم المقاومة
تتعلق ) الوزير المستقيل(نيش لى الحاج محمد فإالمشرفة، وليس آخرها وثيقة مكتوبة قدمها السنيورة 

ن كل ما جرى قبل إوعليه ف. رايس) وزيرة الخارجية االميركية كونداليزا(بالنقاط السبع وهي مطالب 
 وبالتالي يؤكد ،ن السلطة تعاملت مع الحرب على لبنان ألهداف سياسيةأالحرب وخاللها وبعدها يؤكد 

 (...)". برياءأحايا ونها كانت شريكة في كل ما دمر وهدم وما سقط من ضأ
  

  "سرائيليإ"ومستعدون للرد على هجوم  عاد بناء دفاعاتهأحزب اهللا : قاسمنعيم  .52
عاد بناء أ"ن الحزب ألى قناة الجزيرة إمين العام لحزب اهللا الشيخ نعيم قاسم في حديث قال نائب األ

من تهيئة شبابنا (...) انتهينا : "ضافأو". سرائيلي جديدإدفاعاته في شكل يتيح له الرد على هجوم 
يام في شن سرائيلي في يوم من األذا فكر اإلإن نكون في حال جهوز أساس أومناطقنا ووضعنا على 

ورأينا ما هي مكامن القوة ومكامن الضعف، (...) هجوم، وقومنا ما حصل في الحرب الثانية على لبنان 
  (...)".وما الذي جعلنا نستفيد من نتائج هذه الحرب 

  6/5/2007 اللبنانية النهار
  

  "إسرائيل"مع ننا في حال حرب أال نزع لسالح المقاومة طالما : لحود .53
شبعا، أرضاً ومياهاً، ويرفض "أكد الرئيس اللبناني إميل لحود، أن لبنان متمسك باستعادة مزارع : بيروت

ال "وشدد على أن . "رفضاً مطلقاً استمرار إسرائيل في استثمار المياه التي تختزنها أرض هذه المزارع
نزع لسالح المقاومة الوطنية طالما أننا في حال حرب مع إسرائيل ألن هذا السالح هو مصدر قوة 

إننا متمسكون بحق لبنان في أن يكون قوياً حتى يتحقق السالم العادل والشامل والدائم في ": وقال ."للبنان
  ."لمقاومة وسالحهاالمنطقة وعندما يتم السالم العادل ال حاجة بعد ذلك ل

  6/5/2007الحياة 
  

  شاحنات عسكرية لبنانية تنقل السالح إلى حزب اهللا من سورية : نائب فرنسي .54
 عن تقارير واردة إلى حكومته من قيادة القـوات          ةنقل نائب في لجنة العالقات الخارجية الفرنسي       :باريس

عة لحزب اهللا في الجيش اللبناني تلعـب        إن بعض الجهات العسكرية التاب    ،  الفرنسية في جنوب لبنان قولها    
الدور األخطر في إيصال األسلحة إلى قواعد الحزب في جنوب الليطاني تعويضاً عما خسره في حـرب                 

ن االستخبارات العسكرية التابعة للقوات الفرنسية واإليطالية هناك أبلغت قيادة يونيفيل أكثر من             أو. تموز
ن الحكومـة    وأضـاف أ   .لحكومتين الفرنـسية واإليطاليـة بـذلك      مرة بهذا التطور الخطير كما أبلغت ا      

 ليست في وارد انتظار حزب اهللا كي يعيد تسليح نفسه كما كان عليه قبل الحـرب                 هانأاإلسرائيلية أبلغت   
ن االدعـاءات اإلعالميـة   أ ،ونسب إلى قيادة القوات الفرنسية في بنت جبيل بجنوب لبنان قولها  .األخيرة

 اآلن أفضل تسليحاً وقوة مما كـان عليـه          هحرب وبأن ال استعاد كل ما فقده في       ه بأن الحزبالموجهة من   
 في جنوب  الفرنسية قواتالالمساس ب من جهة أخرى من أن       محذراً   .اإنما هي ادعاءات مبالغ فيه    تها،  عشي

  .لبنان سيجد رداً عنيفاً
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  6/5/2007السياسة الكويتية 
  

  ا في سبيل التوصل إلى حلقدمت أقصى ما يمكنهاألكثرية : السنيورة .55
لى اتفاق من دون الحوار إال يمكن التوصل "نه أأكد رئيس الحكومة اللبنانية فؤاد السنيورة : بيروت

وأبدى . "لى حلإقدمت أقصى ما يمكنها في سبيل التوصل "، معتبراً أن األكثرية "المباشر بين األطراف
لى زيارة إودعا السنيورة المستثمرين العرب . "اذ لبنانلى كل من يرغب بالحوار إلنقإ"استعداده لمد اليد 

ن كل لبناني قادر على معرفة أين تصرف إيرادات أ"لى إلبنان واالستثمار فيه هذا الصيف، الفتاً 
ورأى السنيورة في حوار نظمته قناة العربية الفضائية مع المشاركين في المنتدى االقتصادي  ."الحكومة

وعن ". يمثل خطوة متقدمة) من األكثرية(ما طرح من تنازالت "ن أبيروت العربي الذي انعقد في 
 ضمن "سيجتمع وسيقر انتخاب رئيس الجمهورية"عن اعتقاده بأن السنيورة أعرب  ,االستحقاق الرئاسي
ن الحكومة عندها تتولى ألم يتسن لسبب أو آخر ألغراض فالدستور كان واضحاً " وإذا ،المهلة الدستورية

  ."لية ويكون همها األساس كيفية عملية انتخاب رئيس الجمهوريةالمسؤو
 من "المليون توقيع"وكان كل من السنيورة ومفتي الجمهورية الشيخ محمد رشيد قباني وقعا على عريضة 

أجل نصرة المسجد األقصى والقدس، والتي حملها إليهما وفد من مؤسسة الشيخ عيد بن محمد آل ثاني 
  .توقيع بالتعاون مع الشيخ يوسف القرضاويالمنظمة لحملة ال

  6/5/2007الحياة 
  

   الجاريبالفصل السابع نهاية الشهرالدولية توقّع إقرار المحكمة : الحياة .56
علمت الحياة من مصدر مطلع أن وزيرة الخارجية األميركية كوندوليزا رايس :  رندة تقي الدين- باريس
قرار المحكمة إفي شرم الشيخ، ضرورة خالل محادثاتهما  مون األمين العام لألمم المتحدة بان كيأبلغت 
ويرتقب، بعد أن قدم مساعد بان للشؤون  .في مجلس األمن وفق الفصل السابع في موعد قريبالدولية 

قرارها معطل من لبنان، أن يقدم بان تقريراً الى إالقانونية نيكوال ميشال تقريره لألمين العام يقول فيه أن 
قرار المحكمة إ حول "تساؤالت وحذراً"وقال المصدر إن لدى بان  .ن في موعد لم يحدد بعدمجلس األم

لى أن عدداً من الدول العربية من بينها قطر، حذّر األمين العام من إالدولية وفق الفصل السابع، مشيراً 
قناع إلى إي ذلك، كما أن بان على قناعة بأن محادثاته في سورية ومع الرئيس بشار األسد، قد تفض

من اللبنانية وتوقع المصدر أال تطلب الحكومة . األخير بأن يعمل على فك الجمود إلقرارها في لبنان
قرار المحكمة قبل نهاية الدورة البرلمانية العادية على رغم غياب األمل من هذه الدورة، إمجلس األمن 

لمصدر عينه أن المحكمة ستقر في ورأى ا .نها استنفدت كل الوسائلأكبرهان على حسن النية وعلى 
الجميع في "لى ارتياح إ الجاري أوعلى أبعد تقدير في نهاية الشهر، مشيراً 16مجلس األمن إما قبل 

قرار إورأى المصدر أن  .قرارها وفق الفصل السابعإمكان إلى إ "فرنسا، بمن فيهم الرئيس جاك شيراك
نشاؤها على األقل سنة، ولكن إتنشأ مباشرة بل سيتطلب نها سأالمحكمة الدولية بالفصل السابع ال يعني 

  .قل مشكلة داخلية لبنانية، ما يساعد في حل األزمة السياسيةاقرارها يزيل على األ
  6/5/2007الحياة 

  
   ثبوتيةوراقاًأالالجئين الذين ال يملكون العمل جاٍر للتوصل إلى حل بشأن : مكاوي السفير .57

لبنان ينتظر "ن أ الفلسطينية السفير خليل مكاوي - لجنة الحوار اللبنانية علن رئيس الفريق اللبناني فيأ
 ثبوتية، كي وراقاًأتقديم قوائم موثقة من ممثلية منظمة التحرير في لبنان بشأن الالجئين الذين ال يملكون 

 وضع قد: "نباء المركزيةلى وكالة األإفي حديث مكاوي وقال ". وراقيباشر العمل على منحهم هذه األ
مر يرتبط بوزارة الداخلية لمعالجة القضية مع األ"ن ألى إشار أ، و"لى حل عاجلإعلى نار حامية توصالً 
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ن تجدد من أوفي هذه الحال نفضل . ردنية ولم تجدد لهأفمنهم من كان يحمل وثيقة . توا منهاأالدول التي 
أما . انت آنذاك تحت الحكم المصرينها كومنهم من أتى من غزة، وكان يحمل وثيقة مصرية، أل. ردناأل

 ."لى بلدهإلى حين عودته إرض لبنان أالقسم الذي لم يحمل أي وثيقة، فسيمنح وثيقة لبنانية لوجوده على 
ي خطوات عملية، في انتظار الحصول على أالموضوع برمته ال يزال قيد الدرس ولم تتخذ "ن إوقال 

  ".القوائم من مكتب منظمة التحرير
بو العينين تشكيل لواء فلسطيني يرتبط أمين سر حركة فتح في لبنان سلطان أعن اقتراح وي مكاوسئل 

الفلسطينيين يطرحون هذا الموضوع، وننتظر توحد الموقف "ن ألى إركان اللبنانية، فأشار برئاسة األ
 ن االمر يرتبط بموقف الجيشأ الفلسطيني من خالل وفد موحد لنطرحه على طاولة البحث، علماً

 ".لى قرار سياسي لبنانيإاللبناني، ويحتاج 
  6/5/2007النهار اللبنانية 

  
  ينفي تقديم طلب إلسرائيل لدخول قوات أمن مصرية لحماية السفارة في غزة حماد اللواء .58

الموقع ما زعمه  في غزةنفى اللواء برهان حماد رئيس الوفد األمني المصري :  أحمد رمضان-رام اهللا 
 إذناً بدخول قوات أمن "إسرائيل"طلب مصر من عن  "اإلسرائيلية"تخبارات العسكرية لكتروني لالساإل

 مؤكداً أن هذا الخبر عاٍر تماماً عن الصحة وال أساس له ،مصرية لحماية سفارتها فى مدينة غزة
محض هراء وافتراء "ووصف اللواء حماد في بيان صدر عنه أمس هذا الخبر بالكاذب وأنه  .بالمطلق
 ".العالقات بين مصر وأبناء الشعب الفلسطيني ال يستطيع أحد النيل منها"، مؤكداً أن "ل وعبثوتضلي

مني المصري لم يتلق أبداً أي تعليمات من الوزير عمر سليمان بمغادرة قطاع غزة الوفد األ"وأكد أن 
الوفد "أن  و،"لوضع األمني الخطير والمتدهور في قطاع غزةا) عن... (بسبب ما زعمه هذا الموقع

. "األمني موجود بين أشقائه الفلسطينيين في غزة وسيستمر، وأن أعضاء السفارة سيظلون يؤدون أعمالهم
جميع الديبلوماسيين المصريين وكل العاملين بالسفارة يلقون كل احترام ومودة وتقدير من جانب "وأكد أن 

 ".صالح أبناء هذا الشعب وقضيته العادلةالشعب الفلسطيني ألنهم بين أشقائهم الفلسطينيين ويعملون في 
  6/5/2007المستقبل 

  
  جديدة في القدسنة لبناء مستوط  تحتج على خطةبريطانيا .59

 ذكرت صحيفة االندبندنت البريطانية ان الحكومة البريطانية تدخلت مباشـرة فـي  : ترجمة محمد بشير
القامة مـستوطنة غيـر      يل خططا االستيطان اليهودي في القدس الشرقية العربية بعد ان وضعت اسرائ         

واوضحت الصحيفة ان السفير البريطاني عبر عـن  . المدينة قانونية قرب القنصلية البريطانية العامة في
حـي   العميق لمكتب رئيس وزراء اسرائيل حول مقترحات هدم فندق شيفرد الفلسطيني في قلق حكومته

السفير السلطات االسرائيلية  وابلغ! كان الفندق اسرة يهودية في م122الشيخ جراح وبناء شقق الكثر من 
طبيعة الحي التاريخي الحساس في القدس الشرقية فحسب  انه في حالة تنفيذ خطط االستيطان فانه ال تغير

  .حقيقيا للقنصلية العامة البريطانية ايضا بل تشكل خطرا امنيا
  6/5/2007عكاظ 

  
   سياح اسرائيليين في مطار طهرانربعةأ .60

اضطر اربعة من السياح االسرائيليين الهبوط في مطار طهران الدولي بعد ان تعطلت الطائرة              : بيت لحم 
مطار عدة ساعات، دون ان تعلم السلطات االيرانيـة         المكثوا في   حيث  . المدنية التركية التي كانت تقلهم    

  .موقع يديعوت احرونوت، بحسب ما أفاد انهم من حملة الجنسية االسرائيلية
  6/5/2006 وكالة معا
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   الوحدة الفلسطينية في مهب الريححكومة .61
  ياسر الزعاترة

قبل أيام تحدث نائب رئيس الوزراء الفلسطيني عزام األحمد أمام المعلمين المحتجين علـى عـدم تـسلم              
واألحمد كمـا   . رواتبهم قائالً إن على الحكومة أن تستقيل إذا لم تنجح في فك الحصار خالل ثالثة أشهر               

منذ " حماس"في المجلس التشريعي، وأحد أشد قياداتها حماساً للتعامل مع          " فتح"لناطق باسم كتلة    نعلم هو ا  
وال ندري بالطبع هل تشمل الشهور الثالثة األسابيع الستة التـي           . ظهور نتائج االنتخابات قبل عام ونيف     

  .الماضي) بريلا(مضت حتى اآلن منذ تشكيل الحكومة، أم تبدأ منذ إطالق التصريح نهاية نيسان 
يشار هنا إلى أن حكومة الوحدة الوطنية الفلسطينية هي الحصيلة التي خرج بها لقاء مكة بـين قيـادتي                   

االتفاقات التـي وقعتهـا   " احترام"، وذلك بعد التوافق على برنامج سياسي عام يقوم على       "حماس"و  " فتح"
زيع للكعكة الحكومية على نحو منح حقيبـة        منظمة التحرير الفلسطينية مع الدولة العبرية، إضافة إلى تو        
، ومعهـا حقيبـة الخارجيـة       )سالم فياض (المالية لرجل محسوب على الرئيس الفلسطيني محمود عباس         

، فضالً عن حقيبة اإلعالم التي منحت لرجل ينسجم في خطابه مع الرئيس وليس مـع                )زياد أبو عمرو  (
ووافـق عليـه    " حمـاس "خلية لرجل مستقل رشحته     ، فيما بقيت حقيبة الدا    )مصطفى البرغوثي " (حماس"

، ونعلم أن هذا األخير قدم استقالته لرئيس الوزراء احتجاجاً على عدم انـصياع              )هاني القواسمي (الرئيس  
" فـتح "ألوامره، ثم قيل إنه عاد عنها، وهو ما اعتبرته دوائر           ") فتح"جميعهم من   (رؤساء األجهزة األمنية    

وال ننسى هنا اإلشارة إلى تعيين      ". فتح"هدفها الضغط على الرئيس وحركة      " سحما"عالنية بأنه لعبة من     
الرئيس الفلسطيني لمحمد دحالن مستشاراً لألمن القومي، أي مشرفاً على ملف األمن، في وقت يعلم فيه                

  .الجميع أنه متهم بانه أحد أهم عناصر التأزيم األمني في القطاع، وربما في الضفة الغربية أيضاً
، "حمـاس "رنا إلى ذلك كله من أجل التذكير بأن الحكومة هي حكومة الرئيس عباس أكثر منها حكومة          أش

لكن ذلك لم يغير شيئاً في واقع الحصار الذي يعلم المعنيون أنه قرار أميركي ألن التحويالت الماليـة ال                   
التي تسيطر على النظام المالي     يمكن أن تتم إال من خالل البنوك األميركية، أو بموافقة الدوائر األميركية             

  .الدولي، حتى أن اي فلسطيني ال يمكنه تحويل ألف دوالر إلى أهله من دون موافقة تلك الدوائر
هكذا عجزت حكومة الوحدة الفلسطينية عن إحداث تغيير في واقع الحصار، اللهم إال ما تعلـق بـبعض                  

 الحكومة، وهي أموال يجري صرفها من خالل        التحويالت األوروبية التي كانت متوفرة أيضاً قبل تشكيل       
أو مباشرة للمـوظفين، وال ننـسى هنـا أن التعامـل            " فتح"الرئاسة أو الدوائر التي تسيطر عليها حركة        

الرسمي األوروبي اقتصر باستثناءات محدودة على الوزراء المستقلين، كما هو الحال مع وزيري المالية              
  ".فتح"ة والخارجية، إلى جانب بعض وزراء حرك

على الحكومة إنما جاءت بسبب نتـائج الـصدام العـسكري بـين             " فتح"أن موافقة   " حماس"هكذا تأكدت   
، مع العلم أنه لم يكن اقتتاالً كمـا روجـت بعـض             "حماس"الطرفين في قطاع غزة، الذي حسم لصالح        

ب عـسكري   الدوائر، وإنما بغي من طرف على آخر بالمفهوم الشرعي اإلسـالمي، أو محاولـة انقـال               
أما الذي ال يقل أهمية فيتمثل في حقيقة أن الموافقة إنما جاءت من أجل التنصل مـن                 . بالمفهوم السياسي 

علـى حكومـة    " فـتح "مسؤولية الحصار الذي كان كثير من الفلسطينيين مقتنعين بأنه نتاج تحريض من             
  .، أو على االقل بموافقتها من أجل إسقاط الحكومة"حماس"

 مرت على حكومة الوحدة لم تفض إلى شيء، وفيما استقال وزير الداخلية بسبب فشله فـي                 األسابيع التي 
ال يتعاونون معه، فقـد     ) الفتحاويين بالطبع (حل مشكلة الفلتان األمني، وبالطبع ألن قادة األجهزة األمنية          

ـ     " حماس"وجدت   ن في العدوان اإلسرائيلي على الضفة والقطاع وقتل وجـرح واختطـاف العـشرات م
على المستوطنات اإلسرائيلية   ) قسام(الفلسطينيين فرصة لكسر التهدئة وإطالق ما يزيد عن مئة صاروخ           
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المجاورة للقطاع، األمر الذي أربك الوضع السياسي، وصار لزاماً على الرئيس الفلسطيني مدعوماً مـن               
ميع تهدئة من طرف واحد     الوضع العربي أن يعاود االتصاالت من أجل تثبيت التهدئة، وهي كما يعلم الج            

ال يلتزم بها اإلسرائيليون، بدليل أن التسعمائة معتقل الذين أفرج عنهم في بدايتها وكانوا على وشك إنهاء                 
  .محكومياتهم قد استبدلوا بأكثر من ألفي معتقل جديد منذ ذلك الوقت قبل حوالي عامين إلى اآلن

  اآلن، إلى أين تمضي حكومة الوحدة؟
 األميركية، وربمـا    -م بالتحوالت المقبلة على نحو تفصيلي، ولوال الحاجة اإلسرائيلية          من الصعب الجز  

ونعلم على هذا الصعيد أن تل أبيب في حاجـة          . العربية لتثبيت التهدئة لكان الوضع مختلفاً إلى حد كبير        
ها الدولة علـى    الى التهدئة بسبب التداعيات المرة للحرب على لبنان وحالة االرتباك السياسي التي تعيش            

أمـا  . مختلف المستويات، األمر الذي قد يفضي إلى سقوط أولمرت، وربما الدعوة الى انتخابات جديـدة              
وتبقـى بعـض    . واشنطن فتحتاج الى التهدئة من أجل التفرغ للملف العراقي وملف العدوان على إيران            

رب إيران، بينما تـشجعها دول      الدوائر العربية التي تحتاج الى التهدئة من أجل تشجيع واشنطن على ض           
  .أخرى تجنباً للضغوط

واستدراجها ستتواصل من خالل تكريس الحـصار، حيـث ستواصـل           " حماس"األرجح أن لعبة ابتزاز     
واشنطن ومعها األوروبيون لعبة التأكيد على ضرورة تلبية الحكومة لشروط الرباعية، وهنا لن نعدم من               

حت ذريعة التفريق بين برنامج الحكومة وبرنامج الحركة، لكنهم         من سيطالب بالموافقة ت   " حماس"قيادات  
ال يعلمون أن تلبية هذا الشرط ال يعني أن كل شيء سيكون علـى مـا يـرام، ألن سياسـة اإلقـصاء                       

في برنامج القبض على مفاصل السلطة ومعها لعبة        " فتح"ستتواصل، وقبلها سياسة التشويه، بينما تمضي       
، وصوالً إلى فرصة أفضل إلقصائها، ربما بعد حـل مـشكلة            "حماس"تشويه  استثمار ما جرى ويجري ل    

، وفـي   )يجري التعامل معها عبر دعم الحرس الرئاسي بمختلف الوسـائل         (تفوقها العسكري في القطاع     
أسوأ األحوال االنتظار حتى االنتخابات القادمة من أجل حسم اللعبة عبر صناديق االقتراع، إذا لم يكـن                 

  .قليل من الفهلوة والتزويربالحسنى، فب
في ضوء ذلك سوى التأكيد على ثوابتها وإطالق موجة حراك شعبي ضـد الجـدار               " حماس"ال حل أمام    

والمستوطنات واالجتياحات واالغتياالت معطوفة على ما تيسر من المقاومة، حتى لـو أدى ذلـك إلـى                 
وسواء حلت  ).  العام إلى التشبث بالحكومة    ال قيمة للتهديد بحل السلطة فيما يشير السلوك       (انهيار السلطة   

السلطة أو انهارت، فإن الحراك المشار إليه سيكون كفيالً بإعادة القضية إلى واقعها الحقيقـي بوصـفها                 
قضية تحرر وليست قضية رواتب وحصار، مع وضع الدول العربية أمام مسؤولياتها على صعيد دعـم                

صل للعبة االستدراج والتشويه وصوالً إلى اإلقصاء ومن ثـم          الشعب الفلسطيني، وإال فهو النجاح المتوا     
العودة إلى مسيرة أوسلو عبثية جديدة، مع ما ينطوي عليه ذلك من خسارة للشعب وتشويه للقضية فـي                  

  .آن
  6/5/2007الحياة 

  
 هنية وسلطة حماس أو ال سلطة .62

  عبداهللا ربحي
 مع صحيفة فلـسطين اليوميـة الجديـدة         يقول رئيس الوزراء الفلسطيني اسماعيل هنية في حوار خاص        

فكرة حل السلطة إحدى القضايا المطروحة على بساط البحث الفلسطيني، في           "المحسوبة على حركته إن     
مشيرا إلى عدم وجـود أي      " حال استمر الحصار الظالم، والبديل في هذه الحالة هو انهيار الوضع القائم           

 . فشل حكومة الوحدة الحاليةإمكانية لتشكيل حكومة فلسطينية أخرى في حال
ال ندري ما هي االطراف الفلسطينية التي تبحث حل السلطة الفلسطينية اآلن وما هو تصور سيادة رئيس                 

 .الوزراء للبديل عن سلطة فلسطينية
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ان مشكلة قيادة حماس انها رغم تاريخها النضالي والسياسي المشرف تتجاهل قضايا اساسية في التعامل               
وضع الفلسطيني فهي تنسى ان االنتخابات الفلسطينية والحكومة الفلسطينية ومنصب رئاسة           مع مستقبل ال  

الوزراء جميعها هي جزء من السلطة الفلسطينية ان لم تكن كلها وان السلطة الفلسطينية هي وليدة اتفـاق    
موقعـة دون ان  قد يكون من المقبول بعد اتفاق مكة ان يعلن هنية ان حماس ستحترم االتفاقات ال    . اوسلو  

يعترف بها ومن حق هنية ان يقول ان حماس لن تشكل حكومة وحدة وطنية اخـرى فـي حـال فـشل                      
الحكومة الحالية ولكن ما هو ليس من حق هنية على االطالق هو ان يتحدث عن حل السلطة الفلسطينية                  

حمـاس  "ار فبإمكـان    فاذا كان من المستحيل بقاء الوضع القائم في ظل الحص         . وعن انهيار الوضع القائم   
الدعوة النتخابات تشريعية جديدة تنبثق منها حكومة جديدة واذا لم ترغب حمـاس بـابو مـازن                 " وفتح

 .فبإمكانها قبول دعوته التي اطلقها قبل أشهر الجراء انتخابات رئاسية 
ـ                 ي أي  من حق حماس أن تنسحب وحدها من العملية السياسية الدولية وفق شروطها الحالية التي ال ترض

طرف فلسطيني وان تعود للنضال من خالل الشارع وان تعارض السلطة ومنظمة التحرير ايـضا مـا                 
دامت غير قادرة ال هي وال أي طرف فلسطيني على تغيير هذا الواقع المفروض ولكن ليس من حقهـا                   

يـة واجبـار    نسف سلطة وعملية سياسية قادتها منظمة التحرير وفتح والجبهة الشعبية والجبهة الديمقراط           
 .جميع الفلسطينيين على خيار تتبناه وحدها 

قد يصبر الفلسطينيون جميعا وانصار حماس الذين انتخبوها على الحصار من اجل خيارهم الـديمقراطي               
ولكن على حماس أال تطمع كثيرا بتضحيات الشعب الفلسطيني وأال تدمر سـلطة يـرى طيـف واسـع                   

جاء بعد نضال مرير وقد يكون االسهل لهنية اذا وجد ان االفـق             للفلسطينيين انها انجاز تاريخي وطني      
السياسي مسدود ان يستقيل لكن ليس من حقه ان يضحي بالسلطة الفلسطينية جمعاء اذ لم تستطع حمـاس        

 .بسبب الظروف الدولية ان تقودها 
  6/5/2007الوطن القطرية 

  
  المهمة المستحيلة..  تشكيل المنظمةإعادة .63

 ياسر الزعاترة
 نتجاوز الحقيقة إذا قلنا إن أي حديث عن إعادة تشكيل منظمة التحرير الفلسطينية لـيس سـوى بيـع                    ال

للوهم، وأن إمكانية النجاح في مهمة من هذا النوع هي أقرب إلى االستحالة، سواء أصرت حماس علـى                  
 . ذات نسبة فتحتشكيل يمنحها النسبة التي حصلت عليها في انتخابات التشريعي األخيرة، أم وافقت على

من العقبات التي تحول دون إعادة التشكيل ما يتعلق بالبرنامج السياسي، وما إذا كان هو ميثاقها األصيل                 
ـ   عرفات رحمه اهللا بعد أوسلو، أم مفردات ما بعد إنشاء السلطة، كما هـو حـال                " كادوك"الذي تعرض ل

لعديد من الفعاليات الفلسطينية المـستقلة      خريطة الطريقة وسواها؟، وهل ستقبل حماس والجهاد، ومعهما ا        
  في المئة من فلسطين، هكذا منذ البداية؟،78برنامجاً يمنح اإلسرائيليين 

هذه نقطة بالغة األهمية، وتكفي وحدها لجعل التوافق مهمة مستحيلة، وحتى تلفيقها على شـاكلة وثيقـة                 
وب، فكيف بوجود قـضايا أخـرى ال تقـل          لن يكون كافياً لتحقيق المطل    ) وثيقة األسرى (الوفاق الوطني   

أهمية؟، هناك تشكيلة المجلس الوطني، والتي ستصطدم بالشتات وتمثيله في المناطق التـي ال يمكـن أن                
تقام فيها انتخابات كما هو حال األردن، فضالً عن المنافي التي يتوزع فيها الفلسطينيون وال بد إلقامـة                  

 .عب توفيرها، وحتى لو توفرت فسيكون التنفيذ بالغ الصعوبة أيضاًانتخابات فيها من إرادة دولية من الص
مسألة التوافق على التمثيل، أكان للمستقلين أم للفصائل ستكون بالغة الصعوبة أيضاً، السيما أن المستقلين               
غالباً ما يكونون محسومي الوجهة السياسية، وهنا سيكون اإلشكال األكبر في التوزيع الذي سـيتم فـي                 

 .لب تبعاً للموقف من البرنامج السياسي والموقف من المقاومة بصرف النظر عن االسم والعنوانالغا
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 هل ستتواصل لعبة إخراجهم من القرار الفلسطيني، بمـا          48ماذا عن فلسطينيي األراضي المحتلة عام ؟      
موقـف  ينطوي على اعتراف بالمشروع الصهيوني؟، لكن األهم من ذلك كله كما أشرنا من قبل هـو ال                

المسبق لقيادة فتح من العملية برمتها، وبالطبع في ظل إصرارها على الغالبية بمساعدة الفصائل األخرى               
 ).الديمقراطية، الشيوعي، فدا، وربما الشعبية(من ذات لون الخطاب 

وحتى لو توفر حضور معقول للمستقلين، فال بد أن يكونوا من ذات اللون الـذي يمـرر ذات البرنـامج               
 في المقابل لن ترضى حماس والجهاد أن ال يكون لهما معاً، إضافة إلـى مـستقلين يتبنـون ذات                    .أيضاً

 .رأيهما ما يكفي لتشكيل فيتو على القرار العام، األمر الذي سترفضه فتح بشدة، ومعها الحلفاء اآلخرون
رة فحسب، بـل تـستند      والحال أن حماس في هذه المطالبة ال تستند إلى نتائج االنتخابات التشريعية األخي            

إلى قائمة طويلة من االنتخابات النقابية والطالبية في الداخل منذ سنوات طويلة، حيث كانت تتنافس فيها                
في الشتات يتفـوق علـى نحـو        ) أعني حماس (مع فتح على ذات النسبة تقريباً، مع فارق أن حضورها           

، وبالطبع في انتظار عودة األمور إلى       لذلك كله ستتواصل لعبة المراوحة في ملف من هذا النوع         . واضح
في السلطة الفلسطينية، بحسب رأي قيادتها، أكان من خالل انقالب ما، أم من خالل االنتخابات               " نصابها"

التالية بعد أقل من ثالث سنوات حيث سيجري ترتيب النتائج على نحو مختلف، وحـين يحـدث ذلـك                   
مـا  .  أساس من تفوق فتح استناداً إلى فوزها الجديـد         سيجري طي ملف إعادة التشكيل، وإذا فتح، فعلى       

نتمناه، بل نتوقعه، ولو بعد حين، هو سقوط مشروع التفاوض الجديد وعودة المقاومة، ألن مـا يجـري                  
عبث تشارك فيه كافة األطراف بنسب متفاوتة، ووحدها ساحة النضال هي التي توحد الفلسطينيين وتحقق               

 .يق أملهم المنشود، بصرف النظر عن األسماء والالفتاتلهم اإلنجازات وتقربهم من تحق
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  سالم أم حرب في أفق المنطقة؟:  وسورية، حزب اهللا وحماسإسرائيل .64

  وحيد عبد المجيد
لم تكن كفتا السالم والحرب متعادلتين في تاريخ أزمات الصراع العربي اإلسرائيلي مثلما هما في اللحظة                

وأصـبحت  . 1973 و1948ت كفة السالم غائبة على مدى نحو ربع قرن بـين حربـي   فقد ظل . الراهنة
 -العالقة، بعد ذلك، بين كفتي الحرب والسالم متذبذبة، خصوصاً بعـد أن أحـدث الـسالم المـصري                   

   تغييراً في1979-1978اإلسرائيلي 
ن تذبذب العالقة بينهما خلق     فلم يعد لهذا الميزان كفتان فقط، أل      . المعادالت وفي طابع الميزان نفسه أيضاً     
  ".الالسلم والالحرب"، وهي 1973حالة ثالثة ظهرت إرهاصاتها قبل حرب 

وهكذا، فبعد أن بدت كفة السالم راجحة في النصف الثاني من السبعينات، طغت كفة الحرب في النصف                 
بث أن أفسحت المجـال     األول من العقد التالي، قبل أن تسود في نصفه الثاني حالة ال حرب وال سلم لم تل                

النتعاش األمل في السالم الذي رجحت كفته في النصف األول من التسعينات ثم أخذ ينحسر إلى أن تبدد                  
  ، فبدت2000في العام 

كفة الحرب هي الراجحة مجدداً لفترة قصيرة دخلت المنطقة بعدها في مرحلة جديدة شـعارها الحـرب                 
  .م العراقعلى اإلرهاب وميدانها األول أفغانستان ث

ومن بين جديد هذه المرحلة الجديدة تداخل متزايد بين الحرب على اإلرهاب وصراعات المنطقـة، بمـا                 
 اإلسرائيلي اآلخذة معادالته في التغير باتجاه ارتباط تفاعالته بتلك الحرب التـي             -فيها الصراع العربي    

 خلفاً  2009في واشنطن في مطلع العام      ستبقي المنطقة أسيرة لها حتى إذا تولت إدارة ديموقراطية الحكم           
  .إلدارة بوش

ومن هذا المنظار، كانت حرب الصيف الماضي محطة ثالثة في الحرب على اإلرهاب، وموقعة أولى في                
-1914 اإلسرائيلي المرتبطة بهذه الحرب الكونية نظرياً مثلما كانت حربـا            -حروب الصراع العربي    



  

  

 
 

  

            29 ص                                    713:                                 العدد6/5/2007األحد : التاريخ

فالحرب على اإلرهاب هي شرق أوسـطية       . رهما عالميتين  األوروبيتان في جوه   1945-1939 و 1918
  فعلياً إال من شظايا تتناثر هنا
  .وهناك على امتداد الكوكب

 اإلسرائيلي بالحرب على اإلرهـاب، علـى هـذا النحـو، ال يعنـي              -غير أن ارتباط الصراع العربي      
ي ظل اإلخفاق الذي    بالضرورة رجحان كفة التفاعالت العسكرية بين أطراف ذلك الصراع، وخصوصا ف          

وانعكاساته على مسارها وعلى األوضاع فـي  ) العراق(منيت به تلك الحرب في ميدانها الرئيسي الراهن  
  .المنطقة

فقد أعطى هذا اإلخفاق فرصة جديدة لتداول مجادلة قديمة حفل بها الخطاب السياسي العربي، الرسـمي                
اإلسرائيلي هـو المـصدر األول لإلخفـاق         -وغير الرسمي على حد سواء، وهي أن الصراع العربي          

وعلى رغم أن هذه مجادلة ال تروق       . والتوتر في المنطقة، وبالتالي للغضب الذي يمكن أن يتحول إرهاباً         
في هـذه اإلدارة    " البراغماتيين"لالتجاه السائد في إدارة بوش، واتجاهات أميركية أخرى أيضا، كان على            

  أن
ل التزام دول عربية تعنيهم بجهد أكبر في مساعدتهم للخروج من مـأزقهم             يتفاعلوا معها نظرياً، في مقاب    

  .في العراق
ولذلك أخذت المسألة الفلسطينية تحظى بمساحة أكبر في جدول األعمال األميركي خالل الشهور األخيرة،              

ـ        . وفي زيارات كوندوليزا رايس إلى المنطقة      يس وازدادت اللقاءات بين رئيس الوزراء اإلسـرائيلي ورئ
" هجوم سالم عربي  "السلطة الفلسطينية، في الوقت الذي أسفرت قمة الرياض األخيرة عما بدا كما لو أنه               

جديد، فيما استؤنف الحديث عن السالم في الخطابين الرسميين السوري واإلسرائيلي، وحـضر رجـل               
  األعمال

لعالقـات الخارجيـة واألمـن      األميركي من أصل سوري الدكتور إبراهيم سليمان اجتماعاً مهماً للجنة ا          
الماضي لمناقشة ما أنجزته القناة غير الرسمية التي جمعتـه          ) ابريل( نيسان   12القومي في الكنيست في     

والمدير العام السابق للخارجية اإلسرائيلية الدكتور آلون لييل باعتبارهما ممثلـين للمـوقفين الـسوري               
  .واإلسرائيلي

 في المئة من عناصر اتفاق نهـائي بـين سـورية            80جزت أكثر من    وإذا صح أن هذه القناة الخلفية أن      
وإسرائيل، على نحو ما أكده سليمان ولييل أمام لجنة الكنيست، فهذا يعنى أن هناك أساساً للسالم لم يتوفر                  

  .مثله منذ التوافق المبدئي الذي حدث قبيل اغتيال رئيس الوزراء اإلسرائيلي اسحق رابين
ل غير قابل للبناء عليه ألن استعداد إدارة بوش لتحريك الجهود السلمية يقتـصر              غير أن هذا األساس يظ    

علـى  ( اإلسرائيلي على رغم أن الفجوة بين طرفيه         -على المسألة الفلسطينية وال يشمل المسار السوري        
ة فمشكلة بحير . أضيق منها بين إسرائيل والفلسطينيين    ) صعيد قضايا المفاوضات الثنائية من دون غيرها      

  طبريا أقل صعوبة،
كما أن االرتباط بين القرار السوري وإيران يخلـق         . وربما بكثير، من معضلتي القدس القديمة والالجئين      

  ".حماس"و" فتح"وضعاً أقل تعقيداً مقارنة بتغييب القرار الفلسطيني في خضم الصراع بين مشروعي 
مشق إقليمياً وليس فقط دولياً، تـضع خطـاً         غير أن إستراتيجية إدارة بوش، التي تشمل سعياً إلى عزل د          

 اإلسرائيلي وتعتبره سيناريو وهمياً يمكـن أن يـستغله          -أحمر على تحريك المسار التفاوضي السوري       
لذلك، فبين معضالت هائلة أمام إحراز تقدم فـي االتـصاالت           ". مناوراته اإلقليمية "الجانب السوري في    

  -رتها المتسارعة، وصعوبات مانعة إلجراء اتصاالت سورية اإلسرائيلية على رغم وتي-الفلسطينية 
إسرائيلية إلعادة تأسيس المسار التفاوضي، يبدو السالم بعيداً بالرغم من حضوره في المداوالت اإلقليمية              

  .2000والدولية بمعدالت ال سابق لها منذ انهيار قمة كامب ديفيد الثانية في صيف العام 
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 اإلسـرائيلي فـي اللحظـة       –ورها، خياراً ألي من أطراف الصراع العربي        غير أن الحرب ال تبدو، بد     
  فهذه األطراف، التي يمكن أن تكون مرشحة لخوض حرب، منهكة. الراهنة

فال مصلحة لكل   . مروراً بسورية " حماس"وحركة  " حزب اهللا "ومضطربة، بدءاً من إسرائيل وصوالً إلى       
ما تكون إسرائيل معنية باستعادة مكانتها الردعيـة التـي          رب. في حرب جديدة  " حزب اهللا "من إسرائيل و    

إلى أي اشتباك ضد إسرائيل باعتباره رصيداً له        " حزب اهللا "وقد ينظر   . أضعفتها حرب الصيف الماضي   
   آذار في الصراع8ولتحالف 

بـالد  فما زالت مواجهة إسرائيل تفعل فعل السحر في التوازنات الداخلية فـي لبنـان و              . اللبناني الداخلي 
  .عربية أخرى

ولكن إذا كانت الحرب طريقاً الستعادة مكانة إسرائيل الردعية، فهي قد تكون سبيالً إلى القضاء على هذه                 
يمكن، أيضاً،  " حزب اهللا "كما أن الحرب التي قد تزيد رصيد        . 2006المكانة إذا جاءت على نسق حرب       

  .اأن تسحب منه وقد تنتهي بإفالسه، إذا عجز عن الصمود فيه
والحال أنه ليس في إمكان هذا أو تلك ضمان المسار الذي يمكن أن تأخذه حرب جديـدة، ناهيـك عـن                     

  .االطمئنان مسبقاً إلى نتائجها
، وتحجـيم   "حـرب االنتفاضـة   "فهي اآلن في مرحلة تثبيت مكاسب داخلية راكمتها خـالل           " حماس"أما  

واألرجـح أن هـذه الخـسائر       ".  على السلطة  الحرب"الخسائر التي قد يكون عليها أن تتكبدها من جراء          
جديدة ضـرورياً لتعويـضها ألن سـوء أداء         " حرب انتفاضة "ستكون محدودة على نحو ال يجعل خيار        

  .يكفل التعويض" فتح"غريمتها الرئيسية 
وهي ال يمكـن أن تـصبح       . تبقى سورية التي لم تكن الحرب خياراً لها على مدى أكثر من ثالثة عقود             

وقت تبدو فيه دمشق مرتاحة إلى إخفاق المشروع األميركي في العـراق وفـشل محـاوالت                خياراً في   
  .عزلها

 اإلسرائيلي ألغراض تتعلق    -ولذلك ال تبدو مطروحة اآلن الحرب بين أي من أطراف الصراع العربي             
  .بهذا الصراع أو بتلك األطراف

 اإلسرائيلي، وضمن ديناميكيـات     -ربي  ولكنها تبدو، في المقابل، واردة في إطار أوسع من الصراع الع          
الصراع على المنطقة بين المشروعين األميركي واإليراني وعالقتها بهذه األزمة أو تلك مـن األزمـات    

  .الساخنة المسدودة آفاقها، وخصوصاً األزمة اللبنانية
سطينية أخرى،  وقوى فل " حماس"أو  " حزب اهللا "فقد ال تبقى الحرب بعيدة بين إسرائيل وأي من سورية أو            

أو هذه األطراف مجتمعة، في حالة اعتماد الخيار العسكري ضد إيران، أو في حالة اقتتال لبناني داخلي،                 
وقد يكون حجم الدمار المتوقع في هذه الحرب إذا نشبت سبباً إلبعادها، مثلمـا قـد                . أو في الحالتين معاً   

فالحرب .  اإلسرائيلي مانعاً للسالم   –ع العربي   يكون حجم التنازالت المتبادلة المطلوبة من أطراف الصرا       
المقبلة، إذا وقعت، قد تكون األكثر تدميراً في تاريخ الشرق األوسط الحديث، ألنها حرب علـى هويتـه                  

والسالم يقتضي بدوره، هذه المرة، تسوية تاريخية ترسم، بين مـا ترسـمه، صـورة               . وصورته المقبلة 
  .طة الحدود هنا وهناكالشرق األوسط المقبلة وليس فقط خري

  6/5/2007الحياة 
  

 بهدوء إلى َأين نحن ماضون؟ .65
 عبد اهللا عواد

 الى أين من هنا؟
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ليس فقط أمام الناس العاديين الذين يعيدونه في اليوم أكثـر مـن             " الطاولة"هذا هو السؤال الحاضر على      
ة القائد او المسؤول امام اسـمه       مرة، وال أمام ما تسمى النخبة المثقفة، وإنما امام الكثير ممن دخلت كلم            

 .وطبعاً ال توجد اجابة قاطعة
تعرفة القيادات بكل انواع القيادات اية اجابة على هـذا التـساؤل المـصيري              .. "إن هناك تحدياً عنوانه   
وسالم داخلي، وخبز، ووقف نزيف الهجرة، وفقط كل ما عندهم قدرية مـدمرة،             " الرض وقضية وشعب  

لوظيفة، وعلى هذا المركز تحت الفتة الشراكة السياسية وأبعد مـن ذلـك ال              وصراع وخالف على هذه ا    
 )..التفكير فقط(مجرد ... يوجد من هو مستعد للتفكير

أما الحاضر فهـو    .. وتلقائياً ال يوجد عندها غير اجترار الماضي      .. قيادات كثيرة وصلت مرحلة االفالس    
 !؟..بل، ومن السؤال الى اين نحن من هنا ذاهبونالواقع الكئيب الذي تهرب منه ومعه تهرب من المستق

عالم المصالح بكـل انـواع      .. إن االجابة اكثر من السهلة، ولكنها تنطوي على صعوبة عند العالم اآلخر           
 .المصالح، ألن لكل مرحلة مصالحها ورموزها وأشخاصها الذين يدافعون عن الواقع مهما كان قانونياً

 مكانك سر.. الحكومة
شهرين من عمرها غير كافيين الصدار حكم على حكومة الوحدة الوطنية، واستخالص النتـائج،      يقال إن   

وهناك من الحكومة نفسها من يطالب باعطائها فرصة كافية، ويقولون هناك تغيير ولكنه بطيء والسؤال               
 !ببساطة ما هي الخلفية التي على اساسها ظهرت هذه الحكومة، وما هي مهمتها االساسية؟

ظهرت الحكومة علـى خلفيـة المقاطعـة        .. وجد في االجابة ال تاريخ وال اجتهادات وال حتى فتاوى         ال ي 
االقليمية والدولية لحكومة حماس، وفرض الحصار المادي والمالي والسياسي والمعنوي عليها، وكـذلك             

ياسي، وانهاء  على خلفية الفلتان االمني وضياع السالم الداخلي، وهدفها واضح رفع الحصار المالي والس            
المقاطعة، وتحقيق االمن الداخلي، والسلم االجتماعي، فماذا كانت النتيجة؟ آخر تقرير لمؤسسة حقوقيـة،              

عـدا  .. يقول إن عدد الذين قتلوا بنار الفلتان االمني والفوضى بلغ ثالثين مواطناً اي كـل يـوم واحـداً                  
حافي آلن جونستون خطف فـي عهـد        ودون التقرير فإن الص   .. الجرحى وتفجير المحالت والمؤسسات   

حكومة الوحدة وما زالت عاجزة عن اطالق سراحه، وال يختلف الحال عند الحصارين المالي والسياسي،               
فمـا جـدوى    ...فلم يتغير اي شيء وكأن ال وحدة وال حكومة وال تغيير قادراً على احـداث اي شـيء                 

 !الحكومة اذاً؟
 باختصار فشلت مهمة الحكومة

امـام هجمـة    .. يون انفسهم بعد االنتخابات التشريعية وفوز حركة حماس في موقف الدفاع          وجد الفلسطين 
ال يوجد فيها استثناء من الدولة العبرية دولة االحتالل الى اميركا والى اوروبا والعـالم بـشكل                 .. دولية

 العامة  ، حصار اقتصادي ومالي خانق، وحصار سياسي باستثناء العالقات        )فوز حماس (عام، تحت الفتة    
 .منه، التي ما زالت كما هي 

إن وضع االمور في سياقها الطبيعي، يدل بالقطع على ان سياسة الحصار الخارجي لم تأت من فـراغ،                  
وإنما كامتداد للحصار الداخلي الذي يفرضه االحتالل والذي حول االرض الفلسطينية الى سجون وهـو               

 ) .خنق الفلسطينيين( الحصار وهدفه واضحان موجود قبل فوز حماس في االنتخابات، وبذلك هوية
إن الحصار لم يأت لفوز حماس في االنتخابات كما هي الرواية االحتاللية واالميركية، والـى حـد مـا                   
الفلسطينية، وهذه القراءة الخاطئة كانت وما زالت وراء هذا االستهداف الدولي القذر للفلسطينيين، وإنمـا               

لسلطة االوسلوية عبر المشاركة في االنتخابات افقدت الفلسطينيين عنصر         جاء ألن حماس بدخولها لعبة ا     
وما دام هذا العنصر تم اسقاطه من الطبيعي ان يصعد الحصار من االرض الى السياسة               ) المقاومة(القوة  

حتـى  .. لهذا بالضبط، فإن حكومة الوحدة لن يكون حالها بأحسن من حال حكومة حماس            .. ويصل للمال 
ليس لشهرين او ثالثة شهور، كما هو حديث رئيسها ونائبه وإنما لعام وعامين فما الخيارات               لو استمرت   

 امام الفلسطينيين؟
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 استحالة استمرار الوضع الحالي
لصالح الفلتان األمني والفصائلي، والـصحي والتعليمـي، واالمـن          .. لحسابات السلم االجتماعي المفقود   

الموال وبؤس المعيشة، وانسداد االمـن، واالفـق الـسياسي          االقتصادي المفقود لصالح هجرة رؤوس ا     
المفقود لصالح الحصار السياسي، واالمن القادم ايضاً المفقود لصالح ايغال الدولة العبرية فـي حربهـا                
مصادرة لالرض، واستيطاناً واغتياال واعتقاالً يومياً وحواجز وإذالالً لكل هذه الحسابات وغيرها ال يمكن          

ان يظلوا اسرى لحكومة، وسلطة، واحتالل، وحصار دولي، وعصابات وميليشيات تعيث في            للفلسطينيين  
 .االرض قتالً وخطفاً وفساداً

إن الفلسطينيين يقفون في هذه اللحظة والممتدة الى حين قصير جداً على مفترق طرق لن يكون الستمرار                 
يير خاضعاً لحسابات عقلية وعلمية، ام      وبذلك هناك تغيير فهل سيكون هذا التغ      .. الوضع الحالي فيه مكان   

نتيجة الصرار القيادات على قراءة ما كان وما        .. سيجد الفلسطينيون انفسهم ينجرون لتغيير قدري خطير      
 هو كائن وما سيكون برؤية واحدة حالمة ال مكان لها على االرض؟

و رهان غبي ألنه رهان على   إن الرهان على بقاء الوضع الحالي لشهور قادمة وفقاً ألية حسابات كانت ه            
استمرار الكارثة والمستمرة منذ سنوات طويلة ماضية كما تقول الوقـائع اوالً وأخيـراً علـى االرض                 

أليـة  ) االرهاقيـة (في تسيير الشؤون المدنية     " سلطة خدمة االحتالل  "المنسي لصالح   " جوهر الصراع "و
 .ميزاينة في اية دولة 

 !ماذا بعد حكومة الوحدة؟
في التعاطي مع البيئة الخارجية، عربياً واقليمياً       ) وحدويا(لحكومة اعطى الفلسطينيون كل ما عندهم       بهذه ا 

، وقالوا بوقف المقاومة سواء مباشرة او       7691بدولة العام   : ودولياً لم يبق اي شيء عندهم يقدمونه، قالوا       
الشرعية الدولية من خـالل الموافقـة       عبر الطرق االلتفافية من التهدئة الى الهدنة، وقالوا بالموافقة على           

على المبادرة السعودية، ووافقوا على الدخول في اللعبة السياسية تحت سقف االحتالل عبر المشاركة في               
 !فماذا بعد؟.. االنتخابات 

إن حكومة حماس فشلت، وحكومة الوحدة فشلت، واتفاق مكة فشل في انهاء الفلتان االمني، كمـا تقـول                  
رض، وما زالت التعبئة العصبوية المقززة سائدة بين فتح وحماس، وإن كانت تتخذ شكالً              الوقائع على اال  

صامتاً على االقل حتى اللحظة، والشعب ما زال يدفع ثمنا غالياً على صعيد الوضع الداخلي، بؤساً امنياً                 
.. رض واالنسان واقتصادياً وعلى الصعيد الخارجي حصاراً اقتصادياً، وحرباً احتاللية متواصلة ضد اال          

 !فماذا بعد حكومة الوحدة؟
إن كل الخيارات تنطوي على صعوبات وتحديات وحسابات فصائلية وشخصانية وكذلك وطنية، وعلـى              
شيء غير قليل من المغامرة وال غرابة ان تظهر بعض االصوات ومن داخل الحكومة نفسها محذرة من                 

السلطة اية سلطة من سلطة البيـت وصـوالً لـسلطة          انهيار السلطة اذا استمر الحال على ما هو عليه، ف         
 ..الدولة االكبر في العالم هي سلطة المال

 سلطة التيار السلطوي في فتح
أحد الخيارات االنقاذية، وبعد فشل حكومة الوحدة هو ابتعاد حماس عـن الحكومـة، وتـسليمها للتيـار                  

 المفروضين على الفلسطينيين، ولكن     السلطوي في حركة فتح، كوسيلة لرفع الحصارين المادي والسياسي        
هذا الخيار يبدو خيالياً نظراً ألن حماس ستقول ان ذلك يمثل انتصاراً للدولة العربية، وأميركـا وقـوى                  

 .الحصار الذي فرضته على الشعب الفلسطيني للتأثير في خياره الديمقراطي
عب العربي والدولي، وملعب الدولـة      إن حركة حماس تعتقد انها قدمت ما عليها، وأن الكرة اآلن في المل            

العبرية، وبذلك لم تعد االشكالية اشكالية حماس، وإنما اشكالية فتح وكل الفصائل والقوى العاملـة علـى                 
 .الساحة الفلسطينية
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وبفرضية موافقة حماس على هذا الخيار فإن فرضية رفع الحصار المالي والـسياسي سـتظل مجـرد                 
لحصار مشروع اسرائيلي اميركي ضد الشعب الفلسطيني، ولكـن هـذا           فرضية تأسيساً على حقيقة ان ا     

) جنون الـسلطة  (الخيار ال يتفق مع الثقافة الفصائلية السائدة، ومع ثقافة الكراسي والوجاهة ومع مرض              
 !وفتشوا عن خيار آخر فما هو هذا الخيار؟.. لهذا ضعوه جانباً.. الذي اصاب قيادات كثيرة
 ومةالخروج من السلطة للمقا

رئيس الحكومة، قال وأكثر من مرة، إذا استمر الحال على ما هو عليه فإن علينـا التفكيـر بخيـارات                    
 !اخرى، او لدينا خيارات اخرى فما هو الخيار عند حركة حماس؟

واضح ان هناك تياراً داخل حركة حماس كما هو الحال داخل فتح، يعتقـد ان مـشاركة حمـاس فـي                     
ومة، كان قراراً خاطئاً، هذا التيار يقول إن على حماس االبتعاد عن الحكومـة              االنتخابات وتشكيلها الحك  

والسلطة والعودة نحو المقاومة من جديد، ويتالقى معه التيار الذي يعتقد بأن حماس خسرت حين دخلـت                 
وما زالت تخسر، وللمحافظة على نفسها، يتفق مع التيار اآلخر بضرورة ترك حماس             .. اللعبة السلطوية 

سلطة والعودة نحو المقاومة فهل سيكون الخيار الذي المح اليه اكثر من قيادي في حركة حمـاس هـو                   لل
 !اعالن خروجها من السلطة لصالح المقاومة؟

إن االجابة غير واضحة، ألن التيار السلطوي في حركة حماس يعارض خياراً كهذا ويقدم لذلك ما شـاء                  
تمرار حماس داخل اللعبة السلطوية االوسلوية ألنه سيفقد كل         من التبريرات والمبررات في الدفاع عن اس      

امتيازاته، ومصالحه وما دام هذا التيار قد تعمد بشرعية االنظمة العربية، من الصعب عليه ان يعود نحو                 
 .الخلف

 حل المجلس التشريعي
ف بين فـتح    هو أحد الخيارات المطروحة منذ ما بعد االنتخابات االخيرة، وشكل عامل شد وجذب وخال             

وحماس، ورفضت االخيرة مجرد الفكرة، ولكن امام انسداد االفق وكآبة الواقع، فإن هذا الخيار بدأ يظهر                
 فهل توافق حماس على ذلك؟.. من جديد

نحن باقون حتى انتهاء المدة القانونية اي االربع سنوات، لكـن هـذا             .. فإن موقفها يقول  .. حتى اللحظة 
ساويين بالضد من مصلحة الحركـة وسـط اسـتمرار البـؤس االمنـي،              الموقف، يرى فيه بعض الحم    

واالقتصادي، وبؤس المقاومة، فأين سيستقر موقف حركة حماس؟ وهل ستواصل موقفها الرافض الجراء             
 انتخابات جديدة، أم ستغير موفقها؟

ومـن  إن فرضية فوز حركة حماس مرة ثانية باالغلبية في االنتخابات حاضرة وهنا يظهـر التـساؤل                 
وماذا بعد هذه النتيجة برد دون اجابة طبعاً فهل حركة حماس هي المأزق ام مأزق كـل القـوى                   .. جديد

السياسية الفلسطينية التي اختارت طريق السلطة، رغم ان تجربة سنوات فتح السلطة كانت كافية الدراك               
ي القوى عن المقاومة    القوى االخرى ان هذا الطريق كارثي على القضية وكارثي بجنون حين عزفت باق            

 .ولحقت بالسلطة؟ إن االنتخابات فقط هي محطة مثلما حكومة الوحدة محطة 
 بين انهيار وبين حل السلطة

بفرضية ان حركة حماس بصمت على كل ما تسمى مطالب اللجنة الرباعية، ورضيت واشنطن والدولـة             
انها جرت انتخابات جديـدة وفـازت       العبرية، بالحكومة الوحدوية، وتم رفع الحصار المالي، وبفرضية         

 فهل سيكون ذلك كافياً الخراج القضية من مأزقها؟.. حركة فتح ورفع الحصار المالي
ان الدولة العبرية، وبفعل الغباء الفصائلي الفلسطيني نجحت في خربطة اجندة الفلـسطينيين وأولوليـاتهم               

لشخصي المفقود، بدالً من اولوية مقاومـة       بايصالهم لمرحلة البحث عن لقمة الخبز، وعن االمن العام وا         
ومصالحهم في عدم   ) عشاق الرمزية (وهي بذلك حريصة على استمرار وجود السلطة حرص         .. االحتالل

وبـذلك هنـاك    .. انهيار السلطة، ولكن هذا الحرص يدفع ثمنه الفلسطينيون ارضاً ووجـوداً ومـستقبالً            
.. سحوقين بنار الغباء الفـصائلي، وبنـار االحـتالل        تضارب في المصالح بين االغلبية الساحقة من الم       
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ام سـتظل   ).. الفائدة الوطنيـة  (وبالتأكيد سيصل هذا التضارب لنهايته فهل سيتم اخضاع السلطة لمنطق           
الفائدة الفصائلية والشخصية هي التي تحكم وجود السلطة؟ هل ستصل الفصائلية لخيار حل الـسلطة، ام                

 !ضة الدولة العبرية لذلك وبشدة؟سيكون انهيارها هناك رغم معار
  6/5/2007األيام الفلسطينية 

  
 !!ووثيقة اختبارات التنفيذ األميركية.. ليفني .66

 هاني حبيب
مرة ثانية، تخذل وزيرة الخارجية اإلسرائيلية تسيبي ليفني الرأي العام والقيادات السياسية، في الحكومـة               

ومة ايهود أولمرت قبل أيام، لحثه على االسـتقالة،         والمعارضة على حد سواء، عندما التقت برئيس الحك       
كان هؤالء ينتظرون منها أن ترد على عدم استجابته باالستقالة على خلفية توصيات لجنـة فينـوغراد،                 
باستقالتها هي نفسها، وهي تكرر خذالنها من جديد، إذ ان قيادة حزب كديما، وبعد دخول شـارون إلـى                   

اليهود اولمرت للتنافس على قيادة الحزب الجديد، استطالعات الرأي         المستشفى، كانت تبحث عن مناظر      
داخل الحزب كانت تضع ليفني على نفس المستوى مع أولمرت لقيادة كديما، وانتظرت قيادات وكـوادر                
كديما أن تقوم ليفني بترشيح نفسها في مواجهة أولمرت، غير أن ذلك لم يحدث، من دون أن تشير إلـى                    

هذا االمتناع، هذه المرة، لم تقدم ليفني استقالتها لرئيس حكومتها، مما قد يسهم وبشكل              مبرر كاف ومقنع ل   
واضح في الضغط عليه من أجل تقديمه االستقالة، البعض يرى أنها بهذا الموقف إنما تعي مصالحها، فلو                 

ال يمنحهـا   استقالت، فهي تستقيل من منصبيها، كوزيرة للخارجية، وكقائم بأعمال رئيس الحكومة، بمـا              
فرصة رئاسة الحكومة في حال استقال أولمرت، مع أنها صرحت ولمرة واحدة ومن دون تكرار انها لن                 
تطرح نفسها كرئيسة للحكومة في حال سقوط أولمرت، مما قد يشير إلى أنها بالفعل تتطلع إلـى رئاسـة       

 .ه في سدة رئاسة الحكومةالحكومة، وتنتظر زيادة الضغوط الشعبية والسياسية على أولمرت، لتحل مكان
البعض يعتقد أن خذالن ليفني للرأي العام، يعود بدرجة رئيسية إلى طبيعة صعودها للمسرح السياسي في                

 عاماً، لم تدخل المعترك السياسي إال قبل ثماني سنوات، وصعدت إلى المسرح             48اسرائيل، فهي البالغة    
غم جذورها اليمينية واألمنية، إذ إنها تنحدر من عائلة         السياسي بسرعة مدهشة، كممثلة للتيار الليبرالي ر      

قومية صهيونية ودخلت عالم السياسة عبر حزب الليكود، لكنها مثلت صف الليبراليين داخل حزب يعـج                
في ثمانينيـات القـرن     . بالقوميين المتطرفين، وشجعت فيما بعد شارون على ترك الليكود وتشكيل كديما          

 . الموساد-ز االستخبارات اإلسرائيلي الماضي عملت ليفني في جها
وحسب مصادر سياسية إعالمية أميركية وإسرائيلية، فإن إدارة الرئيس بوش تخشى من سقوط أولمرت،              
واجراء انتخابات تشريعية مبكرة، ما يتيح الفرصة أمام عودة الليكود بقيادة نتنياهو، المتحالف مع اليمين               

ي يضع عراقيل حقيقية أمام رغبة الواليات المتحدة في إحراز تقدم           المتطرف لرئاسة الحكومة، األمر الذ    
على صعيد التسوية في الشرق األوسط بهدف المساعدة على إنقاذها من الوحل العراقي، وحـسب هـذه                 
المصادر، فإن ليفني تشكل احتياطاً ولو مؤقتاً، لخالفة أولمرت، خاصة أنها أكثر مرونة تجـاه العمليـة                 

 اإلسرائيلي من أولمرت، إذ إنها أعلنت في كـانون األول الماضـي             -لملف الفلسطيني   التفاوضية حول ا  
انها تدعو إلى إنهاء حالة الجمود بين الفلسطينيين واسرائيل واالنتقال مباشرة إلى المرحلة الثانيـة مـن                 

ـ                سطينية خارطة الطريق الدولية لتحقيق السالم في الشرق األوسط، وتقضي هذه المرحلة بإقامة دولـة فل
مؤقتة بحدود مؤقتة، إال أن أولمرت ما زال يصر على تنفيذ المرحلة األولى أوالً، والتي تطالـب مـن                   

ليفني تعتقد أن االنتقـال     . خاللها إسرائيل السلطة الفلسطينية بتفكيك المجموعات المسلحة ونزع سالحها        
موقف المعتدلين في الصف الفلسطيني     للمرحلة الثانية ومنح الفلسطينيين شيئاً ملموساً سيعمل على تعزيز          

 .وتحسين فرصهم في االنتخابات الفلسطينية المقبلة
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لذلك، يمكن القول إن الواليات المتحدة، ستشجع أولمرت على البقاء في منصبه رغم ضغوط عديدة مـن                 
 أطراف مختلفة، المقربون من إدارة بوش، يسربون إشارات تفيد ان بنيامين نتنياهو، وهـو مـن أكثـر                 

المطالبين باستقالة أولمرت، كان قد دعم الحرب اإلسرائيلية علـى لبنـان، وكـان يطالـب بـضرورة                  
ولـو بطريقـة غيـر      " شريكاً"استمرارها واستخدام كل األسلحة المتاحة فيها، بما يعني أن نتنياهو كان            

فني لخالفة  مباشرة في قرار أولمرت بشن حرب دموية على لبنان، واشنطن لن تجد أمامها سوى دعم لي               
أولمرت في حال استقال هذا األخير، كونها األكثر استجابة للخطط األميركية المتعلقة بالملف الفلـسطيني               

 . اإلسرائيلي-
امتحان إدارة بوش لكل من أولمرت وليفني، سيجري خالل هـذا األسـبوع، عنـدما تتخـذ الحكومـة                   

إذ إن مـصادر    " وثيقة اختبارات التنفيـذ   "والمسماة  اإلسرائيلية موقفاً رسمياً من الخطة األمنية األميركية        
أمنية وسياسية اسرائيلية سارعت إلى رفضها، بينما تنتظر واشنطن موقفاً رسمياً من حكومة أولمـرت،               
ومن المرجح أن تضغط المستويات األمنية اإلسرائيلية على الحكومة لرفض هذه الخطة بذريعة ان مـا                

في الضفة الغربية،   )  حاجز 500من مجموع يزيد على   ( حاجزاً   20رب  تطالب به الخطة من إزالة ما يقا      
يحد من قدرات جيش االحتالل في العمل على منع وقوع عمليات، كما أن السماح بحركة القوافـل بـين                   

 .الضفة والقطاع، سيمهد الطريق أمام اختراقات أمنية يصعب السيطرة عليها
رع إلى رفض هذه الخطة، فمن الناحية التكتيكية كان مـن           وكنا نفضل لو أن الحكومة الفلسطينية لم تسا       

األجدى انتظار الموقف اإلسرائيلي، برفض الخطة، بحيث تصبح إسرائيل هي التي تعترض عليها، ممـا               
 غير ذات شأن، من دون أن يتحمل الجانب الفلسطيني التبعات السياسية واالقتصادية             - الخطة   -يجعلها  

 إسرائيل، كان بإمكان حكومتنا االنتظار إلى حين موعـد عقـد مجلـس              والمالية لرفض خطة، رفضتها   
حتـى ال   " دراسة الخطة "الوزراء في اليوم التالي الجتماع حكومة أولمرت، بحيث تشير إلى أنها بصدد             

 .تتخذ موقفاً يساعد إسرائيل مجاناً لتبرير رفضها لهذه الخطة
يكتب لها النجاح، حتى لو أن الحكومتين، الفلسطينية        وفي كل األحوال، نعتقد أن مثل هذه الخطة التي لن           

واإلسرائيلية وافقتا عليها، ويعود هذا االعتقاد الى أن المؤسسة األمنية الفلسطينية عـاجزة عـن الوفـاء                 
بااللتزامات المتعلقة بهذه الخطة، كون األطراف الفلسطينية المتضررة من حكومة الوحدة، ال تزال قادرة              

ق، وما استمرار الوضع األمني المتدهور في مناطق السلطة، إال نموذج علـى مـدى               على نسف أي اتفا   
قدرة ورغبة ونوايا هذه الجهات في اضعاف الحكومة الفلسطينية واسقاطها، وهي بكل أسف قادرة علـى                
افشال أي خطة أمنية فلسطينية، فما البال إذا كان األمر يتعلق بخطة أميركية، إضافة الـى أن المـسألة                   

ألهم في هذا االطار يتعلق بفك الحصار االقتصادي والسياسي والمالي عن حكومة الوحدة، ألن هذا من                ا
شأنه إضعاف الفئات الطفيلية المتضررة من االستقرار األمني والسياسي، والى أن يتم ذلك، فلن يكتـب                

 !.حألية خطة النجا
  6/5/2007األيام الفلسطينية 
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 أسعد عبد الرحمن.د
 عاما، بدأت دول فرنسا وألمانيا وإيطاليا وبلجيكا وهولندا ولوكسمبورج في تنفيذ شراكة فريـدة               50قبل  

 معاهدات روما واضعة بذلك حجـر األسـاس لتكـوين           1957مارس  / من نوعها حينما وقعت في آذار     
ت بعد أن أدركت أوروبا أفول نجم إمبراطورياتها بنهايـة الحـرب            هذه الخطوة جاء  . االتحاد األوروبي 

. العالمية الثانية، وتحول الواليات المتحدة األمريكية إلى الالعب رقم واحد على مسرح السياسية الدوليـة              
  .حينها، تحول الصوت األوروبي إلى مجرد مركز إلصدار البيانات والتصورات النظرية
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 عاما على تأسيس االتحاد، إلى المستقبل وتقـديم         50حتفاالتها بمناسبة مرور    لقد تطلعت أوروبا، خالل ا    
رؤية واضحة للسنوات الخمسين المقبلة للمواطن األوروبي، لكن ما يهمنا هو كيف تعامل االتحـاد مـع                 

فبعد هذه السنوات الطوال العجاف، ما زال السؤال المطـروح أيـن هـو الموقـف                . القضية الفلسطينية 
الصريح والجرئ تجاه القضية الفلسطينية؟ بل ولماذا يتجاوز االتحاد القرارات الدولية وحتـى             األوروبي  

فمع بداية التسعينيات، أعلن االتحاد والواليات المتحدة عن        . األوروبية نفسها المتعلقة بالقضية الفلسطينية؟    
ة المشكالت العالقـة    بدء مشروع كبير يرمي إلحالل السالم في الشرق األوسط والبحث عن طرق لتسوي            

المستوطنات والالجئين والمياه وغيرها إما بمفاوضات ثنائية أو جماعية تمهد          / مثل القدس والمستعمرات  
ثم عبرت الدول األوربية، من خالل بيان       . 1991لقيام الدولة الفلسطينية، فكانت فكرة عقد مؤتمر مدريد         

رت من مخاطر التراجع عن العمليـة الـسلمية،          عن ضرورة قيام الدولة الفلسطينية وحذ      1996فلورنسا  
ودعمت أي مفاوضات جادة تؤسس لدولة فلسطينية قابلة للحياة، تعيش جنبا إلى جنب مع دولة إسرائيلية                

ولم تنس الدول األوروبية، وهي تبلور موقفها بشأن الدولة الفلسطينية، وضع مـسألة المـساعدات               . آمنة
دة حملت عناوين إصالح السلطة ومؤسـساتها، مـع تركيزهـا           ضمن هذا اإلطار من خالل برامج محد      

  .إلصالح مرافق بعينها مثل منظومة القضاء، والمؤسسات المالية، وغيرها
األمريكية حول كيفية إدارة المواقف السياسية فـي فلـسطين          /ورغم بعض التعارضات الجدية األوروبية    

سياسة االتحاد شرق األوسطية بـردود الفعـل،        والعراق بل وفي المنطقة العربية عموما، لطالما اتسمت         
لذلك لم  . سواء على األحداث وبخاصة تصاعد العنف واندالع الحروب، أو المبادرات والحلول األمريكية           

ينظر االتحاد قط لسياسته تجاه القضية الفلسطينية كسياسة مستقلة بذاتها، بل بوصفها جزء مـن سياسـة                 
أو الشرق األوسط، وهو ما تبين مؤخرا تجاه الملف النووي اإليراني           أشمل تتسع لتشمل المنطقة العربية      

ففي اجتماعهم األخير في بروكسل خالل فترة االحتفاالت باليوبيل الـذهبي،           . واألزمة السياسية في لبنان   
تعهد قادة االتحاد بالعمل مع حكومة وحدة وطنية فلسطينية جديدة بشرط تلبية مطالب اللجنـة الرباعيـة                 

ة، مشددا على أنه اذا احترمت الحكومة الفلسطينية هذه المطالب، فان اللجنة، وبالنتيجـة االتحـاد                الدولي
وللوهلة األولى قد يتعذر تبـين  . األوروبي، سيوافق على رفع الحصار المفروض على الشعب الفلسطيني    

حـل الـصراع    سياسة خارجية لالتحاد تجاه القضية الفلسطينية، علما بأن كل دولة على حـدة تعتبـر                
من هنا، يفتقد االتحاد القدرة على صياغة مواقف تجاه األحـداث،           . اإلسرائيلي أولوية إستراتيجية  /العربي

ويبقى مجرد صاحب رد فعل دون تقديم أي مبادرات لحل الصراع ولذلك نرى تباين مواقف دول االتحاد                 
ا، الدولة المؤثرة في االتحاد، موقفـا ال        ففي الوقت الذي تتخذ فيه بريطاني     . نفسها تجاه القضية الفلسطينية   

يخرج من العباءة األمريكية المتلحفة بالمصالح اإلسرائيلية، نرى الدولة الثانية المؤثرة في االتحاد فرنسا              
وبالفعل، ينجر االتحاد بقوة للسياسة األمريكية لخدمة مـصالح إسـرائيل           . تقدم الكثير للشعب الفلسطيني   
رهاب الدولي وضد التطرف اإلسالمي ضمن سياسة متعمدة لتوريط دولـه           وتفرض عليه معارك ضد اإل    

  .في حروب ال مصلحة للشعوب األوروبية فيها
مع الساحة األوروبية حوض البحر     ) الجناح الشرقي للبحر األبيض المتوسط    (تشكل ساحة الشرق األوسط     

رار والسالمة والتطـوير والرخـاء      األمن واالستق : وهذا الواقع يفرض التكامل بينهما في قضايا      . بالكامل
وكي تعم هذه المسائل حوض البحر وليس الحروب والعدوانات والتطـرف، مطلـوب             . وحرية الشعوب 

فـدول االتحـاد   . عندها ستحدث النقلة النوعيـة التـي نتمناهـا      . التفاعل المتبادل المباشر بين الساحتين    
 ومقوماتها، يمكنهـا أن تـشكل، مـع الـصين           فهي، بمكوناتها . األوروبي قادرة على تغيير وجه العالم     

وروسيا، قوة ال يستهان بها قادرة على إبطال مفعول السحر األمريكي مع أنه لم يجرؤ أحد حتـى اآلن                    
وهذا الحال سيبقى حتى يكف االتحاد عن ممارسة المعايير المزدوجة في تعامله مع             . على رفض إمالءاته  

ها القضية الفلسطينية، وحتى يقوم كذلك بوضـع نهـج موحـد            القضايا المحورية في المنطقة وعلى رأس     
  .للتعامل مع القضايا الدولية، بعيدا عن بيت الطاعة األمريكي
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